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РОЕКТ

ШОВНА НИТКА ПОЛІАМІДУ 6, 
СТЕРИЛЬНА, В РОЗПОДІЛЬНИКУ, 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У 
ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Filum polyamidicum-6 sterile in fuso 
ad usum veterinarium

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

ВИЗНАЧЕННЯ

Шовні нитки поліаміду 6, стерильні, в розподіль-
нику, для застосування у ветеринарній медицині, 
отримують протягуванням через підхожий штамп 
синтетичного пластикового матеріалу, утвореного 
полімеризацією –капролактаму. Вони складаються 
з гладких циліндричних монофіламентів, або спле-
тених волокон, або злегка скручених ниток, захи-
щених тим самим матеріалом. Нитки можуть бути 
забарвлені барвником, дозволеним 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 70 % (м/м) мурашиної кислоти 
безводної Р. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

А. Близько 50 мг матеріалу нагрівають у закупореній 
скляній пробірці з 0.5 мл хлористоводневої кисло-
ти Р1 за температури 110 °С протягом 18 год і зали-
шають на 6 год; не мають утворюватися кристали.

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

С. Розчиняється в розчині 70 % (м/м) мурашиної кис-
лоти безводної Р.

ВИПРОБУВАННЯ

Витримує випробування, наведені в монографії 
«Шовний матеріал, стерильний, що не розсисається, 

в розподільнику, для застосування у ветеринарній ме-
дицині», і наведене нижче випробування. 

Мономери та олігомери. У приладі безперервної екс-
тракції 1.00 г шовних ниток обробляють 30 мл ме-
танолу Р зі швидкістю не менше 3 екстракцій на 
годину протягом 7 год. Екстракт випарюють насухо, 
залишок висушують за температури 110 оС протягом 
10 хв, охолоджують в ексикаторі та зважують. Ма-
са отриманого залишку не має перевищувати 20 мг 
(2 %).

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».


