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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, 
СТЕРИЛЬНИЙ, 

ЩО НЕ РОЗСИСАЄТЬСЯ, 
В РОЗПОДІЛЬНИКУ, 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Fila non resorbilia sterilia in fuso ad 
usum veterinarium

STRANDS, STERILE NON-ABSORBABLE, 
IN DISTRIBUTOR FOR VETERINARY USE

ВИЗНАЧЕННЯ

Положення цієї монографії необхідно розглядати разом 
з монографіями на стерильні нитки, що не розсиса-
ються, в розподільнику, для застосування у ветери-
нарній медицині, наведеними у Фармакопеї. Вимоги 
необов'язкові до застосування для стерильних ниток, 
що не розсисаються, які не є об'єктом цих моногра-
фій.

Шовні матеріали, стерильні, що не розсисаються, 
в розподільнику, для застосування у ветеринарній 
медицині, — нитки, які, потрапляючи в живий ор-
ганізм, не метаболізуються цим організмом. Сте-
рильні нитки, що не розсисаються, розрізняють 
за походженням, тобто вони бувають тваринного, 
рослинного походження або синтетичні. Існують 
циліндричні монофіламентні (моноволокнисті) 
або мультифіламентні нитки. Мультифіламентні 
нитки складаються з одиничних волокон, зібраних 
разом скручуванням, звиванням або плетінням; во-
ни можуть бути захищені, можуть бути оброблені 
для перетворення на некапілярні та можуть бути за-
барвлені барвником або пігментами, дозволеними 
уповноваженим органом. Нитки стерилізують.

Нитки постачаються в придатному розподільнику, 
який дозволяє витягати та використовувати все або 
частину в асептичних умовах. Дизайн розподільника 
має відповідати призначенню та забезпечувати збе-
реження стерильності вмісту, навіть при витягуванні 
частини нитки. Нитки можуть зберігатися в сухому 
вигляді або в рідині, що містить антимікробний кон-
сервант, але не антибіотик.

ВИПРОБУВАННЯ

Шовний матеріал витягають із пакета та відразу й 
послідовно вимірюють довжину, діаметр і мінімальне 
розривне навантаження.

Довжина. Вимірюють довжину, не розтягуючи нитку 
сильніше, ніж необхідно для підтримання її в рівно-
му стані. Довжина кожної нитки має бути не менше 
95 % довжини, зазначеної на етикетці. 

Діаметр. Якщо не зазначено інше, вимірюють діа-
метр наведеним методом, використовуючи нитки у 
тому вигляді, в якому вони постачаються. Викорис-
товують придатний механічний інструмент з точніс-
тю вимірювання не менше 0.002 мм, що має круглу 
притискну лапку діаметром від 10 мм до 15 мм. При-
тискна лапка та приєднані до неї рухомі частини 
можуть давати загальне навантаження (100 ± 10) г на 
випробовувану нитку. При проведенні вимірюван-
ня, щоб уникнути розриву нитки, притискну лапку 
опускають поволі. Проводять не менше одного ви-
мірювання на кожні 2 м. У будь-якому разі прово-
дять не менше 12 вимірювань у точках, рівномірно 
віддалених одна від одної уздовж нитки. Монофі-
ламентні нитки не треба розтягувати більше, ніж 
необхідно для підтримання їх у рівному стані в ході 
вимірювання. Навантаження, що прикладається до 
мультифіламентних ниток, не має перевищувати 
однієї п'ятої значення мінімального розривного на-
вантаження, наведеного у стовпчику С Табл. 0605.-1 
для відповідного метричного розміру та типу даного 
матеріалу, або 10 Н, залежно від того, що менше. Для 
мультифіламентних ниток із метричним розміром 
більше 1.5 у кожній точці проводять два вимірю-
вання, причому друге вимірювання проводять після 
прокручування нитки на 90 °. Діаметром нитки в цій 
точці є середнє значення двох вимірювань. Середнє 
значення вимірювань, проведених на випробовува-
них нитках, і значення не менше двох третин вимі-
рювань, проведених на кожній нитці, мають бути в 
межах, зазначених у стовпчику А Табл. 0605.-1 для 
відповідного метричного розміру. Жодне значення 
вимірювання не має бути поза межами, зазначеними 
у стовпчику В Табл. 0605.-1 для відповідного ме-
тричного розміру.

Мінімальне розривне навантаження. Якщо немає ін-
ших зазначень, мінімальне розривне навантаження 
визначають наведеним методом, використовуючи 
нитки у тому вигляді, в якому вони постачаються. 
Мінімальне розривне навантаження визначають над 
простим вузлом, який отримують, узявши у пра-
ву руку один кінець нитки, тримаючи її над іншим 
кінцем у лівій руці, проводячи один кінець через 
утворену петлю (див. Рис. 0605.-1) і туго затягуючи 
у вузол. Проводять не менше одного вимірювання 
на кожні 2 м в точках, рівномірно віддалених од-
на від одної уздовж нитки. Визначають розривне 
навантаження, використовуючи придатний тен-
зометр. Прилад має два затискачі для нитки, один 
з них рухомий і рухається з постійною швидкістю 
30 см/хв. Затискачі сконструйовані таким чином, 
щоб забезпечити фіксацію випробовуваної нитки 
та не допускати її зісковзування. На початку ви-
пробування довжина нитки між затискачами має 
бути від 12.5 см до 20 см і вузол має розташовувати-
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ся посередині. Приводять рухомий затискач у рух і 
реєструють силу, необхідну для розривання нитки. 
Якщо нитка розірвалася в затискачі або на відста-
ні до 1 см від нього, результат не враховують і ви-
пробування повторюють на іншій нитці. Середній 
результат усіх вимірювань (без урахування обґрун-
товано виключених) має бути рівним або більшим 
за значення, наведені в стовпчику С Табл. 0605.-1, 
і кожен окремий результат — не менше значення, 
наведеного в стовпчику D Табл. 0605.-1 для відпо-
відного метричного розміру.

Рис. 0605.-1. Простий вузол

Стерильність (2.6.1). Витримує вимоги випробування 
на стерильність, які застосовують до кетгуту та ін-
ших хірургічних шовних матеріалів. Випробування 
проводять на трьох частинах нитки, кожна 30 см за-
вдовжки, відрізаних відповідно від початку, з центру 
і від кінця нитки.

Барвник, що екстрагується. Забарвлені шовні нитки, 
які мають залишатися забарвленими при викорис-
танні, мають витримувати випробування на екстра-
гування барвника. 0.25 г випробовуваної нитки по-
міщають у конічну колбу, додають 25.0 мл води Р і 
закривають шийку колби короткоствольною лійкою. 
Кип'ятять протягом 15 хв, охолоджують і доводять 
водою Р до початкового об'єму. Залежно від кольору 
нитки готують відповідний розчин для порівняння, 
як зазначено в Табл. 0605.-3, використовуючи ви-
хідні розчини (2.2.2).

Забарвлення випробовуваного розчину має бути не 
інтенсивнішим за забарвлення відповідного етало-
на. 

Таблиця 0605.-3 
Колір еталонів

Колір нитки Склад еталона
(частини за об'ємом)

Червоний 
вихідний 
розчин

Жовтий 
вихідний 
розчин

Блакитний 
вихідний 
розчин

Вода Р

Жовто-
коричневий 0.2 1.2 — 8.6

Рожево-
червоний 1.0 — — 9.0

Зелено-
блакитний — — 2.0 8.0

Фіолетовий 1.6 — 8.4 —

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від світла та тепла місці. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— метричний розмір;
— довжину в сантиметрах або метрах;
— нитка забарвлена та має залишатися такою в про-

цесі використання, де це доречно.


