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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Скло предметне 

 

 
№ п/п Модифікація та розмір виробу 

1 Скло предметне з нешліфованими краями 

2 Скло предметне зі шліфованими краями 

3 Скло предметне зі шліфованими краями з одною смугою з одного боку 

 
Призначення: скло предметне призначене для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-

діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях. 

Скло з нешліфованими краями використовують в тому випадку, коли відблиски на зрізаному 

бічному ребрі скла не впливають на ідентифікацію об'єкта. Скло предметне зі шліфованими краями 

використовують, якщо відблиски на зрізаному бічному ребрі скла можуть ускладнити ідентифікацію 

об'єкта. 

Характеристики: скло предметне JS виготовлене з безбарвного силікатного скла, має абсолютно плоску 

і рівну поверхню, однорідну структуру, абсолютну прозорість і рівномірну товщину. Сталість товщини 

скла по всій довжині знижує до мінімуму необхідність підстроювання фокусної відстані мікроскопа, що 

особливо важливо при мікроскопії на імерсійному об'єктиві. Предметні стекла JS безбарвні, що дозволяє 

людському оку при роботі з ними розрізняти відтінки забарвлених клітин. Товщина скла 1 мм. Розміри: 

25х76 мм. Скло предметне зі шліфованими краями з одною смугою з одного боку має з одного боку 

матову смугу (поле) для запису розміром 25х20 мм. 

 

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. Уникати ударів та різких рухів для запобігання появи тріщин. 

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 50 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. 

 
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”. 
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