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Редакція № 1 

Дата останнього перегляду 16.03.2020р. 
 
 

Інструкція із застосування медичного виробу 
 

Дзеркала гортанні 

 

 
Призначення: призначене для використання під час непрямої ларингоскопії, для огляду внутрішньої 
поверхні гортані і порожнини рота. 
Область застосування: отоларингологія. 
Характеристики: Складається з ручки, виготовленої з медичного ABS-пластику, та дзеркала, 
виготовленого з полікарбонату (РС), міцно з'єднаних між собою. Висока якість матеріалу і обробки 
інструменту (гладка поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію. Довжина ручки виробу 
180 мм. Розмір класифікується за діаметром дзеркала: розмір S – 15 мм, розмір L – 20 мм. 

Інструкція із застосування: 

1. Огляд проводять за допомогою лобного рефлектора. 

2. Зручно розташувати пацієнта із широко відкритим ротом. 

3. Покласти під язик пацієнта марлевий тампон для вбирання слини, що виділяється. 

4. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку із дзеркалом гортанним. 

5. Вилучити дзеркало з упаковки. Медичний виріб готовий до використання. 

6. Натиснувши шпателем на корінь язика однією рукою, іншою рукою ввести в ротову порожнину пацієнта 
дзеркало гортанне. 

7. Поступово довести дзеркало до задньої стінки глотки і направити його донизу. 

8. Злегка змінюючи кут розташування дзеркала, за допомогою променю світла від дзеркала рефлектора 
візуалізувати потрібні ділянки. 

9. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб 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. Індивідуальная упаковка. 
Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого 
Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.  

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. 

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China. 

tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com 

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “Джей Ес Україна”. 

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13 

(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua 

 № 

п/п 

Розмір виробу 

1 Дзеркало гортанне, розмір S, стерильне 
одноразового використання 

2 Дзеркало гортанне, розмір L, стерильне 
одноразового використання 
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