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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Серветки медичні із нетканого матеріалу, просочені спиртовим розчином 

 

 
№ 

п/п 

Модифікація та розмір виробу 

1 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

30х65мм, одноразового використання 

2 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

56х65мм, одноразового використання 

3 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

60х100мм, одноразового використання 

4 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

110х125мм, одноразового використання 

5 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

135х185мм, одноразового використання 

6 Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 

110х150мм, одноразового використання 

 
Призначення: призначені для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для 

дезінфекції рук, обробки шкіри до і після ін'єкцій, перед проведенням різних маніпуляцій, або інших 

поверхонь, які потребують дезінфекції. 

Характеристики: серветки виготовлені з нетканого матеріалу, рівномірно просочені 70% розчином 

ізопропилового спирту. Кожна серветка має індивідуальну герметичну паперово-фольгову упаковку. 

Розміри наведені у таблиці - Модифікація та розмір виробу. 

 

Інструкція із застосування: 

1.Дістати паперово-фольгову упаковку з серветкою. 

2.Відкрити та дістати серветку. 

3.Ретельно обробити руки, потрібну ділянку шкіри або іншу поверхню, яка потребує дезінфекції. 

4.Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства. 

Увага! 

1. Зберігати у чистому, сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей 

місці. Уникати нагрівання. 

2. Використовувати на неушкодженій шкірі. 

3. Не обробляти серветками слизові оболонки. 

4. Використати одразу після відкриття упаковки. 

5. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та після закінчення терміну 

зберігання. 

6. Тільки для одноразового використання! 

 

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

Пакування по 100шт. 

 

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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