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M ®Stim-Alpha 
-מיקרוובאמצעות  באמצעות גירוי גולגולתי אלקטרותרפיהמכשיר 

 וכאב נדודי שינה ,דיכאון, לשליטה בחרדה חשמלי-זרם

 למשתמש מדריך
 

 .זה מונע בכוח סוללות בלבד סטימולטור. BFציוד מדגם 
 

. ראה את הוראות השימוש. קרא את המדריך הזה ביסודיות לפני השימוש במכשיר
 חשמל מאריכים. לעולם אין לחבר את החוטים המוליכים לשקעי החשמל בקיר או לחוטי

בין אם החוטים המוליכים מחוברים , הדבר עלול לגרום להתחשמלות חמורה או לכוויות
 .הסטימולטור ובין אם לא למכשיר

 

ביחס  .Underwriters Laboratories Inc® המכשיר מסווג כציוד רפואי חשמלי על ידי
-ULומתאים אך ורק לסטנדרטים , וגורמי סיכון מכאניים ואחרים, אש, להתחשמלות

  .CAN/CSA C22.2 No. 601.1.34VF-ו   60601-1

  IIaהוא מכשיר רפואי מקטגוריה   M ®Stim-Alpha  אירופיים:תואמנות לנהלים הצהרת 
 . הוא נבדק עצמאית על ידי גורמים חיצוניים כדי להבטיחBF, מסוג 

  שהוא תואם לתקנים הישימים עבור בטיחות של ציוד רפואי ותאימות אלקטרומגנטית.

למתקני איסוף כאשר רצונו של משתמש  להשליך את המוצר הזה, זה חייב להישלח 
נפרדים לשחזור ומחזור. על ידי הפרדת מוצר זה מאשפה ביתית מסוג אחרת, תקטן 

  הנפח של פסולת הנשלח למשרפות או מזבלות וכך משאבים טבעיים ישומרו.
 

 
 
על ידי רק  של המכשיר רכישהמגביל , בלבד( ארה"בהחוק הפדראלי ) רת אזהרה לשימוש בארה"ב:הע

מרשם רופא. מחוץ לגבולות ארה"ב ניתן לרכוש את המכשיר ללא מרשם רופא, אולם  פי-לערופא או 
תגובה לטיפול או -בעיות של איבמקרה של בעיות קשות או  מומחה בתחום הבריאותם עמומלץ להתייעץ 

 אחרת. רפאויהתערבות עם כאשר השימוש משולב עם  תרופות או 
 

 . .Electromedical Products International, Inc-שייכות ל 2010 יוצריםהזכויות  ©
 וברחבי העולם  fficeOUS Patent and Trademark-רשום ב Stim-Alpha® .כל הזכויות שמורות

 .רישום כפטנטממתין ל
 

A : REV 
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לאוזניים אחת של אלקטרודות הנצמדות  ערכה וכוללמגיע שלם ומוכן לשימוש  M ®Stim-Alphaשיר מכ

ניתן להזמין )  ™Alpha Conducting Solution ל תמיסה מוליכה"מ 15מיכל אחד של , בעזרת אטבים

 Smartאלקטרודות מוט  2אלקטרודות,  4עבור ערכות חוטים מוליכים  2 (,ל"מ 250מיכלי מילוי של 

Probes ,4 מסוג  אלקטרודות כסףAS-Trode™ לאדם יחידהמיועדות  פעמיות-רב הנדבקות בעצמן 

 Probe Electrode Pads) מוטפדים לאלקטרודות  100טובות לשבועיים עד חודש של שימוש, בערך(, )

 TMEPSP- ), 256  אטביפדים לאלקטרודות-( האוזנייםEEPS -Earclip Electrode Pads ) , מדריך

כדי הערכה כוללת את כל הדרוש . AAאחסון ושתי סוללות  מארז, שרוך קשירה, למשתמשמאוייר 

 Alpha את תמיסת ההולכה החלף. החדש שלך M ®Stim-Alphaלהתחיל להשתמש במכשיר 

™ Conducting Solution ,אלקטרודות של מותג את הTMTrode-AS , את ה-TMSPEP את ו

 .TMTrode-AS-של המותג ו Stim-Alpha®מורשים של מוצרים ברק אך ו SEEPאלקטרודות 

 

 כוללים: M ®Stim-Alphaמאפייני ערכת 

 מהימנות.עקביות ו, דיוק לשםמלאה  דיגיטליתבקרה  .1

 .TMTrode-AS  אלקטרודותאו  אלקטרודות מוט, אלקטרודות אטבי לאוזניים: אפשרות לבחור בין .2

 .כפתור כלשהוהנדלקת כשלוחצים על  מאחור התאור .3

 כאשר האלקטרודות מצויות במגע עם העור. החשמלי מעגל השל  ותרציפ ותבדיק .4

 (.Hz 0.5 – ץמומלהתדר ה) יםתדר 3בחירה בין  .5

 מתחיל עם המגע בעור.ה ,אלקטרודות מוטשניות של  10מחזור בן  .6

 עד הכיבוי האוטומטי.דקות,  60או  40 ,20, 10בני ספירה לאחור  מחזורי .7

 .חלף רציףטיימר הזמן ש .8

 .תצוגת טיימר גדולה .9

 ל זרם חשמלי.( ש(µAאמפרים -מיקרו 600 – 0, המספקים עצמאיים כפתורי ערוצים  2 .10

 ואת משך הטיפול לערכים שנקבעו החשמלי  הזרםעוצמת ניתן לנעול את התדר, את  .11

 הטיפול. תקופתמראש, מהלך כל ה       

 (.אלקטרודות מוטעבור כל הפונקציות )מלבד  השתקהאפשרות  .12

 טיימר מצטבר. .13

  חגורה או שרוך קשירה, כך שניתן יהיה ללבוש את-אטבאפשרות לבחור בין  .14

 M ®Stim-Alpha .סביב הצוואר 

   מאפייניםמאפייניםמאפיינים
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 דקות, כאשר המכשיר אינו בשימוש. 30כיבוי אוטומטי לאחר  .15

 .וולט 6,000אלקטרוסטטית של עד  יכולת לעמוד בפני פריקה .16

 עוצמתגורם לעלייה בופגם כלשהו במכשיר מתפתח אם כיבוי עצמי אוטומטי לצמיתות  .17

 .µA 700מעל  עד זרם ה       

 (.בערכהכלולות )וולט  1.5של  AAשתי סוללות פועל על המכשיר  .18

 חיווי המצביע על עוצמת הסוללות. .19

  (EEPSאוזניים )אטבי פדים לאלקטרודות ל( וTMPEPS) מוטפדים לאלקטרודות ל .20

 (.כלולה בערכה) ™Alpha Conducting Solution תמיסה המוליכהה ושהרד       

 .חמש שנות אחריות .21

 

 -ב המטופל אשר ישתמשזה נכתב עבור  מדריך. M ®Stim-Alpha תודה לכם על כך שהמלצתם על

M ®Stim-Alpha ,אחת הדרכים בהן תוכלו   .אולם הדרכתכם הינה יקרת ערך עבור המטופל שלכם

ממוקמת. אתם עשויים גם להציע מיקומי   לעזור לו היא להסביר למטופל שלכם במדוייק היכן בעייתו

 Stim-Alpha®, המפיץ המורשה של Med-Alphaאלקטרודות ספציפיים עבור כאב מסויים ששם מקורו.

העשויים , זמינים מחקרים חדשיםלעיתים קרובות  זמינה כדי לשרת את הצרכים של המטופלים שלכם.

אנא הרגישו חופשיים  להיות בעלי השפעה ישירה על אחת מן ההפרעות הספציפיות של המטופל שלכם.

בקרו  ,כן כמו .מכל סיבה שהיא  Alpha-Med-לשלוח פקס או לשלוח דואר אלקטרוני ל, להתקשר, לכתוב

מקדמים בברכה את תגובותיכם,  אנו. בוהחדש  באופן סדיר באתר האינטרנט שלנו ועיקבו אחר המידע

השתתפות ודואר אלקטרוני או  שתוכלו לשלוח באמצעות מכתבים עם עדויות על התנסות במכשיר

 .בפורומים שבאתר שלנו

 מד-אלפא
 2א', קומה  5שד' גיבורי ישראל 

 4250405אזור התעשייה החדש, נתניה 

 טלפון 1-700-70-00-70

 פקס 057-7943701

info@alpha-med.co.il דואר אלקטרוני 

www.alpha-med.co.il כתובת האתר 

 

   ולמומחי הבריאותולמומחי הבריאותולמומחי הבריאות   איגרת לרופאיםאיגרת לרופאיםאיגרת לרופאים
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 .כיבוי /כפתור הדלקה    .1

 

היא הגדרת  Hz 0.5. דרת  .2

     וזו , התדירות החזקה ביותר

    שבעזרתה רוב האנשים ישיגו את 

כל הטובות ביותר עבור  וצאותת

  ، אוזנייםאטבי . )היישומים שלושת

  ואלקטרודותאלקטרודות מוט 

AS-Trode™)). 

 

 10גלי בן צורת המחזור ה. טיימר .3

מתחיל  אלקטרודות מוטהשניות של ה

עם  כשהאלקטרודות באות במגע

יש : ספירה לאחורשל טיימרים . העור

      .דקות 60או  40,  20, 10לבחור 

 .טיימר הזמן שחלף רציף 

 

 יש ללחוץ על כפתור . נעילה  .4

 לנעול או  כדישניות  5עמיים תוך פ        

 לשחרר את ההגדרות במהלך         

  .בכךאם רוצים  ,הטיפול        

 

 . עבור כל ערוץ של זרם הקטנהאו  ההגבר.   החשמלי רםעוצמת הז  או    .5

 אמפ-מיקרו 100-מקטין ב. לשניה כאשר לוחצים על כפתור ההגברה( µA) מיקרואמפר 50-מגביר ב

(µA) לשניה . 

 של בערוץ ההגדרה ב מלבד , µA 100ברירת המחדל של הזרם היא , כאשר מדליקים את המכשיר

 ת עוצמת הזרם שהיתה בשימוש, שברירת המחדל שלה היא הגדר אלקטרודות מוטה

 .הקודם

   כפתורי בקרהכפתורי בקרהכפתורי בקרה
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 שניות, כאשר נלחץ כפתור כלשהו. 10יואר בחדר חשוך למשך  LCD-צג החיישן אור. . 1

 

  קולית מסמנים שהמכשיר אינו מטפל בערוץ אחד או  והתרעה     . סמל בדיקת מעגל    2

  יכבה תוך  מכשירשני הערוצים.)מספר הערוץ שאינו עובד יופיע על הצג(. הטיימר יעצור וה    

 , ועל  µA 0דקות אם לא ייעשה שום דבר אחר. יש להגדיר את עוצמת הזרם מעל  30    

 יעבוד. אות קולי וחידוש  M ®Stim-Alpha-לקטרודות לחות להיות במגע עם העור, כדי שא    

 קובע שכל עובד כשורה. תקינותשל פעולת הטיימר קורים ברגע שמעגל בדיקת ה    

                  

  ישמיע  מכשיר. החלף סוללה כאשר רק פס אחד נשאר בסמן. אז העוצמת הסוללה דמ . 3

 דקות )אלא אם כן פעולת  10אזהרה קולית על סוללה חלשה, והוא יחזור על האזהרה כל    

 .(ההשתקה מופעלת   

 

 עבור שני הערוצים. Hz 100, או Hz 0.5 ,1.5 Hz. תדרהגדרת ה מחוון 4

   LLLCCCDDDתצוגת תצוגת תצוגת 
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  השניות של  10המחזור בן .    . בחר  טיימרהגדרת ה מחוון .5

 דקות  60, או 40, 20, 10ספירה לאחור בת  ,יתחיל עם המגע עם העוראלקטרודות מוט     

 .רציפה עבור טיימר לספירה קדימה  או בחר , עד הכיבוי האוטומטי    

 

 חלף.הגדרת הזמן הרציף ש  עבור כל ההגדרות מלבד  הזמן שנותרמראה את . 6

 

 עבור של זרם ( µAאמפר )-מיקרו 600-0 .7

 .1ערוץ     

 

 

  עבור של זרם ( µAאמפר )-מיקרו 600-0 .8

 .2ערוץ      

 

 מואר. מופעלת כאשר הצג נעילהה  . 9

 

. כדי להפעיל או לבטל אלקטרודות מוטעבור כל ההגדרות מלבד  השתקהתכונת  .10

 .נעילה-טיימר-נעילהאת ההשתקה לחץ על רצף המקשים: 

 

11 .Σ כל השעות והדקות ש-רושם את סך – מצטבר טיימר-M ®Stim-Alpha  .היה בשימוש 
 
 
 

 

זרם -בעזרת מיקרו אלקטרותרפיה מכשירה, M ®Stim-lphaA-בך רתיעל בח ותךאנו מברכים א

(Microcurrent Electrical Therapy (MET)ו )באמצעות גירוי גולגולתי אלקטרותרפיה (  Cranial 

Electrotherapy Stimulation.) עשית את הצעד הראשון לחיים נוחים  בכך. רכשת מכשיר רפואי איכותי

 .ומהנים יותר

 Electromedical Products International, Inc.  (EPI) היצרן של ,®Stim-Alpha,   היא חברה

 EPIמובילה וחדשנית בתחום הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת ביותר הזמינה, לשיפור איכות חייכם. 

   הקדמההקדמההקדמה
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לסייע לאלה שמשתמשים במוצרינו. יש לנו מומחים טכניים שעומדים  מחויבים, Alpha-Med ומפיצה,

ביותר האפשריות. ניתן לקבוע שיחות ייעוץ לרשותכם כדי להבטיח שתקבלו את תוצאות הטיפול הטובות 

. אתם 17:00עד  10:00טלפוני עבורכם או עבור הרופא שלכם, בימים ראשון עד חמישי, בין השעה 

קשר גם באמצעות דואר, פקס או דואר אלקטרוני. החברה עומדת מאחורי כל  אתנויכולים ליצור 

 ש שנים.המכשירים הרפואיים שלנו ומספקת אחריות לתקופה של חמ

 

M ®Stim-Alpha דיכאון וכאב.  נדודי שינה,, הוא מכשיר רפואי מדויק המשמש לטיפול בחרדה-Alpha

M ®Stim במיוחד כאשר מדובר בהפרעות  טיפול התרופתי,יעילה ומוכחת ל, חלופה בטוחה מספק

בדרך אין , הטיפוללאחר . של התרופות נמנעותפוטנציאליות תופעות לוואי . טווח-הדורשות טיפול ארוך

הטיפול הוא פשוט וניתן . הרגילות ךגבלה פיזית על המטופל, כך שתוכל לחזור לפעילויותימכלל שום 

מדווחים בדרך כלל על   M ®Stim-Alpha-אנשים המשתמשים ב. לבצע טיפול עצמי בקלות בכל עת

 . המלווה במוח דרוך וערני רווחהתחושה נעימה ורגועה של 

 

-ASהמוחזקים ביד, או באמצעות אלקטרודות אלקטרודות מוט מועבר באמצעות החשמלי הזרם 
TMTrode  לשם טיפול  אטבי אוזנייםלשם שליטה בכאב, או באמצעות אלקטרודות  בעצמןנדבקות

 .עשוי לחוות תחושת עקצוץ קלה מתחת לאלקטרודות הבחרדה, נדודי שינה ודיכאון. במהלך טיפול את

עליהם על ידי  אשר ניתן להקל, ובחילה עלול לחוות סחרחורת הה מדי, אתהגבו הזרםעוצמת אם 

 הקטנת עוצמת הזרם.

 

 נדודי שינה,, הוא האמצעי היחידי הנדרש לשם הקלה על חרדה M ®Stim-Alphaלעיתים קרובות, 

לא יפריע לרוב  M ®Stim-Alpha. ניתן להשתמש במכשיר כתוספת לטיפול אחר, עם זאת. דיכאון וכאב

במהירות את ההיזקקות לתרופות מסוימות בערך בשליש עד  עשוי להקטין הוא הטיפולים האחרים, אך

 התקדמותך. עליידע את הרופא שלך רק רופא מורשה להתאים את מינון התרופות, ולכן  מחצית.

 

. קל לשימוש M ®Stim-Alpha-ש תמצא ,את התכונות והתהליכים הבסיסיים של המוצר ןברגע שתבי

מלא בקפדנות אחר ההוראות הבסיסיות . משתמש במכשיר הכולו לפני שאת מדריךאנא קרא את ה

 .ךואחר הוראות ספציפיות כלשהן של הרופא של מדריךהמצויות ב
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על , החשמלי על כמות הזרם, מבוססות על עיצוב צורת הגל אלקטרותרפיההתוצאות בתחום ה

הוא   M ®Stim-Alpha-מכשיר ה. שמשתמשים במכשירמיקום האלקטרודות ועל כמות הזמן 
. המשלב בתוכו את השיפורים המתקדמים ביותר בתחום אלקטרוניקת המצב המוצק, מיקרו מחשב

להבטיח למשתמש ביצועים מהימנים ונטולי  כדיכל הרכיבים הם באיכות הגבוהה ביותר הזמינה, 
הכלולות וולט  AA 1.5מוש בסוללות שיידי -עלעיצוב המכשיר מבטיח בטיחות חשמלית  .תקלות
 .בערכה

 
 Electromedicalפותח בעקבות מחקר מקורי שנערך על ידי חברת M ®Stim-Alphaמכשיר 

Products International, Inc. הוא מבוסס על טכנולוגיה מדויקת המפיקה צורת גל מותאם 
 µA 1אמפר ) -מיקרו 600עד  50-ב(, Hz)שנייה לפולסים  100, או 1.5, 0.5של , דו קטבי מרובע,

 .50%של  מחזור החובהב,  ( הוא מיליונית של אמפר
 

M ®Stim-Alpha ,קומפקטי וקל משקל. הוא עוצב לשימוש רב תכליתי. ניתן  הוא מכשיר קטן
, במרפאה או בבית החולים, לצרכים של תגובה מהירה וניידת, הרופאלהשתמש בו במשרדו של 

טיפול עצמי בבית לפי תזמון שנקבע מראש או על פי לכגון: במקרה חירום רפואי או צבאי, וגם 
 הצורך. 

 
עקביות ומהימנות, ובו בזמן הם פשוטים וקלים , כפתורי הבקרה הם דיגיטליים לחלוטין, לשם דיוק

הטיפול, את תדר הטיפול   הגדרות משךואפשרות נעילה שמקבעת את  מתכוונן טיימר. להפעלה
ואת עוצמת הזרם מבטיחה שתקבלו את צורת הגל ואת המינון שנרשמו עבורכם כטיפול, אפילו אם 

את עוצמת הזרם ניתן בקלות  .כויש הפרעות במהלך הטיפול, ואפילו אם אתם נרדמים במהל
 להקטין כדי להבטיח נוחות, או להגדיל כדי להפחית את משך זמן הטיפול.

 
עזרת ב אלקטרותרפיה הקטגוריה האחת, לשתי קטגוריות כלליות. Alpha-Stim Mניתן לסווג את 

( הוא מונח גנרי, המשמש לתיאור זרם MET- Microcurrent Electrical Therapy) זרם-קרוימ
דקות באמצעות  5עד  2בעוצמה נמוכה, המשמש לשליטה בכאב. הוא מיושם באופן טיפוסי למשך 

מעצמן לשם יישומים ממושכים יותר. הוא -, או באמצעות אלקטרודות הנדבקותאלקטרודות מוט
 TENS – Transcutaneous) באמצעות חשמלדרך העור שונה מצורות קודמות של  גירוי עצבי 

Electrical Nerve Stimulationבכך ש ,)-MET  משתמש בהרבה פחות זרם, אך הוא מעביר את
יש ללבוש באופן קבוע, מכיוון שאין  TENS מכשיריהזרם בפולסים הרבה יותר ארוכים. בעוד ש

הן ארוכות טווח ומצטברות. הקטגוריה השניה,  MET, הרי ההשפעות של שיורילהם אפקט 
, לשם טיפול מוחי בחרדה, נדודי שינה ו/או אטבי אוזנייםידי שימוש באלקטרודות -מיוצגת עלה

באמצעות  אלקטרותרפיה - CESאו:  Cranial Electrotherapy Stimulationדיכאון, ידועה בשם: 
 .גירוי גולגלתי

 
 זרימתהוא מעגל אלקטרוני שמטרתו לשמור על  M ®Stim-Alphaשל  ותהחשוב ת התכונותאח

זרם כמעט קבועה לאלקטרודות ובכך להביא למינימום השפעות של וריאציות בהתנגדות 
מבצע ברציפות בקרה עצמית כדי להבטיח שכל היבטי המעגל  M ®Stim-Alphaהאלקטרודות. 

   תיאורתיאורתיאור
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ור. מאפיינים עם הע טובבאופן תקין ושהאלקטרודות מצויות במגע תמיד החשמלי פועלים 
כיבוי אוטומטי והתרעה טיימרים לנעילה, אלקטרודות מוט, גונומיים וידידותיים למשתמש )כגון: אר

מהיר פשוט, למכשיר אמין,  M ®Stim-Alphaבמקרה שאחת האלקטרודות מתנתקת( הופכים את 
 ומהנה לשימוש.

 
(  .Daniel L. KirschDr)קירש . ר דניאל ל"ד גהנוירו ביולופותח על ידי  M ®Stim-Alphaמכשיר 

-ר קירש הוא חלוץ מוביל בתחום האלקטרו"ד. (Raymond Chan) אן'המהנדס ריימונד צידי -עלו
 האקדמיה האמריקנית לטיפול"הוא מומחה מורשה לטיפול בכאב מטעם . 1972רפואה מאז 

וזכה בפרס על , 1990משנת ( American Academy of Pain Management - AAPM) "בכאב
מוסד האמריקני לטיפול בעקה "הוא הפך לחבר ב. AAPMמטעם  2008  -ווינר ב. ארד ס'שם ריצ

ארגון רופאי , Inter-Pain-חבר בגם הוא . 1997בשנת  (American Institute of Stress" )ולחץ
 Practical Pain Managementרפואה בירחון -מחלקת אלקטרוהוא עורך . הכאב בגרמניה ושוויץ

דר קירש . Journal of Neurotherapy תרפיה-ירחון לנוירומייעץ  ב)ניהול פרקטי של כאב( ועורך 
טרי ימרכז לכאב ולהפרעות הקשורות בלחץ במרכז הרפואי הפרסבשל "השימש כמנהל קליני 

הוא מחברם של . קליפורניה, בסנטה מוניקה "קבוצת רפואת הספורט"שבעיר ניו יורק וב "קולומביה
ספרים ומאמרים רבים והוא מרצה לעיתים קרובות בפני רופאים ופסיכולוגים ברחבי העולם על 

צבא ל"ו "צבאה לגמלאימרכזים הרפואיים "מחקר וטיפול במומחה ל ניהול כאב ולחצים והוא יועץ
 ."ארצות הברית

 
של תופעות הקדמונים הכירו בסגולות הריפוי . ו מושג חדשנרפואיים אינ-יישום זרמים אלקטרו

בשנת  חשמלהגדיר את המושג  ויליאם גילברט הרבה לפני ש חשמליות שמתרחשות באופן טבעי,
ממשפחת הבטאים  )דג 'טורפדו השחור'דג האפלטון מתייחסים להן הן אריסטו ו. 1600

ל עלהקלה סקיבוניאוס לארגס לספירת הנוצרים נרשם על ידי הרופא  46בשנת , אשר (החשמלניים
, 19-מאה הב(. ראש ועד כף רגלמ) גדוןיראש ועד לטיפול בש יהחל מכאב ים,רפואימצבים מגוון 

גם ו מוקדמיםם ירפואי-מכשירים אלקטרוב שימוש באמצעות כאביםצמצום רופאי שיניים דיווחו על 
 גסים מעט.

 
רכי טיפול בכאב והטענה והמכשירים החשמליים כבר היו בשימוש נרחב לצ 19-בשלהי המאה ה

ריבוי היישומים של הטכנולוגיות החשמליות . הייתה שהם יכולים לרפא מגוון של הפרעות רפואיות
יצא שם רע  20 -בתחילת המאה הגרם לכך ש ,טיבגיבוי פוליטי מלובי פרמצ ושקיבל ,המוקדמות

כתוצאה מכך המכללות הרפואיות חדלו ללמד את תחום . בקרב העוסקים ברפואהלצורת טיפול זו 
מדע החשוב ביותר הביופיזיקה נעלמה ממקצוע הרפואה והותירה את הכימיה כ. אלקטרותרפיהה

, כמודל הריפוי שהכימיה ,ברור 21-במאה ה, כיום. כל המחלות ויפילר ועימו את עול האחריות
מחדש את הפוטנציאל הטמון  בוחנתהרפואה המודרנית לכן ו בציפיותלא עמדה  יחיד ברפואה,ה

 .בביופיזיקה
 

 ד"ר לדו וד"ר רוקסוידי -ניסויים בגירוי חשמלי של המוח בעוצמת זרם נמוכה דווחו לראשונה על
, כי חשבו שהיא (שינה חשמלית) "electrosleep"שיטה זו  ה. בתחילה נקרא1902-ב מצרפת

באמצעות גירוי  אלקטרותרפיה CESמסוגלת להשרות שינה. מחקרים על מה שמכונה כיום 

   תרפיהתרפיהתרפיה---תורת הריפוי באמצעים אלקטרותורת הריפוי באמצעים אלקטרותורת הריפוי באמצעים אלקטרו
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והגיעו  1950-לשם טיפול בחרדה, נדודי שינה ודיכאון, התחילו ברוסיה במהלך שנות ה גולגלתי
 .1960-לראשונה לארה"ב בשנות ה

 
שמסביר תיאוריה  ,מבריטניה מאמרד"ר פטריק וול מקנדה וק אפרסמו ד"ר רונלד מלז ,1965-ב

 "בקרת ה שלהםידי מערכת העצבים. תיאורי-מקיפה חדשה של האופן שבו הכאב מעובד על
-הסבירה גם כיצד גירוי חשמלי יכול להשפיע על הפיסיולוגיה של נתיבי כאב. ב " שלהםשערה

 מכשירירים בגב התחתון. חשמליים, כדי לשלוט בכאבים חמו מכשיריםהושתלו בניתוח  1967
של פני השטח שימשו כדי לבדוק את תגובת האדם, כאמצעי למיון מועמדים  גרייה חשמלית

 טיפולהיעיל ביותר להשתלת האלקטרודה. די מהר התגלה, ש מיקוםלניתוח, וכדי לקבוע את ה
לבדו ( הינו יעיל באותה מידה, וניתן להשתמש בו transcutaneousחשמלי דרך העור )-רפואי

 Transcutaneous  אלה, הידועים בשם: מכשיריםלשם הקלה על כאבים, ולהימנע מניתוח. מאז, 
Electrical Nerve Stimulators (TENS )מקובלים נעשו ,  גירוי חשמלי עצבי דרך העור מכשירי

על ידי העוסקים במקצוע הטיפול הרפואי, לשם שליטה בצורות רבות של כאב. טכנולוגיית מאד 
TENS  תיפוף חוזר ונשנה על  בעל עדיפות ראשונה.מבוססת על המושג של שימוש בחשמל ככוח

-זאת הסיבה שמתייחסים לקהה, כגון: עט או כף, עשוי ליצור אפקט דומה. אזור כואב בעזרת חפץ 
TENS  אין שום אפקט שיורי ל. ים נוגד גירויכאבכמשכך-TENS והאנשים שמשתמשים בו ,

 לתרפיה חשמלית. מפתחים סבילות
 

כימיים בטבעם. קיימים שדות חשמליים נרחבים שפועלים בכל רחבי -החיים כולם הינם אלקטרו
כימיים -היקום ובגוף. ידוע מזמן שמערכת העצבים, לדוגמה, פועלת באמצעות אותות אלקטרו

 יםידי קשר-מוחזקות יחד על כל המולקולותברמה האטומית, ואותות חשמליים טהורים. למעשה, 
-אדם ובבעלי-בבניחשמליות -מחקרים מדעיים בסיסיים על טבע מערכות הבקרה הביו. יםחשמלי

 2משוודיהד"ר ביורן נורדנשטורם ו 1מארה"ב: ד"ר רוברט בקר חיים, הביאו מדעני רפואה כגון
יולוגיה, המבוססות סלהציע תיאוריות חדשות לחלוטין של פי ועדת פרס נובל(יושב ראש כ)ששימש 

 הביופיזיקה. אתביותר  ודרניתעל הבנתנו  המ
 

תיאוריות אלה, והוכח שהיא יעילה יותר מרוב הטיפולים  משלבת  Stim-Alpha® טכנולוגיית
 TENS-ל חיוניתמצבים בהם היא מטפלת. זוהי אלטרנטיבה אותם האחרים הקיימים עבור 

פרמקולוגי, לניתוח, ולהתערבויות אחרות.  טיפולהמסורתי, וזו גם אלטרנטיבה או טיפול משלים ל
, כאשר הוצג לראשונה 5,850$מחירו היה וק"ג  18-כשקל  Stim-Alpha® 2000המודל המקורי 

בטכנולוגיה המתקדמת משתמש  זרם,-הסטימולטור באמצעות מיקרו, M ®Stim-Alpha .1981-ב
ינה, דיכאון וכאב, בעזרת חרדה, נדודי ש הקלביותר הזמינה כיום. כעת אפשר, ברוב המקרים, ל

קטנה בהרבה מאשר זו ששימשה בטכנולוגיות הקודמות, ולחוות הקלה שעוצמתו זרם חשמלי 
בצורה מצטברת ולטווח ארוך, באמצעות טיפול של מספר דקות בלבד כל יומיים. אם תשתמש בו 

 ך.ישפר את איכות חייך החדש של  M  ®Stim-Alpha-, אנו בטוחים שנהנכו
 

                                                 
1 Becker, Robert O. The Body Electric. New York: William Morrow and Co. 1985. 

 
2 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stockholm: Nordic Medical Publications, 

1983. 
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 את העור הנק

עם בפדים השתמשו בסבון עדין ובמים, הנחת האלקטרודות. את העור סביב אזור הטיפול לפני  הנק
בקטריאליים, והניח לעור להתייבש. אזורים שבהם הצטברו שמנים של העור -אלכוהול או במגבונים אנטי

ביסודיות, כדי יש לנקות  –או לכלוך, או במקום שהיה שימוש בחומרים קוסמטיים או בספריי לשיער 
 .וי בעורח גירבעור בהיר עשוי להתפתב אחר מצב העור לפני ואחרי הטיפול. ועק. טובהמוליכות להבטיח 

האלקטרודות מיקוֵמי קרם עור מתאים. גיוון  םאם יש צריבות בעור לאחר הטיפול, הפסק את השימוש ושי
 עשוי להביא את הגירויים למינימום. 

 

 ךאת עוצמת הכאב של ךהער
 

יכול לתת  ךהמטפל שלרופא מהלך הטיפול, ואחרי הטיפול. בהטיפול,  לפני ךאת עוצמת הכאב של ךהער
למצב  לעבור :פשוט ,לבצע הערכה מהירה ופשוטה. הנחיות אלה עשויות לכלול ךהנחיות שיעזרו ל ךל

על סולם שבין  החוו תהרמת הכאב אותו א ין אתציל, ולאחר מכן ךלהיות מודע יותר לכאב של ךשגורם ל
-ך טווחהכואב לאורהגוף חלק הזזת )כאב מקסימאלי( בתחילת כל טיפול ובסיומו.  10-כאב( ל אין) 0

לאחר הטיפול, הם סימנים טובים  ן יותרקטהכאב התנועה גדול יותר ו-טווחהיווכחות שהתנועה שלו ו
ייחוס -להשתמש בפרמטרי רצויעובד במהירות עבור רוב האנשים,   Stim-Alpha®-להתקדמות. מכיוון ש

שעה( של  מידיאלה כדי לקבוע את היעילות במהלך מפגש טיפולי בודד. רישום תרשים יומי )או אפילו 
לעקוב אחר ההתקדמות, ויכול לסייע  ך, יעזור ל10עד  0השינויים במיקומי הכאב וברמתו בסולם של 

ן את השיטה הזו, מופיע להלן תיאור להבי ךכדי לעזור לבקביעה מהם האזורים הטובים ביותר לטיפול. 
תציין כאב קל מאד  1ביניים, לדוגמה: רמה -זוגיים עבור ערכי-השתמש במספרים אישל רמות כאב ) 

 שלא מפריע לפעילויות(:
 

 תיאורו רמת הכאב

 אין כאב 0

, אבל זה ומציק באופן ניכרמטריד כאב קל: אני מודע לכאב רק אם אני מתמקד בו.  2

 .יום-מפריע באופן קל בלבד לפעילויות של חיי היום

 כאב נסבל; ניתן במידה מסויימת להתעלם ממנו. 4

 יום.-מפריע באופן משמעותי לפעילויות של חיי  היום   כאב מעיק; 6

 להתרכז או לעשות דבר מלבד משימות פשוטות.כאב חמור; אינני יכול  8

 יום.-; אינני מסוגל לבצע פעילויות של חיי היוםקכאב משת 10

 

, משך הזמן כל טיפול, הגדרות Stim-Alpha®-זה עשוי להיות לעזר, לנהל יומן של זמני הטיפול ב
 משתמש. םמיקומי האלקטרודות שבהם את יחד  עם(, µA( ועוצמת הזרם )Hzהתדירות )

 

   לשליטה בכאביםלשליטה בכאביםלשליטה בכאבים   AAAlllppphhhaaa---SSStttiiimmm®®®   MMM---שימוש בשימוש בשימוש ב
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 מדריך מהיר
 

לאחר שהשתמשת קרא את ההוראות הבאות בעיון. לאחר מכן, 
, פשוט לחץ על כפתור  Alpha-Stim® M-שימוש ראשון ב

ההדלקה, הרטב את הפדים שעל אלקטרודות אטבי האוזניים , 
הנח אותן על שני תנוכי האוזניים, וכוון את עוצמת הזרם לרמה 

או הקטן  ! כוונן מחדש את עוצמת הזרם, והגדלזה הכלנוחה. 
 ול, אם יש צורך בכך.אותו לרמה נוחה בכל עת במהלך הטיפ

 
משתמש בעוצמת זרם כה נמוכה, אנשים רבים אינם   M ®Stim-Alpha-מאחר שמכשיר ה

חשים דבר, אפילו בעת טיפול ברמת הזרם המקסימאלית האפשרית. אל תהיה מודאג אם 
אינך יכול לחוש את הזרם; זה נורמלי לגמרי, והיעדר התחושה שלכם לא ישפיע על תוצאות 

 -     - עובד, אלא אם כן מופיע סמל מעגל הבדיקה M ®Stim-Alpha-מכשיר ההטיפול. 

מראה  הסוללה עוצמתמד אם , או יםמשתמש םהערוץ בו את לפי 2או  1ומציג את המספר 
-רק אם הם משתמשים בהמירבית מגיעים להקלה  אנשיםרק פס אחד אחרון. חלק מה

M ®Stim -Alpha יהיה נחוץ שימוש כה במשך שעות כל יום, או אפילו כל הזמן. אמנם נדיר ש
, מתוך ידיעה הבביטח M ®Stim-Alpha-לכן השתמש ב – גורם כל נזק, אבל זה גם לא תכוף
 לשוב ולחוות את החיים. ךל יסייעבטוח ויעיל ש כלי ךשיש ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   בביטחהבביטחהבביטחה   AAAlllppphhhaaa---SSStttiiimmm®®®   MMM---השתמש בהשתמש בהשתמש ב
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לתוך  מחבר הכפולאת קצה החוטים של ה תקע .1
 חיבוריםאת ה הכניס, ו2ערוץ או  1ערוץ של  שקעה

  . 1איור .Smart Probes אלקטרודות מוטלתוך ה
 
 אלקטרודות מוטעל ה TM(PEPS( פדיםהנח את ה. 2

לתוך  אלקטרודת מוטידי הנחת טיפ נקי של -על
TMPEP מארזב TMPEP .ה מארז-™PEP  נפתח

  .2איור וית בתחתית. ועם הת
                                            

 .דלקהכפתור ההעל  ץלח. 3
 

  או תדר רצוי. עבור בעיות Hz 0.5של  תדרקבע . 4
   בפרקים )למשל: כתפיים, מרפקים, פרק כף היד,           
, בהונות קרסוליים, ברכיים, ירכייםאצבעות,     

 20עד  10למשך  Hz 100-בהרגליים(, השתמש 
 שניות, 

 Hz 1.5 ה. נסHz 0.5-את התדר ל הומייד לאחר מכן שנ    
 יעיל. ואינ Hz 0.5 תדר של  אם

 
אלקטרודות ה עבור להגדר טיימראת ה ןכוו. 5

 .מוט
 
 הבערוץ בו את עוצמת הזרםקבע את   .6

מיידית את  ן. הקט(µA 600) 6-למשתמש 
בעת  חש שלא בנוח. העוצמת הזרם אם את

מיידית  ןשימוש על הראש או ליד הראש, הקט
מתפתחים סחרחורת  את עוצמת הזרם, אם 

או בחילה. זה יכול לקרות מייד או לאחר 
מספר דקות של טיפול. הקטנת עוצמת הזרם 

 נעימות אלה.-תקל מיידית על תחושות לא
 
 
 

 1איור 

 

2איור   

( ( ( MMMEEETTTזרם )זרם )זרם )---תרפיה באמצעות מיקרותרפיה באמצעות מיקרותרפיה באמצעות מיקרו---אלקטרואלקטרואלקטרו

   טיפול בכאב בעזרת אלקטרודות מוטטיפול בכאב בעזרת אלקטרודות מוטטיפול בכאב בעזרת אלקטרודות מוט   לשםלשםלשם
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ביסודיות בעזרת מספר  TMPEPSפדים את ה הרטב .7
TMAlpha Conducting Solution טיפות של 

(ACS) .ר על כך לפי הצורך במהלך הטיפול. וחז
  .3איור 

 
רמת הכאב עבור כל האזורים מהי לב  םשי .8

מגבלות כלשהן אם יש לב  םהמטופלים, ושי
פרקים, לפני, במהלך, ובסיום הטיפול. בבתנועה 

הוא ללא  0לרשום יומן של רמות כאב, כאשר רצוי 
הוא הכאב הגרוע ביותר שחווית  10-כאב כלל ו

גם את השעה  וםבו אתם מטפל. רשעבור הכאב 
ביום, משך הזמן של הטיפול, התדר ועוצמות הזרם 
בהם השתמשת, ומהם מיקומי האלקטרודות 

 היעילים ביותר.
 
על עור נקי ויבש.  אלקטרודות מוטהנח את    .9

בעת המגע עם  יּפב   צלילי 2-המחזור מתחיל ב
חזק כנגד העור למשך כל  אלקטרודות מוטההעור, ויסתיים  בצליל  בודד. החזק את 

ר למיקום הבא בו יש לטפל. כדי לחזור על וכך עב-השניות, ורק אחר 10המחזור בן 
                                                                                                                                       אותו על העור.מוט מהעור וחזור והנח האלקטרודות את  םהר -טיפול באותו מיקום 

 אלקטרודות הנחיות להנחת ה "אלקטרודות מוטב "אסטרטגיות טיפול ראו בסעיף          
 .4איור  .מוט       

 
 

 
 
 
 

3איור   

4איור   
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באזור המטופל. תמיד יש  ןביניהיעבור הזרם ך ש, כאלקטרודות מוט שניאת תמיד  םשי  .10
  . 5איור יחד, כדי להשלים את המעגל החשמלי.  אלקטרודות מוטלהשתמש בשני 

 

 
 5איור 

 
גֵדל , או עד שמושגת הקלה מירבית. בדרך כלל נעלם לגמרי הכאבשבטיפול עד  ךהמש  .11

טווח התנועה באזורים המטופלים. לפעמים באזורי הגוף המטופלים יש תחושה של 
 לאחר שנעלם הכאב. זה יפוג עם הזמן. תחושה הדוקה או קשיחות

 
 את המכשיר. הכב .12

 
 .TMSPEPפדים את ה ךהשל .13

 
 Cranial Electrotherapy) בעזרת גירוי גולגלתי אלקטרותרפיהב םסיי .14

Stimulationהנחיות להלן(. ה(. )רא 
 

על פעולות אלה לפי הצורך. בדרך כלל תוצאות הטיפול ישתפרו ויימשכו זמן רב  ורחז .15
 .יותר לאחר טיפולים נוספים

 
 .הרחק מהישג ידם של ילדים M ®Stim-Alphaאת  ןאחס .16
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   אסטרטגיה א' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוטאסטרטגיה א' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוטאסטרטגיה א' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוט
 

 
 
 
 
 

בר לאזור שבו יש לטפל )לדוגמה: טפל בכל הרגל לשם טיפול בכאב תחילה טפל מעֵ  .1
אזור  ךדראלקטרודות מוט הידי הכוונת הזרם בין -בברך(, בשני מקומות לפחות, על

 .6.1איור הטיפול. 
 

תוך הנחת , במשך כדקה כו,ודר ו, מסביבבאזור המטופל טפל קרוב יותר פנימה .2
תמיד ימוקמו  אלקטרודות מוטגישה שונות, כאשר  תזוויו 6-בערך ב אלקטרודות מוט

 .6.2איור  (.מהגב אל הבטן או מצד לצד דוגמה:)ל  בצדדים מנוגדים של הגוף,
 

, ההשניים )כגון: הברך מיקומי 2-, לפחות בבצד השני של הגוףגוף -חלקאותו טפל ב .3
 .6.3איור השני, הצד השני של הגב, וכו'(. פרק כף היד 

 
, אחד מתחת לאזור המטופל מוט אלקטרודות כך שתמקםידי -חבר את שני הצדדים על .4

"עקוב את השני באותו מיקום בצד הנגדי של הגוף בכמה מיקומים. לדוגמה:  תמקםו
במרווחים לאורך  אלקטרודות מוטידי מיקום -אחר קו ישר" מתחת ומסביב לכל ברך, על

 צדימקומות בשני  3-לפחות ב אלקטרודות מוט. עבור כאב גב, מקם את 6.4איור . הקו
הגוף, בקו הגובה המטופל ומעט מעליו ומתחתיו. זה מכוון את הזרם דרך העצבים 

 .7איור השדרה.  עמודו
 

, אבל כוון תמיד אלקטרודות מוטחזור על הפעולה ככל הנדרש, תוך שינוי המיקומים של  .5
 דרך האזור שמטופל. אלקטרודות מוטבין  את הזרם 

 
 לחלוטין, או עד שתשיג הקלה מקסימלית.המשך בטיפול עד שהכאב ייעלם  .6
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 6.2איור  6.1איור 

  

 6.4איור  6.3איור 
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  איור  7

  



 20 

      

כף היד, פרק בצוואר ובזרועות )לדוגמה: באצבעות, ביד, בכדי לטפל בבעיה כלשהי  .1
אחד על קצה  אלקטרודת מוטידי מיקום -חבר את שני הצדדים עלבמרפק, בכתפיים(, 
, ההשנייקצה האצבע הסימטרי שביד  על יההשני מוט אלקטרודתאצבע אחד, ומיקום 

, ההשניישניות )כלומר: מקצה הבוהן שביד האחת לקצה הבוהן שביד  20עד  10למשך 
 .8איור האצבעות(.  5, עבור כל 'וכולאחר מכן מאצבע לאצבע, 

כלשהי  בבעיהלטפל ניתן להשתמש באותה אסטרטגיה על בהונות הרגליים, כדי 
. כאבי כייםרֵ י  ב, אבל לא והברכיים קרסוליים, הרגליים, ההרגליים בהונותברגליים, כגון: 

 .Aכמתואר באסטרטגיה  אלקטרודות מוטדורשים טיפול מקומי ב ירכיים
 

, אבל תמיד תוך אלקטרודות מוט חזור על הפעולה לפי הצורך, תוך שינוי של מיקומי .2
מעבר לאזור זה,  אלקטרודות מוטידי  מיקום ה-כיוון הזרם דרך האזור המטופל, על

 והלאה )הפוך מהכיוון אל עמוד השדרה(. בכיוון מעמוד השדרה
 

 .המשך בטיפול עד שהכאב ייעלם לחלוטין, או עד שתשיג הקלה מקסימלית. .3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8איור   

   אסטרטגיה ב' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוטאסטרטגיה ב' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוטאסטרטגיה ב' לטיפול בעזרת אלקטרודות מוט
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את הכניס , ו2ערוץ ו/או  1ערוץ של  שקעתקע את המחבר הכפול שבקצה החוטים לתוך ה .1

 .1איור . TMTrodes-AS-אלקטרודות לתוך ה חיבוריםה

 

  .דלקהכפתור ההידי לחיצה על -הדלק את המכשיר על .2

 

. כדי נעילה-טיימר-נעילהאם רצונך בכך, השתק את הצלילים, בעזרת רצף המקשים:  .3

 על אותו רצף מקשים.שוב ת ההתרעה הקולית לחץ אלהחזיר 

 

 או את הגדרת התדר הרצויה. Hz 0.5של  תדרקבע  .4

 

 טפל. זה תלוי במשך הזמן הנדרש כדי לרציףדקות, או  60, 40, 20, 10-ל טיימרקבע את ה .5

. הגורם לכאב וחומרת הכאב, מצב בריאותך הכללי, וכל לחץ פיזי או ביעילות בכאב שלך

פסיכולוגי שהוא שעשויים להוסיף למצב שלך, הם כמה מהגורמים שקובעים את אורך 

 אלקטרודותשעה לכל מיקום של  1דקות עד  20הטיפול. משך הזמן הסטנדרטי הוא 

 TMTrode-AS. השתמש בדרך כלל לא נדרש זמן טיפולי נוסף. ניתן ל 

במשך כל היום למשך חודשים או אפילו שנים במקרים חמורים, אבל  M ®Stim-Alpha-ב

 שימוש כזה נחוץ רק לעיתים נדירות.

 

 6שבהם אתה משתמש. השתמש בעוצמת זרם  ערוץ/יםהרצויה ב זרםקבע את הגדרת ה .6

(600 µA לשם הקלת כאב )את עוצמת הזרם אם אתה מרגיש אי מידית; הקטן מרבית-

 1-למשך יותר מ ™AS-Trodes-בעת שימוש ב (100µA) 1נוחות. השתמש בעוצמת זרם 

שעה; הגדל את עוצמת הזרם לפי הצורך כדי להשיג הקלה על הכאב, אבל הקטן את עוצמת 

( בעת µA 100-)אך לא פחות מ הנמוכה ביותר האפשרית שהיא עדיין יעילההזרם לרמה 

הוכח שזה מספק תוצאות טובות יותר מאשר הפעלה  ש למשך פרקי זמן ארוכים.שימו

 בעוצמת זרם מקסימלית.

 

. כדי לשחרר את הנעילה נעילהאם ברצונך לנעול את ההגדרות לחץ פעמיים על כפתור ה .7

 .נעילהולשנות את ההגדרות אם יש צורך בכך, לחץ שוב פעמיים על כפתור ה

 

   ™™™AAASSS---TTTrrrooodddeeeטיפול בכאב בעזרת אלקטרודות טיפול בכאב בעזרת אלקטרודות טיפול בכאב בעזרת אלקטרודות 
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כל האזורים בהם אתה מטפל, ושים לב למגבלה כלשהי בתנועת שים לב לרמת הכאב עבור  .8

יומן של רמות הכאב,  רצוי לנהל  הפרקים, לפני הטיפול, במהלך הטיפול ובסיום הטיפול.

הוא רמת הכאב  10-הוא 'אין כאב' ו 0כאשר 

זה.  כאב באזור השהייתהחמורה ביותר 

רשום גם את השעה ביום, את משך הטיפול, 

הזרם בהם  עוצמותאת התדר ואת 

 TMsTrode-AS-מיקומי ההשתמשת ואת 

 היעילים ביותר.

 

-הנדבקות TMTrodes-AS-קלף את ה .9

המגן לשם  המגן-הגבהמגן. שמור את -גבמעצמן מעל ה

לאחר השימוש. . אם הדבק  TMTrodes-AS-אחסון של ה

מתייבש והאלקטרודות לא נדבקות היטב, תוכל להרטיב אותן במעט טיפות של תמיסת 

( ולשפשף את אצבעך קלות מעל ACS)  TMAlpha Conducting Solutionהולכה 

 ACSהאלקטרודה כדי לפזר את התמיסה אל תוך הג'ל של האלקטרודה. שים לב, תמיסת 

 לעור. דבק, ותקטין את יכולתן להיTMTrodes-AS-ה את רבה מדי תרווה

 

על עור נקי ויבש.  TMTrodes-AS-את ה הנח .10

כך שהזרם  TMTrodes-AS-תמיד את ה םמק

מטפל.  היכוון לעבור ביניהם דרך האזור בו את

 תמיד יש להשתמש 

בזוגות, כדי להשלים את  TMTrodes-AS-ב

 .10איור המעגל החשמלי. 

     

ממקום למקום  AS-TrodesTM-הזז את ה .11

את התוצאות הטובות  השיגלפי הצורך, כדי ל

 ביותר.

 

טווח ֵגדל שך בטיפול עד שהכאב נעלם לגמרי, או עד שהושגה הקלה מירבית. בדרך כלל המ .12

                             םאותב קשיחות או תחושה הדוקהתחושה של  תהיהתנועה באזורים המטופלים. לפעמים 

 בגוף כאשר משוכך הכאב, אבל זה יפוג לאחר פרק זמן קצר. יםאזור 

 

את האלקטרודות והחלף אותן  .השלךמארזוסגור את ה מארזל TMTrodes-AS-החזר את ה .13

בחדשות כאשר הדבק התפצל או התבלה עד כדי חשיפת הגב המוליך. השתמש אך ורק 

01איור   

9איור   
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, הזמינות באמצעות המפיץ המורשה שלך  TMTrode-ASEPIבאלקטרודות כסף של המותג 

. אלקטרודות רבות הינן פחות מוליכות באופן משמעותי, והן לא יאפשרו Stim-Alpha®של 

 התנגדות החשמלית של העור.מבעד ללחדור  Stim-aAlph®לזרם 

 

(. Cranial Electrotherapy Stimulation) בעזרת גירוי גולגלתי אלקטרותרפיהסיים ב .14

 )ראה הנחיות להלן(.

חזור על הפעולות לפי הצורך. התוצאות בדרך כלל משתפרות ונמשכות זמן רב יותר עם  .15

 טיפולים נוספים.

 

 .הרחק מהישג ידם של ילדים M ®Stim-Alpha -אחסן את ה .16

 

 

 
בקטריאליים -את תנוכי האוזניים בעזרת מים וסבון עדין, פדים עם אלכוהול או מגבונים אנטי הנק .1

היה שימוש  לעור להתייבש. אזורים בהם הצטברו שומנים או לכלוך, או אזורים בהם אפשרו
. מתאימה, יש לנקות ביסודיות על מנת להבטיח מוליכות במוצרים קוסמטיים או בספריי לשיער

אם אתה רואה צריבות להתפתח גירוי.  שוימצב העור לפני ואחרי הטיפול. בעור בהיר עלב ל םשי
מיקומי  גיוון הטיפול, הפסק את השימוש במכשיר ומרח על המקום קרם עור מתאים. בעור לאחר 

 .טין את הגירוי למינימוםהקעל תנוכי האוזניים עשוי ל האטביםהצמדת 
 
 .2ערוץ או   1ערוץ של לשקע  אטבי האוזנייםבקצה החוטים של את המחבר הכפול ש תקע .2
 
ויבש  ה, נקיירי דבקהסר שאם יש כאלה.  ישנים, (EEP) אוזניים לקטרודותלא םפדי ךהשלו הסר .3

נפתח  EEPמארז של ש לב ם. שיחדשים EEP פדים והצמד ארבעה אטבי האוזנייםאת 
 כשהתווית כלפי מטה.

 
 חדשים (EEPאוזניים ) אלקטרודותל פדים 4על  ACSתמיסת הולכה מספר טיפות של  ףטפט .4

 .האוזניים אטבי אלקטרודותעל והרטב אותם ביסודיות כשהם 
 
 .דלקהההכפתור ידי לחיצה על -הדלק את המכשיר על .5
 
. נעילה-טיימר-נעילהבעזרת רצף המקשים:  קול במכשיראם רצונך בכך, השתק את ה .6

 כדי להחזיר את ההתרעות הקוליות לחץ שוב על אותו רצף מקשים.

( ( ( CCCEEESSSאלקטרותרפיה באמצעות גירוי גולגולתי )אלקטרותרפיה באמצעות גירוי גולגולתי )אלקטרותרפיה באמצעות גירוי גולגולתי )

   שינה ו/או דיכאון בעזרתשינה ו/או דיכאון בעזרתשינה ו/או דיכאון בעזרת   נדודינדודינדודילטיפול בחרדה, לטיפול בחרדה, לטיפול בחרדה, 

   אוזנייםאוזנייםאוזניים---אטביאטביאטבי---אלקטרודותאלקטרודותאלקטרודות



 24 

 
אך  Hz 100 או   1.5Hzאו תדירות כרצונך. נסה תדירות של  0.5Hzשל  תדרקבע  .7

 שבועות. 3או  2אינה יעילה לאחר  0.5Hzרק אם תדירות של  ו
 
 250-הוגדרה כאם עוצמת הזרם  בדרך כלל זמן מספיק ןדקות ה 20. הטיימרכוון את  .8

µA א יהזרם העוצמת שעה, אם  1דקות עד  40-. מומלץ לכוון את הטיימר ללפחות
200 µA .או פחות 

 
   .11איור כל תנוך אוזן. לאוזניים אחד -אטב הצמדו אטבי האוזנייםאת  ץלח .9
 
 

     (. הגדל µA 100) 1היא  הזרםמחדל של ה , ברירתAlpha-Stim Mכשמדליקים את  .10
היא ההגדרה הגבוהה ביותר( עד שתחווה ורטיגו קל  6) זרםאת עוצמת ה בהדרגה

את  מיידיתהקטן  )תחושת סחרחורת, הדומה לתחושת הנענוע על ספינה(, ולאחר מכן
 הזרם גם אם אתה עוצמת את  מיידית.  הקטן נפסקתהזרם עד שתחושת הסחרחורת 

 אנשים שיש להם  אוזניים היא לא נוחה. הנורמלית על תנוכי תפיפהשתחושת מרגיש   
  -זרם תתעוצמת בהגדרה של  השתמשל צריכיםשל תחושת ורטיגו כגון מחלת ים, היסטוריה   
לאחר  נשאר( למשך שעה אחת או יותר, כדי למנוע ורטיגו ש µA 100) 1של  ת תחושתי  

יגו, אשר אמורה ידי התחושה הסובייקטיבית של ורט-. רמת הזרם הנסבלת תיקבע עלהטיפול
הזרם לרמה אחת עוצמת הזרם. תמיד יש להקטין את עוצמת מייד לאחר הקטנת  הירגעל

 מתחת לרמה שגורמת לוורטיגו.
 

 נעילה. לחץ שוב פעמיים על נעילהאם ברצונך לנעול את ההגדרות, לחץ פעמיים על  .11
 כדי לשחרר את הנעילה ולשנות את ההגדרות אם יש צורך בכך.

 
במהלך הטיפול, אם זה אפשרי. הטוב ביותר הוא לשבת בשקט או לשכב,  יה רגועה .12

למרות שניתן לקרוא, לעבוד ליד שולחן או לצפות בטלוויזיה במהלך הטיפול. אל תנסה 
 או להפעיל כלים או מכונות מסוכנים כלשהם במהלך הטיפול.ברכב לנהוג 

 
אוטומטית בסיום המחזור  יכבההמכשיר  .13

 .ידי הטיימר-שכוון על
 

של  מלאהטיפולית תקופה  השלם תמיד .14
CES . כאשר מסתיים הזמן שהוקצב לפי

", הכבד"מרגיש תחושה  ועדיין אתה, הטיימר
דקות לאחר  2המשך את הטיפול לפחות 

תחושת הכבדות ומתפתחת  נעלמתש
התוצאה , אם לא עושים זאת. תתחושת קלּו
שיכולה להימשך אי התמצאות יכולה להיות 

חלק מהאנשים מפיקים  את . ימיםשעות עד 
התועלת הרבה ביותר ממספר שעות של 

 .תטיפולי תקופהטיפול בכל 
 

וייבש את  הנק. EEPפדים את ה ךהסר והשל .15

  11 איור
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רצונך אם , חדשים לקראת הטיפול הבא EEPפדים  4והצמד להם  אטבי האוזניים
 .נפתח כשהתווית פונה כלפי מטה EEPהפדים מארז . בכך

 
 .הרחק מהישג ידם של ילדים M ®Stim-Alphaאת  ןאחס .16

 
, אך עבור רוב האנשים הטוב ביותר לטפל הנחוצהבתדירות  CES-ניתן להשתמש ב .17

בין פעם ביום לבין פעמיים בשבוע. במצבים אקוטיים כגון התקפות פאניקה  CES-ב
ניתן לטפל מספר פעמים ביום לפי הצורך. התוצאות בדרך כלל משתפרות ונמשכות 

 זמן רב יותר עם טיפולים נוספים.

 
 

 אבל, כאשר משתמשים בו נכוןיעיל באופן משמעותי  M ®Stim-Alphaאנשים,  10מתוך  9אמנם עבור 
 עבורמספר מיקומים של אם אינך משיג הקלה ברורה בכאב לאחר נסיון . הוא לא יעבוד עבור כולם

 1-2של  ,זרם נמוכה יותרעוצמת , שקול לטפל באזור העיקרי של הכאב בהגדרת אלקטרודות מוט
(100µA  200עדµA בעזרת אלקטרודות )TMTrode-AS  אם יש צורך בכך, ניתן  דקות או יותר. 60למשך

 חלק מהאנשים כאשראצל עשוי להפיק תוצאות טובות יותר  Hz 1.5תדר של  כל היום. זהבלהשתמש 
לטפל בכל אזורי  ייתכן שיהיה הכרחלא מצליח להשיג תוצאות, אך זה נדיר.  כמו כן,  Hz 0.5 תדר של 

  הכאב בגוף כדי להשיג תוצאות.
 

עם המפיץ המורשה , אינו עובד היטב עבורך, צור קשר עם הרופא המטפל שלך M ®Stim-Alpha אם 
 .לצורך קבלת תמיכה טכנית EPIאו עם  Stim-Alpha® המקומי של 

 
רק  אלו ייחווגם הקלה על הכאב וגם הקטנה של החרדה נחווים בדרך כלל במהלך טיפול בודד, ייתכן ש

 שעות לאחר הטיפול.
שבועות. נדודי שינה  3נדודי שינה משתפרים בדרך כלל לאחר הטיפול הראשוני, אבל זה יכול לקחת 

נשלטים על ידי אפקט ההרפייה, ורוב האנשים משתמשים במכשיר בזמן שהם הולכים לישון ובעת שהם 
בן שלהם  CES-לבצע את טיפול המתעוררים במהלך הלילה. אבל חלק מהאנשים מוצאים שהם חייבים 

שעות לפני ההליכה לישון, מכיוון שהערנות המוגברת לאחר  3לפחות  Stim-Alpha® -הדקות ב 60-20
ינה טובה יותר שבבוקר, כדי להגיע ל CES-עלולה להפריע לשינה. ניתן גם להשתמש ב CESטיפול 
 בלילה.

 
שיפור משמעותי, אך  שיחווהטיפול יומי כדי  לששבועות או יותר  3בדרך כלל  נדרשיםטיפול בדיכאון ל
 Stim-Alpha® -ב השימושהמצב נמצא תחת שליטה, שלאחר   הימשך זמן ארוך בהרבה.עלול ל טיפולה

 מספיק בדרך כלל כדי לשמור על התוצאות הטובות.מזה פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע או פחות 
 

טיפולים במקביל לפסיכותרפיה או במקביל ל, במקביל לטיפול תרופתי Stim-Alpha® -ניתן להשתמש ב
עשוי  CES-כיוון שמ יהיה צורך להקטין, בהוראת רופא,ייתכן שתרופות מסויימות מינון של . אחרים

לקיחת התרופות במהלך  ערוך מעקב ולפקח עליש ל. של תרופות המרשם יהןתוהשפע את בירלהג
 .CES-הטיפול ב

 
בדרך כלל אין שום מגבלות פיזיות, כך שרוב המשתמשים יכולים לחדש את פעילויותיהם לאחר הטיפול, 

 תחלק מהמטופלים עשוי לחוש תחושבמשך עד מספר שעות לאחר הטיפול,  הנורמליות מייד לאחריו.

   למה לצפותלמה לצפותלמה לצפות
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 בביצועבאופן זמני לפגוע ביכולות המנטאליות ו/או הפיזיות שלהם ות או הירגעות שעלול האופורי
 .ונות כבדותנהיגה ברכב או הפעלת מכ גון:משימות שעלולות להיות מסוכנות, כ

 
באמצעות גירוי  אלקטרותרפיהמחקרים על בני אדם הבודקים את השימוש ב 150-יש יותר מ כיום

. תות ממושכות לוואי משמעותיותופע שוםא דווח על ל. מחקרים על בעלי חיים 30-גולגולתי, ויותר מ
גירוי עורי תחת האלקטרודות או , חוסר נוחות, עשויות להופיע תחושות של כאבי ראש מזדמנים

שהיא את הטיפול במשך לפחות שתי דקות לאחר  ךהמש, אם יש תחושה של כבדות. סחרחורות
הבזקי אור בשל גירוי של  מהאנשים יראוכאשר מטפלים על הראש, חלק . קלילות מתחלפת בתחושת

 יכולשל סתימות דנטאליות ש מתכתיעשוי לחוש טעם  חלק מהאנשים. במהלך הטיפול עצב הראייה
 .מעצמןחולפות קלות ו הללו הן כל התגובות .  לאחר הטיפול להימשך זמן קצר

 
 

EPI על ידי  מוסמכתISO .)ארגון בינלאומי לתקנים( 
 ISO על ידיהמוסמך מוסד  הוא .Electromedical Products International, Incחברת 

(International Standards Organization) .ISO 140-הוא ארגון בינלאומי הפועל בשיתוף עם כ 
עבור  הטכנולוגיים םיישומיהכל עבור מדינות ועם ארגון האומות המאוחדות לשמירה על תקנים אחידים 

 הבקר, ניהול סיכונים מתייחסות לבקרות עיצוב,דרישות תעשיית המכשור הרפואי . תעשייה הגלובליתה
: לטוריות כגוןשמירת תיעוד ופעולות רגו, עקיבות(, תוכנה אימות :כגון)הליכים מיוחדים ת, סביבתית
 . הישמרותבקרת 

 

 תאלקטרומגנטי התאבכות
 ידי גורמים חיצוניים, ונמצא שהוא מתאים לגבולות של-ציוד זה נבדק באופן עצמאי על

 Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) גבולות אלה .
בסביבת מגורים או בסביבה קלינית. עם זאת,  ותמזיקהתאבכויות  מעוצבים כך שיספקו הגנה סבירה נגד

הגדל את המרחק  ית התאבכות,בסביבה מסויימת. במקרה שאכן קורהתאבכות קרה תעדיין ייתכן ש
ץ עם חברת נמשכת, התייע הבעיה. אם מתאבך הזה לבין הציוד שאיתו הוא מכשירשבין ה

Electromedical Products International Inc.. 
 

 (CE conformityהצהרת תאימות לנהלים אירופאיים )
הוא נבדק עצמאית על ידי גופים .  FBמסוג , IIaהוא מכשיר רפואי מקטגורית  M ®Stim-Alphaמכשיר 

ציוד רפואי ותאימות של בטיחות עבור חיצוניים כדי להבטיח את תאימותו לסטנדרטים ישימים 
 .אלקטרומגנטית

 

 אזהרה לארה"ב
פי מרשם -או על ןרישיובעל  רופא על ידי רק  מכירת המכשיר את מגביל( בלבד ב"בארה) ליאהפדר החוק
אך עם זאת אנו , מכשיר זה ניתן לרכישה ברחבי העולם ללא צורך במרשם רופא, מחוץ לארה"ב .שלו

 ממליצים להיוועץ במומחה רפואי מוסמך .
 

 התוויות

   מידע על המרשםמידע על המרשםמידע על המרשם
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M ®Stim-Alpha בעל יישומים נרחבים עבור מגוון סינדרומים הכוללים כאב, וכן לטיפול  הוא טיפול יעיל
. אלה התוויותהקשורים ל סימפטומיםטווח של -הקלה קצרתשם או ל ,ודיכאון נדודי שינה, בחרדה

במהלך או לאחר  הושגו תוצאות יעילות בניהול כאבזוהי שיטת הריפוי היחידה הדרושה. במקרים רבים 
לגבי פני חלקי הגוף הכואבים, אזורי גוף סמוכים ואזורים שרחוקים מהאזורים הכואבים. כמו -הגירוי על

יות עשויה לה מידת היעילות.  M ®Stim-Alpha-יגיבו לטיפול בלא כל האנשים , כל התערבות תרפויטית
. שיטת הטיפולבהתאם לו, דםאלבריאות הכללית של הבה מטפלים, בהתאם בהתאם לסוג הבעיה  שונה

 .סימפטומיםכדי לראות צמצום משמעותי ב ניסוי ראשוניאפילו חודש שלם של  עשוי להידרש
 

 התוויות נגד
M ®Stim-Alpha ועל הפעולה של  מלאכותי לב מושתל-עשוי להשפיע על הפעולה של קוצב

סינוס על ה אלקטרודות מוטאל תגרה ישירות את העיניים, ואל תלחץ את . מושתלים דפיברילטורים
 )על הצוואר, ליד הלוע(. קרוטידי

 אמצעי זהירות
. מכשיר ללא השגחת מבוגרהתעסק עם הלהשתמש או לילדים לאין לאפשר . לשימוש חיצוני בלבדמיועד 

מספר שעות גם במקרים מסוימים ו, הטיפול במהלך כלי רכבאין להפעיל מיכון בעל פוטנציאל סיכון או 
 .עמוקה הרפיה חווה המשתמש אםלאחר הטיפול 

 כדי  ; כגון:כאבים(-אנלגזיה )שיכוךשבהם לא ייעשה שימוש בצורות אחרות של  מומלץ להיזהר במקרים
שבהם אנשים עשויים לעשות  או במקרים ,לשמור על ההיבטים התועלתיים של הכאב לשם אבחון

 יתר באזורים שבהם יקלו על כאבם.-שימוש
 

 CESלחץ הדם ירד בעקבות היו דיווחים ש עדיין לא נקבעה מידת הבטיחות של הגירוי במהלך הריון.
יש דם, ו יש לעקוב אחר לחץ הדם אצל אנשים שלוקחים תרופות ללחץ .דם לחץ אצל חולים בעלי יתר

 ידי הרופא הרושם תרופות אלו.-דם לפי הצורך, על-להוריד את מינון התרופות ללחץ
 

 לוואיתופעות 
  מטופלים 8792 -תופעות לוואי אשר נצפו בקרב כ. לרוב קלות וחולפות מעצמןהן תופעות הלוואי 

אולם תחת פיקוח רפואי וסביר , ולא מבוקרים, חופשיים, בתנאים מבוקרים מחקרים 144-שהשתתפו ב
כוויות  /גירוי עורי, (0.07%, מקרים 6)היו סחרחורת  CES -בנוגע לאופן השימוש כתוצאה משימוש ב

 -טיפול ממושך ב%(. 0.10, מקרים 9)( וכאבי ראש 0.07%, מקרים 6)כתוצאה מהשימוש באלקטרודות 
CES  ברמות זרם חשמלי גבוהות מהמומלץ עלול לגרום לסחרחורת או לבחילה אשר עשויים להימשך

מומלץ . לילה עלול לגרום לבעיות שינה בשל ערנות מוגברת-טיפול בסמוך לשנת. שעות ועד מספר ימים
-מצבים של עוררות תגובות פרדוקסליות, כגון. לכל הפחות שלוש שעות לפני השינה CES -להשתמש ב

 יתר, חרדה מוגברת והפרעות שינה עלולים לקרות, אך הם נדירים.
 

אינו עוזר לך לשלוט בחרדה, בנדודי השינה, בדיכאון או בכאב בתוך חודש אחד,  M ®Stim-Alphaאם 
 .EPIאו עם  Stim-Alpha® המפיץ המורשה של  Med-Alphaם ערופא שלך, או עם עץ ייתה
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 חשמלימפרט 

 מפרט מכני

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אל . החלף אותן בסוללות חד פעמיות(. כלולות)וולט  1.5של  AAסוללה  2                  סוללות 
בהתאם , באופן בטיחותי שלך את הסוללותה .תשתמש בסוללות נטענות
 לתקנות הרשות המקומית.

 אלקטרודות מוט,שניות של  10טיימר בן  טיימרים
 דקות. 60, 40, 20, 10טיימרים לספירה לאחור של 

 טיימר מתמשך של הזמן שעבר.

 .µA 50(, שניתן להתאמה בתוספות של µAאמפר )-מיקרו 600עד  0 זרם חשמלי

 קבועים.  Hz 0.4)פולסים לשניה(, בצירוף  100Hz, או 1.5, 0.5 תדר
 – 0.5Hz, בעת שההגדרה היא 0.8Hzקצב חזרת הפולסים הממוצע הוא 

 ההגדרה שנמצאת בשימוש הנפוץ ביותר. 
 .0.5Hz-שניה ב 1-שניה ו 0.75שניה,  0.5שניה,  0.25רוחב משתנה, בין  רוחב הפולס

כמות המטען לכל 
 פולס

-מיקרו 600-ו 450, 300, 150המטען לכל פולס נע בין  Hz 0.5-ו µA 600-ב
 ( לכל כיוון.mCקולון )-מילי 1.5שניות המטען הכולל הוא  10(. כל µCקולון )

-טווח העכבה שבתוכו הפרמטרים של צורת הגל נשארים תקפים הוא מה צורת הגל
100Ω  10עדKΩ צורת הגל מורכבת מגלים מלבניים ביפולריים אסימטריים .

הוא  Hz 0.5-החוזר על עצמו באופן מחזורי. ב 50%מעגל חובה של  0%ב
שניות. צורת הגל מאוזנת כך שיושג זרם נטו  10חוזר על עצמו במרווחים של 

 בכל כיוון )ראה הגרפיקה(. 0של 

 ס"מ 11.0 גובה
 ס"מ 7.2 רוחב
 החגורהס"מ ללא האטב של  2.1 עומק
 גרם כולל סוללות 152 משקל

   מפרטים טכנייםמפרטים טכנייםמפרטים טכניים
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. ודש ימיםמחלתקופת זמן ארוכה של יותר   M ®Stim-Alphaאת  חסןמא האת הסוללה כאשר את וצאה
 Stim-Alpha® -. יש לאחסן ולהשתמש בM ®Stim-Alphaאת  אחסן וכדי לשאתכדי ל מארזבהשתמש 

M  0°בטווח טמפרטורות של ובאביזריוC 36° עדCובלחץ אטמוספרי בין 90%-, בלחות יחסית קטנה מ ,
. בעזרת מטלית לחה M ®Stim-Alphaכאשר הוא מלוכלך, נקה את פני השטח של  .aP1115 h-ל 912

לעולם אל . מארזעלול להזיק ל ותניקוי אחרתמיסות שימוש ב אם יש צורך.השתמש בסבון עדין ובמים 
ועל  אלקטרודות מוטעל   70%ניתן להשתמש באלכוהול . התקןתתיז חומר ניקוי ישירות על ה

  .טיפול לטיפוללחטא אותם בין האוזניים כדי  אלקטרודות אטבי

 
          

 

 פתרונות אפשריים   בעיה

 אין תחושה של הזרם החשמלי.
הדבר נורמאלי אצל חלק  :הערה

מהאנשים, במיוחד עם 
 אלקטרודות מוט

. נסה להגביר את עוצמת הזרם או להרטיב את  הפדים עם 1
 .™ACSעוד תמיסת  

 שנה את מיקום האלקטרודות. .1 אין שום תוצאות. 
 טפל בכל אזורי הכאב האחרים. .2
אם  100Hzאו  1.5Hzנסה תדר של   .3

0.5Hz .אינו יעיל 
קרובות יותר או זמן ממושך טפל לעתים  .4

 יותר בעוצמת זרם נמוכה יותר.
שבועות או יותר  3לחלק מהאנשים נדרשים  .5

 של טיפול כדי להתחיל לראות השפעה.
התייעץ עם הרופא המטפל שלך, עם מפיץ מורשה של  .6

M ®Stim-Alpha  או עםEPI. 

 האלקטרודות לא
 נדבקות היטב.

בכמה טיפות של  AS-TrodeTMהרטב את אלקטרודות  .1
TMACSהחלף אותן. -, ואם הן עדיין לא נדבקות היטב 

 על שטח נקי ויבש. EEPS-שים את אלקטרודות ה .2

האלקטרודות מוט אינם מוליכים 
 את הזרם.

.נסה את  TMACSהשתמש בעוד תמיסה  .1
החוט המוליך האחר אחר כדי לקבוע אם זהו 

 חוט קרוע.

 מופיע  הסמל 

 וודא שהאלקטרודות נוגעות בעור בחוזקה. .1
 וודא שכל החיבורים בין תקע לשקע חזקים. .2
 EEP-או את ה PEPS-נסה להרטיב את ה .3

 .TMACSעם עוד תמיסה מוליכה  
 החלף את הסוללות אם הן חלשות. .4

   אחסון וניקויאחסון וניקויאחסון וניקוי

   פתרון בעיותפתרון בעיותפתרון בעיות
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M ®Stim-Alpha  .אינו חסין בפני משתמשים 

או  Stim-Alpha® המפיץ המורשה שלך של , Med-Alphaעל מנת לקבל שירות, צור קשר תחילה עם 
כדי לקבל ייעוץ או כדי לקבל מספר הרשאה  .Electromedical Products International, Incעם 

(. אם יש צורך בכך, שלח את כל  Return Material Authorization number (RMA)להחזרת חומר )
 כל אביזריו, ארוז במארז המקורי אם יש בידך,  אל: םהמכשיר, ע

 
 מד-אלפא

 16רח' שז"ר זלמן              
 4249309נתניה                

  
שלח אותו בדואר מבוטח, עם דמי המשלוח משולמים מראש, וצרף העתק של החשבונית ודף עם תיאור 
הבעיה. אנא אל תשכח לכלול את הכתובת שלך למשלוח חזרה, כולל מדינה, ואת מספר הטלפון שלך, 

 ומספר הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, אם יש לך.

 
 

 "Electromedical Products International, Inc.  "(EPI ,)אמנם לדעתה של חברת 
M ®Stim-Alpha"(  ,המוצר )"אך , נדודי שינה, דיכאון וכאבים, יעיל בדרך כלל להקלת חרדה

. מדע הרפואה אינו מדע מדויק והתוצאות האינדיבידואליות עלולות להיות שונות מאדם לאדם
 . אינה מספקת תעודות אחריות לגבי היעילות של מוצריה עבור אדם מסוים EPI לפיכך,

 
Electromedical Products International, Inc  ולא לאף )מעניקה אחריות לרוכש המקורי

בכל מה שקשור לאופן , חדש הוא נטול פגמים  M ®Stim-Alphaשכל מכשיר ( אחד אחר
שנים מיום הרכישה  5לתקופה של , של שימוש רגיל בתנאים, ייצורו ולחומרים ממנו הוא עשוי

-Alpha-ליש למלא את כרטיס הרישום לכתב האחריות ולהחזירו . מלבד האביזרים, המקורי
Med לו תוקף תכדי לת. 

 
אביזרים כגון סוללות, חוטים מוליכים ואלקטרודות אינם כלולים בתעודת האחריות ונמכרים 

 .משום שהם עשויים להינזק בקלות לפני השימוש ובמהלכו", כמות שהם"
 

, EPIלפי אפשרותה של , תהיה EPIהאחריות היחידה של , במהלך תקופת האחריות
כדי להשיג תיקון או החלפה לפי . יובללא ח M ®Stim-Alphaלהחליף או לתקן את מכשיר 

 , המפיץ המורשה של Alpha-Med כתב אחריות זה, על הרוכש ליצור תחילה קשר עם
®Stim-Alpha כדי לקבל 'מספר הרשאה , פקס או דואר אלקטרוני, דואר, באמצעות טלפון

חובה שיהיה בידי הרוכש העתק של הקבלה המקורית כדי להוכיח . (RMAלהחזרת חומר' )

   שירותשירותשירות

   אחריות מוגבלת לחמש שניםאחריות מוגבלת לחמש שניםאחריות מוגבלת לחמש שנים
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ידי כתב האחריות. לאחר מכן, ההחזרה המורשית יכולה להישלח -שהמוצר עדיין מכוסה על
ביטוח הו המשלוח באמצעות דואר רשום ארוזה באופן בטיחותי, כשדמי  Alpha-Med-ל

קרה של נזק בשל אריזה לא ת במוה אחראיינלא תהי Alpha-Med-ו EPI . משולמים מראש
תקבע כי אכן מדובר בפגם המכוסה על ידי  EPIאם   .מתאימה או צורת משלוח לא מתאימה

וביטוח  משלוחעם דמי , המוצר המתוקן או מוצר מחליף יישלחו בחזרה, אחריות זה-כתב
כי , לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע  EPIבהקדם הסביר האפשרי. אם , משולמים מראש

תחזיר את המוצר ותחייב את  EPI, המוצר אינו מכיל פגם שמקורו באופן הייצור או בחומרים
 הרוכש בדמי ההובלה ובדמי הביטוח של המשלוח בחזרה.

 
נגרם לו נזק כתוצאה , , אם נעשה במוצר שימוש לרעהמידיתתוקף כתב אחריות זה בטל 

ציות להוראות -ק כתוצאה מאיאו נז, אסונות טבע, הזנחה, נזק כתוצאה מהעברה, מתאונה
 .  EPIפירוק על ידי כל אדם אחר מלבד /או משינוי, ההפעלה

 
Electromedical Products International, Inc. ו-Alpha-Med ת לכל וה אחראיינלא תהי

אובדן רווחים או הוצאות רפואיות שנגרמו , נסיבתי או תוצאתי, מיוחד, עקיף, נזק ישיר
בלא תלות באופן שבו פעולה , תקלה או דבר אחר כלשהם של המוצר, כשל, כתוצאה מפגם

, כגון חוזה) Alpha-Medאו  EPIמשפטית או צודקת כלשהי יכולה להיות מובאת כנגד 
תחת עילת תביעה כלשהי  Alpha-Medאו   EPIשל האחריות, בשום מקרה(. הזנחה או אחר
 .לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר, בנוגע למוצר
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