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Veteranen kiezen 3 van de 4 keer
Alpha-Stim®

Oorlogsveteranen die zware stress, angst, slapeloosheid
en depressies ervaren als gevolg van ervaringen die het
bevattingsvermogen van de meeste mensen te boven
gaan, kiezen 3 van de 4 keer Alpha-Stim®. In een studie
aan het Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical 
Center in Houston, Texas, werd Alpha-Stim® in 73% van
de gevallen gekozen door veteranen die leden aan chroni
sche pijn, nadat hen werd getoond hoe ze vijf opties voor
de behandeling van hun pijn en stress konden gebruiken.1

Waarom Veteranen de voorkeur gaven aan Alpha-Stim®

voor verlichting van angst, slapeloosheid en depressies
Alpha-Stim® technologie behandelt angst, slapeloosheid en
depressies met microstroom, waarbij een methode wordt
gebruikt die craniale-elektrotherapie stimulatie (CES)
wordt genoemd. De Alpha-Stim® AID behandeling is
uiterst eenvoudig. De stroom wordt toegediend door
gemakkelijk te gebruiken klemmen die aan de oorlellen
worden aangebracht. Alpha-Stim® helpt om een prettig,
ontspannen gevoel van welzijn op te roepen door hem
iedere dag of om de andere dag slechts 20 tot 60 
minuten te gebruiken, of wanneer dit nodig wordt geacht.

1. Tan, Gabriel, Dao, Tam K., Smith, Donna L., Robinson, Andrew and Jensen,
Mark P. Incorporating Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
Therapies to Expand Psychological Services to Veterans Suffering From 
Chronic Pain. Psychologische Diensten. 7(3):148–161, 2010.
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CAM apparatuur werd door 32 veteranen gekozen
Over 197 Groepsbezoeken
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Alpha-Stim® wordt goed verdragen, is zeer veilig en heeft
geen significante bijwerkingen, zoals aangetoond bij meer
dan 8.800 patiënten die waren betrokken in onder
zoeksstudies. Er is daarentegen bewezen dat het gebruik van
medicijnen voor de behandeling van gemoedsstoornissen
een breed scala aan ongewenste bijwerkingen hebben en
dat ze verslavend kunnen zijn. In tegenstelling to medicijnen
houdt Alpha-Stim® de geest alert en wordt er gewoonlijk 
tijdens de behandeling vermindering van de angst ervaren.
De microstroom technologie, die uniek is voor Alpha-Stim®

technologie, produceert langdurige en cumulatieve 
resultaten, wat betekent dat de verlichting blijvend is, 
waardoor u uw normale activiteiten kunt hervatten.

Alpha-Stim® is een uniek en effectief medisch toestel dat
gebruik maakt van microstroom. Er is meer onderzoek dat
Alpha-Stim® ondersteunt dan welk ander therapeutisch
toestel in zijn klasse dan ook, en zelfs meer dan de meeste
farmaceutica. Alpha-Stim®, dat in 1981 is ontwikkeld door
Dr. Daniel L. Kirsch, heeft miljoenen mensen overal ter
wereld voorzien van verlichting van angst, slapeloosheid,
en depressies, zelfs wanneer ander therapieën faalden.
Gelukkig is dezelfde Alpha-Stim® die door militairen en
veteranen wordt gebruikt nu ook beschikbaar voor u. Dus
als u verlichting van uw pijn, slapeloosheid en/of depressies
zoekt, vraag dan uw zorgverlener naar de mogelijkheden
om Alpha-Stim® aan u voor te schrijven. Als u buiten de V.S.
woont hebt u geen recept nodig.

Percentage verbetering bij 32 veteranen
Over 158 behandelingen
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Wat is Alpha-Stim® en hoe werkt hij?
Alpha-Stim® is een klinisch bewezen medisch toestel voor
de verlichting van angst, slapeloosheid, depressie, door het
gebruik van elektromedische microstroom technologie.
Alpha-Stim® genereert een unieke, exclusieve golfvorm die
geen enkel ander toestel kan bieden. Net zoals niet iedere
witte pil hetzelfde is, produceert de unieke golfvorm van
Alpha-Stim® resultaten die enorm afwijken van die van zijn
concurrenten. In tegenstelling tot medicijnen, die in
chemische vorm worden ingebracht in uw lichaam en 
dan afgebroken worden in kleinere componenten, zoals
elektronen, begint Alpha-Stim® op het niveau van het 
elektron, wat de cellen van uw lichaam in staat stelt om 
terug te keren naar hun natuurlijke toestand van 
functioneren. Alpha-Stim® biedt u snel langdurige, 
cumulatieve verlichting.

Alpha-Stim® biedt langdurige therapeutische resultaten 
zonder risico op gevaarlijke bijwerkingen en gewenning en
verslaving aan medicijnen. Angst wordt vaak met een enkele
behandeling verlicht, maar kan ook weken vereisen. 
Het bedwingen van slapeloosheid en depressies worden
meestal na 2 tot 3 weken van dagelijkse behandeling ervaren.
Alpha-Stim® kan worden gebruikt als aanvulling op medicatie
en/ofpsychotherapie. Gewoonlijk worden er geen fysieke
beperkingen opgelegd na een behandeling, dus de meeste
gebruikers kunnen hun normale activiteiten gelijk hervatten.
Het onderhouden van een ontspannen, doch alert toestand
wordt in het algemeen bereikt met één tot 
drie behandelingen per week of minder.
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   p    60% van de patiënten verbeterden tenminste 50%

Kirsch, D., Price, L., Nichols, F., Marksberry, J., Platoni, K. Effectiveness of
Cranial Electrotherapy Stimulation for Anxiety, PTSD, Insomnia and
Depression: Eigen rapportages van militairen en veteranen. Aan de gang
2012.
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Slechts 20 minuten veranderen uw 
hersengolven en uw verwachtingen
De onderstaande afbeelding is een grafische weergave
van een kwantitatief EEG (qEEG) dat de veranderingen in
hersenactiviteit toont bij traditionele EEG groeperingen in
30 vrijwilligers, na een enkele behandeling van 20
minuten met Alpha-Stim® CES bij 0,5 Hz. 

De blauwe kleur geeft een afname van de activiteit na
CES, terwijl de rode kleur een toename aangeeft. Er is
na 20 minuten gebruik van CES een toename van de
alfa-activiteit (ontspannende hersengolven) onder
gelijktijdige afname van de delta-activiteit 
(slaapgolven). Door een klinisch verband op basis van
de hier getoonde veranderingen in het EEG, zijn de
mensen meer ontspannen maar minder slaperig als
gevolg van de behandeling met de Alpha-Stim®.

Testimoniums
“Mijn leven is drastisch verbeterd. . .
Ik ben een gehandicapte Amerikaanse veteraan. Ik schrijf
gewoon om u en de makers van uw toestel, de Alpha-Stim,
te laten weten hoe het mij heeft geholpen om om te gaan
met mijn vele medische problemen. Daarnaast heb ik ook
pijn, aanvallen van angst, depressies en langdurige episoden
van slapeloosheid, maar jullie zo eenvoudige, 
gebruikers-vriendelijk toestel heeft mij in staat gesteld om
weer te genieten van vele genoegens die ik, en ik geloof
ook vele anderen, als vanzelfsprekend beschouwden. Ik wil
u en iedereen op alle niveaus nogmaals bedanken om zoiets
weer mogelijk te maken.”

– Steve D

FFT Relatief vermogensverschil (%)

Kennerly, Richard. QEEG analyse van craniale-elektrotherapie: een
proefonderzoek. Journal of Neurotherapy (8)2:112-113, 2004. 
Gepresenteerd aan de International Society for Neuronal Regulation
Annual Conference, Houston, Texas, 18-21 september 2003. 
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“Ik lijd van tijd tot tijd aan depressies. Na een bepaalde
tijd werkten antidepressiva gewoon niet voor mij. Hun
uitwerking scheen oppervlakkig. Onder hun chemische
uitwerking voelde ik me nog steeds depressief. Mijn arts
schreef gewoon lagen van andere medicijnen voor... die
om te slapen, een andere om effectiviteit te verbeteren
enz. Ongeveer 4 jaar geleden introduceerde een 
holisti-sche arts Alpha-Stim aan mij. Het heeft mijn 
leven absoluut veranderd en ik ben nu in staat om mijn
depressies geheel zonder medicijnen te behandelen. De
uitwerking lijkt absoluut natuurlijk. Ik gebruik het 
wanneer ik een depressie voel aankomen en binnen
enkele dagen is de depressie teruggetrokken. 
5 sterren!“

– Mark Joseph

“Mijn slapeloosheid is nu geschiedenis. . .
Mijn dokter schreef Alpha-Stim® voor, voor mijn 
chronische slapeloosheid. De eerste nacht dat ik het
probeerde ging ik voor het eerst sinds jaren helemaal
zonder medicijnen naar bed. Het was een klein 
wonder. Nu ik hem blijf gebruiken, vind ik dat mijn
geest helderder is, mijn stemmingen gelijkmatiger
zijn en dat mijn stress zich op het laagste niveau 
ooit bevindt. Ik ben uiterst dankbaar dat ik dit 
wonderbaarlijke toestel heb ontdekt.”

– Linda Segall

“Ik voel me herboren. . .
Het werkte na een tijdje, – zo’n 2 tot 3 weken – op 
mijn depressies. Het is een fantastisch product en ik
gebruik het nog steeds. Ik voel me99% goed en ben
oprecht dankbaar voor het onderzoek dat heeft
geleid tot de productie van dit toestel.…
Ik ben blij dat ik ook een Alpha-Stim® heb voor
dagelijks of wekelijks gebruik. Ik geloof dat iedereen
baat kan hebben bij het gebruik hiervan!”

– Kerry Phillips
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Is Alpha-Stim® veilig?
Er zijn zowel meer dan 55 onderzoeken en gepubliceerde
rapporten als lopende onderzoeken, enquêtes onder
patiënten en professionele bevestigingen die allemaal 
de veiligheid en doeltreffendheid van Alpha-Stim®

ondersteu-nen. In studies over een periode van meer 
dan dertig jaar, waarin ongeveer 8.800 mensen waren 
betrokken, zijn slechts kleine, zichzelf beperkende, 
bijwerkingen gerapporteerd, waarvan hoofdpijn (0,10%)
en huidirritatie op de plaatsen van de elektrodes (0,07%)
het meest voorkwamen. De Alpha-Stim® technologie is bij
juist gebruik bijzonder effectief bij 9 van de 10 mensen
die hem gebruiken.

Electromedical Products International, Inc. 
Een toegewijd bedrijf dat u kunt vertrouwen

Electromedical Products International,
Inc. (EPI) is in 1981 opgericht door Dr.
Daniel L. Kirsch, een wereldwijd 
vermaarde neurobioloog, die een veilige
en effectieve oplossing ontwikkelde voor
de behandeling van pijn, angst,
slapeloosheid en depressie met behulp

van Alpha-Stim® technologie. In 2009 ontving EPI een
Best of Business Award in de categorie 
Chirurgische en Medische Instrumenten
van de Small Business Commerce 
Association (SBCA). EPI en zijn 
personeel zijn toegewijd aan het 
nastreven van uitmuntendheid in de 
behandeling en diagnose van medische en aan 
gezondheidszorg gerelateerde kwesties. In
2011 won EPI de prestigieuze American 
Institute of Stress Award voor 
Onderscheid en Innovatie, gebaseerd op
de toenemende lijst van publicaties in
door collegiaal getoetste
tijdschriften, die de doeltreffendheid en
veiligheid van Alpha-Stim® producten 
aantoonden.

Vandaag de dag is EPI een wereldwijde onderneming met
vertegenwoordigers overal ter wereld. EPI is een bij de FDA
geregistreerd bedrijf, waarvan de activiteiten zijn 

AS AID and You Dutch REV A_Layout 1  3/16/2014  8:53 PM  Page 8



gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij van de 
Internationale Standaards Organisatie (ISO) 13485:2003
standaards voor kwaliteit van medische apparatuur. De
Alpha-Stim® producten verwierven en behouden het CE
keurmerk door te voldoen aan de Europese Richtlijnen
voor Medische Apparatuur.

Wat u van de behandelingen kunt verwachten
Ook al is Alpha-Stim® technologie bij juist gebruik voor
9 van de 10 mensen uiterst effectief is, hij werkt niet
voor iedereen. Als de Alpha-Stim® niet goed werkt voor
u, neem dan voor technische ondersteuning contact op
met uw behandelende arts, uw lokale bevoegde 
Alpha-Stim® dis tributeur of EPI. 

Er wordt gewoonlijk tijdens een enkele behandeling
zowel afname van angst ervaren, maar het kan
voorkomen dat dit  uren na de behandeling wordt
ervaren.
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Slapeloosheid verbetert
gewoonlijk na de initiële 
behandeling, maar het kan
ook 3 weken duren voordat
een significant verschil wordt
waargenomen. Slapeloosheid
wordt beteugeld door het
ontspanningseffect. De
meeste mensen kunnen het

gebruiken voordat ze naar bed gaan of als ze in de nacht
wakker worden. Sommigen vinden echter dat ze hun 20 - 60
minuten Alpha-Stim® CES behandeling tenminste 3 voor het
naar bed gaan moeten uitvoeren, omdat de toegenomen
waakzaamheid na een CES behandeling hun slaap  kan 
verstoren. Hij kan ook ‘s morgens worden gebruikt om ‘s
nachts beter te kunnen slapen. Met dagelijkse behandelin-
gen duurt het gewoonlijk 3 weken of langer om significante
verbeteringen te ervaren in geval van depressies, maar het
kan nog langer duren. Nadat de aandoening onder bed-
wang is, is het gewoonlijk voldoende om Alpha-Stim® 2 - 3
keer per week of minder tegebruiken, om goede resultaten
te behouden.

Alpha-Stim® kan worden gebruikt als aanvulling op 
medische, psychotherapie of andere behandelingen. Het
kan zijn dat op aanwijzing van een arts het gebruik van
sommige medicijnen verminderd moet worden, omdat CES
de uitwerking van de voorgeschreven medicijnen kan 
versterken. Tijdens het gebruik van CES dient de medicatie
te worden bewaakt.

Gewoonlijk worden er geen fysieke beperkingen opgelegd na
een behandeling, dus de meeste gebruikers kunnen hun 
normale activiteiten gelijk hervatten. Sommige gebruikers
kunnen een gelukzalig gevoel of diepe ontspanning ervaren
die tot enkele uren na de behandeling tijdelijk hun mentale
en/of fysieke vermogens voor het  uitvoeren van potentieel
gevaarlijke taken verminderen, zoals het besturen van een
motorvoertuig of het bedienen van zware machinerie. 
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Selecteer de Alpha-Stim® die het best is voor u
Alpha-Stim® technologie is beschikbaar in twee 
gemakkelijk te gebruiken therapeutische toestellen
zowel voor klinisch als thuisgebruik.

Alpha-Stim® M biedt zowel 
microstroom elektrische therapie
(MET) als craniaal-elektrotherapie
stimulatie (CES) die pijn, angst,
slapeloosheid en depressies 
behandelt. Alpha-Stim® M is het
meest complete en veelzijdige
product en de enige keus voor
diegenen die zowel pijn als angst,
slapeloosheid en depressies willen
behandelen. Alpha-Stim® M
wordt compleet geleverd met
sondes en zelfklevende AS-Trodes™ voor het behandelen
van pijn en oorklemmen voor het toedienen van CES.

Alpha-Stim® AID biedt 
craniaal-elektrotherapie 
stimulatie (CES) voor diegenen
die lijden aan angst,
slapeloosheid en/of depressies.
Alpha-Stim® AID wordt 
complete geleverd met
oorklemmen voor het 
toedienen van CES. Zie de tabel 
bovenaan de volgende twee
pagina’s voor een samenvatting
van de producteigenschappen.
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Hoe verkrijg ik een Alpha-Stim®?
1. In de VS moet u eerst aan uw arts vragen 
of Alpha-Stim® goed is voor u en dient u een recept
te verkrijgen.*

2. Ga naar www.alpha-stim.com of bel 
(800) FOR-PAIN in de VS en Canada om een Alpha-
Stim® te bestellen of voor verwijzing naar uw lokale 
distributeur. Bel buiten de VS +940.328.0788. 
Of stuur een email naar info@epii.com. 

  
  

  
 

  
 

  

Alpha-Stim® producteigenschappen

Primaire indicaties

Behandelmethodes

Pijn
Angst
Slapeloosheid
Depressie

Slimme sondes (Smart Probes) voor Pijn
Elektrodes voor Pijn
Oorklemmen voor CES
Plus
Vijf (5) jaar garantie
Gratis toegang tot klinische en 
technische ondersteuning

*Opmerking: Alpha-Stim® heeft in de grootste delen van de wereld
vergunningen. In de Verenigde Staten is de vergunning afgegeven
door de FDA voor marketing in alle staten of in opdracht van een
bevoegde arts. Buiten de VS is hij zonder recept verkrijgbaar.
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5 Jaar beperkte garantie
Iedere Alpha-Stim® M wordt voor een periode van vijf
jaar vanaf de aankoopdatum en bij normaal gebruik
gegarandeerd op afwezigheid van defecten aan 
materialen en vakmanschap (batterijen en accessoires
niet inbegrepen). Zie de gebruiksaanwijzing voor
volledige informatie.

Alpha-Stim® M Alpha-Stim® AID
Voor behandeling van
meerdere pijnplaatsen en
angst,slapeloosheid en
depressies.

Voor behandeling angst,
slapeloosheid en
depressies zonder 
pijn. 
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Alpha-Stim® AID Technische specificaties

Elektrisch 
Batterijen                       2 batterijen AAA 1,5 volt (inbegrepen).  

Timer                              20, 40 of 60 minuten

Stroom                           0 tot 500 µA instelbaar in stappen van 50 µA.

Frequentie                     0,5 Hz.

Pulsbreedtes                  Varieert tussen 0,25, 0,5, 0,75 en 1 seconde. 

Lading per puls              Bij de lading per puls varieert tussen 150, 300, 450 en 
                                       600 microcoulomb (µC). De totale lading bedraagt iedere
                                       10 seconden 1,5 millicoulomb (mC) in iedere richting.

Golfvorm                       Het impedantiebereik waarbinnen de golfvorm 
                                       parameters geldig blijven loopt van 100 O tot 10 KO. De 
                                       golfvorm is samengesteld uit bipolaire asymmetrische 
                                       rechthoekige golven bij een werkcyclus van 50%, die zich 
                                       periodiek herhaald. Hij herhaalt zich in intervallen van 10 
                                       seconden. De golfvorm wordt gebalanceerd om een netto 
                                       stroom van 0 in iedere richting te bereiken (zie grafiek). 

Mechanisch
Hoogte                          9,8 cm 
Breedte                          6,3 cm 
Diepte                            2,0 cm 
Gewicht                          101 g met batterijen

Geproduceerd in China naar de veeleisende specificaties van EPI, VS.

De Alpha-Stim® AID wordt compleet geleverd en is gereed voor gebruik met 1 set
oorklem elektrodes, 1 15 ml flacon Alpha Conducting Solution™ (flessen van 250 ml
voor hervulling zijn beschikbaar), 256 Earclip Electrode Pads (EEPS), geïllustreerde 
gebruiksaanwijzing, DVD met instructies, draagkoord, opbergtas en 2 AA batterijen.
Dit is alles wat u nodig hebt om uw nieuwe Alpha-Stim® AID in gebruik te kunnen
nemen. Vervang de Alpha Conducting Solution™ en EEP elektrodes uitsluitend met
goedgekeurde producten van het merk Alpha-Stim®.

Alpha-Stim® AID Golfvorm

Tijd in seconden
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Informatie voor het voorschrijven

EPI is ISO gecertificeerd
Electromedical Products International, Inc. is een bedrijf dat is gecertificeerd door de 
Internationale Standaards Organisatie (ISO). ISO is een Internationale organisatie die in
samenwerking met ongeveer 140 landen en de Verenigde Naties standaards handhaaft
voor alle toepassingen van technologie in alle takken van industrie ter wereld. Vereisten
voor de bedrijfstak voor medisch apparatuur zijn gerelateerd aan het ontwerp van 
bedieningsorganen, risicobeheer, milieubeheer, speciale processen (bijv. software 
validatie), opspoorbaarheid, behoud van vastgelegde gegevens en acties m.b.t. de 
regelgeving, zoals oplettendheid.

Elektromagnetische interferentie
Deze apparatuur is onafhankelijk getest door externe instanties en er is vastgesteld dat hij
valt binnen de grenzen van het Internationaal Speciaal Comité voor Radiostoringen (CISPR).
Deze grenzen zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een klinische of woonomgeving. Het is echter nog steeds mogelijk dat er zich
in een bepaalde omgeving interferentie voordoet. Als er zich interferentie voordoet, 
vergroot dan de afstand tussen dit toestel en de apparatuur die wordt gestoord. Raadpleeg
Electromedical Products International, Inc. als het probleem aanhoudt.

CE Nalevingsverklaring voor Europa
De Alpha-Stim® AID is een medisch toestel van Klasse IIa, Type BF. Het is onafhankelijk
getest door externe instanties om te kunnen verzekeren dat hij voldoet aan de van 
toepassing zijnde stan daards voor medische apparatuur en elektromagnetische naleving.

Voorzorgsverklaring voor de Verenigde Staten
De Federale wetgeving (uitsluitend in de VS) stelt dat de verkoop van dit toestel uitsluitend
plaats mag vinden door of in opdracht van  een bevoegde arts. Buiten de VS is het wereldwijd
beschikbaar zonder recept,  maar wordt het aanbevolen om een bevoegde arts te  raadplegen.

Indicaties
Alpha-Stim® AID is een effectieve behandeling met brede toepassingsmogelijkheiden voor
een verscheidenheid aan syndromen die angst, slapeloosheid en depressies inhouden, of
voor kortstondige verlichting van symptomen die met deze indicaties worden geassocieerd.
In veel gevallen is de Alpha-Stim® de enige vereiste therapeutische methode. Net als met
iedere therapeutische ingreep, zullen niet alle mensen reageren op Alpha-Stim®. De mate
van doeltreffendheid varieert naar gelang de aard van het probleem dat wordt behandeld,
de algemene gezondheidstoestand van de persoon en de behandelmethode. Het kan nodig
zijn om wel een maand lang te proberen om een significante afname van de symptomen te
kunnen waarnemen.

Contra-indicaties
Alpha-Stim® kan de werking van geïmplanteerde  pacemakers van het demand
type en geïmplanteerde defibrillators beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Laat kinderen het toestel niet gebruiken of 
behandelen zonder toezicht van een volwassene. Bedien geen potentieel gevaarlijke
 machinerie of voertuigen tijdens de behandeling en in sommige gevallen gedurende
enkele uren na de behandeling, als de gebruiker zeer grondige ontspanning ervaart. De
veiligheid van stimulatie tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Er zijn berichten dat
door CES de bloeddruk van patiënten met hoge bloeddruk werd verlaagd. Bij mensen
die medicijnen voor de bloeddruk gebruiken dient de bloeddruk te worden bewaakt en
de dosering van de medicijnen dient indien nodig door de voorschrijvende arts te 
worden verlaagd.

Schadelijke bijwerkingen
Schadelijke bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en beperken zichzelf. Uit gegevens van
144 gecontroleerde studies, open klinische  testen en ongecontroleerde omstandigheden,
waaraan 8.800 patiënten deelnamen, ten enquêtes door artsen, bleek dat de schadelijke
bijwerkingen die redelijkerwijs  geassocieerd konden worden met CES bestonden uit:
duizeligheid (6 gevallen, 0,07%), huidirritatie/brandwonden door elektrodes (6gevallen,
0,07%) en hoofdpijn (9 gevallen, 0,10%). Langdurige CES behandelingen bij hogere
 stromen dan noodzakelijk, kunnen duizeligheid of misselijkheid veroorzaken die uren of
zelfs dagen kan aanhouden. Behandeling gelijk voor het slapen gaan kan leiden tot
moeilijk in slaap  komen als gevolg van verhoogde waakzaamheid. Er kunnen 
tegenstrijdige reacties, zoals overmatige opwinding, toegenomen onrust en verstoring
van de slaap, voorkomen, maar die zijn zeldzaam.

Als Alpha-Stim® de pijn, angst, slapeloosheid of depressie niet binnen een maande
begint te verminderen, raadpleeg dan uw behandelend arts, bevoegde 
Alpha-Stim® distributeur of EPI voor advies.
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Geproduceerd en op de markt gebracht door:
Electromedical Products International, Inc.
2201 Garrett Morris Parkway/Mineral Wells,Texas 76067-9034 VS
Tel : 1 800 367 7246 in de VS en CANADA, of 940 328 0788
Fax : 940 328 0888 / E-mail : info@epii.com

Bevoegde Vertegenwoordiger voor de Europese Unie:
MediMark Europe
11, rue Émile Zola – BP 2332/38033 Grenoble Cedex2– Frankrijk
Tél : +33 (0)4 76 86 43 22 / Fax : +33 (0)4 76 17 19 82
E-mail: medimark@easynet.fr

www.alpha-stim.com

©Auteursrecht 2014 door Electromedical Products International, Inc. 
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Alpha-Stim® is a registered trademark. 

Manufactured under U.S. patents 8,612,008 and 8,457,765.

Type B apparatuur.
Deze stimulator
wordt uitsluitend
intern van 
stroom voorzien.

Zie de gebruiksaanwijzing.
Lees de 
gebruiksaanwij-zing
voor het gebruik 
grondig door.
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