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HEGU-nålar hittar du enbart i vår webbshop

aktuella priser •  erbjudanden •  information

Som Nordens ledande leverantör av akupunkturnålar har 
Hegu sedan starten 1993 producerat sterila nålar under 
eget varumärke. Produktionen sker på fabriker i Kina 
och Japan, i moderna fabriker i enlighet med senaste 
regler och standarder och följer de krav som ställs från 
läkemedelsverket. Vi planlägger och följer nålens hela väg 
från tillverkning på fabrik till konsument. Våra kunder  
ska alltid veta vad de får; kvalitet och trygghet.

Här hittar du mer information om vårt sortiment av 
HEGU-akupunkturnålar, både historik, produktinfo  
och storleksguide.

www.hegu.se

Nordic  
acupuncture

medema.se
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Classic
Kinesiskt nåltyp med ögla. 

Uppskattad för sin stabilitet och ”de qui” känsla. 
Bra vid elakupunktur.

Onex
Nål av koreansk typ 

med fjädrande handtag och nålspets 
belagd med medicinskt silikon.

Pura
En japansk nåltyp med plasthandtag. 
Lämplig vid mycket kroppsbehåring.

Dry Needle
Koreansk nåltyp av rostfritt 

fjäderstål med fjädrande handtag. 
Optimerad för dry needling.

Seirin
En välkänd japansk akupunkturnål av 

högsta kvalitet med plasthandtag i olika färger 
för olika dimensioner.

Akupunkturstimulatorer
Akupunkturmodeller/ 
Förbrukning/Planscher

 
Provnålar?
Beställ på: info@medema.se 

Xeno
Vår bästsäljare! 

Koreansk nåltyp med  
mikropolerad konisk spets. 
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Pressnålar/Kulplåster
Öronakupunktur används ofta i samband med psykiska 

besvär och störningar av funktioner i kroppen.
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Hegu Classic (tidigare kallad Hegu Standard) 
är en klassisk kinesisk akupunkturnål med 
försilvrat kopparlindat handtag, vilket ger 
nålen de bästa ledningsegenskaperna för 
elakupunktur. Handtaget på Classicnålar är 
grövre och stabilare än på andra motsvarande 
kinatillverkade nålar. Det grövre handtaget 
ger akupunktören ett bra grepp och en stabil 
känsla vid behandling. Nålen är tillverkad av 
rostfritt kirurgiskt fjäderstål av högsta kvalitet. 
Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkning.  
Endast för engångsbruk.

Vid risk för reaktioner på  
nickel kan man använda en 
guldpläterad nål. 

1-pack (styckpackade) utan hylsa. Guldpläterade.
100 st/ask. 

STD30030G  0,30 x 30 mm

Akupunkturnål 

Hegu Classic
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1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

STD15020H 0,20 x 15 mm
STD25025H 0,25 x 25 mm
STD30025H 0,25 x 30 mm
STD30030H 0,30 x 30 mm
STD40025H 0,25 x 40 mm
STD40030H 0,30 x 40 mm
STD50030H 0,30 x 50 mm

STD50035H 0,35 x 50 mm
STD70030H 0,30 x 70 mm
STD75030H  0,30 x 75 mm
STD75032H 0,32 x 75 mm
STD75040H 0,40 x 75 mm 
STD90035H 0,35 x 90 mm

5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask
Fem nålar förpackade i ett och samma blister. Tidseffektivt för
den som inte vill öppna varje nål för sig.

STD13020-5 0,20 x 13 mm
STD15020-5 0,20 x 15 mm
STD15025-5 0,25 x 15 mm
STD25025-5 0,25 x 25 mm

STD30025-5 0,25 x 30 mm
STD30030-5 0,30 x 30 mm
STD30032-5 0,32 x 30 mm

1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

STD07020 0,20 x 7 mm 
STD13020 0,20 x 13 mm
STD15020 0,20 x 15 mm 
STD15025 0,25 x 15 mm 
STD25025 0,25 x 25 mm
STD25030 0,30 x 25 mm
STD30025 0,25 x 30 mm
STD30030 0,30 x 30 mm

STD30032 0,32 x 30 mm
STD40025 0,25 x 40 mm
STD40030 0,30 x 40 mm
STD50030 0,30 x 50 mm
STD50040 0,40 x 50 mm
STD75030 0,30 x 75 mm
STD75040 0,40 x 75 mm
STD125040 0,40 x 125 mm

!



Så placerar du nålen med hjälp av plasthylsan

Akupunkturnål 

Hegu Xeno
Hegu Xeno är vår bästsäljare.  
Det är en koreansk nåltyp, som fått stor 
uppskattning av användare vad gäller 
nålspets, ledningsförmåga och stabila 
handtag. Nålen som är tillverkad av kirurgiskt 
fjäderstål har en skarp nålspets för det 
ultimata behandlingsresultatet. Handtaget 
är inlindat i rostfritt stål, som ger ett bra 
grepp och en god elektrisk ledningsförmåga. 
Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverknings-
datum. Endast för engångsbruk.

För aktuella priser och mer information: www.medema.se 5

XEN15020 0,20 x 15 mm
XEN15025 0,25 x 15 mm
XEN15030 0,30 x 15 mm
XEN25020 0,20 x 25 mm
XEN25025 0,25 x 25 mm
XEN25030 0,30 x 25 mm
XEN30016 0,16 x 30 mm
XEN30025 0,25 x 30 mm
XEN30030 0,30 x 30 mm

XEN30032 0,32 x 30 mm
XEN40025 0,25 x 40 mm
XEN40030 0,30 x 40 mm
XEN50025 0,25 x 50 mm
XEN50030 0,30 x 50 mm
XEN50035 0,35 x 50 mm
XEN60035 0,35 x 60 mm
XEN75035 0,35 x 75 mm

1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

XEN15020H 0,20 x 15 mm
XEN25025H 0,25 x 25 mm
XEN30025H 0,25 x 30 mm
XEN30030H 0,30 x 30 mm
XEN40030H 0,30 x 40 mm

XEN50030H 0,30 x 50 mm
XEN50035H 0,35 x 50 mm
XEN70030H 0,30 x 70 mm
XEN75035H 0,35 x 75 mm

1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

XEN15020-5   0,20 x 15 mm
XEN15025-5   0,25 x 15 mm
XEN15030-5   0,30 x 15 mm
XEN25020-5   0,20 x 25 mm
XEN25025-5   0,25 x 25 mm
XEN25030-5  0,30 x 25 mm

XEN30025-5  0,25 x 30 mm
XEN30030-5  0,30 x 30 mm
XEN40025-5  0,25 x 40 mm
XEN40030-5  0,30 x 40 mm
XEN50030-5  0,30 x 50 mm

5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask



Hegu Onex är resultatet av 20 års utveckling 
för att få fram den ultimata akupunkturnålen.  
Det är en koreansk nåltyp som tillgodoser 
marknadens alla önskemål gällande stabilitet  
och nålspets. 
HEGU Onex har en unikt skarp, diamantskuren  
spets med mycket hög precision. Ett tunt lager 
med medicinskt silikon och ett rejält handtag  
gör den lätt att föra in och använda.
Denna akupunkturnål är tillverkad i rostfritt, 
kirurgiskt fjäderstål. Handtaget har god elektrisk 
ledningsförmåga och lämpar sig bra för 
elstimulering. Onexnålen har 3 års sterilitet efter 
tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.

Akupunkturnål 

Hegu Onex

Akupunktur som behandlingsmetod 
för smärtlindring har använts inom 
svensk sjukvård ända sedan det blev 
godkänt av Social styrelsen 1984.
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5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

ONX15020-5   0,20 x 15 mm 
ONX25025-5   0,25 x 25 mm 
ONX30025-5  0,25 x 30 mm 

ONX30030-5   0,30 x 30 mm 
ONX40025-5   0,25 x 40 mm 

1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask.

ONX15020 0,20 x 15 mm
ONX25025  0,25 x 25 mm
ONX25030 0,30 x 25 mm
ONX30025 0,25 x 30 mm
ONX30030 0,30 x 30 mm

ONX30032 0,32 x 30 mm
ONX40025 0,25 x 40 mm
ONX40030 0,30 x 40 mm 
ONX50035 0,35 x 50 mm 

1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask.

ONX30016H 0,16 x 30 mm
ONX30025H 0,25 x 30 mm 
ONX30030H 0,30 x 30 mm 

ONX50030H 0,30 x 50 mm 
ONX75040H 0,40 x 75 mm



Akupunkturnål 

Hegu Pura

Akupunkturnål 

Hegu Dry Needle
Hegu Dry Needle är en koreansk nåltyp av 
kirurgiskt fjäderstål. Nålen är behandlad med 
ett ultratunt lager av medicinskt silikon, vilket  
bidrar till att nålen glider lättare. Nålarna har  
3 års sterilitet efter tillverkningsdatum.  
Endast för engångsbruk.

Hegu Pura (tidigare kallad P-typ) tillhör de  
mer exklusiva japanska nåltyperna som är 
omtalade för sitt goda behandlingsresultat.  
Det är en lågviktsnål som är mikropolerad och 
DDS-belagd för smidig penetrering. Pura har ett 
plasthandtag som varierar i färg och indikerar 
nålens diameter. Nålarna har 3 års sterilitet efter 
tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.

1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

HEG15020PH 0,20 x 15 mm 
HEG30025PH 0,25 x 30 mm 

HEG50030PH 0,30 x 50 mm
HEG60035PH 0,35 x 60 mm 

1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

HEG15020P 0,20 x 15 mm
HEG30025P 0,25 x 30 mm
HEG30030P 0,30 x 30 mm

HEG40025P  0,25 x 40 mm
HEG50030P 0,30 x 50 mm
HEG50035P 0,35 x 50 mm

5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

HEG25025P-5 0,25 x 25 mm 
HEG30030P-5 0,30 x 30 mm

Dry Needling  
och akupunktur  

är två olika typer av  
behandlingsmetoder 
och kräver därmed  

separata utbildningar 
och kunskap.

Färgen på
handtaget
indikerar
nålens

diameter
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1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

DNH40030H 0,30 x 40 mm
DNH50030H 0,30 x 50 mm

DNH60030H 0,30 x 60 mm
DNH75040H 0,40 x 75 mm 



Akupunkturnål

Seirin

Förbrukade akupunkturnålar klassificeras som 
smittförande avfall och ska hanteras aktsamt 
och säkert ur stick- och smittrisksynpunkt. 
Därför ska använda nålar förvaras i slagtåliga 
burkar. Nålarna kan ligga i burkarna upp till 
1 år. Hur burkarna därefter hanteras finns 
det speciella regler för och kan variera från 
kommun till kommun.

Avfallshantering

RISK-0,5L Riskavfallsburk 0,5 liter
RISK-1,5L Riskavfallsburk 1,5 liter

J-typ 1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask 

SER30016JH 0,16 x 30 mm
SER30025JH 0,25 x 30 mm
SER30030JH 0,30 x 30 mm

SER40025JH 0,25 x 40 mm
SER50030JH 0,30 x 50 mm
SER60030JH 0,30 x 60 mm

B/D-typ 1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

SER15020B 0,20 x 15 mm
SER15025D 0,25 x 15 mm
SER30030B 0,30 x 30 mm

SER40025B 0,25 x 40 mm
SER50030B 0,30 x 50 mm
SER50035B 0,35 x 50 mm
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!
Punktionssäkra behållare för riskavfall.
UN-godkända för transport av farligt 
gods, komprimerbara och kan åter- 
vinnas till 100 %.

Japansk nål 
av högsta 

kvalitetSeirin är en välkänd japansk akupunkturnål 
av högsta kvalitet. Den är tillverkad av
kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad och
polerad, vilket ger den en enhetlig nålspets.
Nålen är lämplig vid behandling av
stickkänsliga patienter. Seirins nålar har
4 års sterilitet efter tillverkning.

– B/D-typ är en nål utan hylsa, med plasthandtag
i olika färger för olika diametrar.

– J-typ är Seirins storsäljare. Nålen har en
hylsa som gör att den blir lätthanterlig med
en hand. J-typ har ett plasthandtag i olika
färger för olika diametrar.



Öronakupunktur
Öronakupunktur innebär att punkter på ytterörat behandlas. Detta är en känd metod från den kinesiska 
medicinen. Det var den franske läkaren Paul Nogier som myntade begreppet då han kartlade sambandet 
mellan punkter på ytterörat och olika organ och tillstånd. Han menade att dessa punkter var knutna till hela 
kroppen och att örat återspeglar kroppen i form av ett upp- och nedvänt foster. Öronakupunktur används 
ofta i samband med smärta, psykiska besvär och störningar av funktioner i kroppen.

Pressnål Hegu Classic
Hegu Classic pressnål är en kinesisk nål som används  
vid långtidsakupunktur och är vanlig vid sportrelaterade  
behandlingar och beroendeterapi. Pressnålen används  
oftast till behandling på örat men går även att använda till 
andra punkter på kroppen. 

Nålarna sitter på ett hudfärgat plåster och kan sitta kvar  
i flera dagar utan att upplevas som obehagliga eller i vägen  
för patienten. 10 pressnålar per karta, säljs i en förpackning 
om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning.  
Endast för engångsbruk.

STD-PRESS 0,22 x 1,3 mm 

Pressnål Seirin
Seirin Pyonex pressnål är tillverkad enligt Seirins världsledan-
de krav på nålar. Passar för både öron- och kroppsakupunktur 
och finns tillgängliga i flera olika färgkodade längder. Effekten av 
behandlingen förlängs då nålen kan sitta kvar upp till 48 timmar. 
Patienten kan själv massera nålen på plats. 

Det aktiva plåstret garanterar säker placering för långa tidsperioder. 
Nålarna packas sterilt med 10 nålar per karta och säljs i en 
förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning. 
OBS! Avsedda för engångsbruk.

PYO0.6020   0,15 x 0,6 mm 
PYO0.9020   0,17 x 0,9 mm 

PYO1.2020 0,20 x 1,2 mm 
PYO1.5020 0,20 x 1,5 mm
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Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital
Schwa-Medico AS Super 4 Digital har 30 fixerade program 
och sju öppna program som är fria för egna inställningar av 
parametrar. Innehåller även program för stimulering enligt 
den kinesiske professorn HAN, vilket är ett program för en 
modern smärtbehandling. Elstimulatorn har ett AKS hud-
skyddssystem som skyddar mot brännskador. AS Super 4 
Digital har 4 kanaler för stimulering för upp till 8 akupunktur- 
nålar samtidigt. Dess intensitet kan självklart ställas separat 
på respektive kanal. Intensiteten ställs med 0.1 MA per steg, 
detta för en säker akupunkturbehandling. 

Välj om du vill använda elstimulatorn med batteri eller  
som nätansluten. Den säljs komplett tillsammans med  
fyra kabelpar i olika färger, adapter för nätanslutning  
och fyra batterier.

 
ASSUPER Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

Tillbehör till AS Super 4

AS.KABEL-BLUE Kabel till AS Super. Blå 
AS.KABEL-RED Kabel till AS Super. Röd 
AS.KABEL-WHITE Kabel till AS Super. Vit 
AS.KABEL-YELLOW Kabel till AS Super. Gul

Akupunkturstimulator ITO ES-130
Välkänd akupunkturstimulator från japanska ITO som är kom-
pakt, lätt och högkvalitativ. 3 kanaler för att stimulera upp till 
6 nålar samtidigt. De tre utgångarna kan ställas in oberoende 
av varandra med justerbar frekvens.

Med Hi/Low knapp för enkel inställning av låg eller hög  
spänning. Batteridriven med 9V batteri. Levereras  
komplett med kablar och mjukt skyddsfodral.

 
5ES-130 Akupunkturstimulator ITO ES-130

Tillbehör till ES-130

KABEL.P-GREEN Kabel till ES-130. Grön
KABEL.P-WHITE Kabel till ES-130. Vit
KABEL.P-YELLOW Kabel till ES-130. Gul

Akupunkturstimulator ITO ES-160, 6-kanalig
Omtyckt elakupunkturapparat, tillverkad i Japan med 6 kanaler 
för att stimulera upp till 12 nålar samtidigt. 8 olika stimulerings- 
program: Konstant, Burst (lågfrekv.), Surge (svällström 4/6 
sek), Fast+Slow, Sweep, Random progr 1-3. Senaste program 
samt ytterligare 16 st egna program kan sparas.

Känslig och exakt akupunktursökare med möjlighet att stimu- 
lera samt att även mäta och behandla med DC (sk Ryodo- 
raku). Batteridriven 6V. 

Levereras komplett med kablar och sökare.

5ES-160 Akupunkturstimulator ITO ES-160

Akupunkturstimulatorer
4 kanaler för  

stimulering för upp  
till 8 akupunktur- 
nålar samtidigt. 
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(Färger på kablar kan variera vid leverans.  
Vit kabel kan ibland levereras som svart eller grå.)



Akupunkturmodeller
Akupunkturmodeller visar var akupunkturnålarna ska placeras vid akupunkturbehandling. Ett bra 
verktyg för professionella akupunktörer och ett trevligt inslag i rummets interiör. Med hjälp av dess 
design och utformning kan akupunktören urskilja akupunkturpunkterna på ett enkelt sätt.  

Öra

Akupunkturmodell 
av ett öra i mjuk  
vinyl. Beskriver 
örats akupunktur-
punkter. 

EAR-22 
Öra ca 22 cm

Akupunkturplanscher

Akupunkturplansch

Akupunkturplansch med alla akupunkturpunkter 
på kroppen utmärkta. Laminerad på bägge sidor 
och med metallöglor för enkel upphängning.

71820    Storlek 98 x 68 cm

Akupunkturplansch 3 st

Visar akupunkturpunkter av kroppen 
framifrån, bakifrån samt från sidan.  
Huvud och öra visas tydligt i detalj.  
Levereras vikta i ett fodral.

PLA-BODY3   Tre planscher á  39 x 84 cm

Akupunkturplansch Öra

Akupunkturplansch som visar örats 
akupunkturpunkter. Levereras vikt i fodral. 
Manual på engelska och kinesiska som 
beskriver akupunkturpunkterna medföljer.

PLA-EAR1    Storlek 58 x 86 cm

Man och Kvinna

Modeller av kvinna  
respektive man  
i mjuk ljus vinyl på  
svart plastplatta.

KVINNA-47 Kvinna ca 47 cm
MAN-50 Man ca 47 cm
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Förbrukning

DesiSkin

Flytande desinfektions- 
medel som dödar bakterier 
och virus. För allmän yt- 
desinfektion eller på huden 
före akupunktur. 62%  
etanol. Användes outspätt.
13200  DesiSkin 0,5l
 

Kirurgiska  
munskydd, 50 st

Munskydd för engångs- 
bruk med 4 lager non- 
woven-papper av högsta 
kvalitet. CE-märkta.

HY99F1  Munskydd 

Alla modeller säljs inklusive 
meridianförklaring och manual 
på engelska och kinesiska.



Medema Physio AB     
Torshamnsgatan 35 
164 40 Kista

Växel: 08-404 12 00
Fax: 08-28 00 15

info@medema.se     
www.medema.se

Beställ dygnet runt i vår webbshop

www.medema.se
aktuella priser  •  erbjudanden  •  information

Fysioterapi, träning, massage och rehab
Sedan 1967 har Medema varit en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig  

samarbetspartner för våra kunder och leverantörer. Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter av  
välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.

 
Tack för att du väljer att handla från Medema.

Medema Physio AB

®

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.

20
20

-2

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
MEDEMA PHYSIO AB

556399-7542 |  2020-09-16




