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

 

Velikosti označené kroužky výše se liší v závislosti na produktu a mohou zahrnovat velikosti nestandardizovaných produktů. Další 
podrobnosti naleznete v brožurách. 
 

AKUPUNKTURNÍ JEHLY SEIRIN 
<Principle>Tyto akupunkturní jehly odpovídají normě ISO 17218, která specifikuje požadavky na sterilní akupunkturu na jedno použití. 
[Zamýšlené použití, indikace] 
Tento produkt je zařízení určené k použití pro akupunkturu a/nebo tepelné ošetření moxou. 
Tento produkt je navržen tak, aby jej mohli používat pouze autorizovaní lékaři (specialisté). 
[Opatření pro použití (Buďte opatrní při používání jehel u následujících pacientů.)] 
• Těhotné ženy (může vyvolat porod.) 
• Pacienti se zhoubnými nádory (Může urychlit růst nebo metastázy zhoubných nádorů.) 
• Pacienti s hemoragickým onemocněním (může vést ke krvácení.) 
• Pacienti s alergií na kovy, jako je nikl, chrom a další součásti z nerezové oceli 
[Způsob použití] • S jehlami zacházejte opatrně, abyste se neporanili, protože jehly jsou ostré. 

1) Potvrzení: Potvrďte, že sterilní balení není poškozené, kontaminované nebo mokré, a pokud ano, nepoužívejte je. 
2) Jedno použití: Tyto jehly Seirin jsou sterilizované, jednorázové a pouze na jedno použití. Jejich opakované použití zvyšuje riziko infekce. 
3) Dezinfekce: Místo akupunktury otřete vatou namočenou v alkoholu apod. a před zavedením jehly nechte uschnout. 
4) Vizuální kontrola: Před použitím nezapomeňte zkontrolovat jehlu. Nepoužívejte jej, pokud vykazuje nějaké nepravidelnosti, jako je 
zkroucení nebo poškození. 
5) Otevření obalu a vyjmutí přípravku: Při otevírání obalu a vyjímání jehly držte rukojeť, aniž byste se jehly přímo dotýkali holýma 
rukama. 
6) Zavedení: Při zavádění nebo provádění akupunktury ponechte alespoň 1/3 délky jehly mimo kůži. Při použití jehly Gauge č. 01 (ø0,14) 
nebo tenčího s jehlou o délce 15 mm nebo delší by hloubka zavedení měla být menší než 1/2 délky jehly. Hloubka a úhel jehel by měly být 
pečlivě vybrány, aby nedošlo k poškození orgánů a nervů. Během léčby je vhodné sledovat zavádění jehel, aby nedošlo k jejich změně. 
Hlubší jehly v důsledku svalové kontrakce mohou způsobit poškození orgánů nebo nervů. 
7) Po použití: Zlikvidujte jehly bezpečným způsobem, abyste zabránili infekci. Pokud jehly po otevření obalu nepoužijete, nepoužívejte je 
a řádně je zlikvidujte. 
8) Intermuskulární léčba: Při intermuskulární léčbě se může objevit nadměrné svalové napětí, které způsobí lámání jehel. Pro 
intermuskulární léčbu použijte jehly č. 2 (ø0,18) nebo větší, aby se jehly nezlomily. Doporučte pacientovi, aby se uvolnil a dával pozor, 
pokud během léčby kašle. Uvědomte si, že jehly se mohou zlomit, pokud se zkroutí nebo otočí větší silou, než je kov schopen odolat. 
9) Tepelná úprava moxa: Pro tepelnou úpravu moxa používejte pouze jehly s kovovými rukojeťmi. Během léčby dbejte na to, abyste 
zabránili místnímu popálení a zajistěte řádné větrání místnosti. • Neumisťujte jehlu a uzávěr do blízkosti ohně. Jehla se může zkroutit a 
víčko může spálit. 
10) Elektrická léčba: Tyto jehly nejsou určeny pro elektroakupunkturu. 
Pokud musíte použít elektroakupunkturní léčbu, přečtěte si prosím dokumentaci k produktu a návod k použití elektroakupunkturního 
zařízení, abyste zajistili bezpečnost. 
Nadměrná elektrická stimulace (při 100 Hz nebo více, s intenzitou proudu 1 mA rms nebo vyšší nebo s celkovým stimulačním nábojem na 
ošetření 1 C nebo více) by mohla zlomit jehly v důsledku koroze jehly nebo silných svalových kontrakcí. 
Hloubka akupunktury menší než 10 mm může způsobit korozi jehel nebo poškození biologické tkáně. 

[Nežádoucí účinky] Pacient může pociťovat bolest, svědění, ospalost, malátnost, nevolnost a mikroskopické krvácení. 
[Způsob skladování] Uchovávejte jehly na bezpečném místě mimo únik vody, přímého slunečního záření, vysoké vlhkosti a vysokých teplot, 
chemikálií a dětí. 
[Datum expirace] • Datum expirace (na základě interního testování) je uvedeno na krabici. Před použitím zkontrolujte datum expirace a 
nepoužívejte produkty s prošlou dobou použitelnosti. 
Oznamte všechny závažné události spojené s tímto zařízením výrobci a zdravotnickým úřadům členského státu, kde má uživatel a/nebo 
pacient bydliště. 

Dia Měřidlo Délka jehly (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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