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Serres Sugpåsar 

 

 
Serres slutna sugsystem är ett säkert och hygieniskt system, både för patient och 
användare . Det slutna sugsystemet kan användas till alla på marknaden vanligen 
förekommande sugkällor. 
Serres sugpåsar ska användas tillsammans med Serres sugkanistrar som finns i 
storlekarna 1, 2 samt 3 Liter. 
Sugpåsarna levereras tomma eller förfyllda med ett superabsorberande pulver som 
förtjockar den uppsugna vätskan. Det innebär en extra säkerhet vid hantering av 
avfallet. 
På insidan av locket finns ett hydrofobt filter. Detta fungerar som överfyllnadsfilter och 
bakteriebarriär samt förhindrar backflöde till sugkällan. 
Uppkopplingen är enkel. Med endast en koppling på locket till patientanslutningen 
minimeras risken för felkoppling. Kopplingen är av standardmodell och passar alla 
kopplingar och konor på marknaden. 
Sugpåsarna är var och en individuellt testade vilket ger en 100% garanti för att 
produkterna alltid är av högsta kvalitet. 
Inga speciella påsar krävs för seriekoppling. Serres sugpåsar kan användas både 
som singelkopplad och seriekopplad. Det ger en besparing av antal artiklar på 
avdelningen samt mindre skrymmande förpackningar. 
Sugpåsarna är PVC Fria och latexfria. Påsarna kan förbrännas. Lokala föreskrifter 
finns för avfallshantering. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Serres Sugpåsar 
 

 
 

Material: Sugpåsen - Polyolefin, polyethylen och polypropylen 
Pulver - Superabsorberande Polymer 
Specifikationer: 
Volym 1, 2 eller 3 Liter 
Patientanslutning 12 mm 
Övrigt Kartonger av wellpapp, återvinningsbart 
EN standard: EN 980 
 
 
 
Vilken påse passar till vilken kanister? 
1 liter 6057308 (transparent), 6057309 (blå) 
2 liter 6057328 (transparent), 6057329 (blå) 
3 liter 6057348 (transparent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tilläggsbeskrivning till 
för Serres Sugpåsar med backventil 

 
Vi kan nu erbjuda Serres sugpåsar med ett membran som utgör ett mekaniskt skydd 
mot överfyllnad eller eventuellt backflöde från påsen ut i slangen. Membranet är 
placerat på insidan av locket, vid patientkopplingen och är testat för att tåla ett 
vacuum mellan -15kPa -- -95kPa. 
 
 
Kom ihåg: En backflödesventil kan aldrig användas som en kork. Förslut därför alltid 
patientporten med den avsedda korken. 
 
 
Bra att veta: Sugpåsar med backventil kan användas i seriekoppling, men för att 
eliminera risken för backflöde, kom ihåg att alltid koppla ifrån påsarna enligt korrekt 
instruktion. Ta först av slangar anslutna till patientporten. Förslut patientporten med 
korken. 
 
Stäng till allra sist av sugkällan. 
 
 
SUGPÅSE: 
Material sugpåse: Polyethylen, Polypropylen 
Innehåller inte Latex eller PVC 
Material membran: POM = Polyoxymethylene 
Volym sugpåse: 2 L eller 3 L 
EN standard: SFS-EN 980 
 
 
 
 
 

 


