
   O diâmetro (em mm);

   O comprimento (em mm).

  0,25 mm de diâmetro (de espessura) e

  30 mm de comprimento (sem contar com o cabo   

Saiba escolher as medidas
certas

A escolha da agulha de Acupunctura mais adequada
para cada tratamento passa primeiro por saber
escolher as medidas certas, que são definidas através
de dois parâmetros:

Por exemplo, uma agulha de 0.25 x 30 mm significa
que tem:

       da agulha).

É fácil de intuir que para o paciente, quanto menor o
diâmetro (espessura) da agulha, menor será a
probabilidade de sentir dor ou sensação de
desconforto  provocadas pela inserção da agulha. 

Escolha a agulha certa

Dicas para escolher as medidas certas

É por isso preciso conseguir encontrar o
compromisso e o equilíbrio certo entre estes
dois factores na escolha da agulha mais
adequada para cada caso.

As espessuras mais usadas

A título de referência, algumas espessuras
mais utilizadas correntemente:

-  Agulhas de 0.16 mm de espessura: 0.16 x 10 
   mm e 0.16 x 15 mm;

-  Agulhas de 0.25 mm de espessura: 0.25 x   
   22 mm, 0.25 x 25 mm e 0.25 x 30 mm;

- Agulhas de 0.30 mm de espessura: 0.30 x 
  40 mm, 0.30 x 50 mm e 0.30 x 75 mm.

Enquanto que para o terapeuta, acontece
precisamente o contrário, ou seja, quanto maior o
diâmetro da agulha, mais fácil será o acto da inserção,
uma vez que reduz o risco e o inconveniente de a
agulha se poder dobrar durante o tratamento.



As mais populares

Entre os terapeutas e profissionais de MTC nacionais,
estas são as medidas (espessura e comprimento)
mais procuradas:

0.16 x 10 mm

- É das agulhas mais finas e mais curtas
comercializadas no mercado;

- Especialmente indicada para pacientes muito
sensíveis à dor;

- Adequada para ser utilizada nas zonas mais
sensíveis do corpo, sendo bastante utilizada  na
prática da acupunctura facial e da auriculoterapia.

0.25 x 25 mm

- É a medida mais procurada e utilizada
pelos praticantes de acupunctura no
nosso país dada a sua versatilidade;

- Possui um compromisso equilibrado
entre o bem-estar do paciente e a 
conveniência prática do terapeuta;

- Pode ser utilizada em várias partes do
corpo e é especialmente conveniente
para inserções pouco profundas.

0.30 x 40 mm

- É também muito popular junto dos
terapeutas devido à sua versatilidade;

- Mais adequada para zonas do corpo com
grupos musculares de maior densidade
ou em pontos de acupunctura que exijam
maior profundidade na inserção.

- Tratando-se de uma agulha mais
comprida, é aconselhável optar-se por
diâmetros não inferiores a 0.30 (mm),
para evitar o risco de se dobrar no acto da
inserção.

 


