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sv  SEIRIN PYONEX NÅLENS 
<Princip> Denna produkt överensstämmer med ISO 18746 Sterila intradermala akupunkturnålar för 
engångsbruk 
 
[Avsedd användning, indikationer] 
Denna produkt är avsedd att användas för akupunktur. 
Denna produkt är endast avsedd att användas av auktoriserade vårdgivare (specialister). 
 
[Försiktighetsåtgärder vid användning (Var försiktig när du använder nålarna på följande patienter.)] 
• Gravida kvinnor (användning kan igångsätta förlossning.). 
• Patienter med maligna tumörer (användning kan påskynda tillväxt eller metastasering av maligna 

tumörer.) 
• Patienter med hemorragisk sjukdom (användning kan leda till blödning.) 
• Patienter med allergier mot metaller som nickel, krom och andra komponenter i rostfritt stål 
 
[Användningsmetod]・Hantera nålarna försiktigt för att förhindra skador eftersom nålarna är spetsiga. 
1)  Kontroll: Kontrollera att den sterila förpackningen inte är skadad, förorenad eller våt, och använd 

inte om detta är fallet. 
2)  Engångsbruk: Dessa Seirin-akupunkturnålar är steriliserade och endast för engångsbruk. 

Återanvändning ökar risken för infektion. 
3)   Desinfektion: Tvätta akupunkturstället med en alkoholdränkt bomullstuss etc. och låt torka innan 

du för in nålen. 
4)  Visuell inspektion: Inspektera nålen före användning. Använd den inte om den påvisar defekter, som 

vridning eller skada. 
5)   Öppna förpackningen och ta ut produkten①: Ta bort tätningslocket från plastlådan och lyft upp den 

halvmåneformade fliken tillsammans med tejpen, så som visas i figuren. Du kan enkelt vika tillbaka 
plastlådan med fingrarna. 

6)   Användning②: Lyft upp den halvmåneformade fliken tillsammans med tejpen för att placera nålen 
(Pyonex) på huden utan att vidröra tejpen och nålspetsen. Ta sedan bort fliken och tryck ner tejpen. 

7)  Efter användning: Bortskaffa nålarna på ett säkert sätt för att förhindra infektion. Om nålarna inte 
används efter att förpackningen har öppnats ska de inte användas utan bortskaffas på rätt sätt. 

8)  Nålens material tål inte värmen från moxibustion. Utför inte moxabränning på tejpen. 
9)   Denna nål är inte avsedd att användas för elektroterapi. Använd den inte för elektrisk stimulering. 
10)  Be patienten ta bort tejpen på huden innan de duschar, badar eller simmar eftersom den lätt kan 

lossna. 
11)  Instruera patienter att undvika beteende som kan irritera platsen där tejpen appliceras. 
 
[Biverkningar] Patienten kan uppleva smärta, klåda, dåsighet, olustkänsla illamående, rodnad, svullnad 
och blåsbildning. 
Om någon onormal reaktion uppträder i behandlingsområdet, som rodnad och klåda, instruera patienter 
att rådfråga en auktoriserad vårdgivare i akupunktur efter att nålen tagits bort. 
 
[Förvaringsmetod] Förvara nålarna på en säker plats på behörigt avstånd från vattenläckage, direkt 
solljus, fukt och höga temperaturer, kemikalier och barn. 
 
[Utgångsdatum] Utgångsdatumet (baserat på intern testning) anges på asken. Kontrollera utgångsdatum 
före användning och använd inte utgångna produkter. 
 
Rapportera alla allvarliga händelser som är associerade med denna enhet till tillverkaren och 
hälsovårdsmyndigheterna i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt. 
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