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Serres-sugposesystemet brukes under medisinske prosedyrer til å samle væsker og 
sekresjoner for avhending fra pasienter. Les denne veiledningen grundig før du 
monterer og tar i bruk produktet. Serres Sugeposesystemet skal kun monteres og 
brukes av personer som er kjent med produktet, og det skal kun brukes til det 
formålet som produsenten angir. Bruk i strid med veiledningen er forbudt. 
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig dersom produktet benyttes på en annen 
måte og/eller til et annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen. 

Før produktet brukes, skal det alltid kontrolleres at alle delene i systemet 
er intakt. Bruk av produkter med funksjonsfeil er forbudt. 

Systemet er ikke godkjent for å brukes i prosedyrer der sugd væske injiseres tilbake 
til pasienten. Sugposen er ikke godkjent for prøvetaking, men bare for innsamling og 
avhending. 

Hoveddelene i systemet omfatter sugeposen Figur A (til engangsbruk), ytter-
beholderen og den grå, høyrevinklede koblingen på beholderen Figur B (til fler-
gangsbruk). Volumet på sugeposene og beholderne er enten 1 000 ml, 2 000 ml 
eller 3 000 ml, avhengig av produktmodell. Du finner mer detaljert informasjon om 
sugeposesystemets deler i Figur C.

C1 Vinkelkobling (grå, festet til sugebeholderen)
C2 Pasientkobling (hvit, festet til sugeposen)
C3 Serieport (benyttes når slanger seriekobles)
C4 Pasientkoblingsplugg
C5 Overstrømningsvern
C6 Løftehåndtak

Det finnes forskjellige versjoner av sugeposen, og monteringen kan derfor variere. 
Sørg for at du har lest instruksjonene som gjelder for den aktuelle versjonen. En 
rekke tilbehør er tilgjengelig for systemet. Du finner mer informasjon om dette i en 
egen veiledning kalt Tilbehør. 

! DET MÅ KUN BENYTTES ORIGINALE DELER OG TILBEHØR FRA SERRES I 
DETTE SUGEPOSESYSTEMET. 

! ALLE SUGEPOSER OG PRODUKTER SOM ER BLITT MERKET MED SYMBOLET          
     ER ENGANGSARTIKLER, OG DET ER STRENGT FORBUDT Å BRUKE DEM PÅ NYTT.

ADVARSEL

ADVARSEL

Systemets deler
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1. Montere sugebeholderen
Sett sugebeholderen i en brakett i oppreist stilling Figur 1. Du kan montere suge-
beholderen i et stort utvalg braketter (skinne-, vegg- og bordmodeller samt lig-
gende modeller). Sugebeholderen kan også monteres til rundellen med 6 slisse-
fester på den flyttbare Serres-trillevognen. Koble rørene fra vakuumkilden til den 
grå vinkelkoblingen bak på beholderen.

2. Montere en enkelt sugepose
2.1 Versjoner som ikke er blitt pakket inn og tapet
Brett ut sugeposen og sett den inn på ytterbeholderen. Figur 2.1
2.2 Versjoner som er blitt pakket inn og tapet
Sett inn posen slik den er, i sugebeholderen Figur 2.2, eller følg instruksjonene 
i avsnitt 2.1.

! SUGEPOSEN MÅ MONTERES I EN YTTERBEHOLDER AV SAMME STØRRELSE.
! SØRG FOR AT SUGEPOSEFILMEN IKKE KOMMER MELLOM BEHOLDEREN OG 

LOKKET.

ADVARSEL
ADVARSEL

Montere systemet

1

2.1 2.2



3. Montere flere sugeposer (seriekobling)
Når det skal suges opp mye væske, 
kan sugeposene fra Serres seriekobles 
med serierør, vakuumrør og T-koblinger. 
Figur 3.1.

- Plasser posene i ytterbeholderen, 
som angitt i avsnitt 2, og fest posene 
til beholderne ved å trykke midt på lokket. Hvis sugeposen med dobbelt filter 
benyttes, må den monteres på den siste beholderen (3).
- Ta vekk den grå vinkelkoblingen (beholder 2 og 3) og lukk opp sugeposens 
serieporter (pose 1 og 2) som vist i Figur 3.2.

- Koble ytterbeholderene til hverandre med separate T-koblinger og rør, 
i samsvar med Figur 3.3. Bruk en saks til å tilpasse rørlengdene. 

MERK! T-KOBLINGEN OG VAKUUMRØRET KAN BRUKES FLERE GANGER OG MÅ IKKE 
BYTTES MELLOM OPERASJONER.
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- Koble serierørene forsiktig gjennom den åpnede serieportåpningen 
i sugeposen til pasientkoblingen for den neste sugeposen. Figur 3.4
For best ytelse anbefales det å bruke en Vacuum Shift til seriekoblingen 
av de største væskevolumene

4. Brette ut sugeposen 
Sugeposen installeres ved å bruke vakuum Figur 4. Slå på vakuumkilden, og trykk 
samtidig lett midt på lokket (del 1). Når sugeposen er rettet ut, lukker du pasient-
koblingen med fingeren (del 2), slik at lokket sitter tett på ytterbeholderen.

! FØR BRUK MÅ DU KONTROLLERE AT DET ER DANNET VAKUUM OG AT 
SUGE-POSEN ER BLÅST HELT OPP. 

Koble pasientrøret til pasientkoblingen. Systemet er klart til bruk.

ADVARSEL

Vakuumkilden kan slås av hvis prosedyren ikke starter umiddelbart.

3.4
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Når suget er slått på, strømmer væsken inn i sugeposen. Sugeposen kan brukes 
gjennom hele prosedyren eller til den er full. Når sugeposen er full, kutter 
overstrømningsvernet av suget for å forhindre at det strømmer væske inn i suge-
kilden. Apparatet er laget for å måle væskemengde og sekret som tas ut av 
menneskekroppen. Skalaen på sugekanisteren viser volum av utsugd substans 
i milliliter. Nøyaktigheten på merkingen er +/- 100 ml (bare når vakuum er på).

Personer som bruker Serres-sugeposeystemet, bør ta passende forholdsregler for 
å beskytte seg mot kontakt med pasientvæsker eller sekreter.

Bruke sugeposesystemet

Enkelte typer sugeposer kommer med et innkapslingsmiddel Figur 5 som gir den 
oppsugde væsken en fast konsistens. Bruk de forhåndsfylte sugeposene på 
samme måte som vanlige sugeposer. Når du måler mengden oppsugd væske, 
må du passe på at merkingen på ytterbeholderen omfatter mengden med 
innkapslingsmiddelet i sugeposen. 

               1l forhåndsfylt sugepose: 25 ml 
               2l forhåndsfylt sugepose: 50 ml 
               3l forhåndsfylt sugepose: 85 ml 

I tillegg må du ta hensyn til det normale merkingsavviket på ytterbeholderen. 
Hvis du bruker separate poser eller innkapslingsmiddelet som selges som separat 
pulver, bruker du 25 g / 35 ml stoff per én liter væske. 

Merk advarslene på pakningen 
med innkapslingsmiddel.

MERK! DERSOM DE FORHÅNDSFYLTE SUGEPOSENE SERIEKOBLES, 
MÅ VAKUUMKILDEN VÆRE AKTIVERT UNDER HELE PROSEDYREN.

Legg til størkningsmiddelet 
i sugeposen gjennom den serielle porten og lukk porten. 

Å klemme forsiktig på posen 
vil bidra til å blande størkningsmiddelet 
med væskene og dermed fremme 
størkning.

MERK! SUGEPOSER SOM INNEHOLDER STØRKNINGSMIDDEL MÅ IKKE TØMMES 
I KLOAKK ELLER EN SERRES NEMO-TØMNINGSENHET.

ADVARSEL: IKKE SPIS STØRKNINGSMIDDEL. UNNGÅ INNÅNDING OG ØYEKONTAKT. 
STØRKNINGSMIDDELET ER GLATT NÅR DET ER VÅTT OG KAN FØRE TIL SNUBLEFARE 
HVIS DET SØLES PÅ GULVET UTILSIKTET.

Bruk av sugeposer med innkapslingsmiddel (Forhåndsfylt)
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Etter sugeprosedyren kobler du fra pasientrøret og vinkelkoblingen (eller 
eventuelt den rette eller doble koblingen) og serierøret, dersom det har vært 
i bruk Figur 6.1. Lukk koblingen med pasientkoblingspluggen som følger med 
lokket på sugeposen. Ved seriekoblinger setter du også inn serieporten Figur 6.2. 
Slå til slutt av vakuumkilden. Løft sugeposen av håndtaket Figur 6.3. 

! IKKE SLÅ AV VAKUUMKILDEN FØR DU HAR LUKKET SUGEPOSEN. ADVARSEL

MERK! IKKE KAST BORT ELLER UNØDIG FJERN DEN GJENBRUKBARE 
SUGEBEHOLDEREN, GRÅ VINKLEDE KOBLINGEN ELLER SILIKONVAKUUMRØRET.

Etter prosedyren

6
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En oppsamlingsbeholder monteres til en 
sugepose og kan brukes til å samle 
opp prøver fra drensvæsken. Ta av den 
hvite vinkelkoblingen på sugeposen og 
fest oppsamlingsbeholderen til pasient-
koblingen. Koble pasientslangen til 
vinkelkoblingen på begerlokket. 
Det samles opp prøver i begeret under 
prosedyren. Koble fra pasientslangen og 
vinkelkoblingen etter prøvetakingen og 
lukk koblingen (liten plugg på beger-
lokket).
Løsne oppsamlingsbeholderen fra 
sugeposen og snu begeret opp-ned. 
Ved behov, kan du tilføre formaling 
gjennom koblingen i bunn og deretter 
lukke koblingen (stor plugg på beger-
lokket).

Serres oppsamlingsbeholder 2

Presist mål brukes sammen med suge-
poser når det er behov for nøyaktig 
måling av drensvæsken. Apparatet er 
laget for å måle væskemengde og sekret 
som tas ut av menneskekroppen. 
Skalaen på målebegeret viser volum av 
utsugd substans i milliliter. Målebegerets 
nøyaktighet er ± 5 ml opptil 50ml og 
deretter ± 10 ml. 
Heng målebegeret i stående stilling på 
lokket til en sugepose og koble slangene 
i henhold til figur 8. Koble pasientslangen 
til vinkelkoblingen midt på målebegeret.
Begeret kan tømmes i sugeposen uten 
å koble fra vakuumet mens prosedyren 
pågår. Dette gjøres ved å løfte begeret 
opp fra braketten og bikke på det.

Serres presist mål 2

figur 8

figur 7

 (tilgjengelighet må sjekkes med forhandler) 

Tilbehør



www.serres.com

Serres Splash-Vac kan brukes til å suge 
opp væske fra gulvet. Koble slangen 
til pasientkoblingen på sugeposen.
MERK! SLANGEN PÅ SPLASH-VAC ER 
LAGET AV PCV-PLAST.
Produktet er ikke et medisinsk utstyr og 
trenger derfor ikke CE-merking.

Serres Splash-Vac 2

Det benyttes en rett kobling når det er 
behov for å bruke pasientslanger med 
større innvendig diameter. 
Pasientkoblingen i sugeposen kan byttes 
ut med den rette koblingen.

Rett kobling 2

figur 9

figur 10

Dobbeltkoblinger brukes til å koble to 
pasientslanger til sugeposen samtidig. 
Under oppsuging holdes en pasient-
slange lukket. Pasientkoblingen på suge-
posen er byttet ut med dobbeltkoblingen.

Dobbeltkobling 2

figur 11

Bakteriefilter monteres mellom 
sugebeholderen og vakuumkilden slik at 
merkingen "IN" er vendt mot sugepose-
systemet. Det filtrerer 99,9999 % 
av alle bakterier og virus. Filteret byttes 
ut hver 30. dag, eller dersom suge-
kraften reduseres. Filterprodusent: 
GVS Filter Technology UK

Virusfilter

figur 12
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Røykfilteret kan brukes til å forhindre for tidlig blokkering av sugeposens 
overstrømningsvern under operasjoner hvor det produseres mye røyk. 

MERK! RØYKFILTERET ER IKKE MENT TIL Å SUGE OPP RØYK, OG DET FORHINDRER IKKE 
RØYK FRA Å KOMME INN I ROMLUFTEN IGJEN. 

Bytt ut den grå vinkelkoblingen på sugebeholderen med en T-kobling eller Serres-
ventil Figur 16, og åpne serieporten på sugeposen. Trykk røykfilteret inn på serie-
porten, slik at filteret låses på plass. Koble røykfilterrøret til T-koblingen eller 
ventilen som nå er på baksiden av beholderen.
Forskjellige posisjoner for Serres-ventilen:

13 A En oppsuging lukkes
13 B Oppsuging kun gjennom posefilteret 
(brukes når prosedyrer ikke utvikler røyk)
13 C Oppsuging gjennom posefilter og røykfilter 
(brukes når prosedyrer utvikler røyk)

Røykfilteret kan også seriekobles. I slike tilfeller monteres røykfilteret i den siste 
sugeposen i seriekoblingen.

Røykfilter 2

figur 13

13 A 13 B 13 C
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Serres vakuumvender monteres på 
enhetsbraketten mellom to ytter-
beholdere. Vakuumvenderen er 
beregnet på å flytte vakuumet mellom 
to sugeenheter eller for bruk av to 
sugeoppsamlingssystemer samtidig. 
Ytterbeholdere kan også enkelt kobles 
til på hver side i en seriekobling.
1.  Monter vakuumvenderen på 
enhetsbeholderen ved hjelp av 
koblingen på vakuumvenderen
2.  Koble slangen på sugekilden til 
slangekoblingen på vakuumvenderen, 
(figur 14, kobling A) 
3.  Koble slangen fra ytterbeholderne til 
slangekoblingene på høyre side (figur 14, 
kobling B) og venstre side (figur 14, 
kobling C) på vakuumvenderen

Serres vakuumvender

figur 14
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4.  Vakuumvenderen har fire forskjellige posisjoner. 

MERK! KONTROLLER AT BRYTEREN PEKER RETT TIL EN AV SIDENE, FOROVER ELLER 
BAKOVER, SOM VIST I BILDENE. FEIL INNSTILLING KAN REDUSERE SUGEEFFEKTEN. 

a. figur 14.1, sug lukket
b. figur 14.2, sug fra høyre
c. figur 14.3, sug fra venstre
d. figur 14.4, sug fra venstre og høyre

Serres anbefaler at det brukes Serres silikonslange mellom ytterbeholderen 
og sugekilden og mellom vakuumvenderen og sugekilden. De fire forskjellige 
funksjonene (pkt. 2, 3, 4 og 5) for vakuumvenderen må testes med et vakuum 
på 60kPa før hver bruk, og alltid etter desinfeksjon.

14.1

14.3

14.2

14.4



Vakuumkildebeskytteren forhindrer at 
væske kommer inn i vakuumkilden i 
tilfelle en installasjonsfeil på en suge-
pose. Koble til vakuumkildebeskytteren 
mellom sugebeholderen og vakuum-
kilden. Kontroller at pilen peker mot 
vakuumkilden. Beskytteren må skiftes 
ut hver 30. dag eller hvis sugekraften 
reduseres eller kontamineres.

Vakuumkildebeskytter

www.serres.com

Av/på-ventilen brukes til å åpne og lukke 
suget. Monter av/på-ventilen i ytter-
beholderen. Erstatter den grå vinkel-
koblingen.
Koble slangen fra sugekilden til av/på-
ventilkoblingen. Du åpner (figur 16A) eller 
lukker (figur 16B) suget ved å dreie 
av/på-ventilspaken.

Serres av/på-ventil

figur 16

open 
16 A

shut off
16 B

figur 15

Serres-ventilen kan brukes til å åpne og 
lukke suget ved bruk av et røykfilter. Du 
finner flere instruksjoner i avsnittet om 
røykfilter.

Serres-ventil

figur 17
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Serres-av/på-bryter gjør det mulig med 
rask, individuell bruk av Serres-suge-
posen. Kan monteres på «6-holderen» 
på Serres-trillevogn (ref.: 57940, 57941).

Montering:
- Løsne og ta av «6-holderen» 
fra trillevognen.
- Åpen hullene (6 stk.) på «6- holderens» 
øvre overflate ved å trykke inn dekke-
platene. Figur 18A.
- Monter av/-bryter holderen inne i 
«6-holderen» og vri av/på-bryteren 
til den når bunnen.
- Bruk tre skruer til å feste av/på-
bryteren til «6-holderen».
- Sett «6-holderen» på trillevognen igjen, 
juster høyden på holderen og stram til 
umbrako-skruen, figur 18B
- Monter av/på-brytere i alle hullene i «6-
holderen. Dersom du trenger færre enn 
seks ytterbeholdere, må de ekstra 
hullene lukkes med en reguleringsplugg 
(ref. 57943). For at suget skal bli riktig, må 
alle de seks hullene utstyres med enten 
en av/på-bryter eller en  regulerings-
plugg.
- Monter vakuumslangen fra av/på-
bryteren til vinkelkoblingen på ytter-
beholderen under. Monter slangen slik at 
den ikke er knekt og ikke forhindrer 
luften fra å strømme gjennom.
- Monter vakuumslangen på sugeen-
heten til slangekoblingen på undersiden 
av av/på-bryter holderen. Figur 18C
- Funksjonstest produktet ved å kont-
rollere at hver enkelt av/på-bryter er tett.

Serres av/på-bryter

figur 18

A

B

C

figur 18



Bruk:
- Start sugekilden
- Monter det antallet ytterbeholdere og sugeposer som trengs.
- Åpne av/på-bryteren til posisjon I 
- Koble pasientslangen til sugeposen under av/på-bryteren.
- Når sugeposen er full, fjerner du pasientslangen, plugger igjen den fulle 
sugeposen og setter av/på-bryteren i stilling O.
- Deretter dreier du av/på-bryteren i stilling I og kobler pasientslangen til neste 
sugeposen i 6-holderen.
For å oppnå nok sugekraft, anbefales det å kun brukes én sugepose om gangen, 
én av/på-bryter i stilling I og de andre av/på-bryterene i stilling O. 

www.serres.com
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Serres sugeposer, oppsamlingsbeholdere, målebegre og serierør er til engangs-
bruk og må byttes for hver enkelt pasient. Dersom samme pasient gjennomgår 
langvarig behandling, anbefales det at sugeposen byttes minst en gang i døgnet. 
Gjenbruksprodukter skal ikke brukes igjen dersom de har blitt skadet eller ikke 
lenger er i tråd med de operasjonelle spesifikasjonene de er tiltenkt fra 
produsentens side. Brukte eller fjernede produkter skal kastes i samsvar med 
resirku-leringsmerkingen og sykehusets retningslinjer. Sugeposer som inneholder 
innkapslingsmiddel må ikke tømmes ut i kloakken. 

! GJENBRUK AV ENGANGSPRODUKTER ER STRENGT FORBUDT. GJENBRUK 
REDUSERER PRODUKTETS EGENSKAPER OG KAN MEDFØRE INFEKSJONSRISIKO. 
VED HÅNDTERING AV BRUKTE SUGEPOSER ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ 
AT DE KAN INNEHOLDE SMITTESTOFFER.

ADVARSEL

Kaste brukte produkter

Ytterbeholderen og vinkelkoblingen kan vaskes (95°C) og autoklaveres (121 °C). 
Fjern den grå vinkelkoblingen før vask eller autoklavering. Før autoklavering må 
det kontrolleres at produktet ikke inneholder rester av vaskemiddel. Ikke 
autoklaver produktet i mer enn 30 sykluser. Andre produkter til flergangsbruk kan 
tørkes av med et desinfeksjonsmiddel.

Rengjøre produkter til flergangsbruk

Beskytt innpakningen mot fukt, skitt og støv. Engangsprodukter kan brukes i fem 
år etter datomerkingen, bortsett fra forhåndsfylte sugeposer, som kan brukes i to 
år etter datomerkingen.

Oppbevaring 



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

Batchkode

Katalognummer

Ikke bruk på nytt

Hold unna regn

Hold unna sollys

Bruksanvisning

CE-merket

DEHP-fritt-symbol

Uten lateks

Antall

Se instruksjonsheftet

Bruk før-dato

Medisinsk utstyr MFGDT 
(Manufacturing date)


