
 

Інструкція із застосування медичного виробу 

ШПРИЦ ІН’ЄКЦІЙНИЙ 

 

Призначення для використання  

Шприц призначений для внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових і 

внутрішньовенних ін’єкцій лікарських рідин або розчинів, введення лікарських рідин або 

розчинів через катетери та дренажні трубки і видалення рідини з тіла. Медичний виріб 

призначений для застосування кваліфікованим та спеціально навченим персоналом. При 

використанні слід дотримуватися заходів безпеки через можливість травматизму. 

 

Запобіжні заходи! 

• Тільки для одноразового використання. 

• Не використовуйте, якщо упаковка розкрита або пошкоджена. 

• Перевірте термін придатності на упаковці перед використанням. 

 

Попередження! 

• Не проводити ін’єкцію двічі тією ж голкою. 

• Змішування в одному шприці різних розчинів дозволяється лише під наглядом лікаря та 

за рецептом.  

 

Інструкція по проведенню ін’єкцій 

 Відкрийте стерильну упаковку та дістаньте шприц із надітою голкою, дотримуючись 

правил асептики. 

 Вставте голку надіту на шприц в ємність з медичною рідиною або розчином для ін’єкцій, 

тримаючи циліндр шприца, набрати необхідний обсяг медичної рідини або розчину за 

допомогою поршня шприца. 

 Якщо використовується шприц з двома голками, набрати медичний розчин або розчин 

для ін’єкцій в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі 

дотримуючись правил асептики, вийняти другу голку з пакету, надіти на конус шприца, 

притерти її, тримаючись за ковпачок. 

 Перед використанням випустити повітря, що міститься в шприці шляхом поступового 

тиску на поршень шприца. 

 Обробити місце ін’єкції антисептиком.  



 Зробити пацієнту ін’єкцію медичної рідини або розчину. Не проводити введення, якщо 

шкіра у місці ін’єкції має ознаки запалення або подразнення, або вени мають ознаки 

флебіту. 

 

Інструкція по проведенню вливання 

• Відкрийте стерильну упаковку та дістаньте шприц із надітою голкою, дотримуючись 

правил асептики. 

• Вставте голку надіту на шприц в ємність з медичною рідиною або розчином для ін’єкцій, 

тримаючи циліндр шприца, набрати необхідний обсяг медичної рідини або розчину за 

допомогою поршня шприца. 

• Якщо використовується шприц з двома голками, набрати медичний розчин або розчин для 

ін’єкцій в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі дотримуючись 

правил асептики, вийняти другу голку з пакету, надіти на конус шприца, притерти її, 

тримаючись за ковпачок. 

• Перед використанням випустити повітря, що міститься в шприці шляхом поступового 

тиску на поршень шприца. 

• Виконайте вливання медичної рідини або розчину за допомогою порту катетера або 

дренажної трубки, встановлених пацієнтові. 

 

Інструкція по видаленню рідини з тіла 

• Під час використання відкрийте стерильну упаковку і дістаньте шприц із надітою голкою. 

• Перевірте стан голки встановленої на шприц. У разі потреби використовуйте другу голку, 

якщо така є. 

• Виконайте медичну процедуру видалення рідини з тіла. 

 

Термін придатності 

5 років в непошкодженій упаковці. 

 

Умови зберігання 

Зберігати в сухому захищеному від прямих сонячних променів і тепла місці, в закритій 

тарі,  при температурі від +5 °C до +40 °C (у комплекті). 

Термін придатності застосовується до продукту, який правильно зберігається в 

непошкодженій упаковці. 

 



 

Утилізація 

Продукт повинен бути утилізований згідно з діючим законодавством. 

 

Назва та адреса виробника 
ТОВ «Юрія-фарм», 

Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.  

Тел./факс: +38 044 246-83-83 

e-mail: uf@uf.ua 

www.uf.ua 

 

Адреса виробництва 

Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 

 

Графічні символи та їх роз’яснення 

 
UA.ТR.116 

Знак відповідності Технічному 

регламенту щодо медичних виробів та 

код органу з Оцінки відповідності  
Manufacture/ Виробник 

партія 

 
Batch code/ Код партії  

Стерильно 

Sterile. Sterilized using Ethylene Oxide/  

Стерильно. 

Стерилізація з використанням оксид етилену 

 Date of manufacture/ Дата виготовлення 
 

Use-by/ Використати до  

 
Non-Pyrogenic/ Апірогенно 

 

Do not reuse/ Повторно використовувати 

заборонено 

 Catalogue number / Номер за каталогом 
 

Temperature limitation/ Температурне обмеження 

 

Do not use if package is damaged/ Не 

використовувати при пошкодженні 

упаковки  
Keep dry/ Берегти від вологи 

 

Keep away from sunlight/ Берегти від 

прямих сонячних променів  
Do not resterilize/ Повторно не стерилізувати 

 

Дата останнього перегляду: 25.07.2018 р. 
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