
Інструкція для застосування UA 

 

Eye needles  

(Хірургічні голки з вушком) 

 

Голка хірургічна — загальний хірургічний інструмент що використовують для з'єднування та фіксування тканин під час виконання оперативних та анатомічних 

втручань. 

Належить до підгрупи інструментів для з'єднання тканин. 

Виготовляють їх із високоякісної нержавіючої сталі 316LVM.  

Хірургічні голки з вушком виготовлені для всіх потреб. Доступні колючі та ріжучі види голок. Крутизну згину (вигину) голок позначають дробовим 

представленням від загальної довжини уявного кола — ½, 3/8 і прямі.  

Колючі 1/2 кола від 13 до 61 мм, Ріжучі  1/2 кола від 17,5 до 80 мм 

Колючі 1/2 кола, посилені від 17,5 до 100 мм 

Ріжучі 3/8 кола від 12 до 58 мм 

Прямі колючі 24, 36, 52, 70 мм. 

Показання: Eye needles (Голки з вушком) призначені для всіх потреб при оперативних та анатомічних втручаннях в медицині та ветиринарії. 

Реакція в тканині: Помірна запальна реакція.  

Протипоказання: Eye needles (Хірургічні голки з вушком) не можна використовувати для пацієнтів, які мають алергію на нержавіючу сталь 316LVM (в тому 

числі алергії на нікель, хром і т.д.).  

Попередження: Перед використанням матеріалу медичний персонал (лікарі, ветеринарі, а також медсестри) повинні бути ознайомлені з хірургічними методами і 

технікою роботи з хірургічними голками.  

Правила використання: Матеріал призначений для багаторазового застосування!  

Перед застосуванням перевірте термін придатності вказаний на етикетці!  

Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності!  

Перед першим використанням очистіть нові голки! 

Ніколи не використовуйте пошкоджені голки! 

Не використовуйте заіржавілі голки чи ознаками корозії! 

Очистіть використані голки відразу ж! 

Суворо дотримуватися правил стерилізації! 

Не використовуйте металеві щітки для чищення голки! 

Для промивання голки, використовуйте тільки дистильовану воду!  

Перед стерилізацією, голки ретельно висушити! 

З хірургічними голками може працювати лише кваліфікований персонал (лікарі, медсестри). 

Стерилізація: Сухим гарячим повітрям при температурі 180+10 С. Можлива стерилізація в автоклаві.  

Памятайте! Підвищена температура знижує твердість вістря голок та пружність вушка. 

Увага! Голки постачаються нестерильними в упаковці по 12 штук. 

Зберігання: Матеріали необхідно зберігати в чистих і сухих приміщеннях, при температурі 10 - 25 °C, в захищеному від впливу будь-якої вологи та випарів місці. 
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