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A evoluir juntos

A Serres é pioneira na gestão inteligente de
fluidos na área da sucção. As soluções 
desenvolvidas tornam o trabalho diário nos 
hospitais mais fácil e eficiente. A Serres partilha 
a paixão dos profissionais de saúde 
pelo cuidado dos seus pacientes através da 
melhoria na recolha, na eliminação e na 
gestão de fluidos, permitindo assim que os 
profissionais de saúde se concentrem no que 
realmente é importante.

Fiabilidade

A confiança nas soluções de gestão de fluidos 
é a chave para as pessoas que se apoiam nelas 
diariamente. A fiabilidade está enraizada nos 
nossos altos padrões ao desenvolver produtos 
de qualidade durante os últimos 50 anos.

Eficiência

As soluções inteligentes da Serres melhoram 
os fluxos de trabalho e do paciente. Trabalhamos
em colaboração com os profissionais de saúde 
para melhorar a eficiência na gestão de fluidos.

Comodidade

A Serres desenvolve soluções holísticas que 
facilitam o dia a dia dos profissionais de saúde. 
Todos os produtos são intuitivos de 
configurar e convenientes para utilizar com 
segurança, mesmo nos momentos mais 
conturbados. 
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1. Sistema de sacos

de sucção da Serres

O sistema de sucção da Serres 
permite uma recolha de fluidos 
segura e fiável em todas as 
operações e áreas da unidade 
de saúde.

2. Recipientes de
sucção da Serres

Os recipientes de sucção 
reutilizáveis da Serres
são compatíveis com os 
sacos de sucção 
descartáveis da Serres.

A solução integrada de 
gestão de fluidos da Serres

 

Oferecemos soluções para recolha, eliminação e gestão 
de fluidos com os sistemas da Serres: Sacos de sucção, 
Nemo e Saga.

Os produtos Serres são desenvolvidos para trabalhar
em conjunto, criando uma cadeia holística desde a sucção 
até à eliminação. O sistema de sacos de sucção da Serres
oferece uma solução fiável para a recolha fácil e segura 
de fluidos. Juntamente com o equipamento de eliminação 
de resíduos, Nemo da Serres, cria uma solução integrada de 
gestão de fluidos. O Saga da Serres é um dispositivo inteligente 
de gestão de fluidos para lidar com grandes quantidades de
líquidos, melhorando os fluxos de trabalho dentro e fora do
bloco operatório.

1.

2.

→ pág. 6 → pág. 9

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA A GESTÃO DE FLUIDOS DA SERRES
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3. Nemo da Serres

O Nemo da Serres esvazia 
o conteúdo dos sacos de
sucção da Serres diretamente
no sistema de águas
residuais com o mínimo de
esforço, tornando a eliminação
de fluidos mais segura, limpa
e económica.

4. Saga da Serres

O Saga da Serres melhora
a gestão de fluidos nos 
blocos operatórios através 
da sua ilimitada capacidade 
de recolha, pela monitorização
automática do déficit de fluidos
e pela solidificação dos 
resíduos no próprio local.

3. 4.

→ pág. 18 → pág. 20
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Recipientes de sucção reutilizáveis

A fonte de vácuo é conectada ao conector angular do recipiente. 

Depois de instalado, não há necessidade de tocar no tubo de 

vácuo ou no conector entre as cirurgias.

Os recipientes podem ser instalados numa variedade de suportes

diferentes. Os recipientes são transparentes, mas os modelos de 

cor azul estão disponíveis para circunstâncias sensíveis.

A ampla escala de medição é fácil de ler de todas as direções.

A estrutura robusta e o material resistente permitem uma limpeza 

eficaz, incluindo em autoclave.

Os recipientes de 2000ml e 3000ml são redondos. Os recipientes de

1000 ml têm formato oval e cabem até nos espaços mais reduzidos.

1.

2.

3.

4.

5.

2.1.

3.

4.

5.

RECOLHA DE FLUIDOS

Segurança e confiança
facilitadas 

 

Sacos de sucção descartáveis

O filtro hidrofóbico atua como um combinado de filtro 

bacteriano e protecção contra transbordo. Este pára a sucção 

automaticamente quando entra em contacto com fluidos.

A porta de série permite expandir a capacidade de sucção 

até 36 litros.

 

Os sacos dobrados com fitas tornam a instalação rápida e fácil.

O agente solidificante, embalado em bolsas solúveis, é pré

inserido no saco para que se possa iniciar a cirurgia 

imediatamente.

Ponto de fixação do copo de medição. Todos os produtos e 

acessórios são compatíveis com outros produtos da Serres e

desenhados para funcionar em conjunto.

Após utilização, basta agarrar a alça e retirar o saco.

A conexão simples patenteada garante uma instalação 

virtualmente livre de erros. Basta conectar o tubo do paciente

e o sistema estará pronto a utilizar.

 

Depois de fechar, todas as tampas permanecem firmemente 

fechadas e mantêm o saco completamente selado, mesmo em 

caso de queda.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

8. 6.7. 3.

2.

4.

1.

5.

Como a sucção é de vital importância no bloco operatório, o 

sistema de sacos de sucção da Serres foi desenvolvido em 

estreita cooperação com profissionais de saúde para fornecer

sucção segura e fiável em todos os momentos - não importa

o quão exigente seja o procedimento. 

O sistema de sacos de sucção da Serres consiste em sacos de

sucção descartáveis, recipientes de sucção reutilizáveis e uma 

ampla gama de acessórios. Este sistema fechado elimina o 

contacto com o sangue e com os fluidos, e o seu encerramento 

seguro garante que não haja derramamento ou fuga. Desenhado

em conjunto com os utilizadores, tornamos o sistema de sacos 

de sucção da Serres o mais fácil de utilizar possível.
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Sacos de sucção padrão da Serres

Criados para oferecer suporte à segurança e à higiene, os sacos
de sucção padrão da Serres são ideais para o uso básico diário.

Sacos de sucção dobrados da Serres

Os sacos de sucção dobrados da Serres são os mais fáceis e 
convenientes de instalar do mercado.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57157 Saco de sucção, 1000ml 216 (36 x 6)

SR-57167  Saco de sucção, 2000ml 144 (24 x 6)

SR-57187 Saco de sucção, 3000ml 144 (24 x 6)

SR-57167-0  Saco de sucção dobrado, 2000ml 144 (24 x 6)

SR-57187-0  Saco de sucção dobrado, 3000ml 144 (24 x 6)

Saco de sucção com válvula anti-retorno da Serres

A válvula anti-retorno ajuda a evitar derrames em caso de enchimento
excessivo, ou se a porta do paciente for deixada aberta.

SR-57157-3 Saco de sucção c/ válvula anti-retorno, 1000ml 216 (36 x 6)

SR-57167-3 Saco de sucção c/ válvula anti-retorno, 2000ml 144 (24 x 6)

SR-57187-3 Saco de sucção c/ válvula anti-retorno, 3000ml 144 (24 x 6)

Sacos de sucção da Serres
Desenhados para fornecer o mais alto desempenho e facilidade de 
uso, os sacos de sucção da Serres estão disponíveis nos tamanhos 
1000ml, 2000ml e 3000ml. São feitos de filme fino de polietileno, no 
entanto forte, tornando o sistema seguro, higiénico e duradouro. 

Os sacos de sucção da Serres não têm PVC na sua composição e 
utilizam muito menos plástico do que outros produtos comparáveis. 
Reduzir a quantidade de plásticos na fabricação torna os sacos de 
sucção muito mais leves e permite que ocupem menos espaço 
quando embalados. Isso cria eficiência na logística e reduz as 
emissões de CO  .2

Referência Designação Qtd. mínima

Referência Designação Qtd. mínima
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Sacos de sucção embalados individualmente da Serres 

Os sacos de sucção embalados individualmente são ideais quando o 
consumo de sacos de sucção é mínimo.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57157-2 Saco de sucção embalado 
individualmente, 1000ml

192

SR-57167-2 Saco de sucção embalado
 individualmente, 2000ml

126

SR-57187-2 Saco de sucção embalado 
individualmente, 3000ml

126

Saco de sucção com duplo filtro da Serres

Utilizado em operações com produção de fumo de compostos pesados. 
Se uma quantidade excessiva de aerossol ou fumo for aspirada, o filtro 
extra evita o bloqueio prematuro do filtro de transbordo.

SR-57167-5 Saco de sucção c/ filtro duplo, 2000ml 144 (24 x6 )

SR-57187-5 Saco de sucção c/ filtro duplo, 3000ml 144 (24 x 6)

RECOLHA DE FLUIDOS

Guia de seleção de sacos de sucção 

Referência Padrão Dobrado Pre-gelificado
Embalado

individualmente

Com válvula

anti-retorno

 
Filtro duplo

Quantidade 

mínima *

1000ml

SR-57157 – – – – – 216 (36x6)

SR-57557 – – – – – 192 (32x6)

SR-57157-2 – – – – – 192 **

SR-57157-3 – – – – – 216 (36x6)

2000ml

SR-57167 – –  – – – 144 (24x6)

SR-57167-0 – –  – – – 144 (24x6)

SR-57567-0 –  – – – 132 (22x6)

SR-57167-2 – – – – 126 **

SR-57167-3 – – – – 144 (24*6)

SR-57167-5 – – – – 144 (24x6)

3000ml

SR-57187 – – – – – 144 (24x6)

SR-57187-0 – – – – – 144 (24x6)

SR-57587-0 – – – – 120 (20x6)

SR-57187-2 – – – – 126 **

SR-57187-3 – – – – 144 (24x6)

SR-57187-5 – – – – 144 (24x6)

24

*  Salvo indicação em contrário, os sacos de sucção são embalados em caixas dispensadoras, e 6 caixas dispensadoras cabem numa caixa de transporte. 

** Os produtos são embalados em caixas de armazenamento maiores para uma melhor gestão logística.

Referência Designação Qtd. mínima
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Recipientes de sucção azuis

Os recipientes azuis foram projetados para circunstâncias sensíveis, 
para garantir o conforto dos pacientes e familiares.

Recipiente de descarga

Em utilização intermitente, os tubos de sucção podem ser enxaguados 
e manterem-se operacionais através da sucção de uma pequena 
quantidade de água do recipiente de descarga.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57309 Recipiente de sucção azul, 1000ml 45

SR-57329 Recipiente de sucção azul, 2000ml 24

SR-57319 Recipiente de descarga, branco, 1000ml 45

Recipientes de sucção
Os recipientes de sucção da Serres são certificados como
dispositivos de medição com uma precisão de +/- 100ml. 
Estes, raramente precisam ser substituídos pois são 
extremamente duradouros. Os recipientes são equipados com 
suportes embutidos para montagem em paredes, suportes
em rail ou trolleys, e incluem conectores angulares 
reutilizáveis para tubos de vácuo. Os recipientes ovais 
compactos de 1000ml são ideais para locais com espaço 
reduzido como ambulâncias, unidades de cuidados intensivos 
e zonas de trabalho de anestesia. 

Recipientes de sucção transparentes

O recipiente transparente, com uma ampla escala de medição, permite 
uma visualização clara do líquido aspirado.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57308 Recipiente de sucção transparente, 1000ml 45

SR-57328 Recipiente de sucção transparente, 2000ml 24

SR-57348 Recipiente de sucção transparente, 3000ml 16

RECOLHA DE FLUIDOS

Referência Designação Qtd. mínima
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RECOLHA DE FLUIDOS

Válvulas e conectores para recipientes da Serres

 A válvula de vácuo da Serres é utilizada para abrir e 
fechar a sucção quando é utilizado o filtro de fumo.

 A válvula on-off pode ser utilizada para abrir e fechar 
a sucção e substitui o conector angular cinzento.

 O conector T é utilizado em ligações em série e pode 
substituir a válvula de vácuo da Serres quando o filtro 
de fumo é usado 

 
O conector angular reutilizável pode ser adquirido 
separadamente caso seja descartado acidentalmente.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57958
Válvula de vácuo p/ recipientes de

sucção/aspiração 10

SR-57959
Válvula on-off p/ recipientes de 

sucção/aspiração 10

SR-57610 Conector T 100

SR-57618 Conector angular 20

SR-57958

SR-57610

SR-57959

SR--57618

Agente solidificador
O agente solidificador da Serres garante o manuseio 
seguro de resíduos, minimizando o risco de derramamento 
ou de contato com resíduos de fluidos potencialmente 
infecciosos.

Saco de sucção com agentes solidificadores

Os sacos de sucção com agente solidificador da Serres 
permitem um manuseio mais seguro.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57557
Saco de sucção c/ agentes 

solidificadores, 1000ml 192 (32 x 6)

SR-57567-0
Saco de sucção dobrado c/ agentes 

solidificadores, 2000ml 132 (22 x 6)

SR-57587-0
Saco de sucção dobrado c/ agentes

solidificadores, 3000ml 120 (20 x 6)

Agente solidificador

O solidificador extra está disponível em bolsas separadas
ou em recipientes de 2 kg. O solidificador pode ser adicionado
ao saco de sucção através de uma porta de série, antes ou 
depois do procedimento.

SR-57550 Agente solidificador 25g 24/288 *

SR-57551 Agente solidificador, 15g 20/200 *

SR-57553 Recipiente de agente solidificador, 2kg 1

* Os sacos são fornecidos em embalagens de 20/24 unidades. O número total de sacos numa caixa de armazenamento é 200/288 unidades.

Qtd. mínimaDesignaçãoReferência
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Referência Designação Qtd. mínima Reutilizável

SR-57918 Tubo para ligação em série 150 (25x6) não

SR-57908
Tubo para vácuo para 

ligação em série em silicone 10 sim

SR-57899
Rolo de tubo para vácuo para
ligação em série (5 metros)

 

10 sim

Ligação em série para 
grandes volumes
Os sacos de sucção da Serres são facilmente ligados em série para
uma capacidade máxima de sucção. Um tubo descartável para ligação 
em série com um conector angular é instalado entre os sacos de 
sucção. Seguidamente, os tubos de vácuo reutilizáveis, em silicone, 
ligam os recipientes à fonte de vácuo. Todas os sacos de sucção da 
Serres podem ser utilizados com ligação única ou em série.

A ligação em série permite ligar até 6 recipientes em série. Se uma 
mudança de vácuo é usada para ligar duas séries, o máximo da 
capacidade de recolha é de 36 litros num trolley. Ao utilizar os sacos 
de sucção da Serres em série, o líquido flui para o primeiro saco. 
Quando este fica cheio, o líquido começa automaticamente a fluir 
para o saco seguinte através do tubo de ligação em série, sem 
qualquer intervenção do utilizador. Quando o último saco da série
estiver cheio, ou quando o procedimento for concluído, os sacos são 
fechados e descartados exatamente como numa utilização normal.

SR-57918 SR-57908

*

* Os conectores cinzentos são reutilizáveis

RECOLHA DE FLUIDOS
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RECOLHA DE FLUIDOS

SR-6001301 Suporte para trolley 25

SR-6003199 Base para trolley alto 5

Peças de reposição para trolleys

Acessórios para trolleys

Com o suporte adicional para recipientes, a capacidade do
carrinho pode ser significativamente expandida. A válvula de 
controlo permite colocar os sacos de sucção em uso 
individual, de uma forma rápida.

SR-57941 SR-57942

Trolleys
Trolleys em dois tamanhos

Os trolleys da Serres são leves e fáceis de transportar e 
comportam até 12 recipientes mais dois acessórios. 
Disponível em dois tamanhos.

Trolleys

O trolley alto (120 cm de altura) é fornecido com um suporte 
para 6 recipientes. No topo da barra há lugar para dois
dispositivos adicionais ( ex: conector para troca de vácuo ou 
recipiente de descarga). Pode ser instalado um suporte de 
recipientes opcional (Ref. SR-57941) para 6 recipientes 
extra. O trolley baixo comporta 3 recipientes ou equipamentos.

* O trolley alto possui peça de bloqueio das rodas

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57940 Trolley alto (120cm)* 3

SR-57945 Trolley baixo (55cm) 4

SR-57941 Suporte de recipientes 6

SR-57942 Válvula de controlo 1/30

SR-57943 Conector de válvula de controlo 100

SR-57940

SR-57955 Conector de plástico para troca de vácuo 5

Conector para vácuo

O conector para troca de vácuo foi desenhado para 
mudar o vácuo de um sistema de saco de sucção 
para outro e deve ser instalado entre dois recipientes. 
Pode também ser utilizado na ligação em série. 

SR-57955

Referência

Referência

Referência

Designação

Designação

Designação

Qtd. mínima

Qtd. mínima

Qtd. mínima
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Acessórios para sistema
de sucção da Serres  
 Todos os acessórios são compatíveis com os sacos
de sucção da Serres e são fáceis e rápidos de conectar.

 O copo de recolha foi desenhado para recolher 
partículas do líquido aspirado.

 O Copo de medição, para uma quantificação precisa 
de pequenos volumes de líquido.

 O Splash-vac é ideal para remover grandes quantidades 
de líquidos do chão, de forma eficaz.

 O filtro bacteriano pode ser ligado entre o recipiente 
de sucção e a bomba de sucção.

 O filtro de fumo evita o bloqueio prematuro do filtro 
de transbordo. 
 
O protetor da fonte de vácuo evita a contaminação do sistema
de vácuo central do hospital, e da bomba de sucção no caso 
de falha imprevisível do sistema de recolha de fluidos.

Referência Designação Qtd. mínima

SR-57247 Copo de recolha 300ml 108 (18x6)

SR-57242
Copo de recolha 300ml, sem

conector angular 
 

108 (18x6)

SR-57257 Copo de medição 250ml 72 (12x6)

SR-57270 Splash-vac+tubo de aspiração/sucção 3m 25

SR-57702 Filtro bacteriano/vírico 10

SR-57710 Filtro de fumo 10

SR-6001114 Protetor da fonte de vácuo 15

SR-57247

SR-57257

SR-57270 SR-57702

SR-6001114SR-57710
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Suportes e adaptadores
para recipientes de sucção 
O sistema de sucção da Serres inclui uma ampla gama de 
acessórios, desenhados de forma a serem práticos, funcionais 
e fáceis de utilizar.

Suportes

Os suportes da Serres foram desenhados para fixar os 
recipientes de sucção em todas as situações possíveis: parede, 
rail, mesa e cama. O suporte de rail com conexão rápida pode 
ser instalado sem recorrer a ferramentas. Os suportes de plástico 
podem ser lavados na máquina de lavar, a temperaturas até 95°C.

Qtd. miníma Material

SR-57815 Suporte de rail 25 plásticO

plásticO

plásticO

SR-57818 Suporte de rail 1/25 alumínio

alumínio

alumínio

alumínio/

alumínio/

alumínio/

SR-57820 Suporte de parede 50

SR-57817 Suporte de parede 1/25

SR-SR-57814 Suporte de parede, largo 25

SR-57825 Suporte de mesa 1/10

SR-57830 Suporte de cama 1/10
aço inoxidável

aço inoxidável

aço inoxidável

SR-57835 Suporte de mesa, 1000ml 10

SR-57836 Suporte de mesa, 2000ml 10

O conector duplo foi desenhado para substituir o conector do saco de 

sucção do paciente, no caso de ser necessária a sucção simultânea em 

dois locais. O conector reto é usado como um substituto para o conector 

do paciente se for utilizado um tubo de sucção mais largo.

Referência

Referência

Qtd. mínima

SR-57620 20/100

SR-57621 20/500
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Outros suportes

O suporte para cateteres é o recipiente mais adequado para
armazenar os cateteres onde são necessários. O suporte para 
tubos mantém o tubo de sucção sempre ao alcance e pronto
a usar.

SR-57831 SR-57833

SR-57831 Suporte para cateteres 1

SR-57833 Suporte para tubo/sonda 10

RECOLHA DE FLUIDOS

Adaptadores

Os recipientes da Serres podem ser instalados na maior parte dos
suportes de parede de outros fabricantes, com o uso de adaptadores, 
que são ideais para hospitais que pretendam evitar o trabalho 
extra de montagem.

Referência

Referência

Designação

Designação

Qtd. mínima

Qtd. mínima

SR-57821 Adatador D 50

SR-57822 Adatador C 50

SR-57823 Adatador A 50

SR-57824 Adatador V 50

SR-57826 Adatador J 50

SR-57821

SR-57823

SR-57826

SR-57822

SR-57824
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Saco e tubo de sucção

As embalagens prontas a usar contêm um tubo de conexão  

ao paciente e um saco de sucção. Esta combinação de artigos 

de sucção totalmente compatíveis simplifica o trabalho dos 

profissionais de saúde pois reduz o número de códigos de 

produtos para melhor gestão do stock.

Fémea-fémea para pontas de sucção tipo Yankauer 

(diâmetro interno do conector 11mm)

* 5,8–8,3mm / CH25, 7–10mm / CH30
** embalados separadamente

Referência
 

CH25

 

CH30

Comprimento

(m)

Tamanho do 

saco de sucção

Adaptador de 

controlo 

de vácuo **

Qtd. mínima

1000ml

SR-57157-23181 – 1,8m 1000ml – 65

SR-57157-23188 – 1,8m 1000ml Ponta p/ conector fêmea

Ponta p/ conector fêmea

Ponta p/ conector fêmea

Ponta p/ conector fêmea

Ponta p/ conector fêmea

60

SR-57157-26308 – 3,0m 1000ml 50

SR-57157-23185 – 1,8m 1000ml Stop vácuo 60

2000ml

SR-57167-23181 – 1,8m 2000ml – 60

SR-57167-26301 – 3,0m 2000ml – 50

SR-57167-23188 – 1,8m 2000ml 60

SR-57167-26308 – 3,0m 2000ml 50

SR-57167-23185 – 1,8m 2000ml 60

SR-57167-26305 – 3,0m 2000ml 50

3000ml

SR-57187-23181 – 1,8m 3000ml – 60

SR-57187-26301 – 3,0m 3000ml – 50

SR-57187-23188 – 1,8m 3000ml 60

Tamanho do tubo*

Stop vácuo

Stop vácuo
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Caixa de transporte da Serres
Os sacos de sucção da Serres são dobrados de forma a caberem até quatro
vezes mais sacos numa caixa em comparação com produtos semelhantes, 
disponíveis no mercado, tornando o transporte mais eficiente e 
proporcionando uma maior economia de espaço no armazenamento.

Uma caixa de transporte permite 
armazenar até 6 caixas dispensadoras

 

Cada caixa dispensadora contém 24 
sacos de sucção padrão Serres, de 3lt 

Uma caixa de transporte contém 216 
sacos de sucção Serres de 1lt ou 144 
de 2lt ou 3lt. 

Opções de controlo de vácuo

Os adaptadores de vácuo SerresTip e Stop ligam-se a cateteres 

padrão de sucção e permitem um controlO de sucção mais seguro no

leito do paciente. O adaptador SerresTip (adaptador de ponta para conector

fêmea) apresenta um design ergonómico exclusivo para um manuseio

mais fácil e higiénico usando apenas uma mão. O dispositivo Stop vácuo 

permite uma alteração de vácuo segura mais perto dos pacientes e 

está disponível em duas versões para acomodar cateteres de sucção 

para adulto ou pediátricos. Todos os adaptadores são vendidos 

separadamente ou fornecidos juntamente com embalagens de saco e 

tubo de sucção.

Adaptadores

SR-58280-1

SR-58250 SR-58260

Referência Designação Qtd. mínima 
Isento

de ftalato

SR-58280-1 Adaptador de ponta para 
conector fêmea

100

SR-58250 Stop vácuo, adulto 70

SR-58260 Stop vácuo, pediátrico 70
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O equipamento de eliminação de fluidos Nemo da Serres para 
sacos de sucção da Serres promove uma gestão de fluidos mais 
segura, inteligente e económica em hospitais, criando valor 
eliminação após eliminação.

O Nemo da Serres foi concebido para a eliminação de fluidos no 
local. Como os custos de eliminação de resíduos se aplicam apenas 
a sacos de sucção vazios, e não aos fluidos, os hospitais 

beneficiam de uma redução de custos de até 97%. Do ponto de

vista da higiene, o Nemo da Serres torna a eliminação um processo 
limpo, minimizando o risco de contaminação.

Conectado a uma linha de água e ao sistema de águas residuais, o 
Nemo da Serres descarrega o conteúdo dos sacos de sucção da 
Serres no sistema de águas residuais em apenas 18 segundos. No 
final do ciclo, o saco de sucção Serres vazio pode ser eliminado de 
acordo com as instruções específicas do hospital.

O Nemo da Serres cabe em espaços exíguos, com o seu design 
funcional e forma compacta. A limpeza diária do equipamento é 
facilitada com a bandeja de lavagem.

 
 

ELIMINAÇÃO DE FLUIDOS

Nemo da Serres

Criando valor na eliminação de fluídos

Designação Nemo da Serres 

Uso pretendido Esvaziar sacos de sucção padrão da Serres,
2000ml e 3000ml 

Ligações Água fria G½”  

Esgoto D50  

Electricidade: Com ligação à terra 230V / 50Hz, 
tipo F

Material Aço inoxidável, plástico

Dimensões Altura 1010-1060 mm
Largura 330 mm
Profundidade 630-730 mm

 
 

Peso Aprox. 60kg

Consumo de

água

8 litros por ciclo

Equipamento Nemo da Serres

Referência Nemo da Serres Qtd. mínima

SR-579842
Belgica, Finlandia, França, Alemanha, 

Itália, Países Baixos, Noruega,
Portugal, Espanha, Suécia, Tailândia

1 

6001269
Reino Unido, Irlanda, Emirados Árabes

Unidos, Koweit, Malásia
1

6003127 Suiça 1

6003128                             Dinamarca                           1

6001271 África do Sul 1

6001270 Arábia Saudita 1

6001267 Austrália 1

6001273 China 1

570984 EUA/Canada 1

6001268 Chile 1
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ELIMINAÇÃO DE FLUIDOS

Peças de reposição

Referência Peças de reposição Qtd. mínima

SR-5798713 Selo interno 1

SR-5798714 Selo externo 1

Benefícios do Nemo da Serres

Valor

O Nemo da Serres gera valor a cada utilização, levando à redução

de custos na eliminação de resíduos, em até 97%.

Higiene

O Nemo da Serres torna o processo de eliminação de fluidos mais

limpo, com sacos de sucção da Serres seguramente fechados e

esvaziados num recipiente fechado.

Comodidade

O Nemo da Serres acelera o fluxo de trabalho diário esvaziando

os fluidos num ciclo de apenas 18 segundos.

Consumíveis do Nemo da Serres

Bandeja de lavagem

SR-570985 EUA, Portugal 40 

57985 Finlandia 40

5798501 Itália 40

5798502 Noruega 40

5798503 Reino Unido 40

5798504 Suécia, Dinamarca 40

5798505 Espanha 40

5798506 Alemanha 40

5798508 França, Países Baixos 40

6001223 Canadá 40

6003020 China 40

6003205 Austrália 40

Qtd. mínimaReferência
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GESTÃO DE FLUIDOS

Saga da Serres 

Sucção e gestão inteligente de fluidos

A ascenção das cirurgias endoscópicas e de 

ambulatório aumentou o volume de fluidos nas 

operações tornando necessárias soluções 

inteligentes para reduzir os riscos e recuperar 

a eficiência. 

O Saga da Serres é adequado a procedimentos

de grande volume em áreas como a urologia, 

ortopedia e ginecologia, pois a sua capacidade 

de recolha pode ser expandida com recipientes

vazios enquanto o procedimento continua.

O Saga da Serres melhora a gestão de fluidos no 

bloco operatório, controlando a sucção, oferecendo 

capacidade de recolha ilimitada, monitorizando 

as quantidades de fluidos automaticamente e 

solidificando os resíduos de fluidos no local. Isto 

permite que os profissionais de saúde possam 

manter o seu fluxo de trabalho, sem distrações. 

Designação Sistema de gestão de fluidos Saga  da Serres®

Uso pretendido O Sistema de Gestão de Fluidos Saga da Serres destina-se à 
utilização em bloco operatório para recolha de fluidos 
cirúrgicos e medir o diferencial de volume entre o fluido 
cirúrgico irrigado e o recolhido.

Classificação do

equipamento

Equipamentos médicos eléctricos - Classe I; 
Parte aplicada tipo CF

Modo de 

operação

Sucção cirúrgica contínua 10 - 80 kPa
Dispositivo de alto vácuo / alto fluxo

Ligações Conexão de alimentação: Ficha terra 100-240 V AC 50/60 Hz 
Consumo de energia: 330 VA 
Conexão de vácuo: conectada com diferentes mangueiras de vácuo 
fornecidas no sistema, para sistema de tubagem de gás medicinal em 
conformidade com EN ISO 7396-1: 2016 ou a uma bomba de vácuo.

Material Alumínio, aço, plástico

Dimensões Altura 1500 - 2050 mm (+/- 10mm)
Largura 583 mm
Profundidade 965 mm 

Peso (vazio) 121 kg

Capacidade de

recolha

inicial

36 litros (6 recipientes de 6l)

Capacidade do 

reservatório de 

irrigação

Máx. 10l por reservatório
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Consumíveis do Saga da Serres

Equipamento Saga da Serres

SR-58102 Saco de Sucção,  6000 mL 72

SR-58103 Coletor de paciente único 36

SR-58104 Cartucho de agente solidificante, 0,6 kg 12

Referência

Referência

Designação

Designação Qtd. mínima

SR-58100 Unidade de controlo

SR-58101 Carro, incluindo 6 recipientes

SR-58118 Reservatório de irrigação
(opcional; 1 ou 2 por unidade de controlo)

SR-58119 Licença de software AutoGel
(opcional; para distribuição do agente solidificante)

 

Várias Mangueiras de vácuo
 

SR-58115
Recipientes de sucção com tampa de 6000 mL

Quantidade por embalagem: 6 unidades

GESTÃO DE FLUIDOS

Recolha eficiente de grande 

volume de fluidos

 

O Saga da Serres oferece ótimos recursos

de recolha com um sistema de dois canais

para uma sucção eficiente e silenciosa, 

tanto no local da cirurgia quanto na

envolvente.

Expande para se adequar a cada caso

A capacidade inicial de recolha de 36 litros 

do Saga da Serres pode ser expandida, 

Sem interromper o procedimento, com a 

substituição imediata dos sacos de sucção.

Controlo do início ao fim

O Saga da Serres permite gerir o risco de 

absorção excessiva de líquidos do 

paciente, reduzindo as possibilidades de 

erro humano e exibindo a monitorização de 

dados, em tempo real, da irrigação e das 

quantidades de recolha, com alertas de 

acumulação de líquido. Tudo isto através 

de ecrãs táteis, de fácil utilização.

SR-58103

SR-58115

SR-58104

SR-58102



Soluções inteligentes, 
a pensar no ambiente

Tornamos a saúde mais sustentável projetando 

soluções que ajudam a diminuir o impacto ambiental

da gestão de fluidos. Analisamos o impacto em todo

o ciclo de vida dos cuidados de saúde para fazer da 

Serres a escolha sustentável para si.

Inteligente em todo o 
ciclo de vida dos
cuidados de saúde

Design

A minimização do impacto ambiental começa 
no design dos produtos.

 

Produção

Com a produção nas nossas próprias mãos
controlamos o impacto do processo.

 

Transporte

 
Design de produto e embalagem ideais para
um transporte inteligente.  

Armazenamento

Embalagens inteligentes que economizam espaço e
criam eficiência nos hospitais.

 

Utilização

Soluções desenhadas para serem mais amigas do 
ambiente em conjunto com uma influência positiva 
na segurança e no bem-estar no trabalho.

Eliminação

A minimização de resíduos, juntamente com o 
equipamento Nemo da Serres, diminui significativamente
a pegada de carbono da eliminação de resíduos 
fluidos.
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Pioneiros na gestão

inteligente de fluidos

 

A nossa experiência está centrada na

recolha de fluidos desde os anos 70. 

Desde o início, o nosso objetivo claro

permitiu-nos ser pioneiros em novas

formas de trabalho, criando sistemas 

para gestão inteligente de fluidos. 

Quando falamos sobre gestão de 

fluidos adotamos uma abordagem 

holística para todo o processo, desde 

a sucção até ao descarte e mais além. 

Hoje, a Serres cria soluções para todas

as etapas da gestão de líquidos - 

monitorização, recolha e eliminação de 

resíduos de fluidos.

Como o número de operações 

envolvendo grandes quantidades de 

líquido aumentou rapidamente nos 

últimos anos, também aumentou a 

necessidade de melhorar a gestão de

fluidos. Para atender a essa necessidade 

foi desenvolvido o Saga da Serres.

 

As soluções convencionais de resíduos de 

fluidos médicos geralmente trazem custos 

e riscos. A Serres procura prevenir esses 

problemas com soluções inteligentes que 

tornam os modos de tratamento o mais 

higiénicos, seguros, sustentáveis e eficientes

possível. Como resultado da nossa pesquisa

para a eliminação segura e eficiente de resíduos 

criamos o Nemo da Serres.

Quando a Serres faz a sua parte, as 

pessoas que se apoiam e contam com estas

soluções podem focar-se melhor no que  

realmente é importante.
 

Serres Oy

Keskustie 23

FI-61850 Kauhajoki as., Finland

Tel. +358 20 746 4400

serres@serres.com

Siga-nos:

LinkedIn: Serres Oy

YouTube: Serres

Twitter: @WeAreSerres

Web: serres.com


