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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Скло покривне 

 

 
№ п/п Модифікація та розмір виробу 

1 Скло покривне 10х10 мм 

2 Скло покривне 12х12 мм 

3 Скло покривне 14х14 мм 

4 Скло покривне 16х16 мм 

5 Скло покривне 18х18 мм 

6 Скло покривне 20х20 мм 

7 Скло покривне 22х22 мм 

8 Скло покривне 24х24 мм 

9 Скло покривне 24х32 мм 

10 Скло покривне 24х40 мм 

11 Скло покривне 24х50 мм 

12 Скло покривне 24х60 мм 

 
Призначення: покривні стекла призначені для покриття зразка, розміщеного на предметному склі, для 

захисту мікропрепаратів від пилу і механічних пошкоджень при мікроскопіюванні у видимій області 

спектру, для захисту препарату від впливу імерсійного масла при використанні об'єктивів з високою 

роздільною здатністю, для захисту об'єктиву від впливу реактивів, що пропускаються через зразок в 

деяких методиках. Покривні стекла застосовуються при самостійному виготовленні мікроскопічних 

препаратів. 

Характеристики: покривні стекла JS виготовлені з безбарвного силікатного скла, чисті, знежирені, 

мають абсолютно плоску і рівну поверхню, рівномірну товщину, абсолютну прозорість і однорідну 

структуру. Товщина скла 0,16 ±0,03 мм. Розміри наведені у таблиці - Модифікація та розмір виробу. 

 

Інструкція із застосування: 

1. Під час роботи використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, одноразові рукавички, 

тощо, і діяти у відповідності з діючими нормами. 

2. Дістати виріб з упаковки, підготувати до роботи: оглянути, чи не має тріщин та сколів. 

3. Використати за призначенням. 

4. Після використання за призначенням утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства. 

Застереження: 

1. Обережно! Крихкий виріб зі скла, який може бути пошкоджено через сильний механічний вплив на 

нього. 

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

3. Використовувати лише за призначенням. 

4. Тільки для одноразового використання. 

 

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

Пакування по 1000 шт. 

 

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in 

vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754, про що видано Декларацію про 

відповідність. 
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