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Інструкція із застосування медичного виробу 
 

Дзеркало носове 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Вміст пакування: Дзеркало носове стерильне одноразового використання. 
Призначення: призначене для розширення крил носа при проведенні різних оглядів (передня риноскопія), 
оперативних втручаннях і лікувальних процедурах в порожнині носа. 
Область застосування: отоларингологія. 
Характеристики: виготовлене з медичного ABS-пластику. Складається з 2 рукояток (створок), з’єднаних 
між собою заклепкою, розкриття яких здійснюється за допомогою сталевої пружини.  Висока якість 
матеріалу і обробки інструменту (гладка поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію. 
Довжина виробу 150 мм, довжина робочої голівки 28 мм. 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. 

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

3. Однією рукою взяти дзеркало носове, іншу руку розташувати на тімені пацієнта, фіксуючи його голову. 

4. Під контролем зору і променю світла від дзеркала рефлектора ввести бранші дзеркала носового в 
зімкнутому стані в принісок носа паралельно до дна носової порожнини. Кінці браншів носового 
дзеркала не повинні торкатися слизової оболонки. 

5. Поступово розширюючи бранші, по черзі оглянути обидві половинки носа. 

6. Виведення дзеркала з носа здійснюється в зворотному порядку (зімкнути бранші, потім видалити 
дзеркало). 

7. 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 
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