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Rev. D (07/06) 

Aviso de Cuidado 
 

APENAS PARA TENSÃO CC (Corrente Contínua) 

NÃO CONECTE DIRETAMENTE À ALIMENTAÇÃO 115V CA (Corrente Alternada) 

EXCETO ATRAVÉS DA BATERIA SSCOR CA PARA CC 

CARREGADOR PEÇA # 80533 

 

1. As unidades de sucção S-SCORT® não foram projetadas ou tem a intenção para uso em procedimentos 

estendidos que requerem aplicações prolongadas de alto vácuo / baixo fluxo de ar, como é o caso da 

drenagem de feridas ou endoscopia ou em qualquer outro procedimento que produza altos níveis de 

vácuo em um sistema ocluído por um período prolongado de tempo. Desligue a unidade de sucção S-

SCORT quando não estiver em uso. 

2. A lei federal restringe este dispositivo à venda, distribuição e uso por, ou por ordem de um médico, 

técnico médico de emergência ou outro médico. Para uso por pessoal médico treinado em técnicas de 

sucção e no uso de equipamentos médicos de sucção. 

3. Este manual está restrito à discussão sobre o uso e manutenção deste dispositivo. Não tem a intenção 

de discutir técnicas profissionais em procedimentos de sucção. 

4. O operador deve estar completamente familiarizado com estas instruções de operação antes que este 

dispositivo seja usado. 

5. Reconecte todas as unidades de sucção SSCOR à fonte de carregamento após cada uso. 

6. Não use na presença de agentes inflamáveis ou anestésicos. 

7. O S-SCORT III produz um poderoso vácuo. Não use o S-SCORT III para aspirar neonatos. 

8. A válvula de fechamento na tampa do recipiente fechará quando o recipiente estiver cheio. 

9. Instale um novo recipiente antes de testar o vácuo acima de -300 mmHg para minimizar a 

possibilidade de implosão, que pode ocorrer quando um recipiente estiver envelhecido ou danificado. 

10. A bomba de sucção deve ser reconectada à fonte de carregamento após cada uso e permanecer em 

carregamento até quando necessário. Desconecte apenas para uso portátil. Verifique frequentemente 

o estado da bateria, consulte a inspeção semanal, página 6. O carregador CA-CC da SSCOR apenas 

carrega a bateria, ele não funcionará a bomba. A bomba funcionará com a energia do veículo quando 

a unidade estiver conectada diretamente à bateria do veículo através do cabo de alimentação DC. 

 

NOTA: NÃO TENTE ALTERAR O SISTEMA ELÉTRICO. 

ESTA UNIDADE FUNCIONA APENAS COM 12-14 V CC. 
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Descrição Geral 
O S-SCORT® III é uma bomba de sucção portátil, com bateria de 12V CC, para ser usada por profissionais 

treinados em técnicas de atendimento de emergência para abrir as vias aéreas, removendo líquidos corporais 

e partículas de materiais. 

O Modelo 74000 é alimentado por baterias de chumbo-ácido seladas, capazes de manter a unidade 

funcionando por 45 minutos (± 10%). As baterias são recarregadas por conexão direta ao veículo ou por um 

carregador de tensão fixo (incluído com a unidade) de 115V CA para 13,8V CC. Uma bateria selada de chumbo-

ácido é muito estável e confiável. Muitos fatores podem afetar a vida útil da bateria: 

•  Deixar uma unidade ligada depois que não houver mais energia suficiente para operar a bomba pode 

causar a descarga completa da bateria. Isso pode reduzir a vida útil ou destruir sua bateria. 

• Não carregar a bateria por um longo período também fará com que a bateria fique completamente 

descarregada. 

• Baixas temperaturas podem reduzir a capacidade disponível. 

• Altas temperaturas podem causar deformação da caixa da bateria e danificá-la. 

Baterias de chumbo-ácido seladas podem ser facilmente mantidas para permitir a operação adequada do 

equipamento. Para proteger a bateria, após cada procedimento, desligue a unidade, coloque-a em carga e 

sempre guarde a bomba em local a temperatura ambiente. A única maneira de garantir que a bateria tenha 

capacidade funcional, mesmo se for indicado que a bateria esteja totalmente carregada, é executar a 

verificação semanal sugerida na página 6 deste manual de operações. 

O S-SCORT III foi projetado para fornecer sucção instantânea e eficaz, independentemente de fontes externas 

de energia e pode ser pré-configurado para ser ativado imediatamente ao chegar ao paciente angustiado, sem 

tempo necessário durante os primeiros minutos críticos do código. O poder de sucção é controlável nos casos 

em que a potência total seria considerada prejudicial ao paciente. Todos os controles estão claramente 

rotulados e facilmente acessíveis. 

O S-SCORT III está equipado com um recipiente coletor descartável que possui um filtro bacteriano para 

peneirar partículas transportadas pelo ar e uma válvula mecânica de desligamento para impedir o 

transbordamento de fluido. 

S-SCORT®III Modelo 74000 

Bomba de sucção portátil operada a bateria 

Patente U.S. No. 5134994 

©2006 S-SCORT, HI-D e Big Stick são marcas registradas da SSCOR, Inc.  
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Características Importantes 
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Legenda Componente Função 

1 Mangueira de vácuo Conecta o regulador ao recipiente 

2 Porta de vácuo Conecta o recipiente a mangueira de vácuo 

3 Porta do paciente Conecta o recipiente ao tubo do paciente 

4 Tubo de conexão do paciente 9/32” I.D., Peça SSCOR # 43200 

5 Recipiente descartável 1200 cc/ml, Peça SSCOR # 48041 

6 Ponta de sucção ventilada Ponta de sucção de furo grande HI-D® “Big Stick®” com 
controle de polegar. Peça SSCOR # 44241 

7 Luz indicadora de carregamento Representa a conexão elétrica do 
carregador para a unidade 

8 Botão Liga/Desliga Liga e desliga a unidade 

9 Tomada do carregador Para conectar o carregador a bateria 

10 Alça de transporte Para transporte da unidade 

11 Controle do regulador Ajusta a pressão negativa 

12 Conexão da bateria Desconexão rápida 

13 Bomba Fornece fonte de vácuo 

14 Conjunto de bateria Fornece energia elétrica à bomba 

15 Carregador de bateria Carrega a bateria depois de cada uso 

16 Plugue elétrico de 12V CC Para conectar o carregador a bateria 

17 Cabo de energia CC Cabo de energia que conexão ao veículo 

 

Instruções de Operação 
 

INSPEÇÃO SEMANAL: 

Estabeleça uma lista rotina de verificação semanal para garantir o bom desempenho do equipamento. 

1) Confirme se a unidade está conectada à fonte de carregamento. Verifique a luz indicadora de carregamento 

(7). 

2) Opere a unidade por 15 minutos. NOTA: Remova a unidade da fonte de carregamento antes de operar a 

unidade. 

3) Verifique se há vácuo - Verifique se o regulador (11) está pressionado na posição de alto vácuo. 

4) Após 15 minutos de funcionamento, volte a carregar a unidade. Se a unidade parar ou diminuir durante os 

15 minutos de duração, a bateria (14) está envelhecida ou danificada e perdeu sua capacidade. 

Entre em contato com a SSCOR para trocar a bateria. 
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SUGESTÕES DE CARGA DE BATERIA 

É importante manter a bateria sempre conectada à fonte de carregamento quando a unidade não estiver em 

uso. 

Para que a bateria S-SCORT® III opere com a máxima eficiência, ela deve ser carregada de uma fonte de 

energia que elevará o nível de tensão da bateria até a faixa de operação de 13V CC. Este modelo SCORT III É 

equipado para carregar a bateria de duas maneiras, com um carregador de bateria de tensão fixa de 115V CA 

(15) e um cabo de alimentação CC para conexão direta ao veículo (17). 

Um veículo ativo, executando chamadas o tempo todo, fará bem em carregar o S-SCORT III do sistema de 

carregamento DC do veículo. 

O método preferido de carregar o S-SCORT III é conectar o cabo de alimentação CC no sistema de energia CC 

do veículo em uma linha adequadamente preparada com um fusível em frente ao interruptor principal. Este 

método de carregamento é projetado para manter a bateria sempre carregada. Se a unidade de sucção for 

operada enquanto estiver conectada ao veículo utilizará a energia do veículo e economizará sua própria 

bateria para uso emergencial. Todas as unidades de sucção da SSCOR, Inc. possuem um diodo para evitar o 

rebaixamento do sistema elétrico do veículo que chega à bomba e um fusível para proteger a bomba de 

sobretensões elétricas do veículo. Se sua unidade de sucção estiver ligada à bateria do veículo através de uma 

fonte de alimentação do interruptor de carga, use um filtro para eliminar picos de tensão. 

Um veículo que realiza chamadas pouco frequentes não se carrega com frequência suficiente para manter as 

baterias nos 13V CC de operação e deve confiar no carregador de bateria S-SCORT III 115V CA quando o 

veículo estiver conectado à linha de rede elétrica doméstica. Nesse caso, o cabo de alimentação CC deve ser 

usado como fonte de energia suplementar para operar o S-SCORT III a partir do veículo durante o transporte 

do paciente. Para utilizar o carregador de bateria de 115V CA, a bomba de sucção deve ser removida do 

veículo e carregada numa tomada de 115V CA ou o carregador deve ser conectado a uma tomada elétrica 

doméstica no veículo. 

Seja qual for o método de carregamento escolhido, lembre-se de manter a unidade conectada à fonte de 

carregamento sempre que a unidade não estiver em uso. 

AVISO: Os números das teclas dos componentes são indicados dentro de ( ) s. Páginas de referência 4 e 5. 

Operação elétrica: é necessário carregamento constante. 

CARREGAMENTO CC DO S-SCORT III PELO VEÍCULO 

Ligue adequadamente o cabo de energia CC (17) ao sistema elétrico CC ativo do veículo em uma linha de 

frente ao interruptor principal. Conecte o fio elétrico ao S-SCORT® III, conectando com segurança o plugue de 

carregamento (16) ao receptáculo (9). A bateria do S-SCORT III é carregada pelo sistema elétrico do veículo e a 

bomba é alimentada pela corrente do veículo e pela bateria S-SCORT III funcionando paralelamente. 

CARREGAMENTO CC DE 115V CA AO CARREGADOR DE BATERIA 13,8V CC  

Se for necessário carregar de uma fonte de 115V CA, conecte o S-SCORT III ao carregador de bateria SSCOR CA 

(15) Peça SSCOR nº 80533 (incluída na unidade). O carregamento CA deve levar a bateria a uma carga de 

trabalho confiável em 4 a 6 horas. 

A luz indicadora de carregamento (7) no painel frontal indica que o S-SCORT III está recebendo entrada 

elétrica do carregador CA ou de um veículo. Não indica a condição da bateria. Verifique o indicador de 

carregamento luz para garantir que você tenha uma boa conexão elétrica. 
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Operação da Unidade 

A pressão negativa no modelo 74000 é controlada por um regulador de duas posições (11). Quando 

totalmente pressionado (empurrada em direção à bomba), a pressão negativa excede -525mmHg. Para 

reduzir a pressão negativa, puxe o regulador direto para fora. Nesta posição, a pressão negativa será -120 

mmHg (± 15%). 

Prenda o tubo de conexão do paciente (4) à porta do paciente (3) no recipiente (5). Use tubulação de 9/32 "de 

D.I. Gire o interruptor Liga/Desliga (8) para a posição ligada (ON) e obstrua o final do tubo de conexão do 

paciente. Mantê-lo ocluído por 10 segundos. Solte a oclusão e observe evidências de pressão negativa. Se a 

bomba estiver funcionando e nenhuma pressão negativa for observada, verifique se a tampa do recipiente 

descartável está apertada e as conexões de vácuo estão seguras. Descarte o recipiente após o uso de acordo 

com os requisitos e normas locais / regionais / nacionais para a eliminação de resíduos perigosos. 

Reconecte o S-SCORT III ao veículo ou ao carregador de bateria (15) o mais rápido possível, seguindo os 

códigos de instruções conectando firmemente o plugue de carregamento (16) ao receptáculo da unidade (9). 

CUIDADO - Sempre desligue o interruptor da bomba assim que possível após o procedimento. As baterias 

recarregáveis sofrerão um curto-circuito se continuarem a descarregar após atingirem o ponto em que não 

tem energia suficiente para acionar a bomba. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição "Desligado" 

(Off) até quando necessário. 

Solução de Problemas 
PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA AÇÃO CORRETIVA 

A unidade não funciona 
quando o botão está na 
posição ligado (ON) 

Conexão solta Aperte as conexões 

Bateria descarregada Recarregue a bateria 

Bateria danificada Troque a bateria 

Carregador danificado Verifique a saída do carregador 

A unidade não suga quando 
a bomba está operando 

A mangueira de vácuo 
está solta 

Verifique as conexões 

O recipiente está 
danificado 

Substitua o recipiente 

A tampa do recipiente 
não está bem fechada 

Aperte a tampa do recipiente 

Ventilação do polegar 
na ponta de sucção 
não está obstruída 

Obstrua com o polegar 

A bomba está lenta Materiais residuais 
coletados na cabeça da 
bomba 

Substitua a bomba 

A bateria não consegue 
reter a carga 

Substitua a bateria 

Conexões soltas Verifique as conexões 

O sistema desliga quando 
suga partículas de materiais 
pesados 

Mangueira entupida na 
tampa do recipiente 

Remova o conector ou tampa do recipiente e 
remova a obstrução 

A bóia da válvula se 
fechou 

Afrouxe a bóia da válvula, esvazie o conteúdo 
ou substitua o recipiente 

Está difícil puxar a haste do 
regulador 

A haste necessita de 
lubrificação 

Lubrifique a haste com lubrificantes 
pneumáticos 
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Garantia 
A SSCOR garante que cada novo produto está livre de defeitos de material e de fabricação sob uso normal e 

serviço por um período de um ano a partir da data da compra. Se devolvido à SSCOR, providenciaremos 

reparos ou substituição dentro dos termos da garantia. O produto deve ser descontaminado e devolvido 

adequadamente embalado em remessa pré-paga. Perdas ou danos durante o transporte para a fábrica são de 

responsabilidade do comprador. Por favor ligue para 800-434-5211 ou internacional +1 818-504-4054 para 

obter uma autorização de devolução ou para localizar um centro autorizado de reparo. A perda ou dano na 

remessa de devolução da SSCOR deve correr sob o risco do comprador. 

A garantia não se aplica a qualquer produto SSCOR que tenha sido reparado por alguém que não seja um 

representante autorizado da SSCOR, se for alterado de qualquer forma que, no julgamento da SSCOR, afete 

sua segurança ou eficácia, sujeito a uso indevido, negligência ou acidente, se o número de série tenha sido 

alterado, apagado ou removido. 

Esta garantia também não se aplica a qualquer produto SSCOR que tenha sido conectado de outra forma que 

não conforme as instruções fornecidas pela SSCOR. 

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e todas as outras obrigações ou 

responsabilidades por parte da SSCOR, e a SSCOR não assume nem autoriza qualquer representante ou outras 

pessoas a assumir por ela, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda dos produtos SSCOR. 

Esta garantia te fornece direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de 

jurisdição para jurisdição. Para países onde os termos mínimos de garantia são determinados por lei, o prazo 

de garantia é o período legal mais longo ou o termo listado acima. 

Baterias, itens descartáveis, incluindo o recipiente de coleta, tubos de pacientes e cateteres estão excluídos 

desta garantia. 

Manutenção 
Cuidado Preventivo 

Observe a seguinte rotina de manutenção para garantir a disponibilidade a qualquer momento: 

1) Quando o aspirador SSCOR não estiver em uso, mantenha as baterias em carregamento contínuo. 

2) Teste o aspirador SSCOR em intervalos regulares; Veja a página 6. 

3) Verifique se o aspirador SSCOR está sempre limpo e pronto para uso. 

4) Se o procedimento produziu uma quantidade excessiva de líquidos, verifique a mangueira de vácuo (1) para 

obter evidências de umidade. Se a mangueira de vácuo entre a bomba e o recipiente estiver úmida, é possível 

que fluidos tenham atingido a bomba de vácuo. Consulte Instruções de descontaminação (página 10). 

5) Se a bomba de vácuo parecer defeituosa, devolva a unidade à fábrica para reparo. Não tente reparar a 

bomba de vácuo. 

6) Para obter assistência técnica, ligue para (800) 434-5211 ou internacional +1 (818) 504-4054. 

Saneamento 

Assim que possível após o uso, o recipiente descartável de uso único, a tubulação do paciente e o cateter deve 

ser descartado de acordo com os requisitos de descarte de resíduos perigosos locais / regionais / nacionais. 

Limpe o exterior da unidade de sucção SSCOR umedecendo um pano limpo sem fiapos com detergente neutro 

e água limpa. Enxágue com água limpa e outro pano úmido e sem fiapos para remover qualquer resíduo de 

detergente.  



2 
 

NOTA:  O filtro hidrofóbico do recipiente ajuda a garantir que não haja umidade ou que partículas de matérias 

atinjam o interior do dispositivo. Quando os líquidos enchem o recipiente, a válvula de corte (boia 

mecânica) fecha imediatamente, fechando a porta de vácuo de modo a impedir que o fluido entre em 

contato com a bomba. O filtro foi testado pelo fabricante (Bemis) para rastrear microrganismos 

pulverizados e material particulado em uma bactéria com classificação de eficiência de 99,99% DOP 

(Partículas de óleo disperso). O recipiente também possui marcas de gradação na parede lateral a 

partir de 100 ml / cc e a cada 50 ml / cc até 1200 ml / cc, indicando o nível de enchimento do 

recipiente. 

No caso improvável de que os líquidos tenham atingido a bomba de vácuo, leia a seção de descontaminação. 

Seu departamento de engenharia precisará abrir a unidade para verificar as condições da bomba. 

Não reutilize nenhuma peça descartável de uso único; não submerja o dispositivo em nenhum líquido, isto 

anulará a garantia e causará mau funcionamento do dispositivo. 

Descontaminação 

Use equipamento de proteção individual, como luvas, avental e proteção para a face e os olhos quando 

unidades de manipulação são suspeitas de estarem contaminadas. 

Peça Limpeza e Desinfecção 

Recipiente de coleta Item descartável, proibido reuso. Use novo recipiente para 
cada paciente. 

Tubo do paciente Item descartável, proibido reuso. Use novo tubo para cada 
paciente. 

Haste HI-D® Item descartável, proibido reuso. Use nova Haste HI-D para 
cada paciente. 

Bomba de vácuo Limpe com um pano úmido ou com um desinfetante. 
Esterilização não permitida. A bomba de vácuo deve ser 
substituída se estiver contaminada. 

Carcaça Limpe com um pano úmido ou com um desinfetante. 
Esterilização não permitida. 

 

Cuidado: Desconecte a unidade de qualquer fonte de energia antes de limpá-la. Desinfecte a unidade usando 

um desinfetante de superfície suave, como uma mistura de 10: 1 entre água e água sanitária. A unidade foi 

projetada para aspirar fluidos contaminados, que devem ser removidos do sistema imediatamente depois do 

uso. Seu departamento de engenharia precisará abrir a unidade para verificar as condições da bomba. Ao 

limpar o interior da carcaça, desconecte a bateria do chicote elétrico. A única maneira possível de que os 

fluidos cheguem à bomba de vácuo é se o filtro do recipiente estiver comprometido ou tiver sido desviado. 

Para obter assistência técnica, ligue para (800) 434-5211 ou +1 (818) 504-4054. 
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Especificações Gerais 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES 

Tamanho 11”C x 8” A x 7” L 
27,9 cm C x 20,3 cm A x 18,8 cm L 
Comprimento, Altura, Largura 

Peso 7 libras (3,2 Kg) 

Bomba Diafragma sem óleo de 12 V CC. Motor magnético permanente de 3.0 
Amp. 

Regulador Controla a pressão negativa 

Fonte de Energia 
     Bateria 
      
     Capacidade máxima 
     Carregador CA 
 
      
     Carregamento do veículo 
 
 

 
Recarregável selada de chumbo-ácido 
Favor ler as páginas 6 e 7 para os cuidados com a bateria 
45 minutos (+/- 10%) de tempo de operação 
Tensão fixa, U.L. 1310 listado, entrada 115 V CA. Saída 13.8 V CC (+/-10%). 
25 a 60 miliamperes de saída lenta numa bateria completamente 
carregada. 
O sistema elétrico do veículo opera a bomba e carrega a bateria até que 
seja desconectada e a partir daí a unidade comuta automaticamente para 
sua própria bateria. 

Interruptor Botão liga/desliga 

Recipiente de coleta Peça SSCOR # 48041 de 1200cc/ml 

Tubo de conexão do 
paciente 

Tubo de vinil de 9/32” ID, Comprimento 72” (1,82 m), Peça SSCOR # 
43200 

Ponta de sucção Ponta de sucção de furo grande HI-D® “Big Stick®” com controle de 
polegar. Peça SSCOR # 44241 

Substituindo o Conjunto de Baterias 
Consulte as páginas 4 e 5 do diagrama de peças e o diagrama elétrico nesta página 

Instruções para substituir a bateria 

• Descompacte a aba superior e puxe-a para trás, expondo a carcaça de espuma. 

• Remova a parte superior da carcaça de espuma expondo os componentes. 

• Levante a bateria da carcaça e desconecte o conector da bateria do chicote da fiação. 

• Descarte a bateria antiga de acordo com os requisitos legais de descartes locais / regionais / nacionais de 

baterias seladas de chumbo-ácido. 

Instruções para desmontagem para lavar o estojo de tecido 

•  Remova os quatro parafusos ao redor da placa do interruptor externo e remova a placa. 

•  Descompacte a aba superior e puxe-a para trás, expondo a carcaça de espuma. 

• Remova a parte superior da carcaça de espuma expondo os componentes. 

• Remova o batente do parafuso que se prende à haste do regulador branco e remova a haste do regulador. 

• Use uma chave de fenda para remover o clipe “E” da parte externa do regulador. 

• Puxe a tubulação de vácuo de volta para a cabeça da bomba, sob a aba. 

• Todos os componentes devem se levantar da carcaça e remover a carcaça de espuma do estojo de tecido. 
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Para remontar 

• Coloque a carcaça de espuma de volta no estojo de tecido. 

• Recoloque a placa do interruptor com os quatro parafusos. 

• Coloque a bomba e a bateria de volta na carcaça de espuma. 

• Substitua a haste do regulador branco no regulador. Gire a haste e coloque o parafuso de ajuste através da 

abertura do regulador e no orifício do parafuso de ajuste na haste do regulador branco. Não parafuse até o 

fim (aprox. 1/16 "da haste do regulador). Verifique se a haste do regulador se move livremente. 

• Puxe a completamente a haste e coloque o clipe “E” na extremidade do regulador de latão (na parte externa 

do gabinete) usando travas do canal para encaixar o clipe “E” no lugar. 

• Reconecte o tubo de vácuo à porta de vácuo do recipiente. Feche o zíper na parte superior. Ligue a unidade 

e verifique se há vácuo. 

 

 

 

 


