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П
РОЕКТ

ШОВНА НИТКА ПОЛІАМІДУ 6/6, 
СТЕРИЛЬНА, В РОЗПОДІЛЬНИКУ, 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У 
ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Filum polyamidicum-6/6 sterile 
in fuso ad usum veterinarium

POLYAMIDE 6/6 SUTURE, STERILE, IN 
DISTRIBUTOR FOR VETERINARY USE

ВИЗНАЧЕННЯ

Шовні нитки поліаміду 6/6, стерильні, в розподіль-
нику, для застосування у ветеринарній медицині, 
отримують протягуванням через підхожий штамп 
синтетичного пластикового матеріалу, утвореного 
поліконденсацією гексаметилетилендіаміну й ади-
пінової кислоти. Вони складаються з гладких цилін-
дричних монофіламентів, або сплетених волокон, 
або злегка скручених ниток, захищених тим самим 
матеріалом. Нитки можуть бути забарвлені барвни-
ком або пігментами, дозволеними уповноваженим 
органом. Нитки стерилізують.

ОПИС

Практично нерозчинна в більшості звичайних ор-
ганічних розчинників; не піддається впливу розве-
дених лужних розчинів (наприклад, розчину 100 г/л 
натрію гідроксиду Р), але руйнується під дією роз-
ведених мінеральних кислот (наприклад, розчину 
20 г/л сірчаної кислоти Р), гарячої оцтової кислоти 
льодяної Р і розчину 80 % (м/м) мурашиної кислоти 
безводної Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

А. У разі контакту з полум'ям плавиться й горить з 
характерним запахом селери, утворюючи твердий 
залишок у вигляді кульки.

В. Близько 50 мг матеріалу поміщають у пробірку 
для спалювання і, утримуючи вертикально, обе-
режно нагрівають до утворення густого диму. Коли 
дим наповнює пробірку, припиняють нагрівати та 
в пробірку поміщають смужку нітробензальдегідного 
паперу Р; поволі з'являється фіолетово-коричневий 
колір, що повільно знебарвлюється на повітрі; ко-
лір зникає майже відразу при промиванні сірчаною 
кислотою розведеною Р.

С. До близько 50 мг матеріалу додають 10 мл хло-
ристоводневої кислоти Р1. Матеріал руйнується на 
холоді й розчиняється протягом декількох хвилин.

D. Не розчиняється в розчині 70 % (м/м) мурашиної 
кислоти безводної Р, але розчиняється в розчині 80 % 
(м/м) мурашиної кислоти безводної Р.

ВИПРОБУВАННЯ

Витримує випробування, наведені в монографії 
«Шовний матеріал, стерильний, що не розсисаєть-
ся, в розподільнику, для застосування у ветеринарній 
медицині».

ЗБЕРІГАННЯ

Як зазначено в монографії «Шовний матеріал, сте-
рильний, що не розсисається, в розподільнику, для за-
стосування у ветеринарній медицині».

МАРКУВАННЯ

Як зазначено в монографії «Шовний матеріал, сте-
рильний, що не розсисається, в розподільнику, для за-
стосування у ветеринарній медицині».


