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Rozmiary oznaczone kółkami powyżej różnią się w zależności od produktu i mogą obejmować rozmiary produktów niestandaryzowanych. 
Więcej informacji można znaleźć w broszurach. 
 

IGŁY DO AKUPUNKTURY SEIRIN 
<Principle>Te igły do akupunktury są zgodne z normą ISO 17218, która określa wymagania dotyczące sterylnej akupunktury do 
jednorazowego użytku. 
[Przeznaczenie, wskazania] 
Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w akupunkturze i/lub obróbce cieplnej moksa. 
Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez upoważnionych lekarzy (specjalistów). 
[Środki ostrożności dotyczące użytkowania (należy zachować ostrożność podczas używania igieł u następujących pacjentów.)] 
• Kobiety w ciąży (Może wywoływać poród.) 
• Pacjenci z nowotworami złośliwymi (Może przyspieszać wzrost lub przerzuty nowotworów złośliwych). 
• Pacjenci z chorobą krwotoczną (Może prowadzić do krwawienia). 
• Pacjenci z alergią na metale, takie jak nikiel, chrom i inne elementy ze stali nierdzewnej 
[Sposób użycia] • Ostrożnie obchodzić się z igłami, aby uniknąć obrażeń, ponieważ igły są ostre. 

1) Potwierdzenie: Upewnij się, że sterylne opakowanie nie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre i nie używaj, jeśli jest. 
2) Jednorazowego użytku: Te igły Seirin są sterylizowane, jednorazowe i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne 
ich użycie zwiększa ryzyko infekcji. 
3) Dezynfekcja: Wytrzyj miejsce akupunktury bawełną nasączoną alkoholem itp. i pozostaw do wyschnięcia przed włożeniem igły. 
4) Kontrola wzrokowa: Przed użyciem należy sprawdzić igłę. Nie używaj go, jeśli wykazuje jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak 
skręcenie lub uszkodzenie. 
5) Otwieranie opakowania i wyjmowanie produktu: Podczas otwierania opakowania i wyjmowania igły należy trzymać za rączkę nie 
dotykając igły bezpośrednio gołymi rękami. 
6) Wprowadzenie: Pozostaw co najmniej 1/3 długości igły poza skórą podczas wprowadzania lub wykonywania akupunktury. W przypadku 
używania igły Gauge nr 01 (ø0,14) lub cieńszej z igłą o długości 15 mm lub dłuższej, głębokość wprowadzenia powinna być mniejsza niż 
1/2 długości igły. Głębokość i kąt igieł powinny być starannie dobrane, aby uniknąć uszkodzenia narządów i nerwów. Podczas leczenia 
wskazane jest monitorowanie wprowadzania igieł, aby upewnić się, że się nie zmieniają. Głębsze igły z powodu skurczu mięśni mogą 
spowodować uszkodzenie narządów lub nerwów. 
7) Po użyciu: Wyrzucić igły w bezpieczny sposób, aby zapobiec infekcji. Jeżeli igły nie są używane po otwarciu opakowania, nie należy 
ich używać i wyrzucać w odpowiedni sposób. 
8) Leczenie domięśniowe: Podczas leczenia domięśniowego może wystąpić nadmierne napięcie mięśni, powodujące złamanie igieł. Do 
leczenia międzymięśniowego należy używać igieł Gauge nr 2 (ø0,18) lub większych, aby zapobiec ich złamaniu. Poradzić pacjentowi, aby 
się zrelaksował i zwrócił uwagę, jeśli kaszle podczas leczenia. Należy pamiętać, że igły mogą się złamać, jeśli zostaną skręcone lub obrócone 
z większą siłą, niż wytrzyma metal. 
9) Obróbka termiczna moxą: Do obróbki cieplnej moxy używaj wyłącznie igieł z metalowymi uchwytami. W trakcie leczenia należy 
uważać, aby zapobiec miejscowym oparzeniom i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. • Nie umieszczaj igły i nasadki blisko 
ognia. Igła może się skręcić, a nasadka może się palić. 
10) Leczenie elektryczne: Te igły nie są przeznaczone do elektroakupunktury. 
Jeśli musisz skorzystać z zabiegu elektroakupunktury, zapoznaj się z literaturą produktu i instrukcją obsługi urządzenia do 
elektroakupunktury, aby zapewnić bezpieczeństwo. 
Nadmierna stymulacja elektryczna (przy 100 Hz lub więcej, o natężeniu prądu 1 mA rms lub wyższym lub całkowity ładunek bodźca na 
zabieg o wartości 1 C lub więcej) może złamać igły z powodu korozji igły lub silnych skurczów mięśni. 
Głębokość akupunktury mniejsza niż 10 mm może spowodować korozję igieł lub uszkodzenie tkanki biologicznej. 

[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, złe samopoczucie, nudności i mikroskopijne krwawienie. 
[Metoda przechowywania] Przechowuj igły w bezpiecznym miejscu, z dala od wycieku wody, bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej 
wilgotności i wysokich temperatur, chemikaliów i dzieci. 
[Data wygaśnięcia] • Data wygaśnięcia (na podstawie testów wewnętrznych) jest podana na pudełku. Przed użyciem sprawdź datę ważności 
i nie używaj przeterminowanych produktów. 
Wszystkie poważne zdarzenia związane z tym urządzeniem należy zgłaszać producentowi i organom służby zdrowia państwa 
członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent. 

Dia Miernik Długość igły (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    ○  ○ ○ ○ ○ 

https://www.seirin.jp/

