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LMA  SureSeal™  PreCurved  är  också 
kontraindicerat för: 
1.  Patienter  med  fixerad  minskad 
lungkapacitet,  eller  ett  högsta  förväntat 
inspiratoriskt  tryck  på  20  cm  H2O, 
eftersom  enheten  skapar  en 
lågtrycksförslutning (cirka 20 cm H2O) runt 
struphuvudet. 
2.  Vuxna  patienter  som  inte  kan  förstå 
anvisningar  eller  som  inte  kan  ge 
tillfredsställande  svar  på  frågor  om  sin 
sjukdomshistorik, eftersom användning av 
LMA™  hos  sådana  patienter  kan  vara 
kontraindicerat  för  LMA  SureSeal™ 
PreCurved. 
3.  LMA  SureSeal™  PreCurved  får  ej 
användas  i  en  akut  eller  en 
återupplivningssituation på patienter  som 
inte  är  djupt  medvetslösa  och  som  kan 
göra motstånd mot införandet av enheten. 
 
Biverkningar 
Det finns rapporterade biverkningar i 
samband med användning av larynxmask‐
luftvägar och endotrakealtuber. 
Läroböcker och publikationer ska 
konsulteras för specifik information. 
 
Förberedelser inför användning: 
Välj rätt storlek på LMA SureSeal™ 
PreCurved  
Patientens vikt/storlek 
Storlek 3:   30 kg–50 kg vuxen 
Storlek 4:   50 kg–70 kg vuxen 
Storlek 5:   70 kg–100 kg vuxen 
Ta fram en tydligt märkt spruta för 
uppblåsning och tömning av manschetten. 
 
Kontroller innan användning 
Det är mycket viktigt att kontroller av LMA 
SureSeal™  PreCurved  utförs  före 
användning,  för  att  fastställa  att  de  är 
säkra att använda.  
Varning:  Om  något  av  dessa  test 
misslyckas får enheten inte användas. 
Dessa test ska utföras som följer: 
1. Undersök  insidan av  luftvägstuben  för 
att  säkerställa  att  den  inte  är  blockerad 
och  inte  innehåller  några  lösa  föremål. 
Undersök  hela  tubens  längd.  Om  brott 
eller  inbuktningar  kan  ses,  ska  enheten 
kastas bort. 
2. Håll  luftvägstuben  i båda ändarna och 
öka böjningen till men  inte över 180o. Om 
tuben  böjs  på  fel  sätt  och  viks  under 
denna procedur ska enheten kastas bort. 
3.  Töm  ur  all  luft  ur manschetten.  Blås 
upp den igen, med en luftvolym som är 50 % 
högre än den maximala  inflationsvolymen 
för respektive storlek. 

Storlek 3  30 ml 
Storlek 4  45 ml 
Storlek 5  60 ml 

Undersök manschetten  för  att  se om det 
finns  några  läckor,  bulor  eller  ojämna 
utbuktningar. Om  några  tecken  på  dessa 
problem finns ska enheten kastas bort. En 
mask med bulor kan orsaka tilltäppning vid 
användning. Töm sedan masken igen. 
Håll  enheten  överfylld  till  50 %  och 
undersök samtidigt den blå pilotballongen. 
Ballongformen  ska  vara  elliptisk  och  inte 
rund.  
4.  Undersök  luftvägsanslutaren.  Den  ska 
passa  korrekt med  luftvägstuben  och  ska 
inte,  med  rimlig  kraft,  gå  att  ta  bort. 
Använd  inte alltför mycket kraft eller vrid 
på anslutaren eftersom detta kan göra att 
förslutningen  går  sönder.  Om  anslutaren 
är  lös  ska  enheten  kastas  bort  för  att 
undvika  risken  för  oavsiktlig  urkoppling 
under användning. 
5.  Missfärgning.  Missfärgning  påverkar 
synligheten av vätska i luftvägstuben. 
6.  Dra  försiktigt  i  inflationsröret  för  att 
säkerställa  att  det  är  säkert  anslutet  till 
både manschetten och ballongen.  
7.  Undersök  öppningen  i  masken.  Tryck 
försiktigt  på  de  två  flexibla  ribborna  som 
går  tvärs  över  maskens  öppning,  för  att 
säkerställa  att  de  inte  är  trasiga  eller 
skadade  på  annat  sätt.  Om 
öppningsribborna  inte  är  intakta  är  det 
möjligt  att  struplocket  kan  blockera 
luftvägen. Använd inte om öppningsribban 
är skadad. 
 
Förberedelse innan införing: 
Töm  ur  all  luft med  hjälp  av  LMA™  Cuff 
Deflator för att skapa den stela och tunna 
ledande  kanten  som  krävs  för  att  föra  in 
spetsen  bakom  ringbrosket. Manschetten 
ska  vikas  tillbaka,  bort  från 
öppningsribborna. Applicera  glidmedel på 
manschettens  baksida  precis  innan 
införing.  Applicera  inte  glidmedel  på 
framsidan  eftersom  detta  kan  blockera 
öppningsribban  eller  orsaka  aspiration  av 
glidmedel. 
 
Varning:  Ett  vattenlösligt  glidmedel,  t.ex. 
K‐Y  Jelly®,  bör  användas.  Använd  inte 
silikonbaserade  glidmedel  eftersom  de 
orsakar  förslitning av komponenter  i  LMA 
SureSeal™  PreCurved.  Glidmedel  som 
innehåller  lidokain  rekommenderas  inte 
för  användning  med  denna  enhet. 
Lidokain  kan  fördröja  återkomsten  av 
patientens  skyddsreflexer  som  förväntas 
innan man tar bort enheten, kan orsaka en 
allergisk  reaktion  och  kan  påverka  de 
omgivande  strukturerna,  inklusive 
stämbanden. 
 
Varning:  Se  till  att  alla  lösa  tandproteser 
har tagits ut innan enheten förs in.  
Införing: 

Obs! Handskar ska bäras. 
1. Narkosen måste vara tillräckligt djup för 
att tillåta införing. 
Försök  inte  föra  in  den  direkt  efter 
nedsövning med  barbiturat om  patienten 
inte har fått ett avslappnande medel.  
2.  Håll  LMA  SureSeal™  PreCurved  i  rätt 
position. (Figur 1) 
Placera huvud och hals  som  för en vanlig 
trakealintubation. 
Placera  huvudet  i  neutralt  eller 
svagt  ”sniffnings‐läge”  (framskjutning  av 
huvudet  +  böjning  av  nacken)  genom  att 
trycka fram huvudet bakifrån med en hand 
samtidigt som du sätter masken i munnen 
med den andra handen. (Figur 2) 
3. Tryck den distala spetsen mot insidan av 
de  övre  tänderna  eller  tandköttet.  (Figur 
3) 
4.  För  enheten  inåt  med  ett  något 
diagonalt  tillvägagångssätt  (rikta  spetsen 
bort från mittlinjen). (Figur 4) 
5.  Fortsätt  att  föra  enheten  inåt  och  rör 
handen  i  en  cirkelrörelse  så  att  enheten 
följer krökningen bakom tungan. (Figur 5) 
6.  Motstånd  ska  kännas  när  den  distala 
änden av enheten når sin slutliga position i 
nedre  svalget.  Enheten  är  nu  helt  införd. 
(Figur 6) 
7.  Kontrollera  att  det  svarta  strecket  på 
tuben är riktat mot överläppen. 
Blås  genast  upp  manschetten  utan  att 
hålla i tuben. (Figur 7) 
Gör  detta  INNAN  anslutning  till 
gastillförsel.  Detta  låter  enheten 
positionera  sig  korrekt.  Blås  upp 
manschetten med  tillräckligt med  luft  för 
att  erhålla  en  lågtrycksförslutning.  Håll 
inte  i  tuben  under  uppblåsning  av 
manschetten,  eftersom  detta  hindrar 
enheten från att hamna i rätt position.  
Varning: BLÅS ALDRIG UPP MANSCHETTEN 
FÖR MYCKET. 
 
Maximala uppblåsningsvolymer (ml) 

Storlek 3  20 ml 
Storlek 4  30 ml 
Storlek 5  40 ml 

8. Anslut till gastillförsel medan du håller i 
tuben så att den inte rör sig. Blås försiktigt 
upp  lungorna  för  att  bekräfta  korrekt 
placering. Sätt in en rulle gasbinda som ett 
bitblock  (se  till  att  den  är  tjock  nog)  och 
tejpa enheten på plats. Kontrollera att den 
proximala  änden  av  luftvägstuben  pekar 
kaudalt.  (Figur  8)  När  den  är  korrekt 
placerad  ska  tuben vara  tryckt bakåt mot 
gommen och den bakre  svalgväggen. När 
man  använder  enheten  är  det  viktigt  att 
komma  ihåg  att  sätta  in  ett  bitblock  vid 
slutet av proceduren.  
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