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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 24.04.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Одноразові захищені ланцети 

 

 
№ п/п Модифікація та розмір виробу 

1 Ланцет захищений розмiр 18G (1.8мм глибина) стерильний, одноразового використання 

2 Ланцет захищений розмiр 21G (1.8мм глибина) стерильний, одноразового використання 

3 Ланцет захищений розмiр 21G (2.4мм глибина) стерильний, одноразового використання 

4 Ланцет захищений розмiр 26G (1.8мм глибина) стерильний, одноразового використання 

5 Ланцет захищений розмiр 26G (2.4мм глибина) стерильний, одноразового використання 

6 Ланцет захищений розмiр 28G (1.8мм глибина) стерильний, одноразового використання 

 

Призначення: використовуються для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної 

крові на аналіз. 

Характеристики: Ланцет захищений – це одноразовий стерильний автоматичний скарифікатор 

(скарифікатор-автомат). Конструкція, яку мають захищені ланцети для взяття крові, виключає 

ймовірність випадкового контакту пацієнта з голкою як до, так і після його використання. 

Медична голка закрита захисним ковпачком, а після використання голка повертається в корпус 

ланцета. Наявність модифікацій одноразових ланцетів з різною глибиною проколу шкіри 

дозволяє підібрати ланцети в залежності від діагностичних завдань (табл.1). 

 

Табл.1- Модифікації одноразових ланцетів з різною глибиною проколу шкіри. 

Кольоровий код Розмір 

голки 

Глибина 

проколу 

Застосування 

Зелений  Голка 18G 1.8 мм Спеціально для пункції п'ятки і взяття крові у немовлят 

Бузковий 

(пурпуровий) 

Голка 28G 1.8 мм Взяття крові з пальця у дорослих людей для визначення 

глюкози і проведення інших експрес-тестів 

Жовтий Голка 26G 1.8 мм 

Блакитний Голка 26G 2.4 мм Взяття крові з пальця у дорослих людей для визначення 

глюкози і проведення інших експрес-тестів (для 

проколу грубої шкіри дорослих людей) 

Помаранчевий Голка 21G 1.8 мм Для проведення аналізів на гемоглобін, холестерин, гази 

крові, згортання крові та інших діагностичних тестів 

Рожевий Голка 21G 2.4 мм Для проведення аналізів на гемоглобін, холестерин, гази 

крові, згортання крові та інших діагностичних тестів 

(для проколу грубої шкіри у дорослих людей) 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики, скручуючим рухом за годинниковою стрілкою виверніть 

кольоровий захисний ковпачок з корпусу ланцета (див. Мал.1). УВАГА! Не використовуйте 

ланцет, якщо на корпусі відсутній, не закріплений або пошкоджений захисний ковпачок. 

2. Виберіть місце на кінчику пальця пацієнта для забору капілярної крові: для отримання 

максимального обсягу крові і зменшення больових відчуттів необхідно здійснювати прокол, 
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трохи змістившись від центру подушечки пальця (рекомендується бокова поверхня 

подушечки безіменного пальця). 

 
Мал.1 

 

3. Притиснувши ланцет до поверхні шкіри і міцно утримуючи його строго перпендикулярно 

передбачуваного місця проколу, натисніть на кнопку спуска голки. 

4. Викиньте використаний одноразовий ланцет в призначений для цього контейнер для 

подальшої утилізації відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. М'якими масажними рухами вздовж пальця від основи в напрямку місця проколу отримайте 

необхідний обсяг крові. 

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. Тільки для одноразового використання! 

 

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та 

нетоксичний. 

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. 

100 шт. в упаковці. 

 
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: SteriLance Medical (Suzhou) Inc. 

No.68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215133, China 

tel: +86-512-65799308, www.sterilance.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://komsol.ru/site.xp/050055052.html
mailto:bioteh@te.net.ua
http://www.jsukraine.com.ua/

