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DIRECTIONS FOR USE
SEIRIN Pyonex Needles

Vær forsiktig ved bruk på følgende pasienter:Vær forsiktig ved bruk på følgende pasienter:
• Gravide kvinner det er fare for at det fremkaller fødselsveer hos
• Pasienter med ondartede svulster (når pasienten risikerer skjerpende symptomer).
• Pasienter med blødningssykdommer.

Følg anvisningene nedenfor. Hvis ikke, kan det oppstå skader.Følg anvisningene nedenfor. Hvis ikke, kan det oppstå skader.
1.    Pyonex-nåler skal kun brukes av helsepersonell, inkludert leger og

         akupunktører.
2.    Pyonex er sterile engangsnåler.
3.    Ikke bruk hvis blisterpakningen er skadet, misfarget, eller hvis papirforseglingen er brutt. Individuell 

innpakning sikrer at nålene er sterile.
4.    Kontroller alltid utløpsdatoen for nålene. Ikke bruk nålene etter utløpsdatoen.
5.    Rens huden med desinfeksjonsservietter (eller bomull/alkohol) og la den tørke før du bruker Pyonex.
6. Må brukes umiddelbart etter at pakken er åpnet. Etter bruk bør akupunktøren bruke pinsett til å holde 

kanten av tapen og skrelle den av huden, slik at han eller hun ikke skader seg på nålespissen. Kast 
deretter nålen i en egnet beholder, og pass på å unngå smitte. 

7.    Hvis området som behandles blir rødt eller begynner å klø, eller viser tegn på andre unormale 
reaksjoner, bør pasienten rådføres til å fjerne nålen og ta kontakt med akupunktøren. 

8. Gi ekstra rådgivning og utvis forsiktighet ved bruk på pasienter som er allergiske mot rustfritt stål. 
9.    Be pasienten om å slappe av i området der Pyonex festes.

10.    Ikke bruk elektrisk stimulering, da disse nålene ikke er beregnet for elektroakupunktur.
11.    Be pasienten om å fjerne nålen før bading, og å feste en ny nål etter bading. 
12. Oppbevar nålene utilgjengelig for barn, på et trygt sted der de er beskyttet mot kjemikalier, 

luftfuktighet og ekstreme temperaturer.


