Tuoteluettelo
Edistykselliset nesteenhallintaratkaisut
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Yhteistyössä
eteenpäin
Serres on edelläkävijä nykyaikaisten
nesteenhallintamenetelmien
kehittämisessä. Keskitymme imuun
liittyviin ratkaisuihin, jotka helpottavat ja
tehostavat terveydenhuoltohenkilökunnan
jokapäiväistä työtä. Haluamme luoda
yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa uusia työtä helpottavia käytänteitä
kehittämällä edistyksellisiä ratkaisuja
nesteen keräykseen, jotta he puolestaan
pystyväti keskittymään tärkeämpiin
tehtäviin.

Luotettavuus
Nesteenhallintajärjestelmien luotettavuus on
ensisijaisen tärkeää käyttäjille. Tarjoamme
asiakkaillemme luotettavia potilaan ja
henkilökunnan turvallisuutta lisääviä
ratkaisuja. Tuotteidemme laatu perustuu
pitkäaikaiseen kehitystyöhön ja omiin
tiukkoihin laatuvaatimuksiimme.

Tehokkuus
Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat
työprosesseja ja tehostavat sairaalan
potilasvirtoja. Teemme läheistä yhteistyötä
terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa nesteenhallinnan tehokkuuden
parantamiseksi.

Käytettävyys
Kehittämällä uusia kokonaisvaltaisia
terveydenhuoltohenkilökuntaa helpottavia
nesteenhallintaratkaisuja luomme työtä
helpottavia käytänteitä. Tuotteiden
käyttöönotto on helppoa ja niiden
käyttäminen on turvallista.
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Serreksen yhtenäinen
imunesteiden hallintaratkaisu
Suunnittelemme Serres-tuotteet toimimaan jouhevasti
toistensa kanssa.
Yhdessä niistä syntyy kattava ketju turvalliseen
imunesteiden hallintaan ja niiden hävittämiseen. Serresimupussijärjestelmä on kehitetty imunesteiden keräämiseen
luotettavasti, helposti ja turvallisesti. Yhdessä Serres Nemo
-tyhjennyslaitteen kanssa imupussijärjestelmä muodostaa
yhtenäisen ratkaisun imunesteiden keräämiseen, hallintaan
ja hävittämiseen. Serres Saga puolestaan on ainutlaatuinen
ja nykyaikainen nesteenhallintalaite suurten nestemäärien
käsittelyyn ilman katkoksia leikkaussalin toiminnassa.
Näin hoitajien työnsujuvuus ja turvallisuus paranevat
merkittävästi.

1.
2.

1.

Serres-imupussijärjestelmä
Serresimupussijärjestelmän
avulla nesteiden
kerääminen sujuu
turvallisesti ja
luotettavasti kaikissa
terveydenhuollon
toimenpiteissä ja osaalueilla.

→ sivu 6
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2.

Serres-imupurkit
Kertakäyttöpussien
kanssa käytettäväksi
tarkoitetut Serresimupurkit ovat
pitkäikäisiä ja
laadukkaita.

→ sivu 9
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3.

3.

4.

Serres Nemo
Serres Nemo tyhjentää
Serres-imupussin
sisällön viemäriin
mahdollisimman
vaivattomasti, mikä
tekee nesteen
hävittämisestä
turvallista, hygieenistä
ja kustannustehokasta.

→ sivu 18

4.

Serres Saga
Helppokäyttöinen Serres
Saga yksinkertaistaa
automaation avulla
nesteiden käsittelyä
leikkaussalissa. Iso
keräyskapasiteetti
ja potilaskohtainen
imujakaja vähentävät
työvaiheita operaatioiden
aikana ja niiden välillä.

→ sivu 20
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Serres-imupussijärjestelmä on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Luotettava ja turvallinen imu on
elintärkeä riippumatta toimenpiteen vaativuudesta.
Serres-imupussijärjestelmä koostuu kertakäyttöisistä imupusseista, kestokäyttöisistä imupurkeista ja laajasta valikoimasta
lisätarvikkeita. Suljettu järjestelmä varmistaa tuotteen hygieenisen käytön.

Kertakäyttöiset imupussit
1.

Suodatinpatruuna toimii ylitäyttösuojana ja estää bakteerien leviämisen imupussin ulkopuolelle. Imupussin tullessa
täyteen suodatin sulkee imun automaattisesti.

2.

Sarjaliitännän avulla saavutetaan jopa 36 litran imukapasiteetti.

3.

Käärityt teipeillä varustetut imupussit takaavat nopean ja
helpon asennuksen.

4.

Liukenevissa jähmeainepusseissa oleva jauhe on imupussissa valmiina, joten toimenpiteen pääsee aloittamaan heti.

5.

6.
7.

8.

2.

1.

4.

5.

Mittakupin kiinnityskohta. Kaikki erikoistuotteet ja lisätarvikkeet ovat aina yhteensopivia muiden Serres-tuotteiden
kanssa ja ne on suunniteltu toimimaan yhdessä niiden
kanssa.

8.

7.

3.

1.

2.

6.

Tukevan nostokahvan avulla imupussi on helppo irrottaa
käytön jälkeen.
Patentoitu Single Connection™ -liitäntä estää virhekytkennät.
Liitä vain potilasletku ja järjestelmä on käyttövalmis.
Kun liitäntä on tulpattu, se pysyy tiiviisti suljettuna, vaikka
imupussi vahingossa putoaisi lattialle.

Uudelleen käytettävät imupurkit
1.

2.

3.
4.

5.

Imulähde yhdistetään imupurkin kulmaliittimeen.
Asennuksen jälkeen vakuumiletkuun tai liittimeen ei tarvitse
koskea toimenpiteiden välillä.
Imupurkit voidaan asentaa useisiin erilaisiin telineisiin.
Imupurkit ovat normaalisti läpinäkyviä, mutta niitä on
saatavilla myös sinisenä hienotunteisuutta vaativiin
tilanteisiin.

3.

Leveä mitta-asteikko on helppo lukea kaikista suunnista.
4.

Tukevan rakenteen ja kestävän materiaalin ansiosta
imupurkki voidaan puhdistaa tehokkaasti, mukaan lukien
autoklaavissa steriloinnin.
2000 ml ja 3000 ml imupurkit ovat pyöreitä. 1000 ml
imupurkit ovat ovaalinmuotoisia ja sopivat käytettäväksi
myös ahtaissa tiloissa.

5.
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Serres-imupussit
Kestäviä ja helppokäyttöisiä Serres-imupusseja on saatavilla
kolmea eri kokoa: 1000 ml, 2000 ml ja 3000 ml. Pussit on
valmistettu ohuesta, erittäin lujasta polyeteenikalvosta, mikä
tekee järjestelmästä turvallisen, hygieenisen ja kestävän.
Serres-imupusseissa ei ole PVC:tä ja niiden valmistuksessa on
käytetty vähemmän muovia kuin muissa vastaavissa tuotteissa.
Muovin määrän vähentäminen tekee imupusseista huomattavasti
kevyempiä ja mahdollistaa niiden pakkaamisen pienempään
tilaan. Tämä lisää logistiikan tehokkuutta ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä.

Perusmalliset Serres-imupussit
Tavalliset Serres-imupussit on kehitetty turvallisiksi ja
hygieenisiksi ja ne sopivat erinomaisesti päivittäiseen
yleiskäyttöön.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57157

Imupussi, 1000 ml

216 (36 x 6)

57167

Imupussi, 2000 ml

144 (24x6)

57187

Imupussi, 3000 ml

144 (24x6)

Käärityt Serres-imupussit
Käärityt pussit nopeuttavat ja helpottavat asennusta.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57167-0

Imupussi, kääritty, 2000 ml

144 (24x6)

57187-0

Imupussi, kääritty, 3000 ml

144 (24x6)

Takaiskuventtiilillä varustetut Serres-imupussit
Takaiskuventtiilillä varustetut imupussit estävät nesteen roiskumisen potilasliittimestä ennen tulppausta.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57157-3

Imupussi takaiskuventtiilillä, 1000 ml

216 (36x6)

57167-3

Imupussi takaiskuventtiilillä, 2000 ml

144 (24x6)

57187-3

Imupussi takaiskuventtiilillä, 3000 ml

144 (24x6)
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Yksittäispakatut Serres-imupussit
Yksittäispakatut imupussit sopivat erinomaisesti tilanteisiin,
joissa imupusseja käytetään harvakseltaan.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57157-2

Imupussi, yksittäispakattu, 1000 ml

192

57167-2

Imupussi, yksittäispakattu, 2000 ml

126

57187-2

Imupussi, yksittäispakattu, 3000 ml

126

Kaksoissuodattimella varustettu imupussi
Käytetään toimenpiteissä, joissa savua muodostuu erityisen
paljon. Jos imetään suuri määrä kirurgista savua, ylimääräinen
suodatin estää ylitäyttösuodattimen ennenaikaisen tukkeutumisen.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57167-5

Kaksoissuodattimella varustettu imupussi, 2000 ml

144 (24x6)

57187-5

Kaksoissuodattimella varustettu imupussi, 3000 ml

144 (24x6)

Imupussin valintaopas
24

Tuotenumero Perusmalli

Kääritty

Pre-gelled Yksittäispakattu

Takaiskuventtiili Kaksoissuodatin Pakkauskoko
(kpl) *

1000 ml
57157

l

–

–

–

–

–

216 (36x6)

57557

–

–

l

–

–

–

192 (32x6)

–

–

l

57157-2

–

57157-3

–

–

–

192 **

–

–

–

l

–

216 (36x6)

57167

l

–

–

–

–

–

144 (24x6)

57167-0

–

l

–

–

–

–

144 (24x6)

57567-0

–

l

l

–

–

–

132 (22x6)

57167-2

–

l

–

l

–

–

126 **

57167-3

–

l

–

–

l

–

144 (24*6)

57167-5

–

l

–

–

–

l

144 (24x6)

57187

l

–

–

–

–

–

144 (24x6)

57187-0

–

l

–

–

–

–

144 (24x6)

57587-0

–

l

l

–

–

–

120 (20x6)

57187-2

–

l

–

l

–

–

126 **

57187-3

–

l

–

–

l

–

144 (24x6)

57187-5

–

l

–

–

–

l

144 (24x6)

2000 ml

3000 ml

* Ellei toisin ole mainittu, imupussit on pakattu osastolaatikoihin, joita on kuusi kappaletta yhdessä kuljetuslaatikossa.
** Tuotteita ei ole pakattu osastolaatikoihin, vaan suurempiin kuljetuslaatikoihin.
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Imupurkit
Kestokäyttöiset Serres-imupurkit ovat erittäin kestäviä eikä
niitä tarvitse juurikaan vaihtaa. Serres-imupurkit on sertifioitu
mittalaitteiksi, joiden tarkkuus on +/- 100 ml. Imupurkit
voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kiskoon tai kärryyn.
Imujärjestelmän vakuumiletku kiinnitetään imupurkin
kulmaliittimeen eikä sitä tarvitse vaihtaa toimenpiteiden välillä.
Soikea 1000 ml:n imupurkki soveltuu ahtaisiin tiloihin, kuten
ambulansseihin, anestesiakoneisiin sekä tehohoitoyksiköihin.

Läpinäkyvät imupurkit
Läpinäkyvä imupurkki, jonka leveän mitta-asteikon ansioista
imetyn nesteen määrä on helposti luettavissa.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57308

Imupurkki, 1000 ml

45

57328

Imupurkki, 2000 ml

24

57348

Imupurkki, 3000 ml

16

Siniset imupurkit
Siniset imupurkit on tarkoitettu hoitotilanteisiin, joissa tarvitaan
huomiota herättämätöntä vaihtoehtoa.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57309

Imupurkki sininen, 1000 ml

45

57329

Imupurkki sininen, 2000 ml

24

)*

Huuhtelupurkki
Mikäli imujärjestelmä ei ole jatkuvasti käytössä, voidaan
imuletku puhdistaa ja pitää toimintakunnossa imemällä pieni
määrä vettä huuhtelupurkista.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57319

Huuhtelupurkki, valkoinen, 1000 ml

45
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Serres-imupurkkeihin sopivat venttiilit ja liittimet

•• Serres-venttiili on tarkoitettu imun avaamiseen ja
sulkemiseen, käytettäessä esim. savusuodatinta.

•• Sulkuventtiiliä käytetään imun avaamiseen ja

sulkemiseen. Se korvaa harmaan kulmaliittimen.

•• T-liitintä käytetään sarjakytkennöissä. Sitä voidaan myös

käyttää Serres-venttiilin sijaan, kun käytetään savusuodatinta.

•• Kestokäyttöinen kulmaliitin on saatavilla myös varaosana.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57958

Serres-venttiili

10

57959

Sulkuventtiili

10

57610

T-liitin

100

57618

Kulmaliitin

20

57958

57959

57610

57618

Jähmeaine
Serres Pre-gelled-imupussit sisältävät jähmeainetta, joka
kiinteyttäessään imupussin sisällön tekee nesteiden käsittelystä
helpompaa ja turvallisempaa.

Serresin Pre-gelled-imupussit
Pre-gelled-imupusseissa jähmeaine on valmiina pienissä,
liukenevissa jauhepusseissa.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57557

Pre-gelled-imupussi, 1000 ml

192 (32x6)

57567-0

Pre-gelled imupussi, kääritty, 2000 ml

132 (22x 6)

57587-0

Pre-gelled imupussi, kääritty, 3000 ml

120 (20x6)

Jähmeaine
Jähmeainevalikoimaan kuuluvat erilliset liukenevat jähmejauhepussit sekä 2 kg:n astia, jossa jähmeaine on irtojauheena. Jähmeaine voidaan lisätä imupussiin sarjaportin kautta joko ennen
toimenpidettä tai sen jälkeen.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57550

Jähmeaine, 25 g

24/288 *

57551

Jähmeaine, 15 g

20/200 *

57553

Jähmeaineastia, 2 kg

1

* Jauhepussit on pakattu 20/24 kappaleen muovipusseihin. Kuljetuslaatikossa on 200/288 jähmeainepussia.
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Sarjakytkentä suurille
nestemäärille
Serres-imupussit on helppo kytkeä sarjaan, mikäli tarvitaan
tavallista suurempaa imukapasiteettia. Sarjakytkennässä imupussit yhdistetään toisiinsa kertakäyttöisillä sarjaletkuilla, imupurkit puolestaan kytketään toisiinsa kestokäyttöisillä vakuumiletkuilla. Kaikkia Serres-imupusseja voidaan käyttää joko
yksittäin tai sarjaan kytkettyinä.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko Uudelleen
(kpl)
käytettävä

57918

Sarjaletku

150 (25x6)

ei

57908

Vakuumiletku, silikoni

10

kyllä

57899

Vakuumiletkurulla, 5 m,
silikoni

10

kyllä
57918

57908

Sarjakytkennässä voidaan liittää jopa 6 imupurkkia yhteen sarjaan. Jos kaksi sarjaa yhdistetään vaihtoventtiilin avulla, yhden
kärryn keräyskapasiteetti on enimmillään 36 litraa. Kun Serres-imupusseja käytetään sarjana, neste virtaa ensimmäiseen
pussiin. Kun ensimmäinen pussi täyttyy, neste alkaa virrata seuraavaan pussiin sarjaletkun kautta. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä edellytä käyttäjältä mitään toimia. Kun sarjan viimeinen pussi on täynnä tai toimenpide on ohi, pussit tulpataan ja
hävitetään normaaliin tapaan.

*

* Harmaat liittimet ovat uudelleen käytettäviä
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Imupurkkikärryt
Imupurkkikärryjä on kahta eri korkeutta
Serres-imupurkkikärryt ovat kevyitä ja helppoja liikutella. Niihin
voidaan asettaa yhteensä 12 imupurkkia ja kaksi lisätarviketta.
Kärryjä on kahta eri korkeutta ja matala kärry mahtuu jopa potilassängyn alle.

Imupurkkikärryt
Korkeassa kärryssä on purkkikannake kuudelle imupurkille.
Kärryn yläosassa on paikka kahdelle lisätarvikkeelle, kuten
vaihtoventtiilille tai huuhtelupurkille. Kärryyn voidaan asentaa
ylimääräinen imupurkkiteline kuudelle lisäimupurkille. Matalaan
kärryyn mahtuu kolme imupurkkia tai lisätarviketta.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57940

Korkea kärry, 120 cm*

3

57945

Matala kärry, 55 cm

4

* Korkea kärry on varustettu pyöräjarruilla.
57940

Imupurkkikärryjen lisätarvikkeet
Ylimääräisen imupurkkitelineen avulla kärryyn saa mahtumaan
enemmän purkkeja. Jakoventtiilin avulla imupussit voidaan
ottaa nopeasti käyttöön yksitellen.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57941

Purkkikannake

6

57942

Jakoventtiili

1/30

57943

Jakoventtiilin tulppa

100

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

6001301

Kärrykiinnike

25

6003199

Korkean kärryn jalusta

5

57941

57942

Kärryjen varaosat

Vaihtoventtiili
Vaihtoventtiili on tarkoitettu imun vaihtamiseen
yhdestä imupussijärjestelmästä toiseen. Vaihtoventtiili
asennetaan kärryyn kahden imupurkin väliin. Sitä
voidaan käyttää myös sarjakytkennöissä.
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57955

Vaihtoventtiili, muovi

5
57955
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Serresimupussijärjestelmän
lisätarvikkeet
•• Kaikki lisätarvikkeet ovat yhteensopivia Serres-imupussien
kanssa ja niiden liittäminen on helppoa ja nopeaa.

•• Keräysastia on tarkoitettu näytteiden
keräämiseen imetystä nesteestä.

57247

•• Mittakuppia käytetään pienten nestemäärien
tarkkaan mittaamiseen.

•• Pisara poistaa tehokkaasti suurenkin määrän nestettä lattialta.
•• Bakteeri- ja virussuodatin voidaan kiinnittää
imupurkin ja imupumpun väliin.

•• Savusuodatin estää imupussin suodattimen
ennenaikaisen sulkeutumisen savun takia.

•• Imulähteen ylitäyttösuoja estää imupumpun
kontaminoitumisen, mikäli neste pääsee
valumaan imupussista imupurkkiin.

Tuotenumero
Tuotenumero

Tuotenimi
Tuotenimi

57257

Pakkauskoko (kpl)

57247

Keräysastia, 300 ml

108 (18x6)

57242

Keräysastia 300 ml,
ei kulmaliitintä

108 (18x6)

57257

Mittakuppi, 250 ml

72 (12x6)

57270

Pisara + 3 m imuletku

25

57702

Bakteeri- ja virussuodatin

10

57710

Savusuodatin

10

6001114

Imulähteen ylitäyttösuoja

15

57270

57702

57710

6001114
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Erikoisliittimet
Kaksoisliitin korvaa Serres-imupussin potilasliittimen, kun käytetään samanaikaisesti kahta rinnakkaista imuletkua. Suoraliitin
korvaa imupussin potilasliittimen, kun käytetään halkaisijaltaan
suurempaa imuletkua.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57620

Kaksoisliitin

20/100

57621

Suoraliitin

20/500
57620

57621

Imupurkkitelineet,
kiinnikkeet ja adapterit
Serres-imujärjestelmään kuuluu laaja valikoima lisätarvikkeita.
Käytännöllisyys, toimivuus ja helppokäyttöisyys on ollut kaikkien lisätarvikkeiden suunnittelun lähtökohtana.

Kiinnikkeet

57815

57818

57820

57817

57814

57825

57830

57835

Serres-kiinnikkeiden avulla imupurkki voidaan kiinnittää seinään,
kiskoon, pöytään tai sänkyyn. Pikaliittimellä varustettu kiskokiinnike voidaan asentaa helposti ja nopeasti ilman työkaluja. Muoviset kiinnikkeet kestävät konepesun jopa +95 °C:n lämpötilassa,
pois lukien 57815.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko
(kpl)

Materiaali

57818

Kiskokiinnike

1/25

alumiini

57820

Seinäkiinnike

50

muovi

57817

Seinäkiinnike

1/25

alumiini

57814

Seinäkiinnike, leveä

25

muovi

57825

Pöytäkiinnike

1/10

alumiini

57830

Sänkykiinnike

1/10

alumiini/ ruostumaton
teräs

57835

Pöytäjalusta, 1000 ml

10

alumiini/ ruostumaton
teräs

57836

Pöytäjalusta, 2000 ml

10

alumiini/ ruostumaton
teräs

57836
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Adapterit
Serres-imupurkit voidaan adapterien avulla asentaa useimpiin
eri valmistajien seinäkiinnikeisiin ja näin vältytään ylimääräiseltä
asennustyöltä.

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

57821

D-adapteri

50

57822

C-adapteri

50

57823

A-adapteri

50

57824

V-adapteri

50

57826

J-adapteri

50

57821

57822

57823

57824

57826

Muut telineet ja pidikkeet
Katetriviiniteline on kätevin ratkaisu katetrien säilytykseen. Letkupidikkeen avulla imuletku on helposti
käden ulottuvilla ja valmiina käyttöön.

Tuotenumero

Tuotenumero

Pakkauskoko (kpl)

57831

Katetriviiniteline

1

57833

Letkupidike

10

57831

57833
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Imupussi ja -letku
Käyttövalmiit yhdistelmäpakkaukset sisältävät imupussin ja potilasletkun repäisypakkauksessa. Yhteensopivat tuotteet helpottavat hoitotyötä ja vähentävät varastoitavien tuotteiden määrää.

Naaras-naaras yleisimpiin imukärkiin (liittimen sisähalkaisija 11 mm)

Tuotenumero

Letkun halkaisija*

Pituus (m)

Imupussin
tilavuus

Imusäädinadapteri**

Pakkauskoko
(kpl)

1000 ml
57157-23181

CH25

1,8 m

1000 ml

–

65

57157-23188

CH25

1,8 m

1000 ml

SerresTip

60

57157-26308

CH25

3,0 m

1000 ml

SerresTip

50

57157-23185

CH25

1,8 m

1000 ml

Stop vacuum

60

57167-23181

CH25

1,8 m

2000 ml

–

60

57167-26301

CH25

3,0 m

2000 ml

–

50

57167-23188

CH25

1,8 m

2000 ml

SerresTip

60

57167-26308

CH25

3,0 m

2000 ml

SerresTip

50

57167-23185

CH25

1,8 m

2000 ml

Stop vacuum

60

57167-26305

CH25

3,0 m

2000 ml

Stop vacuum

50

57187-23181

CH25

1,8 m

3000 ml

–

60

57187-26301

CH25

3,0 m

3000 ml

–

50

57187-23188

CH25

1,8 m

3000 ml

SerresTip

60

2000 ml

3000 ml

* 5,8–8,3 mm
** pakattu erikseen
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NESTEEN KERÄYS

Imutehon säätövaihtoehdot
SerresTip- ja Stop Vacuum -adapterit voidaan yhdistää tavallisiin
imukatetreihin ja käyttää vaivattomasti yhdellä kädellä. SerresTipillä
voidaan säätää turvallisesti imutehon voimakkuutta ja Stop Vacuumin
avulla imu voidaan käynnistää ja sulkea. Stop Vacuumista on saatavana
aikuisille ja lapsille omat mallinsa, jotka sopivat vastaaviin imukatetreihin.
Imutehon säätimiä on saatavana joko erikseen toimitettuina tai pakattuina
yhdistelmäpakkauksiin.

Adapterit

Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko
(kpl)

Ei sisällä
ftalaatteja

58280-1

SerresTip-adapteri

100

l

58250

Stop vacuum, aikuisille

70

l

58260

Stop vacuum, lapsille

70

l

58280-1

58250

58260

Serres-kuljetuslaatikko
Serres-imupussit pakataan taitettuina ja siksi niitä mahtuu
laatikkoon jopa neljä kertaa enemmän kuin muita
vastaavia markkinoilla olevia tuotteita. Tämä vähentää
kuljetuskustannuksia ja tuo säästöjä varastoinnissa.

Yhteen kuljetuslaatikkoon mahtuu
kuusi osastolaatikkoa
Jokaiseen osastolaatikkoon
mahtuu 24 perusmallista 3 l
Serres-imupussia
Yhteen kuljetuslaatikkoon mahtuu
yhteensä 216 litran tai 144 kahden
tai kolmen litran Serres-imupussia
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NESTEEN HÄVITTÄMINEN

Serres Nemo
Jatkuvaa hyötyä
Serres Nemo on suunniteltu Serres-imupussien tyhjentämiseen turvallisesti, nykyaikaisesti ja kustannustehokkaammin. Nemon käyttö
tuo sairaaloille selvää säästöä jätteen hävityskuluissa.
Serres Nemo tyhjentää imupussin jo 18 sekunnissa. Kun laite on
huuhdellut imupussin sisältämän jätteen viemäriin, jätteen hävittämisestä syntyy kustannuksia ainoastaan tyhjästä imupussista.
Serres Nemon avulla on mahdollista minimoida hoitohenkilökunnan
kontaminaatioriskit, jolloin nestejätteen hävitysprosessi muuttuu
turvallisemmaksi.
Serres Nemo on suunniteltu mahtumaan ahtaisiin tiloihin niin, että
sen käyttömukavuus ja -sujuvuus pysyvät hyvinä. Pesukansi tekee
laitteen jokapäiväisestä puhdistamisesta helppoa.

Tuotenimi

Serres Nemo

Käyttötarkoitus

Perusmallisten Serres 2000 ml ja 3000 ml
imupussien tyhjentäminen

Liitynnät

Kylmä vesi G½”
Viemäri DN 50
Sähkö: Maadoitettu pistoke 230V / 50Hz,
F-tyyppi (saatavilla useita eri maaversioita)

Materiaali

Ruostumaton teräs, muovi

Mitat

Korkeus 1010–1060 mm
Leveys 330 mm
Syvyys 630–730 mm

Paino

Noin 60 kg

Vedenkulutus

8 litraa per sykli

Serres Nemo -laite
Tuotenumero

Serres Nemo -laite

Pakkauskoko (kpl)

579842

Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Italia,
Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja,
Ruotsi, Thaimaa

1
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Serres Nemon hyödyt
Kustannussäästöt
Serres Nemon käyttö tuo jatkuvaa hyötyä mahdollistaen jopa 97 %
säästöt jätteidenkäsittelyssä.

Hygienia
Serres Nemon avulla nesteiden hävittäminen on hygieenisempää ja
turvallisempaa, kun ohjeiden mukaan suljetut Serres-imupussit tyhjennetään
tiiviisti suljetussa laitteessa.

Käytettävyys
Serres Nemon 18 sekunnin tyhjennyssykli nopeuttaa päivittäistä työnkulkua.

Serres Nemon kertakäyttöiset tarvikkeet
Tuotenumero
6005706

Pesukansi
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska

Pakkauskoko (kpl)
40

Varaosat
Tuotenumero

Varaosa

Pakkauskoko (kpl)

5798713

Sisätiiviste

1

5798714

Ulkotiiviste

1
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NESTEENHALLINTA

Serres Saga
Päiväkirurgisten ja tähystystoimenpiteiden määrän
lisääntyminen kasvattaa leikkausalueelta kerättävän
nesteen määrää. Riskien vähentämiseksi ja
tehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan edistyksellisiä
ratkaisuja.
Serres Saga sopii erinomaisesti suuren volyymin
toimenpiteisiin esim. urologian, ortopedian ja
gynekologian aloilla. Sen keräyskapasiteettia
voidaan kasvattaa toimenpidettä keskeyttämättä.
Serres Saga parantaa leikkaussalin nesteenhallintaa
imun hallinnan, rajattoman keräyskapasiteetin,
automaattisen nestemäärien valvonnan ja
nestemäisen jätteen paikalla tapahtuvan
jähmettämisen ansiosta. Se poistaa häiriötekijöitä
terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväisestä
työnkulusta.

Tarkista saatavuus
paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Tuotenimi

Serres Saga ® -nesteenhallintajärjestelmä

Käyttötarkoitus

Serres Saga-nesteenhallintajärjestelmä on tarkoitettu
käytettäväksi leikkaussalissa potilasnesteiden keräämiseen
sekä huuhtelunesteen ja potilaasta kerätyn nesteen määrien
erotuksen mittaamiseen.

Laitteiston luokitus

I-luokan lääkinnällinen sähkölaite; CF-tyypin liityntäosa

Toimintatila

Jatkuva leikkausimu 10 - 80 kPa. Kaksi itsenäistä
imukanavaa.
Laite, jossa korkea alipaine/korkea virtaus.
Sähkökytkentä: Maadoitettu pistoke 100-240 V AC 50/60 Hz
Virrankulutus: 330 VA
Alipaineliityntä: yhdistetään järjestelmän mukana
toimitettuja vakuumiletkuja käyttäen standardin EN ISO
7396-1:2016 mukaiseen sairaalakaasujärjestelmään tai
alipainepumppuun.

Liitynnät

Materiaali

Alumiini, teräs, muovi

Mitat

Korkeus 1500 - 2050 mm (+/- 10mm)
Leveys 583 mm
Syvyys 965 mm

Paino (tyhjänä)

121 kg

Alkuperäinen
keräyskapasiteetti

36L (2 kanavaa, 18L / kanava, kanavassa 3kpl 6L imupurkkia).
Keräyskapasiteettia voi lisätä operaation aikana.

Huuhtelutelineiden
kapasiteetti

Max 10 l per huuhteluteline, huuhtelupusseja voi lisätä
toimenpiteen aikana.

.
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Kerää suuria nestemääriä
tehokkaasti
Serres Sagan vaikuttavat
keräysominaisuudet ja
kaksikanavajärjestelmä mahdollistavat
tehokkaan ja hiljaisen imun sekä
leikkausalueella että sen ympärillä.

Voidaan laajentaa kaikkiin
tilanteisiin sopivaksi
Serres Sagan lähtötason keräyskapasiteetti
on 36 litraa. Kapasiteettia on mahdollista
kasvattaa imua keskeyttämättä vaihtamalla
täyttyneet imupussit uusiin.

Imun ja nesteinen hallinta alusta
loppuun
Serres Saga auttaa hallitsemaan vaaroja,
jotka liittyvät runsaaseen nesteen
imemiseen. Se vähentää inhimillisen
erehdyksen riskiä sekä näyttää reaaliaikaista
tietoa huuhtelunesteen ja kerätyn nesteen
määristä ja hälyttää nesteiden kertymisestä.
Kosketusnäyttö tekee laitteen käytöstä
helppoa.
Serres Saga -laite
Tuotenumero

Tuotenimi

58100

Hallintayksikkö

58101

Vaunu, jossa 6 imupurkkia

58118

Huuhteluteline (valinnainen; 1 tai 2 per hallintayksikkö)

58119

AutoGel-ohjelmistolisenssi
(valinnainen; jähmeaineen annosteluun)

Useita
58115

Alipaineletku 3m ja 6m. Useita eri liitintyyppejä.
Kannellinen imupurkki 6000 ml
Pakkauskoko: 6 yksikköä
58115

58102

58103

58104

Serres Sagan kertakäyttöiset tarvikkeet
Tuotenumero

Tuotenimi

Pakkauskoko (kpl)

58102

Imupussi, 6000 ml

72

58103

Potilaskohtainen imujakaja

36

58104

Jähmeaineen täyttöpullo, 0,6 kg

12
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Ympäristön kannalta kestäviä
ratkaisuja
Teemme terveydenhuollosta ekologisesti kestävämpää
suunnittelemalla ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään
imuun liittyvän nesteenhallinnan ympäristövaikutuksia.
Tarkastelemme vaikutuksia koko elinkaaren ajan
pystyäksemme tekemään Serreksestä kestävän ratkaisun
terveydenhuoltohenkilökunnan tarpeisiin.

Edistyksellisyyttä koko
elinkaaren ajan
Muotoilu
Ympäristövaikutusten minimointi alkaa tuotesuunnittelusta.

Valmistus
Kun valmistus on omissa käsissämme, pystymme
vaikuttamaan prosesseihin.

Kuljetus
Tuotteet suunnitellaan ja pakataan kuljetuksen kannalta
tehokkaimmalla tavalla.

Säilytys ja varastointi
Pieneen tilaan mahtuvat Serres-tuotteet tuovat huomattavan
tilasäästön sekä kuljetuksessa, että varastoinnissa.

Käyttö
Ratkaisut on suunniteltu niin, että ne ovat
ympäristöystävällisempiä ja parantavat työturvallisuutta ja
hyvinvointia.

Hävittäminen
Jätteen määrää on minimoitu vähentämällä raaka-aineen
määrää imupussin valmistusvaiheessa ja näin se yhdessä
Serres Nemo- tyhjennyslaitteen kanssa vähentää merkittävästi
jätteen hävittämisen hiilijalanjälkeä.
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Edistyksellisen
nesteenhallinnan edelläkävijä
Osaamisemme on keskittynyt nesteiden
keräämiseen aina 1970-luvulta saakka. Alusta
alkaen keskittyminen on antanut meille
mahdollisuuden toimia uusien
työskentelytapojen edelläkävijänä ja
nesteenhallintajärjestelmien kehittäjänä.
Tarkastelemme nesteenhallintaa
kokonaisvaltaisena prosessina aina
imusta hävittämiseen. Luomme ratkaisuja
nesteenhallinnan eri vaiheisiin: keräykseen,
seurantaan ja nestemäisen jätteen
hävittämiseen. Serres-imupussijärjestelmä on
tuoteportfoliomme selkäranka.
Kehittyneemmän nesteenhallinnan tarve on
lisääntynyt viime vuosina samaan aikaan kun
toimenpiteet, joihin liittyy suurten nestemäärien
käsittely, ovat lisääntyneet nopeasti.
Loimme Serres Sagan vastaamaan tähän
tarpeeseen.
Perinteisiin imunesteen hävittämisratkaisuihin
liittyy usein kustannuksia ja riskejä, jotka
vievät arvokasta aikaa potilas- ja hoitotyöltä.
Serresin tavoitteena on ehkäistä näitä ongelmia
ratkaisuilla, jotka ovat mahdollisimman
hygieenisiä, turvallisia, kestäviä ja tehokkaita.
Turvallista ja tehokasta jätteen hävittämistä
koskevan tutkimuksemme pohjalta kehitettiin
Serres Nemo.

Serres Oy
Keskustie 23
61850 Kauhajoki as.
Puh. +358 20 746 4400
serres@serres.com

Kun me Serreksellä teemme oman
osuutemme, pystyy tuotteitamme käyttävä
terveydenhuoltohenkilökunta keskittymään
tärkeimpiin tehtäviin.

Seuraa meitä:
LinkedIn:

Serres Oy

YouTube:

Serres

Twitter:

@WeAreSerres

Web:

serres.com
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