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DIRECTIONS FOR USE
SEIRIN SPINEX Intradermal Needles

Πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή στους ακόλουθους ασθενείς:Πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή στους ακόλουθους ασθενείς:
• Σε έγκυες γυναίκες στις οποίες υπάρχει κίνδυνος επαγωγής τοκετού
• Ασθενείς με κακοήθεις όγκους (όπου υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης των συμπτωμάτων).
• Ασθενείς με αιμορραγική νόσο.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
1. Οι βελόνες Spinex προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων ιατρών και βελονιστών.
2. Οι βελόνες Spinex είναι αποστειρωμένες και αναλώσιμες για μία χρήση μόνο.
3. Μην χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία με κυψέλες έχει υποστεί φθορά, έχει αποχρωματιστεί ή εάν 

έχει καταστραφεί η χάρτινη σφραγίδα. Με την εξατομικευμένη συσκευασία εξασφαλίζεται ότι οι 
βελόνες είναι αποστειρωμένες.

4. Να ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης των βελονών. Μην χρησιμοποιείτε ληγμένες βελόνες.
5. Σε περίπτωση που η περιοχή προς θεραπεία κοκκινίσει ή εμφανίσει φαγούρα ή οποιεσδήποτε άλλες μη 

φυσιολογικές αντιδράσεις, συμβουλέψτε τον ασθενή να αφαιρέσει τη βελόνα και να συμβουλευτεί τον 
επαγγελματία βελονιστή. 

6. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση βελονών σε ασθενείς με αλλεργίες στον ανοξείδωτο χάλυβα. 
7. Μην χρησιμοποιείτε για ηλεκτρική διέγερση, λόγω του ότι οι βελόνες αυτές δεν είναι βελόνες 

ηλεκτροβελονισμού.
8. Συμβουλέψτε τους ασθενείς σας να μην κάνουν οποιεσδήποτε έντονες κινήσεις κατά την εισαγωγή των 

βελονών βελονισμού.
9. Συμβουλέψτε τους ασθενείς σας ότι τα μέρη του σώματος που έχουν τύχει θεραπείας δεν πρέπει να 

επηρεάζονται από ισχυρές συγκρούσεις ή τριβή.
10. Συμβουλέψτε τους ασθενείς να αφαιρούν τις βελόνες Spinex πριν το μπάνιο.
11. Αποθηκεύστε τις βελόνες σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, χημικά, υγρασία και ακραίες 

θερμοκρασίες.


