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pl  SEIRIN PYONEX IGŁA 
<Wymogi> Igły do akupunktury spełniają wymogi ISO 18746, określające normy dla sterylnych, 
jednorazowych, intradermalnych igieł do akupunktury. 
 
[Przeznaczenie, wskazania] 
Produkt jest przeznaczony do akupunktury. 
Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez lekarza (specjalistę).  
 
[Środki ostrożności (Uważaj, kiedy stosujesz niniejsze igły do leczenia wymienionych poniżej pacjentów)] 
• Kobiet w ciąży (może wywołać poród) 
• Pacjentów ze złośliwymi guzami (może doprowadzić do powiększenia się guza lub do przerzutów) 
• Pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi (może wywołać krwawienie) 
• Pacjentów z alergiami na metale, takie jak nikiel, chrom i inne części ze stali nierdzewnej 
 
[Użytkowanie]・Igły te są bardzo ostre, dlatego aby uniknąć skaleczenia, należy podczas pracy z nimi 
zachować ostrożność. 
1)   Potwierdzenie: Upewnij się, że sterylne opakowanie nie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre, 

jeśli tak jest, nie używaj igieł. 
2)  Jednorazowy użytek: Igły do akupunktury Seirin są sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku. 

Ponowne ich użycie zwiększa ryzyko infekcji. 
3)  Dezynfekcja: Przed wprowadzeniem igły, przetrzyj miejsce wybrane do akupunktury wacikiem 

nasączonym alkoholem, itp. Pozostaw do wysuszenia. 
4)   Ocena wzrokowa: Przed użyciem dokładnie obejrzyj igłę. Nie używaj jej, jeśli wykazuje 

nieprawidłowości, takie jak uszkodzenia lub skręcenia. 
5)   Otwórz opakowanie i wyjmij produkt ①: Zdejmij uszczelkę pokrywy z plastikowego pojemniczka i 

podnieś zakładkę w kształcie półksiężyca wraz z samoprzylepnym plastrem, jak pokazano na rysunku. 
Plastikowy pojemniczek można łatwo palcami zgiąć do tyłu. 

6)   Zastosowanie②: podnieś półksiężycowatą zakładkę razem z samoprzylepnym plastrem, a następnie 
przyklej do skóry plaster z igłą (Pyonex) bez dotykania przylepnej strony plastra ani końcówki igły. 
Teraz, usuń zakładkę i dociśnij przyklejony plaster. 

7)   Po użyciu: Po użyciu, igły należy wyrzucić w przeznaczonym do tego miejscu, aby uniknąć infekcji. 
Jeśli po otwarciu opakowania, igły nie zostały zużyte, nie używaj ich, ale wyrzuć w odpowiedni sposób. 

8)   Materiał, z którego wykonana jest igła nie toleruje gorąca powstałego podczas moksoterapii. Nie 
wykonuj moksoterapii na przyklejonej taśmie. 

9)   Niniejsza igła nie jest przeznaczona do elektroterapii. Nie używaj jej do elektrycznej stymulacji. 
10) Poinformuj pacjenta, aby usunął przyklejony do skóry plaster przed wzięciem prysznica lub kąpieli lub 

przed pływaniem, ponieważ plaster odkleja się bardzo łatwo. 
11） Poinformuj pacjenta, aby nie wystawiał na stres miejsca, w którym przyklejono plaster. 
 
[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, słabość i nudności.  
Jeśli po usunięciu igły w miejscu leczenia pojawi się nieprawidłowa reakcja, taka jak sztywnienie lub 
swędzenie, zaleć pacjentowi konsultację z lekarzem (specjalistą) od akupunktury. 
 
[Przechowywanie] Igły należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od cieknącej wody, 
bezpośredniego nasłonecznienia, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, środków chemicznych i dzieci. 
 
[Data ważności] • Data ważności (oparta o testy wewnętrzne) wskazana jest na pudełku. Przed użyciem, 
sprawdź datę ważności, nie używaj produktu po dacie ważności. 
 
Poinformuj producenta i organy opieki zdrowotnej państwa, w którym użytkownik produktu się znajduje 
lub mieszka, o wszystkich poważnych zajściach związanym z użyciem niniejszego produktu. 
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