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вул. Сковороди, 1/3, м.
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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА У СВІЙСЬКИХ КОТІВ

(57) Формула корисної моделі:
Спосіб катетеризації сечового міхура у свійських котів, що включає введення через уретру еластичного
катетера, який відрізняється тим, що попередньо в уретру вводять мандрен із пружного еластичного
матеріалу, на який нанизують катетер та спринцюють уретру 0,18 % розчином адреналіну з 0,5 % розчином
новокаїну (у співвідношенні 1:10) для зняття гіперемії і просувають його в сечовий міхур зворотнопоступальними рухами.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими
люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором
0334100320 необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути
«Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

10.03.2020
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І.Є. Матусевич

