
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Неіржавіюча сталь

Опис

Дія

Застосування

Протипоказання

Попередження

Заходи безпеки

Стерильність

Умови зберігання
Температура 15-40 0С,  відносна вологість  не більше 80%, в сухому приміщенні.

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь –  є  монофіламентним або 
мультифіламетним матеріалом, що не розсмоктується, виробленим із неіржавіючої 
сталі, до складу якої  в основному входять залізо, хром та нікель, класифікованої  
згідно AISI в серії 200, 300, 400 і 500, яка використовується для виготовлення  
хірургічних матеріалів. Сталеве моноволокно характеризується еластичністю, 
опором до корозії, легкістю використання та високою міцністю.    

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь виробництва ГОЛНИТ 
випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал після  
закінчення терміну придатності, не використовувати матеріал, якщо упаковка  має 
пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним на 
протязі терміну придатності,  вказаному на індивідуальній упаковці.

Як і при роботі з іншими матеріалами, треба уникати його пошкоджень під час 
застосування. Щоб запобігти пошкодженню шовного матеріалу не відривайте 
голку від закріпленого в неї дрота. Для надійної фіксації використовуйте 
стандартну хірургічну техніку, ґрунтуючись на досвіді хірурга.    

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторне використання
дроту не припустиме. Повторно не стерилізувати.
Повторна стерилізація матеріалу може призвести до інфекції та втрати міцності.   

Протипоказаний у пацієнтів, які мають високу чутливість або алергію до будь-якого 
з матеріалів, які входять  до складу неіржавіючої сталі. 

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь показаний для використання в 
ортопедії та травматології, а також для тих хірургічних процедур, де необхідна 
надійна тривала фіксація, в таких, наприклад, випадках, як закриття грудини після 
стернотомії.  

Хірургічний  шовний  матеріал  Неіржавіюча  сталь  викликає  мінімальну запальну 
реакцію.   Не   абсорбується   тканинами   і   не   втрачає  своєї  міцності  на  розтяг.  
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В и р о б л е н о  в  У к р а ї н і .

ТОВ  «Голнит» 
Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна
Тел.:  +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com
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Use By Використати до

Manufacture Date Дата виготовлення

Do Not Reuse Не використовувати 
повторно

Sterilized with ethylene 
oxide 

Стерилізовано 
окисом етилену

Temperature limitation Температура 
зберігання

Caution Обережно

Batch Code Лот продукції

Product Code Код продукції

Manufacturer Виробник

Reverse Cutting Needle Зворотньо-ріжуча 
голка

Spatula Needle Шпательна голка

Taper Point Needle Колюча голка

Tapercut Needle Колюче-ріжуча 
голка

Reverse Cutting Needle Зворотньо-ріжуча 
голка

Spatula Needle Шпательна голка

Taper Point Needle Колюча голка

Tapercut Needle Колюче-ріжуча 
голка

Cutting Needle                                        Ріжуча голка

Tapercut needle with a 
sharpening "diamond"                        

Колюче-ріжуча голка 
з заточкою «даймонд»

www.golnit.ua




