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Størrelserne angivet med cirkler ovenfor varierer afhængigt af produktet og kan omfatte størrelser af ustandardiserede produkter. For flere 
detaljer, se venligst brochurerne. 
 

SEIRIN AKUPUNKTURENÅLE 
<Principle>Disse akupunkturnåle overholder ISO 17218, som specificerer kravene til steril akupunktur til engangsbrug. 
[Tilsigtet brug, indikationer] 
Dette produkt er en enhed beregnet til at blive brugt til akupunktur og/eller moxa varmebehandling. 
Dette produkt er designet til kun at blive brugt af autoriserede læger (specialister). 
[Forholdsregler ved brug (Vær forsigtig, når du bruger nålene på følgende patienter.)] 
• Gravide kvinder (det kan fremkalde veer.) 
• Patienter med ondartede tumorer (Det kan fremskynde væksten eller metastasen af ondartede tumorer.) 
• Patienter med hæmoragisk sygdom (det kan føre til blødning.) 
• Patienter med allergi over for metaller som nikkel, krom og andre komponenter i rustfrit stål 
[Brugsmetode] • Håndter nålene med forsigtighed for at forhindre skader, fordi nålene er skarpe. 

1) Bekræftelse: Bekræft, at den sterile emballage ikke er beskadiget, forurenet eller våd, og brug den ikke, hvis den er det. 
2) Engangsbrug: Disse Seirin-nåle er steriliserede, til engangsbrug og kun til engangsbrug. Genbrug af dem øger risikoen for infektion. 
3) Desinfektion: Tør akupunkturstedet af med spritdyppet bomuld osv., og lad det tørre, inden du sætter nålen i. 
4) Visuel inspektion: Sørg for at inspicere nålen før brug. Brug den ikke, hvis den viser uregelmæssigheder, såsom vridning eller 
beskadigelse. 
5) Åbning af pakningen og udtagning af produktet: Når du åbner pakningen og tager nålen ud, skal du holde i håndtaget uden at røre 
kanylen direkte med dine bare hænder. 
6) Indsættelse: Efterlad mindst 1/3 af nålens længde uden for huden, når du indsætter eller giver akupunktur. Når du bruger en nål nr. 01 
(ø0,14) eller tyndere med en nål, der er 15 mm eller længere, skal indføringsdybden være mindre end 1/2 af nålens længde. Nålenes dybde 
og vinkel bør vælges omhyggeligt for at undgå skader på organer og nerver. Under behandlingen er det tilrådeligt at overvåge indføringen 
af nålene for at sikre, at de ikke ændrer sig. Dybere nåle på grund af muskelsammentrækning kan forårsage organ- eller nerveskader. 
7) Efter brug: Bortskaf nålene på en sikker måde for at forhindre infektion. Hvis nålene ikke bruges, efter at pakken er blevet åbnet, må du 
ikke bruge og bortskaffe dem korrekt. 
8) Intermuskulær behandling: Ved intermuskulær behandling kan der opstå overdreven muskelspænding, hvilket får nålene til at knække. 
Til intermuskulær behandling skal du bruge nåle nr. 2 (ø0,18) eller større for at forhindre, at nålene knækker. Råd patienten om at slappe af 
og være opmærksom, hvis de hoster under behandlingen. Vær opmærksom på, at nålene kan knække, hvis de vrides eller drejes med mere 
kraft, end metallet kan tåle. 
9) Moxa varmebehandling: Brug kun nåle med metalhåndtag til moxa varmebehandling. Under behandlingen skal du sørge for at forhindre 
lokale forbrændinger og sørge for korrekt rumventilation. • Placer ikke nålen og hætten tæt på ild. Nålen kan blive snoet, og hætten kan 
brænde. 
10) Elektrisk behandling: Disse nåle er ikke beregnet til elektroakupunktur. 
Hvis du skal bruge elektroakupunkturbehandling, bedes du læse produktlitteraturen og instruktionsmanualen til elektroakupunkturapparatet 
for at sikre sikkerheden. 
Overdreven elektrisk stimulation (ved 100 Hz eller derover, med en strømintensitet på 1 mA rms eller derover eller en total stimulusladning 
pr. behandling på 1 C eller derover) kan knække nålene på grund af nålekorrosion eller stærke muskelsammentrækninger. 
Akupunkturdybder på mindre end 10 mm kan resultere i korrosion af nålene eller beskadigelse af det biologiske væv. 

[Bivirkninger] Patienten kan opleve smerte, kløe, døsighed, utilpashed, kvalme og mikroskopisk blødning. 
[Opbevaringsmetode] Opbevar nålene et sikkert sted væk fra vandlækage, direkte sollys, høj luftfugtighed og høje temperaturer, kemikalier 
og børn. 
[Udløbsdato] • Udløbsdatoen (baseret på intern test) er angivet på æsken. Kontroller udløbsdatoen før brug, og brug ikke udløbne produkter. 
Rapporter alle alvorlige hændelser forbundet med denne enhed til producenten og sundhedsmyndighederne i det medlemsland, hvor 
brugeren og/eller patienten bor. 

Dia Målestok Nålens længde (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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