
je odobren za varno in 
učinkovito zdravljenje 

anksioznosti, depresije, 
nespečnosti in bolečin

ODPRI ME

SPECIALIST LAHKO IZDA
20% NAJEMNI POPUST
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Alpha-Stim®

KOLIKO TEDNOV TRAJA TERAPIJA?
Alpha-Stim terapija navadno obsega 1 do 2 meseca. 
Samoplačniški najem traja 1 mesec, s čimer dosežete 
70% vseh terapevtskih učinkov in napravo preizkusite.

KAKO ENOSTAVNA JE UPORABA?
Uporaba pripomočka je zelo enostavna. Standardni 
model (AID) ima namreč le nekaj gumbov: vklop/izklop, 
časovnik, spreminjanje jakosti in zaklepanje zaslona.

LAHKO ALPHA-STIM KOMBINIRAM 
S PSIHOTERAPIJO IN ZDRAVILI?
Da, lahko. Klinične raziskave kažejo, da  je združevanje 
pripomočka s psihoterapijo in psihiatričnimi zdravili 
varno, in da lahko njuno učinkovitost pomembno 
pospeši in celo izboljša (do 50% večja učinkovitost).

KAKO VAREN JE ALPHA-STIM?
Alpha-Stim je izjemno varen. Redko lahko povzroči 
glavobol (1 na 1.000), omotičnost (največ 1 na 1.000) 
ali draženje kože (največ 1 na 10.000). Do interakcij z 
zdravili ne pride. Odvisnosti in odtegnitvenega sindroma 
ne povzroča, odtegnitvene simptome lahko celo omili. 
Kontraindikaciji sta nosečnost in srčni spodbujevalniki.

KDAJ SE POJAVIJO PRVI UČINKI?
Pri anksioznosti in nespečnosti lahko do izboljšanja 
pride že med prvo uporabo, včasih pa sprememba terja 
dosledno 4-tedensko rabo. Pri depresiji za prve učinke 
pričakujte  nekaj več časa, najverjetneje od 3 do 4 tedne.

KAKO IZGLEDA TERAPIJA?
Na blazinice pokapate konduktivno tekočino in elektrodi 
v obliki ščipalk pripnete na ušesne mečice. Terapija naj 
traja 60 minut na dan, kar lahko dosežete tudi v več delih.

KAJ VSE LAHKO VMES POČNEM?
Med terapijo se lahko pogovarjate, obedujete, berete,  
pišete, gledate TV ali meditirate. Ne smete pa voziti.

PROSTOR ZA NALEPKO

“Obstajajo veljavni znanstveni dokazi o 
učinkovitosti kranialne električne stimulacije 
pri zdravljenju anksioznosti in nespečnosti.”

AMERIŠKA UPRAVA ZA HRANO IN ZDRAVILA (FDA):

DrHladnik, razvoj kliničnih poti, d.o.o. Budanje 3h, 5271 Vipava. 
info@alphastim.si | 041 980 971 | Tudi na Facebooku in Instagramu.

Podjetje DrHladnik je Slovenska izvozna in razvojna 
banka (SID) izbrala kot primer dobre prakse. Naložbo v 
zdravljenje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
Unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

CENA NAJEMA ALPHA-STIM AID
Redna cena 4-tedenske terapije znaša 110 EUR, z
20% ambulantnim popustom pa več kot 20 EUR manj, 
le 88 EUR. To že vključuje DDV, dostavo in brezplačno 
vračilo. Po najemu napravo brezplačno pošljete nazaj!

OBVEŠČANJE O POTEKU NAJEMA
Skrb, da boste pripomoček pozabili vrniti, je odveč, saj 
vas bomo na iztek najemnega obdobja spomnili 
dvakrat. SMS in e-poštno sporočilo boste samodejno 
prejeli 3 dni pred potekom kot tudi na dan samega izteka.

ČAS JE ZA SPREMEMBO NA BOLJE 
Vaš specialist lahko Alpha-Stim terapijo na podlagi 
razgovora priporoči, ne more pa jo še predpisati. Kupon 
unovčite na blagajni spletne strani, potem ko ste najem 
AID modela že dodali v košarico: alphastim.si/najem

Kupon velja največ 3 mesece od izdaje.

dr hladnik
TM TM



KAJ JE ALPHA-STIM TEHNOLOGIJA?
Alpha-Stim je edini mednarodno avtoriziran medicinski 
pripomoček, odobren za hkratno  zdravljenje duševnih 
motenj (anksioznosti, nespečnosti in depresije) ter bolečin.

V ZDA se dobi le na recept, v Kanadi, Avstraliji, Veliki 
Britaniji in EU pa tudi brez. Alpha-Stim je za Slovenijo že 
pregledala in potrdila Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in za medicinske pripomočke (JAZMP).

Alpha-Stim medicinska tehnologija je podprta z 
desetletji kliničnih raziskav in več kot 150 strokovnimi 
študijami. Gre za z dokazi podprto terapevtsko možnost.

Učinkovanje je v nedavnem BBC-jevem dokumentarcu 
dokazala tudi britanska doktorica klinične psihologije, ki 
Alpha-Stim priporoči vsem svojim nespečim pacientom.

“Dokazi kažejo, da Alpha-Stim pri osebah z 
anksioznimi motnjami raven tesnobe 
učinkovito zmanjša. Gre za varno napravo.”

BRITANSKI NACIONALNI INŠTITUT ZA 
ZDRAVJE IN KLINIČNO ODLIČNOST (NICE):

POVZETEK MEHANIZMA DELOVANJA:
Patentirana, neinvazivna in nežna oblika stimulacije je 
za večino povsem nezaznavna, toda Alpha-Stim lahko:
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izboljša koncentracijo, sposobnost učenja in IQ,
povzroči dvig hormonov sreče in telesu lastnega 
protibolečinskega endorfina, 
zmanjša izločanje stresnega hormona kortizola,
izboljša aktivnost možganov in zmanjša zaznavo bolečin,
blagodejno vpliva na uravnovešenost živčevja in 
olajša simptome odtegnitve (tudi od cigaret),
s povečanjem celične energije pospešuje proces 
celjenja in regeneracije.
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Z duševnimi motnjami se ne spopadajte sami. 
Ameriška vojska stres pri vojakih obvladuje z Alpha-Stim.

Vsak nov ali konflikten izziv zahteva koordinirano izvedbo 
različnih kognitivnih operacij. Pri depresiji so kognitivne 
funkcije pomembno poškodovane na področju pozornosti, 
spomina, hitrosti procesiranja, izvršilnih procesov in 
učenja. Z boljšim kognitivnim nadzorom lahko bolje 
nadzorujete svoje vedenje in ga usmerite k ozdravitvi. 

Alpha-Stim naprava tudi po možganski kapi učinkovito
zmanjša raven depresije in opazno izboljša kognicijo.

Alpha-Stim ni podoben elektrokonvulzivni terapiji, laično 
poznani kot “elektrošok” terapiji, saj deluje z jakostjo 
toka, ki je 1.500-krat manjša! Elektrokonvulzivna terapija 
se pod splošno anestezijo izvaja v bolnišnici in približa 1 
amperu, Alpha-Stim pa deluje z največ 0,0006 amperi.

Alpha-Stim je na trgu že od leta 1981 in potrjeno varen.

Alpha-Stim se lahko uporabi samostojno ali v kombinaciji 
z drugimi zdravljenji. Posvetujte se z vašim zdravnikom.

KAJ PA KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI?ZAKAJ JE ALPHA-STIM UČINKOVIT?
Psihosomatske interakcije, povezane s hudim akutnim ali 
kroničnim stresom, lahko povzročijo trajne spremembe v 
živčni kontroli organov, izločanju hormonov, delovanju 
imunskega sistema in zaznavanju. K trajnemu prekomer-
nemu odzivu na stres (disregulaciji HPA osi) prispeva 
tudi stres v zgodnji otroški dobi in genetski dejavniki.

Pripomoček ne spreminja le alfa možganskega valovanja, 
naravno izrazitejšega v sproščenem in čuječem stanju, 
ampak poveča tudi nevroprenašalce dobrega počutja: 
serotonin, melatonin, dopamin, norepinefrin in endorfin.

Alpha-Stim pomaga vzpostaviti ravnovesje živčnega 
sistema ter stresni hormon kortizol učinkovito zmanjša. 
Lahko bi rekli, da gre za neke vrste meditacijo na baterije.

ALPHA-STIM IN HORMONI SREČE

Predstavitev delovanja najdete na: alphastim.si/delovanje

NEŽNA MIKROTOČNA STIMULACIJA

Predpisanega zdravljenja ne opuščajte brez 
predhodnega posvetovanja s svojim zdravnikom.

TERAPEVTSKI NAJEM IMA 
LAHKO  TRAJNE  UČINKE.
*Več kot leto pri anksioznosti, po dosledni dnevni rabi.3

Vse vire najdete na naši spletni strani.


