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sl  SEIRIN PYONEX IGLE 
<Načelo> Ta izdelek je v skladu s ISO 18746 Sterilne intradermalne akupunkturne igle za enkratno 
uporabo. 
 
[Predvidena uporaba, indikacije] 
Ta izdelek je naprava, namenjena za akupunkturo. 
Ta izdelek je zasnovan za uporabo samo s strani pooblaščenih zdravnikov (strokovnjakov). 
 
[Previdnostni ukrepi (Bodite previdni pri uporabi igel pri naslednjih bolnikih.)] 
• Nosečnice (lahko povzroči porod). 
• Bolniki z malignimi tumorji (lahko pospeši rast ali metastaze malignih tumorjev.) 
• Bolniki s hemoragično boleznijo (lahko povzroči krvavitev.) 
• Bolniki z alergijami na kovine, kot so nikelj, krom in druge komponente iz nerjavečega jekla 
 
[Način uporabe]・Z iglami ravnajte previdno, da preprečite poškodbe, ker so igle ostre. 
1)   Preverba: Prepričajte se, da sterilna embalaža ni poškodovana, onesnažena ali mokra, in je ne 

uporabljajte, če je. 
2)  Enkratna uporaba: Te akupunkturne igle Seirin so sterilizirane in samo za enkratno uporabo. Njihova 

ponovna uporaba poveča tveganje za okužbo. 
3)   Razkuževanje: Pred vstavljanjem igle obrišite mesto akupunkture z bombažem, namočenim v alkohol 

itd. ter ga pustite, da se posuši. 
4)  Vizualni pregled: Pred uporabo obvezno preglejte iglo. Ne uporabljajte ga, če kaže kakršne koli 

nepravilnosti, kot so zvijanje ali poškodbe. 
5)   Odprite embalažo in odstranite izdelek①: Odstranite tesnilo pokrova s plastičnega ohišja in dvignite 

jeziček v obliki polmeseca skupaj s trakom, kot prikazuje slika. Plastično ohišje zlahka zložite s prsti 
nazaj. 

6)   Uporaba ②: Dvignite jeziček v obliki polmeseca skupaj s trakom, da iglo (Pyonex) nanesete na kožo, 
ne da bi se dotaknili lepila na traku in konice igle. Po tem odstranite jeziček in pritisnite trak. 

7)   Po uporabi: Igle zavrzite na varen način, da preprečite okužbo. Če igel po odprtju embalaže ne 
uporabljate, jih ne uporabljajte in jih zavrzite pravilno. 

8)   Material igle ne more prenašati toplote, ki nastane pri moksibustiji (toplotni terapiji). Toplotne 
terapije moksa ne uporabljajte na traku. 

9)   Ta igla ni namenjena za elektroterapijo. Ne uporabljajte ga za električno stimulacijo. 
10)  Preden se tuširate, kopate ali plavate, pacientom naročite, naj odstranijo trak s kože, ker se bo zlahka 

odlepil. 
11) Pacientom naročite, naj se izogibajo vedenju, ki povzroča stres na mestu, na katerega je nalepljen trak. 
 
[Neželeni učinki] Pri bolniku se lahko pojavijo bolečina, srbenje, zaspanost, slabo počutje, slabost, rdečino, 
oteklino in mehurje. 
Če se na območju zdravljenja pojavijo kakršne koli nenormalne reakcije, na primer pordelost in srbenje, 
naročite bolnikom, naj se po odstranitvi igle posvetujejo s pooblaščenim zdravnikom v akupunkturi. 
 
[Način shranjevanja] Igle hranite na varnem, stran od uhajanja vode, neposredne sončne svetlobe, visoke 
vlažnosti in visokih temperatur, kemikalij in otrok. 
 
[Rok uporabnosti] Rok uporabnosti (na podlagi internega testiranja) je naveden na škatli. Pred uporabo 
preverite rok uporabnosti in ne uporabljajte izdelkov s poteklim rokom. 
 
O vseh resnih dogodkih, povezanih s to napravo, obvestite proizvajalca in zdravstvene organe države 
članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient. 
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