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1 Pokyny pre užívateľa
Vážený užívateľ,
Spoločnosť KaVo Vám praje veľa radosti s Vaším novým kvalitným produktom. Aby
ste mohli pracovať bez porúch, hospodárne a bezpečne, dodržiavajte prosím dolu
uvedené pokyny.

Symboly
Pozri kapitolu Bezpečnosť/výstražný symbol
Dôležité informácie pre obsluhu a technika

Sterilizovateľné parou 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1.6 oF / +7.4 oF)

Možnosť dezinfekcie v termodezinfektore

Značka CE (Communauté Européenne). Produkt s touto značkou zodpovedá
požiadavkám aplikovateľnej smernice ES.
Výzva na konanie

Cieľová skupina
Tento dokument je určený pre zubára/zubárku, ako aj pre zubného asistenta/zubnú
asistentku. Kapitola Uvedenie do prevádzky je okrem toho určená aj pre servisného
technika.
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2 Bezpečnosť
2.1 Popis bezpečnostných pokynov
2.1.1 Výstražný symbol
Výstražný symbol

2.1.2 Štruktúra
NEBEZPEČENSTVO
Úvod opisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek opisuje možné následky nedodržania pokynov.
▶ Voliteľný krok obsahuje potrebné opatrenia na zabránenie nebezpečenstvám.

2.1.3 Popis stupňov nebezpečenstva
Tu uvedené bezpečnostné pokyny s tromi stupňami nebezpečenstva pomáhajú zabrá‐
niť vzniku vecných škôd a poranení.
POZOR
POZOR
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vecné škody alebo ľahké až
stredne ťažké zranenie.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ťažké alebo smrteľné zranenie.
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie v situácii, ktorá môže bezprostredne spôsobiť ťažké
alebo smrteľné zranenie.

2.2 Bezpečnostné upozornenia
POZOR
Nebezpečenstvo vzduchovej embólie a vytvorenia emfyzému kože.
V dôsledku nastriekania spreja do otvorených rán a na oblasti so zápalom hrozí ne‐
bezpečenstvo vzniku vzduchových embólií a vytvorenie emfyzému kože.
▶ Nestriekajte sprej do otvorených rán ani na oblasti so zápalom.
POZOR
Nebezpečenstvo uvoľnenia hrotu perio tip z PROPHYflex počas ošetrovania.
V dôsledku toho môže vzniknúť nebezpečenstvo pre ošetrujúceho lekára aj pacienta.
▶ Pred zubným ošetrením skontrolujte pevné osadenie hrotu perio tip.
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POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku častého používania alebo zohnutia hrotu perio tip zaprí‐
čineného vypadnutím nástroja.
PROPHYflex perio tip sa môže zlomiť alebo môže dôjsť k jeho znečisteniu.
▶ PROPHYflex perio tip sa smie opätovne použiť maximálne 10 krát.
POZOR
Pri nesprávnom skladovaní pred dlhšími prestávkami, počas ktorých sa výrobok ne‐
bude používať, hrozí predčasné opotrebovanie a porucha funkčnosti.
Skrátená životnosť produktu.
▶ Pred dlhšími prestávkami, keď sa medicínsky produkt nebude používať, sa pro‐
dukt musí v súlade s pokynmi vyčistiť a suchý uskladniť.

Upozornenie
Z bezpečnostných dôvodov je nutné v prípade odloženia nástroja PROPHYflex na‐
sadiť na hrot perio tip kľúč slúžiaci na ochranu proti poraneniam.

Upozornenie
Smie sa pracovať len s ochrannými okuliarmi (používateľ a pacient).

Upozornenie
Odporúčame, aby ste pracovali s odsávacím zariadením a aby ste používali ochra‐
nu úst.

Upozornenie
Po ošetrení naskrutkujte prázdny zásobník prášku a PROPHYflex perio tip prefúkaj‐
te vzduchom a prepláchnite vodou po dobu cca. 10 sekúnd.
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3 Popis produktu
PROPHYflex perio tip Starter Set - REF 1.010.0817
1

3

2

① 1 x adaptér, ② 3 x perio tip, ③ 1 x kľúč, ④ 1 x ihla na trysku

PROPHYflex perio tip Refill - REF 1.010.0287

1

2

3

10 x perio tip, ② 1 x kľúč, ③ 1 x ihla na trysku

8,5 mm
5,5 mm
3,5 mm

PROPHYflex perio tip sa označuje na základe indexu WHO.

3.1 Určenie účelu - správne použitie
Určenie účelu:
Tento medicínsky produkt je
▪ určený len na stomatologické ošetrovanie v oblasti zubného lekárstva. Produkt nie
je dovolené používať na akýkoľvek iný účel ani vykonávať na ňom zmeny, takéto
konanie môže viesť k ohrozeniu osôb.
▪ PROPHYflex perio tip sa používa v kombinácii s práškom PROPHYflex perio Pul‐
ver na odstraňovanie subgingiválnych a supragingiválnych povlakov.

Použitie podľa určenia:
Podľa týchto ustanovení treba medicínsky produkt používať iba pre popísanú aplikáciu
za dodržiavania
▪ platných ustanovení ochrany pri práci,
▪ platných predpisov BOZP
▪ a tohto návodu na použitie prostredníctvom odborného používateľa.
Podľa týchto ustanovení je povinnosťou používateľa
▪ používať iba bezchybné pracovné prostriedky,
▪ dávať pozor na správny účel použitia,
▪ chrániť seba, pacientov a tretie osoby pred nebezpečenstvami,
▪ zabrániť kontaminácii kvôli produktu.
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3.2 Podmienky pri preprave a skladovaní
POZOR
Po skladovaní vo veľmi chladnom prostredí hrozí nebezpečenstvo pri uvedení medi‐
cínskeho produktu do prevádzky.
Vtedy môže dôjsť k výpadku funkcie medicínskeho produktu.
▶ Silne chladené produkty nechajte pred uvedením do prevádzky zahriať na teplotu
20 oC až 25 oC (68 oF až 77 oF).
Teplota: -50 °C až +80 °C (-58 °F až +176 °F)
Relatívna vzdušná vlhkosť: 5 % až 95 % bez kondenzácie
Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa (10 psi až 15 psi)
Chráňte pred vlhkom
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4 Uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo spôsobené nesterilnými produktmi.
Nebezpečenstvo infekcie pre ošetrujúceho a pacienta.
▶ Produkt a príslušenstvo pred prvým uvedením do prevádzky a po každom použití
príslušne regenerujte a v prípade potreby vysterilizujte.
VÝSTRAHA
Produkt zlikvidujte odborným spôsobom.
Pred likvidáciou sa musí produkt a príslušenstvo príslušne regenerovať, príp. v prípa‐
de potreby sterilizovať.
Hroty perio tip sa likvidujú rovnako ako injekčné ihly v zatvorenej nádobe.

4.1 Nasadenie adaptéra na PROPHYflex
POZOR
Značky sa musia nachádzať nad sebou, pretože sa v opačnom prípade môže dôjsť k
uvoľneniu adaptéra.
Uvoľnenie adaptéra počas ošetrenia môže predstavovať značné nebezpečenstvo pre
pacienta aj pre používateľa.
▶ Pred každým ošetrením potiahnite adaptér a skontrolujte jeho pevné osadenie.
▶ Pred každým ošetrením skontrolujte technicky bezchybný stav adaptéra.
▶ Nasaďte adaptér na bajonetový uzáver a zaistite ho otočením doprava. K zaiste‐
niu dôjde vtedy, keď sú obe značky, na nástroji a adaptéri, umiestnené oproti se‐
be.

4.2 Vloženie hrotu PROPHYflex perio tip do kľúča
▶ PROPHYflex perio tip nasuňte až na doraz do kľúča.

4.3 Naskrutkovanie hrotu PROPHYflex perio tip na adaptér pomocou
kľúča
POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku uvoľnenia hrotu perio tip počas ošetrenia.
Toto môže spôsobiť značné ohrozenie pacienta a používateľa.
▶ Pred každým ošetrením potiahnite hrot perio tip a skontrolujte jeho pevné osade‐
nie.
▶ Pred každým ošetrením skontrolujte technicky bezchybný stav hrotu perio tip.
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Upozornenie
Pri skrutkovaní pevne pridržte 2 prstami kľúč v okrúhlej oblasti (nie v oblasti krytu
pre hrot perio tip).
▶ PROPHYflex perio tip 2 prstami naskrutkujte pomocou kľúča na adaptér, pričom
otáčajte smerom doprava.
▶ Vytiahnite kľúč a potiahnutím skontrolujte, či je hrot perio tip pevne osadený.

4.4 Demontáž hrotu PROPHYflex perio tip
▶ Nasuňte kľúč na hrot PROPHYflex perio tip.
▶ PROPHYflex perio tip odskrutkujte pomocou kľúča tak, že ním budete otáčať
smerom doľava.

▶ PROPHYflex perio tip opatrne vytiahnite z kľúča.

Demontáž adaptéra
▶ Otvorte zaistenie bajonetového uzáveru jeho otočením doľava.
▶ Vytiahnite adaptér z bajonetového uzáveru.
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5 Obsluha
5.1 Pokyny pre použitie
Upozornenie
Informácie o presnom použití si prosím prečítajte v návode na použitie hrotu perio
tip.

Príprava
▶ Nasaďte skrátenú trysku PROPHYflex Düse K (viď obr. vľavo, s plochým zápi‐
chom ) (Čís. mat. 0.573.0002).

Naplnenie prášku
▶ Odstráňte všetky zvyšky iných čistiacich práškov z prístroja a zásobníka.
▶ Pred naplnením prášku pretraste dopĺňacie balenie.
▶ Naplňte prášok PROPHYflex Perio Powder až po značku. Prášok nasýpajte po‐
maly, aby ste zabránili vzniku prachu.
▶ Naskrutkujte zásobník naplnený práškom PROPHYflex Perio Powder na PRO‐
PHYflex.

Nastavenia otryskávacieho práškového prístroja
▶ Nasmerujte trysku s odstupom cca. 20 cm do vlhkého umývadla.
▶ Nastavte množstvo vody a vzduchu/prášku pre ošetrovanie podľa návodu na ob‐
sluhu prístroja. Nikdy nepoužívajte otryskávací práškový prístroj bez vody, sťažilo
by sa tak odsávanie zmesi vzduchu/prášku.
▶ Smerujte prúd do umývadla, kým nevznikne rovnomerná zmes prášku a vody.

Príprava pacienta
▶ Natrite pacientovi pery vazelínou®. Zabránite tak vyschnutiu a popraskaniu pier.
▶ Malý odsávač slín zaveste do kútika úst pacienta tak, aby odsával sliny spod jazy‐
ka. Na odsávanie zmesi vody a prášku, ktorá sa odrazí od zubu, použite veľkú od‐
sávaciu kanylu.

Ošetrenie pacienta
Indikácia
▪ Kapsy s hĺbkou snímania 5 mm
▪ Použitie po 1-3 týždňoch v prípade predchádzajúceho úvodného ošetrenia zvuko‐
vých, ultrazvukových aleob ručných nástrojov
▪ Koreňový hrot s min. 3 mm kosteným parodontom zahŕňa
▪ Kvôli ozrejmeniu vyhotovte RTG snímok
Kontraindikácia
▪ Vznik apikálneho ohniska
▪ Kaz koreňa zuba
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Postup pri ošetrení:
1. Zaveďte hrot perio tip až na dno kapsy, následne perio tip povytiahnite o 1-2mm.
2. Pomocou pedálového ovládača spustite PROPHYflex.
3. Miernymi kývavými pohybmi vytiahnite hrot perio tip z kapsy a deaktivujte pedálo‐
vý ovládač.
4. Na ošetrené miesta dvakrát denne po dobu 1 až 4 týždňov striekajte protizápalové
látky.

Upozornenie
Hrot PROPHYflex perio tip sa nesmie používať s práškom na supragingiválne po‐
vlaky.

Upozornenie
Informácie o presnom použití si prosím prečítajte v návode na použitie hrotu perio
tip.

Upozornenie
Upozornite svojich pacientov na to, že nesmú prijať žiadnu potravu (čaj, kávu ani
potraviny) v priebehu 2-3 hodín po ošetrení, v opačnom prípade by potrava mohla
spôsobiť zafarbenie zubov.

Upozornenie
Výkon otryskávania je možné meniť u prístrojov, na ktorých sa dá prestavovať hna‐
cí vzduch pedálovým spúšťačom.
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6 Metódy čistenia podľa ISO 17664
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo kvôli nesterilným produktom.
Nebezpečenstvo infekcie pre ošetrovateľa a pacienta.
▶ Pred prvým uvedením do prevádzky a po každej aplikácii medicínsky produkt
upravte a sterilizujte.

Upozornenie
Postupy čistenia uvedené v nasledujúcej časti platia pre PROPHYflex perio tip,
adaptér a kľúč.

6.1 Príprava na mieste použitia
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo vyplývajúce z nesterilných produktov.
Pri kontaminovaných medicínskych produktoch hrozí nebezpečenstvo infekcie.
▶ Uskutočnite vhodné opatrenia ochrany osôb.

Upozornenie
Perio tip nevkladajte do kúpeľa pre vrták, pretože v opačnom prípade jemné kapilá‐
ry nebude možné vystriekať pod tečúcou vodou a vznikne silná korózia.
▶ Medicínsky produkt očistite bezprostredne po zubnom ošetrení.
▶ Prístroj PROPHYflex vyčistite v súlade s návodom na použitie od výrobcu.

6.2 Príprava pred čistením
▶ Pomocou kľúča vyberte hrot perio tip PROPHYflex z adaptéra.
Pozri tiež:
2 4.4 Demontáž hrotu PROPHYflex perio tip, Strana 10

Upozornenie
Stvrdnuté alebo poškodené O-krúžky adaptéra je nutné vymeniť.

6.3 Neustaľovacie predbežné čistenie hrotu PROPHYflex perio tip
Potrebné príslušenstvo:
▪ Demineralizovaná voda 30 ℃ +/- 5 ℃ (86 oF +/- 10 oF)
▪ Ihla na trysku
▪ Kefka, napr. stredne tvrdá zubná kefka
▪ Jednorazová injekčná striekačka
▶ PROPHYflex perio tip očistite pod demineralizovanou vodou stredne tvrdou zub‐
nou kefkou.
▶ Skontrolujte priechodnosť hrotu PROPHYflex perio tip a v prípade potreby ho vy‐
čistite ihlou na trysky (Čís. mat. 0.410.0911).
▶ PROPHYflex perio tip preplachujte jednorazovou injekčnou striekačkou minimál‐
ne 20 ml demineralizovanej vody.
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▶ Keď po manuálnom prepláchnutí nie je možné potvrdiť priechodnosť hrotu PRO‐
PHYflex perio tip alebo bolo dokončených 10 čistiacich cyklov, treba medicínsky
produkt vymeniť.

6.4 Čistenie
POZOR
Poruchy funkcie vplyvom čistenia v ultrazvukovom prístroji.
Poruchy produktu.
▶ Čistite iba v termodezinfektore!

6.4.1 Manuálne čistenie zvonka a zvnútra
PROPHYflex perio tip nie je možné čistiť manuálne zvonku a zvnútra. Po neustaľujú‐
com predbežnom čistení (bod 6.3) musí nasledovať čistenie v termodezinfektore.

6.4.2 Strojové čistenie zvonku a zvnútra
Upozornenie
Za účelom čistenia nasaďte hrot PROPHYflex perio tip na čistiaci adaptér (Čís. mat.
3.000.4383).
▶ PROPHYflex perio tip nasuňte až na doraz do kľúča.
▶ PROPHYflex perio tip 2 prstami naskrutkujte pomocou kľúča na adaptér, pričom
otáčajte smerom doprava.
▶ Vytiahnite kľúč.
▶ Adaptér s naskrutkovaným hrotom PROPHYflex perio tip nasaďte na čistiaci
adaptér (Čís. mat. 3.000.4383).

① čistiaci adaptér, ② adaptér, ③ PROPHYflex perio tip
▶ Čistiaci adaptér (Čís. mat. 3.000.4383) nasuňte na adaptér Miele.
Spoločnosť KaVo odporúča používať termodezinfektory podľa EN ISO 15883-1 pre‐
vádzkované s alkalickými čistiacimi prostriedkami s hodnotou pH max. 10 (napr. Miele
G 7781 / G 7881 – overenie sa realizovalo pomocou programu "VARIO-TD", čistiace‐
ho prostriedku "neodisher® mediclean", neutralizačného prostriedku "neodisher® Z" a
leštiča "neodisher® mielclear").
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.
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6.5 Dezinfekcia
POZOR
Funkčné poruchy pri použití dezinfekčných kúpeľov alebo
dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich chlór.
Poruchy produktu.
▶ Dezinfikovať iba v termodezinfektore!

6.5.1 Manuálna dezinfekcia zvonka
KaVo odporúča na základe znášanlivosti materiálu nasledovné produkty. Mikrobiolo‐
gická účinnosť musí byť zaručená prostredníctvom výrobcu dezinfekčného prostried‐
ku.
▪ Mikrozid AF Liquid od firmy Schülke & Mayr (tekutý alebo vreckovky)
▪ FD 322 od firmy Dürr
▪ CaviCide od firmy Metrex
Potrebné pomocné prostriedky:
▪ Utierky na utretie medicínskeho produktu:
▶ Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na handru, následne s tým utrite medicínsky
produkt a nechajte pôsobiť podľa údajov výrobcu dezinfekčného prostriedku.
▶ Dodržiavajte návod na používanie dezinfekčného prostriedku.

6.5.2 Manuálna dezinfekcia zvnútra
PROPHYflex perio tip nie je možné manuálne čistiť zvnútra. Na účinné opätovné pri‐
pravenie sa vyžaduje strojové čistenie zvnútra pomocou čistiaceho a dezinfekčného
prístroja podľa normy ISO 15883-1.

6.5.3 Strojová vonkajšia a vnútorná dezinfekcia
Upozornenie
Za účelom čistenia nasaďte hrot PROPHYflex perio tip na čistiaci adaptér (Čís. mat.
3.000.4383).
▶ PROPHYflex perio tip nasuňte až na doraz do kľúča.
▶ PROPHYflex perio tip 2 prstami naskrutkujte pomocou kľúča na adaptér, pričom
otáčajte smerom doprava.
▶ Vytiahnite kľúč.
▶ Adaptér s naskrutkovaným hrotom PROPHYflex perio tip nasaďte na čistiaci
adaptér (Čís. mat. 3.000.4383).

① čistiaci adaptér, ② adaptér, ③ PROPHYflex perio tip
▶ Čistiaci adaptér (Čís. mat. 3.000.4383) nasuňte na adaptér Miele.
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Spoločnosť KaVo odporúča používať termodezinfektory podľa EN ISO 15883-1 pre‐
vádzkované s alkalickými čistiacimi prostriedkami s hodnotou pH max. 10 (napr. Miele
G 7781 / G 7881 – overenie sa realizovalo pomocou programu "VARIO-TD", čistiace‐
ho prostriedku "neodisher® mediclean", neutralizačného prostriedku "neodisher® Z" a
leštiča "neodisher® mielclear").
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.

6.6 Sušenie
Manuálne čistenie
▶ Tlakovým vzduchom vyfúkajte zvonku a zvnútra, kým nebudú viditeľné žiadne
kvapky vody.

Strojové sušenie
V bežnom prípade je proces sušenia súčasťou dezinfekčného programu termodezin‐
fektora.
▶ Dodržiavajte návod na používanie termodezinfektora.

6.7 Vizuálna kontrola a kontrola funkcie
Upozornenie
Nasuňte adaptér s hrotom PROPHYflex perio tip na PROPHYflex spolu s prázdnym
zásobníkom na prášok a skontrolujte ho.

6.8 Balenie
Upozornenie
Sterilizačný obal musí na dostatočnú veľkosť vzhľadom na hrot perio tip, aby obal
nebol napnutý.
Balenie sterilizovaného produktu musí z hľadiska kvality a použitia spĺňať platné
normy a byť vhodný pre sterilizačný proces!
▶ Zvarte medicínsky produkt samostatne do sterilizačného obalu.

6.9 Sterilizácia
Sterilizácia v parnom sterilizátore (autokláve) podľa EN 13060 / ISO
17665-1
POZOR
Kontaktná korózia vplyvom vlhkosti.
Poškodenie výrobku.
▶ Produkt po cykle sterilizácie okamžite vytiahnite z parného sterilizátora!
Medicínsky produkt KaVo má teplotnú odolnosť do max. 138 ℃ (280.4 °F).
Vhodný postup sterilizácie je možné zvoliť z nasledujúcich spôsobov (v závislosti od
autoklávu, ktorý je k dispozícii):
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▪ Autokláv s trojitým predvákuom:
- min. 3 minút pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
▪ Autokláv s gravitačnou metódou:
- min. 10 minút pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
▶ Používajte v súlade s návodom na používanie výrobcu.

6.10 Skladovanie
▶ Ošetrené výrobky skladujte chránené pred prachom a podľa možnosti bez prítom‐
nosti zárodkov v suchom, tmavom a chladnom priestore.
▶ Dodržiavajte dátum trvanlivosti sterilizačného materiálu.
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7 Pomôcky
Dodáva sa prostredníctvom odborných stomatologických predajcov.
Stručný rozpis materiálu

Č. materiálu

Adaptér

2.000.1030

O-krúžok adaptéra

0.200.6019

Kľúč

2.000.0901

Ihla na trysku

0.410.0911

Refill PROPHYflex perio tip (10 ks)

1.010.0287

Ošetrovací adaptér

3.000.4383
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8 Záručné podmienky
Pre tento medicínsky produkt od KaVo platia nasledovné záručné podmienky:
Spoločnosť KaVo poskytuje koncovému zákazníkovi záruku za bezchybnú funkčnosť,
bezchybnosť materiálu alebo spracovania na 10 čistiacich cyklov / použití alebo po
dobu 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry za nasledovných podmienok:
Pri oprávnených reklamáciách poskytne spoločnosť KaVo záruku vo forme bezplatnej
opravy alebo náhradnej dodávky. Iné nároky, bez ohľadu na to, akej povahy sú, ale
predovšetkým nároky na náhradu škody, sú vylúčené. V prípade omeškania, hrubého
zavinenia alebo zámeru platí zmienené iba vtedy, ak to neodporuje donucovacím
právnym predpisom.
Spoločnosť KaVo neručí za chyby a ich následky, ktoré vznikli alebo by mohli vznik‐
núť prirodzeným opotrebovaním, neodbornou manipuláciou, neodborným čistením,
údržbou alebo ošetrovaním, nedodržiavaním predpisov na obsluhu alebo pripojenie,
zvápenatením alebo koróziou, znečistením v napájaní vzduchom a vodou, ako aj che‐
mickými a elektrickými vplyvmi, ktoré nie sú obvyklé alebo podľa návodov na použitie
od spoločnosti KaVo a ostatných návodov výrobcu nie sú dovolené. Poskytnutie záru‐
ky sa nevzťahuje vo všeobecnosti na žiarovky, svetlovody zo skla a sklenených vlá‐
kien, sklenený tovar, gumené časti a na stálofarebnosť častí vyrobených z umelých
hmôt.
Akékoľvek ručenie je vylúčené, keď chyby alebo ich dôsledky spočívajú v tom, že zá‐
kazník alebo tretia osoba, neautorizovaná firmou KaVo, uskutoční zásahy alebo zme‐
ny na produkte.
Nároky na poskytnutie záruky sa dajú uplatniť iba vtedy, ak sa spolu s produktom
predloží aj doklad o predaji vo forme kópie faktúry alebo dodacieho listu. Musí byť na
ňom jasne viditeľný predajca, dátum kúpy, typ a sériové číslo výrobku.
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