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Σελίδα 2 από 4 
 

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 
καμπυλότητά του μέχρι τις 180

o. 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 

αφαιρεθεί  πριν  από  την  εισαγωγή  της 
συσκευής.  
 
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 
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