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- пелюшка; 

- рукавички 

оглядові; 

- дзеркало 

гінекологічне; 

- щіточка 

ендоцервікальна; 

- шпатель 

цервікальний; 

- ложка 

Фолькмана; 

- скло предметне; 

- серветка волога; 

- бахіли; 

- папір для 

нотаток 

Набір гінекологічний має мати наступний склад: 

- пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60х50 см, матеріал пелюшки 

ламінований спанбонд; 

- рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; 

- дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-

зубчастою фіксацією, розмір дзеркала M, матеріал дзеркала PS – 

1шт.; 

- щіточка ендоцервікальна – 1шт.; 

- шпатель цервікальний – 1шт.; 

- ложка Фолькмана – 1шт.; 

- скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 2шт.; 

- серветка волога – 1шт.; 

- бахіли – 1пара; 

- папір для нотаток розміром 14х20 см -1шт. 

 

Щіточка ендоцервікальна повинна бути довжиною не менше 20 см, 

з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, 

закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. 

Застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого 

зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні 

гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість 

ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення 

травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції. 

 

Шпатель цервікальний повинний бути призначений для 

одночасного забору біоматеріалу з поверхні слизової цервікального 

каналу, зіву і шийки матки для подальшого проведення 

цитологічних і бактеріологічних досліджень. Повинний бути 

виготовлений з еластичного медичного поліпропілену. На одному 

кінці шпателя повинно бути два заокруглених закінчення: перше - 

більш вузьке і довге з невеликим радіусом; друге - більш плоске і 

широке, що має трохи більший радіус, призначене для забору мазка 

з поверхні шийки матки. На протилежному кінці шпатель повинен 

мати звужене тупе закінчення з малим радіусом, що має 

одностороннє розширення та забезпечує взяття біоматеріалу з 

нижньої третини цервікального каналу. Повинний мати розміри: 

довжина 230± 2 мм; довжина ручки: 130мм. 

 

Ложка (шпатель) Фолькмана повинна бути призначена для взяття 

матеріалу для бактеріологічного дослідження з поверхні слизової 

піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри. Повинна 

складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві 

робочі частини у вигляді ложок різного розміру. Повинна бути 

виготовлена з теплопровідного, нетравматичного, білого АБС-

пластику. Повинна мати розміри: довжина 210± 3 мм; довжина 

робочої частини: 8 мм (з двох сторін). 

 

Набір повинен бути стерильним 

Повинен мати індивідуальне пакування 

Повинен бути для одноразового використання 

 
  


