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SERRES SZÍVÓZSÁKRENDSZER TÁJÉKOZTATÓ
A Serres váladékszívó rendszert orvosi folyamatok során használják a betegekből
származó folyadékok és váladékok összegyűjtésére ártalmatlanítási céllal. Kérjük, a
termék összeállítása és használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a
tájékoztatót. A Serres szívózsákrendszert csak a terméket ismerő személyek
állíthatják össze és használhatják, és kizárólag a gyártó által feltüntetett célra
használható. A használati útmutatótól eltérő felhasználás tilos. A gyártó nem vállal
felelősséget arra az esetre, ha a terméket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon
és/vagy célra használják. A rendszer használata nem engedélyezett olyan
beavatkozások esetén, amelyek során a leszívott folyadékot visszafecskendezik a
betegbe. A váladékszívó nem alkalmas mintavételre, csak begyűjtésre és
ártalmatlanítására. A termék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a rendszer
minden alkatrésze ép-e. A hibás termékek használata szigorúan tilos.
A rendszer részei
A szívózsákrendszer alapvető részei a szívózsák „A” ábra (eldobható),
a szívótartály és a tartály szürke, derékszögű csatlakozója „B” ábra (többször
felhasználható). A szívózsákok és a tartályok térfogata típustól függően 1000 ml,
2000 ml vagy 3000 ml. A szívózsákrendszer részeinek részletes leírását a „C” ábra
mutatja.
C1 Derékszögű csatlakozó (szürke, a szívótartályhoz csatlakoztatva)
C2 Beteg felőli csatlakozó (fehér, a szívózsákhoz csatlakoztatva)
C3 Soros csatlakozó (több cső egymáshoz való sorba történő
csatlakoztatásához)
C4 Beteg felőli csatlakoztató dugó
C5 Túlfolyás-megelőző biztonsági szelep
C6 Hordozó fogantyú
Különböző típusú szívózsákok léteznek, melyek összeállítási módja különbözhet
egymástól. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő típushoz tartozó útmutatót
olvasta el. A rendszerhez különféle tartozékok kaphatók, ezeket a Tartozékok című
külön tájékoztató ismerteti.
FIGYELEM! CSAK EREDETI SERRES ALKATRÉSZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLHATÓK
A SZÍVÓZSÁKRENDSZERHEZ.
FIGYELEM! MINDEN SZÍVÓZSÁK ÉS TERMÉK, MELYET A 2 SZIMBÓLUMMAL JELÖLTEK,
ELDOBHATÓ, ÉS A TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁSUK SZIGORÚAN TILOS.
C4 C2
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A rendszer összeállítása
1. Installing the suction canister
1. A szívótartály összeállítása
Helyezze a szívótartályt függőlegesen a tartóba (1. ábra). Többféle tartó áll
rendelkezésre a szívótartály összeállításához (sín, fal, asztal és ágy típusok).
A szívótartály a mozgatható Serres kocsin található tartálytartóra is felhelyezhető.
Csatlakoztassa a vákuumforrás csőrendszerét a tartály hátulján található szürke,
derékszögű csatlakozóhoz.

1

2. Egy darab szívózsák felszerelése
2.1. Csomagolás nélküli, fel nem szalagozott típusok
Hajtogassa szét a szívózsákot, és helyezze a szívótartályba. 2.1. ábra
2.2. Becsomagolt, felszalagozott típusok
Helyezze el a zsákot úgy, ahogy van a szívótartályba (2.2. ábra), vagy kövesse
a 2.1. fejezetben leírt utasításokat.
FIGYELEM! A SZÍVÓZSÁK CSAK AZONOS MÉRETŰ SZÍVÓTARTÁLYBA HELYEZHETŐ.

2.1

2.2
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FIGYELEM! GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SZÍVÓZSÁK
ANYAGA NEM SZORULT A TARTÁLY ÉS A FEDŐ KÖZÉ.

3. Több szívózsák felszerelése
(sorba kapcsolás)
Nagy mennyiségű folyadék eltávolításakor
a Serres szívózsákok sorba kapcsolhatók
soros csatlakoztató csövek, vákuumcsövek
és T csatlakozók segítségével. 3.1. ábra

3.1

3.2
Helyezze a zsákokat a szívótartályokba a 2.
fejezetben leírtak szerint, majd csatlakoztassa
a zsákokat úgy, hogy a fedelüket középen
megnyomja. 3.2. ábra.
Ha kettős filterrel ellátott szívózsákot használ,
úgy azt az utolsó tartályhoz kell helyezni (3).

Távolítsa el a szürke, derékszögű csatlakozót (2. és 3. tartály), és nyissa ki a
szívózsákok soros csatlakozóit (1. és 2. zsák) a 3.3. ábra szerint.

3.3
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– Csatlakoztassa a szívótartályokat egymáshoz külön T csatlakozók és csövek
segítségével, amint azt a 3.4. ábra mutatja. Ollóval vágja megfelelő méretűre a
csövet.

3.4

FIGYELEM! A T CSATLAKOZÓ ÉS A VÁKUUMCSÖVEK TÖBBSZÖR FELHASZNÁLHATÓK,
ÉS NEM SZÜKSÉGES A MŰTÉTEK UTÁN KICSERÉLNI ŐKET.
– Figyelmesen csatlakoztassa a soros csatlakoztató csöveket a szívózsákon
található nyitott soros csatlakozó nyíláson keresztül a következő szívózsák beteg
felőli csatlakozójához. 3.5. ábra
A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk Vacuum shift használatát a soros
csatlakozásokhoz nagy mennyiségű folyadék esetén.

3.5
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4. A szívózsák széthajtogatása
A szívózsák vákuum segítségével telepíthető. Kapcsolja be a vákuum-forrást, 4.1
ábra és egyidejűleg nyomja le finoman a fedél közepét. Miután
a szívózsák kiegyenlítődött, ujjával zárja el a beteg felőli csatlakozót,
így a fedél rászorul a szívótartályra. 4.2. ábra

4.1

4.2

FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN
MEG RÓLA, HOGY A VÁKUUM LÉTREJÖTT,
ÉS A SZÍVÓZSÁK TELJESEN FEL VAN FÚJVA.
HA A FILM NEM GYŰRŐDÉSMENTES,
ISMÉTELJE MEG A BEHELYEZÉSI ELJÁRÁST.

Csatlakoztassa a beteg felőli
csövet a beteg felőli
csatlakozóhoz.
A rendszer használatra kész.

A vákuumforrás kikapcsolható, ha a beavatkozást nem azonnal kezdik meg.
FIGYELMEZTETÉS: HA A SZÍVÓZSÁKOT HOSSZABB IDEIG MAGAS VÁKUUM ALATT
HASZNÁLJÁK, AKKOR FENNÁLL AZ 1 LITERES FEDÉL MEGREPEDÉSÉNEK VESZÉLYE.
AZ 1 LITERES SZÍVÓZSÁK HASZNÁLATA ESETÉN AJÁNLATOS KIKAPCSOLNI A
VÁKUUMFORRÁST, HA A BEAVATKOZÁST NEM KEZDIK MEG HAMAROSAN. A SZÍVÁS
ELKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZZE A TERMÉK SÉRTETLENSÉGÉT. HA EZT ELMULASZTJA,
ANNAK A LÉTFONTOSSÁGÚ BEAVATKOZÁS KÉSLELTETÉSE LEHET A KÖVETKEZMÉNYE.
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A szívózsákrendszer használata
A szívás bekapcsolásakor a folyadék a szívózsák belsejébe jut. A szívózsák
a beavatkozás végéig vagy a szívózsák megteléséig használható. A szívózsák
megtelésekor a túlfolyást megakadályozó szelep elzárja a szívást, és megakadályozza, hogy a folyadék a szívás forrásába jusson. Az eszköz rendeltetésénél fogva
az emberi testből nyert folyadékok és váladékok mennyiségének a mérésére
szolgál. A szívótartályon feltüntetett skála a leszívott anyagok mennyiségét
milliliterben adja meg. A mérőskála hibatartománya ± 100 ml (kizárólag akkor, ha a
vákuum be van kapcsolva).
A Serres váladékszívó rendszert használó személyeknek megfelelő biztonsági
óvintézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a betegből
származó folyadékokkal vagy váladékokkal való kontaktust.
Ne kísérelje meg a vizsgálókocsit a pácienscső húzásával mozgatni.
Szilárdító vegyülettel ellátott (előgélezett) szívózsákok alkalmazása
Bizonyos szívózsáktípusok szilárdító vegyületet tartalmaznak (5. ábra), mely
a leszívott folyadékot szilárd halmazállapotúvá alakítja. Az előgélezett
szívózsákokat a hagyományos szívózsákokhoz hasonló módon alkalmazza.
A leszívott folyadékmennyiség mérésekor vegye figyelembe, hogy a tartályon
látható mérőskála az előzetesen behelyezett szilárdító vegyület mennyiségével
együttesen mutatja a benne lévő folyadék mennyiségét.
1 literes előgélezett szívózsák: 25 ml
2 literes előgélezett szívózsák: 50 ml
3 literes előgélezett szívózsák: 85 ml
Ezenkívül vegye figyelembe a szívótartály mérőskálájának normál toleranciáját.
Ha külön zacskós vagy por kiszerelésű szilárdító vegyületet használ, használjon
25 g/35 ml vegyületet egy liter folyadékra.
Adagolja a szilárdítóvegyületet
5
a szívózsákba a soros csatlakozón
keresztül, majd zárja el a csatlakozót.
Vegye figyelembe a szilárdító vegyület
csomagolásán olvasható
figyelmeztetéseket.
Óvatosan nyomja össze
a zsákot, hogy a szilárdítóvegyület
és a folyadék összekeveredjen,
ezáltal szilárd halmazállapotúvá
váljon.

FIGYELEM! AMENNYIBEN AZ ELŐGÉLEZETT SZÍVÓZSÁKOKAT SORBA KAPCSOLVA
HASZNÁLJA, A VÁKUUMFORRÁS A BEAVATKOZÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT LEGYEN
BEKAPCSOLVA.
FIGYELEM! A SZILÁRDÍTÓVEGYÜLETET TARTALMAZÓ SZÍVÓZSÁKOK NEM ÜRÍTHETŐK A
LEFOLYÓBA VAGY A SERRES NEMO ÜRÍTŐBERENDEZÉSBE.
FIGYELEM! NE EGYE MEG A SZILÁRDÍTÓVEGYÜLETET! KERÜLJE A BELÉLEGZÉST ÉS A
SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉST! A SZILÁRDÍTÓ ANYAG CSÚSZÓSSÁ VÁLIK, HA
NEDVESSÉG ÉRI, EZÉRT CSÚSZÁSVESZÉLY ÁLL FENN, HA VÉLETLENÜL KIÖMLIK A
PADLÓRA.
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Beavatkozás utáni teendők
A leszívás után válassza szét a beteg felőli csövet és a derékszögű csatlakozót
(vagy az alkalmazott egyéb egyenes- vagy ikercsatlakozót) és a soros csatlakoztató csövet, ha használta (6.1. ábra). Zárja el a beteg felőli csatlakozódugót
a szívózsák fedelén. Soros kapcsolat esetén dugaszolja be a soros portot is:
nyomja meg a fedél közepét. (6.2. ábra).

6.1

6.2

Végül kapcsolja ki a vákuumforrást (6.3. ábra). Emelje ki a szívózsákot a fogantyú
segítségével (6.4. ábra).

6.3

6.4

FIGYELEM! NE KAPCSOLJA KI A VÁKUUMFORRÁST, MIELŐTT LEZÁRTA VOLNA A
SZÍVÓZSÁKOT.
FIGYELEM! NE DOBJA KI ÉS NE TÁVOLÍTSA EL FELESLEGESEN A TÖBBSZÖR
FELHASZNÁLHATÓ SZÍVÓTARTÁLYT, A SZÜRKE, DERÉKSZÖGŰ CSATLAKOZÓT,
VAGY A SZILIKON VÁKUUMCSÖVET.
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Kiegészítők
(a termék elérhetőségéről a viszonteladónál kell érdeklődni)

Serres gyűjtőedény 2
A szívózsákba helyezett gyűjtőedény a
leszívott folyadékból történő minta
gyűjtésére alkalmas.
Válassza le a szívózsák fehér derékszögű
csatlakozóját, és kapcsolja össze a gyűj-tőedényt és a beteg felőli csatlakozót.
Csatlakoztassa a beteg felőli csövet a
mintavételi edény fedelén található
derékszögű csatlakozóhoz.
A beavatkozás során a mintavételi edény
kosarába kerül a gyűjtött minta. Mintagyűjtést követően válassza le a beteg
felőli csövet a derékszögű csatlakozóról,
és zárja le a csatlakozót (a kisebb dugó a
mintagyűjtő edény fedelén).
Válassza le a gyűjtőedényt a szívózsákról, és fordítsa fejjel lefelé a mintavételi
edényt. Amennyiben szükséges, alkalmazzon formalint az aljzaton található
csatlakozón keresztül, és zárja le a
csatlakozót (a szélesebb dugó a mintagyűjtő edény fedelén).
Serres mérőedény

7 ábra

2

A szívózsákkal együtt mérőedény
használata is szükséges, amennyiben
a leszívott folyadékmennyiség pontos
meghatározása a cél. Az eszköz rendeltetésénél fogva az emberi testből nyert
folyadékok és váladékok mennyiségének
a mérésére szolgál. A szívótartályon
feltüntetett skála a leszívott anyagok
mennyiségét milliliterben adja meg.
A mérőedény hibatartománya 50 ml-ig
± 5 ml, 50 ml felett ± 10 ml. Függessze a
mérőedényt függőlegesen a szívózsák
fedelére, és csatlakoztassa a csöveket
a 8. ábra szerint. Csatlakoztassa a beteg
felőli csövet a mérőedény közepén
található derékszögű csatlakozóhoz.
A beavatkozás során az edény tartalma
a vákuum megszüntetése nélkül
a szívózsákba üríthető. Ehhez emelje ki
az edényt a tartóból és billentse meg.

8 ábra
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Serres Splash-Vac 2
A Serres Splash-Vac a padlóra került
folyadék felszívására alkalmas.
Csatlakoztassa a csöveket a szívózsák
beteg felőli csatlakozójához.
FIGYELEM! A SPLASH-VAC CSÖVEI PVCBŐL KÉSZÜLTEK.
A termék nem orvosi eszköz, ezért nincs
ellátva CE-jelzéssel.

9 ábra

Egyenes csatlakozó 2
Az egyenes csatlakozó abban az esetben
alkalmazandó, amikor nagyobb belső
átmérőjű csövezés szükséges.
A szívózsák beteg felőli csatlakozója
helyettesíthető az egyenes
csatlakozóval.

Ikercsatlakozó

10 ábra

2

Az ikercsatlakozó két beteg csöveinek
egy szívózsákba történő egyidejű
csatlakoztatására alkalmas. Szívás
közben az egyik beteg felőli csőrendszert
le kell zárni. A szívózsák beteg felőli
csatlakozója helyettesítendő az
ikercsatlakozóval.

11 ábra
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Füstszűrő 2
A füstszűrő megakadályozza a szívózsák túlfolyást megakadályozó biztonsági
szelepének elakadását sebészi beavatkozások közben, amikor igen jelentős
mértékű füst képződik.
FIGYELEM! A FÜSTSZŰRŐ NEM ALKALMAS FÜST ELSZÍVÁSÁRA, ÉS NEM AKADÁLYOZZA
MEG A FÜST SZOBALEVEGŐBE TÖRTÉNŐ VISSZASZÁLLÁSÁT.
Cserélje ki a szívótartály szürke, derékszögű csatlakozóját T-csatlakozóra, vagy
Serres szelepre, 16. ábra, és nyissa ki a szívózsák soros csatlakozóját. Nyomja
bele a füstszűrőt a soros csatlakozóba úgy, hogy a szűrő a helyére illeszkedjen.
Csatlakoztassa a füstszűrő csőrendszerét a T-csatlakozóhoz vagy a szelephez,
mely így a szívótartály hátulján helyezkedik el.
A Serres szelep különböző pozíciói:
12 A Szívás lezárva
12 B Szívás csak a zsák szűrőjén keresztül
(akkor használandó, amikor nem képződik füst)
12 C Szívás a zsák szűrőjén és a füstszűrőn keresztül
(füstképződéskor használandó)
A füstszűrő soros kapcsoláskor is használható. Ebben az esetben a legutolsó
sorba kapcsolt szívózsákhoz tegye a füstszűrőt.

VIGYÁZAT: HA A TOVÁBBIAKBAN
NEM HASZNÁLJA A PORSZŰRŐT,
CSERÉLJE A T-CSATLAKOZÓT
FERDE CSATLAKOZÓRA, VAGY
FORDÍTSA A SERRES SZELEPET
A 12 B ÁBRÁN LÁTHATÓ HELYZETBE.

12 A

12 B

12 ábra

12 C
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Serres Vacuum Shift
A Serres Vacuum Shift két szívótartály
közötti eszköztartóra van felhelyezve.
A Vacuum Shift két szívósor közötti
vákuumátvitelre vagy két
B
szívózsákrendszer egyidejű használatára
alkalmas. A szívótartályok ugyancsak
könnyen csatlakoztathatók egymás
oldalához sorba kötve.
1. Emelje a Vacuum Shiftet az
eszköztartóra a Vacuum Shiften található
C
csatlakozó segítségével
2. Csatlakoztassa a szívóforrás csövét a
A
Vacuum Shift csövekhez való
13 ábra
csatlakozójához, (13. ábra, „A” csatlakozó)
3. Csatlakoztassa a szívótartály
csőrendszerét a Vacuum Shift csövekhez
való jobb oldali (13. ábra, "B" csatlakozó)
és bal oldali (13. ábra, „C” csatlakozó)
csatlakozóihoz
4. A Vacuum Shiftnek négy különböző pozíciója van.
FIGYELEM! GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A RETESZ CSÚCSA PONTOSAN OLDALRA
VAGY FELFELÉ VAGY LEFELÉ MUTAT, AMINT AZT AZ ÁBRA MUTATJA. HELYTELEN
ALKALMAZÁS RONTHATJA A SZÍVÁS HATÉKONYSÁGÁT.
a. 13.1. ábra, szívás zárva
b. 13.2. ábra, szívás jobb oldalról
b. 13.3. ábra, szívás bal oldalról
b. 13.4. ábra, szívás jobb és bal oldalról
A Serres szilikoncsövek használatát javasolja a szívótartály/-forrás és a Vacuum
Shift között.

13.1

13.2

13.3

13.4
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Vákuumcsapda
A vákuumcsapdva megakadályozza,
hogy a szívózsák helytelen összeszerelése esetén folyadék jusson
a vákuumforrásba. Csatlakoztassa
a vákuumcsapdát a szívótartály és
a vákuumforrás közé. Győződjön meg
arról, hogy a nyíl a vákuumforrás felé
mutat. A vákuumcsapdát 30 naponként,
a szívóerő csökkenésekor vagy
szennyeződés esetén cserélje ki.

14 ábra

Serres ki-bekapcsoló szelep
A ki-bekapcsoló szelep a szívás
megindítására és leállítására alkalmas.
Helyezze be a ki-bekapcsoló szelepet a
szívótartály csatlakozójába a szürke,
derékszögű csatlakozó helyett. Csatlakoztassa a szívóforrás csőrendszerét a
ki-bekapcsoló szelep csatlakozójához.
A szívás megindításához (15A ábra) vagy
leállításához (15B ábra) csavarja el a kibekapcsoló szelep szabályozókarját.
open
15 A

15 ábra

shut off
15 B

Serres szelep
A Serres szelep a füstszűrővel kapcsolt
szívás megindítására és lezárására
alkalmas. További útmutató a Füstszűrő
című fejezet alatt található.

16 ábra
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Serres T-szelep
A T-szelep a soros kapcsolat
vákuumának aktiválására, illetve
megszüntetésére szolgál. A T-szelepet a
szívótartály csatlakozójába építse be a
szürke színű, ferde csatlakozó helyett.

17 ábra

Serres szabályozószelep
A Serres szabályozószelep segítségével
meggyorsítható a Serres szívózsákok
egyéni használata. A Serres
szabályozószelepet a Serres kocsi
tartálytartójába kell felszerelni (lásd:
57940, 57941).
Összeállítás:
– Válassza le a tartálytartót a kocsiról.
– A fedőlapok bevezetésével nyissa ki a
tartálytartó felszínén található kibekapcsoló szelep nyílásait (6 db). 18.1
ábra.
– Helyezze a szabályozószelepet a
tartálytartóba, és tekerje a szabályozószelepet, amíg az eléri az alját.
– Három csavar segítségével rögzítse a
szabályozószelepet a tartálytartóhoz.
– Erősítse újra a tartálytartót a kocsihoz,
állítsa be a tartó magasságát és rögzítse
a tartálytartót, 18.2 ábra
– Erősítsen fel annyi ki-bekapcsoló
szelepet a tartálytartó tetején található
nyílásokra, amennyi szívótartályt használ.
Amennyiben kevesebb mint 6
szívótartályt használ, a kimaradó
nyílásokat szabályozószelepet záró
dugóval le kell zárni (Lásd 57943).
A megfelelő szívás létrehozása
érdekében mind a hat nyílást le kell zárni
ki-bekapcsoló szeleppel, vagy
szabályozószelepet záró dugóval.

18.1 ábra

A

C

B

18.2 ábra
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– Kösse össze a ki-bekapcsoló szelepből eredő csőrendszert az alul található
szívótartály derékszögű csatlakozójával. A csőrendszert úgy állítsa össze, hogy ne
törjön meg, és a levegő áramlásának útját semmi ne akadályozza.
– Kapcsolja össze a szívóeszköz csöveit a szabályozó szelep alsó felszínén
található csatlakozóval. 18.2.C ábra
– Bizonyosodjon meg a termék működőképességéről minden egyes kibekapcsoló szelep megfelelő illeszkedésének ellenőrzésével.

A termék használata:
– Kapcsolja be a szívóforrást
– Állítsa össze a szükséges mennyiségű szívótartályt és szívózsákot.
– Állítsa a ki-bekapcsoló szelepet „I” állásba
– Csatlakoztassa a beteg felőli csövet a ki-bekapcsoló szelep alatt elhelyezkedő
szívózsákhoz
– A szívózsák megtelésekor távolítsa el a beteg felőli csöveket, zárja le a megtelt
szívózsákot és állítsa a ki-bekapcsoló szelepet „O” állásba.
– Kapcsolja a következő ki-bekapcsoló szelepet „I” állásba és csatlakoztassa
a beteg felőli csövet a szelep alatt elhelyezkedő szívózsákhoz.
Megfelelő szívóerő létesítéséhez javasolt egyszerre csupán egy szívótartályt
használni, egyidejűleg egy ki-bekapcsoló szelepet „I” állásba, a többit „O” állásba
kapcsolni.
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A használt eszközök megsemmisítése
A Serres szívózsákok, gyűjtőedények, mérőedények és soros csatlakoztató csövek
eldobhatók, és az adott betegre jellemző módon kell őket cserélni. Ha a beteg
hosszútávú kezelésen esik át, javasoljuk, hogy a szívózsákot legalább 24 óránként
cserélje. A többször használatos termékeket le kell selejtezni, ha károsodnak, vagy
már nem felelnek meg a gyártó tervezett működési specifikációinak. A használt
vagy használatból kivont termékeket az újrahasznosítási jelzés és a kórházspecifikus utasítások alapján kell kezelni. A szilárdító vegyületet tartalmazó
szívózsákok nem üríthetők a lefolyóba.
FIGYELEM! AZ ELDOBHATÓ TERMÉKEK TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁSA SZIGORÚAN TILOS.
A TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁS RONTJA A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MINŐSÉGÉT ÉS
FERTŐZÉSVESZÉLYT JELENT. HASZNÁLT SZÍVÓZSÁK KEZELÉSEKOR LEGYEN
KÖRÜLTEKINTŐ, MIVEL AZ FERTŐZŐ HULLADÉKOT TARTALMAZHAT.
A többször használható termékek tisztítása
A szívótartály és a derékszögű csatlakozó mosható (95 °C-on) és autoklávozható
(121 °C-on). Mosás vagy autoklávozás előtt távolítsa el a szürke, derékszögű
csatlakozót. Autoklávozás előtt győződjön meg arról, hogy nem maradt mosószer
a termékben. A terméket ne autoklávozza 30 ciklusnál több alkalommal! Az
adapterek és a rögzítők (az 57815-ös kivételével) moshatók (95 °C hőmérsékleten).
A többi újrafelhasználható terméket fertőtlenítőszerrel át lehet törölni.
Tárolás
Párától, szennyeződéstől és portól védve tárolja a csomagolt termékeket. Az
eldobható termékek a címkén feltüntetett dátumon túl 5 évig felhasználhatók,
kivéve az előgélezett szívózsákokat és szilárdító vegyületeket, amelyek a címkén
feltüntetett dátumtól számított 2 éven belül használhatók fel.
Súlyos események jelentése
A termékkel kapcsolatos bármilyen súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és
annak az egészségügyi hatóságnak / illetékes hatóságnak, ahol a terméket
felszerelték.
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Használt szimbólumok
Gyártási tételszám

CE-jelölés

Katalógusszám

DEHP-mentes jelölés

Kizárólag egyszeri
használatra

Latexmentes

Száraz helyen tárolandó

Mennyiség

Napfénytől védve tárolandó

Olvassa el a használati
útmutatót

Használati útmutató

Felhasználható
(dátum)

Gyógyászati eszköz

Gyártó / Gyártás dátuma
xx yy zzzz

MFGDT
(Manufacturing date)
Nyersanyagok:
PC polikarbonát
POM polioximetilén
PA poliamid
PP polipropilén
PE polietilén

Gyártó

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

