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Τα μεγέθη που υποδεικνύονται από τους παραπάνω κύκλους ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν και μπορεί να περιλαμβάνουν τα μεγέθη μη 
τυποποιημένων προϊόντων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τα φυλλάδια. 
 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ SEIRIN 
<Principle>Αυτές οι βελόνες βελονισμού συμμορφώνονται με το ISO 17218, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για στείρο βελονισμό για μία 
χρήση. 
[Προβλεπόμενη χρήση, ενδείξεις] 
Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για βελονισμό ή/και θερμική επεξεργασία moxa. 
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένους ιατρούς (ειδικούς). 
[Προφυλάξεις κατά τη χρήση (Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τις βελόνες στους παρακάτω ασθενείς.)] 
• Έγκυες γυναίκες (Μπορεί να προκαλέσει τοκετό.) 
• Ασθενείς με κακοήθεις όγκους (Μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ή τη μετάσταση κακοήθων όγκων.) 
• Ασθενείς με αιμορραγική νόσο (Μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία.) 
• Ασθενείς με αλλεργίες σε μέταλλα όπως το νικέλιο, το χρώμιο και άλλα συστατικά από ανοξείδωτο χάλυβα 
[Μέθοδος χρήσης] • Χειριστείτε τις βελόνες με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό, επειδή οι βελόνες είναι αιχμηρές. 

1) Επιβεβαίωση: Βεβαιωθείτε ότι η αποστειρωμένη συσκευασία δεν είναι κατεστραμμένη, μολυσμένη ή βρεγμένη και μην τη 
χρησιμοποιήσετε εάν είναι. 
2) Μίας χρήσης: Αυτές οι βελόνες Seirin είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης και μόνο για μία χρήση. Η επαναχρησιμοποίησή τους αυξάνει 
τον κίνδυνο μόλυνσης. 
3) Απολύμανση: Σκουπίστε το σημείο του βελονισμού με βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα κ.λπ. και αφήστε το να στεγνώσει πριν 
βάλετε τη βελόνα. 
4) Οπτική επιθεώρηση: Πριν από τη χρήση, φροντίστε να επιθεωρήσετε τη βελόνα. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει ανωμαλίες, 
όπως συστροφή ή ζημιά. 
5) Άνοιγμα της συσκευασίας και αφαίρεση του προϊόντος: Όταν ανοίγετε τη συσκευασία και βγάζετε τη βελόνα, κρατήστε τη λαβή χωρίς 
να αγγίζετε τη βελόνα απευθείας με γυμνά χέρια. 
6) Εισαγωγή: Αφήστε τουλάχιστον το 1/3 του μήκους της βελόνας έξω από το δέρμα κατά την εισαγωγή ή την παροχή βελονισμού. Όταν 
χρησιμοποιείτε βελόνα Gauge No. 01 (ø0,14) ή λεπτότερη με βελόνα 15 mm ή μεγαλύτερη, το βάθος εισαγωγής πρέπει να είναι μικρότερο 
από το 1/2 του μήκους της βελόνας. Το βάθος και η γωνία των βελόνων πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά για να αποφευχθεί η βλάβη σε 
όργανα και νεύρα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συνιστάται να παρακολουθείτε την εισαγωγή των βελόνων για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
αλλάζουν. Οι βαθύτερες βελόνες λόγω συστολής των μυών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη οργάνων ή νεύρων. 
7) Μετά τη χρήση: Απορρίψτε τις βελόνες με ασφαλή τρόπο για να αποτρέψετε τη μόλυνση. Εάν οι βελόνες δεν χρησιμοποιηθούν μετά 
το άνοιγμα της συσκευασίας, μην τις χρησιμοποιείτε και απορρίπτετε σωστά. 
8) Ενδομυϊκή θεραπεία: Στη διαμυϊκή θεραπεία, μπορεί να εμφανιστεί υπερβολική μυϊκή ένταση, προκαλώντας το σπάσιμο των βελόνων. 
Για ενδομυϊκή θεραπεία, χρησιμοποιήστε βελόνες Gauge No. 2 (ø0,18) ή μεγαλύτερες για να αποτρέψετε το σπάσιμο των βελόνων. 
Συμβουλέψτε τον ασθενή να χαλαρώσει και να προσέξει εάν βήχει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Λάβετε υπόψη ότι οι βελόνες μπορεί 
να σπάσουν εάν συστραφούν ή περιστραφούν με περισσότερη δύναμη από αυτή που μπορεί να αντέξει το μέταλλο. 
9) Θερμική επεξεργασία Moxa: Χρησιμοποιείτε μόνο βελόνες με μεταλλικές λαβές για θερμική επεξεργασία moxa. Κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, φροντίστε να αποτρέψετε τοπικά εγκαύματα και εξασφαλίστε τον σωστό αερισμό του δωματίου. • Μην τοποθετείτε τη βελόνα 
και το καπάκι κοντά στη φωτιά. Η βελόνα μπορεί να συστραφεί και το καπάκι μπορεί να καεί. 
10) Ηλεκτρική θεραπεία: Αυτές οι βελόνες δεν προορίζονται για ηλεκτροβελονισμό. 
Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε θεραπεία ηλεκτροβελονισμού, διαβάστε τη βιβλιογραφία του προϊόντος και το εγχειρίδιο οδηγιών της 
συσκευής ηλεκτροβελονισμού για να διασφαλίσετε την ασφάλεια. 
Η υπερβολική ηλεκτρική διέγερση (στα 100 Hz και άνω, με ένταση ρεύματος 1 mA rms ή μεγαλύτερη ή συνολική φόρτιση ερεθίσματος 
ανά θεραπεία 1 C ή περισσότερο) θα μπορούσε να σπάσει τις βελόνες λόγω διάβρωσης της βελόνας ή ισχυρών μυϊκών συσπάσεων. 
Βάθη βελονισμού μικρότερα από 10 mm μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση των βελόνων ή βλάβη στον βιολογικό ιστό. 

[Ανεπιθύμητες ενέργειες] Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πόνο, κνησμό, υπνηλία, αδιαθεσία, ναυτία και μικροσκοπική αιμορραγία. 
[Μέθοδος αποθήκευσης] Αποθηκεύστε τις βελόνες σε ασφαλές μέρος μακριά από διαρροή νερού, άμεσο ηλιακό φως, υψηλή υγρασία και 
υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και παιδιά. 
[Ημερομηνία λήξης] • Η ημερομηνία λήξης (βάσει εσωτερικών δοκιμών) αναγράφεται στο κουτί. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ημερομηνία 
λήξης και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν λήξει. 
Αναφέρετε όλα τα σοβαρά συμβάντα που σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή στον κατασκευαστή και τις υγειονομικές αρχές του κράτους 
μέλους όπου διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 

Dia Μετρητής Μήκος βελόνας (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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