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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 16.03.2020р. 

 
 

Інструкція із застосування медичного виробу 
 

Кюретки вакуумні  
стерильні одноразового використання 

 
 

№ п/п Розмір виробу 

1 Кюретка вакуумна, розмір 4, стерильна, одноразового використання 
2 Кюретка вакуумна, розмір 5, стерильна, одноразового використання 

3 Кюретка вакуумна, розмір 6, стерильна, одноразового використання 
4 Кюретка вакуумна, розмір 7, стерильна, одноразового використання 

5 Кюретка вакуумна, розмір 8, стерильна, одноразового використання 

6 Кюретка вакуумна, розмір 9, стерильна, одноразового використання 

7 Кюретка вакуумна, розмір 10, стерильна, одноразового використання 

8 Кюретка вакуумна, розмір 11, стерильна, одноразового використання 

 

Призначення: Кюретка вакуумна (аспіратор внутрішньоматковий) призначена для аспірації 
маткової порожнини (внутрішньоматкової евакуації) у пацієнток акушерського і гінекологічного 
профілю при лікуванні неповного аборту при розмірі матки до 12 тижнів з часу останнього 

менструального циклу, при аборті в першому триместрі, ендометріальній біопсії; для 
лікувально-діагностичної аспірації вмісту черевної порожнини; інших видів аспірації.  
Характеристики: Кюретка вакуумна складається з трубки, виготовленої з медичного прозорого 

полівінілхлориду (PVC), та конектора (адаптера), виготовленого з ABS-пластику. Має гладку 
поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають 

травмуванню тканин під час введення кюретки. На дистальному кінці - 2 бокові отвори. Розмір 
кюретки зазначено безпосередньо на виробі. 
 

Інструкція із застосування: 

1. Вакуум-аспірація вмісту порожнини матки може бути проведена з використанням пристрою 

для мануальної вакуумної аспірації (шприца-аспіратора) або електричного вакуум-аспіратора. 
2. Обрати кюретку вакуумну необхідного розміру. З дотриманням правил асептики розкрити 

упаковку. Вилучити кюретку з упаковки. 

3. При використанні шприца. Після розширення каналу шийки матки за допомогою кульових 
щипців в її порожнину вводять кюретку. 

4. Необхідно стежити, щоб кюретка була щільно охоплена шийкою матки, щоб виключити 
потрапляння повітря в шприц. 

5. Введені в матку стерильні інструменти не повинні торкатися нестерильних поверхонь, в тому 

числі стінок піхви! 
6. Кінчик кюретки треба розташовувати ближче до внутрішнього зіву. При аспірації з приводу 

аборту, залишків плодового яйця - обережно рухати кінчик кюретки в порожнині матки в 
горизонтальній площині, здійснюючи обертальні рухи. Рухи кюретки в порожнині матки при 
взятті біопсії дозволяють отримати матеріал зі стінок матки в залежності від розташування 

вхідного отвору (зрізу) наконечника кюретки. 
7. Під час маніпуляції з використанням шприца важливо не вивести отвір кюретки з 

цервікального каналу, інакше вакуум в шприці буде втрачено. А поки вакуум зберігається, а 
кюретка залишається в порожнині матки, важливо забезпечити нерухомість ручок плунжера 
на кромці корпусу шприца. Якщо плунжер випадково прослизне в шприц, аспірована тканина 

і повітря будуть введені назад в порожнину матки, що може викликати ускладнення. 
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8. Про закінчення аспірації плодового яйця свідчить поява в канюлі рожевої піни без тканини і 

скорочення матки навколо кюретки. Аспіраційна біопсія може бути завершена, як тільки буде 
отримано достатньо тканини для гістологічного дослідження. 

9. При використанні електричного вакуум-аспіратора. Після розширення каналу шийки 

матки в її порожнину вводять кюретку і з'єднують з електровідсмоктувачем, упевнившись, 
що він створює негативний тиск. 

10. Для надходження повітря, яке створює різницю тиску в системі апарату і порожнині 
матки, необхідно періодично виводити кюретку з шийки матки до появи нижнього краю його 
бокового отвору.  

11. Під час аспірації бічний отвір наконечника звертають до стінки матки і роблять рухи (НЕ 
шкребти!) від дна до внутрішнього зіву і по колу (на 360°). Операція вважається закінченою, 

якщо через прозору пластикову стінку кюретки або контрольну трубку (при металевому 
накінечнику) видно, що вміст з порожнини матки більше не надходить, а рука хірурга через 
накінечник відчуває скорочення матки навколо кюретки. 

12. 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 

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

