
6001296 rev C     05/2020

LT

„SERRES“ 
SIURBIMO MAIŠELIŲ 
SISTEMOS VADOVAS
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„Serres“ įsiurbimo maišelių sistema naudojama skysčiams ir sekrecijoms iš pacientų 
surinkti bei utilizuoti atliekant medicinines procedūras. Atidžiai perskaitykite šį vadovą 
prieš įrengdami gaminį ir pradėdami procedūrą. „Serres“ siurbimo maišelių sistemą 
įrengti gali tik gerai su gaminiu susipažinę asmenys, o naudoti jį reikia pagal gamintojo 
nustatytą paskirtį. Draudžiama naudoti nesilaikant instrukcijų. Gamintojas nebus 
atsakingas, jei gaminys naudojamas ne šiose instrukcijose aprašytu būdu ir (arba) ne 
pagal jose nurodytą paskirtį. 

Prieš 
naudodami gaminį, visada įsitikinkite, kad visos sistemos dalys nesugadintos. 
Naudoti sugedusius gaminius griežtai draudžiama.

Sistema neskirta naudoti procedūroms, kai iš pacientų 
surinkti skysčiai jiems įleidžiami atgal.  Įsiurbimo maišelis neskirtas mėginiams ar 
pavyzdžiams rinkti. Jis naudotinas tik surinkimo ir utilizavimo tikslais. 

Pagrindinės sistemos dalys yra siurbimo maišelis A pav. (vienkartinis), siurbimo 
indas ir pilka, dešinėn nukreipta kampinė indo jungtis B pav. (daugkartinio 
naudojimo). Siurbimo maišelių ir indų tūris yra 1000 ml, 2000 ml arba 3000 ml, 
tai priklauso nuo produkto modelio. Siurbimo maišelių sistemos dalys išsamiau 
aprašytos C pav.

C1 Kampinė jungtis (pilka, prijungta prie siurbimo indo)
C2 Paciento jungtis (balta, prijungta prie siurbimo maišelio)
C3 Nuoseklusis prievadas (naudojamas, kai maišeliai sujungti nuosekliai)
C4 Paciento prijungimo kištukas
C5 Apsauga nuo perpildymo
C6 Kėlimo rankena

Yra keletas skirtingų siurbimo maišelių versijų ir jų įrengimas gali skirtis vienas nuo 
kito. Įsitikinkite, kad perskaitėte su tinkama versija susijusias instrukcijas. Atskirame 
vadove, vadinamame „Priedai“, yra daug šiai sistemai tinkamų priedų.

ĮSPĖJIMAS! SIURBIMO MAIŠELIŲ SISTEMOJE GALIMA NAUDOTI TIK ORIGINALIAS 
„SERRES“ DALIS IR PRIEDUS.
ĮSPĖJIMAS! VISI SIURBIMO MAIŠELIAI IR GAMINIAI, NEPAŽYMĖTI ŠIUO SIMBOLIU, YRA 
VIENKARTINIAI IR NAUDOTI JUOS PAKARTOTINAI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.

Sistemos dalys
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1. Siurbimo indo įrengimas
Padėkite siurbimo indą laikiklyje vertikalioje padėtyje 1 pav. Indui tvirtinti yra 
keletas laikiklių (bėgelis, sienos, stalo ir lovos modeliai). Siurbimo indas taip pat gali 
būti tvirtinamas indo laikiklyje mobiliajame „Serres“ vežimėlyje. Prijunkite vamzdelį 
nuo vakuumo šaltinio prie pilkos kampinės jungties indo gale.

2. Vieno siurbimo maišelio įdėjimas
2.1 Nesuvyniotos ir neužklijuotos lipnia juosta versijos
Išlankstykite siurbimo maišelį ir įdėkite jį į siurbimo indą. 2.1 pav.
2.2 Suvyniotos ir užklijuotos lipnia juosta versijos
Įdėkite maišelį tokį, kaip yra, į siurbimo indą 2.2 pav. arba vykdykite instrukcijas, 
pateikiamas 2.1 skyriuje.

ĮSPĖJIMAS! SIURBIMO MAIŠELIS TURI Į BŪTI ĮDĖTAS Į TOKIO PAT DYDŽIO SIURBIMO 
INDĄ.
ĮSPĖJIMAS! ĮSITIKINKITE, KAD SIURBIMO MAIŠELIO PLĖVELĖ NĖRA SUSPAUSTA TARP 
INDO IR DANGTELIO.

Sistemos įrengimas
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3. Keleto siurbimo maišelių įdėjimas 
(nuoseklus sujungimas)
Kai siurbiamas didelis skysčio tūris, „Serres“ 
siurbimo maišelius galima sujungti nuosekliai 
naudojant nuoseklaus jungimo vamzdelius, 
vakuumo vamzdelius ir trišakes jungtis.3.1 pav.
– Įdėkite maišelius į siurbimo indus, kaip nurodyta 
2 skyriuje, ir pritvirtinkite maišelius prie indų paspausdami vidurinę dangtelio dalį. 
Jei naudojamas dviejų filtrų siurbimo maišelis, jis turi būti dedamas į paskutinį indą 
(3).
– Išimkite pilką kampinę jungtį (2 ir 3 indai) ir atidarykite siurbimo maišelių 
nuoseklius prievadus (1 ir 2 maišeliai), kaip parodyta 3.2 pav.

– Sujunkite siurbimo indus vieną su kitu atskiromis trišakėmis jungtimis ir 
vamzdeliais, kaip parodyta 3.3 pav. Žirklėmis atkirpkite tinkamo ilgio vamzdelį.

PASTABA! TRIŠAKĖ JUNGTIS IR VAKUUMO VAMZDELIS YRA DAUGKARTINIO NAUDOJIMO 
IR JŲ NEREIKIA KEISTI TARP OPERACIJŲ.
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– Gerai prijunkite nuoseklaus jungimo vamzdelius per atvirą nuosekliojo prievado 
angą siurbimo maišelyje prie kito siurbimo maišelio paciento jungties. 3.4 pav.
Kad būtų pasiektas geriausias rezultatas, rekomenduojama didžiausio skysčio 
kiekio nuosekliose jungtyse naudoti vakuumo jungiklį.

4. Siurbimo maišelio išlankstymas
Siurbimo maišelis įstatomas naudojant vakuumą 4 pav. Įjunkite vakuumo šaltinį ir 
tuo pačiu metu lengvai paspauskite dangtelio vidurinę dalį (1 dalis). Kai siurbimo 
maišelis išsities, uždenkite paciento jungtį pirštu (2 dalis), kad dangtelis 
prisispaustų prie siurbimo indo.

ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ NAUDODAMI, ĮSITIKINKITE, KAD VAKUUMAS SUKURTAS IR SIURBIMO 
MAIŠELIS VISIŠKAI PRISIPŪTĘS.

Prijunkite paciento vamzdelį prie paciento jungties.
Sistema paruošta naudoti.
Kai procedūra iš karto nepradedama, vakuumo šaltinį galima išjungti.

3.4
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Kai siurbimas įjungtas, skystis teka į siurbimo maišelį. Siurbimo maišelį galima 
naudoti visos procedūros metu arba, kol siurbimo maišelis prisipildys. Prietaisas 
skirtas iš žmogaus kūno paimtų skysčių ir išskyrų kiekio matavimui. Ant siurbimo 
kanistro esanti skalė rodo išsiurbtos medžiagos tūrį mililitrais. Ant siurbimo indo 
esanti skalė rodo įsiurbto skysčio tūrį. Skalės tikslumas yra +/– 100 ml (tik kai 
įjungtas vakuumas).

„Serres“ įsiurbimo maišelių sistema besinaudojantys asmenys turi imtis atitinkamų 
saugumo priemonių, kad išvengtų sąlyčio su pacientų skysčiais ir sekrecijomis.

Siurbimo maišelių sistemos naudojimas

Kai kuriose siurbimo maišelių versijose yra kietinančios medžiagos 5 pav., kuri 
sukietina įsiurbtą skystį. Geliu pripildytus siurbimo maišelius naudokite analogiškai, 
kaip ir įprastus siurbimo maišelius. Kai matuojate įsiurbto skysčio tūrį, atsižvelkite į 
tai, kad skalė ant siurbimo indo rodo ir maišelyje esančios kietinančios medžiagos 
tūrį.

1 litro siurbimo maišelis su geliu: 25 ml
2 litrų siurbimo maišelis su geliu: 50 ml
3 litrų siurbimo maišelis su geliu: 85 ml

Be to, atsižvelkite į įprastą leistiną siurbimo indo skalės nuokrypį. Jei naudojate 
atskirus paketėlius arba kietinančią medžiagą, parduodamą kaip atskirus miltelius, 
naudokite 25 g arba 35 ml medžiagos vienam litrui skysčio. Per nuoseklųjį 
prievadą į įsiurbimo maišelį įdėkite kietinančios medžiagos ir uždarykite prievadą. 
Atsižvelkite į įspėjimus ant kietinančios medžiagos pakuotės.

Švelniai paspauskite maišelį, 
kad kietinanti medžiaga ir 
skysčiai susimaišytų ir prasidėtų 
kietėjimo procesas.

PASTABA! JEIGU SIURBIMO MAIŠELIAI SU GELIU NAUDOJAMI SUJUNGTI NUOSEKLIAI, 
VAKUUMO ŠALTINIS TURI BŪTI ĮJUNGTAS VISOS PROCEDŪROS METU.
PASTABA! ĮSIURBIMO MAIŠELIŲ SU KIETINANČIA MEDŽIAGA NEGALIMA IŠTUŠTINTI Į 
KANALIZACIJOS VAMZDĮ AR „SERRES NEMO“ IŠTUŠTINIMO ĮRENGINĮ.

ĮSPĖJIMAS! NEVALGYKITE KIETINANČIOS MEDŽIAGOS. NEĮKVĖPKITE JOS IR 
SAUGOKITĖS, KAD NEPATEKTŲ Į AKIS. SUDRĖKUSI KIETINANTI MEDŽIAGA YRA SLIDI, 
TODĖL NETYČIA JAI IŠSIPYLUS ANT GRINDŲ GALIMA PASLYSTI.

Siurbimo maišelių su kietinančia medžiaga naudojimas (iš anksto pripildytų geliu)
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Po siurbimo procedūros atjunkite paciento vamzdelį ir paciento jungtį (arba tiesiąją 
jungtį ar dvigubą jungtį) ir nuoseklaus jungimo vamzdelį, jei jis naudojamas 6.1 pav. 
Uždarykite jungtį paciento jungties kištuku, esančiu ant siurbimo maišelio 
dangtelio. Nuosekliose jungtyse užkiškite ir nuoseklųjį prievadą 6.2 pav. Galiausiai 
išjunkite vakuumo šaltinį. Iškelkite siurbimo maišelį laikydami už rankenėlės 6.3 
pav.

ĮSPĖJIMAS! NEIŠJUNKITE VAKUUMO ŠALTINIO, KOL NEUŽDARYSITE SIURBIMO 
MAIŠELIO.

PASTABA! NEIŠMESKITE IR BE REIKALO NENUIMKITE DAUGKARTINIO NAUDOJIMO 
ĮSIURBIMO INDO, PILKOS KAMPINĖS JUNGTIES AR SILIKONINIO VAKUUMO VAMZDELIO.

Po procedūros
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Įsiurbimo maišelyje įtaisytas surinkimo 
indelis naudojamas įsiurbto skysčio 
mėginiams rinkti.
Atjunkite įsiurbimo maišelio baltą 
kampinę jungtį ir pritvirtinkite surinkimo 
indelį prie paciento jungties. Prijunkite 
paciento vamzdelį prie indelio dangtelio 
kampinės jungties. Atliekant procedūrą 
mėginiai surenkami į indelio maišelį.
Kai mėginys surinktas, atjunkite paciento 
vamzdelį ir kampinę jungtį bei uždarykite 
jungtį (mažesnis kištukas ant indelio 
dangtelio). Atjunkite surinkimo indelį nuo 
įsiurbimo maišelio ir apverskite indelį. 
Jei reikia, įpilkite formalino per ant dugno 
esančią jungtį ir uždarykite jungtį 
(platesnis kištukas ant indelio dangtelio).

„Serres“ surinkimo indelis 2

Matavimo indelis naudojamas su 
įsiurbimo maišeliais, kai turi būti žinomas 
tikslus įsiurbto skysčio tūris. Prietaisas 
skirtas iš žmogaus kūno paimtų skysčių 
ir išskyrų kiekio matavimui. Ant matavimo 
indo esanti skalė rodo išsiurbtos 
medžiagos tūrį mililitrais. Matavimo 
indelio tikslumas yra ± 5 ml iki 50 ml, 
o esant didesniam kiekiui ± 10 ml. 
Pakabinkite matavimo indelį vertikalioje 
padėtyje ant įsiurbimo maišelio dangtelio 
ir prijunkite vamzdelius, kaip parodyta 
8 pav.
Prijunkite paciento vamzdelį prie 
kampinės jungties matavimo indelio 
viduryje.
Atliekant procedūrą, indelį galima 
ištuštinti į įsiurbimo maišelį neatjungiant 
vakuumo. Tam indelį reikia iškelti iš 
laikiklio ir pakreipti.

„Serres“ matavimo indelis 2

8 pav.

7 pav.

(norėdami sužinoti, kokie priedai galimi, kreipkitės į pardavėją)

Priedai 
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„Serres Splash-Vac“ galima naudoti 
skysčiams nuo grindų susiurbti. Prijunkite 
vamzdelį prie įsiurbimo maišelio paciento 
jungties.
PASTABA! „SPLASH-VAC“ VAMZDELIS 
PAGAMINTAS IŠ PVC PLASTIKO.
Šis gaminys nėra medicinos prietaisas, 
todėl neturi CE žymėjimo.

„Serres Splash-Vac“ 2

Tiesioji jungtis naudojama, kai nereikia 
naudoti platesnio diametro paciento 
vamzdelio. Paciento jungtį įsiurbimo 
maišelyje galima pakeisti tiesiąja 
jungtimi.

Tiesioji jungtis 2

9 pav.

10 pav.

Dviguba jungtis gali būti naudojama 
dviem paciento vamzdeliams prijungti 
prie įsiurbimo maišelio vienu metu. 
Siurbimo metu vienas paciento 
vamzdelis laikomas uždarytas. Paciento 
jungtis ant įsiurbimo maišelio pakeičiama 
dviguba jungtimi.

Dviguba jungtis 2

11 pav.

Bakterijų filtras įstatomas tarp įsiurbimo 
indo ir vakuumo šaltinio taip, 
kad ženklinimas „IN“ būtų nukreiptas 
į įsiurbimo maišelių sistemą. 
Jis išfiltruoja 99,9999 % bakterijų ir virusų. 
Filtras keičiamas kas 30 dienų arba, 
jei sumažėja įsiurbimo galia.
Filtro gamintojas: „GVS Filter Technology 
UK“

Bakterijų filtras

12 pav.
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Dūmų filtras gali būti naudojamas neleisti įsiurbimo maišelio apsaugai nuo 
perpildymo užsiblokuoti anksčiau laiko, kai atliekamos chirurginės operacijos, 
kurių metu susidaro labai daug dūmų.

PASTABA! DŪMŲ FILTRAS NĖRA SKIRTAS DŪMAMS SIURBTI IR JIS NEAPSAUGO, KAD 
DŪMAI NEPATEKTŲ Į PATALPOS ORĄ.

Pakeiskite įsiurbimo indo pilką kampinę jungtį trišake jungtimi arba „Serres“ 
vožtuvu 17 pav. ir atidarykite įsiurbimo maišelio nuoseklųjį prievadą. Įspauskite 
dūmų filtrą į nuoseklųjį prievadą, kad filtras užsifiksuotų savo vietoje. Dabar 
prijunkite dūmų filtro vamzdelį prie trišakės jungties arba vožtuvo indo galinėje 
dalyje. Skirtingos „Serres“ vožtuvo padėtys:

13 A Siurbimas uždarytas
13 B Siurbimas tik per maišelio filtrą 
(naudojamas, kai nesusidaro dūmų)
13 C Siurbimas per maišelio filtrą ir dūmų filtrą 
(naudojamas, kai yra dūmų)

Dūmų filtrą galima naudoti ir esant nuosekliam sujungimui. Tokiu atveju įstatykite 
dūmų filtrą paskutiniajame nuoseklios jungties įsiurbimo maišelyje.

Dūmų filtras 2

13 pav.

13 A 13 B 13 C
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„Serres“ vakuumo jungiklis įrengiamas 
ant prietaiso laikiklio tarp dviejų įsiurbimo 
indų. Vakuumo jungiklis yra skirtas 
vakuumui perjungti tarp dviejų įsiurbimo 
linijų arba, kai vienu metu naudojamos 
dvi įsiurbimo maišelių sistemos. 
Įsiurbimo indus taip pat kiekvienoje 
pusėje galima lengvai sujungti į 
nuoseklią grandinę.
1. Pritvirtinkite vakuumo jungiklį ant 
prietaiso laikiklio naudodami 
ant vakuumo jungiklio esančią jungtį
2. Prijunkite įsiurbimo šaltinio vamzdelį 
prie vakuumo jungiklio jungties 
vamzdelio (14 pav., A jungtis) 
3. Prijunkite vamzdelius nuo įsiurbimo 
indų prie vamzdelių jungčių dešiniojoje 
(14 pav., B jungtis) ir kairiojoje (14 pav., C 
jungtis) vakuumo jungiklio pusėse

„Serres“ vakuumo jungiklis

14 pav.
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4. Galimos keturios skirtingos vakuumo jungiklio padėtys.
PASTABA! JUNGIKLIO RANKENĖLĖS GALAS TURI BŪTI NUKREIPTAS ARBA TIESIAI Į 
ŠONĄ, ARBA AUKŠTYN, ARBA ŽEMYN, KAIP PARODYTA PAVEIKSLĖLIUOSE. NETEISINGAI 
NUSTAČIUS GALI SUMAŽĖTI SIURBIMO GALIA.

a. 14.1 pav., siurbimas uždarytas
b. 14.2 pav., siurbimas iš dešinės
c. 14.3 pav., siurbimas iš kairės
d. 14.4 pav., siurbimas iš dešinės ir kairės

„Serres“ rekomenduoja naudoti silikoninius vamzdelius tarp įsiurbimo indo ar 
šaltinio ir vakuumo jungiklio.
Prieš kiekvieną naudojimą ir visada po dezinfekavimo reikia išbandyti keturias 
skirtingas vakuumo jungiklio funkcijas (4 skyrius) naudojant 60 kPa vakuumą.

14.1

14.3

14.2

14.4



Vakuumo šaltinio apsauga neleidžia 
skysčiui patekti į vakuumo šaltinio vidų 
netinkamai pritvirtinus įsiurbimo maišelį. 
Vakuumo šaltinio apsauga prijungiama 
tarp įsiurbimo indo ir vakuumo šaltinio. 
Žiūrėkite, kad strėlė būtų nukreipta į 
vakuumo šaltinį. Apsauga keičiama kas 
30 dienų arba kai sumažėja siurbimo 
galia arba užsiteršia.

Vakuumo šaltinio apsauga

www.serres.com

Įjungimo ir išjungimo vožtuvas 
naudojamas siurbimui atidaryti ir 
uždaryti. Įstatykite įjungimo ir išjungimo 
vožtuvą į įsiurbimo indo jungtį vietoje 
pilkos kampinės jungties. Prijunkite 
vamzdelį nuo įsiurbimo šaltinio prie 
įjungimo ir išjungimo vožtuvo jungties. 
Norėdami atidaryti (16A pav.) ar uždaryti 
(16B pav.) siurbimą, pasukite įjungimo ir 
išjungimo vožtuvo svirtelę.

„Serres“ įjungimo ir išjungimo vožtuvas

16 pav.

open 
16 A

shut off
16 B

15 pav.

„Serres“ vožtuvas yra naudojamas 
siurbimui atidaryti ir uždaryti, kai 
naudojamas dūmų filtras. Daugiau 
nurodymų rasite dūmų filtro skyriuje. 

„Serres“ vožtuvas

17 pav.
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„Serres“ valdymo vožtuvo pagalba 
galima greitai naudoti atskirus „Serres“ 
įsiurbimo maišelius. „Serres“ valdymo 
vožtuvas montuojamas „Serres“ 
vežimėlio indų laikiklyje (ref.: 57940, 
57941).

Įrengimas:
– Nuimkite indų laikiklį nuo vežimėlio.
– Atidarykite įjungimo ir išjungimo 
vožtuvų angas (6 vnt.) indų laikiklio 
viršuje įsukdami dengiamąsias 
plokšteles. 18A pav.
– Įstatykite valdymo vožtuvą į indų laikiklį 
ir sukite valdymo vožtuvą, kol jis pasieks 
dugną.
– Trimis varžtais pritvirtinkite valdymo 
vožtuvą prie indų laikiklio.
– Vėl uždėkite indų laikiklį ant vežimėlio, 
sureguliuokite laikiklio aukštį ir priveržkite 
indų laikiklį, 18B pav.
– Įstatykite tiek įjungimo ir išjungimo 
vožtuvų atviras angas indų laikiklio 
viršuje, kiek yra įsiurbimo indų. Jeigu 
naudojate mažiau nei 6 įsiurbimo indus, 
likusias angas reikia uždaryti valdymo 
vožtuvo kištukais (ref. 57943). Kad 
siurbimas vyktų tinkamai, visose šešiose 
angose turi būti įstatyti įjungimo ir 
išjungimo vožtuvai arba valdymo 
vožtuvo kištukai.
– Prijunkite silikoninį vamzdelį tarp 
įjungimo ir išjungimo vožtuvo ir įsiurbimo 
indo kampinės jungties apačioje. 
Vamzdelį prijunkite taip, kad jis nebūtų 
sulenktas ir netrukdytų tekėti orui.
– Prijunkite vamzdelį nuo siurbimo 
prietaiso prie vamzdelio jungties 
valdymo vožtuvo apačioje. 18C pav.
– Išbandykite, kaip šis gaminys veikia, 
patikrindami po vieną, ar kiekvienas 
įjungimo ir išjungimo vožtuvas sandariai 
užsidaro.

„Serres“ valdymo vožtuvas

18 pav.

A

B

C

18 pav.



Naudojimas:
– Paleiskite įsiurbimo šaltinį
– Įrenkite reikiamą įsiurbimo indų ir įsiurbimo maišelių kiekį.
– Atidarykite vieną įjungimo ir išjungimo vožtuvą į I padėtį
– Prijunkite paciento vamzdelį prie įsiurbimo maišelio po įjungimo 
ir išjungimo vožtuvu
– Kai įsiurbimo maišelis pilnas, atjunkite paciento vamzdelį, užkimškite pilną 
įsiurbimo maišelį ir išjunkite įjungimo ir išjungimo vožtuvą į O padėtį.
– Įjunkite kitą įjungimo ir išjungimo vožtuvą į I padėtį ir prijunkite paciento vamzdelį 
prie įsiurbimo maišelio po juo.
Kad būtų išgauta pakankama siurbimo galia, rekomenduojama vienu metu 
naudoti tik vieną įsiurbimo indą, vienas įjungimo ir išjungimo vožtuvas turi būti I 
padėtyje, o kiti įjungimo ir išjungimo vožtuvai – O padėtyje.

www.serres.com
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„Serres“ siurbimo maišeliai, surinkimo indeliai, matavimo indeliai ir nuoseklaus 
jungimo vamzdeliai yra vienkartiniai ir turi būti keičiami kiekvienam pacientui. Jei 
tam pačiam pacientui taikomas ilgalaikis gydymas, rekomenduojama siurbimo 
maišelį pakeisti bent kas 24 valandas. Daugkartinių produktų eksploatavimą reikia 
nutraukti, jei jie buvo pažeisti arba nebeatitinka gamintojo numatytų naudojimo 
specifikacijų. Panaudoti arba iš eksploatacijos išimti gaminiai turi būti utilizuojami 
pagal pakartotinio perdirbimo nurodymus etiketėje ir pagal ligoninės instrukcijas. 
Siurbimo maišelių su kietinančia medžiaga negalima išpilti į kanalizaciją.

ĮSPĖJIMAS! PAKARTOTINAI NAUDOTI VIENKARTINIUS GAMINIUS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. 
PAKARTOTINAI NAUDOJANT SUMAŽĖJA GAMINIO VEIKSMINGUMAS IR IŠKYLA 
INFEKCIJOS PAVOJUS. PERNEŠANT PANAUDOTUS SIURBIMO MAIŠELIUS REIKIA 
ATSIŽVELGTI Į TAI, KAD JUOSE GALI BŪTI INFEKUOTŲ ATLIEKŲ.

Panaudotų gaminių utilizavimas

Siurbimo indą ir kampines jungtis galima išplauti (95 °C) ir apdoroti autoklave (121 
°C). Išimkite pilką kampinę jungtį prieš plaudami arba apdorodami autoklave. Prieš 
apdorodami autoklave įsitikinkite, kad ant gaminio neliko jokių plovimo priemonių 
likučių. Neatlikite daugiau nei 30 produkto apdorojimo autoklave ciklų. Kitus 
daugkartinio naudojimo gaminius galima nuvalyti dezinfekuojančia priemone.

Daugkartinio naudojimo gaminių valymas

Saugokite pakuotes nuo drėgmės, nešvarumų ir dulkių. Vienkartinius gaminius 
galima naudoti 5 metus po etiketėje nurodytos datos, išskyrus iš anksto geliu 
užpildytus įsiurbimo maišelius ir kietinančias medžiagas, kurias galima naudoti 2 
metus po etiketėje nurodytos datos.

Laikymas 
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Naudojamų simbolių paaiškinimai

Partijos numeris

Katalogo numeris

Nenaudoti pakartotinai

Laikyti sausai

Saugoti nuo saulės spindulių

Žr. naudojimo instrukcijas

CE ženklas

Be DEHP

Be latekso

Kiekis

Laikytis naudojimo 
instrukcijų

Naudoti iki

Medicinos priemonė MFGDT 
(Manufacturing date)


