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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 25.11.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Набори отоларингологічні 

 
 

№ п/п Комплектація виробу 

1 Набір отоларингологічний, комплектація 1 
(дзеркало носове-1шт, воронка вушна-2шт, шпатель отоларингологічний-1шт.) 

стерильний, одноразового використання 

2 Набір отоларингологічний, комплектація 2  

(дзеркало носове-1шт, воронка вушна-2шт, шпатель отоларингологічний-1шт, серветка 

тришарова-1шт, лоток-1шт, аплікатор-4шт.) 

стерильний, одноразового використання 

 

Призначення: набори отоларингологічні призначені для проведення комплексних оглядів в 

ЛОР-практиці, лікувальних процедур і взяття проб на аналіз під час обстеження лор-органів. 

Область застосування: отоларингологія. 

Характеристики: Набір містить комплект маніпуляційних інструментів та медичних виробів 

одноразового використання, необхідних під час проведення оглядів (див. табл. «Комплектація 

виробу»). 

 

Набір отоларингологічний, комплектація 1 Набір отоларингологічний, комплектація 2 

- дзеркало носове - 1шт (виготовлене з ABS-

пластику та сталевої пружини, довжина виробу 

150мм, довжина робочої голівки 28 мм); 

- воронка вушна - 2шт (виготовлена з 

поліетилену, довжина воронок 35 мм, діаметр 

отвору Ø 4мм та Ø 4,6мм); 

- шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель 

отоларингологічний пластиковий підсилений 
виготовлений з ABS-пластику, поверхня гладка, 

рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї, з 

обох сторін має по 3 ребра жорсткості, довжина 

виробу 175 мм) 

- дзеркало носове - 1шт (виготовлене з ABS-

пластику та сталевої пружини, довжина виробу 

150 мм, довжина робочої голівки 28 мм); 

- воронка вушна - 2шт (виготовлена з 

поліетилену, довжина воронок 35мм, діаметр 

отвору Ø 4мм та Ø 4,6мм); 

- шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель 

отоларингологічний пластиковий виготовлений з 

прозорого пластику, поверхня гладка, рівні бічні 

сторони та заокруглені торцеві краї, має розміри: 

довжина - 150мм, ширина -19мм, товщина - 2мм); 

- серветка тришарова – 1шт (з розрізом, розмір 

66х36 см); 

- лоток – 1шт (полімерний, для інструментів); 

- аплікатор – 4шт (з бавовняною кінцівкою, 

дерев`яний та пластиковий стрижень, довжина 

150±3 мм) 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.  

2. Застосовувати інструменти, що входять до складу наборів, відповідно до призначення 

конкретного інструменту: 

- дзеркало носове призначене для розширення крил носа при проведенні різних оглядів 

(передня риноскопія), оперативних втручаннях і лікувальних процедурах в порожнині носа; 

- воронка вушна призначена для огляду зовнішнього слухового проходу і барабанної 

перетинки. Ввести воронку потрібного розміру в слуховий прохід для огляду його глибинних 

частин та барабанної перетинки, утримуючи виріб великим, вказівним і середнім пальцями 

руки за обідок; 

- шпатель отоларингологічний призначений для огляду ротової порожнини та ротоглотки. За 

допомогою шпателя при відкритому роті, по черзі відводячи праву і ліву щоки під час 
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ларингологічного обстеження, провести огляд ротової порожнини пацієнта. Для огляду 

ротоглотки шпатель кладуть на передні 2/3 язика, притискують його донизу і дещо на себе; 

- аплікатор призначений для взяття біологічного матеріалу для подальшого лабораторного 

вивчення, а також для обробки ран розчинами та іншими видами лікарських засобів. 

Тримаючи аплікатор за край стрижня без ватного намотування, провести необхідні 

маніпуляції; 

3. Серветка та лоток використовуються за призначенням. 

4. Після проведення необхідних маніпуляцій 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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