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Οδηγίεες χρήσης –
LMA Su
ureSeal™ P
PreCurved
ΠΡΟΕΙΔΟ
ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΤΤο
LMA
S
SureSeal™
PreCurve
ed παρέχεται α
αποστειρωμένο
ο για μία
μόνο χρή
ήση και θα πρέπει να απορρίπτεται
μετά
τη
χρήση,
χωρίςς
να
επαναχρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟ
ΟΠΟΙΗΣΗ: Η επανεπεξεργα
ασία του
LMA Sure
eSeal™ PreCurvved που προορίζεται για
μία μόνο χρήση, ενδ
δέχεται να πρ
ροκαλέσει
μείωση της απόδοσ
σης ή απώλλεια της
μοποίηση
λειτουργικότητας. Η επαναχρησιμ
προϊόντω
ων μιας μόνο χρήσης ενδέέχεται να
προκαλέσ
σει έκθεση σε ιικά, βακκτηριακά,
μυκητιασ
σικά παθογόννα ή παθογό
όνα από
μολυσμα
ατική πρωτεΐννη. Δεν διατίθενται
επικυρωμ
μένες
μέθο
οδοι
και
οδηγίες
ευδιάκριιτου και απ
ποστείρωσης για την
επανεπεξξεργασία στις αρχικές προδιαγραφές
για αυτά
ά τα προϊόντα. Το LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed δεν είνα
αι σχεδιασμέένο για
καθαρισμ
μό, απολύμανσ
ση ή επαναποσττείρωση.
Γενικές πληροφορίες:
π
Το
LM
MA
SureSeall™
PreCurveed
δεν
κατασκευ
υάζεται
με
φυσικό
ελαστικό
καουτσούκ (Latex)και δεν περιέχει φθαλικές
ενώσεις.
A SureSeal™ PreCurved παρέχεται
π
Το LMA
αποστειρ
ρωμένο
(αποστείρωση
με
αιθυλενο
οξείδιο) για μ
μία μόνο χρή
ήση, ενώ
εισάγετα
αι εύκολα χχωρίς να απαιτείται
α
ψηφιακή
ή καθοδήγηση ή εργαλείο εισα
αγωγής.

Πίνακας
Π
1: Προδδιαγραφές για το
τ LMA
SureSeal™ PreCuurved
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Σωστή θέση του
υ LMA SureSeal™ PreCurved σε
σ
σχέση
σ
με τα ανα
ατομικά σημεία
α

LMA SuureSeal™ PreC
Curved
α ‐ Άκροο ασθενούς
β ‐ Μηχχανισμός σφρά
άγισης
γ ‐ Άνοιγγμα αερισμού
ύ
δ ‐ Οδόςς αερισμού
ε ‐ Εξωττερικό άκρο μηχανήματος
Ενδείξειςς χρήσης:
Το LMA SureSeal™ Pre
eCurved ενδείκκνυται για
την επίτ
ίτευξη και διιατήρηση ελέγγχου του
αεραγωγγού κατά τη διάρκεια συνήθων
διαδικασσιών αναισθησίας σε νηστικούς
ν
ασθενείςς, με τη χρήση
η αυθόρμητου αερισμού
ή αερισμμού θετικής πίεεσης (PPV).
Ενδείκνυυται επίσης για διασφάλλιση του
άμεσου αεραγωγού σε γνωστέςς ή μη
αναμενόόμενες,
δύσκολες
συνθήκες
αεραγωγγού.
Όταν χρ ησιμοποιείται σε ασθενή μεε δύσκολο
αεραγωγγό (δηλ. σε «μη εφικτή διασω
ωλήνωση,
μη
εφ
φικτό
αεραγγωγό»),
ο
κίνδυνος
παλινδρόόμησης και ανναρρόφησης θα
θ πρέπει
να αξιολλογηθεί σε σχέσ
ση με το πιθαννό όφελος
διάνοιξηης αεραγωγού.
ε
Είναι καατάλληλο για χρήση σε εκλεκτικές
χειρουργγικές επεμβάσ
σεις, όπου η τραχειακή
τ
διασωλήήνωση δεν είνα
αι απαραίτητη.
Μπορεί να χρησιμοπο
οιηθεί για την επίτευξη
άμεσου ευδιάκριτου το
ου αεραγωγού κατά την
καρδιοπν
πνευμονική
αναζωογόνηση
η
(CPR)
ασθενώνν με απώλεια αισθήσεων,
α
μεε απουσία
γλωσσοφ
φαρυγγικών
και
λα
αρυγγικών
αντανακλ
κλαστικών, στο
ους οποίους απαιτείται
α
τεχνητόςς αερισμός. Σε αυτές τις περ
ριπτώσεις,
το LMA SureSeal™ PrreCurved θα πρέπει
π
να
χρησιμοπποιηθεί μόνο εφόσον η τραχειακή
τ
διασωλήήνωση δεν είνα
αι εφικτή.

Εικόνα 1:
1 Εξαρτήματα
α του LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed

Πίνακας
Π
2: Περιγγραφή των ανα
ατομικών
σημείων

ατα του LMA
A SureSeal™ PreCurved
P
Εξαρτήμα
(Σχήμα 1):
a) Σύνδεσμος
b) Σωλήνας αερα
αγωγού
c) Σταθερή βάση
η
d) Αεροθάλαμοςς
e) Γραμμή φουσ
σκώματος
f) Πιλοτικό μπαλλόνι
g) Βαλβίδα ελέγχχου

Πίνακας 3: Περιγραφή των τμημάτων του LMA
SureSeall™ PreCurved

Ανατομικά
Α
ση μεία
1 ‐ Οισοφάγοςς
2 ‐ Τραχεία
3 ‐ Κρικοειδής
χόνδρος
4 ‐ Θυρεοειδήςς
χόνδρος
5 ‐ Λαρυγγική
είίσοδος
6 ‐ Επιγλωττίδα
α

7 ‐ Υο
οειδές οστό
8 ‐ Γλλώσσα
9 ‐ Πα
αρειακή
κοιλό
ότητα
10 ‐ Ρινοφάρυγγας
Ρ
ς
11 ‐ Κοπτήρες
Κ
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Αντένδειιξη:
Λόγω
του
ενδ
δεχόμενου
κινδύνου
παλινδρόόμησης και αναρρόφησης, μην
χρησιμοπποιείτε το LMA SureSeal™ PreCurved
P
ως υποοκατάστατο εννδοτραχειακού σωλήνα
στους ππαρακάτω ασθ
θενείς, με εκλλεκτικό ή
δύσκολοο αεραγωγό, εφόσον δεν υφίσταται
υ
έκτακτη ανάγκη:
1. Ασθεννείς που δεν είναι νηστικοί ή που δεν
μπορεί ννα επιβεβαιωθ
θεί εάν είναι νηστικοί
ν
ή
όχι.
2. Ασθεννείς που είναιι παχύσαρκοι ή νοσηρά
παχύσαρρκοι, που κυο
οφορούν μετά την 14η
εβδομάδδα ή σε επεείγοντα ή πεεριστατικά
αναζωογγόνησης ή σε οποιαδήποτε
ο
κα
ατάσταση
που σχεετίζεται με κα
αθυστερημένη γαστρική
κένωση ή χρήση οπιούχων φαρμά
άκων πριν
από τη ννηστεία.
3. Ασθεννείς με ανεπαρ
ρκές στοματικό
ό άνοιγμα
που να εεπιτρέπει την εισαγωγή.

Το LMA SureSeal™ PreCurved αντενδείκνυται
επίσης για:
1. Ασθενείς με σταθερά μειωμένη πνευμονική
ενδοτικότητα ή μέγιστη εισπνευστική πίεση
που είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 20 cm H2O,
καθώς η συσκευή δημιουργεί σφράγιση
χαμηλής πίεσης (περίπου 20 cm H2O) γύρω
από τον λάρυγγα.
2. Ενήλικες ασθενείς που αδυνατούν να
κατανοήσουν οδηγίες ή να απαντήσουν
επαρκώς σε ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό
τους ιστορικό, εφόσον η χρήση του LMA
SureSeal™ PreCurved είναι πιθανό να
αντενδείκνυται για αυτούς.
3. Το LMA SureSeal™ PreCurved δεν θα πρέπει
να
χρησιμοποιηθεί
σε
περιπτώσεις
αναζωογόνησης ή επείγουσας κατάστασης σε
ασθενείς που διατηρούν τις αισθήσεις τους και
μπορεί να αντισταθούν κατά την εισαγωγή της
συσκευής.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες
σχετικές με τη χρήση λαρυγγικής μάσκας και
ενδοτραχειακού σωλήνα. Θα πρέπει να
συμβουλευτείτε πρότυπα εγχειρίδια και τη
δημοσιευμένη βιβλιογραφία για
συγκεκριμένες πληροφορίες.
Προετοιμασία για χρήση:
Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος του LMA
SureSeal™ PreCurved
Βάρος ασθενούς/μέγεθος
Μέγεθος 3: 30kg – 50kg ενήλικας
Μέγεθος 4: 50kg – 70kg ενήλικας
Μέγεθος 5: 70kg – 100kg ενήλικας
Διατηρείτε μια εμφανώς επισημασμένη
σύριγγα για το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα
του αγκτήρα.
Έλεγχοι πριν από τη χρήση
Είναι
εξαιρετικά
σημαντικό
να
πραγματοποιούνται έλεγχοι πριν από τη χρήση
της συσκευής LMA SureSeal™ PreCurved, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της.
Προειδοποίηση: Η αποτυχία οποιουδήποτε
ελέγχου συνεπάγεται ότι η συσκευή δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξαχθούν ως
ακολούθως:
1. Εξετάστε το εσωτερικό του αεραγωγού για
να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει φραγή ή
παρουσία
διάσπαρτων
σωματιδίων.
Επιθεωρήστε τον σωλήνα καθ' όλο το μήκος
του. Σε περίπτωση εντοπισμού εγκοπών ή
εσοχών, απορρίψτε τη συσκευή.
2. Περιστρέψτε τον αεραγωγό, κρατώντας τον
από τα δύο άκρα, αυξάνοντας την
o
καμπυλότητά του μέχρι τις 180 . Σε περίπτωση
τσακίσματος κατά τη διαδικασία, απορρίψτε
τη συσκευή.
3. Ξεφουσκώστε πλήρως τον αγκτήρα.
Ξαναφουσκώστε τη συσκευή με όγκο αέρα
κατά 50% μεγαλύτερο από τη μέγιστη τιμή
φουσκώματος για κάθε μέγεθος.
Μέγεθος 3 30ml
Μέγεθος 4 45ml
Μέγεθος 5 60ml

Επιθεωρήστε τον αγκτήρα για διαρροές,
προεξοχές και άνισα εξογκώματα. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ένδειξης,
απορρίψτε τη συσκευή. Μάσκα με προεξοχές
είναι πιθανό να προκαλέσει παρεμπόδιση
κατά τη χρήση. Στη συνέχεια, ξεφουσκώστε
ξανά τη μάσκα.
Ενόσω
η
συσκευή
διατηρείται
παραφουσκωμένη κατά 50%, εξετάστε το
πιλοτικό μπαλόνι φουσκώματος. Το σχήμα του
μπαλονιού θα πρέπει να είναι ελλειπτικό, όχι
σφαιρικό.
4. Εξετάστε τον σύνδεσμο του αεραγωγού. Θα
πρέπει να εφαρμόζει με ασφάλεια μέσα στον
σωλήνα του αεραγωγού και να μην είναι
εφικτή η απομάκρυνσή του, χωρίς την
εφαρμογή επαρκούς δύναμης. Μην πιέζετε ή
περιστρέφετε τον σύνδεσμο με υπερβολική
δύναμη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το
αεροστεγές σφράγισμα. Εάν ο σύνδεσμος είναι
χαλαρός, απορρίψτε τη συσκευή προς
αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
5. Αποχρωματισμός. Ο αποχρωματισμός
επηρεάζει την ορατότητα του υγρού μέσα στον
σωλήνα του αεραγωγού.
6. Τραβήξτε ελαφρά τη γραμμή φουσκώματος
για να διασφαλίσετε ότι έχει προσαρτηθεί
σωστά στον αγκτήρα και στο μπαλόνι.
7. Εξετάστε το άνοιγμα της μάσκας. Δοκιμάστε
ελαφρά τις δύο ευέλικτες ράβδους κατά μήκος
του ανοίγματος της μάσκας για να ελέγξετε ότι
δεν έχουν σπάσει ή υποστεί κάποια άλλη
φθορά. Σε περίπτωση που οι επιγλωττιδικές
μπάρες δεν είναι ακέραιες, η επιγλωττίδα είναι
πιθανό να παρεμποδίσει τον αεραγωγό. Μην
χρησιμοποιείτε σε περίπτωση φθοράς της
επιγλωττιδικής μπάρας
Προετοιμασία πριν από την εισαγωγή:
Ξεφουσκώστε πλήρως χρησιμοποιώντας τη
συσκευή ξεφουσκώματος LMA™ Cuff Deflator,
για να δημιουργήσετε την απαραίτητη
δύσκαμπτη λεπτή αιχμή όπου θα σφηνώσετε
το άκρο πίσω από τον κρικοειδή χόνδρο. Ο
Αεροθάλαμος θα πρέπει να διπλώνει προς τα
πίσω, στην αντίθετη πλευρά από αυτή όπου
βρίσκονται οι επιγλωττιδικές μπάρες. Λιπάνετε
διεξοδικά το πίσω τμήμα του αγκτήρα πριν
από την εισαγωγή. Μην λιπαίνετε το
μπροστινό τμήμα του αγκτήρα, καθώς είναι
πιθανό να προκαλέσει εμπλοκή της ράβδου
του ανοίγματος ή αναρρόφηση του λιπαντικού.
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
υδατοδιαλυτό λιπαντικό, όπως το K‐Y Jelly®.
Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση τη
σιλικόνη, καθώς αλλοιώνουν τα εξαρτήματα
του LMA SureSeal™ PreCurved. Δεν συνιστάται
η χρήση λιπαντικών που περιέχουν λιδοκαΐνη
με την παρούσα συσκευή. Η λιδοκαΐνη μπορεί
να καθυστερήσει την επιστροφή των
προστατευτικών
αντανακλαστικών
του
ασθενούς πριν από την απομάκρυνση της
συσκευής, είναι πιθανό να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση ή να επηρεάσει τις
περιφερειακές δομές, συμπεριλαμβανομένων
των φωνητικών χορδών.
Προειδοποίηση: Διασφαλίστε ότι όλα τα
αφαιρούμενα οδοντικά εξαρτήματα έχουν
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αφαιρεθεί πριν από
συσκευής.

την εισαγωγή της

Εισαγωγή:
Σημείωση: φοράτε γάντια
1. Η αναισθησία θα πρέπει να είναι αρκετά
ισχυρή, ώστε να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή.
Μην προσπαθήσετε να εισάγετε τη συσκευή
αμέσως μετά τη χορήγηση του αναισθητικού,
εκτός κι αν έχει χορηγηθεί κάποια χαλαρωτική
ουσία.
2. Κρατήστε το LMA SureSeal™ PreCurved
όπως στην εικόνα 1. (Εικ. 1)
Τοποθετήστε το κεφάλι και τον αυχένα, όπως
στην
περίπτωση
της
τραχειακής
διασωλήνωσης.
Τοποθετήστε το κεφάλι σε φυσική θέση ή
ελαφρώς σε θέση «όσφρησης» (υπερέκταση
της κεφαλής και κάμψη της αυχενικής μοίρας),
πιέζοντας το κεφάλι από πίσω με το ένα χέρι,
ενώ εισάγετε τη μάσκα στο στόμα με το άλλο
χέρι. (Εικ. 2)
3. Πιέστε το περιφερικό άκρο στο εσωτερικό
μέρος των δοντιών ή ούλων της άνω γνάθου.
(Εικ. 3)
4. Σύρετε προς τα μέσα σε ελαφρώς διαγώνια
κατεύθυνση (κατευθύνετε το άκρο πέρα από
την κεντρική γραμμή). (Εικ. 4)
5. Συνεχίστε την προώθηση του σωλήνα
περιστρέφοντας το χέρι σε κυκλική κίνηση,
έτσι ώστε η συσκευή να ακολουθεί την
καμπυλότητα πίσω από τη γλώσσα. (Εικ. 5)
6. Θα παρατηρήσετε κάποια αντίσταση όταν το
περιφερικό άκρο της συσκευής φθάσει στην
τελική θέση στον υποφάρυγγα. Στο σημείο
αυτό η συσκευή έχει εισαχθεί πλήρως. (Εικ. 6)
7. Ελέγξτε πως η μαύρη διάστικτη γραμμή του
σωλήνα βρίσκεται στην πλευρά του άνω
χείλους.
Στη συνέχεια, φουσκώστε αμέσως τον αγκτήρα
χωρίς να κρατάτε τον σωλήνα. (Εικ. 7)
Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από
τη σύνδεση στην παροχή αερίου. Αυτό θα
επιτρέψει την αυτόματη σωστή τοποθέτηση
της συσκευής. Φουσκώστε τον αγκτήρα με
αρκετό αέρα, ώστε να επιτευχθεί σφράγιση
χαμηλής πιέσεως. Κατά το φούσκωμα του
αγκτήρα, μην κρατάτε τον σωλήνα, γιατί έτσι
θα παρεμποδιστεί η σωστή τοποθέτηση της
συσκευής.
Προειδοποίηση: ΜΗΝ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ ΤΟΝ
ΑΓΚΤΗΡΑ.
Μέγιστοι όγκοι εμφύσησης (ml)
Μέγεθος 3 20ml
Μέγεθος 4 30ml
Μέγεθος 5 40ml
8. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση στην παροχή
αερίου, κρατώντας το σωλήνα, προς αποφυγή
μετατόπισής του. Φουσκώστε ελαφρά τους
πνεύμονες για να διασφαλίσετε την ορθή
τοποθέτηση. Εισαγάγετε ένα ρολό γάζας ως
αναστολέα
σύγκλεισης/bite‐block
(εξασφαλίζοντας επαρκές πάχος) και κολλήστε
τη συσκευή στη θέση της, διασφαλίζοντας ότι
το εγγύτερο άκρο του αεραγωγού έχει
κατεύθυνση προς την ουραία περιοχή του
κεφαλιού. (Εικ. 8) Μόλις τοποθετηθεί σωστά, ο
σωλήνας θα πρέπει να πιέζει ξανά τον
ουρανίσκο και το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα.
Κατά τη χρήση της συσκευής, είναι σημαντικό

να θυμ
μηθείτε να εισάγετε ανναστολέα
σύγκλεισ
σης/bite‐block
στο
τέλο
ος
της
διαδικασ
σίας.

Εικόνα 1: Κρατήστε
Κ
το LMA
SureSeal™ PreCurved όπως
στην εικόνα

Εικόνα 3: Πιέστε το άκρο της
μάσκας στη
η σκληρή υπερώα

Εικόνα 5: Ταλαντεύστε τη
συσκευή προς τα μέσα με
κ
πιέζοντας στο
κυκλική κίνηση,
εσωτερικκό περίγραμμα της
σκληρής και μαλακής υπερώαςς

Εικόνα 7: Φουσκώστε
Φ
τον
αγκτήρα χω
ωρίς να κρατάτε το
σωλήνα

Εικόνα 2: Τοποθετήσ
στε το
κεφάλι και τον αυχένα, όπως
στην περίπτωση τηςς τραχειακής
διασωλήνωσης.

Εικόνα 4: Προωθήσ
στε τον αγκτήρα
μέσα στο στόμα, διιατηρώντας την
πίεση στην υπερώα
α.

οωθήστε τη
Εικόνα 6: Προ
συσκευή στονν υποφάρυγγα
μέχρι να αντιιληφθείτε
αντίσταση.

Εικόνα 8: Εισαγάγετε ένα ρολό
α
γάζας ως αναστολέα
σύγκλεισης/bite‐blo
ock και κολλήστε
τη συσκευή στη θέση της,
διασφαλίζοντας ότι το εγγύτερο
άκρο του αεραγωγού έχει
κατεύθυνση προς τη
ην ουραία
περιοχή του κεφαλιο
ού.

ση του αεραγω
ωγού
Διατήρησ
1. Υπάρ
ρχει κίνδυνοςς παρεμπόδισ
σης του
αεραγωγγού σε περίπ
πτωση απόσπ
πασης ή
λανθασμ
μένης εισαγωγγής της συσκκευής. Η
επιγλωτττίδα μπορεί να
α πιεστεί προς τα κάτω
εξαιτίας της λανθασμέννης τεχνικής εισαγωγής.
Ελέγξτε με στηθοσκόπ
πηση του αυχένα και
ψωση της
διορθώστε με επανεισαγωγή ή ανύψ
επιγλωτττίδας με τη βοή
ήθεια λαρυγγοσ
σκοπίου.
2. Η κακκή τοποθέτηση της άκρης της μάσκας
στη γλλωττίδα μπο
ορεί να πρ
ροκαλέσει
απομίμηση
λαρυγγγόσπασμου
ή/και
βρογχόσπ
πασμου.
3. Αποφεύγετε τη μεττακίνηση της συσκευής
σ
ρυγγα, όταν ο ασθενής βρίσκκεται υπό
στον φάρ
ελαφριά αναισθησία.
4. Διατηρ
ρείτε τον ανασ
στολέα σύγκλειισης/bite‐
block στη θέση του, μ
μέχρι την αφαίίρεση της
συσκευής.
5. Μην ξεφουσκώνετε
ξ
τον αγκτήρα, μέχρι να
αποκατα
ασταθούν όλα ττα αντανακλασττικά.

6. Μπορεί να
α αφαιρεθεί αέρας
α
από τον
αγκτήρα
α
κατά ττη διάρκεια της αναισθησία
ας,
έττσι ώστε να διατηρηθεί στταθερή η πίεσ
ση
ενντός του αγκττήρα (ποτέ περισσότερο απ
πό
60cm H2O).
Αφαίρεση
Α
1. Το LMA SureeSeal™ PreCurrved, μαζί με το
συνιστώμενο
σ
αναστολέα σύγκλεισης/bit
σ
te‐
block, θα πρέπ
πει να διατηρη
ηθούν στη θέσ
ση
το
ους μέχρι την ανάκτηση τω
ων αισθήσεων. Η
παροχή
π
οξυγγόνου
θα
πρέπει
να
ν
πραγματοποιηθ
π
θεί με τη βοήθεεια διάταξης «T
T»
και θα πρέπ
πει να υπάρ
ρχει η τυπική
παρακολούθηση
π
η. Πριν από την
τ
προσπάθε
εια
αφαίρεσης
α
ή ξεεφουσκώματοςς της συσκευή
ής,
είίναι σημαντικόό να διατηρήσ
σετε τον ασθεν
νή
σε
σ απόλυτα ήήρεμη κατάστταση, μέχρι να
ν
ανακτήσει
α
πλλήρως τα προστατευτικ
κά
αντανακλαστικά
α
ά του. Μην αφαιρείτε τη
συσκευή
σ
μέχριι να μπορέσειι ο ασθενής να
ν
ανοίξει
α
το στόμα
α του κατόπιν εντολής.
2. Αναζητήστε έένδειξη έναρξηςς της κατάποση
ης,
κάτι που υποοδεικνύει ότι έχουν σχεδόν
ανακτηθεί
α
τα α
αντανακλαστικά. Συνήθως δεν
απαιτείται
α
αναρρρόφηση, διότιι η σωστή χρήσ
ση
το
ου LMA SureSSeal™ PreCurve
ed προφυλάσσ
σει
το
ον λάρυγγα α
από στοματικά
ά εκκρίματα. Οι
ασθενείς
α
θα κατταπιούν τα εκκκρίματα κατά την
αφαίρεση
α
τηςς συσκευής. Ο εξοπλισμός
αναρρόφησης
α
θα πρέπει, ωστόσο, να είν
ναι
διαθέσιμος ανά
ά πάσα στιγμή.
3. Ξεφουσκώστεε πλήρως τον αγκτήρα
α
ακριβώ
ώς
πριν
π
από τη ν αφαίρεση, παρόλο πο
ου
συνιστάται μεερικό ξεφούσ
σκωμα για τη
διευκόλυνση τηςς απομάκρυνση
ης εκκριμάτων..
Προσοχή:
Π
1. Το LMA SureSeal™ PreCurved δεν
αποτρέπει
α
τηην παλινδρό
όμηση ή την
αναρρόφηση.
α
Η
χρήση
του
σε
αναισθητοποιημ
α
μένους ασθενεείς θα πρέπει να
ν
περιορίζεται
π
μόννο σε νηστικού
ύς ασθενείς. Ένας
αριθμός
α
συννθηκών
προ
οδιαθέτει
την
παλινδρόμηση
π
υπό
αναισθησία.
Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
χ
να λάβε
ετε
τιις απαραίτηττες προφυλάξεις για τη
διασφάλιση του
υ κενού στομαχχιού.
2. Είναι πιθανόό να σημειωθ
θούν λαρυγγικ
κοί
σπασμοί σε περρίπτωση που η αναισθησία το
ου
ασθενούς
α
κατασστεί υπερβολικκά ελαφριά κατά
τη
η διάρκεια εγχχειρητικής διέγγερσης ή εάν τα
βρογχικά εκκρίμ
ματα ερεθίσου
υν τις φωνητικ
κές
ορδές κατά τηη διάρκεια της αφύπνισης απ
πό
χο
τη
ην αναισθησία
α. Σε περίπτωση εμφάνισης
λαρυγγικού σπα
ασμού, μην απ
πομακρύνετε το
LM
MA
SureSeeal™
PreC
Curved,
αλλ
λά
αντιμετωπίστε
α
την αιτία. Αφαιρέστε τη
συσκευή μόνοο όταν τα προστατευτικά
αντανακλαστικά
α
ά του αεραγωγού έχουν
πλήρως.
αποκατασταθεί
α
3. Μην τραβά
άτε ή χρησιμο
οποιείτε αναίττια
ό της γραμμής
δύναμη κατά τον χειρισμό
φουσκώματος
φ
ή μην πρ
ροσπαθείτε να
ν
αφαιρέσετε
α
τη σσυσκευή από τον
τ ασθενή μέσ
σω
το
ου σωλήνα φ
φουσκώματος, καθώς υπάρχχει
κίίνδυνος να απ
ποσυνδεθεί απ
πό το ακροφύσ
σιο
το
ου αγκτήρα.
4. Όταν χρησσιμοποιείτε τη συσκευή υπ
πό
ειδικές περιβαλλλοντολογικές συνθήκες, όπω
ως
το
ο εμπλουτισμέένο οξυγόνο, διασφαλίστε ότι
ό
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έχουν ληηφθεί όλα τα απαραίτητα
α
μέττρα και οι
προφυλάάξεις, ειδικά όσ
σον αφορά στο
ον κίνδυνο
πυρκαγιάάς και στην αποτροπή της.
5. Χρησσιμοποιείτε απ
ποκλειστικά σύ
ύριγγα με
τυπικό ππώμα τύπου lue
er για το φούσκκωμα ή το
ξεφούσκκωμα.
6. Μηνν βυθίζετε ή εμποτίζετε το LMA
SureSeall™ PreCurved σε υγρό πρινν από τη
χρήση.
7. Χρησσιμοποιείτε τη συσκευή μόννο με τις
συνιστώ μενες κινήσειις που περιγγράφονται
στις οδηγγίες χρήσεως.
8. Κατά την εφαρμογή λιπαντικού, αποφύγετε
την πααρεμπόδιση του ανοίγμα
ατος του
αεραγωγγού με τη λιπανντική ουσία.
9. Εάν υππάρχει πρόβλημα με τον αερα
αγωγό ή ο
αερισμόςς είναι ανεπαρ
ρκής, το LMA SureSeal™
S
PreCurveed θα πρέπει να αφαιρείτα
αι και να
χρησιμοπποιούνται δια
αφορετικά μέσ
σα για τη
διάνοιξηη του αεραγωγο
ού.
10. Ο πρροσεκτικός χειρ
ρισμός είναι ση
ημαντικός.
Αποφύγεετε την επαφή
ή με αιχμηρά ή μυτερά
αντικείμε
μενα ανά πάσα στιγμή. Μην ειισάγετε τη
συσκευήή, εάν ο Αεροθάλαμος δεν έχει
ξεφουσκκώσει πλήρως, όπως περιγράφ
φεται στις
οδηγίες γγια την εισαγω
ωγή.
11. Θα πρέπει να φο
οράτε γάντια κατά την
προετοιμμασία και την εισαγωγγή, προς
ελαχιστοοποίηση μόλυνσης του αεραγω
ωγού.
12. Οι χρρησιμοποιημέννες συσκευές θα
θ πρέπει
να ακολλουθούν διαδ
δικασία χειρισ
σμού και
απόρριψ
ψης για προϊόνττα βιολογικού κινδύνου,
σύμφωννα με όλους του
υς τοπικούς καιι εθνικούς
κανονισμμούς.
Προειδοοποίηση:
1. Φυλάάσσετε τη συσ
σκευή σε σκο
οτεινό και
δροσερόό περιβάλλονν, αποφεύγονντας την
άμεση ηλιακή ακττινοβολία ή ακραίες
θερμοκρρασίες.
2. Αποοφεύγετε πά
άντοτε την άσκηση
υπερβολλικής δύναμης.
3. Μην χρησιμοποιείττε εάν η συσκκευή έχει
σία του LMA SureSeal™
S
φθαρεί ή η συσκευασ
PreCurveed έχει φθαρεί ή ανοιχτεί.
4.
Μ
Μην
επαναποστειρώνετε
ή/και
επαναχρρησιμοποιείτε το LMA SureSeal™
S
PreCurveed.
Η
συσκευή
π
παρέχεται
αποστειρρωμένη
καιι
θα
πρέέπει
να
χρησιμοπποιείται
απ
πευθείας
α
από
τη
συσκευαασία και δεν είναι σχεδιασ
σμένη να
επαναχρρησιμοποιείται,, να καθαρίζεεται ή να
εκτίθετααι
σε
απολυμαντικο
ούς
ή
αποστειρρωτικούς παρά
άγοντες.
5. Το LM
MA SureSeal™
™ PreCurved μπορεί
μ
να
είναι εύφ
φλεκτο στην παρουσία
π
ακτίννων λέιζερ
και εξοπλ
πλισμού ηλεκτροκαυτηρίασης..
Χρήση μμε Μαγνητική Τομογραφία
Τ
(M
MRI)

Έχουν πραγματοποιη
ηθεί δοκιμές για να
διαπιστω
ωθεί η συμ
μβατότητα το
ου LMA
SureSeall™ PreCurved
d με τη μαγνητική
μ
τομογρααφία (MRI). Πριν από τη χρήση
η του LMA
SureSeall™
PreCurve
ed
σε
πεεριβάλλον
μαγνητικκής τομογραφίας, ο χρή
ήστης θα
πρέπει ννα συγκρίνει πρ
ροσεκτικά τον εξοπλισμό
ε
και τις συνθήκες στις
σ
οποίες έγιναν
έ
οι

περιγραφ
φόμενες δοκιμ
μές, με το πρ
ραγματικό
κλινικό περιβάλλον,
π
σττο οποίο πρόκειται να
χρησιμοπ
ποιήσει τον εξο
οπλισμό. Ανατρ
ρέξτε στα
παρακάττω λεπτομερή αποτελέσματα δοκιμών
της συσ
σκευής σε π
περιβάλλον μα
αγνητικής
τομογραφ
φίας.
Έχει δια
απιστωθεί ότιι το LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed είναι υπό σ
συγκεκριμένες συνθήκες
σ
συμβατό
ό με τη μαγνη
ητική τομογρα
αφία. Μη
κλινικές δοκιμές απέέδειξαν ότι το LMA
SureSeal™
™ PreCurved είίναι υπό συγκεεκριμένες
συνθήκεςς συμβατό με τη μαγνητική
μ
τομογραφ
φία. Μπορεί να γίνει ασφαλής
σάρωση του ασθενούς αμέσως μετά
μ
την
ηση της συσκευ
υής, υπό τις ακόλουθες
τοποθέτη
συνθήκεςς:
Στατικό Μαγνητικό
Μ
Πεδ
δίο
‐Στατικό μαγνητικό πεδίίο 3 Tesla ή λιγγότερο
‐Μέγιστο
ο χωρικό βαθμωτό μαγνητικό πεδίο
18.000 Gauss/cm ή λιγό
ότερο
‐Μέγιστη
η αναφορά σττο σύστημα μα
αγνητικής
τομογραφ
φίας, ρυθμός ειδικής απορ
ρρόφησης
(SAR) μεσ
σοτιμημένος γιια ολόκληρο το
ο σώμα 4
W/kg για
γ
15 λεπτά
ά σάρωσης (δηλ.ανά
ακολουθία παλμών)
‐Πρώτο επίπεδο
ε
ελεγχό
όμενης λειτουργίας για
το σύστη
ημα μαγνητικήςς τομογραφίας
Θερμότη
ητα σχετιζόμ
μενη με μαγνητική
μ
τομογρα
αφία
Σε μη κλινικές
κ
δοκιμέές, το LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed με μεταλλικό ελατήριο παρήγαγε
π
την ακόλλουθη αύξηση θερμοκρασίαςς κατά τη
διάρκεια
α της μαγνητική
ής τομογραφία
ας για 15
λεπτά σά
άρωσης (δηλ. α
ανά ακολουθία παλμών)
στο σύσττημα μαγνητική
ής τομογραφία
ας 3 Tesla
(3‐Tesla/128‐MHz, Exxcite, HDx, Software
14X.M5,
General
Electric
Heealthcare,
ee, WI):
Milwauke
Αναφορά
ά
συστήμ
ματος
μα
αγνητικής
τομογραφ
φίας,
μέγιστος ρυθμός ειδικής απορρόφησ
σης (SAR)
ημένος για ολόκκληρο το σώμα
α 2,9
μεσοτιμη
W/kg
Υπολογισ
σμένη τιμή θερμιδομετρίας,
μέγιστος ρυθμός ειδικής απορρόφησ
σης (SAR)
ημένος για ολόκκληρο το σώμα
α 2,7
μεσοτιμη
W/kg
1,7°C
Μέγιστη μεταβολή θερμ
μοκρασίας
ρασία σε κλίμ
μακα με τον μέγιστο
Θερμοκρ
(SAR)
ρυθμό
ειδικής
α
απορρόφησης
ημένο για ολόκκληρο το σώμα
α 4 W/kg
μεσοτιμη
2,3°C
Πληροφο
ορίες πλασματτικής τιμής
Η ποιόττητα απεικόννισης της μα
αγνητικής
τομογραφ
φίας μπορεί ννα υποβαθμισττεί εάν η
περιοχή ενδιαφέροντο
ος βρίσκεται στο ίδιο
ακριβώς σημείο ή σχετικά κοντά στη θέση του
ureSeal™ PreC
Curved με μεταλλικό
μ
LMA Su
ελατήριο
ο. Συνεπώς, π
πιθανόν να απαιτηθεί
α
βελτιστοποίηση των πα
αραμέτρων απεεικόνισης
της μα
αγνητικής τομογραφίας για
γ
την
εξισορρό
όπηση λόγω τη
ης παρουσίας αυτής
α
της
συσκευής.
μέγεθος
Το
μέγγιστο
της
πλασματτικής τιμής (δη
ηλ. όπως φαίνεεται στην
ακολουθία βαθμιδωτώ
ών παλμών ανντήχησης)
α
επεκτείνεεται κατά περίίπου 25 mm αναλογικά
με το μέγεθος και το σχήμα του
τ
LMA
SureSeal™
™ PreCurved μεε μεταλλικό ελα
ατήριο.

Ακολουθία
Α
παλμών

Μέγεθος
Μ
κενού
σήματος
σ
Προσανατολισμός
Π
επιπέδου

T1‐SE

T1‐SE

GRE

GR
RE

2.203 mm2

2.197
mm2

4.580 mm2

4.0
064
mm
m2

Παράλληλο Κάθετο
ο Παράλληλο Κάθ
θετο

Ορισμοί
Ο
συμβόλλων:
Κα
ατασκευαστής
Συυμβουλευθείτε τις
Οδδηγίες Χρήσης σε αυτόν
τοον ιστότοπο:
ww
ww.LMACO.com
m
Όγγκος αέρα διάτασης
Βά
άρος ασθενούς
Δια
αβάζετε τις οδη
ηγίες πριν
απ
πό τη χρήση
Δεεν κατασκευάζεεται με
φυυσικό ελαστικό
κα
αουτσούκ (Latexx)λάτεξ
σοχή κατά
Εύύθραυστο, προσ
τοον χειρισμό
Να
α διατηρείται μακριά
μ
από
τοο ηλιακό φως

Να
α διατηρείται στεγνό
σ

Αυυτή η πλευρά προς
π
τα
πά
άνω
ωδικός προϊόνττος
Κω
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Εγγύησηη κατασκευασττή:
MA
SureSeal™
Το
LM
PreCurved
είναι
σχεδιασμμένο για μία μόνο χρήση και
κ φέρει
εγγύησηη που καλύ
ύπτει κατασκκευαστικά
ελαττώμματα τη στιγμή της παράδοσηςς.
Η εγγύηηση ισχύει μόνο εφόσον η αγορά
πραγματτοποιηθεί
από
α
εξουσιο
οδοτημένο
διανομέαα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELEFLEX MEDICAL
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Ή
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ΧΩΡΙΣ
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Teleflex Medical
nology Park
IDA Businness and Techn
Dublin Rooad, Athlone, Co
C Westmeath, Ιρλανδία

ας
Αρριθμός παρτίδα
Σήήμανση CE
α μην
Να
επ
παναχρησιμοπο
οιείται
Να
α μην
επ
παναποστειρώννεται
Αυυτό το προϊόν δεν
δ
πεεριέχει φθαλικέές ενώσεις
Απ
ποστείρωση με
αιθθυλενοξείδιο
Ημ
μερομηνία λήξη
ης
α μην χρησιμοπ
ποιείται
Να
εά
άν η συσκευασίία έχει
υπ
ποστεί ζημιά
Ασσφαλές για χρήση σε
μα
αγνητική τομογραφία υπό
πρροϋποθέσεις
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