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Odsávací vakový systém Serres Suction Bag System sa používa počas lekárskych 
zákrokov na odber tekutín a sekrétov za účelom ich likvidácie od pacientov. Pred 
inštaláciou produktu a začiatkom postupu si dôkladne prečítajte tento návod. Systém 
odsávacieho vaku Serres môžu inštalovať a používať len osoby, ktoré tento produkt 
poznajú, a môže sa používať len na účel stanovený výrobcom. Použitie v rozpore s 
pokynmi je zakázané. Výrobca nebude niesť zodpovednosť v prípade, že sa produkt 
používa iným spôsobom a/alebo na účely iné ako sú účely popísané v týchto 
pokynoch. 

Pred použitím produktu sa vždy presvedčte, 
že všetky časti systému sú neporušené. Používanie chybných produktov je prísne 
zakázané. 

Systém nie je schválený na použitie v postupoch, pri ktorých sa nasávaná 
tekutina vstrekuje späť pacientovi. Odsávací vak nie je schválený na účely odberu 
vzoriek, ale len na ich zber a likvidáciu.  

Medzi základné diely systému patrí odsávací vak Obrázok A (na jedno použitie), 
nádoba k odsávacím vakom - transparentná a konektor nádoby - šedý Obrázok B 
(použiteľný viackrát). Objem odsávacích vakov a kanistrov je 1 000 ml, 2 000 ml 
alebo 3 000 ml v závislosti od modelu produktu. Diely systému odsávacieho vaku 
sú podrobnejšie vysvetlené na Obrázku C.

C1 Konektor nádoby 
(šedý, pripojený k nádobe k odsávacím vakom - transparentnej)
C2 Konektor pacienta (biely, pripojený k odsávaciemu vaku)
C3 Sériový port (používa sa vtedy, keď sú puzdrá sériovo zapojené)
C4 Pripojovacia zátka pacienta
C5 Ochrana proti pretečeniu
C6 Zdvíhacie držadlo

Existujú rôzne verzie odsávacieho vaku a ich inštalácia sa môže líšiť. Uistite sa, 
že ste si prečítali pokyny spojené so správnou verziou. V osobitnom návode s 
názvom Príslušenstvo sa nachádza zoznam príslušenstva dostupného pre systém. 

POZNÁMKA! V SYSTÉME ODSÁVACIEHO VAKU SA MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN ORIGINÁLNE 
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO SERRES. 
POZNÁMKA! VŠETKY ODSÁVACIE VAKY A PRODUKTY, KTORÉ BOLI OZNAČENÉ 
SYMBOLOM       , SÚ URČENÉ NA JEDNO POUŽITIE A ICH OPÄTOVNÉ POUŽITIE JE 
PRÍSNE ZAKÁZANÉ.

Diely systému
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1. Inštalácia nádoby k odsávacím vakom - transparentnej
Nádobu k odsávacím vakom - transparentnú vložte do držiaka v vzpriamenej 
polohe Obrázok 1. Na inštaláciu nádoby k odsávacím vakom - transparentnej sú 
k dispozícii rôzne držiaky (modely na tyč, stenu, stôl a posteľ). Nádoba k 
odsávacím vakom - transparentná sa dá namontovať na držiak nádoby v 
pohyblivom vozíku Serres. Trubicu zo zdroja vákua pripojte k šedému konektoru 
nádoby v zadnej časti kanistra.

2. Inštalácia jednoduchého odsávacieho vaku
2.1 Verzie, ktoré neboli zabalené a prekryté páskou
Otvorte odsávací vak a vložte ho do nádoby k odsávacím vakom - transparentnej. 
Obrázok 2.1
2.2 Verzie, ktoré boli zabalené a prekryté páskou
Vložte vak tak ako je do nádoby k odsávacím vakom - transparentnej Obrázok 2.2 
alebo postupujte podľa pokynov v časti 2.1.

POZNÁMKA! ODSÁVACÍ VAK SA MUSÍ NAINŠTALOVAŤ DO NÁDOBY K ODSÁVACÍM 
VAKOM - TRANSPARENTNEJ A S ROVNAKOU VEĽKOSŤOU.
POZNÁMKA! UISTITE SA, ŽE FÓLIA ODSÁVACIEHO VAKU NEUVIAZLA MEDZI NÁDOBUOU 
A VEKOM.

Inštalácia systému 
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3. Inštalácia niekoľkých odsávacích vakov 
(sériové zapojenie)
Keď sa odsávajú veľké objemy tekutiny, 
odsávacie vaky Serres sa dajú sériovo 
zapojiť so sériovými trubicami, vákuovými 
trubicami a T-spojkami. Obrázok 3.1.

- Vaky vložte do nádob k odsávacím vakom 
- transparentných ako v časti 2 a pripojte ich k nádobám stlačením stredu veka. 
Ak sa použije odsávací vak s duálnym filtrom, musí byť vložený do posledného 
kanistra (3).
- Vyberte šedý konektor nádoby (nádoby 2 a 3) a podľa Obrázka 3.2 otvorte 
sériové porty odsávacích vakov (vaky 1 a 2).

- Nádoby k odsávacím vakom - transparentné pripojte k sebe s osobitnými 
T-spojkami a trubicami podľa Obrázka 3.3. Nožnicami odstrihnite trubicu na 
vhodnú dĺžku. 

POZNÁMKA! T-SPOJKA A VÁKUOVÁ TRUBICA SA DAJÚ POUŽIŤ VIACKRÁT A NEMUSIA 
SA MEDZI JEDNOTLIVÝMI OPERÁCIAMI VYMIEŇAŤ.
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- Sériové trubice opatrne pripojte cez otvor v otvorenom sériovom porte 
v odsávacom vaku ku konektoru pacienta nasledujúceho odsávacieho vaku. 
Obrázok 3.4 Na dosiahnutie najlepšieho účinku sa odporúča použiť vákuum shift 
na sériové zapojenia najväčších objemov kvapalín.

4. Otvorenie odsávacieho vaku
Odsávací vak sa inštaluje použitím vákua Obrázok 4. Zapnite vákuový zdroj 
a súčasne jemne stlačte stred vrchnáka (časť 1). Po vystretí odsávacieho vaku 
uzavrite konektor pacienta pomocou prsta (časť 2) tak, že veko utesní nádobu 
k odsávacím vakom - transparentnú.

POZNÁMKA! PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE BOLO VYTVORENÉ VÁKUUM A ŽE 
ODSÁVACÍ VAK JE ÚPLNE NAHUSTENÝ. 

Trubicu pacienta pripojte ku konektoru pacienta. 

Systém je pripravený na použitie.

Zdroj podtlaku sa môže vypnúť, ak sa zákrok nezačne okamžite.

3.4

www.serres.com
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Keď je odsávanie zapnuté, tekutina prúdi dovnútra odsávacieho vaku. Odsávací 
vak sa dá použiť počas celého postupu alebo až po naplnenie odsávacieho vaku. 
Keď sa odsávací vak naplní, ochrana proti pretečeniu odpojí odsávanie a zabráni 
toku tekutiny do zdroja odsávania. Mierka na nádobe k odsávacím vakom - 
transparentnej zobrazuje objem odsávanej tekutiny. Presnosť mierky je +/-100 ml 

.(len pri zapnutom podtlaku)

Osoby, ktoré používajú systém odsávacích vreciek Serres, musia prijať vhodné 
bezpečnostné opatrenia, aby sa chránili pred kontaktom s tekutinami alebo 
sekrétmi pacienta.

Používanie systému odsávacieho vaku

Niektoré verzie odsávacích vakov obsahujú želírujúce činidlo Obrázok 5, ktoré 
urýchľuje tuhnutie odsávanej kvapaliny. Odsávacie vaky so želírujúcim činidlom 
používajte podobne ako bežné odsávacie vaky. Pri meraní objemu odsávanej 
tekutiny si uvedomte, že mierka na nádobe k odsávacím vakom - transparentnej 
zahŕňa aj množstvo želírujúceho činidla, ktoré sa nachádza v odsávacom vaku. 

           1 l odsávací vak so želírujúcim činidlom: 25 ml 
           2 l odsávací vak so želírujúcim činidlom: 50 ml 
           3 l odsávací vak so želírujúcim činidlom: 85 ml 

Okrem toho zoberte do úvahy bežnú toleranciu mierky nádoby k odsávacím 
vakom - transparentnej. Ak používate samostatné vrecká alebo želírujúce činidlo 
ako samostatný prášok, použite 25 g/35 ml látky na jeden liter tekutiny. 

Venujte pozornosť 
upozorneniam na balíčku so 
želírujúcim činidlom.

POZNÁMKA! PRI POUŽITÍ ODSÁVACÍCH VAKOV SO ŽELÍRUJÚCIM ČINIDLOM V SÉRIOVOM 
ZAPOJENÍ MUSÍ BYŤ ZDROJ VÁKUA ZAPNUTÝ POČAS TRVANIA CELÉHO POSTUPU.
POZNÁMKA!

Do odsávacieho vrecka pridajte tvrdidlo cez sériový port a následne 
zatvorte port. 

Jemné stlačenie vrecka pomôže 
zmiešať tvrdidlo a tekutiny 
podporujúce tuhnutie.

! ODSÁVACIE VRECKÁ OBSAHUJÚCE SPEVŇUJÚCU LÁTKU SA NESMÚ 
VYPRÁZDNIŤ DO KANALIZÁCIE ANI DO ZARIADENIA NA VYPRÁZDŇOVANIE SERRES 
NEMO.

VÝSTRAHA: ZABRÁŇTE POŽITIU TVRDIDLA. ZABRÁŇTE VDÝCHNUTIU A KONTAKTU 
S OČAMI. SPEVŇUJÚCA LÁTKA JE KLZKÁ, KEĎ JE MOKRÁ, A MÔŽE SPÔSOBIŤ RIZIKO 
POŠMYKNUTIA, AK SA NÁHODNE ROZLEJE NA PODLAHU.

Používanie odsávacích vakov vybavených želírujúcim činidlom
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Po skončení postupu odsávania odpojte trubicu pacienta a šedý konektor nádoby 
(prípadne konektor pre hadice CH30 alebo konektor na súčasné odsávanie z 
dvoch miest) a sériovú trubicu, ak sa používa Obrázok 6.1. Pripojenie s konektorom 
pacienta zatvorte zátkou, ktorá sa nachádza na veku odsávacieho vaku. 
Pri sériových zapojeniach pripojte aj sériový port Obrázok 6.2. Napokon vypnite 
zdroj vákua. Odsávací vak zdvihnite z držadla Obrázok 6.3. 

POZNÁMKA! ZDROJ VÁKUA VYPNITE AŽ PO ZATVORENÍ ODSÁVACIEHO VAKU. 

POZNÁMKA! OPAKOVANE POUŽITEĽNÚ ODSÁVACIU NÁDOBU, UHLOVÝ KONEKTOR 
ALEBO SILIKÓNOVÉ PODTLAKOVÉ HADIČKY NELIKVIDUJTE ANI ZBYTOČNE 
NEODSTRAŇUJTE.

Po skončení postupu 

6

6.1 6.2 6.3



www.serres.com

Zberná nádobka nainštalovaná v 
nasávacom vaku, sa používa na zber 
vzoriek z nasávanej kvapaliny.  
Odpojte biely uhlový konektor 
nasávacieho vaku a pripojte zbernú 
nádobku ku konektoru pacienta. Trubicu 
pacienta pripojte k uhlovému konektoru 
veka nádobky. Počas tohto postupu sa 
vzorky zbierajú do koša nádobky. 
Po zbieraní vzoriek odpojte trubicu 
pacienta a uhlový konektor a zatvorte 
pripojenie (menší konektor na veku 
nádobky). 
Odpojte zbernú nádobku od nasávacieho 
vaku a otočte vak opačne. V prípade 
potreby pridajte cez pripojenie v spodnej 
časti formalín a zatvorte pripojenie 
(širšia zátka na veku nádobky). 

Zberná nádobka Serres 2

Meracia nádobka sa používa s 
nasávacími vakmi, keď je potrebný 
presný objem nasávanej kvapaliny. 
Presnosť meracej nádobky je ± 5 ml 
až po 50 ml, a potom ± 10 ml.  
Meraciu nádobku zaveste na veko 
odsávacieho vaku v vzpriamenej polohe 
a pripojte trubice, obrázok 8. Pripojte 
trubicu pacienta k uhlovému konektoru 
v strede meracej nádobky. 
Počas tohto postupu sa dá veko 
vyprázdniť do nasávacieho vaku bez 
odpojenia vákua. Urobíte to tak, že sa 
nádobka zdvihne z konzoly a nakloní sa.

Meracia nádobka Serres 2

obrázok 8

obrázok 7

 (dostupnosť sa musí overiť u predajcu) 

Príslušenstvo
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Splash-Vac Serres sa môže použiť na 
nasávanie kvapaliny z podlahy. 
Trubicu pripojte ku konektoru pacienta 
nasávacieho vaku. 
POZNÁMKA! TRUBICA SPLASH-VAC JE 
VYROBENÁ Z PVC.
Tento produkt nie je lekárske zariadenie, 
a preto nie je označený značkou CE. 

Serres Splash-Vac 2

Rovný konektor sa používa vtedy, keď je 
potrebné použiť trubicu pacienta so 
širším otvorom. Konektor pacienta v 
nasávacom vaku sa dá vymeniť za rovný 
konektor. 

Rovný konektor 2

obrázok 9

obrázok 10

Dvojitý konektor sa dá použiť na 
pripojenie dvoch trubíc pacienta k 
nasávaciemu vaku súčasne. Počas 
nasávania zostáva jedna trubica pacienta 
zatvorená. Konektor pacienta v nasá-
vacom vaku sa vymení za dvojitý 
konektor. 

Dvojitý konektor 2

obrázok 11

Bakteriálny filter sa inštaluje medzi 
nasávací kanister a vákuový zdroj tak, 
aby značka „IN“ smerovala k systému 
nasávacích vakov. Filtruje 99,9999 % 
baktérií a vírusov. Tento filter sa vymieňa 
každých 30 dní alebo ak sa zníži výkon 
nasávania. Výrobca filtra: Air Safety Ltd.

Bakteriálny filter

obrázok 12
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Dymový filter sa dá použiť na zabránenie predčasného zablokovania ochrany proti 
pretečeniu nasávacieho vaku pri chirurgických operáciách, počas ktorých vzniká 
veľmi hustý dym.  

POZNÁMKA! DYMOVÝ FILTER NIE JE URČENÝ NA NASÁVANIE DYMU A NEBRÁNI 
OPÄTOVNÉMU VSTUPU DYMU DO OVZDUŠIA V MIESTNOSTI.  

Vymeňte šedý uhlový konektor nasávacieho kanistra za konektor T alebo ventil 
Serres Obrázok 16 a otvorte sériový port nasávacieho vaku. Zatlačte dymový filter 
do sériového portu tak, aby sa filter zablokoval na mieste. Trubicu dymového filtra 
pripojte ku konektoru v tvare T alebo k ventilu na zadnej strane kanistra.
Rôzne polohy ventilu Serres: 

13 A Nasávanie je zatvorené 
13 B Nasávanie len cez filter vaku 
(používa sa vtedy, keď nevzniká žiadny dym) 
13 C Nasávanie cez filter vaku a dymový filter 
(používa sa vtedy, keď vzniká dym) 

Dymový filter sa dá použiť v sériovom zapojení. V takomto prípade nainštalujte 
dymový filter do posledného nasávacieho vaku sériového zapojenia.

Dymový filter 2

obrázok 13

13 A 13 B 13 C
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Vacuum Shift Serres sa namontuje na 
držiak zariadenia medzi dvomi nasá-
vacími kanistrami. Vacuum Shift je 
určený na presúvanie vákua medzi 
dvomi nasávacími vedeniami alebo na 
súčasné používanie dvoch systémov 
nasávacích vakov. Nasávacie kanistre sa 
dajú takisto ľahko pripojiť ku každej 
strane v sériovom reťazci. 
1. Vacuum Shift namontujte na držiak 
zariadenia pomocou konektora na diele 
Vacuum Shift 
2. Trubicu zdroja nasávania pripojte ku 
konektoru trubice dielu Vacuum Shift, 
(obrázok 14, konektor A) 
3. Trubicu z nasávacích kanistrov pripojte 
ku konektorom trubice na pravej strane 
(obrázok 14, konektor B) a na ľavej strane 
(obrázok 14, konektor C) dielu Vacuum 
Shift 

Vacuum Shift Serres

obrázok 14
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4. Vacuum Shift má štyri rôzne polohy. 
POZNÁMKA! UISTITE SA, ŽE HROT ZÁPADKY SMERUJE PRIAMO NA BOK ALEBO NAHOR 
ALEBO NADOL, PODĽA OZNAČENIA NA OBRÁZKOCH. NESPRÁVNE NASTAVENIE MÔŽE 
OSLABIŤ EFEKT NASÁVANIA.  

a. obrázok 14.1, nasávanie zatvorené 
b. obrázok 14.2, nasávanie sprava 
c. obrázok 14.3, nasávanie zľava 
d. obrázok 14.4, nasávanie sprava a zľava 

Spoločnosť Serres odporúča používať medzi nasávacím kanistrom/zdrojom 
nasávania a časťou Vacuum Shift silikónové trubice. 
Pred každým použitím a vždy po dezinfekcii sa pomocou vákua 60 kPa musia 
otestovať štyri rôzne funkcie (časť 4) časti Vacuum Shift. 

14.1

14.3

14.2

14.4



Ochranný prvok zdroja podtlaku 
zabraňuje vniknutiu tekutiny do zdroja 
podtlaku v prípade chyby pri montáži 
odsávacieho vrecka. Ochranný prvok 
zdroja podtlaku zapojte medzi odsávaciu 
nádobu a zdroj podtlaku. Uistite sa, že 
šípka smeruje k zdroju podtlaku. 
Ochranný prvok sa vymieňa každých 30 
dní alebo v prípade, keď dôjde k zníženiu 
výkonu odsávania alebo ku kontaminácii.

Ochranný prvok zdroja podtlaku

www.serres.com

Prepínací ventil sa používa na otváranie a 
zatváranie nasávania. Prepínací ventil 
nainštalujte na pripojenie nasávacieho 
kanistra ako náhradu šedého uhlového 
konektora. 
Trubicu zo zdroja napájania pripojte ku 
konektoru prepínacieho ventilu.  
Ak chcete otvoriť (obrázok 16A) alebo 
vypnúť (obrázok 16B) nasávanie, otočte 
páčku prepínacieho ventilu. 

Prepínací ventil Serres

obrázok 16

open 
16 A

shut off
16 B

obrázok 15

Ventil Serres sa používa na otváranie a 
zatváranie nasávania na pripojení k 
použitiu dymového filtra. Ďalšie pokyny 
nájdete v časti o dymovom filtri. 

Ventil Serres

obrázok 17
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Riadiaci ventil Serres zjednodušuje rýchle 
jednotlivé používanie nasávacieho vaku 
Serres. Riadiaci ventil Serres je 
nainštalovaný vo vnútri držiaka kanistra 
vozíka Serres (ozn. 57940, 57941). 

Inštalácia: 
- Odpojte držiak kanistra od vozíka. 
- Otvory (6 otvorov) prepínacích ventilov 
na vrchnom povrchu držiaka kanistra 
otvorte zasunutím krycích platní.  
Obrázok 18A. 
- Riadiaci ventil nainštalujte dovnútra 
držiaka kanistra a riadiaci ventil otáčajte, 
kým sa nedostane na spodok. 
- Na pripojenie riadiaceho ventilu k 
držiaku kanistra použite tri skrutky. 
- Znovu nainštalujte držiak kanistra na 
vozík, nastavte výšku držiaka a utiahnite 
držiak kanistra, obrázok 18B 
- Na otvory otvorené na vrchu držiaku 
kanistra nainštalujte toľko prepínacích 
ventilov, koľko sa tu nachádza 
nasávacích kanistrov. Ak uvediete do 
prevádzky menej ako 6 nasávacích 
kanistrov, nadbytočné otvory sa musia 
zatvoriť zátkou ovládacieho ventilu (ozn. 
57943). Kvôli zabezpečeniu správneho 
nasávania musí byť do všetkých šiestich 
otvorov nainštalovaný buď prepínací 
ventil alebo zátka riadiaceho ventilu. 
- Silikónovú trubicu nainštalujte z 
prepínacieho ventilu do uhlového 
konektora nasávacieho kanistra dolu. 
Nainštalujte trubicu tak, aby sa 
neohýbala a aby nebránila toku vzduchu. 
- Trubicu nasávacieho zariadenia 
nainštalujte ku konektoru trubice na 
spodnom povrchu riadiaceho ventilu. 
Obrázok 18C 
- Funkčnosť produktu otestujte tak, že sa 
postupne uistíte, že prepínací ventil 
je tesný. 

Riadiaci ventil Serres

obrázok 18

A

B

C

obrázok 18



Použitie: 
- Spustite zdroj nasávania 
- Nainštalujte požadovaný počet nasávacích kanistrov a nasávacích vakov. 
- Otvorte prepínací ventil do polohy I 
- Trubicu pacienta pripojte k nasávaciemu vaku pod prepínacím ventilom 
- Keď je nasávací vak plný, vyberte trubicu pacienta, plný nasávací vak zazátkujte 
a prepínací ventil otočte do polohy O. 
- Otočte nasledujúci prepínací ventil do polohy I a pripojte trubicu pacienta 
k nasávaciemu vaku pod ním. 
Ak chcete dosiahnuť dostatočný výkon nasávania, odporúča sa, aby sa použil 
vždy len jeden nasávací kanister, jeden nasávací ventil v polohe I a ostatné 
prepínacie ventily boli v polohe O.  

POZNÁMKA! OPÄTOVNÉ POUŽITIE PRODUKTOV URČENÝCH NA JEDNO POUŽITIE JE 
PRÍSNE ZAKÁZANÉ. OPÄTOVNÝM POUŽÍVANÍM SA ZNIŽUJE VÝKON PRODUKTU A MÔŽE 
VZNIKNÚŤ RIZIKO INFEKCIE. PRI MANIPULÁCII S POUŽITÝM NASÁVACÍM VAKOM BY STE 
SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE MÔŽE OBSAHOVAŤ INFEKČNÝ ODPAD.
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Odsávacie vaky Serres, zberné nádobky, meracie nádobky a sériové trubice 
sú určené na jedno použitie a musia sa tak pri každom pacientovi vymeniť. Ak 
jeden pacient podstupuje dlhodobú liečbu, odsávací kanister sa odporúča 
vymeniť minimálne raz za 24 hodín. Produkty, ktoré sa dajú opakovane použiť, 
sa vyradia z prevádzky vtedy, keď sa poškodia alebo keď nebudú fungovať podľa 
predpokladov. Použité alebo vyradené produkty sa musia zlikvidovať v súlade 
s recyklačným označením a pokynmi špecifickými pre nemocnicu. Odsávacie vaky 
obsahujúce želírujúce sa nesmú vylievať do kanalizácie. 

POZNÁMKA! OPÄTOVNÉ POUŽITIE PRODUKTOV URČENÝCH NA JEDNO POUŽITIE JE 
PRÍSNE ZAKÁZANÉ. OPÄTOVNÝM POUŽÍVANÍM SA ZNIŽUJE VÝKON PRODUKTU A MÔŽE 
VZNIKNÚŤ RIZIKO INFEKCIE. PRI MANIPULÁCII S POUŽITÝM ODSÁVACÍM VAKOM BY STE 
SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE MÔŽE OBSAHOVAŤ INFEKČNÝ ODPAD.

Likvidácia použitých produktov 

Nádoba k odsávacím vakom - transparentná a konektor nádoby sa dajú umyť 
(95 °C) a vyčistiť pomocou autoklávu (121 °C). Pred umývaním alebo autoklávo-
vaním odstráňte šedý konektor nádoby. Pred autoklávovaním sa uistite, že 
produkt neobsahuje zvyšky čistiacej látky. Ostatné produkty určené na viacero 
použití sa dajú vytrieť dezinfekčným činidlom.

Čistenie produktov určených na viacero použití 

Obaly chráňte pred vlhkosťou, špinou a prachom. Produkty určené na jedno 
použitie sa dajú použiť do 5 rokov od dátumu uvedeného na obale, okrem 
odsávacích vakov so želírujúcim činidlom, ktoré sa môžu použiť do 2 rokov po 
dátume uvedenom na obale.

Skladovanie 



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

www.serres.com

Použité symboly

Kód šarže

Katalógové číslo

Nepoužívajte opakovane

Chráňte pred dažďom

Chráňte pred 
slnečným svetlom

Prevádzkové pokyny

Značka CE

Symbol Neobsahuje 
DEHP

Neobsahuje latex

Množstvo

Pozrite si návod 
na používanie

Dátum spotreby


