
1 

 

 Редакція № 2 

Дата останнього перегляду 24.04.2019р. 

 

 

Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Затискач для пуповини 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміст пакування: Затискач для пуповини стерильний одноразового використання. 

 

Призначення: призначений для затискання пуповини відразу після народження дитини 

методом накладання на куксу під час обрізання пуповини. 

Область застосування: перинатологія. 

Характеристики: Затискач складається з двох браншів дугоподібної форми внутрішньою 

поверхнею з'єднаних між собою кільцем з того ж матеріалу. Довжина 50 мм. Виготовлений з 

міцного пружного нетоксичного пластику білого кольору, в своїй конструкції має ребристу 

внутрішню робочу поверхню з атравматичними зубчиками (насічками) та спеціальний 

фіксуючий замок з подвійним затвором, який забезпечує міцну фіксацію на пуповині в одному 

положенні і запобігає випадковому (передчасному) розкриттю затискача. Затискач має 

поздовжній жолоб, розташований по центру внутрішньої робочої частини кожної бранші, який 

слугує для більш рівномірного розподілу Вартонових драглів (желеподібна речовина навколо 

судин пуповини). Затискач біологічно безпечний та атравматичний. 

 

Інструкція із застосування: 

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. 

2. Вилучити затискач з упаковки. Медичний виріб готовий до використання. 

3. Перед використанням завжди слід проконтролювати систему блокування. Не застосовувати 

виріб, якщо система не повна або заблокована. 

4. Перевірити товщину пуповини. Якщо пуповина тонка, може виникнути необхідність її 

складання перед використанням затискача для створення більшого опору при затисканні 

затискача. 

5. Помістити пуповину в середині корпусу затискача. 

6. Переконатися, що жоден предмет не блокує цього місця (наприклад, серветки, хірургічні 

інструменти і т.д.). 

7. Затиснути затискач до блокування і замикання. Переконатися, що затискач належним чином 

затиснутий і немає можливості розкрити його руками. Перерізати пуповину, дотримуючись 

всіх правил виконання цієї процедури, на відстані, що перешкоджає зісковзуванню 

затискача. 

8. Упевнитися, що кінець пуповини не кровоточить. 

9. Регулярно перевіряти, чи не з'явилося симптомів кровотечі через негерметичне затискання 

або пошкодження пуповини. 

10. Після використання утилізувати затискач 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. 
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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. 

 

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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