
Doc. SAN220228-sl-001 
Datum izdaje: 28.2.2022 

Kaj je Lot? Serija=07525A1= 07  5  25  A1 = Datum izdelave ①Zadnji 2 števki leta ②Mesec (X=10 Y=11 Z=12) ③dan ④Kontrolna št. 
① ② ③  ④ 

 

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES 
Proizvajalec: SEIRIN CORPORATION 
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japonska 
https://www.seirin.jp 

 

Zgornji krogi označene velikosti se razlikujejo glede na izdelek in lahko vključujejo velikosti nestandardiziranih izdelkov. Za več 
podrobnosti si oglejte brošure. 
 

SEIRIN AKUPUNKTURNE IGLICE 
<Principle>Te akupunkturne igle so v skladu s standardom ISO 17218, ki določa zahteve za sterilno akupunkturo za enkratno uporabo. 
[Namen uporabe, indikacije] 
Ta izdelek je naprava, namenjena uporabi za akupunkturo in/ali toplotno obdelavo moksa. 
Ta izdelek je zasnovan tako, da ga uporabljajo samo pooblaščeni zdravniki (specialisti). 
[Previdnostni ukrep pri uporabi (Bodite previdni pri uporabi igel pri naslednjih bolnikih.)] 
• Nosečnice (lahko povzroči porod.) 
• Bolniki z malignimi tumorji (lahko pospeši rast ali metastaze malignih tumorjev.) 
• Bolniki s hemoragično boleznijo (lahko povzroči krvavitev.) 
• Bolniki z alergijami na kovine, kot so nikelj, krom in druge komponente iz nerjavnega jekla 
[Način uporabe] • Z iglami ravnajte previdno, da preprečite poškodbe, ker so igle ostre. 

1) Potrditev: Potrdite, da sterilna embalaža ni poškodovana, kontaminirana ali mokra, in če je, je ne uporabljajte. 
2) Enkratna uporaba: te igle Seirin so sterilizirane, za enkratno uporabo in samo za enkratno uporabo. Njihova ponovna uporaba poveča 
tveganje za okužbo. 
3) Dezinfekcija: akupunkturno mesto obrišite z bombažem, namočeno v alkohol itd., in pustite, da se posuši, preden vstavite iglo. 
4) Vizualni pregled: Pred uporabo obvezno preglejte iglo. Ne uporabljajte ga, če kaže kakršne koli nepravilnosti, na primer zvijanje ali 
poškodbe. 
5) Odpiranje embalaže in jemanje izdelka: Ko odprete embalažo in izvlečete iglo, držite ročaj, ne da bi se igle dotaknili neposredno z 
golimi rokami. 
6) Vstavljanje: Pri vstavljanju ali izvajanju akupunkture pustite vsaj 1/3 dolžine igle zunaj kože. Pri uporabi igle z merilnikom št. 01 (ø0,14) 
ali tanjše z iglo, ki je 15 mm ali daljša, mora biti globina vboda manjša od 1/2 dolžine igle. Globino in kot igel je treba skrbno izbrati, da 
preprečite poškodbe organov in živcev. Med zdravljenjem je priporočljivo spremljati vstavljanje igel, da se prepričate, da se ne spremenijo. 
Globlje igle zaradi krčenja mišic lahko povzročijo poškodbe organov ali živcev. 
7) Po uporabi: Igle zavrzite na varen način, da preprečite okužbo. Če igel po odprtju embalaže ne uporabite, jih ne uporabljajte in jih 
pravilno zavrzite. 
8) Intermuskularno zdravljenje: Pri medmišičnem zdravljenju lahko pride do prekomerne mišične napetosti, zaradi česar se igle zlomijo. 
Za medmišično zdravljenje uporabite igle z merilnikom št. 2 (ø0,18) ali več, da preprečite zlom igel. Pacientu svetujemo, naj se sprosti in 
bo pozoren, če med zdravljenjem kašlja. Zavedajte se, da se lahko igle zlomijo, če jih zasukate ali zavrtite z večjo silo, kot jo lahko prenese 
kovina. 
9) Moxa toplotna obdelava: za toplotno obdelavo moxe uporabljajte samo igle s kovinskimi ročaji. Med zdravljenjem pazite, da preprečite 
lokalne opekline in poskrbite za ustrezno prezračevanje prostora. • Igle in pokrovčka ne postavljajte blizu ognja. Igla se lahko zvije in 
pokrovček se lahko zažge. 
10) Električno zdravljenje: Te igle niso namenjene za elektroakupunkturo. 
Če morate uporabiti elektroakupunkturno zdravljenje, preberite literaturo o izdelku in priročnik z navodili za elektroakupunkturno napravo, 
da zagotovite varnost. 
Prekomerna električna stimulacija (pri 100 Hz ali več, z jakostjo toka 1 mA rms ali več ali s skupnim nabojem dražljaja na zdravljenje 1 C 
ali več) bi lahko zlomila igle zaradi korozije igle ali močnih mišičnih kontrakcij. 
Akupunkturne globine, manjše od 10 mm, lahko povzročijo korozijo igel ali poškodbe biološkega tkiva. 

[Neželeni učinki] Bolnik lahko občuti bolečino, srbenje, zaspanost, slabo počutje, slabost in mikroskopsko krvavitev. 
[Način shranjevanja] Igle hranite na varnem mestu, stran od puščanja vode, neposredne sončne svetlobe, visoke vlažnosti in visokih 
temperatur, kemikalij in otrok. 
[Datum izteka] • Rok uporabnosti (na podlagi internega testiranja) je naveden na škatli. Pred uporabo preverite rok uporabnosti in ne 
uporabljajte izdelkov s pretečenim rokom uporabe. 
O vseh resnih dogodkih, povezanih s to napravo, prijavite proizvajalcu in zdravstvenim organom države članice, v kateri prebiva 
uporabnik in/ali pacient. 
  

Dia Merilec Dolžina igle (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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