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De maten aangegeven door cirkels hierboven variëren afhankelijk van het product en kunnen de maten van niet-gestandaardiseerde 
producten bevatten. Voor meer details, zie de brochures. 
 

SEIRIN ACUPUNCTUURNAALDEN 
<Principle>Deze acupunctuurnaalden voldoen aan ISO 17218, die de vereisten specificeert voor steriele acupunctuur voor eenmalig gebruik. 
[Beoogd gebruik, indicaties] 
Dit product is een apparaat dat bedoeld is om te worden gebruikt voor acupunctuur en/of moxa-warmtebehandeling. 
Dit product is ontworpen om alleen te worden gebruikt door bevoegde artsen (specialisten). 
[Voorzorg bij gebruik (Wees voorzichtig bij het gebruik van de naalden bij de volgende patiënten.)] 
• Zwangere vrouwen (het kan arbeid veroorzaken.) 
• Patiënten met kwaadaardige tumoren (het kan de groei of uitzaaiing van kwaadaardige tumoren versnellen.) 
• Patiënten met een hemorragische ziekte (het kan leiden tot bloedingen.) 
• Patiënten met allergieën voor metalen zoals nikkel, chroom en andere roestvrijstalen onderdelen 
[Gebruiksmethode] • Ga voorzichtig met de naalden om om letsel te voorkomen, omdat de naalden scherp zijn. 

1) Bevestiging: Controleer of de steriele verpakking niet beschadigd, verontreinigd of nat is en gebruik deze niet als dit wel het geval is. 
2) Eenmalig gebruik: deze Seirin-naalden zijn gesteriliseerd, voor eenmalig gebruik en voor eenmalig gebruik. Hergebruik ervan verhoogt 
het risico op infectie. 
3) Desinfectie: Veeg de acupunctuurplaats af met wattenstaafje in alcohol, enz., en laat het drogen voordat u de naald inbrengt. 
4) Visuele inspectie: Controleer voor gebruik de naald. Gebruik het niet als het onregelmatigheden vertoont, zoals verdraaiing of 
beschadiging. 
5) De verpakking openen en het product eruit halen: Houd bij het openen van de verpakking en het uitnemen van de naald het handvat 
vast zonder de naald rechtstreeks aan te raken met uw blote handen. 
6) Inbrengen: Laat minimaal 1/3 van de lengte van de naald buiten de huid bij het inbrengen of toedienen van acupunctuur. Bij gebruik van 
een naald nr. 01 (ø 0,14) of dunner met een naald die 15 mm of langer is, moet de inbrengdiepte minder zijn dan 1/2 van de lengte van de 
naald. De diepte en hoek van de naalden moeten zorgvuldig worden gekozen om schade aan organen en zenuwen te voorkomen. Tijdens de 
behandeling is het raadzaam om het inbrengen van de naalden te controleren om er zeker van te zijn dat ze niet veranderen. Diepere naalden 
als gevolg van spiercontractie kunnen orgaan- of zenuwbeschadiging veroorzaken. 
7) Na gebruik: Gooi de naalden op een veilige manier weg om infectie te voorkomen. Als de naalden niet worden gebruikt nadat de 
verpakking is geopend, gebruik ze dan niet en gooi ze op de juiste manier weg. 
8) Intermusculaire behandeling: Bij intermusculaire behandeling kan overmatige spierspanning optreden, waardoor de naalden kunnen 
breken. Gebruik voor intermusculaire behandeling naalden van meter nr. 2 (ø 0,18) of groter om te voorkomen dat de naalden breken. 
Adviseer de patiënt om te ontspannen en op te letten als hij hoest tijdens de behandeling. Houd er rekening mee dat de naalden kunnen 
breken als ze met meer kracht worden gedraaid of gedraaid dan het metaal kan weerstaan. 
9) Moxa-warmtebehandeling: Gebruik alleen naalden met metalen handvaten voor moxa-warmtebehandeling. Zorg ervoor dat u tijdens 
de behandeling geen plaatselijke brandwonden oploopt en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte. • Plaats de naald en de dop niet in 
de buurt van vuur. De naald kan verdraaid raken en de dop kan verbranden. 
10) Elektrische behandeling: deze naalden zijn niet bedoeld voor elektro-acupunctuur. 
Als u een elektro-acupunctuurbehandeling moet gebruiken, lees dan de productliteratuur en instructiehandleiding van het elektro-
acupunctuurapparaat om de veiligheid te garanderen. 
Overmatige elektrische stimulatie (bij 100 Hz of meer, met een stroomsterkte van 1 mA rms of meer of een totale stimuluslading per 
behandeling van 1 C of meer) kan de naalden breken door naaldcorrosie of sterke spiersamentrekkingen. 
Acupunctuurdieptes van minder dan 10 mm kunnen leiden tot corrosie van de naalden of beschadiging van het biologische weefsel. 

[Bijwerkingen] De patiënt kan pijn, jeuk, slaperigheid, malaise, misselijkheid en microscopisch kleine bloedingen ervaren. 
[Opslagmethode] Bewaar de naalden op een veilige plaats uit de buurt van waterlekkage, direct zonlicht, hoge vochtigheid en hoge 
temperaturen, chemicaliën en kinderen. 
[Vervaldatum] • De vervaldatum (op basis van interne tests) staat op de doos. Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum en gebruik 
geen verlopen producten. 
Meld alle ernstige gebeurtenissen in verband met dit apparaat aan de fabrikant en gezondheidsinstanties van de lidstaat waar de 
gebruiker en/of patiënt woont. 

Dia 
Graadmete

r 
Lengte van de naald (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    ○  ○ ○ ○ ○ 

https://www.seirin.jp/

