
Doc. 20200601-001-1-11

nono

Manufacturer :
SEIRIN CORPORATIONSEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
http://www.seirin.jp

Dist by : SEIRIN-America,lnc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
http://www.seirinamerica.com

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 
2514 AP The Hague, 
The Netherlands

DIRECTIONS FOR USE
SEIRIN Acupuncture 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.     SEIRIN akupunkturnåler må kun brukes av utøvere som har den nødvendige helsefaglige fagkunnskapen.
2.     SEIRIN akupunkturnåler er sterile og er utelukkende til engangsbruk. Nålene må kastes på korrekt måte

          etter bruk.
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.     Ta nødvendige forholdsregler ved behandling av pasienter som er allergiske mot rustfritt stål.
6.     Innsettingsdybden må være mindre enn 2/3 av av nålens lengde. Hvis du bruker en nål med størrelse nr.

          01 (φ0,14) eller tynnere, må innsettingsdybden være mindre enn 1/2 av nålens lengde.
7.     Bruk nåler med størrelse nr. 2 (φ0,18) eller større til intramuskulær behandling. Be pasienten om å slappe av

          under behandlingen. Muskelspenninger, kramper eller hosting kan føre til at nålene knekker.
8.     Prøv først å massere og få musklene til å slappe av hvis nålene er vanskelig å fjerne. Prøv å fjerne nålene

          langsomt og vertikalt. Ikke vri eller bøy nålene eller brukt makt, da dette kan få nålene til å knekke.
9.     Bruk kun nåler med metallhåndtak type L og type M for moxa-varmebehandling.

10.     For kraftig elektrisk stimulering kan føre til at nålene knekker på grunn av korrosjon eller
          muskelsammentrekninger.
11.     Oppbevar nålene utilgjengelig for barn, på et trygt sted der de er beskyttet mot kjemikalier, luftfuktighet
          og ekstreme temperaturer.

Ved bruk som elektroder:Ved bruk som elektroder:
 Overdreven elektrisk stimulering (over 100 Hz, over 1 mA rms eller over 1 C per behandling) kan forårsake at
 nåler brekker på grunn av korrosjon av nålen eller sterke muskelsammentrekninger.
 Innsettingsdybden skal være minst 10 mm.
 Bruk ikke nåler med størrelse nr. 2 (ø0,18) eller tynnere og nåler med nålelengde på 15 mm.
 (Vær oppmerksom på dybden og innsettingsvinkelen for å unngå skader på organer og nerver.)
 Overvåk alltid nålene under elektrisk stimulering for å sikre at det ikke blir noen endring i innsettingstilstanden.
 Overdrevent dyp innsetting fører til skader på organer og nerver, og overdrevent grunn innsetting fører til
 korrosjon av nålen eller skader på vev.
 Les alltid brukerhåndboken til den elektriske stimuleringsenheten.


