
УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і 
роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
                    а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
                    б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного
                         ремонт виробу);
                    в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
                    а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок 
                        транспортування;
                    б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу 
                         сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
                    в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, 
                        зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне 
                        підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 
    (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону 
    України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не 
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в 
заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розра-
хунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та 
комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попереджен-
ня.

 Дата продажу:____________                           Підпис/Печатка:______________

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для екс-
плуатації.

Виробник: Suzhou Medical Appliance Factory / Сужоу Медікал Еппла-
енс Фекторі.

№ 18 Huatuo Rd., SSTT, 215163 Suzhou New District, China / № 18 Хуатуо 
Рд., ССТТ, 215163, Сужоу Нью Дістрікт, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна 
Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 12.03.2021.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Термін придатності виробу: 3 роки.
Гарантійний термін на виріб – 12 місяців з дати продажу за умови 

дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

Інструкція по застосуванню 
стерильних голок 
для акупунктури

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно 
ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання 
виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та 
контроль виробництва на усіх його стадіях.

Акупунктура (лат. acus — голка та лат. punctura — укол) — ліку-
вальний метод, що полягає у подразненні периферичних нервових 
розгалужень за допомогою уколів у певні точки тіла (всього таких то-
чок налічується понад 600). Акупунктура належить до основних ме-
тодів китайської народної медицини; у Китаї відома з II століття до н. 
е. З найбільшим ефектом методом акупунктури лікують захворюван-
ня периферичної нервової системи — радикуліт, ішіас та ін., а також 
ревматизм.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.
Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/

ЄEC виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що виріб готовий до експлуатації та НЕ ПОТРЕ-
БУЄ будь-якого технічного втручання або додаткової модерніза-
ції.

2. ЗАВЖДИ перевіряйте технічний стан виробу перед кожним вико-
ристанням. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ його у випадку пошкодження.

3. ЯКЩО ВИЯВЛЕНО несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт само-
стійно. Зверніться до спеціаліста.

4. ВИРІБ ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ у сухому, добре вентильованому та 
прохолодному місці, захищеному від впливу високих темпера-
тур, високої вологості, пилу або прямих сонячних променів.

5. УНИКАЙТЕ ударів і трясіння.
6. ВИРІБ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ тільки кваліфікованими лікарями 

голкотерапії.
7. ГОЛКИ ДЛЯ АКУПУНКТУРИ стерилізуються газоподібним етиле-

ноксидом тільки для одноразового використання.
8. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ голки, якщо упаковка пошкоджена або 

перевищено термін придатності! Викиньте невикористані голки!
9. ОБЕРЕЖНО ПРОВОДЬТЕ акупунктуру за допомогою електричної 

стимуляції.
10. ПРАВИЛЬНО УТИЛІЗУЙТЕ виріб після використання.
11. ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на дату виготовлення на упаковці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функ-
ціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був 
змінений або замінений на неоригінальний.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Голки для стерильної голкотерапії складаються з двох частин: кор-
пус та рукоятка. Матеріал корпусу голки виконаний зі срібла та міді. 
Вони поставляються у діаметрі від 0,25 мм до 0,30 мм, з різною дов-
жиною тіла голки від 25 мм до 50 мм, з трубкою або без неї.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

• За наявності онкологічних пухлин.
• При гіпертонії.
• При поганому згортанні крові.
• При загостреннях та/або хронічних захворюваннях шлунку і 

серця.
• Доброякісні та злоякісні утворення.
• Гострі інфекційні захворювання.
• Психічне збудження.
• Вагітність.
• Сильне виснаження організму.
• Туберкульоз відкритої форми.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічні реакції після голкорефлексотерапії: пневмоторакс, гема-
тома, зламана або застрягла голка, алергічні реакції тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте виріб упакованим у добре провітрюваному та очище-
ному місці, уникайте тривалого впливу високої температури та воло-
гості.

НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ

Цей символ на приладі або у паспорті до нього 
вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з 
іншими побутовими відходами після закінчення терміну 
служби. Для запобігання можливої шкоди для навколиш-
нього середовища або здоров’я людини через неконтро-
льовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей 
прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належ-
ним чином для раціонального повторного використання 
матеріальних ресурсів.

Даний  продукт  не містить ніяких шкідливих речовин.


