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cs  SEIRIN PYONEX JEHLY 
<Podstata> Tento výrobek vyhovuje normě ISO 18746 Sterilní intradermální akupunkturní jehly na 
jednorázové použití. 
 
[Účel použití, indikace] 
Tento výrobek je určený pro použití při akupunktuře. 
Tento výrobek smí používat pouze oprávněný zdravotnický personál (specialisté).  
 
[Opatření pro použití (Dbejte opatrnosti při používání jehel u následujících pacientů.)] 
• Těhotné ženy (může vyvolat porod) 
• Pacienti s maligními nádory (může urychlit růst nebo metastáze maligních nádorů.) 
• Pacienti s hemoragickým onemocněním (může způsobit krvácení) 
• Pacienti s alergiemi na kov, jako například nikl, chrom a jiné složky nerezové oceli. 
 
[Způsob použití]・Zacházejte s jehlami s opatrností, abyste zabránili poranění. Jehly jsou ostré. 
1)  Kontrola:  Ujistěte se, že sterilní obal není poškozený, znečištění nebo mokrý. Je-li tomu tak, výrobek 

nepoužívejte. 
2)  Jednorázové použití: Tyto akupunkturní jehly Seirin jsou sterilizované a jsou určené pouze na jedno 

použití. Opětovné použití zvyšuje riziko infekce. 
3)  Dezinfekce: Před vpichem jehly otřete nejprve místo akupunktury vatou navlhčenou alkoholem nebo 

podobným prostředkem a nechte zaschnout. 
4)   Vizuální kontrola: Před použitím jehlu vždy zkontrolujte. Pokud vykazuje jakékoli abnormality, jako 

například zkroucení či poškození, nepoužívejte ji. 
5)  Otevřete obal a vyjměte výrobek①: Odstraňte z plastové krabičky krycí fólii a zdvihněte půlkruhový 

lem společně s páskou (viz obrázek). Plastovou krabičku můžete prsty snadno složit zpět. 
6)  Aplikace②: Zvedněte půlkruhový lem spolu s páskou, abyste mohli aplikovat jehlu (Pyonex) na kůži, 

aniž byste se dotkli lepicí pásky a špičky jehly. Následně odstraňte lem a zatlačte na pásku. 
7)  Po použití: Jehly bezpečným způsobem zlikvidujte, aby nedošlo k přenosu infekce. Pokud jehly po 

otevření obalu nespotřebujete, dále je již nepoužívejte a řádně je zlikvidujte. 
8)  Materiál jehly nedokáže odolat teplu vznikajícímu při terapeutickém prohřívání moxa. Nezahřívejte 

při terapeutickém prohřívání moxa pásku. 
9)  Tato jehla není určena k použití při elektroléčbě. Nepoužívejte ji pro elektrickou stimulaci. 
10)  Instruujte pacienta, aby si vždy před koupelí nebo sprchováním pásku z kůže sundal, neboť by mohlo 

dojít k jejímu snadnému odtržení. 
11） Poučte pacienta, aby se vyhýbal přílišnému namáhání místa, na němž je aplikována páska. 
 
[Nežádoucí účinky] Pacient může pociťovat bolest, svědění, ospalost, malátnost a nevolnost. 
V případě jakýchkoli neobvyklých reakcí v ošetřené oblasti, jako například zarudnutí či svědění, instruujte 
pacienta, aby se obrátil na autorizovaného zdravotníka v oblasti akupunktury a konzultoval s ním 
odstranění jehly. 
 
[Způsob skladování] Jehly skladujte na bezpečném místě. Dbejte, aby nebyly vystaveny působení vlhkosti, 
přímého slunečního světla, vysoké teploty a chemikálií. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
[Datum expirace] Datum expirace (na základě interního testování) je uvedeno na krabičce. Předpoužitím 
zkontrolujte datum expirace a prošlé výrobky nepoužívejte. 
 
Veškeré závažné události spojené s tímto výrobkem oznamte výrobci a zdravotním úřadům členského státu, 
kde má uživatel a/nebo pacient bydliště. 
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