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 Редакція № 1 

Дата останнього перегляду 16.03.2020р. 

 
 

Інструкція із застосування медичного виробу 
 

Зонди шлункові з провідником 
стерильні одноразового використання 

 
 

№ п/п Розмір виробу 

1 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 8, стерильний, одноразового використання 
2 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 10, стерильний, одноразового використання 

3 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 12, стерильний, одноразового використання 
4 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 14, стерильний, одноразового використання 

5 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 16, стерильний, одноразового використання 

6 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 18, стерильний, одноразового використання 
7 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 20, стерильний, одноразового використання 

8 Зонд шлунковий з провiдником, розмiр 22, стерильний, одноразового використання 

 

Призначення: використовується для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною 
метою, для ентерального харчування, промивання шлунку, дренування небажаного вмісту 
шлунку. 

Характеристики: Виготовлений з прозорого медичного імплантаційного поліуретану. 
Складається з трубки, конектора (адаптера) з ковпачком та перехідником «універсальний 
конектор/Луер» та оснащений металевим провідником у вигляді пружини з медичної 

нержавіючої сталі для полегшення введення зонда через ніс або рот. Має гладку поверхню та 
закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають травмуванню 

тканин під час введення зонду. На дистальному кінці - 4 бокові отвори. Зонд покритий 
гідрофільним лубрікантом: при контакті з водою значно зменшується тертя, що полегшує 
постановку. Матеріал також набуває додаткової м'якості та пластичності при нагріванні до 

температури тіла. Ідеально підходить для тривалого використання (до 30 днів). 
Довжина зонда не менше 850 мм. Прозорий, має рентгенконтрасну смужку по всій довжині та 

позначки для точного розміщення зонда. Конектор з кольоровим кодуванням розміру. Зонд 
укладений при пакуванні у вигляді кільця (без перегинів). 
 

Інструкція із застосування: 

1. Для постановки зонду необхідно підготувати фонендоскоп, шприц 20-30 мл. 

2. При внутрішньошлунковій постановці необхідно розрахувати довжину зонду, що вводиться, 
яка дорівнює сумі відстані від мочки вуха до кінчика носа хворого і від кінчика носа до 
верхньої частини епігастральної ділянки. При введенні зонда в дванадцятипалу кишку до 

отриманої величини необхідно додати 23 см. 

  
3. Необхідно трохи підняти/посадити пацієнта. 

4. Обрати зонд шлунковий з провiдником необхідного розміру. З дотриманням правил асептики 
розкрити упаковку. Вилучити зонд з упаковки. 

5. Ввести зонд через ніздрю до носоглотки. Після появи блювотного рефлексу попросити 

пацієнта зробити ковтальні рухи. Для полегшення проходження зонду можна дати пацієнту 
випити води або проковтнути шматочки льоду. 
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6. Після проходження гортані обережно вводити зонд до відміряної заздалегідь відстані. 

7. Для перевірки правильності розміщення зонду різко введіть невелику кількість повітря за 
допомогою підготовленого шприца і проведіть аускультацію шлунка. Можна провести 
відсмоктування шлункового вмісту. 

   
8. Для того, щоб переконатися в правильному розміщенні зонда, за необхідності, доцільно 

виконати рентгенологічне дослідження - зонд і провідник рентгенконтрастні. 
9. Коли переконалися в правильному розміщенні зонда, обережно витягніть провідник. 

Повторне введення провідника в зонд, встановлений пацієнту, неприпустимо! 
10. При догляді за зондом необхідно враховувати наступне:  

- після завершення харчування пацієнта зонд необхідно промити фізіологічним 
розчином/водою; 

- зонд необхідно промивати після кожної зупинки помпи; 

- не використовуйте провідник для відновлення прохідності зонда; 
- не використовуйте помпи для харчування, які нагнітають більше 40 psi; 

- при введенні через зонд лікарських препаратів необхідно ретельно подрібнювати таблетки, 
отриману суспензію вводити за допомогою шприца або помпи; 

- при використанні зонда більше 30 діб у одного хворого доцільно його замінити. 

11. Після використання утилізувати виріб 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. 
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 

http://www.suyunmedical.com/
mailto:bioteh@te.net.ua
http://www.jsukraine.com.ua/

