TR ‐ Türkçe
Kullaným Talimatlarý –
LMA SureSeal™ PreCurved
UYARI: LMA SureSeal™ PreCurved steril olarak
yalnýzca tek kullaným için temin edilir;
kullandýktan sonra atýlmalý ve tekrar
kullanýlmamalýdýr.
UYARI: Tek kullanýma yönelik LMA SureSeal™
PreCurved cihazýnýn tekrar kullanýlmasý
düþük performans veya iþlev kaybýna yol
açabilir. Tek kullanýmlýk ürünlerin tekrar
kullanýlmasý viral, bakteriyel, fungal veya
priyonik patojenlere maruz kalmaya neden
olabilir. Orijinal teknik özelliklere yönelik,
tekrar iþleme için onaylanmýþ temizleme ve
sterilizasyon yöntemleri ve talimatlarý bu
ürünler için mevcut deðildir. LMA SureSeal™
Precurved temizlenmek, dezenfekte edilmek
veya yeniden sterilize edilmek üzere
tasarlanmamýþtýr.
Genel Bilgi:
LMA SureSeal™ PreCurved cihazý doðal kauçuk
lateks ve fitalattan yapýlmamýþtýr.
LMA SureSeal™ PreCurved steril olarak (Etilen
Oksit ile sterilize edilmiþtir) tek kullanýmlýk
olarak temin edilir ve dijital ya da introdüser
araç kýlavuzluðuna ihtiyaç olmaksýzýn kolay
yerleþtirme saðlar.

Tablo 1: LMA SureSeal™ PreCurved Teknik
Özellikleri
Boyut
3
4
5
Hava Yolu
15 mm erkek (ISO 5356‐1)
Konektörü
Şişirme
Luer konisi (ISO 594‐1)
Valfi
Ventilatör
19 ml
19 ml
27 ml
yolunun İç
Hacmi
Basınç
60
60
60
düşüşü
l/dak'da
l/dak'da
l/dak'da
< 1,6 cm
< 1,6 cm
< 1,6 cm
H2O
H2O
H2O
Min.
interdental
boşluk

29 mm

30 mm

34 mm

Dahili yol

22,0 cm

22,0 cm

24,0 cm

Anatomik iþaretler ile iliþkili olarak LMA
SureSeal™ PreCurved cihazýnýn doðru
konumu

Tablo 3: LMA SureSeal™ PreCurved
parçalarýnýn tanýmý
LMA SureSeal™ PreCurved
a ‐ Hasta ucu
b ‐ Sızdırmazlık mekanizması
c ‐ Havalandırma açıklığı
d ‐ Havalandırma yolu
e ‐ Harici uç konektörü
Kullaným Endikasyonu:
Spontan veya Pozitif Basýnçlý Ventilasyon (PPV)
kullanýlan aç býrakýlan hastalarda, rutin ve acil
anestetik prosedürler sýrasýnda hava yolunu
kontrol altýna alma ve kontrolün devamýný
saðlamaya yönelik kullanýmda endikedir.
Ayrýca, bilinen veya beklenmedik güç solunum
yolu koþullarýnda, hava yolunun derhal
açýlmasýný saðlamada da endikedir.
Güç bir hava yoluna sahip (yani “entübasyon ve
havalandýrma saðlanamýyor”) olan bir hastada
kullanýldýðýnda, regürjitasyon ve aspirasyon
riski hava yolu saðlamanýn potansiyel
faydasýyla karþýlaþtýrýlmalýdýr.
En uygun kullanýmý, trakeal entübasyonun
gerekli olmadýðý elektif cerrahi prosedürlerde
kullaným içindir.
Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) sýrasýnda,
bilincini ciddi ölçüde kaybetmiþ, glassofaringeal
ve larengeal refleksleri olmayan ve yapay
solunuma ihtiyaç duyan hastada hýzlý biçimde,
açýk bir hava yolu saðlamak amacýyla
kullanýlabilir. Bu durumlarda, LMA™ hava yolu
sadece
trakeal
entübasyon
mümkün
olmadýðýnda kullanýlmalýdýr.

Þekil 1: LMA SureSeal™ PreCurved bileþenleri

Tablo 2: Anatomik iþaretlerin tanýmý
Anatomik Ýþaretler
1 ‐ Özofagus
7 ‐ Dil kemiği
2 ‐ Soluk borusu
8 ‐ Dil
3 ‐ Krikoid kıkırdak
9 ‐ Ağız boşluğu
4 ‐ Tiroid kıkırdağı
10 ‐ Nazofarenks
5 ‐ Gırtlak girişi
11 ‐ Kesici dişler
6 ‐ Küçük dil
LMA SureSeal™ PreCurved bileþenleri (Þekil 1):
a) Konektör
b) Hava Yolu Tüpü
c) Sýrtlýk
d) Kaf
e) Þiþirme Hattý
f) Pilot Balon
g) Kontrol Valfi

Kontrendikasyon:
Potansiyel regürjitasyon ve aspirasyon riski
nedeniyle LMA SureSeal™ hava yolu, aþaðýda
belirtilen elektif veya güç hava yoluna sahip
hastalarda acil olmayan bir durumda
endotrakeal tüp için alternatif olarak
kullanýlmamalýdýr:
1. Aç kalmamýþ hastalar, aç kalýp kalmadýklarý
onaylanamayan hastalar dâhil.
2. Ölümcül obez, gebeliðin 14. haftasýndan
sonraki dönemde olan hastalar veya acil ve
resüsitasyon durumlarý ya da gecikmiþ mide
boþalmasý ile ilgili her durum veya aç kalma
öncesinde opiat ilaç kullanýmý.
3. Aðýz açýklýðý yerleþtirmeye izin verme
bakýmýndan yetersiz olan hastalar.
LMA SureSeal™ PreCurved aþaðýdaki hallerde
de kontrendikedir:
1. Sabit azalmýþ pulmoner uyumu olan veya
soluk alma basýncý zirvesinin 20 cm H2O'yu
geçmesinin beklendiði hastalar, çünkü cihaz
larenks çevresinde bir düþük basýnç
sýzdýrmazlýðý oluþturur (yaklaþýk 20 cm H2O).
2. Talimatlarý anlayamayan veya týbbi
öykülerine dair sorulara yeterli cevap
veremeyen yetiþkin hastalar, çünkü bu tür
hastalar LMA™ SureSeal™ PreCurved kullanýmý
için kontrendike olabilir.

Sayfa 1 / 4

3. LMA™ SureSeal™ PreCurved resüsitasyon
veya acil durumlarda, bilincini ciddi ölçüde
kaybetmiþ olmayan ve cihazýn takýlmasýna
karþý gelebilen hastalarda kullanýlmamalýdýr.
Advers Etkiler
Lerangeal maske hava yollarý ve endotrakeal
tüplerin kullanýmýyla ilintili olarak bildirilmiþ
advers reaksiyonlar vardýr. Spesifik bilgiler için
standart ders kitaplarý ve yayýnlanmýþ
literatüre baþvurulmalýdýr.
Kullaným için Hazýrlýk:
Doðru ölçüde LMA SureSeal™ PreCurved seçin.
Hasta Aðýrlýðý/Boyut
Boy 3: 30kg – 50kg yetiþkin
Boy 4: 50kg – 70kg yetiþkin
Boy 5: 70kg – 100kg yetiþkin
Kafýn þiþirilmesi ve söndürülmesi için açýk bir
biçimde iþaretlenmiþ bir þýrýnga bulundurun.
Kullaným Öncesi Kontrolleri
Kullaným için güvenli olup olmadýðýný
belirlemek amacýyla kullanmadan önce LMA
SureSeal™
PreCurved
kullaným
öncesi
kontrollerin yapýlmasý son derece önemlidir.
Uyarý:
Testlerden
herhangi
birinin
baþarýsýzlýkla
sonuçlanmasý
cihazýn
kullanýlmamasý gerektiði anlamýna gelir.
Bu testler aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilmelidir:
1. Hava yolu tüpünün iç kýsmýnda týkanma
veya gevþek parçacýklar olup olmadýðýný
kontrol edin. Tüpü uzunluðu boyunca kontrol
edin. Kesitler veya çentikler olduðu takdirde
cihazý elden çýkarýn.
2. Her iki uçtan tutarak hava yolu tüpünü
eðikliðini artýrmak için esnetin, fakat eðiklik
o
180 'i geçilmemelidir. Bu prosedür sýrasýnda
tüp büküldüðü takdirde cihazý elden çýkarýn.
3.Kafý tamamen söndürün. Cihazý, her boyut
için maksimum þiþirme hacminden %50 daha
fazla olan hava ile yeniden þiþirin.
Boyut 3
30ml
Boyut 4
45ml
Boyut 5
60ml

Kafý kaçak, çýkýntý ve düzgün olmayan kabartý
olup olmamasý bakýmýndan kontrol edin. Eðer
sorunlara dair belirtiler varsa cihazý elden
çýkarýn. Çýkýntý yapan maske kullaným
sýrasýnda týkanýklýða neden olabilir. Daha
sonra maskeyi tekrar söndürün.
Cihaz %50 oranýnda gereðinden fazla þiþkin
olduðunda þiþirme pilot balonunu kontrol edin.
Balon küre deðil, elips biçiminde olmalýdýr.
4. Hava yolu konektörünü kontrol edin. Hava
yolu tüpüne sýký bir þekilde girmeli ve makul
bir güç kullanarak çýkarmak mümkün
olmamalýdýr.
Gereðinden
fazla
güç
kullanmayýn ya da konektörü burkmayýn; bu,
mührün kýrýlmasýna neden olabilir. Konektör
gevþek ise kullaným sýrasýnda baðlantýnýn
kazara kopmasýný önlemek için cihazý elden
çýkarýn.
5. Renk deðiþikliði. Renk deðiþikliði hava yolu
tüpündeki sývýnýn görünebilirliðine etki eder.
6. Þiþirme hattýnýn hem kaf hem de balona
güvenli bir þekilde baðlý olmasýný saðlamak
için þiþirme hattýný yavaþ bir biçimde çekin.
7. Maskedeki açýklýðý kontrol edin. Maske
açýklýk geniþliðini geçen iki esnek barý,
kýrýlmýþ veya baþka þekilde hasar görmüþ
olmamalarýndan emin olmak için yavaþça
yoklayýn. Açýklýk barlarý bozulmuþ ise küçük
dil hava yolunu týkayabilir. Maske açýklýðý
zarar görmüþse kullanmayýn.
Yerleþtirme Öncesi Hazýrlýðý:
Krikoid kıkırdağın arkasındaki ucu sıkıştırmaya
yarayan sert ince öncü kenarı oluşturmak için
LMA™ Kaf Söndürücüyü kullanaraktamamen
söndürün. Kaf açýklýk barlarýndan uzaklaþarak
geriye
katlanmalýdýr.
Kafýn
arkasýný
yerleþtirmeden
hemen
önce
iyice
kayganlaþtýrýn. Ön tarafý kayganlaþtýrmayýn,
çünkü bu açýklýk barýnýn týkanmasýna veya
kayganlaþtýrýcý maddenin aspirasyonuna
neden olabilir.
Uyarý:K‐Y Jelly® gibi suda çözünebilir bir
kayganlaþtýrýcý madde kullanýlmalýdýr. LMA
SureSeal™
PreCurved
bileþenlerini
aþýndýrdýklarý
içinsilikon
bazlý
kayganlaþtýrýcý
maddeler
kullanmayýn.
Lidokain içeren kayganlaþtýrýcý maddeler bu
cihazla kullaným için tavsiye edilmez. Lidokain,
hastanýn beklenen koruyucu reflekslerinin
cihaz çýkarýlmadan önce geri gelmesini
geciktirebilir,
muhtemelen
alerjik
bir
reaksiyona yol açabilir veya ses telleri dâhil
çevre yapýlarý etkileyebilir.
Uyarý: Çýkarýlabilen tüm protezlerin cihaz
yerleþtirilmeden önceçýkarýlmasýný saðlayýn.
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Yerleþtirme:
Not: eldiven takýlmalýdýr
1. Anestezi yerleþtirmeye izin verecek kadar
derin olmalýdýr.
Sakinleþtirici bir ilaç verilmediði takdirde,
barbitürat indüksiyonun hemen ardýndan
yerleþtirmeye çalýþmayýn.
2. LMA SureSeal™ PreCurved hava yolunu
uygun konumda tutun. (Þek. 1)
Baþ ve boynu normal trakeal entübasyon için
olduðu gibi konumlandýrýn.
Bir elinizle baþý arkadan itip diðeriyle maskeyi
aðzýn içine yerleþtirirken baþý düz veya
"koklama" konumuna (Koklama = baþý uzatma
+ boynu esnetme) getirin. (Þek. 2)
3. Distal ucu üst diþlerin veya diþ etlerinin iç
tarafýna doðru bastýrýn. (Þek. 3)
4. Hafif çapraz bir yaklaþýmla içeri doðru
kaydýrýn (ucu orta çizgiden uzaða yönlendirin).
(Þek.4)
5. Cihazýn dilin arkasýndaki eðikliði takip
etmesi için elinizi dairesel bir hareketle
döndürürken içeri doðru kaydýrmaya devam
edin. (Þek.5)
6. Cihazýn distal ucu alt farenksteki nihai
konumuna
ulaþtýðýnda
bir
direnç
hissedilmelidir.
Cihaz
artýk
tamamen
yerleþtirilmiþtir. (Þek.6)
7. Tüpteki siyah noktalý çizginin üst dudaða
baktýðýný kontrol edin.
Þimdi kafý hýzlý bir biçimde tüpü tutmadan
þiþirin. (Þek.7)
Bunu, gaz kaynaðýna baðlamadan ÖNCE yapýn.
Bu, cihazýn doðru konumu almasýna izin
verecektir. Düþük basýnç sýzdýrmazlýðý elde
etmek için kafý yeterli hava ile þiþirin. Kafýn
þiþirilmesi sýrasýnda tüpü tutmayýn, çünkü bu
cihazýn doðru konuma gelmesini önler.
Uyarý: KAFI ASLA GEREÐÝNDEN FAZLA
ÞÝÞÝRMEYÝN.
Maksimum þiþirme hacimleri (ml)
Boyut 3
20ml
30ml
Boyut 4
Boyut 5
40ml
8. Yanlýþ yerleþtirmeyi önlemek için, tüpü
tutarak gaz kaynaðýna baðlayýn. Doðru
yerleþtirmeyi onaylamak için akciðerleri
yavaþça þiþirin. Isýrma engelleyici olmasý için,
gazlý bez rulosu yerleþtirin (yeterli bez
kalýnlýðýný saðlayarak) ve cihazý yerine
bantlayýn, hava yolu tüpünün proksimal
ucunun kaudal yönü gösterdiðinden emin olun.
(Þek. 8) Doðru yerleþtirildiðinde tüp damaða ve
arka farengeal duvara bastýrýlmalýdýr. Cihazý
kullanýrken prosedürün sonunda bir ýsýrma
engelleyici yerleþtirmeyi hatýrlamak önemlidir.

Þekil 1: LMA SureSeal™
PreCurved cihazýný
uygun konumda tutun

Þekil 2: Baþ ve boynu
normal trakeal entübasyon
için olduðu gibi
konumlandýrýn.

Þekil 3: Maskenin ucunu
sert damaða bastýrýn

Þekil 4: Damaða doðru
basýncý korurken kafý
aðzýn içine daha da
bastýrýn.

Þekil 5: Sert ve yumuþak
damaðýn konturlarýna doðru
bastýrarak dairesel
hareketlerle cihazý içeri
doðru hareket ettirin

Þekil 7: Þimdi kafý hýzlý bir
biçimde tüpü tutmadan
þiþirin

Þekil 6: Direnç hissedilene
dek cihazý alt farenkse
doðru ilerletin.

Þekil 8: Isýrma engelleyici
olmasý için, gazlý bez rulosu
yerleþtirin ve cihazý yerine
bantlayýn, hava yolu tüpünün
proksimal ucunun kaudal yönü
gösterdiðinden emin olun.

Hava yolunu koruma
1. Cihaz yerinden kaydýðý veya yanlýþ
takýldýðý takdirde týkanýklýk meydana
gelebilir. Kötü yerleþtirme tekniðiyle küçük dil
aþaðý doðru itilebilir. Boyna oskültasyon
yaparak kontrol edin ve yeniden yerleþtirerek
ya da küçük dili bir larengoskop kullanýp
kaldýrarak düzeltin.
2.
Maske
ucunun
glotise
yanlýþ
konumlandýrýlmasý laringospazm ve/veya
bronkospazmý taklit edebilir.
3. Hasta, anestezinin hafif bir seviyesindeyken
cihazý farenkste oynatmaktan kaçýnýn.
4. Cihaz çýkarýlana dek ýsýrma engelleyiciyi
yerinde tutun.
5. Refleksler tamamen yeniden kazanýlana dek
kafý söndürmeyin.
6. Anestezi sýrasýnda sabit bir kaf içi basýnç
saðlamak için kaftan hava boþaltýlabilir (60cm
H2O'dan asla daha fazla deðil).

Çýkarma
1. Önerilen ýsýrma engelleyici ile birlikte
LMA™ SureSeal™ PreCurved bilinç yeniden
kazanýlana dek yerinde býrakýlmalýdýr. “T”
parça sistemi kullanýlarak oksijen giriþi
uygulanmalýve standart izleme yapýlmalýdýr.
Cihazý
çýkarmayý
veya
söndürmeyi
denemeden
önce
koruyucu
refleksler
tamamen geri gelene dek hastanýn tamamen
rahat tutulmasý esastýr. Hasta verilen komut
ile aðzýný açabilene dek cihazý çýkarmayýn.
2. Reflekslerin neredeyse geri geldiðini bildiren
yutma refleksinin baþlamasýný gözleyin. Emme
uygulamak genellikle gerekli deðildir, çünkü
doðru kullanýlan LMA™ SureSeal™ PreCurved
larenksi aðýz salgýlarýndan korur. Cihaz
çýkarýldýðýnda hastalar salgýlarý yutacaktýr.
Buna karþýn emme ekipmaný her zaman
hazýr olmalýdýr.
3. Salgýlarýn çýkarýlmasýnda yardýmcý olmasý
amacýyla kýsmi söndürme tavsiye edilebilir,
buna karþýn kafý, çýkarmadan hemen önce
tamamen söndürün.
Dikkat:
1. LMA SureSeal™ PreCurved regürjitasyon
veya aspirasyonu engellemez. Anestezi
uygulanmýþ hastalarda kullanýmý aç kalmýþ
olan hastalarla sýnýrlandýrýlmalýdýr. Birkaç
koþul anestezi altýnda regürjitasyona yatkýnlýk
oluþturur. Cihazý, midenin boþ olduðundan
emin olmak amacýyla uygun önlemleri
almadan kullanmayýn.
2. Cerrahi stimülasyon sýrasýnda hastaya çok
hafif anestezi uygulanýrsa veya bronkiyal
salgýlar anestezi etkisini kaybederken ses
tellerini tahriþ ederse larengeal spazm
oluþabilir. Larengeal spazm oluþtuðu takdirde
LMA™
SureSeal™
PreCurved
cihazýný
çýkarmayýn, spazm nedenini giderin. Cihazý
sadece hava yolu koruyucu refleksleri tamamen
iþler vaziyette olduðunda çýkarýn.
3. Þiþirme hattýný kullanýrken çekiþtirmeyin
veya aþýrý güç kullanmayýn ya da kaf
týpasýndan ayrýlabileceði için cihazý hastadan
þiþirme tüpü ile çýkarmaya çalýþýn.
4. Cihazý, zenginleþtirilmiþ oksijen gibi özel
çevresel koþullarda kullanýrken özellikle
yangýn tehlikeleri ve yangýn önleme
konusunda
gerekli
tüm
hazýrlýðýn
yapýldýðýndan ve önlemlerin alýndýðýndan
emin olun.
5. Þiþirme veya söndürme için sadece standart
luer konik ucuna sahip þýrýnga kullanýn.
6. Kullanmadan önce LMA SureSeal™
PreCurved cihazýný sývý içerisine batýrmayýn
veya ýslatmayýn.
7. Sadece kullaným talimatlarýnda açýklanan
tavsiye edilen manevralarý kullanýn.
8. Kayganlaþtýrýcý uygularken, hava yolu
açýklýðýnýn
kayganlaþtýrýcý
ile
týkanmasýndan kaçýnýn.
9. Hava yolu sorunlarý devam ederse veya
ventilasyon yetersizse, LMA SureSeal™
PreCurved cihazý çýkarýlmalý ve hava yolu bir
baþka yöntemle saðlanmalýdýr.

Sayfa 3 / 4

10. Dikkatli kullanýlmasý önemlidir.Keskin ve
sivri nesnelerle temastan daima kaçýnýn. Kafýn
havasý yerleþtirmeye yönelik talimatlarda
açýklandýðý gibi tamamen boþaltýlmadýkça
cihazý yerleþtirmeyin.
11. Hava yolunun kontaminasyonunu en aza
indirmek için hazýrlama ve yerleþtirme
sýrasýnda eldiven kullanýlmalýdýr.
12. Kullanýlmýþ cihaz yerel ve ulusal
yönetmelikler uyarýnca biyolojik açýdan
tehlikeli ürünlere yönelik kullaným ve imha
süreçlerine uygun olmalýdýr.
Uyarý:
1. Cihazý, doðrudan güneþ ýþýðýndan veya
aþýrý sýcaklýk deðerlerinden sakýnacak þekilde,
karanlýk ve serin bir ortamda saklayýn.
2.
Aþýrý
güç
kullanýmýndan
daima
kaçýnýlmalýdýr.
3. Cihaz hasarlý veya LMA SureSeal™ PreCurved
birim ambalajý hasarlý ya da açýlmýþ ise
kullanmayýn.
4. LMA SureSeal™ PreCurved cihazýný yeniden
sterilize etmeyin ve/veya tekrar kullanmayýn.
Cihaz steril olarak temin edilmektedir ve
doðrudan
paketten
çýktýðý
gibi
kullanýlmalýdýr.
Yeniden
kullanmaya,
temizlemeye veya dezenfekte ya da
sterilizasyon ajanlarýna maruz kalmaya
dayanacak þekilde tasarlanmamýþtýr.
5. LMA SureSeal™ PreCurved, lazerlerin ve
elektrokoter ekipmanlarýn bulunduðu hallerde
yanýcý olabilir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile
Kullaným

LMA SureSeal™ PreCurved cihazýnýn MRG ile
uyumluluðunu belirlemek için test yapýlmýþtýr.
LMA SureSeal™ PreCurved cihazýný MRG
ortamýnda kullanmadan önce kullanýcý,
ekipmaný ve açýklanan test koþullarýný dikkatli
bir biçimde esas klinik ortamda kullaným için
planlanan koþullar ile karþýlaþtýrmalýdýr. MRG
ortamýndaki cihaz testinin detaylý sonuçlarý
için aþaðýyý inceleyin.
LMA SureSeal™ PreCurved cihazý MR koþullu
olarak saptanmýþtýr. Klinik olmayan testler
LMA SureSeal™ PreCurved cihazýnýn MR
Koþullu olduðunu göstermiþtir. Bu cihazýn
takýlý olduðu bir hastada aþaðýdaki koþullarda
yerleþtirmeden hemen sonra emin bir biçimde
tarama gerçekleþtirilebilir:
Statik Manyetik Alan
‐3‐Tesla veya daha az ölçüde statik manyetik
alan
‐18.000‐Gauss/cm veya daha az olan
maksimum mekânsal gradyan manyetik alan
‐Bildirilen maksimum MR sistemi, 15 dakikalýk
tarama (diðer deyiþle, puls sekansý baþýna)
için 4‐W/kg tam vücut ortalama özel soðurma
hýzý (SAR)
‐MR sistemi için Birinci Seviye Kontrollü
Kullaným Modu

MRG ile Ýlgili Isýtma
Klinik olmayan testlerde Metal Yaylý LMA
SureSeal™ PreCurved cihazý, 3‐Tesla (3‐
Tesla/128‐MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5,
General Electric Healthcare, Milwaukee, WI)
MR sisteminde 15 dakikalýk tarama (diðer
deyiþle, puls sekansý baþýna) gerçekleþtirilen
MRG sýrasýnda aþaðýdaki sýcaklýk artýþýný
yaratmýþtýr:
Bildirilen MR sistemi,
2,9‐W/kg
tam vücut ortalama SAR
Kalorimetre ile ölçülen deðerler,
tam vücut ortalama SAR
2,7‐W/kg
En yüksek sýcaklýk deðiþimi
1,7°C
4‐W/kg tam vücut ortalama SAR deðerine
ölçeklenmiþ sýcaklýk
2,3°C
Artefakt Bilgisi
Ýlgi alaný Metal Yaylý LMA SureSeal™
PreCurvedcihazýnýn konumu ile ayný alanda
veya göreceli olarak bu konuma yakýn ise MR
görüntü kalitesinden ödün verilebilir. Bu
nedenle MR görüntüleme parametrelerinin
optimizasyonu bu cihazýn mevcudiyetinin
etkisini dengelemek için gerekli olabilir.
Maksimum artefakt boyutu (yani, gradyan eko
puls sekansýnda görüldüðü gibi) Metal Yaylý
LMA SureSeal™ PreCurvedcihazýnýn boyutuna
ve þekline baðlý olarak yaklaþýk 25 mm'ye uzar.
Puls
Sekansý

Sembol Tanýmý:
Üretici Firma
IFU'ya þu web sitesi
üzerinden danýþýn:
www.LMACO.com
Hava þiþirme hacmi
Hasta aðýrlýðý
Kullanýmdan önce Talimatý
okuyun

T1‐SE

GRE

LMA, LMA Better by Design, LMA SureSeal
PreCurved ve Teleflex, Teleflex Incorporated
Þirketi'nin veya baðlý kuruluþlarýnýn ticari
markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Doðal kauçuk lateksten
yapýlmamýþtýr

Bu belgede verilen bilgi baskýya ulaþtýrýlma
sýrasýnda
doðrudur.
Üretici
önceden
belirtmeksizin ürünleri iyileþtirme veya
deðiþtirme hakkýna sahiptir.

Kýrýlabilir, dikkatli tutun

Üreticinin Garantisi:

Güneþ ýþýðýndan uzak
tutun

LMA SureSeal™ PreCurved sadece tek kullaným
için tasarlanmýþtýr ve teslimat sýrasýnda
üretim hatalarýna karþý garantiye alýnmýþtýr.

Kuru muhafaza edin

Üst taraf
T1‐SE

Telif Hakký © 2014 Teleflex Incorporated.
Her hakký saklýdýr. Bu yayýnýn hiçbir kýsmý
yeniden üretilemez, geri alýnabilir bir sistemde
saklanamaz veya hiçbir biçimde iletilemez ya da
elektrik, mekanik, fotokopi, kayýt veya baþka
hiçbir þekilde yayýncý ilk olarak izin vermeden
yayýnlanamaz.

GRE

Garanti sadece cihaz yetkili bir satýcýdan
alýndýðý takdirde geçerlidir.TELEFLEX MEDICAL
KALÝTE VEYA BELÝRLÝ BÝR AMAÇ ÝÇÝN
UYGUNLUK GARANTÝLERÝ DÂHÝL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK
OLARAK BÝLDÝRÝLMÝÞ VEYA ÝMA EDÝLMÝÞ
TÜM DÝÐER GARANTÝLERÝ REDDETMEKTEDÝR.

Ürün Kodu
Sinyal
Yokluðu
Boyutu
Düzlem
Oryantas
yonu

2.203‐
2
mm

2.197‐
2
mm

4.580‐
2
mm

4.064‐
2
mm

Lot Numarasý
CE Ýþareti

Paralel

Dikey

Paralel

Dikey

Yeniden Kullanmayýn

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath,
Ýrlanda

Yeniden Sterilize
Etmeyin
Bu ürün fitalat ile
üretilmemiþtir.
Etilen Oksit ile sterilize
edilmiþtir
Son Kullanma Tarihi
Ambalaj hasarlý ise
kullanmayýn
MR Koþullu
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