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SERRES EMİŞ TORBASI SİSTEMİ KILAVUZU
Serres Emiş Torbası Sistemi, tıbbi prosedürler esnasında hasta sıvılarının ve
salgılarının atılmasında kullanılmaktadır. Ürünü kurmadan ve işleme başlamadan
önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Serres emiş torbası sistemi, yalnızca ürün
hakkında bilgisi olan kişiler tarafından kurulup kullanılabilir ve yalnızca üreticinin
belirttiği amaç için kullanılmalıdır. Talimatlar dışında kullanılması yasaktır. Ürün bu
talimatlarda tanımlanmayan bir şekilde ve/veya bir amaç için kullanılması halinde
üretici sorumluluk taşımamaktadır. Sistem, emilen sıvının hastaya geri enjekte edildiği
prosedürlerde kullanım için onaylanmamıştır. Emiş Torbası, numune veya örnek
alma işlemleri için değil, yalnızca toplama ve atma işlemleri için onaylıdır. Ürünü
kullanmadan önce, sistemin tüm parçalarının sağlam olduğundan emin olun. Arızalı
ürünlerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

Sistemin Parçaları
Sistemin temel parçaları emiş torbası Şekil A (tek kullanımlık), emme kutusu ve gri,
dik açılı kutu konektörünü Şekil B (tekrar kullanılabilir) içerir. Emiş torbaları ve
kutularının hacmi ürün modeline göre 1.000 ml, 2.000 ml veya 3.000 ml'dir. Emiş
torbası sisteminin parçaları daha detaylı olarak Şekil C'de sunulmaktadır.
C1 Açılı konektör (gri, emme kutusuna takılı)
C2 Hasta konektörü (beyaz, emiş torbasına takılı)
C3 Seri portu (kutular seri şekilde bağlandığında kullanılır)
C4 Hasta bağlantı tıkacı
C5 Taşma koruması
C6 Kaldırma kolu
Emiş torbasının farklı versiyonları mevcuttur ve kurulumları birbirinden farklı
olabilir. Doğru versiyonla ilgili talimatları okuduğunuzdan emin olun. Aksesuarlar
başlıklı ayrı bir kılavuzda, sistem için mevcut aksesuar çeşitleri belirtilmektedir.
UYARI! EMİŞ TORBASI SİSTEMİNDE YALNIZCA ORİJİNAL SERRES PARÇALARI VE
AKSESUARLARI KULLANILABİLİR.
UYARI! TÜM EMİŞ TORBALARI VE 2 İŞARETİNİ TAŞIYAN ÜRÜNLER TEK
KULLANIMLIKTIR VE TEKRAR KULLANILMALARI KESİNLİKLE YASAKTIR.
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Sistemin Kurulumu
1. Emme kutusunun kurulumu
Emme kutusunu bir kelepçeye dik konumda yerleştirin Şekil 1. Emme kutusunun
kurulumu için kelepçe çeşitleri mevcuttur (ray, duvar, masa ve yatak modelleri).
Emme kutusu, taşınabilir Serres arabasındaki kutu tutucusuna da monte edilebilir.
Vakum kaynağından gelen hattı kutunun arkasındaki gri, açılı konektöre bağlayın.

1

2. Tekli emiş torbasının kurulumu
2.1 Ambalajlı ve bantlı olmayan versiyonlar
Emiş torbasının katlı bölümünü açın ve emme kutusuna yerleştirin. Şekil 2.1
2.2 Ambalajlı ve bantlı versiyonlar
Torbayı emme kutusunda olduğu gibi yerleştirin Şekil 2.2 veya bölüm 2.1'deki
talimatlara uyun.
UYARI! EMİŞ TORBASI EŞİT BOYUTTAKİ BİR EMME KUTUSUNA YERLEŞTİRİLMELİDİR.

2.1

2.2
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UYARI! EMİŞ TORBASI FİLMİNİN KUTU İLE KAPAK
ARASINDA TAKILI KALMADIĞINDAN EMİN OLUN.

3. Birden fazla emiş torbasının
kurulumu (seri bağlantı)
Yüksek hacimli sıvılar aspire edilecekse
Serres emiş torbaları seri tüpler, vakum
tüpleri ve T konektörler ile seri halinde
bağlanabilir. Şekil 3.1

3.1

3.2
- Torbaları Bölüm 2'de gösterildiği gibi
emme kutularına yerleştirin ve kapağın
ortasına bastırarak torbaları kutulara
sabitleyin ve açın. Şekil 3.2.
Çift Filtreli Emiş torbası kullanılıyorsa,
en son kutuya (3) yerleştirilmelidir.

- Gri, açılı konektörü (kutular) ve emiş torbalarının seri portunu (torba 1 ve 2)
çıkarın, Şekil 3.3.

3.3
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- Emme kutularını Şekil 3.4'te belirtilen şekilde ayrı T konektörleri ve tüpleriyle
birbirine bağlayın. Tüpü uygun uzunluğa kesmek için makas kullanın.

3.4

NOT! T KONEKTÖR VE VAKUM TÜPÜ TEKRAR KULLANILABİLİR VE OPERASYONLAR
ARASINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEZ.

- Seri tüpleri, emiş torbasındaki açık seri portu girişinden dikkatli şekilde geçirerek
sonraki emiş torbasının hasta konektörüne bağlayın. Şekil 3.5.
En iyi performans için, en fazla sıvı miktarına sahip seri bağlantılar için bir vakum
değiştiricisi kullanmanızı öneririz.

3.5
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4. Emiş torbasının katlı bölümünün açılması
Emiş torbası vakum kullanılarak kurulur. Vakum kaynağını açın (Şekil 4.2) ve aynı
anda kapağın ortasına hafifçe bastırın. Emiş torbası düzleşince, parmağınızı
kullanarak hasta konektörünü kapatın ve kapağın emme kutusunu iyice
kapamasını sağlayın. (Şekil 4.2)

4.1

4.2

UYARI! KULLANMADAN ÖNCE VAKUMUN
SAĞLANDIĞINDAN VE EMİŞ TORBASININ
TAMAMEN ŞİŞİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.
FILM DÜZELMEMIŞSE KURULUM IŞLEMINI
TEKRARLAYIN.

Hasta tüpünü hasta
konektörüne bağlayın.
Sistem artık kullanıma hazırdır.

Prosedür hemen başlatılmazsa vakum kaynağı kapatılabilir.
UYARI: 1 LITRE KAPASITELI EMME TORBASI KAPAĞININ UZUN SÜRE YÜKSEK VAKUMA
MARUZ KALDIĞINDA ÇATLAMA IHTIMALI BULUNMAKTADIR. 1 LITRE KAPASITELI EMME
TORBASI KULLANILDIĞINDA PROSEDÜR HEMEN BAŞLATILMAZSA VAKUM KAYNAĞI
KAPATILABILIR. EMME IŞLEMINE BAŞLAMADAN ÖNCE ÜRÜNÜN ZARAR
GÖRMEDIĞINDEN EMIN OLUN. BUNUN KONTROL EDILMEMESI CIDDI BIR
OPERASYONUN GEÇ BAŞLAMASINA NEDEN OLABILIR.
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Emiş torbası sisteminin kullanılması
Emiş torbası takılıyken sıvı emiş torbası içine akar. Emiş torbası işlem boyunca veya
torba dolana kadar kullanılabilir. Emiş torbası dolduğunda, taşma koruması emişi
keser ve sıvının emiş kaynağına akmasını önler. Cihaz insan vücudundan atılan
sıvıların ve salgıların miktarını ölçmek için tasarlanmıştır. Emme kabının üzerindeki
ölçek emilen maddenin hacmini mililitre cinsinden gösterir. Ölçeğin hassasiyeti +/100 ml'dir (sadece vakum açıkken).
Serres Emiş Torbası Sistemini kullanan kişiler, kendilerini hasta sıvıları veya
salgılarıyla temas etmekten korumak için uygun güvenlik önlemlerini almalıdır.
Hastaya giden borudan tutarak masayı hareket ettirmeye çalışmayın.

Katılaştırıcı madde içeren emiş torbalarının kullanılması (Jel dolgulu)
Bazı emiş torbası versiyonları, aspire edilen sıvıyı katılaştıran bir madde (Şekil 5)
içerir. Normal emiş torbalarına benzer jelli emiş torbaları kullanın. Aspire edilen
sıvının hacmi ölçülürken, emme kutusundaki ölçeğin aynı zamanda emiş
torbasında bulunan katılaştırıcı madde miktarını da göstereceğini unutmayın.
1l jelli emiş torbası: 25 ml
2l jelli emiş torbası: 50 ml
3l jelli emiş torbası: 85 ml
Buna ek olarak emme kutusu ölçeğinin standart toleransını da dikkate alın.
Farklı tek dozluk paketler veya ayrı toz olarak satılan katılaştırıcı maddeler
kullanıyorsanız, her bir litre sıvı için 25 gr / 35 ml madde kullanın.
Seri portu üzerinden emiş torbasına katılaştırıcı ilave edin ve ardından portu
kapatın. Katılaştırıcı madde paketinin üzerindeki uyarılara uyun.
Torbanın yavaşça sıkılması
katılaştırıcıyı ve katılaşmaya
yardımcı olan sıvıları karıştırmaya
yardımcı olur.

5

NOT! JELLİ EMİŞ TORBALARI SERİ BAĞLANTILARDA KULLANILIRSA, VAKUM KAYNAĞI
TÜM EMİŞ İŞLEMİ BOYUNCA ÇALIŞTIRILMALIDIR.
NOT! KATILAŞTIRICI MADDE IÇEREN EMIŞ TORBALARI KANALIZASYONA VEYA SERRES
NEMO BOŞALTMA CIHAZINA BOŞALTILMAMALIDIR.
UYARI: KATILAŞTIRICIYI YEMEYIN. SOLUMAKTAN VE GÖZLERLE TEMASINDAN KAÇININ.
KATILAŞTIRICI MADDE ISLAKKEN KAYGANDIR VE YANLIŞLIKLA YERE DÖKÜLMESI
KAYMA TEHLIKESINE YOL AÇABILIR.
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İşlemden sonra
Emiş işleminden sonra hasta tüpü ve açılı konektörü (veya alternatif olarak düz
konektör veya ikiz konektör) ve eğer kullanılmışsa seri tüpünü çıkarın (Şekil 6.1).
Emiş torbası kapağındaki tıkaçla hasta konektörü ile bağlantıyı kapatın. Ayrıca seri
bağlantılarda kapağın ortasına bastırarak seri bağlantı noktasını da takın (Şekil 6.2).

6.1

6.2

Son olarak vakum kaynağını kapatın. (Şekil 6.3). Tutma kolunu kullanarak emiş
torbasını kaldırın (Şekil 6.4).

6.3

6.4

UYARI! EMİŞ TORBASINI KAPATMADAN ÖNCE VAKUM KAYNAĞINI KAPATMAYIN.
NOT! YENIDEN KULLANILABILIR EMME KUTUSU, GRI AÇILI KONEKTÖR VEYA SILIKON
VAKUM TÜPÜNÜ ATMAYIN VEYA GEREKSIZ YERE ÇIKARMAYIN.
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Aksesuarlar
(aksesuarların bulunabilirliği satıcıdan kontrol edilmelidir)

Serres Toplama Kabı

2

Bir aspirasyon torbasına yerleştirilen
toplama kabı aspire edilen sıvıdan örnek
toplanmasında kullanılır.
Aspirasyon torbasının beyaz, açılı
konnektörünü çıkarın ve toplama kabını
hasta konnektörüne bağlayın. Hasta
tüpünü kabın kapağındaki açılı
konnektöre takın. İşlem sırasında
örnekler kap sepetine toplanır.
Örnek toplandıktan sonra hasta tüpü ve
açılı konnektörü çıkarın ve bağlantıyı
(kabın kapağındaki daha küçük tıkaçla)
kapatın.
Toplama kabını aspirasyon torbasından
ayırın ve kabı baş aşağı çevirin.
Eğer gerekirse, alt kısımdaki bağlantıdan
formalin ekleyin ve bağlantıyı
(kabın kapağındaki daha büyük tıkaçla)
kapatın.

şekil 7

Serres ölçü kabı 2
Ölçü kabı aspirasyon torbaları ile birlikte,
aspire edilen sıvı miktarının hassas olarak
ölçülmesi gerektiği zaman kullanılır. Cihaz
insan vücudundan atılan sıvıların ve
salgıların miktarını ölçmek için
tasarlanmıştır. Ölçüm kabının üzerindeki
ölçek emilen maddenin hacmini mililitre
cinsinden gösterir. Ölçü kabının
hassasiyeti 50 ml'ye kadar ± 5ml ve bu
volümün üzerinde ± 10 ml'dir.
Ölçü kabını dik bir şekilde aspirasyon
torbalarından birinin kapağına asın ve
tüpleri Şekil 8'e göre bağlayın. Hasta
tüpünü ölçü kabının ortasındaki açılı
konnektöre bağlayın. İşlem sırasında ölçü
kabı vakumdan çıkarılmadan aspirasyon
torbasına boşaltılabilir. Boşaltmak için
ölçü kabı yukarıya kaldırılır
ve yana doğru eğilir.

şekil 8
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Serres Splash-Vac 2
Serres Splash-Vac zemindeki sıvıların
aspire edilmesinde kullanılabilir. Tüpü
aspirasyon torbasının hasta konnektörüne bağlayın.
NOT! SPLASH-VAC TÜPÜ PVC PLASTİKTEN
İMAL EDİLMİŞTİR.
Bu ürün tıbbi cihaz değildir ve bu
nedenle CE işaretine sahip değildir.

şekil 9

Düz konnektör 2
Bir düz konnektör daha geniş delikli bir
tüp bağlanması gerektiğinde kullanılır.
Aspirasyon torbasındaki hasta
konnektörü yerine düz konnektör
kullanılabilir.

İkili konnektör

şekil 10

2

İkili konnektör, aspirasyon torbasına aynı
anda iki hasta tüpü bağlanması için
kullanılabilir. Aspirasyon sırasında bir
hasta tüpü kapalı tutulur. Aspirasyon
torbasındaki hasta konnektörü yerine ikili
konnektör kullanılabilir.

şekil 11
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Duman filtresi 2
Duman filtresi, yoğun şekilde duman açığa çıkan cerrahi operasyonlar sırasında
aspirasyon torbası taşma korumasının erken bloke olmasını önlemek için
kullanılabilir.
NOT! DUMAN FİLTRESİ DUMAN ASPİRASYONUNA YÖNELİK DEĞİLDİR
VE DUMANIN ODAYA TEKRAR GİRMESİNİ ÖNLEMEZ.
Aspirasyon kanisterinin gri, açılı konnektörünü bir T-konnektör veya Serres vanası
(Şekil 16) ile değiştirin ve aspirasyon torbası seri portunu açın. Duman filtresini
yerine oturtmak için filtreyi bastırarak seri portuna sokun. Duman filtresi tüpünü,
T-konnektöre veya artık kanisterin arkasında kalan vanaya bağlayın.
12 A Aspirasyon kapalı
12 B Aspirasyon yalnızca torba filtresinden geçiyor
(duman oluşmuyorsa kullanılır)
12 C Aspirasyon torba filtresi ve duman filtresinden geçiyor
(duman oluşuyorsa kullanılır)
Duman filtresi seri bağlantıda da kullanılabilir. Seri bağlantıda kullanılırsa,
duman filtresini seri bağlantının son aspirasyon torbasına yerleştirin.

şekil 12
UYARI: DUMAN FILTRESI
ARTIK KULLANILMIYORSA
T KONNEKTÖRÜNÜN YERINE
AÇILI KONNEKTÖRÜ TAKIN
VEYA SERRES VALFINI
ÇEVIREREK RESIM 12 B'DE
GÖSTERILEN POZISYONA
GETIRIN.

12 A

12 B

12 C
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Serres Vakum Değiştiricisi
Serres Vakum Değiştiricisi iki aspirasyon
kanisteri arasındaki cihazın kelepçesine
takılır. Vakum Değiştiricisi iki aspirasyon
hattı arasındaki vakumun değiştirilmesi
B
veya iki aspirasyon torbası sisteminin aynı
anda kullanılması için tasarlanmıştır.
Aspirasyon kanisterleri ayrıca bir seri zincir
halinde her bir tarafta da kolaylıkla
bağlanabilir.
1. Vakum Değiştiricisi üzerindeki
C
konnektörü kullanarak Vakum
Değiştiricisini cihazın kelepçesine takın
A
2. Aspirasyon kaynağı tüpünü Vakum
şekil 13
Değiştiricisinin tüp konnektörüne bağlayın,
(şekil 13, konnektör A)
3. Aspirasyon kanisterlerinden gelen tüpü
Vakum Değiştiricisinin sağ tarafı (şekil 13,
konnektör B) ve sol tarafındaki (şekil 13,
konnektör C) tüp konnektörlerine takın.
4. Vakum Değiştiricisi dört farklı konuma sahiptir.
NOT! MANDALIN UCUNUN RESİMLERDE GÖSTERİLEN ŞEKİLDE DOĞRUDAN YAN TARAFA,
YUKARI VEYA AŞAĞIYA DOĞRU DÖNÜK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. MANDALIN UCU
DOĞRU TARAFA DÖNÜK DEĞİLSE ASPİRASYON ETKİSİ ZAYIFLAYABİLİR.
a. şekil 13.1, aspirasyon kapalı
b. şekil 13.2, aspirasyon sağ taraftan
c. şekil 13.3, aspirasyon sol taraftan
d. şekil 13.4, aspirasyon sağ ve sol taraftan
Serres, aspirasyon kanisteri/kaynağı ile Vakum Değiştiricisi arasında silikon tüp
kullanımını önermektedir.

13.1

13.2

13.3

13.4
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Vakum kaynağı koruyucu
Vakum kaynağı koruyucu, bir emiş
torbasının hatalı takılması durumunda
sıvının vakum kaynağına girmesini önler.
Vakum kaynağı koruyucusunu emme
kutusu ve vakum kaynağı arasına
bağlayın. Okun vakum kaynağını
gösterdiğinden emin olun. Koruyucu,
her 30 günde bir veya emme gücü
azaldığında veya kirlendiğinde değiştirilir.

şekil 14

Serres açma-kapama vanası
Açma-kapama vanası aspirasyonu
açmak ve kapatmak için kullanılır.
Aspirasyon kanisterinde gri, açılı
konnektör yerine açma-kapama vanasını
yerleştirin. Aspirasyon kaynağından
gelen tüpü açma-kapama konnektörüne
bağlayın. Aspirasyonu açmak (şekil 16A)
veya kapatmak (şekil 16B) için açmakapama vanasının kolunu çevirin.
open
15 A

şekil 15

shut off
15 B

Serres vana
Serres vana bir duman filtresi takılıyken
aspirasyonu açmak ve kapatmak için
kullanılır. Diğer talimatlar için lütfen
duman filtresi bölümüne bakın.

şekil 16
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Serres T valfi
T valfi, seri bağlantıda emişi açmak veya
kapatmak için kullanılır. T valfini gri, açılı
konnektörün yerine geçmesi için emiş
kutusu bağlantısına kurun.

şekil 17
Serres kontrol vanası
Serres kontrol vanası, bir Serres
aspirasyon torbasının bireysel olarak
daha hızlı kullanılmasını kolaylaştırır.
Serres kontrol vanası bir Serres
arabasının kanister tutucusu içine kurulur
(ref: 57940, 57941).
Kurulum:
- Kanister tutucusunu arabadan ayırın.
- Koruyucu plakaları içeri iterek kanister
tutucusunun üst yüzeyindeki açmakapama vanalarında delikleri (6 adet)
açın. Şekil 18.1
- Kanister tutucusu içine kontrol vanasını
yerleştirin ve zemine ulaşana kadar
kontrol vanasını döndürün.
- Kontrol vanasını kanister tutucusuna
takmak için üç vida kullanın.
- Kanister tutucusunu arabaya tekrar
yerleştirin, tutucu yüksekliğini ayarlayın
ve kanister tutucusunu sıkılaştırın, şekil
18.2
- Aspirasyon kanisteri ile aynı sayıda
açma-kapama vanasını kanister
tutucusunun üstündeki açık deliklere
takın. 6'dan az aspirasyon kanisteri
kullanırsanız fazla delikler bir kontrol
vanası tıkacı ile kapatılmalıdır (ref. 57943).
Aspirasyonun doğru şekilde sağlanması
için altı deliğin tümünde bir açmakapama vanası veya bir kontrol vanası
tıkacı takılı olmalıdır.
- Açma-kapama vanasından gelen silikon
tüpü aspirasyon kanisterinin altındaki açılı
konnektöre yerleştirin. Bu tüpü
bükülmeyecek ve hava akışını
engellemeyecek şekilde yerleştirin.

şekil 18.1

A

C

B

şekil 18.2
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- Aspirasyon cihazı tüpünü kontrol vanasının alt yüzeyindeki tüp konnektörüne
yerleştirin. Şekil 18.2.C
- Her açma-kapama vanasının tam yerine oturmuş olduğunu birer birer kontrol
ederek ürünün fonksiyonunu test edin.

Kullanım:
- Aspirasyon kaynağını başlatın
- Gereken sayıda aspirasyon kanisteri ve aspirasyon torbasını yerleştirin.
- Açma-kapama vanasını I konuma getirerek açın
- Hasta tüpünü açma-kapama vanasının altındaki aspirasyon torbasına bağlayın
- Kaynak torbası dolduğunda hasta tüpünü çıkarın, dolu aspirasyon torbasını
tıkaçla kapatın ve açma-kapama vanasını O konuma getirerek kapatın.
- Sonraki açma-kapama vanasını I konuma getirerek açın ve hasta tüpünü altındaki
aspirasyon torbasına bağlayın.
Yeterli aspirasyon gücü sağlamak için her seferde yalnızca bir tek aspirasyon
kanisteri kullanılması, bir açma-kapama vanasının I konumda ve diğer
açma-kapama vanalarının O konumda tutulması önerilir.
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Kullanılan ürünlerin imhası
Serres emiş torbaları, toplama kapları, ölçü kapları ve seri tüpler tek kullanımlıktır
ve her hasta için değiştirilmelidir. Aynı hastada uzun süreli bir tedavi uygulanırsa,
emiş torbasının en az 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Yeniden kullanılabilir
ürünler hasar gördüyse veya artık üreticinin amaçladığı çalışma özelliklerini
karşılamıyorsa kullanımdan kaldırılmalıdır. Kullanılmış olan veya kullanımı bırakılan
ürünler geri dönüşüm etiketlerine ve hastaneye özel talimatlara göre imha
edilmelidir. Katılaştırıcı madde içeren emiş torbaları kanalizasyona
boşaltılmamalıdır.
UYARI! TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERİN TEKRAR KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
TEKRAR KULLANIM ÜRÜNÜN PERFORMANSINI AZALTIR VE BİR ENFEKSİYON RİSKİNE
NEDEN OLABİLİR. KULLANILMIŞ BİR EMİŞ TORBASI İLE YAPILAN TÜM İŞLEMLERDE
TORBANIN ENFEKSİYÖZ ATIK İÇEREBİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.
Tekrar kullanılabilir ürünlerin temizlenmesi
Emme kutusu ve açılı konektör yıkanabilir (95°C) ve otoklava (121 °C) sokulabilir.
Yıkama veya otoklav öncesinde gri, açılı konektörü çıkarın. Otoklav öncesinde
üründe herhangi bir deterjan kalıntısı bulunmadığından emin olun. Ürünü 30
döngüden fazla otoklavlamayın. Adaptörler ve braketler (57815 hariç) yıkanabilir
(95°C). Diğer tekrar kullanılabilir ürünler dezenfektan ile silinerek temizlenebilir.
Depolama
Ambalajlar nemden, kirden ve tozdan korunmalıdır. Tek kullanımlık ürünler
etiketteki tarihten sonra 5 yıla kadar süreyle kullanılabilir ancak jelli emiş torbaları
ve katılaştırıcı maddeler etiketteki tarihten sonraki 2 yıl içinde kullanılmalıdır.

Ciddi kazaların raporlanması
Bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir ciddi kaza gerçeklemesi durumunda,
üretici ve ürünün bulunduğu ülkedeki yetkili kuruma derhal rapor verilmelidir.
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Kullanılan semboller
Parti kodu

CE işareti

Katalog numarası

DEHP İçermez sembolü

Yeniden kullanmayın

Lateks içermez

Yağmurdan uzak tutun

Miktar

Güneş ışığından uzak tutun

Talimat kitapçığına bakın

Kullanım talimatları

Son kullanma tarihi

Tıbbi cihaz

Üretici / Üretim tarihi
xx yy zzzz

MFGDT
(Manufacturing date)
Ham materyaller:
PC polikarbonat
POM polioksimetilen
PA poliamit
PP polipropilen
PE polietilen

Üretici

Serres Oy
Keskustie 23
FI-61850 Kauhajoki as
Finland
www.serres.com

