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„Alpha-Stim® M“ naudotojo vadovas 
 

Kranialinės elektroterapijos stimuliatorius nerimui, 
nemigai, depresijai ir skausmui gydyti ir mikrosrovės 

elektroterapija ūmiam, lėtiniam ir potrauminiam 
skausmui malšinti 

 
 
 

  
© „Electromedical Products International, Inc.“, 2021 m. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.  
„Alpha-Stim®“ yra registruotasis prekės ženklas. Pagaminta pagal JAV patentus 8,612,008; 
8,457,765; 8,463,406 ir laukiama pasaulinių patentų.  

 
 
IFU-LT-001 B

 
Įgaliotasis atstovas Europos 
Bendrijoje. 

 

Nenaudoti, jei pakuotė atidaryta 
arba pažeista. 

IP22 
Apsauga nuo > 12,5 mm kietų 
pašalinių objektų patekimo ir 
vandens lašėjimo, kai 
pakreipiama 15 laipsnių kampu.  

 

Elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų negalima išmesti kartu su 
neatskirtomis buitinėmis 
atliekomis, jos turi būti 
surenkamos atskirai. 

 
Partijos numeris. 

Elektrinė medicinos įranga, kurią 
„Underwriters Laboratories Inc.“ 
klasifikuoja pagal elektros 
smūgio, gaisro, mechaninius ir 
kitus nurodytus pavojus tik pagal 
UL-60601-1 ir CAN/CSA C22.2 
Nr. 601.1. 

Unikalus prietaiso identifikatorius. 

 
Unikalus prietaiso 
identifikatorius. 

 
BF tipo įranga. Vidinio maitinimo. 

 

Žr. naudojimo instrukcijas. Prieš 
naudodami prietaisą atidžiai 
perskaitykite vadovą. 

 

Tekste nurodytas su sauga 
susijęs įspėjimas arba atsargumo 
priemonė. Atidžiai perskaitykite 
tekstą ir naudokite įrangą taip, 
kaip nurodyta, kad užtikrintumėte 
saugą. 

 
Nuorodos numeris. 

 Serijos numeris. 

 

DĖMESIO. Pagal federalinius 
įstatymus (tik JAV) šį prietaisą 
galima parduoti tik gydytojui arba jo
nurodymu. 

 

CE ženklu patvirtinama, kad 
gaminys atitinka vartotojų saugos, 
sveikatos ar aplinkos apsaugos 
reikalavimus. 

 
Pagaminimo data. 

 
Gamintojas. 
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„Alpha-Stim® M“ prietaiso pakuotės turinys 
- 1 ausų spaustukų elektrodų rinkinys 
- 1 50 ml talpos elektrinio laidumo tirpalo buteliukas 
- 1 tuščias buteliukas, skirtas naudoti su elektrinio laidumo tirpalu 
- 2 švininių laidų rinkiniai 
- 100 zondo elektrodų padelių (PEPS™) 
- 4 sidabriniai „AS-Trode“ vienam asmeniui naudoti skirti daugkartiniai  

lipnūs elektrodai 
- 2 išmanieji zondai 
- 256 ausų spaustukų elektrodų padeliai (EEPS™) 
- Naudotojo vadovas 
- USB daugiakalbės instrukcijos 
- Dirželis 
- Laikymo dėklas 
- 2 AA 1,5 V ličio baterijos  

  

„Alpha-Stim® M“ rinkinys yra pilnas ir paruoštas naudoti su toliau 
nurodytomis priemonėmis. 
 „Alpha-Stim® M“ prietaisas. „Alpha-Stim® M“ prietaisas yra baterijomis 

maitinamas elektros prietaisas, generuojantis silpną elektros srovę nerimui, 
nemigai, depresijai ir skausmui gydyti. Prie „Alpha-Stim® M“ jungiami prietaiso 
priedai, palengvinantys gydymą. Dalies Nr. 400. 

 Ausų spaustukų elektrodai. Ausų spaustukų elektrodai yra „Alpha-Stim® M“ 
priedai. Ausų spaustukų elektrodai perduoda srovę iš „Alpha-Stim® M“ prietaiso 
į pacientą per ausų lezgelius. Dalies Nr. 401. 

 Išmanieji zondai. Išmanieji zondai yra elektrodai, perduodantys srovę iš  
„Alpha-Stim® M“ prietaiso į pacientą. Išmanieji zondai poromis uždedami ant 
skausmo sričių, kad „Alpha-Stim® M“ galėtų siųsti srovę per zondus į paveiktą 
vietą. Elektrodų padeliai uždedami ant išmaniųjų zondų, o elektrinio laidumo 
tirpalo užpilama prieš naudojant. Dalies Nr. 402. 

 Švininiai laidai. Švininiai laidai jungiami prie išmaniųjų zondų arba „AS-Trode™“, 
tada prijungiami prie „Alpha-Stim®“ prietaiso, kad būtų lengviau prijungti 
elektrą. Jie turi du skirtingus galus. Dvigubos jungties galas įkišamas į lizdą 
abiejose „Alpha-Stim® M“ pusėse. Kištukas įkišamas į išmaniuosius zondus arba 
„AS-Trode™“. Dalies Nr. 403. 

SAVYBĖS 
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 Elektrinio laidumo tirpalas. Elektrinio laidumo tirpalas yra „Alpha-Stim® M“ 
prietaiso priedas. Jis tiekiamas kaip skystis atskirame buteliuke. Tai patentuotas 
mineralinės druskos tirpalas, kuris padeda efektyviai perduoti „Alpha-Stim® M“ 
srovę iš prietaiso į elektrodus ir galiausiai į pacientą. Elektrinio laidumo tirpalas 
pilamas ant zondo arba ausų spaustukų elektrodų padelių, kad srovė būtų 
tinkamai praleidžiama. Dalies Nr. SS18-50. 

 Zondo elektrodo padeliai. Zondo elektrodo padeliai (PEPS™) yra  
„Alpha-Stim® M“ prietaiso priedai. Tai iš poliesterio pagaminti veltinio tipo 
padeliai, leidžiantys sugerti elektrinio laidumo tirpalą, kad būtų lengviau 
perduoti srovę. Zondo elektrodų padelius ant išmaniųjų zondų laiko guminė 
juosta, pritvirtinta prie veltinio padelio. Padeliai yra prisotinti elektrinio laidumo 
tirpalu, kad būtų užtikrintas tinkamas srovės srautas iš „Alpha-Stim®“ prietaiso 
per išmaniuosius zondu į pacientą. Dalies Nr. PEP. 

 Ausų spaustukų elektrodų padeliai (EEPS™) taip pat yra „Alpha-Stim® M“ 
prietaiso priedai. Tai iš poliesterio pagaminti veltinio tipo padeliai, leidžiantys 
sugerti elektrinio laidumo tirpalą, kad būtų lengviau perduoti srovę. Padeliai 
turi lipnų pagrindą, kuriuo jie prilipinami prie ausų spaustukų. Klijai nesiliečia su 
paciento oda. Padeliai yra prisotinti elektrinio laidumo tirpalu, kad būtų 
užtikrintas tinkamas srovės srautas iš „Alpha-Stim®“ prietaiso į ausų spaustukų 
elektrodus ir pacientą. Dalies Nr. EEP. 

 „AS-Trode™“. 4 lipnių sidabrinių elektrodų padelių, naudojamų su švininiais 
laidais elektros bangos formai perduoti iš „Alpha-Stim® M“ prietaiso į pacientą, 
pakuotė. Norint užbaigti elektros grandinę, visada reikia naudoti du  
„AS-Trode™“. „AS-Trode™“ sudaro RG-63B hidrogelis. Dalies Nr. AT7. 

 Naudotojo vadovas. Jame aprašoma, kokie elementai pateikiami su prietaisu ir 
kaip jį naudoti. Pateikiama simbolių lentelė su atsargumo priemonėmis, 
įspėjimais ir kontraindikacijomis. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
prietaisą naudoja taip pat, kaip pacientas. Dalies Nr. 405EU. 

 USB daugiakalbis naudotojo vadovas. Jame aprašoma, kokie elementai 
pateikiami su prietaisu ir kaip jį naudoti. Pateikiama simbolių lentelė su 
atsargumo priemonėmis, įspėjimais ir kontraindikacijomis. Prietaisas 
naudojamas taip pat arabų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, 
graikų, hebrajų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, 
ispanų, švedų ir slovėnų kalbomis. Dalies Nr. 604. 
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 Dirželis. Dirželis yra pasirenkamas „Alpha-Stim® M“ prietaiso priedas. Tai 
audeklo virvelė, skirta „Alpha-Stim® M“ prietaisui laikyti ant kaklo, kai jis 
naudojamas, jei to reikia. Dalies Nr. 404. 

 Laikymo dėklas (-ai). „Alpha-Stim® M“ pateikiamas kietame dėkle. Pasirenkamą 
minkštą dėklą galima įsigyti atskirai. Dalies Nr. 406 ir 407. 

 2 AA baterijos. „Alpha-Stim® M“ maitinamas ličio baterijomis, kurios tiekiamos 
pradine tvarka. Jos suteikia energijos šaltinį ir prieš naudojant įdedamos į 
„Alpha-Stim® M“. Jei reikia, baterijas galima pakeisti parduodamomis ličio 
baterijomis. Dalies Nr. 4400. 

 

„Alpha-Stim® M“ savybės 
1. Visiškai skaitmeninis valdymas, užtikrinantis tikslumą, nuoseklumą ir 

patikimumą.  
2. Ausų spaustukų elektrodų, išmaniųjų zondų arba „AS-Trode™“ pasirinkimas.  
3. Foninis apšvietimas paspaudus bet kurį mygtuką. 
4. Nuolatinės grandinės patikros, kai elektrodai liečiasi su oda.  
5. 3 dažnio parinktys (100, 1,5 ir 0,5 Hz). Rekomenduojama 0,5 Hz.  
6. 10 sekundžių trukmės išmaniojo zondo ciklas prasideda susilietus su oda. 
7. 10, 20, 40 arba 60 minučių atgalinio skaičiavimo ciklai iki automatinio 

išjungimo. 
8. Nenutrūkstamas praėjusio laiko laikmatis. 
9. Didelis laikmačio ekranas. 
10. 2 nepriklausomi kanalų valdikliai, tiekiantys 0–600 mikroamperų (µA) srovės. 
11. Dažnis, srovė ir gydymo laikas gali būti užfiksuoti iš anksto nustatytomis 

vertėmis per visą gydymo seansą. 
12. Nutildymo parinktis visoms funkcijoms (išskyrus išmanųjį zondą).  
13. Kaupiamasis laikmatis. 
14. Diržo spaustuko arba dirželio pasirinkimas, kad „Alpha-Stim® M“ būtų galima 

nešioti aplink kaklą.  
15. Automatinis išjungimas po 30 minučių, kai nenaudojama.  
16. Geba atlaikyti iki 15 000 voltų elektrostatinę iškrovą. 
17. Automatiškai ir visam laikui išsijungia, jei prietaise atsiranda bent vienas 

gedimas, dėl kurio srovė viršija 1300 µA.  
18. Baterijų galios indikatorius. 
19. Zondo elektrodų padeliams (PEPS™) ir ausų spaustukų elektrodų padeliams 

(EEPS™) reikia elektrinio laidumo tirpalo (pridedamas).   
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20. 5 metų ribotoji garantija. 
21. Apsauga nuo > 12,5 mm kietų pašalinių objektų patekimo ir vandens 

lašėjimo, kai pakreipiama 15º.  
22. Naudojamos 2 AA 1,5 V baterijos (yra pakuotėje, bet neįstatytos). 

 

 
 
Baterijų įdėjimas 
 Užpakalinėje prietaiso pusėje esantį baterijų 

dėklo dangtelį pastumkite rodyklės kryptimi.  
 Įdėkite pridėtas baterijas pagal simbolius (+ / −) į 

baterijų dėklo pagrindą.  
 Vėl uždarykite baterijų dėklą ir stumkite dangtelį 

link prietaiso, kol jis užsifiksuos savo padėtyje.  
 Keisdami baterijas naudokite tik 2 AA  

1,5 V ličio baterijas. 
 

Cheminių nudegimų pavojus! Pratekėjusi 
baterijų rūgštis gali sukelti cheminių 
nudegimų. 
 

 Venkite baterijų rūgšties sąlyčio su oda, akimis ir 
gleivine. 

 Baterijų rūgščiai patekus ant kurios nors iš šių kūno dalių, nedelsdami 
nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu paprasto vandens ir, jei reikia, 
kreipkitės į gydytoją. Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Prarijus bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 Neardykite baterijų, jų pakartotinai neįkraukite, nedarykite jų trumpojo 
jungimo ir neišmeskite jų į ugnį. Kyla sprogimo pavojus.  

 Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jo nenaudojate ilgą laiką. 
 Panaudotų baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, pašalinkite 

jas kaip specialias atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo punktą 
specializuotoje įstaigoje. 

  

BATERIJŲ ĮSTATYMAS 
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Dėkojame, kad rekomendavote „Alpha-Stim® M“. Šis vadovas parašytas 
asmeniui, kuris naudos „Alpha-Stim® M“, bet jūsų indėlis bus neįkainojamas 
jūsų pacientui. Vienas iš būdų padėti – paaiškinti savo pacientui, kur tiksliai yra 
jo problema. Taip pat galite nurodyti konkrečias elektrodų vietas, kuriose gali 
kilti tam tikras skausmas. „Electromedical Products International, Inc.“ gali 
padėti patenkinti jūsų pacientų poreikius. Dažnai tampa prieinami nauji tyrimai, 
kurie gali turėti tiesioginį ryšį su paciento specifiniu sutrikimu. Dėl bet kokios 
priežasties nedvejodami rašykite, skambinkite, siųskite faksu arba rašykite EPI 
el. paštu. Taip pat reguliariai tikrinkite, ar svetainėje yra naujos informacijos. 
Laukiame jūsų indėlio atsiliepimų laiškų arba el. laiškų forma.  
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034, JAV 
Nemokamai: 1-800-367-7246 
Už JAV ribų +940-328-0788 

Faks. 940-328-0888 
El. paštas info@epii.com 

Žiniatinklio svetainė www.alpha-stim.com 
  

PASTABA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS 
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1.  Įjungti / išjungti  
 
2.  Dažnis. 0,5 Hz yra 

stipriausia dažnio nuostata, su 
kuria daugelis žmonių pasieks 
geriausių rezultatų 
naudodami visus elementus 
(ausų spaustukus, 
išmaniuosius zondus ir  
„AS-Trode™“ elektrodus).  

 
3.  Laikmatis. Išmaniojo 

zondo 10 sekundžių bangos 
formos ciklas prasideda, kai 
elektrodai paliečia odą. 
Atgalinio skaičiavimo laikmačiai: pasirinkite  
10, 20, 40 or 60 min.  Nenutrūkstamas praėjusio laiko laikmatis. 

 

4.  Užraktas. Paspauskite 2 kartus per 5 sekundes, kad užrakintumėte 
arba atrakintumėte nustatymus gydymo metu, jei pageidaujate.  

            
5.   arba   srovę. Padidina arba sumažina kiekvieno kanalo srovę. 

Laikant nuspaudus padidėja 50 mikroamperų (µA) per sekundę. Sumažėja 
100 µA per sekundę. Įjungus prietaisą, srovės numatytasis nustatymas 
būna 100 µA, išskyrus  išmaniojo zondo nustatymą, kurio srovės 
numatytasis nustatymas būna iš ankstesnio naudojimo. 

VALDYMO MYGTUKAI 
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1. Šviesos jutiklis apšviečia LCD ekraną 10 sekundžių tamsioje patalpoje, 
kai paspaudžiamas bet kuris mygtukas. 

 

2.  Bandomosios grandinės simbolis ir garsinis įspėjimas nurodo, kad 
prietaisas neveikia viename ar abiejuose kanaluose (bus rodomas 
neveikiančio kanalo numeris). Laikmatis sustos ir prietaisas išsijungs po 
30 minučių, jei nieko daugiau nebus daroma. Srovė turi būti didesnė nei 
0 µA, o sudrėkinti elektrodai turi liestis su oda, kad „Alpha-Stim® M“ 
veiktų. Garsinis signalas ir laikmačio atnaujinimas įsijungia iš karto, kai 
vientisumo patikros grandinė nustato, kad viskas veikia tinkamai.  

 

3.  Baterijos įkrovos indikatorius. Pakeiskite bateriją, kai lieka tik 1 
brūkšnelis, tada prietaisas išleis garsinį įspėjimą apie senkančią bateriją ir 
pakartos įspėjimą kas 10 minučių (jei nebus įjungta nutildymo funkcija). 

LCD EKRANAS 



 10

4.  Dažnio nustatymo indikatorius. 0,5, 1,5 arba 100 Hz abiem 
kanalams. 

5.  Laikmačio nustatymo indikatorius. Pasirinkite  
išmaniojo zondo 10 sekundžių ciklas prasideda nuo sąlyčio su oda, 10, 20, 
40 ar 60 minučių atgalinio skaičiavimo laikas iki automatinio išsijungimo 
arba  nenutrūkstamo skaičiavimo į priekį laikmatis.  

 
6. Laikas, likęs visuose nustatymuose, išskyrus  nenutrūkstamą, kuris rodo  

praėjusį laiką. 
 

7.  0–600 mikroamperų (µA)  
srovė 1 kanalui. 

 

8. 0–600 mikroamperų (µA)  
srovė 2 kanalui. 

 

9.  Užraktas įjungtas, kai ekranas šviečia. 
 

10.  Nutildymo funkcija visoms nuostatoms, išskyrus išmanųjį zondą. 
Norėdami įjungti arba išjungti, paspauskite mygtukų seką: užraktas-
laikmatis-užraktas. 

 
11. Σ kaupiamasis laikmatis įrašo bendras valandas ir minutes, kai buvo 

naudojamas „Alpha-Stim® M“.  
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Sveikiname pasirinkus „Alpha-Stim® M“ mikrosrovės elektroterapijos (MET) ir 
kranialinės elektroterapijos stimuliacijos (CES) prietaisą. Įsigijote kokybišką 
medicinos prietaisą. Tai padarę jau žengėte pirmąjį žingsnį į patogesnį gyvenimą.  

„Electromedical Products International, Inc.“ (EPI) yra pirmaujanti aukščiausios 
kokybės pažangiausių medicinos technologijų, skirtų jūsų gyvenimo kokybei 
pagerinti, išradėja. EPI ir jos platintojai yra pasiryžę padėti tiems, kurie naudoja mūsų 
produktus. Turime techninių ekspertų, kurie sieks užtikrinti, kad gautumėte 
geriausius įmanomus gydymo rezultatus. Konsultacijos telefonu anglų kalba gali būti 
suplanuotos su jumis arba jūsų gydytoju nuo pirmadienio iki penktadienio 9–17 val. 
centriniu laiku (Teksasas, JAV). Taip pat galite susisiekti su mumis paštu, faksu, el. 
paštu, per „Facebook“, „Instagram“ arba „Twitter“.  Bendrovė palaiko visus mūsų 
medicinos prietaisus su 5 metų ribota garantija.  

„Alpha-Stim® M“ yra tikslus medicinos prietaisas, naudojamas nerimui, nemigai, 
depresijai, skausmui gydyti ir ūmiam, lėtiniam bei potrauminiam skausmui malšinti. 
Išvengiama galimo šalutinio vaistų poveikio. Po gydymo paprastai nenustatoma 
jokių fizinių apribojimų, kad galėtumėte tęsti įprastą veiklą. Gydymas yra paprastas 
ir lengvai savarankiškai pasiskiriamas bet kuriuo metu. Žmonės, naudojantys  
„Alpha-Stim® M“, paprastai praneša apie malonų, atpalaiduojantį geros savijautos 
jausmą. 

Srovė tiekiama naudojant rankinius išmaniuosius zondus arba lipnius  
„AS-Trode™“ elektrodus skausmui kontroliuoti arba susų spaustukų elektrodus neri-
mui, nemigai, depresijai ir skausmui gydyti. Gydymo metu galite pajusti nestiprų 
dilgčiojimą elektrodų vietose. Jei srovė per didelė, gali pasireikšti galvos svaigimas ir 
pykinimas, kuriuos galima sumažinti sumažinant srovę. 

Kai suprasite pagrindines gaminio savybes ir procedūras, „Alpha-Stim® M“ 
naudoti jums taps lengva. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą šį vadovą. 
Būtinai vadovaukitės čia pateiktomis bendrosiomis instrukcijomis ir konkrečiais savo 
sveikatos priežiūros specialisto nurodymais.  

„Alpha-Stim® M“ sukūrė neurobiologas dr. Daniel L. Kirsch ir inžinierius 
Raymond Chan. Dr. Kirsch yra elektromedicinos srities pionierius nuo 1972 m. 
1990 m. Amerikos skausmo valdymo akademijos (angl. „American Academy of Pain 
Management“, AAPM) valdyba jam suteikė skausmo valdymo sertifikatą, o 2008 m. 
AAPM jam įteikė Richard S. Weiner metų švietėjo apie skausmą apdovanojimą. 
1997 m. jis tapo Amerikos streso instituto (angl. „American Institute of Stress“) 
mokslinės draugijos nariu. Jis taip pat yra Vokietijos ir Šveicarijos skausmo gydytojų 

ĮVADAS 
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organizacijos „InterPain“ narys. Jis yra žurnalo „Practical Pain Management“ 
elektromedicinos skyriaus redaktorius ir žurnalų Contentment bei Combat Stress 
vyriausiasis redaktorius. Dr. Kirsch dirba Kolumbijos presbiterionų medicinos centro 
Niujorke ir Sporto medicinos grupės Santa Monikoje, Kalifornijoje, Su skausmu ir 
stresu susijusių sutrikimų centro klinikiniu direktoriumi. Jis yra knygų ir straipsnių 
autorius, dažnai skaito paskaitas apie skausmo ir streso valdymą gydytojams ir 
psichologams visame pasaulyje. Jis taip pat dirba Veteranų reikalų medicinos centrų 
bei Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės ir karinio jūrų laivyno mokslinių tyrimų 
ir praktikos konsultantu. 
 

 
 
Elektromedicinos rezultatai pagrįsti bangos formos dizainu, srovės kiekiu, Elektrodų 
vieta ir naudojimo trukme. „Alpha-Stim® M“ yra mikrokompiuteris, kuriame įdiegti 
naujausi kietojo kūno elektronikos patobulinimai. Visi komponentai yra aukščiausios 
kokybės, kad būtų užtikrintas patikimas ir sklandus veikimas. Dėl dizaino užtikrinama 
elektros sauga naudojant lengvai prieinamas 1,5 V AA baterijas.  

„Alpha-Stim® M“ buvo sukurtas remiantis originaliais „Electromedical Products 
International, Inc.“ tyrimais. Tai precizinė technologija, generuojanti modifikuotą 
kvadratinę bipolinę 0,5, 1,5 arba 100 Hz (impulsai per sekundę) bangos formą esant 
50–600 mikroamperų (1 µA yra viena milijonoji ampero dalis) per 50 % darbo ciklo.  

„Alpha-Stim® M“ yra mažas, kompaktiškas ir lengvas. Jis buvo sukurtas taip, kad 
būtų universalus. Jį galima naudoti sveikatos priežiūros specialisto kabinete, klinikoje 
ar ligoninėje, mobiliesiems ir greito reagavimo poreikiams tenkinti, pvz., skubios 
medicininės pagalbos ar kariniams tikslams, taip pat savarankiškam gydymui 
namuose pagal tvarkaraštį ar poreikį.  

Valdikliai yra visiškai skaitmeniniai, tad užtikrina tikslumą, nuoseklumą ir 
patikimumą, be to, juos paprasta ir lengva naudoti. Reguliuojamas laikmatis ir 
užrakinimo parinktis, fiksuojanti gydymo trukmę, dažnį ir srovę, užtikrina paskirtą 
gydymo bangos formą ir dozavimą, net jei esate išblaškomi arba užmiegate. Srovės 
kiekį galima lengvai sumažinti, kad būtų užtikrintas komfortas, arba padidinti, kad 
būtų sutrumpintas gydymo laikas.  

„Alpha-Stim® M“ galima suskirstyti į dvi bendras kategorijas. Mikrosrovės 
elektroterapija (angl. „Microcurrent Electrical Therapy“, MET) yra bendrasis terminas, 
naudojamas silpnai srovei, naudojamai skausmui kontroliuoti, paprastai 2–5 minutes 
per zondus arba ilgesnį laiką per lipnius elektrodus, apibūdinti. Ji skiriasi nuo anks-
tesnių transkutaninės elektrinės nervų stimuliacijos (TENS) formų tuo, kad MET 

APRAŠYMAS 
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naudojama daug silpnesnė srovė, tačiau srovė tiekiama daug ilgesniais impulsais. 
TENS prietaisus reikia nuolat nešioti, nes jie beveik neturi liekamojo poveikio, o MET 
poveikis yra ilgalaikis ir kaupiamasis. Antroji kategorija, kuriai priskiriamas taikymas 
naudojant ausų spaustukų elektrodus nerimui, nemigai, depresijai ir (arba) skausmui 
gydyti, vadinama kranialinės elektroterapijos stimuliacija arba CES. 

Viena iš svarbių „Alpha-Stim® M“ savybių yra elektroninė grandinė, kuri palaiko 
beveik pastovų srovės srautą į elektrodus, sumažindama odos varžos svyravimų 
poveikį. „Alpha-Stim® M“ nuolat atlieka savidiagnostiką, kad būtų užtikrinta, jog visi 
grandinės aspektai visada veikia tinkamai ir elektrodai tinkamai liečiasi su oda. Dėl 
ergonomiškų ir patogių naudoti funkcijų (pvz., išmaniojo zondo, užrakto, 
automatinio išjungimo laikmačių ir įspėjamojo signalo, kuris įspėja, jei elektrodas 
nukrenta) „Alpha-Stim® M“ yra patikimas, jį paprasta, greita ir smagu naudoti.  
 

 
 
Elektromedicininių srovių naudojimas nėra nauja koncepcija. Senovės žmonės 
pripažino natūraliai atsirandančių elektros reiškinių terapinę vertę gerokai anksčiau, 
nei Viljamas Gilbertas 1600 m. apibrėžė elektros energiją. Tiek Aristotelis, tiek 
Platonas naudojosi gydytojo Skribonijaus Largo 46 m. pr. Kr. paskirta juodąja 
torpeda (elektrine rajožuve) dėl įvairių sveikatos sutrikimų – nuo galvos skausmo iki 
podagros (nuo galvos iki kojų) – palengvinimo. XIX a. odontologai pranešė apie 
skausmo mažinimą ankstyvaisiais ir šiek tiek primityviais elektriniais medicinos 
prietaisais.  

Iki XIX a. pabaigos elektros prietaisai buvo plačiai naudojami skausmui malšinti 
ir buvo teigiama, kad jie išgydo įvairius medicininius sutrikimus. Dažnos pretenzijos 
dėl ankstyvųjų elektros technologijų, kurias sustiprino farmacijos lobistų politinis 
spaudimas, XX a. pradžioje sukėlė medikų nepagarbą šiai terapijos formai. Dėl to 
medicinos koledžai nustojo mokyti elektroterapijos. Biofizika buvo faktiškai pašalinta 
iš medicinos praktikos, paliekant chemiją kaip pagrindinį mokslą, o su ja ir 
atsakomybės išgydyti visas ligas naštą. Dabar, XXI a., aišku, kad chemija, kaip 
vienintelis terapinis medicinos modelis, neįvykdė savo pažado, todėl šiuolaikinė 
medicina turi iš naujo išnagrinėti biofizikos potencialą.  

Eksperimentus su mažo intensyvumo elektrine smegenų stimuliacija pirmą 
kartą atliko prancūzų dr. Leduc ir dr. Rouxeau 1902 metais. Iš pradžių šis metodas 
buvo vadinamas elektromiegu, nes buvo manoma, kad jis gali sukelti miegą. Tyrimai 
apie to, kas dabar vadinama kranialinės elektroterapijos stimuliacija (angl. „Cranial 
Electrotherapy Stimulation“, CES), naudojimą nerimui, nemigai, depresijai ir 
skausmui gydyti, prasidėjo Rusijoje XX a. 6-ajame dešimtmetyje ir pirmą kartą į JAV 
atvyko 7-ajame dešimtmetyje.  

ELEKTROMEDICININĖ TERAPIJA 
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1965 m. Kanados dr. Ronald Melzack ir Jungtinės karalystės dr. Patrick Wall išleido 
straipsnį, paaiškinantį naują išsamią teoriją apie tai, kaip nervų sistema apdoroja 
skausmą. Jų vartų valdymo teorija taip pat paaiškino, kaip elektrinė stimuliacija gali 
paveikti skausmo takų fiziologiją. Iki 1967 m. chirurginiu būdu buvo implantuojami 
elektriniai prietaisai stipriam nugaros skausmui kontroliuoti. Paviršiniai elektrinės 
stimuliacijos prietaisai buvo naudojami asmens reakcijai patikrinti atrenkant 
kandidatus operacijai ir nustatant efektyviausią implantuojamo elektrodo vietą. 
Netrukus buvo nustatyta, kad elektromedicininis gydymas per odą (transkutaninis) 
taip pat buvo veiksmingas ir vien tik jis galėjo būti naudojamas skausmui malšinti, 
išvengiant operacijos. Nuo tada šie prietaisai, vadinami transkutaniniais elektriniais 
nervų stimuliatoriais (TEN), tapo plačiai priimami sveikatos priežiūros specialistų 
įvairioms skausmo formoms kontroliuoti.  

Visa gyvybė yra elektrocheminės prigimties. Visatoje ir kūne veikia platūs elek-
triniai laukai. Pavyzdžiui, jau seniai žinoma, kad nervų sistema veikia tiek per 
elektrocheminius, tiek per grynai elektrinius signalus. Tiesą sakant, visas molekules 
kartu laiko elektrinės jungtys atominiu lygiu. Žmonių ir gyvūnų bioelektrinių 
kontrolės sistemų prigimties fundamentalieji moksliniai tyrimai paskatino tokius 
medicinos mokslininkus kaip JAV dr. Robert O. Becker1 ir Švedijos dr. Björn 
Nordenström2 (kuris buvo Nobelio asamblėjos pirmininkas) pasiūlyti visiškai naujas 
fiziologijos teorijas, pagrįstas mūsų naujausiu biofizikos supratimu.  

„Alpha-Stim®“ technologija apima šias teorijas ir, kaip įrodyta, yra 
veiksmingesnė nei daugelis kitų gydymo būdų, naudojamų ligoms, kurias ji gydo, 
gydyti. Originalusis „Alpha-Stim® Model 2000“ svėrė 40 svarų (18 kg) ir kainavo 
5 850 $, kai pirmą kartą buvo pristatytas 1981 metais. „Alpha-Stim® M“ prietaise 
naudojama pažangiausia šiandien prieinama technologija. Dabar daugeliu atvejų 
galima sumažinti nerimą, nemigą, depresiją ir skausmą naudojant kur kas mažiau 
srovės nei ankstesnėmis technologijomis ir patirti ilgalaikį ir kaupiamąjį 
palengvėjimą, gydantis vos kelias minutes kas antrą dieną. Tikime, kad tinkamai 
naudojamas jūsų naujasis „Alpha-Stim® M“ pagerins jūsų gyvenimo kokybę.  

 
 

  

 
1 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stokholmas: Nordic 

Medical Publications, 1983.  
2 Becker, Robert O. The Body Electric. Niujorkas: William Morrow and Co. 1985. 
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Švari oda  
Prieš uždėdami elektrodus nuvalykite odą aplink gydymo sritį. Naudokite švelnų muilo ir 
vandens tirpalą, alkoholiu suvilgytus tamponus arba antibakterines servetėles ir leiskite 
odai išdžiūti. Vietos, kuriose susikaupė odos riebalų ar nešvarumų arba kuriose buvo 
naudojama kosmetika ar plaukų lakas, turi būti kruopščiai nuvalytos, kad būtų užtikrintas 
tinkamas laidumas. Prieš gydymą ir po jo stebėkite odos būklę. Šviesi oda gali būti 
sudirginta. Jei po gydymo atsiranda odos nudegimų, nutraukite naudojimą ir užtepkite 
tinkamo odos kremo. Keičiant elektrodų vietą galima sumažinti dirginimą. 

 

Savo skausmo įvertinimas  
Kiekvieną kartą prieš gydant ir retkarčiais gydymo metu bei po jo įvertinkite savo skausmą. 
Jūsų sveikatos priežiūros specialistas gali suteikti gaires, kad padėtų jums greitai ir lengvai 
įvertinti. Tai gali būti tiesiog padėties, kurioje geriau suvokiate savo skausmą, nustatymas, 
tada jaučiamo skausmo lygio pažymėjimas pagal skalę nuo 0 (jokio skausmo) iki 10 
(didžiausias skausmas) kiekvieno gydymo pradžioje ir pabaigoje. Paveiktos kūno dalies 
judinimas per visą jos judesių diapazoną ir padidėjusio diapazono kartu su sumažėjusiu 
skausmu stebėjimas po gydymo yra geri pažangos rodikliai. Kadangi „Alpha-Stim®“ 
daugeliui žmonių veikia greitai, naudinga naudoti šiuos atskaitos parametrus, siekiant 
nustatyti efektyvumą per vieną gydymo seansą. Kasdienių (ar net valandinių) skausmo 
vietų ir stiprumo lygių pagal skalę nuo 0 iki 10 pokyčių diagramos žymėjimas padės 
stebėti pažangą ir gali būti naudingas nustatant geriausias gydomas sritis. Kad geriau 
suprastumėte šią sistemą, toliau pateikiamas skausmo stiprumo lygių aprašymas 
(naudokite nelyginius skaičius tarp verčių, pvz., 1 lygis rodytų labai silpną skausmą, kuris 
netrukdo veiklai).  
 

Skausmo lygis    Aprašymas  
  0 Jokio skausmo. 

 2 Silpnas skausmas; skausmas suvokiamas tik sutelkus į jį dėmesį. 
Laikomas įkyriu ir erzinančiu, bet tik šiek tiek trukdo kasdienio 
gyvenimo veiklai (KGV). 

 4 Pakeliamas skausmas; gali būti šiek tiek ignoruojamas. 
 6  Varginantis skausmas; reikšmingai trukdo KGV.  

 8 Stiprus skausmas; nepavyksta susikaupti ir daryti nieko, išskyrus 
paprastas užduotis. 

 10 Veiksnumą apribojantis skausmas; nepavyksta atlikti KGV.  
 

Taip pat gali būti naudinga pildyti „Alpha-Stim®“ gydymo laiko, kiekvieno gydymo 
trukmės, dažnio (Hz) ir srovės (µA) nustatymų dienoraštį kartu su naudojamomis 
elektrodų vietomis. 

„ALPHA-STIM® M“ NAUDOJIMAS SKAUSMUI KONTROLIUOTI 
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Kadangi „Alpha-Stim® M“ naudoja tokią silpną srovę, daugelis žmonių visiškai nieko 
nejaučia, net esant didžiausiam srovės lygiui. Nesijaudinkite, jei negalite pajusti 
srovės; tai visiškai normalu ir jūsų srovės suvokimas neturės įtakos rezultatams. 
„Alpha-Stim® M“ veikia, jei neparodomas  bandomosios grandinės simbolis, 
nurodantis naudojamo kanalo numerį 1 ar 2, arba senkančios baterijos indikatorius 
nėra sumažėjęs iki paskutinio brūkšnelio. Kai kurie žmonės didžiausią palengvėjimą 
pasiekia tik naudodami „Alpha-Stim® M“ kelias valandas kiekvieną dieną ar net visą 
laiką. Nors to reikia retai, tai taip pat nėra kenksminga, todėl naudokite „Alpha-
Stim® M“ su pasitikėjimu žinodami, kad turite saugų bei veiksmingą įrankį ir LET 
NOTHING STOP YOU™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„ALPHA-STIM® M“ NAUDOJIMAS SU PASITIKĖJIMU 

Trumpa instrukcija  
 

Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamus nurodymus. 
Tada kai panaudosite „Alpha-Stim® M“ vieną kartą, 
paprasčiausiai paspauskite maitinimo mygtuką, 
uždėkite elektrodus arba ausų spaustukus 
atitinkamose vietose ir sureguliuokite srovę iki 
patogaus lygio. Numatytieji laiko ir dažnio nustatymai 
būna ankstesni, kol nepakeičiami. Tai viskas, ko reikia! 
Jei reikia, bet kuriuo metu gydant iš naujo pareguliuokite 
srovę iki patogaus lygio.  
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1. Įkiškite laidų dvigubos jungties galą į 1 kanalo arba 2 kanalo lizdą ir 

įkiškite kištukus į išmaniuosius zondus. 1 pav. 
 
2. Ant zondų uždėkite zondų elektrodų padelius (PEPS™), įdėdami švarų 

zondo galiuką į PEP™, esantį PEP™ dėkle. PEP™ dėklas atidaromas 
etiketei esant apačioje. 2 pav.  

 

 
 

  
3. Įjunkite maitinimą.  
 
4. Nustatykite dažnį į 0,5 Hz arba norimą nustatymą. Sąnarių problemoms  

(pvz., pečių, alkūnių, riešų, rankų, klubų, kelių, kulkšnių, kojų pirštų) gydyti 
10–20 sekundžių naudokite 100 Hz, po to iškart 0,5 Hz. Išbandykite 1,5 
Hz, jei 0,5 Hz nebūna efektyvu.  

 
5. Nustatykite laikmatį į zondo nustatymą. 

 
6. Nustatykite naudojamo kanalo srovę į 6 (600 µA). Jei jaučiatės nepatogiai, 

nedelsdami sumažinkite. Jei naudojate ant galvos ar šalia jos, nedelsdami 
sumažinkite srovę, jei pasireiškia galvos svaigimas ar pykinimas. Jie gali 
pasireikšti iš pradžių arba praėjus kelioms gydymo minutėms. Sumažinus 
srovę, šie nemalonūs jausmai iš karto susilpnės. 

MIKROSROVĖS ELEKTROTERAPIJA (MET) 
SKAUSMUI MALŠINTI SU IŠMANIAISIAIS ZONDAIS 

1 pav. 
2 pav. 



 18

7. Kruopščiai prisotinkite PEPS™ keliais lašais elektrinio laidumo tirpalo. 
Kartokite pagal poreikį per visą gydymo laikotarpį. 3 pav.  

 
8. Pasižymėkite visų gydomų sričių skausmo 

stiprumo lygį ir bet kokius sąnarių judėjimo 
apribojimus prieš gydymą, gydymo metu bei 
baigus gydymą. Gali padėti skausmo 
stiprumo lygių, kai 0 reiškia jokio skausmo, o 
10 yra blogiausias kada nors gydytas 
skausmas, dienoraščio, kuriame nurodomas 
dienos laikas, gydymo trukmė, dažnis bei 
srovės stiprumas ir efektyviausios elektrodų 
vietos, vedimas.  

 
9. Uždėkite išmaniuosius zondus ant švarios, 

sausos odos. Ciklas prasidės 2 pyptelėjimais 
susilietus su oda ir baigsis vienu 
pyptelėjimu. Prieš pereidami į kitą gydymo 
vietą, tvirtai laikykite zondus prispaustus 
prie odos visą 10 sekundžių ciklą. Nukelkite zondą nuo odos ir vėl 
uždėkite, kad pakartotumėte procedūrą toje pačioje vietoje. Zondo 
uždėjimo gaires žr. skyriuje „Gydymo naudojant išmanųjį zondą 
strategijos“. 4 pav. 

 

 
4 pav. 

3 pav. 
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10. Visada uždėkite išmaniuosius zondus taip, kad srovė būtų nukreipta tarp 
jų per gydomą sritį. Du išmanieji zondai visada turi būti naudojami kartu 
elektros grandinei užbaigti. 5 pav.  

 

 
 

5 pav. 
 
11. Tęskite gydymą, kol skausmas visiškai išnyks arba bus pasiektas 

didžiausias palengvėjimas. Paprastai gydomose srityse judesių amplitudė 
padidėja. Kartais atrodo, kad skausmui praėjus gydytos kūno sritys yra 
sustingusios arba įtemptas. Laikui bėgant šis pojūtis atslūgs.  

 
12. Išjunkite maitinimą.  

 
13. Išmeskite PEPS™.  

 
14. Užbaikite naudodami kranialinės elektroterapijos stimuliavimą (žr. 

nurodymus 24 psl.). 
 

15. Jei reikia, pakartokite. Rezultatai paprastai pagerėja ir trunka ilgiau 
atliekant papildomą gydymą. 

 
16. Laikykite „Alpha-Stim® M“ vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
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1. Pirmiausia gydykite už gydomos srities (pvz., visą koją kelio skausmui malšinti) 

bent 2 vietose, nukreipdami srovę tarp zondų per gydomą sritį. 6.1 pav.  
 
2. Gydykite arčiau gydomos srities, aplink ją ir per ją maždaug 1 minutę, 

uždėdami išmaniuosius zondus maždaug 6 skirtingais prieigos kampais, 
zondus visada padėdami priešingose kūno pusėse (pvz., iš priekio į galą arba 
iš šono į šoną). 6.2 pav. 

 
3. Gydykite tą pačią kūno dalį, esančią priešingoje kūno pusėje, bent 2 vietose 

(pvz., kitame kelyje, rieše, kitoje nugaros pusėje ir pan.). 6.3 pav. 
 
4. Sujunkite abi puses padėdami vieną zondą po gydoma sritimi, o kitą toje 

pačioje vietoje priešingoje kūno pusėje, keliuose taškuose. Pavyzdžiui, „sekite 
linija“ po kiekvienu keliu ir aplink jį, padėdami zondus intervalais išilgai linijos. 
6.4 pav. Nugaros skausmui gydyti zondus dėkite bent 3 vietose abiejose 
gydomo kūno pusėse, šiek tiek aukščiau ir žemiau. Taip srovė nukreipiama per 
nervus ir stuburo smegenis. 
7 pav.  

 
5. Jei reikia, kartokite, keisdami išmaniojo zondo padėtis, bet visada nukreipkite 

srovę tarp zondų per gydomą sritį.  
 
6. Tęskite gydymą, kol skausmas visiškai išnyks arba bus pasiektas didžiausias 

palengvėjimas.  
 

 
  

IŠMANIOJO ZONDO GYDYMO STRATEGIJA A 
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6.1 pav. 6.2 pav. 

6.3 pav. 6.4 pav. 
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7 pav. 
  

1 2

3 4
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1. Norėdami išgydyti bet kokias kaklo ir rankų (pvz., pirštų, plaštakos, riešo, 
alkūnės, pečių) problemas, prijunkite abi puses uždėdami vieną išmanųjį 
zondą ant vieno piršto galiuko, o kitą išmanųjį zondą toje pačioje vietoje 
ant atitinkamo kitos rankos piršto galiuko ir palaikykite 10–20 sekundžių  
(pvz., nuo nykščio galiuko iki kitos rankos nykščio galiuko, tada rodomojo 
piršto ir t. t. visiems 5 pirštams). 8 pav. Ta pati strategija, taikoma kojų 
pirštams, gali būti naudojama gydyti bet kokioms kojų problemoms, 
pavyzdžiui, kojų pirštų, pėdų, kulkšnių ir kelių, bet ne klubų. Klubo 
skausmą reikia gydyti vietiniu zondo naudojimu, kaip aprašyta A 
strategijoje.  

 
2. Jei reikia, kartokite, keisdami zondo padėtis, bet visada nukreipdami srovę 

per gydomą sritį, padėdami išmaniuosius zondus už tos srities kryptimi 
nuo stuburo. 

 
3. Tęskite gydymą, kol skausmas visiškai išnyks arba bus pasiektas 

didžiausias palengvėjimas. 
 

 
 

 
\ 

IŠMANIOJO ZONDO GYDYMO STRATEGIJA B 

8 pav. 
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1. Įkiškite laidų dvigubos jungties galą į 1 kanalo ir (arba) 2 kanalo lizdą ir 
įkiškite kištuką į „AS-Trode™“. 1 pav. 

 

2. Įjunkite maitinimą.  
 

3. Jei norite, nutildykite pypsėjimą šia mygtukų seka: užraktas-laikmatis-
užraktas. Norėdami atkurti garsinius įspėjimus, dar kartą paspauskite tą pačią 
mygtukų seką.  

   

4. Nustatykite dažnį į 0,5 Hz arba norimą nustatymą; 1,5 arba 100 Hz. 
 

5. Nustatykite laikmatį į 10, 20, 40, 60 minučių arba nepertraukiamą. Tai 
priklauso nuo to, kiek laiko reikia skausmui efektyviai numalšinti. Skausmo 
priežastis bei stiprumas, jūsų bendra sveikata ir bet koks jaučiamas fizinis ar 
psichologinis stresas, kuris gali prisidėti prie jūsų būklės, yra keletas veiksnių, 
lemiančių gydymo trukmę. Vienoje „AS-Trode™“ vietoje standartinis gydymo 
laikas yra nuo 20 minučių iki 1 valandos. Paprastai papildomo gydymo laiko 
nereikia. Sunkiais atvejais „Alpha-Stim® M“ galima naudoti nepertraukiamai 
visą dieną kelis mėnesius ar net metus, bet toks naudojimas retai reikalingas. 

 

6. Pasirinkite norimą naudojamo (-ų) kanalo (-ų) srovės nustatymą. Naudokite 6 
(600 µA) didžiausiam skausmo malšinimui atlikti; jei jaučiatės nepatogiai, 
nedelsdami sumažinkite. Naudokite 1 (100 µA), jei „AS-Trodes™“ naudojate 
ilgiau nei 1 valandą; jei reikia, padidinkite, kad būtų pasiektas palengvėjimas, 
tačiau sumažinkite srovę iki mažiausio galimo efektyvaus lygio (bet ne mažiau 
nei 100 µA), jei naudojate ilgą laiką. Pastebėta, kad taip gaunama geresnių 
rezultatų nei palaikant stipriausią srovę. 

 

7. Jei norite, du kartus paspauskite užrakto mygtuką, kad užrakintumėte 
nustatymus. Jei reikia, dar kartą du kartus paspauskite užrakto mygtuką, kad 
atrakintumėte ir pakeistumėte nustatymus. 

 

8. Pasižymėkite visų gydomų sričių skausmo stiprumo lygį ir bet kokius sąnarių 
judėjimo apribojimus prieš gydymą, gydymo metu ir baigus gydymą. Gali 
padėti skausmo stiprumo lygių, kai 0 reiškia jokio skausmo, o 10 yra 
blogiausias kada patirtas skausmas, dienoraščio, kuriame nurodomas dienos 
laikas, gydymo trukmė, dažnis bei srovės stiprumas ir efektyviausios  
„AS-Trode™“ vietos, vedimas.  

  

9. Nulupkite lipnius „AS-Trode™“ nuo apsauginio pagrindo. Pasilikite pagrindą, 
kad galėtumėte laikyti „AS-Trode™“ panaudoję. 9 pav. Jei klijai išdžiūsta ir 
elektrodai gerai neprilimpa, galite juos sudrėkinti keliais elektrinio laidumo 
tirpalo lašais ir šiek tiek patrinti pirštu elektrodą, kad tirpalas pasiskirstytų 
elektrodo gelyje. Būkite atsargūs, nes per didelis elektrinio laidumo tirpalo 
kiekis prisotins „AS-Trode™“ ir sumažins jų gebėjimą prilipti prie odos.  

SKAUSMO MALŠINIMAS „AS-TRODE™“ ELEKTRODAIS 
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9 pav. 
 

10. Uždėkite „AS-Trode™“ ant švarios, sausos odos. Visada uždėkite „AS-Trode™“ 
taip, kad srovė būtų nukreipta tarp jų per gydomą sritį. Norint užbaigti elektros 
grandinę, visada reikia naudoti du „AS-Trode™“ poromis. 10 pav. 

 

11. Jei reikia, kilnokite „AS-Trodes™“ 
aplink, kad gautumėte geriausius 
rezultatus. 

 

12. Tęskite gydymą, kol skausmas 
visiškai išnyks arba bus pasiektas 
didžiausias palengvėjimas. Paprastai 
gydomose srityse judesių amplitudė 
padidėja. Kartais kūno sritys jaučiasi 
sustingusios arba įtemptos, kai 
skausmas sumažinamas, bet šis 
pojūtis greitai atslūgsta. 

 

13. Pakeiskite „AS-Trode™“ maišelyje ir 
sandariame maišelyje. Išmeskite ir 
pakeiskite elektrodus, kai klijai atsiskiria arba jie nusidėvi iki laidžiojo 
pagrindo. Naudokite tik EPI „AS-Trode™“ prekės ženklo sidabrinius 
elektrodus, kuriuos galima įsigyti iš įgaliotojo „Alpha-Stim®“ platintojo. 
Daugelis elektrodų yra žymiai mažiau laidūs ir neleis „Alpha-Stim®“ srovei  
prasiskverbti pro odos elektrinę varžą.  

 

14. Užbaikite naudodami kranialinės elektroterapijos stimuliavimą (žr. 
nurodymus tolesniame psl.). 

 

15. Jei reikia, pakartokite. Rezultatai paprastai pagerėja ir trunka ilgiau atliekant  
papildomą gydymą. 

 

16. Laikykite „Alpha-Stim® M“ vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

10 pav. 
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1. Nuvalykite ausų lezgelius švelniu muilo ir vandens tirpalu, alkoholiu suvilgytais 
tamponais arba antibakterinėmis servetėlėmis ir leiskite odai išdžiūti. Vietos, 
kuriose susikaupė odos riebalų ar nešvarumų arba kuriose buvo naudojama 
kosmetika ar plaukų lakas, turi būti kruopščiai nuvalytos, kad būtų užtikrintas 
tinkamas laidumas. Prieš gydymą ir po jo stebėkite odos būklę. Šviesi oda gali 
būti sudirginta. Jei po gydymo atsiranda odos nudegimų, nutraukite 
naudojimą ir užtepkite tinkamo odos kremo. Keičiant ausies spaustuko vietą 
aplink ausies lezgelį galima sumažinti dirginimą. 

2. Įkiškite ausų spaustukų laidų dvigubos jungties galą į 1 kanalo arba 2 kanalo 
lizdą.  

3. Nuimkite ir išmeskite senus ausų spaustukų elektrodų padelius (EEPS™), jei 
yra. Pašalinkite senus klijų likučius, nuvalykite bei nusausinkite ausų 
spaustukus ir priklijuokite 4 naujus EEPS™. Atkreipkite dėmesį, kad EEP™ 
dėklas atidaromas etiketei esant apačioje. 

4. Kruopščiai prisotinkite 4 naujus ausų spaustukų elektrodų padelius (EEPS™) 
keliais elektrinio laidumo tirpalo lašais, jiems esant ant ausų spaustukų 
elektrodų. 

5. Įjunkite maitinimą.  
6. Jei norite, nutildykite garsą šia mygtukų 

seka: užraktas-laikmatis-užraktas. 
Norėdami atkurti garsinius įspėjimus, 
dar kartą paspauskite tą pačią mygtukų 
seką.  

7. Nustatykite dažnį į 0,5 Hz. 
8. Nustatykite laikmatį. Paprastai užtenka 

20 minučių, jei nustatyta bent 250 µA 
srovė. Jei srovė yra 200 µA arba 
silpnesnė, rekomenduojama nuo 40 
minučių iki 1 valandos.  

KRANIALINĖS ELEKTROTERAPIJOS STIMULIAVIMAS 

(CES) NERIMUI, NEMIGAI, DEPRESIJAI IR (ARBA) 
SKAUSMUI GYDYTI SU AUSŲ SPAUSTUKŲ ELEKTRODAIS 

11 pav. 
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9. Suspauskite ausų spaustukus ir uždėkite po vieną ant kiekvieno ausies 
lezgelio. 11 pav. 

10. Srovės numatytasis nustatymas yra 1 (100 µA), kai „Alpha-Stim® M“ 
įjungiamas. Lėtai didinkite srovę (6 yra aukščiausias nustatymas), kol pajusite 
nedidelį galvos svaigimą (svaigimo pojūtis, panašus į siūbavimo valtyje pojūtį), 
tada nedelsdami mažinkite, kol galvos svaigimas sustos. Taip pat iš karto 
sumažinkite, jei normalus tapšnojimo pojūtis, jaučiamas ant ausų lezgelių, yra 
nepatogus. Žmones, kurie yra patyrę galvos svaigimą, pavyzdžiui, negalavimą 
supant, reikia gydyti 1 (100 µA) subsensorinės srovės nustatymu vieną valandą 
ar daugiau, siekiant išvengti liekamojo galvos svaigimo po gydymo. 
Toleruojamą srovės lygį nulems subjektyvus galvos svaigimo pojūtis, kuris 
turėtų iš karto išnykti sumažinus srovę. Srovė visada turėtų būti sumažinta šiek 
tiek žemiau lygio, kuris sukelia galvos svaigimą. 

11. Jei norite, du kartus paspauskite užraktą, kad užrakintumėte nustatymus. Jei 
reikia, dar kartą du kartus paspauskite užraktą, kad atrakintumėte ir 
pakeistumėte nustatymus. 

12. Jei įmanoma, gydymo metu atsipalaiduokite. Geriausia ramiai sėdėti arba 
atsigulti, nors gydymo metu taip pat galima skaityti, dirbti prie stalo arba 
žiūrėti televizorių. Gydymo metu nebandykite vairuoti ir valdyti pavojingų 
įrankių ar mechanizmų.  

13. Pasibaigus nustatytam ciklui, maitinimas išsijungs automatiškai.  
14. Visada užbaikite CES seansą. Pasibaigus nustatyto laiko seansui ir vis dar 

jaučiant sunkumo pojūtį, gydymą reikia tęsti bent 2 minutes po to, kai 
sunkumas dingsta ir atsiranda lengvumo pojūtis. To nepadarius galima 
dezorientacija, kuri gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų. Kai kurie 
žmonės gauna daugiausiai naudos iš kelių valandų gydymo per tam tikrą 
gydymo seansą.  

15. Nuimkite ir išmeskite EEPS™. Nuvalykite bei nusausinkite ausų spaustukus ir, 
jei pageidaujate, pakeiskite 4 EEPS™ kitam gydymo seansui. EEP™ dėklas 
atidaromas etiketei esant apačioje. 

16. Laikykite „Alpha-Stim® M“ vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
17. CES galima naudoti tiek kartų, kiek reikia, tačiau daugelį žmonių geriausia 

gydyti nuo vieno karto per parą iki dviejų kartų per savaitę. Rezultatai 
paprastai pagerėja ir trunka ilgiau atliekant papildomą gydymą.  
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Nors tinkamai naudojamas „Alpha-Stim® M“ yra labai veiksmingas 9 iš 10 jį 
naudojančių žmonių, jis neveiks visiems. Jei nepavyksta sumažinti skausmo 
išbandžius išmanųjį zondą keliose vietose, apsvarstykite galimybę 60 minučių arba 
ilgiau gydyti pagrindinę skausmo sritį mažesniu srovės nustatymu nuo 1 iki 2 (nuo 
100 iki 200 µA) su „AS-Trode™“ elektrodais. Jei reikia, jį galima naudoti visą dieną. 
Kai kuriems žmonėms 1,5 Hz dažnis gali duoti geresnių rezultatų, kai 0,5 Hz dažnis 
nebūna efektyvus, tačiau taip nutinka retai. Taip pat norint gauti rezultatų, gali 
prireikti gydyti visas skaudamas sritis bet kuriose kūno vietose. Jei „Alpha-Stim® M“ 
gerai neveikia, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, vietinį įgaliotąjį 
„Alpha-Stim®“ atstovą arba EPI dėl techninės pagalbos.  

Skausmo kontrolė ir nerimo sumažėjimas paprastai pasireiškia vieno  
gydymo metu, bet gali pasireikšti praėjus kelioms valandoms po gydymo.  

Nemiga paprastai sumažėja po pradinio gydymo, bet tai gali trukti  
3 savaites. Daugelis žmonių gali jį naudoti prieš miegą ir atsibudę naktį. Tačiau kai 
kuriems žmonėms paaiškėja, kad jie turi atlikti savo 20–60 minučių trukmės „Alpha-
Stim®“ CES gydymą likus bent 3 valandoms iki miego, nes gydymas gali trukdyti 
užmigti. Jis taip pat gali būti naudojamas ryte, kad nakties miegas būtų geresnis. 

Sergant depresija reikšmingas pagerėjimas patiriamas po 3 savaičių ar ilgesnio 
kasdienio gydymo, bet tai gali užtrukti žymiai ilgiau. Kai būklė kontroliuojama, norint 
išlaikyti gerus rezultatus, paprastai pakanka naudoti „Alpha-Stim®“ 2–3 kartus per 
savaitę arba rečiau.  

Po gydymo paprastai nenustatoma jokių fizinių apribojimų, todėl daugelis 
naudotojų gali nedelsdami tęsti įprastą veiklą. Kai kuriems naudotojams gali 
pasireikšti atsakas, kuris gali turėti įtakos jų gebėjimui atlikti potencialiai pavojingas 
užduotis, pavyzdžiui, valdyti motorinę transporto priemonę ar sunkiuosius 
mechanizmus iki kelių valandų po gydymo.  

Šiuo metu yra atlikta daugiau nei 150 mokslinių tyrimų apie kranialinės 
elektroterapijos stimuliacijos naudojimą žmonėms ir daugiau nei 30 tyrimų su 
gyvūnais. Reikšmingo ilgalaikio šalutinio poveikio nepastebėta. Kartais gali 
pasireikšti galvos skausmas, diskomfortas ar odos sudirginimas po elektrodais arba 
svaigulys. Jei jaučiate sunkumo pojūtį, tęskite gydymą mažiausiai 2 minutes po to, 
kai atsiranda lengvumo pojūtis. Visos šios reakcijos yra švelnios ir praeinančios 
savaime.  

KO TIKĖTIS 
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EPI yra ISO sertifikuota 
„Electromedical Products International, Inc.“ yra Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) sertifikuota įmonė. ISO yra tarptautinė organizacija, 
bendradarbiaujanti su maždaug 140 šalių ir Jungtinėmis Tautomis, kad išlaikytų 
standartus visoms technologijų taikymo sritims pasaulinėje pramonėje. 
Medicinos prietaisų pramonei keliami reikalavimai yra susiję su projektavimo 
kontrole, rizikos valdymu, aplinkos kontrole, specialiais procesais (pvz., 
programinės įrangos patvirtinimu), atsekamumu, įrašų saugojimu ir reguliavimo 
priemonėmis, pvz., budrumu.  
 
Elektromagnetiniai trukdžiai 
Šią įrangą nepriklausomai išbandė išorinės agentūros ir nustatyta, kad ji atitinka 
Tarptautinio specialiojo radijo trukdžių komiteto (pranc. „Comité International 
Spécial des Perturbations Radioélectriques“, CISPR) nustatytas ribas. Šios ribos 
sukurtos siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje 
arba klinikinėje aplinkoje. Tačiau vis tiek tikėtina, kad tam tikroje aplinkoje 
trukdžių gali atsirasti. Atsiradus trukdžiams, padidinkite atstumą tarp šio 
prietaiso ir įrangos, kuriai jis kelia trukdžius. Jei problema išlieka, kreipkitės į 
„Electromedical Products International, Inc.“.  
 
CE atitikties pareiškimas Europai 
„Alpha-Stim® M“ yra IIa klasės BF tipo medicinos prietaisas. Jį nepriklausomai 
išbandė išorinės agentūros, siekdamos užtikrinti atitiktį taikomiems medicinos 
įrangos saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartų reikalavimams.  
 
Indikacijos 
„Alpha-Stim® M“ yra tikslus medicinos prietaisas, naudojamas kranialinės 
elektroterapijos stimuliacijai atlikti gydant nerimą, nemigą, depresiją bei 
skausmą IR transkutaninei elektrinei nervų stimuliacijai atlikti malšinant ūmų, 
lėtinį ir potrauminį skausmą. Tai veiksmingas nerimo, nemigos, depresijos ir 
skausmo gydymas naudojant ausų spaustukų elektrodus, zondus ir  

PASKYRIMO INFORMACIJA 
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„AS-Trode™“. Daugeliu atvejų tai vienintelis reikalingas terapinis metodas. 
Stimuliuojant paveiktas kūno dalis, gretimas sritis bei sritis, nutolusias nuo 
skaudančių sričių, ir (arba) po šių sričių stimuliacijos buvo pasiekta veiksmingų 
skausmo malšinimo rezultatų. Kaip ir esant bet kokiai kitai terapinei 
intervencijai, ne visi žmonės reaguos į „Alpha-Stim® M“. Efektyvumo laipsnis 
skirsis priklausomai nuo gydomos problemos pobūdžio, bendros asmens 
sveikatos ir gydymo metodo. Gali prireikti vieno mėnesio trukmės pradinio 
bandomojo laikotarpio, kad simptomai reikšmingai sumažėtų. 
 
Įspėjimai 
- „Alpha-Stim® M“ gali turėti įtakos implantuotų poreikio tipo širdies 

stimuliatorių ir implantuotų defibriliatorių veikimui.  
- Nestimuliuokite tiesiai į akis ir nespauskite zondų prie miego arterijos sinuso 

(ant kaklo šalia gerklų). Elektrodų naudojimas šalia krūtinės ląstos gali 
padidinti širdies virpėjimo riziką. 

- Vienu metu prijungus pacientą prie aukšto dažnio chirurginės medicinos 
įrangos ir stimuliatoriaus gali kilti pavojus nudegti ir sugadinti stimuliatorių. 

- Dirbant arti (pvz., 1 m atstumu) trumpųjų bangų arba mikrobangų terapijos 
medicinos įrangos, stimuliatoriaus išvestis gali būti nestabili. 

- Neleidžiama modifikuoti „Alpha-Stim® M“ ar priedų, nes galima susižaloti. 
- Nedideles dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, venkite įkvėpti ar 

nuryti. 
- Saugokite „Alpha-Stim®“ nuo tiesioginio sąlyčio su pūkais, dulkėmis, šviesa  

(įskaitant saulės šviesą). 
- Tik išoriniam naudojimui. Neleiskite vaikams naudoti ar tvarkyti šio prietaiso 

be suaugusiųjų priežiūros. 
- Gydymo metu ir kai kuriais atvejais keletą valandų po gydymo nedirbkite su 

potencialiai pavojingais mechanizmais ar transporto priemonėmis. 
- Jokiomis aplinkybėmis nekiškite laidų į sieninius lizdus arba laidų lizdus. 

Priešingu atveju galimas stiprus smūgis arba nudegimai, nesvarbu, ar laidai 
prijungti prie stimuliatoriaus, ar ne. 
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- Perspėjimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms: pagal federalinius įstatymus 
(tik JAV) šį prietaisą galima parduoti tik licencijuotam sveikatos priežiūros 
specialistui arba jo nurodymu. Už JAV ribų šį prietaisą galima įsigyti be 
paskyrimo, tačiau esant sudėtingoms ir atsako nesuteikiančioms 
problemoms arba naudojant kartu su vaistais ar kitomis terapinėmis 
priemonėmis rekomenduojama konsultuotis su kvalifikuotu sveikatos 
priežiūros specialistu.  

Kontraindikacijos 
Patartina būti atsargiems tais atvejais, kai kitos analgezijos formos (skausmo 
kontrolė) nebūtų taikomos; pavyzdžiui, siekiant išlaikyti naudingus skausmo 
aspektus diagnozei nustatyti arba tais atvejais, kai žmonės gali pernelyg 
intensyviai naudoti skausmo kontroliuojamas zonas. Ar saugu stimuliuoti 
nėštumo metu, nenustatyta. 
 
Nepageidaujamas poveikis 
Nepageidaujamas poveikis paprastai būna švelnus ir praeina savaime.  
- galvos svaigimas 
- odos sudirginimas / nudegimai nuo elektrodų  
- galvos skausmai   
 

Nepageidaujamas poveikis, nustatytas iš duomenų apie 8 792 pacientus, 
dalyvavusius 144 kontroliuojamuose tyrimuose, atviruose klinikiniuose 
tyrimuose ir esančius nekontroliuojamos būklės, taip pat iš gydytojų apklausos, 
ir pagrįstai susijęs su CES naudojimu, yra galvos svaigimas (6 atvejai, 0,07 %), 
odos sudirginimas / nudegimai nuo elektrodų (6 atvejai, 0,07 %) ir galvos 
skausmai (9 atvejai, 0,10 %). Ilgalaikis gydymas CES esant stipresnei nei būtina 
srovei gali sukelti galvos svaigimą arba pykinimą, kuris gali trukti nuo kelių 
valandų iki kelių dienų. Gydymas prieš pat miegą gali sukelti miego sutrikimų. 
Gali pasireikšti tokių paradoksinių reakcijų kaip padidėjęs nerimas ir miego 
sutrikimai, tačiau tokios reakcijos pasireiškia retai.        

Jei „Alpha-Stim® M“ nepradeda kontroliuoti nerimo, nemigos, depresijos ar 
skausmo per vieną mėnesį, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu, 
įgaliotuoju „Alpha-Stim®“ platintoju arba EPI. 
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Elektros duomenys  
Baterijos 2 AA 1,5 V (pridedamos). Pakeiskite vienkartinėmis 

baterijomis. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Išmeskite  
baterijas saugiai, laikydamiesi vietos valdžios reikalavimų.  

Laikmatis 10 sekundžių išmaniojo zondo suaktyvinimas susilietus su 
oda, 10, 20, 40, 60 minučių atgalinio skaičiavimo 
laikmačiai ir nepertraukiamas praėjusio laiko laikmatis. 

Srovė Nuo 0 iki 600 mikroamperų (µA), ±5 %, reguliuojama 
50 µA padalomis. Kai apkrova yra 1 KΩ, maksimali išėjimo 
srovė yra 630 µA (bangos formos amplitudė yra 630 mV), 
o minimali išėjimo srovė yra 570 µA (bangos formos 
amplitudė yra 570 mV). 

Dažnis  0,5, 1,5 arba 100 Hz (impulsai per sekundę) kartu su 
0,4 Hz konstanta. Vidutinis impulsų pasikartojimo dažnis 
yra 0,8 Hz, esant plačiausiai naudojamam 0,5 Hz 
nustatymui. 

Impulso trukmė Svyruoja nuo 0,25, 0,5, 0,75 iki 1 sek. esant 0,5 Hz.  
Įkrova impulsui Esant 600 µA ir 0,5 Hz, įkrova impulsui svyruoja nuo 150, 

300, 450 iki 600 mikrokulonų (µC). Kas 10 sekundžių 
bendras krūvis yra 1,5 milikulono (mC) kiekviena kryptimi. 

Bangos forma  Pilnutinės varžos diapazonas, kuriame galioja bangos 
formos parametrai, yra nuo 100 Ω iki 10 KΩ. Bangos 
formą sudaro dvipolės asimetrinės stačiakampės bangos, 
kurių 50 % darbo ciklo periodiškai kartojasi. Esant 0,5 Hz, 
jis kartojasi kas 10 sekundžių. Bangos forma 
subalansuojama taip, kad būtų pasiekta 0 grynoji srovė 
bet kuria kryptimi (žr. diagramą). 

 
Prietaiso matmenys   
Aukštis  11,0 cm  
Plotis  7,2 cm  
Gylis  2,1 cm be diržo spaustuko  
Svoris  152 g su baterijomis 

  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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Bangos formos charakteristikos 
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„Alpha-Stim® M“ kreivės parametrai (apkrovos varža = 1000 Ω) 

„Alpha-Stim®“ bangos forma
Eilės nr. Parametras 0,5 Hz 1,5 Hz 100 Hz

1. Vidutinis impulsų 
pasikartojimo dažnis  
(impulsai per sekundę) 

0.8 1.8 100 

2. Impulso trukmė (sekundėmis) 0.25 0.083 0..005
 0.5 0.167
 0.75 0.25 
 1 0.333
3. Įkrova vienam impulsui esant 

600 µA (µC) 150 49.8 3 
 300 100.2
 450 150 
 600 199.8
4. Laikotarpis (sekundėmis) 10 10 2.5
5. Bendras krūvis kiekviena 

kryptimi per laikotarpį esant 
600 µA (mC)  

1.5 1.5 0.375 

6. Darbo ciklas (%) 50 50 50
7. Grynoji srovė bet kuria 

kryptimi 0 0 0 

8. Išėjimo srovė 
Nuo 0 iki 600 µA, 

reguliuojama 
50 µA padalomis 

Nuo 0 iki 600 µA, 
reguliuojama  

50 µA padalomis 

Nuo 0 iki 600 µA, 
reguliuojama 

50 µA padalomis
 

 
 
Laikymas 
Galutiniai naudotojai gali išimti baterijas, jei laiko „Alpha-Stim®“ padėtą ilgiau nei 
vieną mėnesį.„Alpha-Stim® M“ laikyti ir gabenti. „Alpha-Stim® M“ ir jo priedai turi 
būti laikomi nuo −22 ⁰C iki 55 ⁰C (nuo −7 ⁰F iki 131 ⁰F) temperatūroje ir naudojami 
nuo 5 ⁰C iki 40 ⁰C (nuo 41 ⁰F iki 104 ⁰F) temperatūroje, esant mažesnei nei 90 % 
santykinei drėgmei ir nuo 912 iki 1 115 hPa atmosferos slėgiui.  
 

Valymas 
Valykite „Alpha-Stim® M“ prietaisą švelniai nušluostydami korpuso ir ekrano paviršių 
drėgna šluoste, kai jie nešvarūs. Jei reikia, naudokite švelnų muilo ir vandens tirpalą. 
Naudojant kitus valymo tirpalus galima pažeisti korpusą ir ekraną. Niekada nepurkškite 
valiklių tiesiai ant korpuso ir ekrano. Tarp procedūrų zondų elektrodų padelius (PEPS™) ir 
ausų spaustukų elektrodų padelius (EEPS™) galima nuimti ir ant išmaniųjų zondų bei ausų 
spaustukų elektrodų galima naudoti 70 % izopropilo alkoholį. Naujus PEPS™ ir EEPS™ ant 
išmaniųjų zondų ir ausų spaustukų elektrodų reikia uždėti prieš kitą gydymą. 

LAIKYMAS IR VALYMAS 
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Problema Galimi sprendimai
Nėra srovės pojūčio. 
Pastaba. Kai kuriems 
žmonėms tai normalu, 
ypač naudojant zondus. 

Pabandykite padidinti srovę arba sudrėkinti 
elektrodus didesniu kiekiu elektrinio laidumo 
tirpalo. 

Rezultatų nėra. 1. Keiskite elektrodų vietas.  
2. Gydykite visas kitas skausmo sritis. 
3. Pabandykite 1,5 Hz arba 100 Hz, jei 0,5 Hz nėra 

efektyvus.  
4. Gydykite dažniau arba ilgesnį laiką silpnesne 

srove. 
5. Kai kuriems žmonėms reikia iki 3 savaičių 

trukmės ar ilgesnio gydymo, kad pradėtų 
matyti poveikį. 

6. Kreipkitės patarimo į savo sveikatos priežiūros 
specialistą, įgaliotąjį „Alpha-Stim®“ platintoją 
arba EPI.

Elektrodai gerai  
neprilimpa. 

1. Sudrėkinkite „AS-Trode™“ elektrodus 
keliais elektrinio laidumo tirpalo lašais; 
pakeiskite, jei jie vis tiek gerai neprilimpa. 

2. Uždėkite EEPS™ ant švaraus, sauso paviršiaus. 

Išmanieji zondai 
nepraleidžia srovės. 

1. Naudokite daugiau elektrinio laidumo tirpalo.
2. Pabandykite naudoti kitą švininį laidą, kad 

nustatytumėte, ar pirmiau naudotasis sulūžęs. 

Pasirodo  simbolis. 1. Įsitikinkite, kad elektrodai tvirtai liečia odą.
2. Įsitikinkite, kad kištuko / lizdo jungtys tvirtai  

įstatytos. 
3. Pabandykite sudrėkinti PEPS™ arba EEPS™ 

didesniu kiekiu elektrinio laidumo tirpalo. 
4. Pakeiskite baterijas, jei jos išsekusios. 

 
 
 

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 
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„Alpha-Stim® M“ techninės priežiūros naudotojas atlikti negali.  

Norėdami gauti techninės priežiūros paslaugas, pirmiausia kreipkitės 
patarimo arba grąžinamos medžiagos autorizacijos numerio (RMA) į įgaliotąjį 
„Alpha-Stim®“ platintoją arba „Electromedical Products International, Inc.“. Jei 
reikia, siųskite visą prietaisą su visais priedais, supakuotą originaliame dėkle, jei 
jis yra, toliau nurodytu adresu.  
 

Jungtinėse Valstijose:
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

JAV 

Europoje:
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
NYDERLANDAI

Azijoje:
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Honkongas 

 
Siųskite jį apdraustą, iš anksto apmokėję gabenimą, pridėkite sąskaitos faktūros 
kopiją ir pastabą, aprašančią problemą. Nepamirškite nurodyti savo atgalinio 
adreso, įskaitant šalį, telefono numerio ir, jei turite, fakso bei el. pašto adreso.  
 

 
 
Prietaiso perdirbimas ir šalinimas  
Šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. 

Kiekvienas naudotojas pagal įstatymus privalo pristatyti elektros ar 
elektroninę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar joje yra pavojingų medžiagų*, be 
baterijų į surinkimo punktą savo mieste ar mažmeninės prekybos vietą, kad ją 
būtų galima pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.  
 
* Švinas yra vienintelė baterijose esanti pavojinga medžiaga. 
 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

PASTABOS DĖL ŠALINIMO 
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Baterijų perdirbimas ir šalinimas 
 

Galutiniai naudotojai gali išimti baterijas prieš pašalindami prietaisą.  
Panaudotų baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, 
pašalinkite jas kaip specialias atliekas arba pristatykite į baterijų 
surinkimo punktą specializuotoje įstaigoje. Galutiniai naudotojai gali 
kreiptis į vietinę administraciją arba tiekėją dėl šalinimo. Jei jums 

įdomu, kaip galima perdirbti baterijas, geriausia pradėti apsilankius savo šalies 
tinklalapiuose, kuriuose aptariama ši tema. 
 

 
 
Nors, „Electromedical Products International, Inc.“ (toliau – EPI) nuomone, 
„Alpha-Stim® M“ (toliau – gaminys) paprastai yra veiksmingas mažinant nerimą, 
nemigą, depresiją ir skausmą, sveikatos priežiūra nėra tikslus mokslas ir 
individualūs rezultatai gali skirtis. Todėl EPI nesuteikia jokių garantijų dėl savo 
gaminių veiksmingumo konkrečiam asmeniui.  

„Electromedical Products International, Inc.“ garantuoja pradiniam pirkėjui 
(ir niekam kitam), kad kiekvienas naujas „Alpha-Stim® M“ 5 metus nuo pradinio 
įsigijimo datos naudojant normaliai neturės gamybos ir medžiagų defektų, 
išskyrus priedus. Norint patvirtinti garantiją, turi būti atlikta garantijos 
registracija.  Garantijos registraciją galima atlikti internetu apsilankius adresu 
www.alpha-stim.com/product-registration. 
Priedams, pavyzdžiui, baterijoms, švininiams laidams ir elektrodams, garantija 
netaikoma ir jie parduodami tokie, kokie yra, nes juos galima lengvai pažeisti 
prieš naudojant arba naudojimo metu.  

Garantiniu laikotarpiu EPI savo nuožiūra privalo nemokamai pakeisti arba 
sutaisyti „Alpha-Stim® M“. Norėdamas pasinaudoti teisėmis pagal šią garantiją, 
pirkėjas pirmiausia turi susisiekti su EPI telefonu, paštu, faksu arba el. paštu, kad 
gautų grąžinamos medžiagos autorizacijos numerį (RMA). Pirkėjas turi turėti 
sąskaitos faktūros originalo kopiją ir būti užbaigęs garantijos registracijos 
procesą, kad įrodytų, jog gaminiui vis dar taikoma garantija. Tada autorizuota 
grąžinama siunta gali būti išsiųsta EPI saugiai supakuota, iš anksto apmokėjus 
gabenimą ir draudimą. EPI neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamos 
pakuotės arba gabenimo. Jei EPI nustato, kad yra defektas, kuriam taikoma ši 

5 METŲ RIBOTOJI GARANTIJA 
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garantija, sutaisytas arba pakeistas gaminys kaip įmanoma greičiau bus išsiųstas 
atgal, iš anksto apmokėjus gabenimą ir draudimą. Jei EPI savo nuožiūra nustato, 
kad gaminyje nėra gamybos ar medžiagų defektų, EPI grąžina gaminį ir pateikia 
sąskaitą už grąžinamos siuntos gabenimo bei draudimo išlaidas.  

Ši garantija nedelsiant tampa negaliojanti, jei gaminiu buvo 
piktnaudžiaujama, jis buvo netyčia sugadintas, pažeistas gabenant, dėl 
aplaidumo ar gamtos veiksnių, buvo sugadintas nesilaikant naudojimo 
instrukcijų, jį pakeitė arba išardė kažkas kitas, o ne EPI.  

„Electromedical Products International, Inc.“ neatsako už jokius 
tiesioginius, netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, 
prarastą pelną ar medicinines išlaidas, atsiradusias dėl gaminio defektų, 
gedimų, prasto veikimo ar kitokių priežasčių, neatsižvelgiant į tai, kokia forma 
EPI gali būti pareikštas teisinis ar nešališkas ieškinys (pvz., dėl sutarties 
nesilaikymo, aplaidumo ar kitokio pobūdžio). EPI atsakomybė dėl bet kokių su 
gaminiu susijusių ieškinio priežasčių jokiu būdu negali viršyti gaminio pirkimo 
kainos. 
 

Norėdami gauti daugiau informacijos ir peržiūrėti instrukcijų  
vaizdo įrašus, apsilankykite adresu alpha-stim.com/how-to-use-M 



 

 

 

PASTABOS 



 

 

PASTABOS 



 

  



 

 

 

Electromedical Products International, Inc.  
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034, JAV 
Nemokamai: 1-800-367-7246  
Tel. (940) 328-0788 Faks. (940) 328-0888 
El. paštas: info@epii.com 
Žiniatinklio svetainė: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
 

Electromedical Products International (Asia), Ltd. 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Honkongas 
 
 

Įgaliotasis atstovas: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2, Prancūzija 
Tel. +33 (0)4 76 86 43 22 
Faks. +33 (0)4 76 17 19 82 
El. paštas: info@medimark-europe.com 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


