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Storlekarna som anges med cirklar ovan varierar beroende på produkt och kan inkludera storlekar på ostandardiserade produkter. För mer 
information, se broschyrerna. 
 

SEIRIN AKUPUNKTURNÅLAR 
<Principle>Dessa akupunkturnålar överensstämmer med ISO 17218, som specificerar kraven för steril akupunktur för engångsbruk. 
[Avsedd användning, indikationer] 
Denna produkt är en enhet avsedd att användas för akupunktur och/eller moxa värmebehandling. 
Denna produkt är utformad för att endast användas av auktoriserade läkare (specialister). 
[Försiktighetsåtgärder vid användning (Var försiktig när du använder nålarna på följande patienter.)] 
• Gravida kvinnor (det kan framkalla förlossning.) 
• Patienter med maligna tumörer (Det kan påskynda tillväxten eller metastaseringen av maligna tumörer.) 
• Patienter med hemorragisk sjukdom (det kan leda till blödning.) 
• Patienter med allergier mot metaller som nickel, krom och andra komponenter i rostfritt stål 
[Användningsmetod] • Hantera nålarna varsamt för att förhindra skador eftersom nålarna är vassa. 

1) Bekräftelse: Bekräfta att den sterila förpackningen inte är skadad, kontaminerad eller blöt, och använd inte om den är det. 
2) Engångsanvändning: Dessa Seirin-nålar är steriliserade, för engångsbruk och endast för engångsbruk. Att återanvända dem ökar risken 
för infektion. 
3) Desinfektion: Torka av akupunkturstället med alkoholdoppad bomull etc. och låt det torka innan du sticker in nålen. 
4) Visuell inspektion: Se till att inspektera nålen före användning. Använd den inte om den visar några ojämnheter, såsom vridning eller 
skada. 
5) Öppna förpackningen och ta ut produkten: När du öppnar förpackningen och tar ut nålen, håll i handtaget utan att vidröra nålen direkt 
med dina bara händer. 
6) Insättning: Lämna minst 1/3 av nålens längd utanför huden när du sätter in eller ger akupunktur. När du använder en mätare nr. 01 
(ø0,14) nål eller tunnare med en nål som är 15 mm eller längre, bör insticksdjupet vara mindre än 1/2 av nålens längd. Nålarnas djup och 
vinkel bör väljas noggrant för att undvika skador på organ och nerver. Under behandlingen är det tillrådligt att övervaka införandet av 
nålarna för att säkerställa att de inte förändras. Djupare nålar på grund av muskelkontraktion kan orsaka organ- eller nervskador. 
7) Efter användning: Kassera nålarna på ett säkert sätt för att förhindra infektion. Om nålarna inte används efter att förpackningen har 
öppnats, använd inte och kassera dem på rätt sätt. 
8) Intermuskulär behandling: Vid intermuskulär behandling kan överdriven muskelspänning uppstå, vilket gör att nålarna går sönder. För 
intermuskulär behandling, använd mätare nr 2 (ø0,18) nålar eller större för att förhindra att nålarna går sönder. Råda patienten att slappna 
av och vara uppmärksam om de hostar under behandlingen. Tänk på att nålarna kan gå sönder om de vrids eller roteras med mer kraft än 
vad metallen tål. 
9) Moxa värmebehandling: Använd endast nålar med metallhandtag för moxa värmebehandling. Var försiktig under behandlingen för att 
förhindra lokala brännskador och se till att rummet har god ventilation. • Placera inte nålen och locket nära eld. Nålen kan bli vriden och 
locket kan brännas. 
10) Elektrisk behandling: Dessa nålar är inte avsedda för elektroakupunktur. 
Om du måste använda elektroakupunkturbehandling, läs produktlitteraturen och bruksanvisningen för elektroakupunkturenheten för att 
garantera säkerheten. 
Överdriven elektrisk stimulering (vid 100 Hz eller över, med en strömintensitet på 1 mA rms eller över eller en total stimulansladdning per 
behandling på 1 C eller mer) kan bryta nålarna på grund av nålkorrosion eller starka muskelsammandragningar. 
Akupunkturdjup på mindre än 10 mm kan resultera i korrosion av nålarna eller skada på den biologiska vävnaden. 

[Biverkningar] Patienten kan uppleva smärta, klåda, dåsighet, sjukdomskänsla illamående och mikroskopisk blödning. 
[Förvaringsmetod] Förvara nålarna på en säker plats borta från vattenläckage, direkt solljus, hög luftfuktighet och höga temperaturer, 
kemikalier och barn. 
[Utgångsdatum] • Utgångsdatumet (baserat på interna tester) anges på kartongen. Kontrollera utgångsdatumet före användning och använd 
inte utgångna produkter. 
Rapportera alla allvarliga händelser i samband med denna enhet till tillverkaren och hälsomyndigheterna i den medlemsstat där 
användaren och/eller patienten bor. 
 

Dia Mätare Nålens längd (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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