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Yllä olevilla ympyröillä merkityt koot vaihtelevat tuotteen mukaan ja voivat sisältää standardoimattomien tuotteiden kokoja. Katso 
lisätietoja esitteistä. 
 

SEIRIN AKKUPUNKTINEULAT 
<Principle>Nämä akupunktioneulat ovat ISO 17218 -standardin mukaisia, mikä määrittelee steriilin kertakäyttöisen akupunktion vaatimukset. 
[Käyttötarkoitus, käyttöaiheet] 
Tämä tuote on laite, joka on tarkoitettu käytettäväksi akupunktioon ja/tai moksalämpöhoitoon. 
Tämä tuote on suunniteltu vain valtuutettujen lääkäreiden (asiantuntijoiden) käytettäväksi. 
[Käyttöön liittyvät varotoimet (Ole varovainen, kun käytät neuloja seuraaville potilaille.)] 
• Raskaana olevat naiset (Se voi aiheuttaa synnytystä.) 
• Potilaat, joilla on pahanlaatuisia kasvaimia (Se voi nopeuttaa pahanlaatuisten kasvainten kasvua tai etäpesäkkeitä). 
• Potilaat, joilla on verenvuototauti (se voi johtaa verenvuotoon.) 
• Potilaat, jotka ovat allergisia metalleille, kuten nikkelille, kromille ja muille ruostumattoman teräksen komponenteille 
[Käyttötapa] • Käsittele neuloja varovasti, jotta vältyt loukkaantumiselta, koska neulat ovat teräviä. 

1) Vahvistus: Varmista, että steriili pakkaus ei ole vaurioitunut, saastunut tai märkä, äläkä käytä, jos se on. 
2) Kertakäyttöiset: Nämä Seirin-neulat ovat steriloituja, kertakäyttöisiä ja vain kertakäyttöisiä. Niiden uudelleenkäyttö lisää tartuntariskiä. 
3) Desinfiointi: Pyyhi akupunktiokohta alkoholiin kastetulla puuvillalla jne. ja anna sen kuivua ennen neulan työntämistä. 
4) Silmämääräinen tarkastus: Tarkista neula ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos siinä on epäsäännöllisyyksiä, kuten vääntymistä tai vaurioita. 
5) Pakkauksen avaaminen ja tuotteen poistaminen: Kun avaat pakkauksen ja otat neulan pois, pidä kiinni kahvasta koskematta suoraan 
neulaan paljain käsin. 
6) Työntäminen: Jätä vähintään 1/3 neulan pituudesta ihon ulkopuolelle, kun asetat tai suoritat akupunktiota. Käytettäessä Gauge No. 01 
(ø0,14) neulaa tai ohuempaa neulalla, joka on 15 mm tai pidempi, työntösyvyyden tulee olla alle 1/2 neulan pituudesta. Neulojen syvyys ja 
kulma tulee valita huolellisesti, jotta vältetään elinten ja hermojen vaurioituminen. Hoidon aikana on suositeltavaa seurata neulojen 
työntämistä, jotta ne eivät muutu. Lihaksen supistumisen vuoksi syvemmät neulat voivat aiheuttaa elin- tai hermovaurioita. 
7) Käytön jälkeen: Hävitä neulat turvallisella tavalla tartunnan estämiseksi. Jos neuloja ei käytetä pakkauksen avaamisen jälkeen, älä käytä 
ja hävitä ne asianmukaisesti. 
8) Lihastenvälinen hoito: Lihastenvälisessä hoidossa voi esiintyä liiallista lihasjännitystä, joka voi aiheuttaa neulojen katkeamisen. 
Lihastenvälisessä hoidossa käytä Gauge No. 2 (ø0.18) tai suurempia neuloja estääksesi neulojen katkeamisen. Kehota potilasta 
rentoutumaan ja kiinnittämään huomiota, jos hän yskii hoidon aikana. Huomaa, että neulat voivat katketa, jos niitä kierretään tai pyöritetään 
suuremmalla voimalla kuin metalli kestää. 
9) Moxa-lämpökäsittely: Käytä Moxa-lämpökäsittelyyn vain metallikahvallisia neuloja. Huolehdi hoidon aikana paikallisten 
palovammojen estämisestä ja varmista huoneiden asianmukainen ilmanvaihto. • Älä aseta neulaa ja korkkia tulen lähelle. Neula voi kiertyä 
ja korkki voi palaa. 
10) Sähköhoito: Näitä neuloja ei ole tarkoitettu sähköakupunktioon. 
Jos joudut käyttämään sähköakupunktiohoitoa, lue sähköakupunktiolaitteen tuotekirjallisuus ja käyttöohjeet turvallisuuden varmistamiseksi. 
Liiallinen sähköinen stimulaatio (vähintään 100 Hz:llä, virran intensiteetillä 1 mA rms tai enemmän tai kokonaisärsykkeellä 1 C tai enemmän 
hoitoa kohti) voi rikkoa neulat neulan syöpymisen tai voimakkaiden lihasten supistumisen vuoksi. 
Alle 10 mm:n akupunktion syvyydet voivat aiheuttaa neulojen syöpymistä tai biologisen kudoksen vaurioitumisen. 

[Haittavaikutukset] Potilas voi kokea kipua, kutinaa, uneliaisuutta, huonovointisuutta, pahoinvointia ja mikroskooppista verenvuotoa. 
[Säilytystapa] Säilytä neulat turvallisessa paikassa poissa vesivuodoista, suorasta auringonpaisteesta, korkeasta kosteudesta ja korkeista 
lämpötiloista, kemikaaleista ja lapsista. 
[Viimeinen käyttöpäivä] • Viimeinen käyttöpäivä (perustuu sisäiseen testaukseen) on merkitty laatikkoon. Tarkista viimeinen käyttöpäivä 
ennen käyttöä, äläkä käytä vanhentuneita tuotteita. 
Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista sen jäsenvaltion valmistajalle ja terveysviranomaisille, jossa 
käyttäjä ja/tai potilas asuu. 

Dia Arvioida Neulan pituus (mm) 
(mm)  15 30 40 50 60 75 90 120 150 
0.10 №03 ○         
0.12 №02 ○ ○ ○       
0.14 №01 ○ ○ ○       
0.16 №1 ○ ○ ○ ○      
0.18 №2 ○ ○ ○ ○      
0.20 №3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.23 №4  ○ ○ ○      
0.25 №5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.30 №8  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.35 №10    ○  ○ ○ ○ ○ 
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