
 

What is Lot？    Lot＝07525A1＝ 07 5  25 A1 ＝ Date of manufacture  ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12)  ③day  ④Manufacture control No. 
① ②  ③ ④            

Doc.SPN210330-el-002  
11/01/2022 

 

SEIRIN PYONEX NEEDLES  

SEIRIN CORPORATION  

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan 
https://www.seirin.jp 

 

 

 

 
el  SEIRIN PYONEX ΒΕΛΌΝΑΣ 
<Αρχή> Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τις αποστειρωµένες ενδοδερµικές βελόνες βελονισµού ISO 18746 για 
µία χρήση. 
 
[Προβλεπόµενη χρήση, ενδείξεις] 
Αυτό το προϊόν είναι µια συσκευή που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για βελονισµό. 
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο από εξουσιοδοτηµένους ιατρούς (ειδικούς).  
 
[Προφύλαξη κατά τη χρήση (Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε τις βελόνες στους ακόλουθους ασθενείς.)] 
• Έγκυες γυναίκες (Μπορεί να προκαλέσει τοκετό.) 
• Ασθενείς µε κακοήθεις όγκους (Μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ή µετάσταση κακοήθων όγκων.) 
• Ασθενείς µε αιµορραγική νόσο (Μπορεί να προκαλέσει αιµορραγία.) 
• Ασθενείς µε αλλεργίες σε µέταλλα όπως νικέλιο, χρώµιο και άλλα στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι 
 
[Μέθοδος χρήσης]・Χειριστείτε τις βελόνες µε προσοχή για να αποφύγετε τραυµατισµό, επειδή οι βελόνες είναι 
αιχµηρές. 
1)  Επιβεβαίωση:  Επιβεβαιώστε ότι το αποστειρωµένη συσκευασία δεν έχει καταστραφεί, µολυνθεί ή υγρανθεί 

και σε αντίθετη περίπτωση µην την χρησιµοποιείτε. 
2)  Μιας χρήσης: Αυτές οι βελόνες βελονισµού Seirin είναι αποστειρωµένες, αναλώσιµες και προορίζονται µόνο 

για µία χρήση. Η επαναχρησιµοποίησή τους αυξάνει τον κίνδυνο µόλυνσης. 
3)  Απολύµανση:  Σκουπίστε το σηµείο βελονισµού µε βαµβάκι εµποτισµένο µε οινόπνευµα κ.λπ. και αφήστε το 

να στεγνώσει πριν την εισαγωγή της βελόνας. 
4)  Οπτική επιθεώρηση: Πριν από τη χρήση, φροντίστε να ελέγξετε τη βελόνα. Μην το χρησιµοποιείτε εάν 

εµφανίζει παρατυπίες, όπως στρέβλωση ή ζηµιά. 
5) Ανοίξτε το πακέτο και αφαιρέστε το προϊόν①: Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό κάλυµµα από την πλαστική 

θήκη και ανασηκώστε τη γλωττίδα σε σχήµα ηµισελήνου µαζί µε την ταινία, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Μπορείτε εύκολα να αναδιπλώσετε την πλαστική θήκη µε τα δάχτυλά σας. 

6)  Εφαρµογή ②: Ανασηκώστε τη γλωττίδα σε σχήµα ηµισελήνου µαζί µε την ταινία για να εφαρµόσετε τη βελόνα 
(Pyonex) στο δέρµα χωρίς να αγγίξετε την κόλλα της ταινίας και το άκρο της βελόνας. Μετά από αυτό, 
αφαιρέστε τη γλωττίδα και πιέστε την ταινία. 

7)  Μετά τη χρήση:  Απορρίψτε τις βελόνες µε ασφαλή τρόπο για να αποφύγετε τη µόλυνση. Εάν οι βελόνες δεν 
χρησιµοποιούνται µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, µην τις χρησιµοποιείτε και προχωρήστε στην απόρριψή 
τους µε κατάλληλο τρόπο. 

8)  Το υλικό της βελόνας δεν έχει αντοχή στη θερµότητα που παράγεται από τον καυτηριασµό µε µόξα. Μην 
κάνετε θερµοθεραπεία µόξα στην ταινία. 

9)  Αυτή η βελόνα δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για ηλεκτροθεραπεία. Μην το χρησιµοποιείτε για 
ηλεκτρική διέγερση. 

10)  ∆ώστε οδηγίες στους ασθενείς να αφαιρέσουν την ταινία από το δέρµα τους προτού κάνουν ντους ή µπάνιο ή 
κολύµπι γιατί θα βγει εύκολα. 

11） ∆ώστε οδηγίες στους ασθενείς να αποφεύγουν τη συµπεριφορά που προκαλεί ένταση στο σηµείο στο οποίο 
εφαρµόζεται η ταινία. 

 
[Ανεπιθύµητες ενέργειες] Ο ασθενής µπορεί να παρουσιάσει πόνο, κνησµό, υπνηλία, αδιαθεσία ναυτία, 
ερυθρότητα, οίδηµα και φουσκάλες. 
Εάν εµφανιστεί µη φυσιολογική αντίδραση στην περιοχή της θεραπείας, όπως ερυθρότητα και φαγούρα, ζητήστε 
από τους ασθενείς να συµβουλευτούν έναν εξουσιοδοτηµένο ιατρό στον βελονισµό µετά την αφαίρεση της βελόνας. 
 
[Μέθοδος αποθήκευσης] Αποθηκεύστε τις βελόνες σε ασφαλές µέρος µακριά από διαρροή νερού, άµεση ηλιακή 
ακτινοβολία, υψηλή υγρασία και υψηλές θερµοκρασίες, χηµικά και παιδιά. 
 
[Ηµεροµηνία λήξης] Η ηµεροµηνία λήξης (βάσει εσωτερικών δοκιµών) εµφανίζεται στο κουτί. Πριν από τη χρήση, 
ελέγξτε την ηµεροµηνία λήξης και µην χρησιµοποιείτε προϊόντα που έχουν λήξει. 
 
Αναφέρετε όλα τα σοβαρά συµβάντα που σχετίζονται µε αυτήν τη συσκευή στον κατασκευαστή και στις 
υγειονοµικές αρχές του κράτους µέλους στο οποίο κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 

L (mm) 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
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