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Редакція №3 

Дата останнього перегляду 29.11.2021р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 
 

Канюля носова киснева 
 

 

 
№ п/п Розмір та модифікація виробів 

1 Канюля носова киснева розмір: дитячий, стерильна, одноразового використання 

2 Канюля носова киснева розмір: дорослий, стерильна, одноразового використання 
 

Призначення: використовується для кисневої терапії, коротко- та довгострокової подачі кисню 

через ніс від кисневого концентратора. 

Характеристики:  

 

Характеристики Канюля носова киснева 

розмір: дитячий 

Канюля носова киснева 

розмір: дорослий 
Довжина 2300 мм 2300 мм 
Зовнішній діаметр носових зубців не більше 3,2 мм не більше 5,0 мм 
Внутрішній діаметр носових зубців не більше 2,2 мм не більше 4,8 мм 
Інтервал між двома лініями носових 
зубців 

не більше 9,8 мм не більше 14,0 мм 

 

Канюля носова киснева має вигляд петлі з носовими зубцями та регулятором довжини, яка 

з’єднана з кисневою трубкою через тристоронній з’єднувач. На кінці кисневої трубки 

розташований конектор. Канюля виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду 

(PVC), носові зубці виготовлені з м’яких термопластичних полімерів, які не викликають 

дискомфорт у пацієнта. Канюля має гладку поверхню та краї заокругленої форми, що виключає 

ризик пошкодження слизової носа. Забезпечує рівномірну подачу кисню, менш помітна та 

більш зручна в порівнянні з кисневою маскою, дозволяє стежити за станом пацієнта, дозволяє 

під час терапії приймати їжу, розмовляти. 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. Вилучити канюлю з упаковки. 
2. Обережно ввести носові зубці в носові ходи паціента. 

3. Відвести кисневі трубки за вуха пацієнта та зафіксувати їх за рахунок регулювання довжини 

петлі таким чином, щоб пацієнту було зручно. 

4. За допомогою конектора підключити кисневу трубку канюлі до кисневої магістралі та/або до 

джерела подачі кисню. 

5. Відрегулювати подачу кисню згідно з призначенням. 

6. При довготривалому використанні канюлі необхідно застосовувати зволожувач на початку 

кисневої лінії. 

7. Після закінчення процедури подачі кисню від’єднати канюлю від обладнання 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 Cо.,LTD 

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People`s Republic of China 

Tel.: 0086 (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 

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

	Інструкція із застосування:
	Застереження:

