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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Катетер для годування 
 

 
 

№ п/п Модифікація та розмір виробу 
1 Катетер для годування, розмiр 5, стерильний, одноразового використання 

2 Катетер для годування, розмiр 6, стерильний, одноразового використання 
3 Катетер для годування, розмiр 8, стерильний, одноразового використання 

4 Катетер для годування, розмiр 10, стерильний, одноразового використання 
 

Призначення: використовується для забезпечення ентерального живлення, введення рідкої їжі 

пацієнтам із захворюваннями, які перешкоджають нормальному прийому їжі; може також 
використовуватись для введення лікувальних препаратів, промивання шлунку, відбору проб. 

Характеристики: Катетер для годування виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду 
(PVC), складається з трубки та конектора (адаптера) типу Луєр Сліп з захисним ковпачком. Має 
гладку поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що 

запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці – 2 
латеральних вічка. Довжина катетера 500 мм. Має рентгенконтрасну смужку по всій довжині та 

позначки для точного розміщення катетера. Універсальний конектор з кольоровим кодуванням 
розміру. Катетер вводиться, як правило, в шлунок або тонкий кишківник через ніс. 
Інструкція із застосування: 

1. Обрати необхідний розмір катетера. 
2. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. Вилучити катетер з упаковки. 

3. Перед використанням обробити катетер мастилом на водній основі. 
4. Ввести катетер через ніздрю до носоглотки. Після появи блювотного рефлексу попросити 

пацієнта зробити ковтальні рухи. Для полегшення проходження катетера можна дати пацієнту 

випити води. 
5. Звернути увагу на мітку на катетері, при вході катетера в шлунок відчувається опір. В разі 

необхідності використати радіограф для того, щоб переконатись в правильності положення 
катетера. Не починати подачу, поки не переконаєтеся в правильності постановки катетера. 

6. Зафіксувати проксимальний кінець катетера. Далі діяти в залежності від поставлених цілей 

(харчування, промивання, відбір проб тощо). 
7. Після використання 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. 
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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