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hu  SEIRIN PYONEX TŰ 
<Alapelv> Ez a termék megfelel a steril intradermális egyszer használatos akupunktúrás tűkre vonatkozó  
ISO 18746 szabványnak. 
 
[Rendeltetés, felhasználási terület] 
Ez a termék rendeltetésszerűen akupunktúrához.. 
A terméket kizárólag gyakorló orvosok (szakorvosok) használatra tervezték.  
 
[Óvintézkedések (Körültekintéssel használja a tűket a következő betegeken.)] 
•  Várandós asszonyok (Megindíthatja a szülést.) 
• Rosszindulatú daganatos betegek (Felgyorsíthatja a rosszindulatú daganat növekedését vagy 

metasztázisát.) 
• Vérzési rendellenességben szenvedő betegek (Vérzést okozhat.) 
• Fémallergiás, például nikkelre, krómra és a rozsdamentes acél más összetevőire érzékeny betegek. 
 
[Felhasználási mód]・Óvatosan kezelje a tűket a sérülés elkerülése érdekében, mert a tűk hegyesek. 
1)   Ellenőrzés: Ellenőrizze, hogy nem sérült, szennyezett vagy nedves-e a steril csomagolás, és ilyen 

esetben ne használja fel. 
2)  Egyszeri használatra: A Seirin akupunktúrás tűk sterilek, eldobhatók és csak egyszeri használatra 

alkalmasak. A tűk újbóli használata növeli a fertőzés kockázatát. 
3)   Fertőtlenítés: Alkoholba mártott vattával, stb. törölje le az akupunktúrás helyet, és hagyja 

megszáradni, mielőtt beszúrja a tűt. 
4)   Ellenőrzés szemrevételezéssel: Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a tűt. Ne használja, ha 

bármilyen rendellenességet, például görbületet vagy sérülést lát rajta. 
5)   Nyissa fel a csomagolást, és vegye ki a terméket① : Távolítsa el a műanyag doboz fedelének 

szigetelését, és emelje fel a félhold alakú fület a szalag mentén az ábra szerint. A műanyag dobozt 
könnyen vissza tudja hajtani az ujjaival. 

6)   Alkalmazás②: Emelje fel a félhold alakú fület a szalag mentén, és úgy szúrja a tű (Pyonex) a bőrbe, 
hogy ne érjen hozzá sem a szalag ragasztós oldalához sem a tű hegyéhez. Ezután távolítsa el a fület, 
és nyomja le a szalagot. 

7)   Használat után: A fertőzés elkerülése érdekében biztonságos módon dobja ki a tűt. Ha a csomag 
felnyitása után nem használja fel a tűt, akkor is dobja ki megfelelő módon, és ne használja később. 

8)   A tű anyaga nem viseli el a moxaégetés közben keletkező hőt. A szalagot ne tegye ki moxa 
hőkezelésnek. 

9)   Ez a tű nem alkalmas elektroterápiás kezelésre. Elektromos stimulálásra használni tilos! 
10)  Mondja el a betegnek, hogy vegye le a bőréről a szalagot zuhanyozás, fürdés vagy úszás előtt, mert 

ilyenkor könnyen leválik. 
11） Mondja el a betegnek, hogy kerülje azokat a mozdulatokat, amelyek feszültségnek teszik ki azt a 

helyet, ahol a szalagot alkalmazzák. 
 
[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, kábaságot, hányingert érezhet vagy rossz, bőrpírt, 
duzzanatot és hólyagokat tapasztalhat. 
Mondja el a betegnek, hogy ha a kezelés helyén bármilyen rendellenes reakció, például bőrpír, viszketés 
jelentkezik, a tű eltávolítása után forduljon akupunktúrás engedéllyel rendelkező háziorvoshoz. 
 
[Tárolási mód] Tárolja a tűket biztonságos helyen, szivárgó víztől, közvetlen napsütéstől, nagy 
páratartalomtól, magas hőmérséklettől, vegyszerektől és gyermekektől elzárva. 
 
[Lejárati idő] A (belső vizsgálatokkal megállapított) lejárati idő a dobozon van feltüntetve. Használat előtt 
ellenőrizze a lejárati időt, és ne használja fel a lejárt terméket. 
 
Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak, illetve a 
felhasználó székhelye és/vagy a beteg lakhelye szerinti tagállam illetékes egészségügyi hatóságainak. 

L (mm) 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
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