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lt  SEIRIN PYONEX ADATOS 
<Principas> Šis gaminys atitinka ISO 18746 reikalavimus, taikomus vienkartinėms sterilioms, 
intraderminėms akupunktūros adatoms. 
 
[Numatytoji paskirtis, indikacijos] 
Šis gaminys yra priemonė, skirta naudoti akupunktūriniam. 
Šis gaminys yra skirtas naudoti tik leidimą turintiems praktikuojantiems gydytojams (specialistams).  
 
[Atsargumo priemonės naudojant (Būkite atidūs naudodami adatas toliau nurodytiems pacientams.)] 
• Nėščios moterys (gali skatinti gimdymą). 
• Pacientai su piktybiniais augliais (gali skatinti piktybinių auglių augimą ar metastazes). 
• Pacientai, sergantys hemoragine liga (gali atsirasti kraujavimas). 
• Alergiški pacientai, pvz., turintys alergiją nikeliui, chromui ir kitiems nerūdijančio plieno 
komponentams. 
 
[Naudojimo būdas]・Adatas naudokite atsargiai, kad nesusižalotumėte, nes jos yra aštrios. 
1)   Patvirtinimas: patikrinkite, ar sterili pakuotė nėra apgadinta, suteršta ar sudrėkusi; jei taip, 

nenaudokite. 
2)  Vienkartinis naudojimas: šios „Seirin“akupunktūros adatos yra sterilizuotos, utilizuojamos ir skirtos 

tik vienkartiniam naudojimui. Naudojant pakartotinai kyla infekcijos pavojus. 
3)   Dezinfekavimas: nušluostykite akupunktūros adatomis veikiamą vietą alkoholiu sudrėkintu 

medvilnės tamponu ir pan., ir prieš įvesdami adatą palaukite, kol išdžius. 
4)   Apžiūra: prieš naudodami apžiūrėkite adatą. Nenaudokite, jei pastebite nelygumų, pvz, išlenkimų ar 

apgadinimų. 
5)   Pakuotės atidarymas ir gaminio išėmimas ①: Nuimkite plastikinio dėklo sandarinimo užlaidą ir 

pakelkite pusmėnulio formos skirtuką palei juostelę, kaip pavaizduota iliustracijoje. Pirštais galite 
vėl lengvai užlenkti plastikinį dėklą. 

6)   Naudojimas ② : pakelkite pusmėnulio formos skirtuką palei juostelę, kad įvestumėte adatą 
(„Pyonex“) į odą, neliesdami lipnios juostelės ir adatos galiuko. Po to, nuimkite skirtuką ir spustelėkite 
juostelę. 

7)   Po naudojimo: saugiai utilizuokite adatas, kad nekiltų infekcija. Jei atidarius pakuotę adatos nėra 
panaudojamos, nebenaudokite jų ir tinkamai utilizuokite. 

8)  Adatos medžiaga netoleruoja kaitinant moksą atsirandančio karščio. Nekaitinkite moksos virš 
juostelės. 

9)  Ši adata nėra skirta naudoti elektroterapijai. Nenaudokite jos elektrostimuliacijai. 
10)  Liepkite pacientui nuimti ant odos esančią juostelę prieš prausiantis duše, vonioje ar plaukiojant, nes 

ji gali lengvai nukristi. 
11） Liepkite pacientui vengti liesti vietą, ant kurios priklijuota juostelė. 
 
[Nepageidaujamos reakcijos] Pacientas gali jausti skausmą, niežėjimą, mieguistumą, negalavimą ir 
pykinimą.  
Jei poveikio srityje atsiranda neįprastų reakcijų, pvz., paraudimas ir niežėjimas, liepkite pacientui prieš 
ištraukiant adatą pasitarti su praktikuojančiu akupunktūros gydytoju. 
 
[Laikymo būdas] Laikykite adatas saugioje vietoje, kur negalėtų pratekėti vanduo, apšviesti tiesioginiai 
saulės spinduliai, saugokite nuo didelės drėgmės ir aukštos temperatūros, cheminių medžiagų ir vaikų. 
 
[Galiojimo data] • Galiojimo data (pagal atliktus vidinius bandymus) yra nurodyta ant dėžutės. Prieš 
naudodami patikrinkite galiojimo datą ir nenaudokite baigusių galioti gaminių. 
 
Praneškite apie visus su šia priemone susijusius rimtus atsitikimus gamintojui ar valstybės narės, kur 
yra naudotojas ir (ar) pacientas, sveikatos priežiūros institucijoms. 
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