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Systém odsávacích vaků Serres Suction Bag System se používá během lékařských 
zákroků k zachycení kapalin a sekretů pacienta určených k likvidaci. Před instalací 
produktu a zahájením výkonu si pečlivě přečtěte tuto příručku. Systém odsávacího 
vaku Serres mohou instalovat a používat jen osoby dobře obeznámené s tímto 
produktem a produkt smí být používán jen k účelu, který stanovil výrobce. Použití v 
rozporu s pokyny je zakázáno. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud je 
produkt používán jiným způsobem a/nebo pro jiné účely, než uvádějí tyto pokyny. 

Před 
použitím produktu se vždy ujistěte, že jsou všechny části systému neporušené.
Použití vadných produktů je přísně zakázáno. 

Systém není schválen pro použití, kdy by byla odsávaná kapalina injekčně zpět 
vracena pacientovi.Odsávací vak není schválen pro účely odebírání vzorků nebo 
testů, ale čistě a pouze pro shromáždění tekutin a jejich následnou likvidaci. 

 

Mezi základní součásti systému patří odsávací vak, obrázek A (jednorázový), láhev 
k odsávacím vakům - transparentní a pravoúhlý konektor lahve - šedý, obrázek B 
(opakovaně použitelné). Odsávací vaky a láhve mají v závislosti na modelu 
produktu objem 1 000 ml, 2 000 ml nebo 3 000 ml. Součásti systému odsávacího 
vaku podrobněji představuje obrázek C.

C1 – konektor lahve - šedý 
(šedý, připojený k láhvi k odsávacím vakům - transparentní)
C2 – spojka pacienta (bílá, připojená k odsávacímu vaku)
C3 – sériový port (používá se při zapojení vložek do série)
C4 – zátka připojení pacienta
C5 – ochrana proti přetečení
C6 – madlo pro přenášení

K dispozici jsou různé verze odsávacího vaku, přičemž jejich instalace se vzájemně 
liší. Přesvědčte se, zda jste si přečetli pokyny odpovídající dané verzi. V 
samostatné příručce Příslušenství je představena řada příslušenství dostupných 
pro tento systém. 
POZNÁMKA: V SYSTÉMU ODSÁVACÍHO VAKU SE SMÍ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ DÍLY 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ SERRES. 
POZNÁMKA: VŠECHNY ODSÁVACÍ VAKY A PRODUKTY OZNAČENÉ SYMBOLEM          
JSOU JEDNORÁZOVÉ A JEJICH OPAKOVANÉ POUŽITÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Součásti systému
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1. Instalace láhve k odsávacím vakům - transparentní
Láhev k odsávacím vakům - transparentní svisle zasuňte do držáku umístěného 
nastojato, obrázek 1. K dispozici je celá řada držáků pro instalaci láhve k odsá-
vacím vakům - transparentní (k upevnění na tyč, stěnu, stůl a postel). Láhev 
k odsávacím vakům - transparentní je rovněž možné upevnit do držáku láhve na 
pojízdném vozíku Serres. Připojte hadičku ze zdroje podtlaku ke konektoru lahve - 
šedému na zadní straně láhve.

2. Instalace jednoho odsávacího vaku
2.1 Verze, které nejsou zabalené a opatřené páskou
Rozviňte odsávací vak a umístěte jej do láhve k odsávacím vakům - transparentní. 
Obrázek 2.1
2.2 Verze, které jsou zabalené a opatřené páskou
Vak tak, jak je, umístěte do láhve k odsávacím vakům - transparentní, obrázek 2.2, 
nebo postupujte podle pokynů v části 2.1.

POZNÁMKA: ODSÁVACÍ VAK JE TŘEBA NAINSTALOVAT DO LÁHVE K ODSÁVACÍM VAKŮM 
- TRANSPARENTNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI.
POZNÁMKA: ZAJISTĚTE, ABY SE FÓLIE ODSÁVACÍHO VAKU NEZACHYTILA 
MEZI LÁHEV A VÍKO.

Instalace systému
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3. Instalace několika odsávacích vaků 
(zapojení do série)
Při odsávání velkých objemů tekutin lze 
odsávací vaky Serres zapojit do série. 
Zapojení se provádí pomocí sériových 
hadiček, podtlakových hadiček 
a T-spojek. Obrázek 3.1

- Vložte vaky do láhví k odsávacím vakům - transparentní podle bodu 2 a nasaďte 
vaky do láhví stisknutím středu víka. Pokud používáte odsávací vak s dvojitým 
filtrem, musíte tento vak vložit do poslední láhve (3).
- Podle obrázku 3.2 sejměte konektor lahve - šedý (láhev 2 a 3) a otevřete sériové 
porty odsávacích vaků (vaky 1 a 2).

- Podle obrázku 3.3 vzájemně spojte láhve k odsávacím vakům - transparentní 
pomocí jednotlivých T-spojek a hadiček. Nůžkami upravte hadičky na vhodnou 
délku. 

POZNÁMKA: T-SPOJKU A PODTLAKOVOU HADIČKU LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ A NENÍ 
TŘEBA JE MEZI OPERACEMI VYMĚŇOVAT.
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- Opatrně zapojte sériové hadičky do otevřeného otvoru sériového portu v odsá-
vacím vaku a do spojky pacienta v následujícím odsávacím vaku. Obrázek 3.4 Pro 
dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat přepínač Vacuum Shift v 
zapojení do série s největším množstvím tekutiny.

4. Rozvinutí odsávacího vaku
Odsávací vak je nainstalován pomocí podtlaku, obrázek 4. Zapněte zdroj podtlaku 
a současně lehce stiskněte střed víčka (část 1). Po narovnání odsávacího vaku 
zavřete spojku pacienta pomocí prstu (část 2) tak, aby víko těsně přiléhalo k láhvi k 
odsávacím vakům - transparentní.

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM SE PŘESVĚDČTE, ZDA BYL VYTVOŘEN PODTLAK A ZDA JE 
ODSÁVACÍ VAK PLNĚ NAFOUKNUTÝ. 

Ke spojce pacienta připojte hadičku pacienta. Systém je připravený k použití.

Pokud se postup ihned nespustí, je možné zdroj podtlaku vypnout.

3.4

www.serres.com
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Při zapnutém sání natéká tekutina do odsávacího vaku. Odsávací vak lze používat 
v průběhu celého výkonu, nebo dokud není plný. Jakmile je odsávací vak plný, 
vypne ochrana proti přetečení sání a zabrání natečení tekutiny do zdroje podtlaku. 
Stupnice na láhvi k odsávacím vakům - transparentní ukazuje objem odsáté 
tekutiny. Přesnost této stupnice je +/- 100 ml .(pouze pokud je zapnuto odsávání)

Osoby používající systém odsávacího vaku Serres by měly podniknout příslušná 
bezpečnostní opatření zabraňující jejich kontaktu s tekutinami nebo sekrety 
pacienta.

Použití systému odsávacího vaku

Některé verze odsávacích vaků obsahují želírující látku, obrázek 5, která ztužuje 
odsátou tekutinu. Odsávací vaky přednaplněné želírující látkou se používají 
podobně jako běžné odsávací vaky. Při měření objemu odsáté tekutiny je třeba 
mít na paměti, že hodnota odečtená na stupnici na láhvi k odsávacím vakům - 
transparentní již zahrnuje příslušné množství želírující látky v odsávacím vaku. 

          1l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 25 ml 
          2l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 50 ml 
          3l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 85 ml 

Kromě toho je nutné brát v potaz i běžnou přípustnou odchylku stupnice láhve k 
odsávacím vakům - transparentní. Používáte-li samostatné sáčky nebo ztužující 
látku prodávanou jako samostatný prášek, použijte 25 g nebo 35 ml látky na 
jeden litr tekutiny. 

Respektujte varování 
na balení želírující látky.

POZNÁMKA: POKUD SE TYTO ODSÁVACÍ VAKY PŘEDNAPLNĚNÉ ŽELÍRUJÍCÍ LÁTKOU 
POUŽÍVAJÍ V ZAPOJENÍ DO SÉRIE, MUSÍ BÝT ZDROJ PODTLAKU ZAPNUTÝ PO CELOU 
DOBU LÉKAŘSKÉHO VÝKONU.

Přidejte do odsávacího vaku ztužující činidlo skrze sériový 
průchod a průchod uzavřete. 

Jemné zmáčknutí vaku pomůže 
promíchat ztužovací činidlo a tekutiny, 
což podporuje tuhnutí.

POZNÁMKA: ODSÁVACÍ VAKY OBSAHUJÍCÍ ZTUŽOVACÍ ČINIDLO NESMÍ BÝT 
VYPRAZDŇOVÁNY DO KANALIZACE NEBO DO VYPRAZDŇOVACÍHO PROSTŘEDKU 
SERRES NEMO.

UPOZORNĚNÍ: ZTUŽOVACÍ ČINIDLO NENÍ URČENO KE KONZUMACI. NEVDECHUJTE HO 
A ZABRAŇTE JEHO VNIKNUTÍ DO OČÍ. VLHKÉ ZTUŽOVACÍ ČINIDLO JE KLUZKÉ A V 
PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ROZLITÍ NA PODLAHU ZPŮSOBUJE RIZIKO UKLOUZNUTÍ.

Použití odsávacích vaků s želírující látkou (předem naplněných želírující látkou)
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Po dokončení odsávání odpojte hadičku pacienta a konektor lahve - šedý 
(případně konektor pro hadice CH30 nebo konektor - pro současné odsávání ze 
dvou míst) a sériovou hadičku, byla-li použita, obrázek 6.1. Připojovací místo 
uzavřete zátkou pro spojku pacienta, která je k dispozici na víku odsávacího vaku. 
V zapojení do série připojte také sériový port, obrázek 6.2. Nakonec vypněte zdroj 
podtlaku. Odsávací vak zdvihněte za madlo, obrázek 6.3. 

POZNÁMKA: ZDROJ PODTLAKU NEVYPÍNEJTE, DOKUD NEUZAVŘETE ODSÁVACÍ VAK. 

POZNÁMKA: NELIKVIDUJTE ANI ZBYTEČNĚ NEODSTRAŇUJTE ODSÁVACÍ NÁDRŽ 
NA OPAKOVANÉ POUŽITÍ, ŠEDÝ ŠIKMÝ KONEKTOR NEBO SILIKONOVÉ PODTLAKOVÉ 
VEDENÍ.

Po lékařském výkonu

6
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Sběrná nádoba, která se instaluje do 
odsávacího vaku, slouží k odběru vzorků 
z odsáté tekutiny.
Odpojte bílou úhlovou spojku 
odsávacího vaku a sběrnou nádobu 
připojte ke spojce pacienta. Hadičku 
pacienta připojte k úhlové spojce na víku 
nádoby. Během zákroku se v koši 
nádoby shromažďuje vzorek.
Po shromáždění vzorku odpojte hadičku 
pacienta a úhlovou spojku a uzavřete 
otvor pro připojení (menší zátka na víku 
nádoby).
Sběrnou nádobu odpojte od odsávacího 
vaku a nádobu otočte vrchem dolů. 
V případě potřeby přidejte otvorem pro 
připojení na spodní straně formalín 
a pak tento otvor uzavřete (větší zátka 
na víku nádoby).

Sběrná nádoba Serres 2

Odměrná nádoba se používá s 
odsávacím vakem v případě, že je třeba 
získat přesný objem odsáté tekutiny. 
Přesnost odměrné nádoby je ± 5 ml při 
objemu do 50 ml a pak ± 10 ml.
Odměrnou nádobu zavěste na víko 
odsávacího vaku nastojato a připojte 
hadičky, obrázek 8. Hadičku pacienta 
připojte k úhlové spojce uprostřed 
odměrné nádoby.
Během lékařského výkonu lze nádobu 
vyprázdnit do odsávacího vaku, aniž by 
bylo nutné odpojovat podtlak. Chcete-li 
to provést, zdvihněte nádobu z držáku 
a nakloňte ji.

Odměrná nádoba Serres 2

obrázek 8

obrázek 7

Příslušenství
(dostupnost je třeba ověřit u prodejce)
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Vysavač Serres Splash-Vac slouží k 
odsávání tekutin z podlahy. Hadičku 
připojte ke spojce pacienta na 
odsávacím vaku.
POZNÁMKA: HADIČKA VYSAVAČE SPLASH-
VAC JE VYROBENÁ Z PLASTU NA BÁZI PVC.
Tento výrobek není lékařským zařízením, 
a proto není označen značkou CE.

Serres Splash-Vac 2

Přímá spojka se používá, když je třeba 
použít hadičku pacienta s větší světlostí. 
Touto přímou spojkou je možné nahradit 
spojku pacienta na odsávacím vaku.

Přímá spojka 2

obrázek 9

obrázek 10

Dvojitá spojka slouží k současnému 
připojení dvou hadiček pacienta k 
jednomu odsávacímu vaku. Během 
odsávání je jedna z hadiček pacienta 
uzavřená. 
Touto dvojitou spojkou se nahradí spojka 
pacienta na odsávacím vaku.

Dvojitá spojka 2

obrázek 11

Bakteriální filtr se instaluje mezi odsávací 
nádržku a zdroj podtlaku tak, aby 
označení „IN“ směrovalo do systému 
odsávacího vaku. Odfiltruje 99,9999 % 
bakterií a virů. Filtr se vyměňuje každých 
30 dní nebo v případě poklesu sacího 
výkonu. Výrobce filtru: Air Safety Ltd.

Bakteriální filtr

obrázek 12
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Kouřový filtr zabraňuje předčasnému zablokování ochrany proti přetečení 
odsávacího vaku při chirurgických výkonech, které vytvářejí velké množství kouře.

POZNÁMKA: KOUŘOVÝ FILTR NENÍ URČENÝ K ODSÁVÁNÍ KOUŘE A NEZABRAŇUJE 
KOUŘI, ABY ZNOVU VSTUPOVAL DO VZDUCHU MÍSTNOSTI.

Šedivou úhlovou spojku odsávací nádržky nahraďte T-spojkou nebo ventilem 
Serres, obrázek 16, a otevřete sériový port odsávacího vaku. Zatlačte kouřový filtr 
do sériového portu tak, aby se filtr zajistil na místě. Hadičku kouřového filtru 
připojte k T-spojce (nebo ventilu), která se nyní nachází na zadní straně nádržky.

Jednotlivé polohy ventilu Serres:
13 A – odsávání uzavřeno
13 B – odsávání jen skrz filtr vaku 
(používá se, když není vytvářen žádný kouř)
13 C – odsávání skrz filtr vaku a kouřový filtr 
(používá se, když je vytvářen kouř)

Kouřový filtr je rovněž možné používat při zapojení do série. V takovém případě 
kouřový filtr nainstalujte do posledního odsávacího vaku v zapojení do série.

Kouřový filtr 2

obrázek 13

13 A 13 B 13 C
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Přepínač podtlaku Serres Vacuum Shift 
se připevňuje na držák zařízení a 
připojuje se mezi dvě odsávací nádržky. 
Slouží k přepínání podtlaku mezi dvěma 
odsávacími okruhy nebo k současnému 
používání dvou systémů odsávacího 
vaku. Zapojením odsávacích nádržek na 
obou stranách je také možné vytvořit 
zapojení do série.
1. Přepínač Vacuum Shift připevněte 
pomocí připojovacího dílu na držák 
zařízení.
2. Hadičku zdroje odsávání připojte k 
hadičkové spojce přepínače Vacuum 
Shift– obrázek (14, spojka A.)
3. Hadičky od odsávacích nádržek 
připojte k hadičkovým spojkám na pravé 
(obrázek 14, spojka B) a levé (obrázek 14, 
spojka C) straně přepínače Vacuum Shift.

Serres Vacuum Shift

obrázek 14
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4. Přepínač Vacuum Shift má čtyři různé polohy.
POZNÁMKA: ŠPIČKA PÁČKY MUSÍ SMĚŘOVAT PŘÍMO NA JEDNU STRANU, NAHORU 
NEBO DOLŮ TAK, JAK ZNÁZORŇUJÍ OBRÁZKY. NEPŘESNÁ POLOHA PÁČKY MŮŽE VÉST 
K POKLESU SACÍHO VÝKONU.

a. obrázek 14.1 – odsávání uzavřeno
b. obrázek 14.2 – odsávání z pravé strany
c. obrázek 14.3 – odsávání z levé strany
d. obrázek 14.4 – odsávání z pravé i levé strany

Mezi odsávací nádržku či zdroj odsávání a přepínač Vacuum Shift doporučuje 
společnost Serres použít silikonové hadičky. Tyto čtyři různé funkce (viz část 4) 
přepínače Vacuum Shift musí být před každým použitím a po každé dezinfekci 
otestovány 60kPa podtlakem.

14.1

14.3

14.2

14.4



Chránič zdroje podtlaku brání vniknutí 
tekutiny do zdroje podtlaku v případě 
chyby instalace sacího vaku. Připojte ho 
mezi odsávací nádrž a zdroj podtlaku. 
Šipka musí směřovat ke zdroji podtlaku. 
Chránič se vyměňuje každých 30 dní 
nebo v případě, že se sníží síla odsávání 
nebo v případě kontaminace.

Chránič zdroje podtlaku

www.serres.com

Dvoupolohový ventil slouží k otevření a 
uzavření odsávání. Dvoupolohovým 
ventilem nahraďte šedivou úhlovou 
spojku a nainstalujte jej na připojení 
odsávací nádržky. Do dvoupolohového 
ventilu zapojte hadičku ze zdroje 
odsávání. Odsávání se otevírá (obrázek 
16 A) a zavírá (obrázek 16 B) otočením 
páčky dvoupolohového ventilu.

Dvoupolohový ventil Serres

obrázek 16

open 
16 A

shut off
16 B

obrázek 15

Ventil Serres se používá spolu s 
kouřovým filtrem a slouží k otevření 
a uzavření odsávání. Další informace 
najdete v části o kouřovém filtru.

Ventil Serres

obrázek 17
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Regulační ventil Serres usnadňuje rychlé 
použití jednotlivých odsávacích vaků 
Serres. Regulační ventil Serres se 
instaluje do držáku nádržek na vozíku 
Serres (č. 57940, 57941).

Instalace:
- Z vozíku odpojte držák nádržek.
- Protlačením krycích destiček na horní 
straně držáku nádržek otevřete otvory 
(6x) pro dvoupolohové ventily. Obrázek 
18 A.
- Vložte regulační ventil do držáku 
nádržek a otáčejte jej, dokud nedosedne 
dolů.
- Třemi šrouby připevněte regulační 
ventil k držáku nádržek.
- Držák nádržek znovu nainstalujte na 
vozík, nastavte výšku držáku a utáhněte 
jej, obrázek 18 B.
- Do otevřených otvorů na horní straně 
držáku nádržek nainstalujte tolik 
dvoupolohových ventilů, kolik je 
odsávacích nádržek. Budete-li používat 
méně než 6 odsávacích nádržek, je třeba 
nadbytečné otvory uzavřít zátkou 
regulačního ventilu (č. 57943). Aby došlo 
ke správnému vytvoření podtlaku, musí 
být do každého ze šesti otvorů 
nainstalován dvoupolohový ventil, nebo 
zátka regulačního ventilu.
- Silikonovou hadičkou propojte 
dvoupolohový ventil a úhlovou spojku 
odsávací nádržky, která se nachází pod 
tímto dvoupolohovým ventilem. Hadičku 
nainstalujte tak, aby nebyla ohnutá a aby 
neblokovala proudění vzduchu.
- Hadičku zdroje odsávání připojte k 
hadičkové spojce na spodní straně 
regulačního ventilu. Obrázek 18 C.
- Vyzkoušejte funkčnost produktu – 
zkontrolujte těsnost jednoho 
dvoupolohového ventilu po druhém.

Regulační ventil Serres

obrázek 18

A

B

C

obrázek 18



Použití:
- Spusťte zdroj odsávání.
- Nainstalujte požadovaný počet odsávacích nádržek a odsávacích vaků.
- Otevřete jeden dvoupolohový ventil do polohy I.
- K odsávacímu vaku pod tímto dvoupolohovým ventilem zapojte hadičku 
pacienta.
- Jakmile je odsávací vak plný, sejměte hadičku pacienta, zazátkujte odsávací vak 
a otočte dvoupolohový ventil do polohy O.
- Otočte další dvoupolohový ventil do polohy I a k odsávacímu vaku pod ním 
zapojte hadičku pacienta.
Aby bylo dosaženo dostatečného sacího výkonu, doporučujeme používat v daný 
okamžik vždy jen jednu odsávací nádržku. Jeden dvoupolohový ventil je tak v 
poloze I a ostatní dvoupolohové ventily jsou v poloze O.

POZNÁMKA: OPAKOVANÉ POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH PRODUKTŮ 
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. OPAKOVANÉ POUŽITÍ ZHORŠUJE PROVOZNÍ VLASTNOSTI 
PRODUKTU A MŮŽE VÉST K RIZIKU INFEKCE. 
PŘI MANIPULACI S POUŽITÝM ODSÁVACÍM VAKEM JE TŘEBA MÍT 
NA PAMĚTI, ŽE MŮŽE OBSAHOVAT INFEKČNÍ ODPAD.

www.serres.com
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Odsávací vaky Serres, sběrné nádoby, odměrné nádoby a sériové hadičky jsou na 
jedno použití a pro každého pacienta musí být použity nové. Podstupuje-li přís-
lušný pacient dlouhodobý zákrok, doporučuje se odsávací vak vyměnit alespoň 
každých 24 hodin. Opakovaně použitelné produkty je nutné vyřadit, jakmile se 
poškodí nebo nefungují určeným způsobem. Použité a vyřazené produkty musí 
být zlikvidovány v souladu s recyklačními symboly a konkrétními pokyny nemoc-
nice. Odsávací vaky obsahují ztužující látky a nesmí se vylévat do kanalizace. 

POZNÁMKA: OPAKOVANÉ POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH PRODUKTŮ 
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. OPAKOVANÉ POUŽITÍ ZHORŠUJE PROVOZNÍ VLASTNOSTI 
PRODUKTU A MŮŽE VÉST K RIZIKU INFEKCE. PŘI MANIPULACI S POUŽITÝM ODSÁVACÍM 
VAKEM JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE MŮŽE OBSAHOVAT INFEKČNÍ ODPAD.

Likvidace použitých produktů

Láhev k odsávacím vakům - transparentní a konektor láhve - šedý je možné 
omývat (95 °C) a sterilizovat v autoklávu (121 °C). Před omýváním nebo autoklávo-
váním sejměte šedou konektor lahve - šedý. Před autoklávováním se ujistěte, že 
výrobek neobsahuje zbytky čisticí látky. Ostatní opakovaně použitelné produkty je 
možné otírat dezinfekčním prostředkem.

Čištění opakovaně použitelných produktů

Obaly chraňte před vlhkostí, nečistotami a prachem. Odsávací vaky přednaplněné 
želírující látkou a želírující látku lze používat 2 roky od data uvedeného na štítku, 
ostatní jednorázové produkty lze používat 5 let od data uvedeného na štítku.

Skladování



Manufacturer:
Serres Oy
Keskustie 23
FI-61850 Kauhajoki as
Finland

www.serres.com

Použité symboly

Kód dávky

Katalogové číslo

Nepoužívejte opakovaně

Chraňte před deštěm

Chraňte před 
slunečním světlem

Návod k obsluze

Značka CE

Symbol Neobsahuje 
DEHP

Neobsahuje latex

Množství

Viz návod k obsluze

Datum spotřeby


