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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Сечоприймач дитячий 100 мл 
 

№ п/п Перелік та розмір виробу 

1 Сечоприймач дитячий 100 мл стерильний, одноразового використання 

2 Сечоприймач дитячий (для хлопчиків) 100 мл стерильний, одноразового використання 

3 Сечоприймач дитячий (для дівчат) 100 мл стерильний, одноразового використання 

 

Призначення: призначений для збору сечі у немовлят. 

Характеристики: Об`єм сечоприймача 100 мл, має шкалу градуювання від 10 мл до 100 мл, 

ціна поділки 10 мл. Має отвір, адаптований під фізіологічні особливості дитини. Сечоприймач 

забезпечений гіпоалергенним фіксуючим пристроєм, який сприяє надійному приляганню та 

дозволяє легко приклеювати та знімати сечоприймач. Мішок сечоприймача виготовлений з 

поліетилену, стінки мішка - прозорі.  

Інструкція із застосування: 

1. Вимити руки з милом. 

2. Підмити дитину і обсушити статеві органи. 

3. Покласти дитину на спину. 

4. Відкрити упаковку із сечоприймачем і звільнити клейку поверхню від захисної плівки. 

5. Щоб надіти сечоприймач хлопчикові, необхідно статеві органи і мошонку або її частину 

опустити в сечоприймач. Клейка поверхня сечоприймача прикріплюється до шкіри біля 

кореня статевого члена і по промежині або по мошонці. Анальний отвір повинен знаходитися 

поза зоною збору сечі. Резервуар направити вгору. 

6. У дівчаток клейка поверхня повинна обхвачувати великі статеві губи, щільно прилягаючи до 

шкіри. Анус не повинен попасти під клейку поверхню. Резервуар направити вниз. 

7. Знайшовши потрібне положення, злегка натисніть на липкий контур, щоб зафіксувати 

резервуар. 

8. Акуратно надіньте на дитину підгузок або зафіксуйте сечоприймач за допомогою пелюшки, 

щоб він не сповз під час руху. 

9. Після закінчення збору сечі зняти сечоприймач. 

10. Відрізати куточок сечоприймача та злити зібрану сечу в стерильну ємність для 

транспортування. Статеві органи дитини обмити і обсушити. 

11. Після використання утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства. 

Застереження: 

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. 

2. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка. 

3. Використати одразу після відкриття упаковки. 

4. 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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