
6001294 Rev D      08/2020

TH

คู่มือระบบถุงดูดของเหลว 
Serres



www.serres.com

ระบบถุงดูดของเหลว Serres ใช้ในการดูดของเหลวในร่างกายคนไข้ระหว่างรับการรักษาทางการแพทย์ 
ควรอ่านคู่มือนี้อย่างรอบคอบก่อนการติดตั้งระบบและการใช้งานระบบถุงดูดของเหลวนี้ ควรติดตั้งระบบถุงดูดของเหลว 
Serres และใช้งานโดยผู้ชำนาญและใช้เพื่อการรักษาทางการแพทย์ตามที่ได้ระบุไว้โดยผู้ผลิต 
ห้ามใช้นอกเหนือจากคำอธิบายไว้ในคู่มือ ผู้ผลิตไม่อาจรับผิดชอบได้หากนำไปใช้ผิดจากคำอธิบายในคู่มือ 
ระบบไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกระบวนการที่มีการฉีดของเหลวที่ถูกดูดกลับไปยังผู้ป่วย 
ถุงดูดไม่ได้มีการอนุมัติไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ 
แต่มีไว้สำหรับการเก็บรวบรวมและการกำจัดเท่านั้น ก่อนใช้ระบบนี้ 
ควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าทุกส่วนของระบบอยู่ในสภาพเรียบร้อย ห้ามใช้เครื่องมือที่ชำรุดโดยเด็ดขาด  

ของระบบถุงดูดของเหลวได้แสดงไว้ในภาพ A (ใช้แล้วทิ้ง)        
ซึ่งประกอบด้วยถังดูดของเหลวและเข็มวัดระดับหัวต่อมุมฉากด้านขวามือถังดูดของเสียในภาพ B  (ใช้ซ้ำได)้ 
ขนาดบรรจุถุงและถังมีขนาด  1,000 มิลลิลิตร,  2,000 มิลลิลิตร และ 3,000 มิลลิลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่น  ส่วนต่าง ๆ 
ของระบบถุงดูดของเสียได้อธิบายรายละเอียดไว้ในภาพ C

C1  หัวต่อมุมฉาก (เข็มวัดระดับ อยู่ติดกับถังดูดของเหลว)
C2  หัวต่อคนไข ้(สีขาว  อยู่ติดกับถังดูดของเหลว)
C3  แผงสวิตช์ไฟ (ใช้เมื่อต่อสายต่าง ๆ เข้าระบบ)
C4   ปลั๊กคนไข้
C5  ตัวป้องกันการไหลล้น
C6  หูหิ้ว

ถุงดูดของเหลวมีหลายรุ่น  แต่ละรุ่นมีการติดตั้งต่างกัน  
ควรอ่านคำอธิบายให้ถูกต้องตามรุ่นซึ่งได้อธิบายไว้ในคู่มือส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ มีคู่มือแยกต่างหากชื่อว่า 
ส่วนประกอบต่าง ๆ และระบบนี้มีส่วนประกอบต่างๆ มากมายให้เลือกใช้

คำเตือน  ควรใช้ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นของแท้ของ Serres ในระบบถุงดูดของเหลวเท่านั้น
คำเตือน!  ผลิตภัณฑ์และและถุงดูดของเหลวทุกชิ้นที่มีเครื่องหมาย        หมายถึงห้ามใช้ซ้ำเด็ดขาด

!

ส่วนต่าง ๆ ของระบบ ส่วนพื้นฐานต่าง ๆ 
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1.การติดตั้งถังดูดของเหลว วางถังดูดของเหลวบนฐานในวงเล็บที่ให้ไว้ให้ตั้งขึ้นตามภาพ 1 
มีฐานวางให้เลือกหลายแบบสำหรับการติดตั้งถังดูดของเหลว (รางเลื่อนติดผนัง ตั้งโต๊ะ และแบบติดกับเตียงคนไข)้  
ถังดูดของเหลว สามารถยึดติดกับหูยกของตัวถังชนิดรถเข็นเคลื่อนท ี่  Serres  ได ้  
ต่อท่อจากเครื่องดูดของเหลวกับเข็มวัดระดับที่หัวต่อมุมฉากที่หูยกถังดูดของเหลว

2. การติดตั้งถุงดูดของเหลวชนิดเดี่ยว
2.1 รุ่นที่ไม่ต้องห่อและปิดกาว คลี่ดถุงดูดใส่ในถังดูดตามภาพท ี่ 2.1
2.2 รุ่นที่ห่อและปิดกาว ใส่ถุงลงไปในถังดูดตามภาพท ี่ 2.2 หรือทำตามคำแนะนำในข้อ 2.1

คำเตือน!  ถุงดูดควรติดไว้ในถังดูดและใช้ขนาดเท่ากันข้อควรสังเกต   
แผ่นพลาสติกของถุงดูดไม่ควรติดอยู่ระหว่างถังดูดและฝาปิด

การติดตั้งระบบ

1

2.1 2.2



3.  การติดตั้งถุงดูดของเหลวหลายใบ (ต่อเข้าสู่ระบบ)
เมื่อดูดของเหลวเป็นจำนวนมาก สามารถนำถุงดูด Serres 
มาเรียงต่อเข้าด้วยกันกับท่อดูดหลายท่อ และหัวต่อรูปตัว T 
หลายหัวได ้ภาพ 3.1  
- ใส่ถุงดูดในถังดูดตามข้อที ่2 กดตรงกลางฝาปิดเพื่อยึดถุงดูดติดกับถังดูด 
ถ้าใช้ถุงดูดแบบมีสองเครื่องกรอง จะต้องใส่ถุงดูดในถังดูดสุดท้าย (3)
- เลื่อนเข็มวัดระดับที่หัวต่อมุมฉาก (ถังดูด 2, 3) เปิดสวิตช์ถุงดูด (ถุงดูด 1, 3) ตามภาพ 3.2

- ต่อถังดูดเข้าด้วยกันด้วยหัวต่อแยกรูปตัว T และท่อตามภาพที่ 3.3 ใช้กรรไกรตัดท่อตาม ความยาวที่ต้องการ

ข้อควรสังเกต!  หัวต่อและท่อดูดใช้ซ้ำได้และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขณะใช้งาน     
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ต่อท่อด้วยความระมัดระวังขณะเปิดสวิตช์ถุงดูดต่อไปยังถุงดูดถัดไปตามภาพ  3.4  วิธีดีที่
สุดคือควรเปลี่ยนถุงดูดเมื่อปริมาณของเหลวเต็มถุง

4.  การคลี่ถุงดูดของเหลว
ถุงดูดใช้วิธีดูดตามภาพ 4   เปิดปุ่มดูดและกดตรงกลางฝาปิดถังเบา ๆ พร้อม ๆ กัน 
(ส่วนที่ 1)  เมื่อถุงดูดยืดตรงแล้วใช้นิ้วปิดหัวต่อคนไข ้(ส่วนที่ 2)  เพื่อให้ฝาถังดูดปิดสนิท

คำเตือน!  ก่อนใช้ให้ตรวจเช็คระบบดูดและถุงดูดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ต่อท่อคนไข้เข้ากับหัวต่อ ระบบพร้อมใช้งาน

แหล่งสุญญากาศสามารถปิดได้ หากกระบวนการไม่ได้เริ่มทันที

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ฝาครอบ 1 ลิตร 
จะแตกร้าวได้ถ้าหากปล่อยให้ถุงบรรจุสารคัดหลั่งอยู่ภายใต้สุญญากาศระดับสูงเป็นเวลานาน หากใช้ถุงบรรจุสารคัดหลัง 
1 ลิตร แนะนำให้ปิดแหล่งจ่ายสุญญากาศ ถ้าหากขั้นตอนยังไม่เริ่มต้นดำเนินการโดยเร็ว 
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพปกติก่อนเริ่มต้นการดูด 
การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินการที่สำคัญล่าช้าออกไปได้

3.4

www.serres.com

4

2

1



www.serres.com

เมื่อการดูดทำงาน ของเหลวจะไหลอยู่ภายในถุงดูด ถุงดูดสามารถใช้ได้ตลอดการทำงานหรือจนกระทั่งของเหลวเต็มถุง 
เมื่อของเหลวเต็มถุง ระบบป้องกันจะตัดการดูดเพื่อป้องกันของเหลวไหลล้น 
อุปกรณ์นี้มีเจตนาเพื่อใช้วัดปริมาณของเหลวและสารคัดหลั่งที่นำออกมาจากร่างกายมนุษย ์
ขีดสเกลบภาชนะดูดจะแสดงปริมาตรของสารคัดหลังในหน่วยมิลลิเมตร ความแม่นยำของค่าที่แสดงคือ +/- 100 

มิลลิลิตร 

ผู้ที่ใช้ระบบถุงดูด Serres 
ควรใช้ความระมัดระวังด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับของเหลวหรือสารคัดหลั่งขอ
งผู้ป่วย

อย่าพยายามเคลื่อนย้ายรถเข็นโดยการดึงท่อหายใจของผู้ป่วย

(ในกรณีที่เปิดระบบสุญญากาศ)

การใช้ระบบถุงดูดของเหลว

ถุงดูดของเหลวบางรุ่นมีส่วนประกอบโลหะในภาพ 5 ซึ่งทำให้ถุงดูดกระด้าง  
ให้ใช้เจลสำหรับถุงดูดปรับสภาพเหมือนกับถุงดูดตามปกต ิเมื่อวัดปริมาณของเหลวที่ดูดให้สังเกตเข็มวัดบนถังดูดนั้น  
รวมน้ำหนักส่วนผสมของแข็งที่ประกอบในถุงดูดด้วย
1.  ถุงดูดส่วนผสม:   25 มิลลิลิตร     2.  ถุงดูดส่วนผสม:    50 มิลลิลิตร    3.  ถุงดูดส่วนผสม:   85 มิลลิลิตร
ข้อเพิ่มเติม  ให้สังเกตเข็มวัดบนถังดูดของเหลวในสภาพว่างเปล่า  ถ้ามีการใช้ผงหอมหรือส่วนผสมโลหะ เช่น ผงแป้ง  
ให้ใช้ค่า 25 กรัม/35 มิลลิลิตร ต่อของเหลว 1 ลิตร เพิ่มสารทำให้แข็งตัวเข้าไปในถุงดูดผ่านพอร์ตซีเรียล แล้วปิดพอร์ต
อ่านคำเตือนบนถุงดูดที่มีส่วนประกอบโลหะ

การถูที่ถุงเบา ๆ 
จะช่วยผสมสารทำให้แข็งตัวกับของเหลว 
ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัว

ข้อควรสังเกต!   หากมีการใช้ถุงดูดของเหลวที่มีส่วนประกอบโลหะ  ถุงดูดควรใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน

หมายเหตุ! ถุงดูดที่มีสารที่ทำให้แข็งตัวต้องไม่เทลงในท่อระบายน้ำ หรือในอุปกรณ์เทของ Serres Nemo

คำเตือน: ห้ามรับประทานสารทำให้แข็งตัว หลีกเลี่ยงการสูดดมและสัมผัสดวงตา 
สารที่ทำให้แข็งตัวนั้นมีความลื่นเมื่อเปียกน้ำ และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการลื่นหากทำหกบนพื้นโดยบังเอิญ

การใช้ถุงดูดของเหลวที่มีส่วนประกอบโลหะ

5
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หลังการดูดของเหลว ให้ปลดท่อคนไข้และหัวต่อมุมฉากออก (หรือหัวต่อตรง หรือหัวต่อคู)่ และท่อจากถังหากใช ้ภาพที่ 
6.1 ปิดปลั๊กการทำงานที่ฝาปิดถุงดูด เมื่อใช้หัวต่อหลายหัว ให้เสียบปลั๊กตามภาพ 6.2 เมื่อหยุดทำงานให้ปิดเครื่องดูด 
และยกถุงดูดของเหลวออกจากที่ยึด ภาพ 6.3

คำเตือน!  ห้ามปิดการดูดของเหลวก่อนปิดถุงดูดของเหลว

หมายเหตุ! ห้ามทิ้งหรือถอดกล่องดูดหมุนเวียน ตัวเชื่อมต่อบวบเหลี่ยมสีเทา หรือท่อสุญญากาศซิลิโคนโดยไม่จำเป็น

หลังการใช้งาน

6

6.1 6.2 6.3
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ติดตั้งภายในถุงดูดของเหลวเพื่อเก็บตัวอย่างจากของเหลวที่ถูกดูด 
อุปกรณ์นี้มีเจตนาเพื่อใช้วัดปริมาณของเหลวและสารคัดหลั่งที่นำออกมาจากร่างกายมนุษ
ย์ ขีดสเกลบนถ้วยวัดปริมาตรจะแสดงปริมาตรของสารคัดหลังในหน่วยมิลลิเมตร
ปลดหัวต่อมุมฉากของถุงดูดของเหลวและยึดติดถ้วยเก็บตัวอย่างกับหัวต่อคนไข ้
ต่อท่อคนไข้กับหัวต่อมุมฉากของฝาปิดถ้วยตัวอย่างของเหลว  
ระหว่างทำงานตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในช่องของถ้วยเก็บ                                                                    
หลังการเก็บตัวอย่างให้ปลดท่อคนไข้และหัวต่อมุมฉากเพื่อปิดการทำงาน 
(ปลั๊กเล็กบนฝาปิดถ้วย)  ถอดถ้วยเก็บตัวอย่างออกจากถุงดูดของเหลวและคว่ำถ้วยลง  
ใส่ฟอร์มาลินในถ้วยตัวอย่างและปิดการทำงาน (ปลั๊กใหญ่บนฝาปิดถ้วย)

ถ้วยเก็บตัวอย่างของเหลว Serres 2

ใช้ถ้วยวัดและถุงดูดของเหลวเมื่อต้องการวัดปริมาณของเหลวที่ถูกดูด 
ค่าแน่นอนของถ้วยวัดอยู่ที่ +/- 5 มิลลิลิตร ถึง 50 มิลลิลิตร และ +/- 10 มิลลิลิตร  
แขวนถ้วยวัดให้ตั้งขึ้นบนฝาปิดของถุงดูดของเหลว  และต่อท่อตามภาพ 8                    
ต่อท่อคนไข้ก้บหัวต่อมุมฉากตรงกลางถ้วยวัด 
ระหว่างการทำงานให้ใส่ถ้วยเปล่าในถุงดูดของเหลวโดยไม่ต้องปิดการดูดโดยการยกถ้วย
ออกจากจากถังจดจำตำแหน่งและเอียงลง  

ถ้วยวัด Serres 2

ภาพ 8

ภาพ 7

(ตรวจสอบสินค้าได้จากผู้ขาย)

ส่วนประกอบต่าง ๆ 
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ต่อท่อกับหัวต่อคนไข้ของถุงดูดของเหลว                                                                                                                                                     
ข้อควรสังเกต  ท่อหัวดูดของเหลวกระจายทำจากพลาสติก พีวีซี  
และไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์จึงไม่มี เครื่องหมายรับรองกำกับ 

หัวดูดของเหลวกระจายใช้ในการดูดของเหลวที่กระจายลงพื้น  

หัวดูดของเหลวกระจาย Serres 2

ใช้หัวต่อตรงเมื่อคนไข้จำเป็นต้องใช้ท่อที่มีรูกว้างขึ้น 
หัวต่อคนไข้ในถุงดูดของเหลวสามารถนำหัวต่อตรงมาใช้แทนได ้

หัวต่อตรง 2

ภาพ 9

ภาพ 10

สามารถใช้หัวต่อคู่ต่อท่อคนไข้ 2 ท่อ กับถุงดูดของเหลวได้พร้อมกัน  
ระหว่างการดูดให้ปิดช่องหนึ่งของหัวต่อคนไข้  
ให้ใช้หัวต่อคู่แทนหัวต่อคนไข้บนถุงดูดของเหลวได้

หัวต่อคู่  2

ภาพ 11

เครื่องกรองแบคทีเรียติดตั้งระหว่างถังดูดของเหลวและเครื่องดูด เพื่อให้เครื่องหมาย 
“IN” หันหน้าไปทางระบบถุงดูดของเหลว  
ซึ่งสามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 
99.9999 %   เครื่องกรองเชื้อโรคนี้ควรเปลี่ยนทุก 30 วัน หรือเมื่อแรงดูดลดลง   
ชื่อผู้ผลิตเครื่องกรอง :  GVS Filter Technology UK   

เครื่องกรองแบคทีเรีย/ไวรัส 

ภาพ 12
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ใช้เพื่อป้องกันการอุดตันก่อนกำหนดของตัวป้องกันการไหลล้นจากถุงดูดของเหลวในการ
ผ่าตัดที่ทำให้เกิดควัน ข้อควรสังเกต  เครื่องกรองควันมิได้มีไว้เพื่อการดูดควัน      
และไม่สามารถป้องกันควันที่หมุนเวียนในห้องได้ ให้ใช้เข็มวัดบนถังดูดของเหลว  
หัวต่อมุมฉากรูปตัว T หรือลิ้นปิดเปิด Serres  แทนได้ตามภาพ  17 
และเปิดแผงสวิตช์ถุงดูดของเหลว 
กดปุ่มเครื่องกรองควันที่แผงสวิตช์เพื่อให้เครื่องกรองปิดอย่างถูกต้อง  
ต่อท่อเครื่องกรองควันกับหัวต่อรูปตัว T หรือบนหูของถังดูด ตำแหน่งต่าง ๆ 
ของลิ้นปิดเปิด Serres  

13 A  ปิดการดูด    
13 B  การดูดผ่านถุงกรองเท่านั้น (ใช้เมื่อไม่มีควัน)    
13 C  การดูดผ่านถุงกรองและเครื่องกรองควัน  

สามารถนำเครื่องกรองควันมาใช้กับการต่อหลายหัวต่อได้  
กรณีเช่นนี้ให้ติดตั้งเครื่องกรองควันในถุงดูดของเหลวใบสุดท้ายของระบบ 

เครื่องกรองควัน   2

ภาพ 13

13 A 13 B 13 C



C

B

A

ให้ติดตั้งหัวต่อถุงเปลี่ยน Serres กับฐานวางเครื่องระหว่างถังดูดของเหลว 2 ถัง  
หัวต่อถุงเปลี่ยนออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแรงดูดระหว่างสายดูดของเหลว 2 สาย 
หรือการใช้ระบบถุงดูดของเหลว 2 ระบบ  
ถังดูดของเหลวอาจต่อกันแต่ละด้านได้ง่ายในระบบเดียวกัน    
1.ติดหัวต่อถุงเปลี่ยนบนฐานวางเครื่องโดยใช้ขั้วต่อบนหัวต่อถุงเปลี่ยน 
2.ต่อท่อของเครื่องดูดเข้ากับหัวต่อท่อของหัวต่อถุงเปลี่ยน 
(ภาพ 14,  หัวต่อ A) 
3.ต่อท่อจากถังดูดของเหลวกับท่อต่อด้านขวามือ  
(ภาพ 14,  หัวต่อ B)และด้านซ้ายมือ (ภาพ 14, หัวต่อ C) 
ของหัวต่อถุงเปลี่ยน  
4.หัวต่อถุงเปลี่ยนมี 4 ตำแหน่งต่างกัน     
 ข้อควรสังเกต  ตรวจเช็คว่าปลายหูหันถูกด้าน 
ไปทางด้านข้าง หรือขึ้นหรือลง 
ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบาย 
การหันผิดด้านอาจมีผลต่อการดูด 

การเปลี่ยนหัวต่อถุงเปลี่ยน Serres 

ภาพ 14
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       a.  ภาพ 14.1    ปิดการดูด        
              b.  ภาพ 14.2    ดูดจากด้านขวามือ     
              c.  ภาพ 14.3    ดูดจากด้านซ้ายมือ    
              d.  ภาพ 14.4    ดูดจากด้านซ้ายมือและด้านขวามือ  

Serres แนะนำให้ใช้ท่อซิลิโคนระหว่างถัง/เครื่องดูดของเหลวและหัวต่อถุงเปลี่ยน    
ควรทดสอบการทำงาน 4 วิธี (ข้อที่ 4) ของหัวต่อถุงเปลี่ยนด้วยการดูดที่ 60kPa 
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งและหลังการฆ่าเชื้อโรคเสมอ 

14.1

14.3

14.2

14.4



อุปกรณ์ป้องกันแหล่งสุญญากาศช่วยป้องกันของเหลวเข้าสู่แหล่งสุญญากาศ 
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งถุงดูด 
เชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันแหล่งสุญญากาศระหว่างกล่องดูดกับแหล่งสุญญากาศ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรชี้ไปทางแหล่งสุญญากาศ 
อุปกรณ์ป้องกันต้องมีการเปลี่ยนทุก ๆ 30 วัน หรือหากกำลังการดูดลดลง 
หรือหากมีการปนเปื้อน

อุปกรณ์ป้องกันแหล่งสุญญากาศ

www.serres.com

ลิ้นปิดเปิดใช้เปิดและปิดการดูดของเหลว  
ติดตั้งลิ้นปิดเปิดนี้ในถังดูดของเหลวแทนเข็มวัด  
และหัวต่อมุมฉาก  ต่อท่อจากเครื่องดูดกับหัวต่อลิ้นปิดเปิด  
เมื่อต้องการเปิด (ภาพ 16 A) 
หรือปิด (ภาพ 16 B) การดูด  ให้เปิดก้านลิ้นปิดเปิด  

ลิ้นปิดเปิด Serres 

ภาพ 16

open 
16 A

shut off
16 B

ภาพ 15

ลิ้น Serres ใช้เปิดและปิดการดูดของเหลวร่วมกับเครื่องกรองควัน 
อ่านรายละเอียดได้ในหมวดเครื่องกรองควัน 

ลิ้น Serres 

ภาพ 17
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ตัวควบคุมลิ้นปิดเปิดใช้ควบคุมความเร็วของถุงดูดของเหลว Serres 
และติดตั้งอยู่ภายในที่ยึดถังดูดของเหลวของรถเลื่อน Serres 
(การอ้างอิง : 57940,  57941)

การติดตั้ง :
- ปลดที่ยึดถังดูดของเหลวจากรถเลื่อน
- เปิดรู (6 ชิ้น) ลิ้นปิดเปิดบนส่วนผิวของที่ยึดถังดูดของเหลวด้วยการเลื่อนฝาปิด ภาพ 18 A
-ติดตั้งลิ้นควบคุมภายในที่ยึดถังดูดของเหลวและลิ้นควบคุมที่เกี่ยวข้องจนถึงก้นถังดูดของ เหลว
-ใช้ตะปูเกลียว 3 ตัว ยึดลิ้นควบคุมกับที่ยึดถังดูดของเหลว
-ติดตั้งที่ยึดถังดูดกับรถเลื่อน ปรับความสูงของที่ยึดถังดูดของเหลวและขันให้แน่น ภาพ 18 B
-ติดตั้งลิ้นปิดเปิดที่รูเปิดบนส่วนบนของที่ยึดถังดูดของเหลวตามถังดูดที่มี หากถังดูดของเหลวมีน้อย กว่า 6 ถัง  
ให้ปิดรูและปลั๊กควบคุมลิ้นปิดเปิดที่เกิน (การอ้างอิง 57943) เพื่อให้การดูดของเหลวทำงานอย่างถูกต้อง    ทั้ง 6 
รูจะต้องเข้ากันได้พอดีกับลิ้นปิดเปิดหรือปลั๊กควบคุมลิ้นปิดเปิด
-ติดตั้งท่อซิลิโคนจากลิ้นปิดเปิดถึงหัวต่อมุมฉากของถังดูดของเหลวข้างล่าง  ติดตั้งท่ออย่าให้งอและ
  ปิดกั้นการหมุนเวียนของอากาศ
-ติดตั้งท่อจากช่องดูดกับหัวต่อท่อที่พื้นผิวด้านล่างของลิ้นควบคุม  ภาพ 18 C
-ทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ทีละส่วนว่าลิ้นปิดเปิดนั้นแน่นหนาดี

ตัวควบคุมลิ้นปิดเปิด Serres  

ภาพ 18

A

B

C

ภาพ 18



การใช้งาน
-เปิดเครื่องดูด
-ติดตั้งถังดูดและถุงดูดของเสียตามความจำเป็น
-เปิดลิ้นปิดเปิด 1 ลิ้นที่ตำแหน่ง l
-ต่อท่อคนไข้กับถุงดูดของเหลวใต้ลิ้นปิดเปิด
-เมื่อถุงดูดของเหลวเต็ม เลื่อนท่อคนไข้และเสียบปลั๊กถุงดูดที่เต็มแล้ว  
เปิดลิ้นปิดเปิดไปที่ตำแหน่ง O
-เปิดลิ้นปิดเปิดตัวต่อไปไปยังตำแหน่ง l 
และต่อท่อคนไข้กับถุงดูดของเหลวที่อยู่ใต้ท่อคนไข้
เพื่อให้มีกำลังในการดูดเพียงพอควรใช้ถังดูดเพียงถังเดียวในการดูดแต่ละครั้งให้ลิ้นปิดเปิ
ด 1 ลิ้น อยู่ในตำแหน่ง l   และลิ้นปิดเปิดอื่น ๆ อยู่ในตำแหน่ง O

www.serres.com
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ถุงดูดของเหลว Serres   ถ้วยตวง  ถ้วยวัด และท่อต่าง ๆ เป็นแบบใช้แล้วทิ้งและต้องเปลี่ยนให้คนไข้เฉพาะราย  
หากคนไข้ต้องรับการรักษาเป็นเวลานานให้เปลี่ยนถุงดูดของเหลวอย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง 

ผลิตภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้จะต้องเลิกนำมาใช้งานหากเกิดความเสียหายหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานต

ามเจตนาของผู้ผลิตอีกต่อไป 
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วนั้นควรผ่านกระบวนการกำจัดทิ้งตามฉลากการรีไซเคิลและตามคำสั่งของโรงพยาบาล  
ถุงดูดของเหลวที่มีส่วนประกอบโลหะไม่ควรทิ้งในแม่น้ำ

คำเตือน!  ห้ามนำผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งมาใช้ซ้ำ   
การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค  
การจัดเก็บขยะถุงดูดของเหลวใช้แล้วควรระวังเชื้อโรค

การทิ้งผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

ถังดูดของเสียและหัวต่อมุมฉากสามารถล้างทำความสะอาดด้วยความร้อน 95 องศาเซ็นติเกรด  
และอบฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน 121 องศาเซ็นติเกรด  ถอดเข็มวัด  หัวต่อมุมฉาก 
ก่อนทำความสะอาดหรืออบฆ่าเชื้อโรค ก่อนการอบฆ่าเชื้อโรค ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ไม่ให้น้ำยาทำความสะอาดตกค้าง 

อย่านำผลิตภัณฑ์ไปเข้าเครื่องออโต้เคลฟเกิน 30 รอบ ผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำอื่น ๆ สามารถเช็ดด้วยยาฆ่าเชื้อโรค

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำ

Serres ผ่านการฆ่าเชื้อมาจากโรงงาน และควรเก็บไว้ในที่ร่มและอุ่น โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความชื้น 
สิ่งสกปรกและฝุ่นละออง ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งสามารถใช้ได ้ 5 ปีหลังจากวันที่ที่ระบุไว้บนฉลาก 
ยกเว้นถุงดูดส่วนผสมและส่วนประกอบโลหะที่สามารถใช้ได ้ 2 ป ี หลังจากวันที่ที่ระบุไว้บนฉลาก

ผลิตภัณฑ ์

อุบัติการณ์ร้ายแรงใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องรายงานไปยังทั้งผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของท้อ

งที่ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์

การรายงานอุบัติการณ์ร้ายแรง 



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

รหัสหมวดหมู่

หมายเลขแค็ตตาล็อก

ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

เก็บให้พ้นจากละอองฝน

เก็บให้พ้นจากแสงแดด

คำแนะนำการใช้งาน

เครื่องหมาย CE

สัญลักษณ์ปลอด DEHP

ไม่มียาง

ปริมาณ

ดูหนังสือคู่มือคำแนะนำ

วันหมดอายุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ Manufacturer / 
Manufacturing date

MFGDT 
(Manufacturing date)


