
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

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

Опис
Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ  вироблений із колагену, протеїн 
якого сформований із 3 переплетених поліпептидів. Цей матеріал електрично 
нейтральний у фізіологічних умовах. Шовний матеріал упакований із застосуванням 
консерванту, який містить приблизно 89% ізопропанолу, 2%  триетаноламіну та 9% 
води. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ оброблений хромовими 
соляними розчинами. Відповідає всім вимогам для хірургічних шовних матеріалів.

Дія
Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ викликає помірну реакцію 
тканин внаслідок протеолітичного процесу кетгуту, із наступним зниженням міцності 
на розтяг та втратою маси. Процес продовжується до повної абсорбції матеріалу. 
Фактори, які впливають на швидкість абсорбції матеріалу:
1. Наявність інфекції. Хірургічний шовний матеріал  КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ швидше 
абсорбується в інфікованих тканинах. 
2. Зона застосування. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ 
абсорбується швидше у тканинах, які піддаються дії протеолітичних ензимів, таких 
як черевна порожнина, шийка матки, піхва.
3. Міцність на розтяг втрачається приблизно на 14-21  день, повна абсорбція 
відбувається за 60-90 днів.

Застосування
Шлунково – кишковий тракт, слизові оболонки, урологія, гінекологія, фасції, 
м’язи, підшкірна клітковина, черевина, паренхіматозні органи, бронхи і легені, 
травматологічна хірургія, закриття ран. 

Протипоказання
Не призначений до використання у пацієнтів з алергічною реакцією на компоненти 
матеріалу. Не рекомендований до використання у офтальмології, серцево-судинній 
та нейрохірургії.

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

Заходи безпеки
 Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. 
Уникайте стискання матеріалу чи контакту з гострими інструментами. Не чіпайте і не 
відривайте голку за кінець, яким вона закріплена до нитки.
Для безпеки (надійності) вузла, використовується стандартна хірургічна техніка 
в’язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді 
хірурга.
При зав’язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з 
однаковою силою.
УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи 
пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку 
від голки. Нерівномірний натяг нитки може призвести до створення небезпечного 
вузла. Для створення  надійного вузла, необхідно затягнути нитку у відповідності до 
техніки в’язання стандартних хірургічних вузлів.
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Стерильність
Шовний матеріал  виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній 
упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. 
В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним протягом строку 
придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія
Включає гостру запальну реакцію тканин, як відповідь на наявність чужорідної 
речовини, а також тимчасовий набряк під час абсорбції.

Умови зберігання
Температура  5-30 0С, відносна вологість не більше 65%, в сухому та темному 
приміщенні.

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
www.golnit.com.ua

Use By Використати до

Manufacture Date Дата виготовлення

Do Not Reuse Не використовувати 
повторно

Sterilized with e-beam Стерилізовано електронно-
променевою обробкою

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

R

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»

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
www.golnit.ua
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