NO – No
orwegian

Bruksa
anvisning –
LMA Su
ureSeal™ P
PreCurved
ADVARSSEL: LMA SSureSeal™ PrreCurved
leveres sterilt og er bare til engangsbruk.
Den skaal kastes etteer bruk, og må ikke
brukes om
o igjen.
ADVARSSEL: Reprosssesering avv LMA
SureSeal™ PreCurved
d for engangsb
bruk kan
føre til dårligere yytelse eller tap av
funksjon
nalitet. Gjenb
bruk av produ
ukter for
engangssbruk kan føree til at de utsettes for
virale, bakterielle, ssopp, eller prioniske
p
ner. Godkjen
nt rengjørin
ngs‐ og
patogen
steriliseringsmetoderr og instruksjoner for
reprosesssering
til
opprinnelige
spesifikaasjoner, er ikke tilgjengeelige for
disse produktene. LMA Su
ureSeal™
PreCurved er ikke laaget for å bli renset,
ert, eller resteerilisert.
desinfise
Generelll informasjon
n:
LMA Su
ureSeal™ PreC
Curved er ikke laget
med natturlig gummilaateks og ftalatter.
LMA Su
ureSeal™ PreC
Curved leverees sterilt
(sterilise
ert med ettylenoksid) kun til
engangssbruk, og den
n gir enkel innføring
uten behov for digitaal hjelp eller innføring
ved hjelp av andre hjeelpemidler.

Tabell
T
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™
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Riktig
R
plasserinng av LMA Su
ureSeal™
PreCurved
P
i foorhold til anattomiske
la
andemerker

ureSeal™
Figur 1: Komponenteer av LMA Su
PreCurved

Su
ureSeal™

LMA SuureSeal™ Pre
eCurved
a ‐ Pasiientende
b ‐ Tetnningsmekanisme
c ‐ Venttilåpning
d ‐ Venntilvei
e – Eksttern endetilkkobling
k:
Indikasjjoner for bruk
LMA SuureSeal™ PreC
Curved er ind
disert for
bruk forr å oppnå og opprettholdee kontroll
av lu ftveiene under rutineemessige
dyrer hos fastende
anestet iske prosed
n spontan elleer positiv
pasienteer med enten
trykkvenntilering
(Positive
Pressure
Ventilattion – PPV).
Den err også indissert for å sikre
s
en
umiddeelbar luftvei ved kjentte eller
oblemer.
uventedde og vanskeliige luftveispro
Ved bruuk på en pasient med vaanskelige
luftveie r (dvs. "kan ikkke intubere, kan ikke
oen for oppgu
ulping og
ventilerre") må risiko
p mot den po
otensielle
aspirasj on veies opp
ere en luftvei.
fordelenn ved å etable
Den err best egnet for bruk i frivillige
prosedyyrer
når
trakeal
kirurgiskke
intuberiing ikke er nødvendig.
Den kaan brukes for å etab
blere en
umiddeelbar, klar lu
uftvei underr hjerte‐
lunge‐reedning (HLR) hos en dypt ubevisst
pasient som mangle
er glossofaryngeale og
b
for
laryngeaale reflekser og som har behov
kunstig åndedrett. I slike tilfeller skal
are brukes nåår trakeal
LMA™ PPreCurved ba
intuberiing ikke er mu
ulig.

Tabell
T
2: Beskrrivelse av anattomiske
la
andemerker

nenter
av
LMA
Kompon
PreCurved (Figur 1):
a) Tilkobling
b) Luftrør
c) Bakplate
d) Mansjett
e) Oppblåsninggsslange
f) Pilotballong
g) Kontrollventtil

L
Tabell 33: Beskrivelse av delene til LMA
SureSeaal™ PreCurved
d

Anatomiske
A
llandemerker
1 ‐ Spiserør
7 ‐ Tungeben
2 ‐ Trakea
8 ‐ Tunge
3 ‐ Ringbrusk
9 ‐ Mu
unnhule
4 ‐ Skjoldbrussk
10 ‐ Nesesvelgrom
N
m
5 ‐ Strupeinnlløp 11 ‐ Fo
ortenner
6 ‐ Epiglottis
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Kontrai ndikasjoner:
På grunnn av den po
otensielle risikoen for
oppgulpping og aspirasjon måå LMA™
PreCurvved ikke brukkes som en erstatning
for en endotrakeal slange for følgende
elige luftveisp
pasienter
frivilligee eller vanske
som ikkke er i akuttmo
ottak:
f
1. Passienter som ikke er fastende,
b
inkluderrt pasienter som ikke kan bekreftes
å være ffastende.
2. Pasieenter som err sykelig oveervektige,
som haar vært gravid
de i mer enn
n 14 uker
eller i gjjenopplivingsssituasjoner eller andre
tilstandeer som er forrbundet med forsinket
tømminng av magen eller pasien
nter som
har bruukt opiumho
oldige legemiidler før
fasting.
3. Pasieenter med forr liten munnååpning til
at innføøring kan skje.

LMA SureSeal™ PreCurved er også
kontraindisert for:
1. Pasienter med vedvarende redusert
lungeelastisitet eller topptrykk (peak
inspiratory pressure) som forventes å
overskride 20 cm H2O, på grunn av at
enheten danner en forsegling med lavt
trykk (omtrent 20 cm H2O) rundt
strupehodet.
2. Voksne pasienter som ikke er i stand til
å forstå instruksjoner eller som ikke kan
svare adekvat på spørsmål om sin
medisinske historie. Slike pasienter kan
være kontraindisert for bruk av LMA™
PreCurved.
3. LMA™ PreCurved skal ikke brukes ved
gjenoppliving eller akuttsituasjoner for
pasienter som ikke er dypt ubevisste og
som kan gjøre motstand mot innføring av
enheten.
Bivirkninger
Det er rapporterte bivirkninger forbundet
med bruk av laryngeale maskeluftveier og
endotrakealslanger. Standard lærebøker
og utgitt litteratur bør konsulteres for
spesifikk informasjon.
Forberedelser før bruk:
Velg den riktige størrelsen av LMA
SureSeal™ PreCurved
Pasientvekt/‐størrelse
Størrelse 3: 30 kg – 50 kg voksne
Størrelse 4: 50 kg – 70 kg voksne
Størrelse 5: 70 kg – 100 kg voksne
Bruk en godt merket sprøyte for å pumpe
opp og tømme mansjetten.
Kontroll før bruk
Det er svært viktig å foreta kontroll av
LMA™ PreCurved før bruk for å finne ut
om de er trygge å bruke.
Advarsel: Hvis enheten ikke består en av
testene, må den ikke brukes.
Følgende inspeksjoner og tester må
utføres:
1. Undersøk innsiden av luftveisslangen
for å sikre at den er fri for blokkeringer
eller løse partikler. Undersøk hele
slangens lengde. Hvis det finnes kutt eller
hakk på enheten, må den kasseres.
2. Hold i hver ende og bøy luftveisslangen
slik at krummingen økesopp til, men ikke
over 180o. Hvis slangen knekker under
denne prosedyren, skal den kasseres.
3. Tøm mansjetten fullstendig for luft. Fyll
enheten med en luftmengde som er 50 %
større enn maksimal inflasjonsverdi for
hver størrelse.
Størrelse 3 30 ml
Størrelse 4 45 ml
Størrelse 5 60 ml

Undersøk mansjetten for lekkasje,
utbulinger og ujevn svulming. Hvis det er
tegn til noe av dette, må enheten kasseres.
En maske som buler ut, kan føre til
obstruksjon under bruk. Tøm masken igjen.
Mens enheten er 50 % overoppfylt
undersøkes den blå pilotballongen for
fylling. Ballongens form skal være elliptisk,
ikke rund.
4. Undersøk luftveistilkoblingen. Den skal
sitte godt fast i luftveisslangen og ikke
være mulig å fjerne med rimelig kraft. Ikke
bruk overdreven kraft eller vri tilkoblingen
da dette kan føre til at forseglingen brytes.
Hvis tilkoblingen er løs, må enheten
kasseres for å unngå risiko for
frakoblingen ved et uhell under bruk.
5. Misfarging. Misfarging påvirker
synligheten til væsken i luftveisslangen.
6. Dra forsiktig i oppfyllingslinen for å sikre
at den er godt festet både til mansjetten
og ballongen.
7. Undersøk åpningen i masken. Undersøk
forsiktig de to fleksible stengene som går
gjennom maskeåpningen for å kontrollere
at de ikke er knekt eller ødelagt på annen
måte. Hvis åpningsstengene ikke er intakte,
kan epiglottis blokkere luftveien. Må ikke
brukes hvis åpningsstengene er ødelagt.
Forberedelse før innføring:
Tøm fullstendig for luft ved hjelp av
LMA™ Cuff Deflator for å skape den stive,
tynne innføringskanten som er nødvendig
for å føre tuppen bak ringbrusken.
Mansjetten skal folde seg bakover bort fra
åpningsstengene. Smør baksiden av
mansjetten grundig rett før innføringen.
Ikke smør forsiden da dette kan føre til
blokkering av åpningsstengene eller
aspirasjon av smøremiddel.
Advarsel: Det må brukes et vannløselig
smøremiddel, for eksempel K‐Y Jelly®. Ikke
bruk silikonbaserte smøremidler da disse
bryter ned LMA™‐luftveiskomponentene.
Smøremidler som inneholder lidokain
anbefales ikke for bruk sammen med
enheten.
Lidokain
kan
forsinke
tilbakekomsten
av
pasientens
beskyttelsesreflekser, som forventes før
enheten fjernes, kan fremkalle allergisk
reaksjon eller påvirke omkringliggende
strukturer, deriblant stemmebåndene.
Advarsel: Sørg for at alle uttakbare
tannproteser fjernes før enheten føres inn.
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Innføring:
Merk: Hansker skal brukes
1. Anestesien må være dyp nok for å tillate
innføring.
Ikke prøv å føre inn umiddelbart etter
induksjon med barbiturat, hvis det ikke er
gitt et avslappende legemiddel.
2. Hold LMA SureSeal™ PreCurved i
posisjon. (Fig. 1)
Plasser hode og hals som for normal
trakeal intubering.
Legg hodet i en nøytral eller svakt "snuse"‐
stilling (snusing = forlengelse av hodet +
halsfleksjon) ved å skyve hodet bakfra
med den ene hånden mens masken
innføres i munnen med den andre hånden.
(Fig. 2)
3. Trykk den distale spissen mot innsiden
av tennene i overmunnen eller
tannkjøttet. (Fig. 3)
4. Skyv innover og en tanke diagonalt (pek
spissen vekk fra midtlinjen). (Fig. 4)
5. Fortsett å skyve innover mens hånden
dreies i en rund bevegelse, slik at enheten
følger krumningen bak tungen. (Fig. 5)
6. En skal kunne føle motstand når den
distale enden av enheten kommer til den
endelige posisjonen i det nedre svelget.
Enheten er nå satt helt inn. (Fig. 6)
7. Kontroller at den svarte linjen på
slangen vender mot overleppen.
Blås umiddelbart opp mansjetten uten å
holde i slangen. (Fig. 7)
Gjør dette FØR tilkobling til gass. Dette vil
gjøre det mulig for enheten å plassere seg
riktig. Blås opp mansjetten med
tilstrekkelig luft til at det oppnås en
forsegling med lavt trykk. Under
oppblåsingen av mansjetten, må du ikke
holde slangen fordi dette kan forhindre at
enheten plasseres i riktig posisjon.
Advarsel: ALDRI BLÅS OPP MANSJETTEN
FOR MYE.
Maksimalt oppblåsningsvolum (ml)
Størrelse 3 20 ml
Størrelse 4 30 ml
Størrelse 5 40 ml
8. Koble til gass mens du holder slangen
for å unngå forflytning. Blås forsiktig opp
lungene for å bekrefte riktig plassering.
Før inn en gasrull som bittblokkering (sørg
for riktig tykkelse), og teip enheten på
plass. Kontroller at den proksimale enden
av luftveisslangen peker kaudalt. (Fig. 8)
Når slangen er plassert riktig, skal den
presses bakover inn mot ganen og den
posteriøre veggen i svelget. Når enheten
brukes, er det viktig å huske på å sette inn
en bittblokkering når prosedyren er
avsluttet.

Figur 1: Hold
H LMA
SureSeal™
™ PreCurved i
posisjon

Figur 3: Trrykk tuppen av
masken mot
m den harde
ganen

Figur 5: Sving enheten
innover med en rund
bevegelse, og trykk mot
konturene av den harde ogg
den mykke ganen

Figur 7: Blås
B umiddelbart
opp manssjetten uten å
holde i slaangen.

ode og hals
Figur 2: Plasser ho
som for normal trrakeal
intubering.

Figur 4: Trykkk mansjetten
videre inn i munnen
m
mens
trykket oppreettholdes mot
ganen.

e
gli
Figur 6: La enheten
videre inn i det nedre
svelget til motstand
m
kan
kjennes.

Figur 8: Før inn en gasrull som
bittblokkering (sørg
(
for riktig
tykkelse), og teip enheten på
plass. Kontrolleer at den
proksimale end
den av
luftveisslangen peker kaudalt.

Oppretttholde luftvei
1. Det kan forekom
mme obstrukssjon hvis
n kommer ut av stilling eller føres
enheten
inn på feil
f måte. Epigglottis kan bli skjøvet
ned ved
d feil innførin
ngsteknikk. Ko
ontroller
med au
uskultasjon avv halsen og korriger
ved å fø
øre inn på nyttt eller heve epiglottis
e
ved hjelp av et larynggoskop.
masketuppen i glottis
2. Feilpllassering av m
kan værre til forvekslin
ng lik bronkosspasme.
3. Unngå å bevege en
nheten rundt i svelget
når pasienten er i lettt anestesi.
b
en være på plass til
4. La bittblokkeringe
enheten
n er fjernet heelt.
5. Ikke
e tøm manssjetten for luft før
refleksene har kommet helt tilbakee.
6. Det kan trekkes luft fra maansjetten
holde et
under anestesi for å oppretth
konstant internt trykk i mansjetten (ideelt
sett omttrent 60 cm H2O).

1. LMA™ PreCCurved skal, sammen me
ed
anbefalt bittbblokkering, væ
ære på plass til
pasienten
p
err bevisst. Oksygen sk
kal
administreres ved hjelp av et "T
T"‐
ng
sttykkesystem, og standarrd overvåknin
skal være på pplass. Før forsøk på å fjern
ne
eller tømme enheten forr luft, er det
nødvendig
n
å la pasiente
en være he
elt
uforstyrret
u
till beskyttelse
esrefleksene er
kommet helt tilbake. Ikke fjern enhete
en
fø
ør pasientenn kan åpne
e munnen på
p
fo
orespørsel.
2. Se etter innntreden av sve
elging, noe som
in
ndikerer at refleksene
e er neste
en
gjenopprettet.. Det er vanliggvis unødvend
dig
å gjennomføree suging fordi en riktig brukt
er svelget mot
LMA™ PreCurrved beskytte
orale
o
sekresjooner. Pasienten vil svelg
ge
se
ekresjonene vved fjerning. Sugeutstyr
S
sk
kal
im
midlertid alltiid være tilgjen
ngelig.
3. Tøm mansjjetten helt fo
or luft rett før
fjjerning, selv om delvis tømming ka
an
anbefales for å hjelpe til med å fjern
ne
ekresjoner.
se
Forsiktig:
1. LMA SureSSeal™ PreCurved forhindrer
ik
kke oppgulpinng eller aspirrasjon. Bruk av
a
enheten på pasienter som
s
har få
ått
anestesi skall begrenses til fastend
de
pasienter.
p
EEn rekke tilstander er
predisponerte
p
for oppggulping under
anestesi. Ikkee bruk enhetten uten å ta
nødvendige
n
foorholdsreglerr for å sikre at
magen
m
er tom .
2. Det kan foreekomme laryn
ngeale spasmer
hvis pasientenn får for lett anestesi under
kirurgisk stimuulering eller hvis
h sekresjoner
ne
i bronkiene irriterer sttemmebånden
under oppvåkkning fra ane
estesi. Hvis det
oppstår
o
larynggeale spasmer, må LMA
A™
PreCurved
P
ikkke fjernes, men årsaken må
m
behandles.
b
En heten skal fø
ørst fjernes når
de beskyttendde refleksene i luftveiene er
helt gjenoppreettet.
3. Ikke trekk elller bruk for stor kraft når du
d
håndterer tøm
mmelinjen elle
er prøv å fjern
ne
enheten
ffra
pasie
enten
etter
in
nflasjonsslanggen da den kan løsne fra
f
mansjetten.
m
4.
4 Når enhetten brukes under
u
spesiellle
miljømessige
m
fforhold, for ekksempel anriket
oksygen,
o
må du sørge for at allle
nødvendige foorberedelser er
e gjennomfø
ørt
og
o alle forholddsregler er fu
ulgt, særlig når
det gjelder braannfare og forrebygging.
5. Bruk bare sprøyte med
d standard luer
ta
aper‐spiss forr å tømme elle
er fylle med lu
uft.
6.
6 Ikke legg LLMA SureSeall™ PreCurved
d i
væske før brukken.
7. Bare bruk de anbefaltte bevegelsen
ne
so
om er beskrevvet i bruksanvvisningen.

Fjerningg
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8. Ved påføring av smøremiddeel, unngå
blokkeriing av luftveisåpningeen med
smørem
midlet.
9. Hvis luftveisprob
blemer vedvarer eller
et er utilstrekkkelig ventilassjon, bør
hvis det
LMA SSureSeal™ PrreCurved fjernes og
luftvei m
må etableres på
p annet vis.
10. Værr uhyre forsikktig under hån
ndtering.
Unngå kontakt med
d skarpe elleer spisse
er tid. Ikke før enheten
gjenstannder til enhve
inn hviss mansjetten ikke er helt tom, som
beskrevvet i bruksanvisningen for in
nnføring.
11. Hannsker bør bru
ukes ved forb
beredelse
og innføøring for å fo
orhindre foru
urensning
av luftveeiene.
12. Brrukte enhete
er skal avhendes i
l
og nasjonale
n
henholdd til alle lokale
forskriftter for farlig bio‐avfall.
b
Advarseel:
1. Oppbbevar enhete
en på et mørkt, kjølig
sted, oog unngå direkte sollyys eller
ekstrem
me temperaturer.
2. Bruk av for stor kra
aft må unngåss.
e skadet
3. Ikke bruk en enhet hvis den er
Curved er
eller innnpakningen for LMA PreC
beskadiiget eller åpne
et.
A SureSeal™ PreCurved skal
s
ikke
4. LMA
resterili seres eller brukes om
m igjen.
s
tilstand
d og bør
Enhetenn leveres i steril
brukes rett fra pakkken. Den er ikkke laget
for å ttåle gjenbrukk, rengjøring eller å
utsettess
for
desinfisering
eller
steriliseeringsmidler.
A SureSeal™ PreCurved kan være
5. LMA
brannfaarlig i nærvær av lassere og
elektrokkauteriseringssutstyr.
Bruk meed magnetresonanstomoggrafi (MR)

Testing har blitt utført for å fastslå
av
LMA
Su
ureSeal™
kompattibilitet
R. Før bruk av LMA
PreCurvved med MR
SureSeaal™ PreCurved i et MR‐m
miljø, må
brukereen sammen
nligne utstyyret og
testforhholdene grundig med de som er
planlagtt for bruk i det faktiskee kliniske
miljøet. Se nedenfor for detaljerte
d
hetene i MR‐m
miljø.
testresuultater for enh
Curved ble fastslått til
LMA SuureSeal™ PreC
å væree MR‐betinget. Ikke‐kliniskk testing
al™ PreCurved
d er MR‐
viste at LMA SureSea
betingett. En pasient med denne enheten
kan try
rygt skanness umiddelbart etter
plasseri ng på følgend
de betingelserr:

Statisk magnetisk
m
felt
‐ statisk magnetfelt på 3 tesla ellerr mindre
‐ maksim
malt spatialt m
magnetisk gradientfelt
på 18 00
00 gauss/cm eeller mindre
‐ maksimum MR‐‐system rap
pportert,
helkropp
p
gjennom
msnittlig
spesifikk
absorbe
eringsgrad (SAR) av 4‐W
W/kg for
15 minu
utters
skan
nning
(dvss.
per
pulssekvvens)
‐ første nivå kontrolleert modus av drift for
MR‐systtemet
atert oppvarm
ming
MR‐rela
I ikke‐klinisk testing ga LMA Su
ureSeal™
f
PreCurvved med metallisk fjær følgende
temperaaturøkning un
nder MR utfført i 15
minutters skanning (d
dvs. per pulsseekvens) i
et 3‐tessla (3‐tesla/1228 MHz, Excite, HD x,
Software 14X.M5, General Electric
Healthcaare, Milwaukeee, WI):
MR‐systtem rapporterrt,
helkropp
p gjennomsnittlig SAR 2,9 W/kg
W
Kalorime
etri målte verrdier,
helkropp
p gjennomsnitt SAR 2,7 W//kg
Største temperaturen
t
ndring 1,7 °C
Temperaatur skalert til hele kro
oppen i
gjennom
msnittlig SAR aav 4‐W/kg 2,3
3 °C
Artefakttinformasjon
Bildekvaaliteten av MR
R kan bli nedsatt hvis
interesseområdet liggger i nøyaktigg samme
område eller relativtt nært posisjonen av
Curved med metallisk
m
LMA SureSeal™ PreC
et kan derfo
or være nødvvendig å
fjær. De
optimaliisere MR‐avvbildingsparametrene
for å ko
ompensere fo
or tilstedeværrelsen av
denne
enheten.
Den
maaksimale
s
på
artefaktstørrelsen (dvs. som sett
gradientt‐ekkopulssekkvensen) strekkker seg
omtrentt 25 mm i forrhold til størrelsen og
formen på LMA SureSSeal™ PreCurvved med
metallisk fjær.
Pulssekven
ns

Signaltom
størrelse

T1‐SE

TT1‐SE

GRE

GRE

2,203
mm2

22,197
m
mm2

4,580
mm2

4,064
mm2

Parallell

Perrpendi‐
kkulær

Parallell

Perpendi‐
kulær

Definisjoner
D
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See bruksanvisniing (IFU)
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ww
ww.LMACO.com
Luuftfyllingsvolum
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Lees bruksanvisn
ningen før
brruk
In neholder ikke
e
naaturgummi (laateks)
Hååndter forsiktig
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