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

 

Aukščiau apskritimais nurodyti dydžiai skiriasi priklausomai nuo gaminio ir gali apimti nestandartinių gaminių dydžius. Daugiau 
informacijos rasite brošiūrose. 
 

SEIRIN AKUPUNKTŪRINĖS ADATOS 
<Principle> Šios akupunktūros adatos atitinka ISO 17218 standartą, kuris nustato sterilios vienkartinės akupunktūros reikalavimus. 
[Paskirtis, indikacijos] 
Šis gaminys yra prietaisas, skirtas naudoti akupunktūrai ir (arba) terminiam apdorojimui moksa. 
Šis gaminys skirtas naudoti tik įgaliotiems gydytojams (specialistams). 
[Atsargumo priemonės naudojant (būkite atsargūs, naudodami adatas šiems pacientams.)] 
• Nėščios moterys (tai gali paskatinti gimdymą). 
• Pacientai, sergantys piktybiniais navikais (gali pagreitinti piktybinių navikų augimą arba metastazę). 
• Pacientai, sergantys hemoragine liga (tai gali sukelti kraujavimą). 
• Pacientai, alergiški metalams, tokiems kaip nikelis, chromas ir kiti nerūdijančio plieno komponentai 
[Naudojimo būdas] • Adatas elkitės atsargiai, kad nesusižeistumėte, nes adatos yra aštrios. 

1) Patvirtinimas: įsitikinkite, kad sterili pakuotė nėra pažeista, užteršta ar šlapia, ir nenaudokite, jei ji yra. 
2) Vienkartinis naudojimas: šios Seirin adatos yra sterilizuotos, vienkartinės ir skirtos tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis jų 
naudojimas padidina infekcijos riziką. 
3) Dezinfekcija: Nuvalykite akupunktūros vietą alkoholiu suvilgyta vata ir pan. ir leiskite išdžiūti prieš įdėdami adatą. 
4) Vizuali apžiūra: prieš naudodami būtinai apžiūrėkite adatą. Nenaudokite jo, jei matote kokių nors nelygumų, tokių kaip susisukimas ar 
pažeidimas. 
5) Pakuotės atidarymas ir produkto išėmimas: atidarydami pakuotę ir išimdami adatą, laikykite už rankenos neliesdami adatos tiesiogiai 
plikomis rankomis. 
6) Įdūrimas: įdėdami ar atlikdami akupunktūrą palikite mažiausiai 1/3 adatos ilgio už odos. Naudojant matuoklio Nr. 01 (ø0,14) adatą arba 
skiediklį su 15 mm ar ilgesne adata, įsmeigimo gylis turi būti mažesnis nei 1/2 adatos ilgio. Adatų gylis ir kampas turi būti kruopščiai 
parinkti, kad nebūtų pažeisti organai ir nervai. Gydymo metu patartina stebėti adatų įdūrimą, kad jos nepasikeistų. Gilesnės adatos dėl 
raumenų susitraukimo gali pažeisti organus arba nervus. 
7) Po naudojimo: Saugiai išmeskite adatas, kad išvengtumėte infekcijos. Jei atidarius pakuotę adatos nenaudojamos, nenaudokite ir 
tinkamai išmeskite. 
8) Tarpraumeninis gydymas: tarpraumeninio gydymo metu gali atsirasti pernelyg didelė raumenų įtampa, todėl adatos gali lūžti. 
Tarpraumeniniam gydymui naudokite matuoklio Nr. 2 (ø0,18) arba didesnes adatas, kad adatos nenutrūktų. Patarkite pacientui atsipalaiduoti 
ir atkreipti dėmesį, jei gydymo metu jis kosėja. Žinokite, kad adatos gali nulūžti, jei jas sukinsite arba pasuksite didesne jėga, nei gali 
atlaikyti metalas. 
9) Moxa terminis apdorojimas: Moxa terminiam apdorojimui naudokite tik adatas su metalinėmis rankenomis. Gydymo metu 
pasirūpinkite, kad išvengtumėte vietinių nudegimų ir užtikrintumėte tinkamą patalpų vėdinimą. • Nedėkite adatos ir dangtelio arti ugnies. 
Adata gali susisukti, o dangtelis gali nudegti. 
10) Elektrinis gydymas: šios adatos nėra skirtos elektroakupunktūrai. 
Jei turite naudoti elektroakupunktūros gydymą, perskaitykite gaminio literatūrą ir elektroakupunktūros prietaiso naudojimo instrukciją, kad 
užtikrintumėte saugumą. 
Pernelyg didelė elektrinė stimuliacija (esant 100 Hz ar didesniam dažniui, kai srovės intensyvumas yra 1 mA rms arba didesnis arba bendras 
stimulo krūvis per apdorojimą yra 1 C ar daugiau) gali nulaužti adatas dėl adatos korozijos arba stiprių raumenų susitraukimų. 
Akupunktūros gylis mažesnis nei 10 mm gali sukelti adatų koroziją arba pažeisti biologinį audinį. 

[Nepageidaujamos reakcijos] Pacientas gali jausti skausmą, niežėjimą, mieguistumą, negalavimą, pykinimą ir mikroskopinį kraujavimą. 
[Laikymo būdas] Adatas laikykite saugioje vietoje, atokiau nuo vandens nutekėjimo, tiesioginių saulės spindulių, didelės drėgmės ir aukštos 
temperatūros, cheminių medžiagų ir vaikų. 
[Galiojimo data] • Galiojimo laikas (remiantis vidiniais bandymais) nurodytas ant dėžutės. Prieš naudodami patikrinkite galiojimo datą ir 
nenaudokite pasibaigusių produktų. 
Praneškite apie visus rimtus įvykius, susijusius su šiuo prietaisu, gamintojui ir sveikatos priežiūros institucijoms valstybėje narėje, 
kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas. 
  

Dia Matuoklis Adatos ilgis (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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