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fi  SEIRIN PYONEX NEULAN 
<Periaate>  Tämä tuote täyttää steriilejä ihonsisäisiä kertakäyttöisiä akupunktioneuloja koskevan ISO 18746 
standardin vaatimukset. 
 
[Käyttötarkoitus, käyttöaiheet] 
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi akupunktiossa. 
Tuote on tarkoitettu vain luvan saaneiden lääketieteen ammattilaisten (erikoislääkäreiden) käyttöön.  
 
[Käyttövaroitus (Ole varovainen käyttäessäsi neuloja seuraaville potilaille.)] 
• Raskaana olevat naiset (Se voi aikaansaada synnytyksen käynnistymisen.) 
• Potilaat, joilla on pahanlaatuisia kasvaimia (Se voi nopeuttaa pahanlaatuisten kasvainten etäpesäkkeiden 

kasvua.) 
• Potilaat, joilla on verenvuototauti (Se voi aiheuttaa verenvuotoa.) 
• Potilaat, joilla on metalliallergioita, kuten esimerkiksi yliherkkyys nikkelille, kromille tai muille 
ruostumattoman teräksen osille 
 
[Käytetty menetelmä]・Käsittele neuloja varovasti loukkaantumisen estämiseksi, koska neulat ovat teräviä. 
1)  Varmistus: Varmista, ettei steriili pakkaus ole vahingoittunut, saastunut tai kostea. Älä käytä sitä, jos näin 

on. 
2)  Kertakäyttöisyys: Nämä Seirin-akupunktio-neulat ovat steriloituja, poisheitettäviä kertakäyttötuotteita. 

Niiden uudelleenkäyttö lisää infektioriskiä. 
3)  Desinfiointi: Pyyhi akupunktioalue alkoholiin kostutetulla vanulla jne. ja anna sen kuivua, ennen kuin 

työnnät neulan ihoon. 
4)   Silmämääräinen tarkastus: Ennen käyttöä tarkasta neula varmasti. Älä käytä sitä, jos siinä näkyy jotain 

epäsäännöllisyyksiä, kuten vääntymistä tai vioittumaa. 
5)  Avaa pakkaus ja ota esiin tuote ①: Poista päällyssinetti muovikotelosta ja nosta ylös puolikuunmuotoinen 

tarra yhdessä teipin kanssa, kuten kuviossa näkyy. Voit taivuttaa muovikotelon helposti sormillasi. 
6)  Asetus ②: Nosta ylös puolikuunmuotoinen tarra yhdessä teipin kanssa ja aseta neula (Pyonex) iholle 

koskettamatta teipin liimaa ja neulan kärkeä. Sen jälkeen poista tarra ja paina teippi alas. 
7)  Käytön jälkeen: Hävitä neulat turvallisesti infektion välttämiseksi. Jos neuloja ei ole käytetty pakkauksen 

avaamisen jälkeen, älä käytä niitä, vaan hävitä ne asianmukaisella tavalla. 
8)  Neulan materiaali ei kestä moksibustion aikaansaamaa kuumuutta. Älä suorita moksibustio-lämpöhoitoa 

teipillä. 
9)  Tätä neulaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi elektroterapiassa. Älä käytä sitä sähköstimulaatioon. 
10)  Neuvo potilaita poistamaan teippi iholta ennen suihkuun, kylpyyn tai uimaan menoa, koska se irtoaa 

helposti. 
11） Neuvo potilaita välttämään aiheuttamasta painetta alueelle, jolle teippi on asetettu. 
 
[Haittatapahtumat] Potilas voi tuntea kipua, kutinaa, uneliaisuutta, pahoinvointia, kuvotusta, punoitusta, 
turvotusta ja rakkuloita. 
Mikäli käsittelyalueella ilmenee epänormaali reaktio, kuten punoitusta ja kutinaa, neuvo potilaita 
kääntymään akupunktion harjoittamisluvan saaneen lääketieteen ammattilaisen puoleen neulan poiston 
jälkeen. 
 
[Varastointimenetelmä] Varastoi neulat turvalliseen paikkaan, joka on suojassa vesivuodolta, suoralta 
auringonvalolta, voimakkaalta kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta, kemikaaleilta ja lapsilta. 
 
[Viimeinen käyttöpäivä] • Viimeinen käyttöpäivä (perustuu sisäiseen testaukseen) on ilmoitettu laatikon 
päällä. Ennen käyttöä tarkista viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 
ohitettu. 

 
Ilmoita kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapahtumat valmistajalle ja sen jäsenvaltion terveysviranomaisille,  
jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu. 
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