BIO-Meyisun®
Metoda zacházení a použití
1. Přípravy před použitím
a. Před zdravotním výkonem udržujte pacienta ve stabilním stavu a proveďte přípravy pro
operaci (použití) v řádném stavu.
b. Mějte k dispozici sterilně balené, jednorázové jehly.
c. Připravte si alkoholové tampóny pro chirurgické použití.
2. Pořadí použití a výkonu
a. Zkontrolujte obsah a obal výrobku.
b. Důkladně se seznamte s pokyny k výrobku.
c. Použijte sterilně balené výrobky.
d. Z výrobku v obalu odstraňte víčko a jehlu opatrně vybalte.
e. Ověřte, zda předmět nevykazuje změny, vady nebo praskliny.
f. Zajistěte použití kvalifikovanými zdravotníky.
g. Okolí místa pro zavedení jehly sterilizujte alkoholovými tampóny.
h. Při chirurgickém výkonu může svalové napětí, konvulze (křeče) nebo silný kašel způsobit
poškození slinného kanálku a jeho poškození může mít za následek zavedení jehel do
nesprávných a nebezpečných oblastí.
i. Hodláte-li stimulovat meridiány, aby nervy mohly normálně fungovat, je třeba na
postižené kůži nebo svalech využít akupunkturní bod s určitou nití (vláknem).
j. Zaveďte jehlu správně do kůže nebo do svalů, kde hodláte ošetření provést.
k. Do kůže jehlu zaveďte nejvýše do dvou třetin její délky.
l. Nelze-li použitou jehlu vyjmout, nezapomeňte provést masáž svalů, zklidněte se (snižte
se) a jehlou pomalu pohybujte nahoru a dolů.
m. Jehlu znovu nepoužívejte, jehly jsou určené pro jednorázové použití.
3. Skladování a postup po použití
a. Jehly nepoužívejte opakovaně, protože jsou určené pro jednorázové použití.
b. Jehly po použití vyhoďte do označených (vyhrazených) odpadních nádob.
4. Jednotka obalu
Výrobky (jehly) se balí jednotlivě.
Účinnost a účel použití
Výrobek je jednorázová, sterilizovaná jehla, kterou kvalifikovaní zdravotníci zavádějí do kůže
nebo do tkání. Lze ji použít se suturou ve formě polydioxanových vláken.
Upozornění nebo pokyny k použití
a. Používejte v daném okamžiku vždy pouze jeden výrobek (jehlu). Jehly nepoužívejte
opakovaně, protože jsou určené pro jednorázové použití.
b. Před použitím výrobku (jehly) zkontrolujte, zda je obal neporušený. Pokud není, i
v případě, že je pouze drobně natržen, výrobek nelze použít.
c. Před použitím ověřte dobu použitelnosti. Pokud již uplynula, jehlu nelze použít.
d. Jehlu používejte pouze pro „zdravotní účely“. Rozhodně ji nelze použít pro žádné jiné
účely.
Vyrobeno v Koreji

