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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 25.11.2019р . 

 

 
Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Катетери внутрішньовенні з клапаном 
 

 
№ 

п/п 

Модифікація та розмір виробу 

1 Катетер внутрішньовенний з клапаном, розмір 1,3мм (18G), стерильний, одноразового використання 

2 Катетер внутрішньовенний з клапаном, розмір 1,1мм (20G), стерильний, одноразового використання 
3 Катетер внутрішньовенний з клапаном, розмір 0,9 мм (22G), стерильний, одноразового використання 

4 Катетер внутрішньовенний з клапаном, розмір 0,7 мм (24G), стерильний, одноразового використання 

 

Призначення: катетери внутрішньовенні з клапаном призначені для довготривалих 
внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів . 

 

Характеристики: Матеріал голки - нержавіюча сталь, 3-гранна заточка голки зменшує 

травмування при пункції. Катетер має боковий ін’єкційний порт з клапаном для додаткових 
внутрішньовенних введень та гнучкі крильця для зручної та безпечної фіксації. Колірне кодування 
клапану за міжнародним стандартом - в залежності від розміру голки. Є захисний ковпачок для 

голки. Катетер має 3 інтегровані рентгенконтрастні смужки, заглушку та канюлю Луер Лок, 
плавний перехід між катетером та голкою-провідником. 
 

Інструкція із застосування: 

1. Оберіть необхідний розмір катетера внутрішньовенного з клапаном.  

2. З дотриманням правил асептики обробіть місце пункції. 
3. Розкрийте упаковку та вийміть катетер внутрішньовенний з клапаном. 
4. Зніміть захисний ковпачок голки та під гострим кутом введіть голку у периферичну вену. 

5. Переконайтеся, що кров надходить в камеру зворотного току крові. Це свідчить про 
правильність пункції. 

6. Просуньте катетер у вену і обережно видаліть голку. 
7. Не намагайтесь повторно ввести частково або повністю вийняту голку! 
8. Не натискайте пальцем на вену в місці введення катетера або над ним. Це може призвести до 

розбризкування крові. 
9. Під’єднайте до канюлі систему для введення інфузійних розчинів, шприц  або закрийте 

заглушкою Луер Лок. 
10. Утилізуйте видалену голку у відповідний контейнер. 
11. Зафіксуйте катетер за допомогою пластиря. 

12. У внутрішньовенний катетер з клапаном лікарські засоби можуть вводитись безпосередньо 
через порт за допомогою шприця. Якщо порт не використовується, він має бути закритий 

клапаном. 
13. Регулярно перевіряйте місце пункції вени на наявність будь-яких реакцій. 
14. Після проведення необхідних маніпуляцій обережно видаліть катетер з вени. 

15. Утилізуйте катетер 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! 

6. У разі невдалої спроби катетерізації повторно не використовувати! 

7. Не дозволяється повторне введення голки в катетер! 
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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/

