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da  SEIRIN PYONEX NÅLENS 
<Princip> Dette produkt overholder ISO 18746 – Sterile intradermale akupunkturnåle til engangsbrug. 
 
[Påtænkt anvendelse, indikationer] 
Dette produkt er et udstyr, der er beregnet til at blive brugt til akupunktur. 
Produktet er kun beregnet til at blive brugt af autoriserede læger (specialister)  
 
[Forholdsregler ved brugen (Nålene skal anvendes med forsigtighed til følgende patienter).] 
• Gravide kvinder (kan igangsætte fødslen). 
• Patienter med ondartede svulster (kan fremskynde væksten eller metastaser af ondartede svulster). 
• Patienter med hæmoragisk sygdom (kan medføre blødning). 
• Patienter med allergier over for metaller såsom nikkel, krom og andre bestanddele i rustfrit stål. 
 
[Anvendelsesmetode]・Nålene er spidse og skal håndteres med forsigtighed for at undgå skader. 
1)  Bekræftelse: Bekræft, at den sterile emballage ikke er beskadiget, forurenet eller fugtig, og undlad at 

bruge produktet, hvis det er tilfældet. 
2)  Engangsbrug: Disse Seirin-akupunkturnåle er sterile og udelukkende beregnet til engangsbrug. At 

genbruge dem øger risikoen for infektion. 
3)  Desinficering: Rengør akupunkturstedet med spritvædet vat el. lign., og lad det tørre, inden nålen 

indføres. 
4)   Visuel kontrol: Husk at kontrollere nålen inden brug. Undlad at bruge den, hvis der ses 

uregelmæssigheder, såsom vridning eller andre skader. 
5)   Luk emballagen op, og tag produktet ud ① : Fjern forseglingen fra plastæsken, og løft den 

halvmåneformede flap op sammen med tapen som vist på tegningen. Plastæsken kan let foldes tilbage 
med fingrene. 

6)   Påsætning ②: Løft den halvmåneformede flap op sammen med tapen for at sætte nålen (Pyonex) på 
huden, uden at berøre tapens klæbestof eller nålens spids. Fjern derefter flappen, og tryk tapen ned. 

7)   Efter brug: Bortskaf nålene på sikker vis for at forebygge infektion. Hvis nålene i en åben emballage 
ikke er brugt, bør de ikke anvendes og skal bortskaffes på korrekt vis. 

8)   Nålens materiale kan ikke tåle den varme, der opstår ved moxibustion. Der må ikke udføres moxa-
varmebehandling på tapen. 

9)   Denne nål er ikke beregnet til brug ved elektroterapi. Den må ikke anvendes til elektrisk stimulation. 
10)  Instruér patienterne om at fjerne tapen fra huden, inden de tager bad eller brusebad eller svømmer, 

idet tapen let falder af. 
11） Instruér patienterne om at undgå adfærd, der kan belaste det sted, hvor tapen sidder. 
 
[Bivirkninger] Patienten kan opleve smerter, kløe, døsighed, ubehag og kvalme. 
Hvis der opstår en unormal reaktion i behandlingsområdet, såsom rødme og kløe, skal patienterne 
instrueres om at fjerne nålen og henvende sig til en autoriseret akupunktur-læge. 
 
[Opbevaring] Opbevar nålene et sikkert sted beskyttet mod vand, direkte sollys, høj fugtighed og 
højetemperaturer, kemikalier og børn. 
 
[Udløbsdato] Udløbsdatoen (baseret på interne test) er anført på æsken. Tjek udløbsdatoen inden brugen, 
og brug ikke produkter med overskredet udløbsdato. 
 
Indberet alle alvorlige hændelser i forbindelse med dette udstyr til fabrikanten og 
sundhedsmyndighederne i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende. 
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