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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 24.04.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Дзеркало гінекологічне 

 

 

1.  2.  

 

№ п/п Розмір виробу 

1 Дзеркало гінекологічне розмiр S стерильне, одноразового використання 

2 Дзеркало гінекологічне розмiр М стерильне, одноразового використання 

3 Дзеркало гiнекологiчне тип Б розмiр S стерильне, одноразового використання 

4 Дзеркало гiнекологiчне тип Б розмiр М стерильне, одноразового використання 

5 Дзеркало гiнекологiчне тип Б розмiр L стерильне, одноразового використання 

 

Призначення: призначене для огляду слизової піхви і шийки матки, забезпечення доступу при 

виконанні лікувально-діагностичних маніпуляцій в гінекології. 

Характеристики: малюнок 1 - Дзеркало гінекологічне, поворотно-зубчаста фіксація (розмір S, 

M); малюнок 2 - Дзеркало гінекологічне тип Б, гвинтова фіксація (розмір S, M, L). Виготовлене 

з міцного, теплопровідного, нетравматичного, прозорого полістиролу (PS). Складається з 2-х 

стулок (верхня, нижня), робочого вікна (вікно візуалізації), фіксатора (типу поворотно-

зубчастий або гвинтовий), 2-х рукояток. Краї стулок дзеркала заокруглені, добре відшліфовані - 

забезпечують легке, безболісне введення дзеркала. 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.  

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

3. Розташувати дзеркало із зімкнутими стулками біля входу до піхві. 

4. У зімкнутому положенні стулок обережно ввести дзеркало в піхву. 

5. Розвести стулки на необхідну відстань шляхом зведення рукояток. 

6. Зафіксувати замок дзеркала, обернувши фіксатор на 90° (для дзеркала з поворотно-зубчастою 

фіксацією) або гвинтом (якщо фіксація гвинтова). 

7. Провести огляд та необхідні маніпуляції. 

8. Виведення дзеркала з піхви здійснюється в зворотному порядку (зімкнути стулки, потім 

видалити дзеркало). 

9. Після проведення необхідних маніпуляцій та видалення дзеркала з піхви, 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. 
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Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. 

Індивідуальна 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 
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