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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Одноразові хірургічні леза 

 
 

№ п/п Тип виробу 

1 Хірургічні леза тип 11 стерильні, одноразового використання 

2 Хірургічні леза тип 12 стерильні, одноразового використання 

3 Хірургічні леза тип 15 стерильні, одноразового використання 

4 Хірургічні леза тип 20 стерильні, одноразового використання 

5 Хірургічні леза тип 21 стерильні, одноразового використання 

6 Хірургічні леза тип 22 стерильні, одноразового використання 

7 Хірургічні леза тип 23 стерильні, одноразового використання 

8 Хірургічні леза тип 24 стерильні, одноразового використання 

9 Хірургічні леза тип 25 стерильні, одноразового використання 

 

Призначення: призначені для всіх видів хірургічних втручань. 

Характеристики: Хірургічні леза виготовлені з нержавіючої або карбонової сталі. Орієнтовані 

та викладені в одну сторону. Розмір (тип) виробу наведено в таблиці - Тип виробу (11, 12, 15, 20, 

21, 22, 23, 24, 25). 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. 

2. Вилучити хірургічне лезо з упаковки та приєднати його до ручки через спеціально 

призначений для цього отвір. 

3. Використати за призначенням. 

4. Після проведення необхідних маніпуляцій від’єднати лезо від ручки. 

5. 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 радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та 

нетоксичний. 

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

Індивідуальна упаковка з фольги. 

 

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: SteriLance Medical (Suzhou) Inc. 

No.68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215133, China 

tel: +86-512-65799308, www.sterilance.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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