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O sistema com Saco de aspiração da Serres é utilizado durante procedimentos 
médicos para recolha e, posterior eliminação , de líquidos e secreções dos pacientes.  
Leia atentamente este manual antes de proceder à instalação do equipamento e de 
iniciar o procedimento. O sistema com sacos de aspiração Serres apenas pode ser 
instalado e utilizado por profissionais com experiência no equipamento e utilizado 
para os fins indicados pelo fabricante. Está proibida a utilização para fins contrários 
aos indicados nas instruções. O fabricante não poderá ser responsabilizado por uma 
utilização de forma e/ou em finalidades diferentes das descritas nestas instruções. O 
Sistema não está aprovado para utilização em procedimentos onde o líquido 
aspirado é injetado de volta para o paciente. O Saco de aspiração não está aprovado 
para recolha de amostras mas apenas para recolha e eliminação. Antes de utilizar o 
equipamento, assegure-se sempre de que todos os componentes do sistema estão 
intactos. A utilização de equipamentos defeituosos é estritamente proibida.

Os componentes básicos do sistema incluem o saco de aspiração Figura A 
(descartável), o recipiente de aspiração e o perno de conexão angulado cinzento 
do recipiente Figura B (reutilizável). O volume dos sacos e recipientes de aspiração 
é de 1000 ml, 2000 ml ou 3000 ml, consoante o modelo do equipamento. A Figura 
C apresenta com maior detalhe outros componentes do sistema com sacos de 
aspiração.

C1 Perno de conexão angulado (cinzento, fixo ao recipiente de aspiração)
C2 Perno de conexão do paciente (branco, fixo ao saco de aspiração)
C3 Porta série (utilizada quando os tubos são ligados em série)
C4 Perno de conexão para o paciente
C5 Proteção contra transbordo
C6 Punho para puxar

Existem diferentes versões de sacos de aspiração, podendo a sua instalação 
ser diferente. Leia as instruções relativas à versão correta. Outro manual intitulado 
Acessórios apresenta um leque de acessórios disponíveis para o sistema. 

NOTA! APENAS PODEM SER UTILIZADOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS SERRES 
ORIGINAIS NO SISTEMA COM SACOS DE ASPIRAÇÃO. 
NOTA! TODOS OS SACOS DE ASPIRAÇÃO E EQUIPAMENTOS MARCADOS COM O 
SÍMBOLO        SÃO DESCARTÁVEIS E A SUA REUTILIZAÇÃO É ESTRITAMENTE PROIBIDA.

Componentes do Sistema
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1. Instalação do recipiente de aspiração
Coloque o recipiente de aspiração num suporte, em posição vertical Figura 1. 
Há um leque de suportes disponíveis para a instalação do recipiente de aspiração 
(modelos para grades, parede, mesa e cama). O recipiente de aspiração pode 
também ser montado no suporte do recipiente no trólei Serres. Ligue o tubo 
da fonte de vácuo ao perno de conexão angulado cinzento na zona traseira 
do recipiente.

2. Instalação de um único saco de aspiração
2.1 Versões que não foram embaladas e vedadas
Desdobre o saco de aspiração e coloque-o no recipiente de aspiração. Figura 2.1
2.2 Versões que foram embaladas e vedadas
Coloque o saco tal como está no recipiente de aspiração Figura 2.2 ou siga 
as instruções na secção 2.1.

NOTA! O SACO DE ASPIRAÇÃO TEM DE ESTAR INSTALADO NUM RECIPIENTE DE 
ASPIRAÇÃO DA MESMA DIMENSÃO.
NOTA! ASSEGURE-SE DE QUE A PELÍCULA DO SACO DE ASPIRAÇÃO NÃO FICA PRESA 
ENTRE O RECIPIENTE E A TAMPA.

Instalação do sistema
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3. Instalação de diversos sacos de aspiração 
(conexão em série)
Quando é necessária a aspiração de grandes 
volumes de líquido, os sacos de aspiração 
Serres podem ser ligados com tubos série, 
tubos de vácuo e pernos de conexão em T. 
Figura 3.1.
- Coloque os sacos nos recipientes de aspiração 
conforme indicado na secção 2 e fixe os sacos aos recipientes, pressionando 
a meio da tampa. Se for utilizado o Saco de aspiração de filtro duplo, este tem de 
ser colocado no último recipiente (3).
- Remova o perno de conexão angulado cinzento (recipientes 2 e 3) e abra as 
portas série dos sacos de aspiração (sacos 1 e 2), conforme indicado na Figura 3.2.

- Ligue os recipientes de aspiração uns aos outros com pernos de conexão em T 
e tubos separados, conforme a Figura 3.3. Com uma tesoura, corte o tubo no 
comprimento adequado. 

NOTA! O PERNO DE CONEXÃO EM T E O TUBO DE VÁCUO SÃO REUTILIZÁVEIS, NÃO 
NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE OPERAÇÕES.
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- Ligue cuidadosamente os tubos série, na abertura da porta série aberta no saco 
de aspiração, ao perno de conexão do paciente do saco de aspiração seguinte. 
Figura 3.4. Para obter o rendimento ideal, deve utilizar um manípulo seletor de 
vácuo para as conexões em série das maiores quantidades de líquido.

4. Desdobrar o saco de aspiração
O saco de aspiração é instalado utilizando vácuo Figura 4. Ligue a fonte de vácuo 
e, ao mesmo tempo, pressione ligeiramente a meio da tampa (parte 1). Depois de 
o saco de aspiração ficar esticado, feche o perno de conexão do paciente com o 
dedo (parte 2), de modo que a tampa fique apertada no recipiente de aspiração.

NOTA! ANTES DA UTILIZAÇÃO, ASSEGURE-SE DE QUE FOI CRIADO VÁCUO E DE QUE O 
SACO DE ASPIRAÇÃO ESTÁ TOTALMENTE INSUFLADO. 

Ligue o tubo do paciente ao perno de conexão do paciente.

O sistema está pronto a ser utilizado.

A fonte de vácuo pode ser desligada se o procedimento não for iniciado 
imediatamente.

3.4
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Quando a aspiração está ativada, o líquido flui para o interior do saco de 
aspiração. O saco de aspiração pode ser utilizado ao longo do procedimento ou 
até que o mesmo fique cheio. Quando o saco de aspiração está cheio, a proteção 
contra transbordo interrompe a aspiração, impedindo o fluxo de líquido para a 
fonte de aspiração. A escala no recipiente de aspiração indica o volume do líquido 
aspirado. A precisão da escala é de +/- 100 ml 

Pessoas que utilizam o Sistema de Saco de Sucção da Serres, devem tomar as 
medidas de segurança adquadas para se protegerem de entrar em contato com 
líquidos ou secreções do paciente.

(apenas quando a aspiração está 
ligada).

Utilização do sistema com sacos de aspiração

Algumas versões de sacos de aspiração incluem um agente solidificante Figura 5 
que solidifica o líquido aspirado. Utilize sacos de aspiração pré-gelificados 
semelhantes aos sacos de aspiração normais. Ao medir o volume do líquido 
aspirado, tenha em atenção que a indicação no recipiente de aspiração inclui 
a quantidade de agente solidificante que se encontra no saco de aspiração. 

               1l Saco de aspiração pré-gelificado: 25 ml 
               2l Saco de aspiração pré-gelificado: 50 ml 
               3l Saco de aspiração pré-gelificado: 85 ml 

Além disso, tenha em atenção a tolerância normal da escala do recipiente de 
aspiração. Se utilizar embalagens separadas ou um agente solidificante vendido 
sob a forma de pó separado, utilize 25 g/35 ml de substância por um litro de 
líquido. Adicione um solidificador no 
saco de sucção através da porta série 
e depois feche a porta. Respeite os 
avisos na embalagem do agente 
solidificante.

Comprimir suavemente o saco 
pode ajudar a misturar o solificador 
com os líquidos promovendo 
a solificação.

NOTA! SE OS SACOS DE ASPIRAÇÃO PRÉ-GELIFICADOS FOREM UTILIZADOS EM 
CONEXÕES EM SÉRIE, A FONTE DE VÁCUO TEM DE ESTAR EM FUNCIONAMENTO 
DURANTE TODO O PROCEDIMENTO.
NOTA! SACOS DE SUCÇÃO QUE CONTENHAM UM AGENTE DE SOLIFICAÇÃO NÃO DEVEM 
SER ESVAZIADOS NUM ESGOTO OU NO DISPOSITIVO DE ESVAZIAMENTO SERRES 
NEMO.

AVISO: NÃO INGERIR O SOLIDIFCADOR. EVITE INALAR OU CONTATO COM OS OLHOS. O 
AGENTE DE SOLIDIFICAÇÃO É ESCORREGADIO QUANDO MOLHADO E PODE CAUSAR 
RISCO DE ESCORREGAMENTO SE FOR ENTORNADO ACIDENTALMENTE NO CHÃO.

Utilização de sacos de aspiração equipados com agente solidificante 
(pré-gelificados)
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Após o procedimento de aspiração, desencaixe o tubo do paciente e o perno 
de conexão angulado (ou, em alternativa, o perno de conexão direito ou o perno 
de conexão duplo) e os tubos série, se utilizados Figura 6.1. Feche a conexão com 
o perno de conexão do paciente fornecida na tampa do saco de aspiração. No 
caso de uma conexão em série, feche também a porta série Figura 6.2. 
Finalmente, desligue a fonte de vácuo. Retire o saco de aspiração utilizando 
o punho na tampa Figura 6.3. 

NOTA! NÃO DESLIGUE A FONTE DE VÁCUO SEM TER PRIMEIRO FECHADO O SACO DE 
ASPIRAÇÃO. 

NOTA! NÃO DESCARTE OU REMOVA, SEM NECESSIDADE, O RECIPIENTE DE SUCÇÃO 
REUTILIZÁVEL, O CONECTOR ANGULAR CINZENTO OU O TUBO DE VÁCUO EM SILICONE.

Após o procedimento
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Instalado num saco de aspiração, o copo 
de recolha é utilizado para a recolha 
de amostras do líquido aspirado. 
Desencaixe o perno de conexão angular 
branco do saco de aspiração e ligue 
o copo de recolha ao perno de conexão 
do paciente. Fixe o tubo de aspiração do 
paciente ao perno de conexão angular 
da tampa do copo. Durante o procedi-
mento, as amostras são colhidas para 
o cesto no interior do copo.Depois da 
recolha de amostras, retire o tubo 
de aspiração do paciente e o perno 
de conexão angulado e feche a ligação 
(perno de conexão mais pequeno na 
tampa do copo).
Retire o copo de recolha do saco de 
aspiração e vire o copo ao contrário. 
Se necessário, adicione formalina através 
da conexão na zona inferior e feche 
a conexão (perno de conexão mais largo 
na tampa do copo).

Copo de recolha Serres 2

É utilizado um copo de medição com o 
saco de aspiração quando se revela 
necessário um volume rigoroso do 
líquido aspirado. A escala do copo de 
medição é ± 5 ml até 50 ml, seguido de 
incrementos de ± 10 ml. 
Pendure o copo de medição 
verticalmente na tampa de um saco de 
aspiração e ligue os tubos de acordo 
com a Figura 8. Conecte o tubo de 
aspiração do paciente ao perno de 
conexão angulado a meio do copo de 
medição.
Durante o procedimento, o copo pode 
ser esvaziado para o saco de aspiração 
sem que o vácuo tenha de ser desligado. 
Para tal, levante o copo do suporte 
e incline-o.

Copo de medição Serres 2

figura 8

figura 7

(verificar se estão disponíveis junto do distribuidor)

Acessórios 
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O Splash-Vac Serres pode ser utilizado 
para aspirar líquidos do soalho. Fixe o 
tubo ao perno de conexão do paciente 
do saco de aspiração.
NOTA! O TUBO DO SPLASH-VAC É 
FABRICADO EM PVC PLÁSTICO.
O produto não é um dispositivo médico 
e, como tal, não possui a marcação CE.

Splash-Vac Serres 2

É utilizado um perno de conexão direito 
quando existe a necessidade de usar um 
tubo de aspiração do paciente de maior 
diâmetro. O perno de conexão do 
paciente no saco de aspiração pode ser 
substituído pelo perno de conexão 
direito.

Perno de conexão direito 2

figura 9

figura 10

Pode ser utilizado um perno de conexão 
duplo para conectar em simultâneo dois 
tubos de aspiração do paciente ao saco 
de aspiração. Durante a aspiração, um 
dos tubos de aspiração do paciente é 
mantido fechado. O perno de conexão 
do paciente no saco de aspiração é 
substituído pelo perno de conexão 
duplo.

Perno de conexão duplo 2

figura 11

O filtro bacteriológico é instalado entre o 
recipiente de aspiração e a fonte de 
vácuo, de modo a que a indicação ”IN” 
fique virada para o sistema de aspiração 
com sacos. Filtra 99,9999% das bactérias 
e vírus. O filtro é substituído a cada 30 
dias ou no caso de se verificar uma 
redução da potência de aspiração. 
Fabricante do filtro: Air Safety Ltd.

Filtro bacteriológico

figura 12
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O filtro de fumo pode ser utilizado para prevenir o bloqueio prematuro 
da protecção contra transbordo do  saco de aspiração em operações cirúrgicas , 
durante as quais ocorre a produção de fumos intensos. 
NOTA! O FILTRO DE FUMO NÃO SE DESTINA À ASPIRAÇÃO DE FUMO NEM PREVINE QUE 
O FUMO VOLTE A ESTAR PRESENTE NO AR AMBIENTAL. 
Substitua o recipiente de aspiração e o perno de conexão angulado cinzento pelo 
perno de conexão em T ou pela válvula Serres Figura 17 e abra a porta série do 
saco de aspiração. Encaixe o filtro de fumo na porta série de modo a que o filtro 
fique bem fixo. Ligue o tubo do filtro de fumo ao perno de conexão em T ou 
à válvula na zona traseira do recipiente.
Diferentes posições da válvula Serres:

13 A Aspiração inactiva
13 B Aspiração apenas através do filtro de saco 
(utilizado quando não é produzido fumo)
13 C Aspiração através do filtro de saco e filtro de fumo 
(utilizado quando é produzido fumo)

O filtro de fumo pode também ser utilizado na conexão em série. Neste caso,
instale o filtro de fumo no ultimo saco de aspiração da conexão em série.

Filtro de fumo 2

figura 13

13 A 13 B 13 C
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A montagem do Manípulo Selector de Vácuo 
Serres é feita no suporte do dispositivo entre 
dois recipientes de aspiração. O Manípulo 
Selector de Vácuo foi concebido para alterar 
o vácuo entre duas linhas de aspiração para 
o uso simultâneo de dois sistemas de 
aspiração com saco. Numa cadeia em série, 
os recipientes de aspiração podem também 
ser facilmente ligados de cada lado.
1.  Instale o Manípulo Selector de Vácuo 
no suporte do dispositivo, utilizando o perno 
de conexão no Manípulo Selector de Vácuo
2.  Ligue o tubo da fonte de aspiração à 
conexão do Manípulo Selector de Vácuo, 
(figura 14, perno  de conexão A)  
3.  Ligue o tubo de Vácuo dos recipientes de 
aspiração às conexões no lado direito (figura 
14, perno de conexão B) e no lado esquerdo 
(figura 14, perno de conexão C) do Manípulo 
Selector de Vácuo

Manípulo Selector de Vácuo Serres

figura 14
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4.  O Manípulo Selector de Vácuo tem quatro posições diferentes.
NOTA! ASSEGURE QUE A EXTREMIDADE DO MANÍPULO APONTA DIRECTAMENTE PARA 
O LADO OU PARA CIMA OU PARA BAIXO, CONFORME INDICADO NAS IMAGENS. UM 
ALINHAMENTO INCORRECTO PODE REDUZIR A POTÊNCIA DA ASPIRAÇÃO. 

a. figura 14.1, aspiração inactiva
b. figura 14.2, aspiração a partir da direita
c. figura 14.3, aspiração a partir da esquerda
d. figura 14.4, aspiração a partir da direita e da esquerda

A Serres recomenda a utilização de tubos de silicone entre o recipiente/fonte 
de aspiração e o Manípulo Selector de Vácuo.
As quatro funções diferentes (secção 4) do Manípulo Selector de Vácuo deverão 
ser testadas com um vácuo de 60kPa antes de cada utilização e sempre após a 
desinfecção.

14.1

14.3

14.2

14.4



O protetor da fonte de vácuo evita que 
líquidos entrem na fonte de vácuo no 
caso do saco de sucção for mal 
instalado. Ligue o protetor da fonte de 
vácuo entre o recipiente de sucção e a 
fonte de vácuo. Assegure-se de que a 
seta aponta para a fonte vácuo. 
O protetor deve ser substituído a cada 
30 dias ou se a força de sução estiver 
reduzida ou contaminada.

Protetor da fonte vácuo
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A válvula ON-OFF é utilizada para activar 
e desactivar a aspiração. Instale a vál-
vula ON-OFF na conexão do recipiente 
de aspiração para substituir o perno de 
conexão angulado cinzento.
Ligue o tubo da fonte de aspiração ao 
perno de conexão da válvula ON-OFF. 
Para activar (figura 16A) ou desactivar 
(figura 16B) a aspiração, rode a alavanca 
da válvula ON-OFF.

Válvula ON-OFF Serres

figura 16

open 
16 A

shut off
16 B

figura 15

A válvula Serres é utilizada para iniciar ou 
interromper a aspiração em associação 
com um filtro de fumo. 
Para mais instruções, consulte a secção 
Filtro de Fumo.

Válvula Serres

figura 17



www.serres.com

A válvula de controlo Serres facilita a 
utilização eficiente  e individual dos sacos 
de aspiração Serres. A válvula de controlo 
Serres está instalada no suporte do 
recipiente de um Trólei Serres (refª: 57940, 
57941).

Instalação:
- Desmonte o suporte do trólei.
- Abra os orifícios (6) das válvulas de ON-
OFF na superfície superior do suporte 
do recipiente deslocando para dentro as 
placas protectoras. Figura 18A.
- Instale a válvula de controlo no interior 
do suporte do recipiente e rode a válvula 
de controlo até esta atingir a zona inferior.
- Utilize três parafusos para fixar a válvula 
de controlo ao suporte do recipiente.
- Reinstale o suporte do recipiente no 
trólei, ajuste a altura do suporte e aperte 
o suporte do recipiente, figura 18B.
- O número de válvulas ON-OFF nos 
orifícios abertos na zona superior do 
suporte do recipiente a instalar será 
o mesmo dos recipientes de aspiração 
existentes. Se o número de recipientes 
de aspiração for inferior a 6, os restantes 
orifícios deverão ser fechados com o perno 
de conexão da válvula de controlo (refª 
57943). Para uma formação correcta da 
aspiração, todos os seis orifícios devem 
estar equipados com uma válvula ON-OFF 
ou um perno de conexão de válvula de 
controlo.
- Instale o tubo de silicone da válvula ON-
OFF  ao perno de conexão angular do 
recipiente de aspiração abaixo. A instalação 
do tubo deverá ser feita de modo a que 
este não dobre nem impeça o fluxo de ar.
- Instale o tubo do recipientes de aspiração 
ao tubo conector na superfície inferior da 
válvula de controlo. Figura 18C
- Teste a funcionalidade do equipamento 
assegurando que cada uma das válvulas 
ON-OFF está devidamente apertada.

Válvula de controlo Serres

figura 18

A

B

C

figura 18



Utilização:
- Inicie a fonte de aspiração
- Instale o número necessário de recipientes de aspiração e de sacos 
de aspiração.
- Coloque uma válvula ON-OFF na posição I (aberta)
- Fixe o tubo de aspiração do paciente ao saco de aspiração abaixo da válvula 
ON-OFF
- Quando o saco de aspiração se encontrar cheio, remova o tubo de aspiração do 
paciente, feche o saco de aspiração cheio e rode a válvula ON-OFF para a posição 
O.
- Rode a próxima válvula ON-OFF para a posição I e conecte o tubo de aspiração 
do paciente ao saco de aspiração abaixo.
Para que seja atingida uma potência de aspiração adequada, recomenda-se a 
utilização de apenas um recipiente de aspiração de cada vez, uma válvula ON-OFF 
deverá estar na posição I e as outras válvulas ON-OFF na posição O. 

NOTA! A REUTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS É ESTRITAMENTE PROIBIDA. A 
REUTILIZAÇÃO REDUZ O RENDIMENTO DO PRODUTO  E PODE CAUSAR UM RISCO DE 
INFECÇÃO. O MANUSEAMENTO DE UM SACO 
DE ASPIRAÇÃO USADO DEVE SER EXECUTADO COM PRECAUÇÃO DADO 
PODER CONTER SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS.

www.serres.com
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Os sacos de aspiração Serres, os copos de recolha, os copos de medição e os 
tubos série são descartáveis e têm de ser utilizados apenas para um paciente. 
Se o mesmo paciente for submetido a um tratamento prolongado, recomenda-se 
que o saco de aspiração seja substituído, pelo menos, a cada 24 horas. 
Os produtos reutilizáveis têm de ser inutilizados se tiverem ficado danificados 
ou se não funcionarem conforme planeado. Os produtos usados ou inutilizados 
têm de ser eliminados de acordo com o rótulo de reciclagem e as instruções 
do hospital. Os sacos de aspiração que contêm agente solidificante não podem 
ser esvaziados para a rede de esgotos. 

NOTA! A REUTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS É ESTRITAMENTE PROIBIDA. 
A REUTILIZAÇÃO REDUZ O RENDIMENTO DO PRODUTO E PODE CAUSAR UM RISCO DE 
INFECÇÃO. O MANUSEAMENTO DE UM SACO DE ASPIRAÇÃO USADO DEVE SER 
EXECUTADO COM PRECAUÇÃO, POIS ESTE PODE CONTER SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS.

Eliminação de produtos usados

O recipiente de aspiração e o perno de conexão angulado podem ser lavados 
(95 °C) e esterilizados em autoclave (121 °C). Remova o perno de conexão 
angulado cinzento antes da lavagem ou da esterilização em autoclave. 
Antes da esterilização em autoclave, certifique-se de que o produto não contém 
resíduos de detergente. Outros produtos reutilizáveis podem ser limpos com 
desinfetante.

Limpeza dos produtos reutilizáveis

As embalagens deverão ser protegidas da humidade, sujidade e poeira. 
Os produtos descartáveis podem ser utilizados por 5 anos após a data impressa 
no rótulo, à exceção dos sacos de aspiração pré-gelificados e dos agentes 
solidificantes, que podem ser utilizados por 2 anos após a data impressa no 
rótulo.

Conservação



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

Código do lote

Número do catálogo

Não reutilizar

Proteja da chuva

Proteja da luz solar

Instruções de utilização

Marca CE

Símbolo 
de livre de DEHP

Sem latex

Quantidade

Consulte o manual 
de instruções

Utilizar até à data


