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A fenti körökkel jelölt méretek a terméktől függően változnak, és tartalmazhatják a nem szabványosított termékek méreteit is. További 
részletekért tekintse meg a prospektusokat. 
 

SEIRIN AKUPUNKTÚRÁS TŰK 
<Principle>Ezek az akupunktúrás tűk megfelelnek az ISO 17218 szabványnak, amely meghatározza az egyszer használatos steril akupunktúra 
követelményeit. 
[Rendszerhasználat, jelzések] 
Ez a termék akupunktúrás és/vagy moxa hőkezelésre szánt eszköz. 
Ezt a terméket csak engedéllyel rendelkező orvosok (szakorvosok) használhatják. 
[Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések (legyen óvatos, ha a tűket a következő betegeken használja.)] 
• Terhes nők (szülést idézhet elő.) 
• Rosszindulatú daganatos betegek (Felgyorsíthatja a rosszindulatú daganatok növekedését vagy metasztázisát.) 
• Vérzéses betegségben szenvedő betegek (vérzéshez vezethet). 
• Fémekre, például nikkelre, krómra és más rozsdamentes acél alkatrészekre allergiás betegek 
[Használati mód] • A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a tűket, mert a tűk élesek. 

1) Megerősítés: Győződjön meg arról, hogy a steril csomagolás nem sérült, szennyezett vagy nedves, és ne használja, ha az. 
2) Egyszer használatos: Ezek a Seirin tűk sterilizáltak, eldobhatóak és csak egyszeri használatra szolgálnak. Újrahasználatuk növeli a 
fertőzés kockázatát. 
3) Fertőtlenítés: Törölje le az akupunktúrás helyet alkoholba mártott vattával stb., és hagyja megszáradni, mielőtt behelyezné a tűt. 
4) Szemrevételezés: Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a tűt. Ne használja, ha szabálytalanságokat, például csavarodást vagy sérülést 
mutat. 
5) A csomagolás felbontása és a termék kivétele: A csomagolás kinyitásakor és a tű kivételekor tartsa meg a fogantyút anélkül, hogy 
puszta kézzel érintené a tűt. 
6) Beszúrás: A tű hosszának legalább 1/3-át hagyja a bőrön kívül, amikor behelyezi vagy akupunktúrát végez. Ha Gauge No. 01 (ø0,14) tűt 
vagy hígítót használ 15 mm-es vagy hosszabb tűvel, a behelyezési mélységnek kisebbnek kell lennie, mint a tű hosszának 1/2-e. A tűk 
mélységét és szögét gondosan meg kell választani, hogy elkerüljük a szervek és az idegek károsodását. A kezelés során célszerű figyelemmel 
kísérni a tűk beszúrását, hogy azok ne változzanak. Az izomösszehúzódás miatti mélyebb tűk szerv- vagy idegkárosodást okozhatnak. 
7) Használat után: A fertőzés megelőzése érdekében biztonságos módon dobja ki a tűket. Ha a tűket a csomagolás felbontása után nem 
használja, ne használja és semmisítse meg őket megfelelően. 
8) Intermuscularis kezelés: Az izomközi kezelés során túlzott izomfeszülés léphet fel, ami a tűk eltörését okozhatja. Intermuscularis 
kezeléshez használjon 2. számú (ø0,18) vagy nagyobb tűket, hogy elkerülje a tűk eltörését. Javasolja a betegnek, hogy lazítson és figyeljen, 
ha köhög a kezelés alatt. Ügyeljen arra, hogy a tűk eltörhetnek, ha nagyobb erővel csavarják vagy forgatják, mint amennyit a fém elvisel. 
9) Moxa hőkezelés: A moxa hőkezeléshez csak fém nyelű tűket használjon. A kezelés során ügyeljen a helyi égési sérülések elkerülésére 
és a helyiség megfelelő szellőzésére. • Ne helyezze a tűt és a kupakot tűz közelébe. A tű megcsavarodhat, és a kupak megéghet. 
10) Elektromos kezelés: Ezeket a tűket nem elektroakupunktúrára szánják. 
Ha elektroakupunktúrás kezelést kell alkalmaznia, kérjük, olvassa el a termék leírását és az elektroakupunktúrás eszköz használati 
útmutatóját a biztonság érdekében. 
A túlzott elektromos stimuláció (100 Hz-en vagy nagyobb frekvencián, 1 mA effektív vagy nagyobb áramerősség mellett vagy 1 C vagy 
több kezelésenkénti teljes ingertöltés) eltörheti a tűket a tűkorrózió vagy az erős izomösszehúzódások miatt. 
A 10 mm-nél kisebb akupunktúrás mélység a tűk korróziójához vagy a biológiai szövetek károsodásához vezethet. 

[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, álmosságot, rossz közérzetet, hányingert és mikroszkopikus vérzést tapasztalhat. 
[Tárolási mód] A tűket biztonságos helyen tárolja, távol a vízszivárgástól, közvetlen napfénytől, magas páratartalomtól és magas 
hőmérséklettől, vegyszerektől és gyermekektől. 
[Lejárati dátum] • A lejárati dátum (belső tesztelés alapján) a dobozon van feltüntetve. Használat előtt ellenőrizze a lejárati időt, és ne 
használjon lejárt termékeket. 
Jelentse az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam gyártójának és 
egészségügyi hatóságainak. 

Dia Nyomtáv A tű hossza (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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