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System worków do odsysania Serres jest stosowany w trakcie zabiegów 
medycznych do gromadzenia płynów i wydzielin pacjentów w celu utylizacji. Przed 
zainstalowaniem produktu i rozpoczęciem zabiegu prosimy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją. System worków do odsysania Serres mogą instalować i stosować 
wyłącznie osoby zaznajomione z produktem i korzystające z niego zgodnie z 
przeznaczeniem określonym przez producenta. Użytkowanie niezgodne z instrukcją 
jest zakazane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania 
produktu w sposób i/lub w celach innych niż te opisane w niniejszej instrukcji. System 
nie jest dopuszczony do użytku w zabiegach, w których odsysany płyn jest z 
powrotem wstrzykiwany pacjentowi. Worek do odsysania nie jest zatwierdzony do 
gromadzenia próbek. Przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia płynów w celu 
utylizacji. Przed użyciem produktu należy zawsze upewnić się, że wszystkie części 
systemu są nienaruszone. Korzystanie z wadliwych produktów jest surowo 
zabronione. 

Podstawowe elementy systemu stanowią: worek do odsysania widoczny na 
rysunku A (jednorazowy), pojemnik do odsysania oraz szary łącznik pojemnika 
ustawiony pod kątem prostym – rysunek B (wielokrotnego użytku). W zależności 
od modelu produktu wyróżnia się worki i pojemniki do odsysania o pojemności 
1000 ml, 2000 ml lub 3000 ml. Elementy systemu worków do odsysania 
zaprezentowano szczegółowo na rysunku C.

C1 Łącznik kątowy (szary, przymocowany do pojemnika do odsysania)
C2 Łącznik dla pacjenta (biały, przymocowany do worka do odsysania)
C3 Port szeregowy (do szeregowego łączenia wkładów)
C4 Zatyczka łącznika dla pacjenta
C5 Zabezpieczenie przed przelaniem
C6 Uchwyt do podnoszenia

Ponieważ istnieją różne wersje worków do odsysania, również sposób ich 
montażu może się różnić. Należy pamiętać, aby zapoznać się z instrukcją 
dotyczącą właściwej wersji. W oddzielnej instrukcji pt. „Akcesoria” przedstawiono 
linię akcesoriów dla niniejszego systemu. 

UWAGA! Z SYSTEMEM WORKÓW DO ODSYSANIA MOŻNA STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE 
ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA FIRMY SERRES. 
UWAGA! WSZYSTKIE WORKI DO ODSYSANIA I PRODUKTY OZNAKOWANE SYMBOLEM         
SĄ PRZEDMIOTAMI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. ICH PONOWNE UŻYCIE JEST SUROWO 
ZABRONIONE.

Komponenty systemu
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1. Montaż pojemnika do odsysania
Umieścić pojemnik do odsysania w uchwycie w pozycji pionowej (rysunek 1). 
Do montażu pojemnika do odsysania można użyć całego szeregu uchwytów 
(szynowy, ścienny, stołowy i przyłóżkowy). Można go również zamocować, 
wykorzystując specjalny uchwyt na ruchomym wózku Serres. Przyłączyć dren 
źródła próżni do szarego łącznika kątowego z tyłu pojemnika.

2. Montaż pojedynczego worka do odsysania
2.1 Wersja niezwinięta i nieotaśmowana
Rozłożyć worek do odsysania i umieścić w pojemniku do odsysania. Rysunek 2.1.
2.2 Wersja zwinięta i otaśmowana
Umieścić worek w pojemniku do odsysania (rysunek 2.2) lub zastosować się do 
instrukcji w punkcie 2.1.

UWAGA! WOREK DO ODSYSANIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ W POJEMNIKU DO 
ODSYSANIA TEJ SAMEJ WIELKOŚCI.
UWAGA! NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE FOLIA WORKA DO ODSYSANIA NIE ZAKLINOWAŁA 
SIĘ MIĘDZY POJEMNIKIEM A POKRYWKĄ.

Montaż systemu
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3. Montaż kilku worków do odsysania 
(przyłączenie szeregowe)
W przypadku odsysania dużych ilości płynu 
worki do odsysania Serres można połączyć 
szeregowo za pomocą drenów do łączenia 
szeregowego, drenów próżniowych i łączników 
teowych. Rysunek 3.1.
- Umieścić worki w pojemnikach do odsysania w sposób opisany w punkcie 2. 
Następnie przymocować worki do pojemników i otworzyć je, naciskając środek 
pokrywki. W przypadku zastosowania worka z podwójnym filtrem należy umieścić 
go w ostatnim pojemniku (3).
- Usunąć szary łącznik kątowy (pojemnik 2 i 3); otworzyć porty szeregowe worków 
do odsysania (worek 1 i 2), jak pokazano na rysunku 3.2.

- Połączyć ze sobą pojemniki do odsysania przy użyciu oddzielnych łączników 
teowych i drenów zgodnie z rysunkiem 3.3. Nożyczkami przyciąć dren na 
pożądaną długość. 

UWAGA! ŁĄCZNIKI TEOWE I DRENY PRÓŻNIOWE TO ELEMENTY WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU I NIE TRZEBA ICH WYMIENIAĆ PO KAŻDYM ZABIEGU.
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- Za pomocą drenu do łączenia szeregowego ostrożnie połączyć otwór portu 
szeregowego w worku do odsysania z łącznikiem dla pacjenta znajdującym się 
na następnym worku. Rysunek 3.4. W celu uzyskania największej wydajności dla 
połączeń szeregowych przewidzianych dla dużej ilości płynu zaleca się używanie 
przełącznika próżni.

4. Rozwijanie worka do odsysania
Do montażu worka do odsysania wykorzystuje się próżnię (rysunek 4). Włączyć 
źródło próżni i w tej samej chwili delikatnie nacisnąć środek pokrywki (część 1). 
Gdy worek do odsysania rozwinie się, zamknąć łącznik dla pacjenta palcem (część 
2), tak aby pokrywka została szczelnie przymocowana do pojemnika do 
odsysania.

UWAGA! PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZOSTAŁA WYTWORZONA PRÓŻNIA, 
A WOREK DO ODSYSANIA JEST CAŁKOWICIE ROZPRĘŻONY. 

Połączyć dren dla pacjenta z łącznikiem dla pacjenta.

System jest gotowy do użycia.

Źródło podciśnienia można wyłączyć, jeśli zabieg nie będzie rozpoczynany od razu.

3.4

www.serres.com
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Przy włączonym ssaniu ciecz przepływa do worka do odsysania. Może on być 
używany przez cały zabieg lub do momentu jego całkowitego wypełnienia. Jeżeli 
worek do odsysania jest pełny, zabezpieczenie przed przelaniem odcina ssanie, 
zapobiegając przedostaniu się cieczy do źródła ssania. Skala pojemnika do 
odsysania wskazuje objętość odessanego płynu z dokładnością +/- 100 ml 

Osoby korzystające z systemu worków do odsysania Serres powinny podjąć 
odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć się przed kontaktem z płynami 
lub wydzielinami pacjenta.

(tylko przy włączonej próżni).

Korzystanie z systemu worków do odsysania

Niektóre wersje worków do odsysania są wyposażone w środek zestalający 
(rysunek 5), który powoduje krzepnięcie odessanej cieczy. Preżelowane worki 
do odsysania stosuje się podobnie jak ich standardowe odpowiedniki. 
Mierząc objętość odessanego płynu, należy jednak pamiętać, że skala widoczna 
na pojemniku do odsysania uwzględnia ilość środka zestalającego zawartego 
w worku do odsysania. 
             Preżelowany worek do odsysania o pojemności 1 l: 25 ml 
             Preżelowany worek do odsysania o pojemności 2 l: 50 ml 
             Preżelowany worek do odsysania o pojemności 3 l: 85 ml 
Ponadto należy wziąć pod uwagę tolerancję błędu skali na pojemniku do 
odsysania. W przypadku korzystania ze środka zestalającego w oddzielnych 
saszetkach lub sprzedawanego oddzielnie w postaci proszku należy użyć 25 g/35 
ml substancji na litr płynu. Dodać koagulant do worka do odsysania przez port 
szeregowy, a następnie zamknąć port. Zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone 
na opakowaniu środka zestalającego.

Delikatne ściskanie worka 
pomoże wymieszać koagulant 
z płynami, co ułatwi krzepnięcie.

UWAGA! JEŻELI PREŻELOWANE WORKI DO ODSYSANIA SĄ UŻYWANE W POŁĄCZENIU 
SZEREGOWYM, ŹRÓDŁO PRÓŻNI MUSI BYĆ WŁĄCZONE PRZEZ CAŁY ZABIEG.
UWAGA! WORKI DO ODSYSANIA ZAWIERAJĄCE KOAGULANT NIE MOGĄ BYĆ 
OPRÓŻNIANE DO KANALIZACJI ANI W URZĄDZENIU DO OPRÓŻNIANIA SERRES NEMO.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO POŁYKAĆ KOAGULANTU. UNIKAĆ WDYCHANIA I KONTAKTU 
Z OCZAMI. MOKRY KOAGULANT JEST ŚLISKI I MOŻE STWARZAĆ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA 
W SYTUACJI PRZYPADKOWEGO ROZLANIA GO NA PODŁOGĘ.

Korzystanie z worków do odsysania ze środkiem zestalającym (preżelowanych)
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Po zakończeniu odsysania należy odłączyć dren pacjenta i łącznik kątowy 
(lub ewentualnie łącznik prosty lub podwójny) oraz dren do łączenia szeregowego, 
jeśli był używany (rysunek 6.1). Zamknąć łącznik dla pacjenta zatyczką znajdującą 
się na pokrywie worka do odsysania. W przypadku połączeń szeregowych należy 
również zamknąć port szeregowy (rysunek 6.2). Na koniec należy wyłączyć źródło 
próżni. Wyciągnąć worek do odsysania, wykorzystując w tym celu uchwyt 
(rysunek 6.3). 

UWAGA! NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ŹRÓDŁA PRÓŻNI PRZED ZAMKNIĘCIEM WORKA DO 
ODSYSANIA. 

UWAGA! NIE WOLNO WYRZUCAĆ ANI NIEPOTRZEBNIE USUWAĆ POJEMNIKA DO 
ODSYSANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU, SZARYCH KĄTOWYCH ŁĄCZNIKÓW ANI 
SILIKONOWYCH PRZEWODÓW PODCIŚNIENIOWYCH.

Po zabiegu

6
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Naczynie gromadzące umieszcza się w 
worku do odsysania i służy do pobiera-
nia próbek z odsysanego płynu. 
Odłączyć biały łącznik kątowy worka do 
odsysania i przymocować do przyłącza 
do pacjenta naczynie gromadzące. 
Przymocować dren pacjenta do łącznika 
kątowego pokrywki pojemniczka. 
W trakcie zabiegu w pojemniczku 
gromadzą się próbki.
Po pobraniu próbek odłączyć dren 
pacjenta i łącznik kątowy oraz zamknąć 
łącznik (mniejsza zatyczka na pokrywce 
pojemniczka).
Odłączyć naczynie gromadzące od 
worka do odsysania i odwrócić 
pojemniczek do góry dnem. W razie 
potrzeby dodać formalinę przez 
przyłącze na dnie i zamknąć przyłącze 
(szersza zatyczka na pokrywce 
pojemniczka).

Naczynie gromadzące Serres 2

Pojemnik z miarką jest stosowany wraz z 
workami do odsysania jeżeli zależy nam 
na dokładnej objętości odsysanego 
płynu. Dokładność pomiaru pojemniczka 
wynosi ± 5ml do 50ml i ± 10 ml powyżej 
tej objętości. 
Pojemniczek z miarką powiesić w pozycji 
pionowej na pokrywce worka do 
odsysania i przyłączyć dreny jak 
pokazano na rysunku 8. Przyłączyć dren 
do pacjenta do łącznika kątowego na 
środku pojemnika z miarką.
W trakcie zabiegu zawartość pojemnika 
można przelać do worka do odsysania, 
nie odłączając układu próżniowego. W 
tym celu należy podnieść pojemnik z 
uchwytu i przechylić.

Pojemnik z miarką Serres 2

rysunek 8

rysunek 7

(o dostępność należy pytać dystrybutora)

Akcesoria 
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Ssak podłogowy (aspirator) Serres 
stosuje się do zbierania płynów z 
podłogi. Należy przyłączyć dren ssaka  
do łącznika do pacjenta na worku do 
odsysania.
UWAGA! DRENY SSAKA PODŁOGOWEGO 
SPLASH VAC WYKONANO Z  PLASTIKU - 
PCW.
Ten produkt nie jest urządzeniem 
medycznym i nie posiada oznaczenia CE.

Ssak podłogowy Serres  Splash Vac 2

Łącznik prosty używany jest w 
przypadku konieczności użycia drenów 
do pacjenta 
o większej średnicy. Łącznik do pacjenta 
na worku do odsysania można zastąpić 
łącznikiem prostym.

Łącznik prosty 2

rysunek 9

rysunek 10

Łącznik podwójny można stosować w 
celu przyłączenia do worka do odsysania 
drenów dwóch pacjentów jednocześnie. 
W trakcie odsysania dren jednego 
pacjenta pozostaje zamknięty. Łącznik do  
pacjenta na worku do odsysania zostaje 
zastąpiony przez łącznik podwójny.

Łącznik podwójny 2

rysunek 11

Filtr antybakteryjny umieszczany jest 
pomiędzy zbiornikiem do odsysania i 
źródłem próżni w taki sposób, że 
oznaczenie „IN” jest skierowane w stronę 
systemu worków do odsysania. Filtruje 
99,9999% bakterii i wirusów. Filtr 
wymienia się co 30 dni lub w przypadku 
obniżenia mocy ssaka. Producent filtra: 
Air Safety Ltd.

Filtr antybakteryjny

rysunek 12
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Filtr dymu służy do zapobiegania przedwczesnemu zapchaniu zabezpieczenia 
worka do odsysania przed przelaniem podczas zabiegów chirurgicznych, w trakcie 
których dochodzi do znacznego wydzielania dymu. 

UWAGA! FILTR DYMU NIE SŁUŻY DO ODSYSANIA DYMU I NIE ZAPOBIEGA PONOWNEMU 
PRZEDOSTAWANIU SIĘ DYMU Z POWROTEM DO POWIETRZA W DANYM 
POMIESZCZENIU. 

Szary łącznik kątowy zbiornika do odsysania zastąpić łącznikiem T lub zaworem 
Serres, rysunek 17 i otworzyć port szeregowy worka do odsysania. Do portu 
szeregowego wsunąć i unieruchomić we właściwej pozycji filtr dymu. Przyłączyć 
dren filtra dymu do łącznika T lub zaworu znajdującego się teraz z tyłu zbiornika.
Różne pozycje zaworu Serres:

13 A odsysanie wyłączone 
13 B odsysanie tylko przez filtr worka (jeżeli nie jest wytwarzany dym)
13 C odsysanie przez filtr worka i filtr dymu 
(stosowane w razie powstawania dymu)

Filtr dymu może być również stosowany przy łączeniu szeregowym. Wówczas filtr 
dymu należy zainstalować w ostatnim w szeregu worku do odsysania.

Filtr dymu 2

rysunek 13

13 A 13 B 13 C
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Przełącznik próżni Serres montuje się na 
uchwycie dla przystawek między dwoma 
zbiornikami do odsysania. Przełącznik 
próżni przeznaczony jest do przełączania 
próżni między dwoma przewodami ssaka 
lub do jednoczesnego używania dwóch 
systemów worków do odsysania. Zbiorniki 
do odsysania można łatwo przyłączyć z 
każdej strony szeregu łańcuchowego.
1.  Przymocować przełącznik próżni przy 
użyciu łącznika do uchwytu na przystawki
2.  Połączyć dren źródła ssania z drenem 
łącznika przełącznika próżni, (rysunek 14, 
łącznik A)
3.  Przyłączyć dreny ze zbiorników ssaka 
do łączników drenów z prawej strony 
(rysunek 14, łącznik B) i z lewej strony 
(rysunek 14, łącznik C) przełącznika próżni

Przełącznik próżni Serres

rysunek 14
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4.  Przełącznik próżni może znajdować się w czterech różnych położeniach. 
 UWAGA! NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WSKAŹNIK NA ZATRZASKU JEST SKIEROWANY  
DOKŁADNIE NA BOK, W GÓRĘ LUB W DÓŁ, JAK POKAZANO NA OBRAZKACH. 
NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE MOŻE OBNIŻYĆ SKUTECZNOŚĆ ODSYSANIA. 

a. rysunek 14.1, odsysanie wyłączone
b. rysunek 14.2, odsysanie z prawej strony
c. rysunek 14.3, odsysanie z lewej strony
d. rysunek 14.4, odsysanie z lewej i z prawej strony

Serres zaleca stosowanie drenów silikonowych pomiędzy zbiornikiem/źródłem 
i przełącznikiem próżni.
Przed każdym użyciem należy przeprowadzić dezynfekcję i przetestować cztery 
różne funkcje (punkt 4) przełącznika próżni przy próżni 60kPa.

14.1

14.3

14.2

14.4



Zabezpieczenie źródła podciśnienia 
zapobiega przedostawaniu się płynu do 
źródła podciśnienia w przypadku 
błędnego podłączenia worka do 
odsysania. Podłączyć zabezpieczenie 
źródła podciśnienia między pojemnikiem 
do odsysania a źródłem podciśnienia. 
Strzałka musi wskazywać źródło 
podciśnienia. Zabezpieczenie jest 
wymieniane co 30 dni lub jeśli zmniejszy 
się siła odsysania albo zostanie 
zanieczyszczone.

Zabezpieczenie źródła podciśnienia

www.serres.com

Zawór włączająco-wyłączający (wł./wył.) 
służy do włączania i wyłączania 
odsysania. Zawór wł./wył. należy 
zamontować na złączu zbiornika do 
odsysania zamiast szarego łącznika 
kątowego. Przyłączyć dren od źródła 
ssania do łącznika zaworu wł./wył. 
Aby włączyć (rysunek 16A) lub wyłączyć 
(rysunek 16B) odsysanie, należy 
przekręcić dźwignię zaworu wł./wył.

Zawór włączająco-wyłączający Serres

rysunek 16

open 
16 A

shut off
16 B

rysunek 15

Zawór Serres służy do włączania 
i wyłączania odsysania w razie 
stosowania filtra dymu. 
Szczegółowe instrukcje znajdują się 
w części dotyczącej filtra dymu.

Zawór Serres

rysunek 17
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Zawór kontrolny Serres ułatwia szybkie 
użycie pojedynczego worka do odsysania 
Serres. Zawór kontrolny Serres instaluje 
się wewnątrz uchwytu na zbiornik na 
wózku Serres (ref: 57940, 57941).

Montaż:
- odmontować stojak na zbiornik 
z wózka.
- otworzyć otwory (6 szt.) na zaworach 
wł./wył. na górnej powierzchni stojaka 
na zbiornik, przesuwając płytki osłony do 
wewnątrz. Rysunek 18A.
- zamocować zawór kontrolny wewnątrz 
uchwytu na zbiornik i dokręcić zawór 
kontrolny do końca.
- przymocować zawór kontrolny do 
uchwytu na zbiornik trzema śrubami.
- ponownie zainstalować na wózku 
uchwyt na zbiornik, ustawić odpowiednią 
wysokość uchwytu i dokręcić uchwyt na 
zbiornik, rysunek 18B.
- w otworach otworzonych na górze 
stojaka na zbiornik zamontować liczbę 
zaworów wł./wył. odpowiadającą liczbie 
zbiorników do odsysania. W przypadku 
użycia mniej niż 6 zbiorników do 
odsysania, pozostałe otwory należy 
zamknąć zatyczką zaworu kontrolnego 
(ref. 57943). W celu prawidłowego 
przeprowadzenia odsysania należy 
obsadzić wszystkie sześć otworów 
zaworami wł./wył. lub zatyczką zaworu 
kontrolnego.
- przymocować dreny silikonowe 
biegnące od zaworu wł./wył. do łącznika 
kątowego zbiornika do odsysania 
znajdującego się pod spodem. Dreny 
zamontować tak, aby nie zginały się, 
uniemożliwiając przepływ powietrza.
- przyłączyć dren ssaka do łącznika drenu 
od spodu zaworu kontrolnego. 
Rysunek 18C.
- sprawdzić działanie produktu i upewnić 
się kolejno, że każdy zawór wł./wył. jest 
szczelny.

Zawór kontrolny Serres
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Użytkowanie:
- włączyć źródło odsysania
- zainstalować potrzebną liczbę zbiorników i worków do odsysania.
- otworzyć jeden z zaworów wł./wył. i ustawić w pozycji I
- przyłączyć dren pacjenta do worka do odsysania pod zaworem wł./wył.
- po napełnieniu worka do odsysania usunąć dren pacjenta, zatkać pełny worek 
do odsysania i ustawić zawór wł./wył. w pozycji O.
- ustawić następny zawór wł./wył. w pozycji I i przyłączyć dren pacjenta do 
znajdującego się pod nim worka do odsysania.
Aby osiągnąć wystarczającą moc odsysania zaleca się używania tylko jednego 
zbiornika do odsysania na raz, przy ustawieniu tylko jednego zaworu wł./wył. 
w pozycji I i ustawieniu pozostałych zaworów wł./wył w pozycji O. 

UWAGA! WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTÓW JEDNORAZOWYCH JEST SUROWO 
ZAKAZANE. WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTU OBNIŻA JEGO WYDAJNOŚĆ I MOŻE 
SPOWODOWAĆ RYZYKO ZAKAŻENIA. OPERUJĄC UŻYWANYM WORKIEM DO ODSYSSANIA 
NALEŻY SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ, BOWIEM MOŻE ON ZAWIERAĆ ZAKAŹNE ODPADY.

www.serres.com



www.serres.com

Worki do odsysania, naczynia gromadzące, pojemniki z miarką oraz dreny 
do łączenia szeregowego Serres to produkty jednorazowego użytku, które należy 
wymieniać dla każdego pacjenta. Jeżeli ten sam pacjent przechodzi długotrwałe 
leczenie, zaleca się zmianę worka do odsysania co najmniej raz na 24 godziny. 
Produkty wielokrotnego użytku należy wycofać z eksploatacji, jeżeli zostały 
uszkodzone lub działają nieprawidłowo. Produkty zużyte lub wycofane z 
eksploatacji należy usunąć zgodnie z oznakowaniem dotyczącym recyklingu na 
etykiecie i przepisami obowiązującymi w danym szpitalu. Worki do odsysania 
zawierające środek zestalający nie mogą być opróżniane do kanalizacji. 

UWAGA! WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTÓW JEDNORAZOWYCH JEST SUROWO 
ZAKAZANE. WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTU OBNIŻA JEGO WYDAJNOŚĆ I MOŻE 
POWODOWAĆ RYZYKO ZAKAŻENIA. NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W KONTAKCIE Z 
UŻYWANYM WORKIEM DO ODSYSANIA, PONIEWAŻ MOGĄ SIĘ W NIM ZNAJDOWAĆ 
ODPADY ZAKAŹNE.

Usuwanie zużytych produktów

Pojemnik do odsysania i łącznik kątowy można myć (95°C) oraz poddawać 
sterylizacji w autoklawie (121°C). Przed myciem lub sterylizacją w autoklawie 
należy zdjąć szary łącznik kątowy. Przed rozpoczęciem procedury sterylizacji 
w autoklawie należy upewnić się, że produkt nie zawiera pozostałości środków 
czyszczących. Pozostałe produkty wielokrotnego użytku można czyścić środkiem 
dezynfekującym.

Czyszczenie produktów wielokrotnego użytku

 Opakowania należy chronić przed wilgocią, zanieczyszczeniami i pyłem. Produkty 
jednorazowe można stosować przez 5 lat, licząc od daty podanej na etykiecie, z 
wyjątkiem preżelowanych worków do odsysania i środków zestalających, które 
nadają się do użycia przez 2 lata od daty podanej na etykiecie.

Przechowywanie



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

www.serres.com

Stosowane symbole

Kod partii

Numer katalogowy

Nie używać ponownie

Nie narażać na deszcz

Nie narażać 
na światło słoneczne

Instrukcja użycia

Oznaczenie CE

Symbol braku DEHP

Brak lateksu

Ilość

Patrz instrukcja użycia

Termin przydatności


