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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Зонд для забору проб 
 

Вміст пакування: Зонд для забору проб стерильний, одноразового використання. 
Призначення: для взяття біологічного матеріалу з поверхні слизової піхви, шийки матки, з 

цервікального каналу і уретри, а також з будь-якої доступної слизової оболонки (порожнини рота, 

ока, носу, глотки), що дозволяє провести біохімічний, цитологічний і бактеріологічний аналіз. 

Може бути використаний при конізації шийки матки. Зонд дозволяє проводити забір матеріалу 
при вузькому або стенозованому цервікальному каналі. 

Характеристики: Зонд для забору проб виготовлений з поліпропілену. Складається з головки 

(робоча частина), виготовленої з матеріалу дакрон і ручки (матеріал- поліпропілен). На ручці 
зонда є поперечна насічка, яка дозволяє при необхідності відламати кінець з робочою частиною і 

мазком та покласти її в пробірку/мікропробірку або контейнер для транспортування в 

лабораторію. 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. 

2. Вилучити зонд з упаковки. Медичний виріб готовий до використання. 

3. Проби збирають двома-трьома повільними круговими та обертовими рухами по слизовій 
оболонці що досліджується. 

4. Забраний матеріал перенести з ворсистої поверхні зонда на предметне скло або, при 

необхідності направити матеріал в лабораторію, відламати кінець зонда і помістити його робочу 
частину в транспортну пробірку або в контейнер. 

5. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати зонд відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Застереження: 

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. 

2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом. 

3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка. 
4. Використати одразу після відкриття упаковки. 

5. Тільки для одноразового використання! 

  
Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.  

Термін придатності- 5 років від дати, вказаної на упаковці. 

В індивідуальній упаковці. 

 
Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, 

затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про 

відповідність.  
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