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 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 24.04.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Пайпель внутришньоматковий 

 
 

Вміст пакування: Пайпель внутришньоматковий 

стерильний, одноразового використання. 

 

Призначення: застосовується в гінекологічній 

практиці для взяття зразків секрету слизової 

оболонки матки (внутрішньоматкової біопсії 

ендометрія). 

Характеристики: Пайпель внутришньоматковий 

являє собою прозорий гнучкий поліпропіленовий 

зонд (катетер) з 4-ма бічними отворами на 

дистальному кінці і внутрішнім пластиковим 

поршнем, який пересувається всередині зонду. 

Дистальний кінець зонду – закритий, атравматичний, заокругленої форми. Поршень 

циліндричної форми з ручкою для утримання і обмежувачем глибини введення в катетер. 

Маркування глибини введення - від 2 до 12 см, з ціною поділки 1 см. Робоча довжина виробу – 

235мм. Принцип дії: поршень створює незначне розрідження (негативний тиск), під дією якого 

матеріал через отвори на кінчику поступає всередину зонду. 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. 

2. Вилучити пайпель внутришньоматковий з упаковки. Медичний виріб готовий до 

використання. 

3. Просунувши поршень всередину оболонки зонда, обережно введіть її через цервікальний 

канал у порожнину матки до упору. Глибину введення можна визначити за сантиметровою 

шкалою оболонки. 

4. Притримуючи пайпель однією рукою, іншою швидко і різко потягніть поршень. 

5. Якщо поршень витягнуто правильно, всередині пайпелю утворюється вакуум. Не 

зволікаючи, швидко оберніть зонд 2-3 рази навколо осі, а також вгору і вниз для того, щоб 

зібрати найбільший обсяг матеріалу. 

6. Пайпель з висунутим поршнем виведіть з матки. 

7. Відріжте кінчик зонду і прокачайте поршень 1-2 рази, помістивши взятий матеріал у 

середовище для транспортування. 

8. 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. 
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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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