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Дата останнього перегляду 24.04.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Голки для забору крові стерильні одноразового використання 

 

 
№ п/п Розмір виробу 

1 Голка для забору крові розмір 0,9 (20G), стерильна, одноразового використання 

2 Голка для забору крові розмір 0,8 (21G), стерильна, одноразового використання 

3 Голка для забору крові розмір 0,7 (22G), стерильна, одноразового використання 

 

Призначення: двосторонні стерильні голки призначені для використання під час забору 

венозної крові вакуумною пробіркою, в тому числі, для забору декількох проб за одну 

процедуру венепункції. 

Характеристики: призначені для вакуумних систем (використовуються разом з утримувачем 

голки та вакуумною пробіркою). Двостороння голка забезпечує закритість системи, при якій 

кров потрапляє в пробірку без контакту з зовнішнім середовищем. Одна частина голки 

вводиться у вену пацієнта, а інша, закрита гумовою мембраною (клапаном), - для проколу 

гумової пробки в кришці пробірки. Футляр голки має етикетку з перфорацією, що є візуальним 

контролем цілісності упаковки. Матеріал голки - нержавіюча сталь, силіконізоване покриття 

голки зовні і зсередини. Подвійний зріз кінця голки. Наявність різьби на канюлі для 

вгвинчування голки в утримувач («гвинтовий» замок). Колірне кодування канюлі і футляра за 

міжнародним стандартом - в залежності від розміру голки. Розміри голок наведені у таблиці (в 

залежності від діаметру): 

0,7 мм чорна р. 22G 

0,8 мм зелена р. 21G 

0,9 мм жовта р. 20G. 

Інструкція із застосування: 

1. Дотримуючись правил асептики, взяти голку однією рукою за кольоровий ковпачок, другою 

рукою вивернути і зняти білий захисний ковпачок, що закриває другий кінець голки з 

гумовою мембраною. 

2. Вставити в утримувач голки вільний кінець голки, закритий гумовою мембраною, і 

загвинтити до упору. 

3. Зняти захисний кольоровий ковпачок. 

4. Ввести у вену голку з утримувачем зрізом вгору, як це робиться при звичайній процедурі 

взяття крові шприцом. 

5. Взяти утримувач однією рукою, а другою рукою взяти вакуумну пробірку (пробірку для 

вакуумних систем), яка була підготовлена заздалегідь, і вставити її кришкою у тримач. 

6. Утримуючи виступи тримача вказівним та середнім пальцями другої руки, великим пальцем 

надіти пробірку на голку до упору. При цьому голка проколює гумову мембрану і гумову 

пробку в кришці пробірки 

7. Якщо пункція вени була проведена правильно, кров почне надходити у пробірку відразу ж 

після її встановлення у тримач до повного заповнення дозованого об’єму вакууму. 

8. Якщо було накладено джгут, його необхідно зняти одразу ж після початку надходження крові 

в пробірку.  

9. Після заповнення пробірки до необхідного об’єму (припинення струму крові), витягти її з 

утримувача. 

10. У разі необхідності взяття у пацієнта декількох проб крові, вставити в утримувач 

наступну пробірку та повторити пункти 5-9. 

11. Після забору проб, вийняти утримувач з голкою з вени та утилізувати відповідно до 

вимог чинного законодавства. 
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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. 

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 

mailto:bioteh@te.net.ua
http://www.jsukraine.com.ua/

