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nl  SEIRIN PYONEX NAALD 
<Conformiteit> Dit product voldoet aan ISO 18746, Steriele intradermale acupunctuurnaalden voor eenmalig 
gebruik. 
 
[Beoogd gebruik/indicaties] 
Dit product is een hulpmiddel dat is bestemd voor gebruik voor acupunctuur. 
Dit product mag alleen worden gebruikt door bevoegde medische zorgverleners (specialisten).  
 
[Voorzorgsmaatregel voor gebruik (ga voorzichtig te werk als u de naalden bij de volgende patiënten gebruikt.)] 
• Zwangere vrouwen (het gebruik kan weeën opwekken). 
• Patiënten met kwaadaardige tumoren (het gebruik kan de groei of uitzaaiing van kwaadaardige tumoren 

versnellen) 
• Patiënten met een hemorragische ziekte (het gebruik kan tot bloedingen leiden) 
• Patiënten met allergieën voor metalen zoals nikkel, chroom en andere roestvrijstalen onderdelen 
 
[Gebruikswijze]・Hanteer de naalden voorzichtig om letsel te voorkomen, want de naalden zijn scherp. 
1)   Controle: controleer of de steriele verpakking niet beschadigd, gecontamineerd of nat is. Gebruik het 

product niet als dat het geval is. 
2)  Voor eenmalig gebruik: deze Seirin- acupunctuurnaalden zijn gesteriliseerd, wegwerpbaar en uitsluitend 

voor eenmalig gebruik. Hergebruik van de naalden verhoogt het risico op infectie. 
3)   Desinfectie: reinig de acupunctuurplaats met een alcoholdoekje of iets dergelijks en laat ze drogen voordat 

u de naald inbrengt. 
4)   Visuele inspectie: inspecteer de naald voordat u deze gebruikt. Gebruik de naald niet als ze 

onregelmatigheden vertoont, bijv. als ze krom of beschadigd is. 
5)   Open de verpakking en neem het product eruit ①:verwijder de afdichting van de plastic verpakking en til 

het halvemaanvormige lipje samen met de tape op. Zie de afbeelding. U kunt de plastic verpakking 
gemakkelijk omvouwen met uw vingers. 

6)   Aanbrengen ②: til het halvemaanvormige lipje samen met de tape op om de naald (Pyonex) op de huid aan 
te brengen zonder de kleefstof van de tape en de naaldpunt aan te raken. Verwijder daarna het lipje en 
druk de tape aan. 

7)  Na gebruik: werp de naalden op een veilige manier weg om infectie te voorkomen. Als naalden niet worden 
gebruikt nadat de verpakking is geopend, mag u ze niet meer gebruiken en moet u ze op juiste wijze 
wegwerpen. 

8)  Het materiaal van de naald kan niet tegen de warmte die door moxibustie vrijkomt. Voer geen moxa-
warmtebehandeling uit op de tape. 

9)   Deze naald is niet bestemd voor gebruik voor elektrotherapie. Gebruik de naald niet voor elektrostimulatie. 
10)  Vertel uw patiënten dat ze de tape op hun huid moeten verwijderen vóór het douchen, in bad gaan of 

zwemmen, omdat de tape gemakkelijk loskomt. 
11） Instrueer uw patiënten om gedragingen te vermijden waarbij spanning komt te staan op de plaats waar de 

tape is aangebracht. 
 
[Bijwerkingen] De patiënt kan pijn, jeuk, sufheid, malaise en misselijkheid ervaren. 
Als in het behandelingsgebied een abnormale reactie optreedt, zoals roodheid en jeuk, instrueer de patiënt na 
het verwijderen van de naald dan om een bevoegde medische zorgverlener op het terrein van acupunctuur te 
raadplegen. 
 
[Opslagmethode] Bewaar de naalden op een veilige plaats, uit de buurt van lekkend water, direct zonlicht, hoge 
luchtvochtigheid en hoge temperaturen, chemische stoffen en kinderen. 
 
[Uiterste gebruiksdatum] De uiterste gebruiksdatum (op basis van interne tests) is aangegeven op de doos. 
Controleer vóór het gebruik de uiterste gebruiksdatum. Gebruik geen producten waarvan de uiterste 
gebruiksdatum is verstreken. 
 
Meld alle ernstige voorvallen die verband houden met dit product aan de fabrikant en aan de 
gezondheidsinstantie(s) van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt woont. 
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