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DİKKAT: Federal (ABD) yasalar, bu cihazın satışını 
hekim reçetesiyle yapılacak şekilde sınırlar. 

UYARI: LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ tek kullanımlık, steril 
olarak sağlanmıştır; kullanımdan sonra atılmalı ve 
tekrar kullanılmamalıdır. Ürünlerin tekrar kullanılması 
çapraz enfeksiyonlara ve azalan ürün güvenilirliği ve 
işlevselliğine sebep olur.

Tek kullanımlık LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazının 
tekrar işlenmesi performansın bozulmasıyla ve 
işlevselliğin kaybıyla sonuçlanabilir. Sadece tek 
kullanımlık ürünlerin tekrar kullanılması viral, 
bakteriyel, fungal veya prionik patojenlere maruz 
kalmayla sonuçlanabilir. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ son 
olarak Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir. Doğrulanmış 
temizleme ve sterilizasyon yöntemleri ve orijinal 
spesifikasyonlara geri getirecek şekilde tekrar işleme 
için talimat bu ürün için mevcut değildir. LMA® Gastro™ 
Cuff Pilot™ temizlenmek, dezenfekte edilmek veya 
yeniden sterilize edilmek üzere tasarlanmamıştır.

GENEL BİLGİLER 
Aksi belirtilmedikçe, bu Kullanım Talimatlarında belirtilen 
"cihaz" ibaresi LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı için geçerlidir.

Bu cihazlar yalnızca hava yolu kontrolü eğitimi almış tıp 
uzmanları tarafından kullanıma uygundur.

CİHAZ TANIMI 
LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı doğal kauçuk lateks ve 
fitalattan yapılmamıştır. Cihaz, steril (Etilen Oksit ile sterilize 
edilmiş) ve tek kullanımlıktır.

Cihaz, solunum yolları ve sindirim borusuna giriş sağlar ve 
ikisini birbirinden işlevsel olarak ayırır. Anatomik olarak 
şekillendirilmiş hava yolu tüpü, distal olarak larinjeal 
maskede sonlanır. Şişirilebilir kaf, larinjeal açıklıkla örtüşen 
haznesi ve maskesiyle hipofarinksin konturlarına uyum 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Cihaz, proksimal olarak başlayan ve hava yolu tüpüne paralel 
olarak devam eden geniş delikli bir endoskop kanalı içerir. 
Endoskop kanalı, üst özofajeal sfinkter (UES) ile distal olarak 
iletişim kuran kaf distal ucunda sonlanır. Üst gastrointestinal 
endoskopi prosedürleri için, yeterli ölçüde yağlanmış bir 
endoskop (gastroskop veya duodenoskop), endoskop portu 
içerisinden geçirilebilir. 

Cihaz, sol lateral pozisyonda bulunan hastalar için, dijital ya 
da introdüser araç kılavuzluğuna ihtiyaç olmaksızın kolay 

Şekil 1. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ bileşenleri

Şişirme 
Hattı

Kayış

Kaf

Endoskop 
Kanalı Çıkışı

Endoskop Portu

Kaf Basınç 
Valfi

Konektör

Ayarlanabilir 
Tutucu

Isırma Bloğu

Hava Yolu 
Tüpü

yerleştirme sağlar. Hastanın kafasının herhangi bir yönde 
oynatılması halinde, cihazın yerinde kalmasını sağlayan 
dinamik esnekliğe sahiptir. Yerleşik bir ısırma bloğu, ısırma 
halinde, hava yolu tüpüne veya endoskopa zarar verme veya 
tıkanma potansiyelini azaltır.

Cihazın ayarlanabilir tutucusu ve kayışla sabitleme sistemi, 
endoskopun el ile kullanımı sırasında cihazı nötr konumda 
tutar. Doğru kullanıldığında, anestezi uzmanının, cihazı “eller 
serbest” olarak kullanmasını sağlar ve kafın sızdırmazlığını 
iyileştirerek, endoskopun el ile kullanımından kaynaklanan 
sızıntıları engeller.

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazının şişirme sistemi, Cuff Pilot™ 
teknolojisine sahip bir Şişirme Hattından oluşur. Cuff Pilot™ 
teknolojisi, maske kafı içerisindeki basıncın daimi olarak 
görselleştirilmesine imkan verir. Standart pilot balonun yerini 
alır ve kaf şişirme ve boşaltma için de aynı şekilde kullanılır.

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı MR Güvenlidir. "MR 
Güvenli" terimi, cihazın tüm MR ortamlarında bilinen hiçbir 
tehlikesi bulunmadığı anlamına gelir.
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KULLANIM ENDİKASYONLARI
LMA® Gastro™ Cuff Pilot™, endoskopi prosedürlerine giren 
hastalarda, özofagus ve üst gastrointestinal kanala doğrudan 
giriş sağlarken, hastanın hava yolu kontrolünün elde 
edilmesinde ve sürdürülmesinde endikedir. Spontan solunum 
veya pozitif basınçlı ventilasyon için kullanılabilir.

RİSK-FAYDA BİLGİSİ
Bu cihaz, üst gastrointestinal endoskopi sırasında hava yolu 
desteği ve endoskopik girişi iyileştirmek için tasarlanmıştır. 
Bireysel hastalar için risk/fayda, uzman doktor tarafından 
bireysel olarak dikkate alınmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Cihaz aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

• Travma riski ve etkin bir şekilde kapanmama potansiyeli 
nedeniyle, boyunda, hipofarenksi içeren radyoterapi almış 
hastalar.

• Ağız açıklığı yerleştirmeye izin verme bakımından yetersiz 
olan hastalar. 

• Akut bağırsak tıkanıklığı veya ileus gibi hastalıklar 
nedeniyle masif reflü riski taşıyan ve acil ameliyat için 
değerlendirilen hastalar veya ağır bir yemek yedikten 
hemen sonra rahatsızlanan hastalar. 

• Aç olmayan veya aç olduğu teyit edilemeyen hastalar.

• Cihaz larenks çevresinde, düşük basınçlı sızdırmazlık 
oluşturduğundan (yaklaşık 20 cm H2O), sabit azalmış 
pulmoner uyumu olan veya soluk alma basıncı zirvesinin 
20 cm H2O'yu geçmesinin beklendiği hastalar.

• Talimatları anlayamayan veya tıbbi öykülerine dair sorulara 
yeterli cevap veremeyen yetişkin hastalar, çünkü bu tür 
hastalar cihaz kullanımı için kontrendike olabilir.

UYARILAR
• Hava yolu pozitif basınç gereksinimi, sızdırmazlık basıncını 

aşabileceği için, bu cihazın, sabit obstruktif akciğer 
hastalığından kaynaklanan azalmış pulmoner uyumu olan 
hastalarda kullanımı etkisiz olabilir. 

• Emme doğrudan endoskop kanalının ucuna uygulanırsa, 
teorik olarak, ödeme veya hematoma sebep olma riski 
mevcuttur. 

• Bu cihaz soluk borusunu veya akciğerleri, aspirasyon 
riskine karşı korumaz. Endoskopik prosedürler sırasında bu 
cihazla ventilasyon sağlamanın faydaları, aşağıdakiler dahil 
bazı durumlarda, küçük potansiyel aspirasyon riskine karşı 
değerlendirilmelidir: Semptomatik veya tedavi edilmemiş 
gastroözofageal reflü; 14 haftayı geçmiş hamilelik; 
peritoneal enfeksiyöz veya inflamatuar işlemler; akut 
hastalığı bulunan hastalarda opiat ilaç kullanımı gibi, 
gecikmiş mide boşalmasıyla ilişkilendirilen hastalıklar. 

• Cihazı yerleştirmeden önce yağlamak için suda çözünebilir 
bir yağlayıcı kullanılmalıdır. Endoskop kanalı için silikon 
bazlı yağlayıcılar kullanılabilir, fakat cihazın diğer parçaları 
üzerinde kullanılması önerilmez. Lidokain içeren 
yağlayıcıların kullanılması tavsiye edilmemektedir. 
Lidokain, cihazın çıkarılmasından sonra hastanın koruyucu 
reflekslerinin düzelmesini geciktirebilir ve olası bir alerjik 
reaksiyonu tetikleyebilir veya vokal kordlar dahil çevredeki 
organları etkileyebilir. 

• Bu cihaz, lazer ve elektrokoter ekipmanların bulunduğu 
ortamlarda yanıcı hale gelebilir.

• Bu cihaz trakeal entübasyona olanak tanımaz. Cihaz 
içerisinden trakeal entübasyon yapmayı denemeyin.

TEDBİRLER
• Cihazı kullanmadan önce sıvı içerisine daldırmayın veya 

ıslatmayın. 

• Cihazı kullanırken yalnızca kullanım talimatlarında 
açıklanmış olan önerilen manevraları uygulayın. 

• Cihaz hasarlı veya ünite ambalajı hasarlı veya açılmışsa, bu 
cihazı kullanmayın. 

• Yağlayıcı uygularken, hava yolu açıklığının bloke 
olmasından kaçının.

• Travma oluşumunu önlemek için bu cihazın yerleştirilmesi 
veya endoskopun endoskop kanalı içerisinden yerleştiril-
mesi sırasında hiçbir zaman aşırı güç uygulanmamalıdır. 

• Endoskopist, endoskop portuna giriş öncesinde, 
endoskopu yerleştirirken BÜKMEMELİDİR. Cihaz, sadece 
yerine sokularak yavaşça ilerletilmelidir; endoskop 
kanalının eğimini doğal bir biçimde takip edecektir. 
Doğrudan özüfagusa girildiğinde, skop endoskop kanalının 
içerisine girerken ve çıkarken, endoskopist hafif bir direnç 
hissedecektir. 

• Yerleştirme sonrasında kafı asla olması gerekenden fazla 
şişirmeyin. Maksimum kaf içi basınç, aşağıda Tablo 1'de 
verilmiştir ve aşılmamalıdır. Aşırı yüksek kaf içi basıncı, 
cihazın yerinden oynamasına ve boğaz ağrısı, disfaji ve 
sinir yaralanması dahil olmak üzere faringolarinjeal 
morbiditeye sebep olabilir. 
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• Doğru oturtulmuş hava yolu, 20 cm H2O ventilasyon 
sızdırmazlık basıncına karşı test edilmelidir. Hava yolu 
sorunlarının devam etmesi veya ventilasyonun yetersiz 
olması durumunda, cihaz çıkartılmalı ve boyutu kontrol 
edilmelidir. Hava yolu sorunlarının devam etmesi 
durumunda, cihaz çıkartılmalı ve başka herhangi bir 
yöntemle hava yolu tesis edilmelidir. 

• Dikkatli kullanılması önemlidir. Bu cihaz tıbbi kullanıma 
uygun silikondan imal edilmiştir. Bu yüzden, cihaz 
yarılabilir veya delinebilir. Keskin veya sivri uçlu cisimlerle 
temastan daima sakınılmalıdır. Kaf yerleştirmeye yönelik 
talimatlarda açıklanan şekilde tamamen boşaltılmadıkça, 
cihazı yerleştirmeyin. 

• Yerleştirme sırasında, standart enfeksiyon kontrol 
prosedürlerine uyulmalıdır. 

• Hava yolunun kontaminasyonunu en aza indirmek için 
hazırlama ve yerleştirme sırasında cerrahi eldiven 
kullanılmalıdır.

• Cihazı, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklık 
değerlerinden sakınacak şekilde, karanlık ve serin bir 
ortamda saklayın. 

• Kullanılmış cihazların taşınmasında ve bertarafında, yerel 
ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde biyolojik tehlikeli 
ürünler için geçerli olan süreç takip edilmelidir. 

• Kafın şişirilmesi ve boşaltılması için sadece, standart luer 
kilit uçlu bir şırınga kullanın. 

• Kaf içerisine azot oksit yayılması, basınçta artışa sebep 
olur. Difüzyon oranı ve nihayetinde oluşan pik basınç kaf 
içerisine pompalanan havanın ilk hacmine, kafı şişirmek 
için kullanılan gazların türüne ve inhale karışımdaki azot 
oksitin oranına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

• Kafa içeriden uygulanan basınç nedeniyle, kaf içi basınç, 
endoskop yerleştirildikten sonra hafifçe yükselebilir. Kaf içi 
basıncın aşağıda Tablo 1'de listelenen maksimum kaf 
basıncını aşmadığından emin olmak için, kaf içi basınç 
izlenmelidir.

• Kayışa gerilim uygulanmadan önce, tutucu, doğru 
seviyede, olukların her iki tarafına takılmış ve kilitlenmiş 
olmalıdır. 

• Tutucu, hastanın dudaklarıyla eş seviyede olmalıdır. Kayış 
üzerindeki gerilim fazla sıkı olmamalı ve böylece tutucu, 
hastanın dudaklarına bastırmamalıdır. 

• Hastanın baş ve boyun pozisyonunda meydan gelen 
herhangi bir değişiklikten sonra, hava yolunun açıklığı 
yeniden teyit edilmelidir. 

ADVERS ETKİLER
Larinjeal maske hava yollarının kullanımıyla ilişkilendirilen 
bildirilmiş advers reaksiyonlar bulunmaktadır. Spesifik bilgi 
için standart referans kitaplarına ve yayınlanmış literatüre 
başvurulmalıdır. 

Tablo 1. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ Spesifikasyonları
BOYUT 3 BOYUT 4 BOYUT 5

Hava Yolu Konektörü 15 mm erkek (ISO 5356-1)

Şişirme Valfi Luer koniği (ISO 594-1)

Havalandırma yolunun iç hacmi 15 ml 15 ml 20 ml

İç havalandırma yolunun nominal 
uzunluğu

16 cm 17 cm 18 cm

İç endoskop yolunun nominal 
uzunluğu

18 cm 20 cm 22 cm

Basınç düşüşü 60 l/dak'da <1,5 cm H2O 60 l/dak'da <1,5 cm H2O 60 l/dak'da <0,6 cm H2O

Kaf maksimum basıncı 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Minimum interdental boşluk 24 mm 28 mm 28 mm

Maks. endoskop boyutu (OD) 14 mm 14 mm 14 mm

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ Anestezi ve solunum ekipmanı – Supralarinjeal hava yolları ve konektörleri Uluslararası Standart ISO 11712'ye uygundur. Bu 
Uluslararası Standardın gereksinimlerini doğrulayan klinik çalışmanın yöntemleri, materyalleri, verileri ve sonuçlarının özeti talep edildiğinde sunulmaktadır.
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Nominal length of the 
internal ventilatory pathway 

Nominal length of the 
internal endoscope pathway 

Cuff (patient end)

Cricoid cartilage

Cuff (ventilatory opening)

Laryngeal inlet

Connector (external end connector)

Hyoid bone

Esophagus

Trachea

Cuff (sealing mechanism)

Thyroid cartilage

Airway Tube (ventilatory pathway)

Epiglottis Incisors

Nasopharynx

Buccal cavity

Tongue

Max depth of insertion
Min depth of insertion

False vocal folds
Vocal cords/folds

Şekil 2a. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazının anatomik sınır işaretleriyle planlanan konumu

Şekil 2b. İç yolların nominal uzunluğu

İç havalandırma yolunun 
nominal uzunluğu

Konektör (harici uç konektörü)

Maks. yerleştirme derinliği

Min. yerleştirme derinliği

Hava Yolu Tüpü (havalandırma yolu)

Dil

Dil kemiği

Epiglotis
Gırtlak girişi

Tiroid kartilaj

Yalancı vokal kordlar
Vokal kordlar/teller

Krikoid kıkırdak

Soluk borusu

Özofagus

Ağız boşluğu

Nazofarenks

Kesici dişler

Kaf (havalandırma açıklığı)

Kaf (sızdırmazlık mekanizması)

Kaf (hasta ucu)

İç endoskop yolunun 
nominal uzunluğu
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BOYUT SEÇİMİ
Hasta ağırlığına bağlı seçim kuralları için, aşağıda görülen 
Tablo 2'ye bakın. Cihazı yerleştirdikten, yerine sabitledikten 
ve sonra önerilen basınca şişirdikten sonra, tutucu, ısırma 
bloğunda maksimum çizgisinden minimum çizgisine kadar 
görülen bir oluk çiftine takılmış durumdayken, tutucunun alt 
kısmı, Şekil 5'te gösterildiği gibi, hastanın dudaklarına 
bastırmadan yaslanmalıdır.

Şekil 3. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ Isırma Bloğunda Maksimum ve 
Minimum çizgisi

Şekil 4. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ boyut tespiti (yöntem 1)

Şekil 6a. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ için Endoskopun Yerleşimi

Şekil 6b. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ için Endoskopun Yerleşimi

Şekil 5. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ boyut tespiti (yöntem 2)

Cricoid cartilage

Esophagus

Trachea

Thyroid cartilage

Cricoid cartilage

Esophagus

Trachea

Thyroid cartilage

False vocal folds
Vocal cords/folds Holder should be flush 

against, but not pressing 
into the lips

Normalden küçük veya büyük olan yetişkin hastalar için, 
boyut 4 cihaz kullanılarak genelde iyi bir sonuç alınabilir. Her 
iki durumda da kaf, sızıntıyı önlemek için, pozitif basınçlı 
ventilasyonla, yeterli, fakat yukarıda Tablo 1'de listelenen 
maksimum kaf içi basıncı aşmayan havayla şişirilmelidir. 
Daha küçük hastalarda bu basınç, nispeten daha az hacimde 
havayla elde edilirken, daha büyük hastalarda daha fazla 
hacim gereklidir. Bununla birlikte, şüpheye düşülürse, her 
cihazı Şekil 4'te gösterilene karşılık gelen pozisyonda 
hastanın yüzünün yanına doğru tutarak da uygun boyut 
yaklaşık olarak tahmin edilebilir.

Tablo 2. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı 
için hasta ağırlığına göre boyut seçim 
kuralları

BOYUT 3 BOYUT 4 BOYUT 5

Hasta Ağırlığı 
(KG)

30 – 50 50 – 70 70 – 100 

Özofagus

Soluk borusu

Krikoid kıkırdak

Tiroid kartilaj

Tutucu, dudaklara 
bastırmadan 
yaslanmalıdır

Tiroid kartilaj

Yalancı vokal kordlar
Vokal kordlar/teller

Krikoid kıkırdak

Soluk borusu

Özofagus
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KULLANIM ÖNCESİ PERFORMANS TESTLERİ
Bu cihaz kullanılmadan önce aşağıdaki kontroller ve testler 
yapılmalıdır. Performans testleri, yerleştirmeden önce cihazın 
kontamine olma ihtimalini en aza indirgeyen kabul görmüş 
tıbbi uygulamalarla tutarlı bir şekilde ve uygun bir klinik 
alanda gerçekleştirilmelidir.

UYARI: Cihazın aşağıdaki kontrol veya testlerin 
birinden geçememesi halinde, cihazı kullanmayın.

• Cihaz yüzeyinde kesik, yarık, çizik ve bükülme dahil hasar 
olup olmadığını kontrol edin. 

• Hava yolu tüpünün iç kısmında tıkanma veya gevşek 
parçacıklar olup olmadığını kontrol edin. Kanalların 
içerisindeki tüm parçacıklar çıkartılmalıdır. Bir tıkanma 
veya parçacığın çıkarılamaması halinde, hava yolunu 
kullanmayın. 

• Kafı tamamen söndürün. Söndürüldüğünde, kafta spontan 
şişme olup olmadığını kontrol edin. Kaf spontan bir şekilde 
şişerse cihazı kullanmayın.

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Cihazı hastaya yerleştirmeden önce, cihaz endoskop kanalının 
hazırlanması gerekir.

1. Endoskop kanalının içini yağlamak için tıbbi kullanıma 
uygun silikon sprey kulanılması önerilir.

2. Sonrasında endoskop, kullanımdan önce sorunsuz ve 
serbest hareket ettiğini doğrulamak için, geriye ve ileriye 
doğru iterek, cihaz üzerindeki yağlanmış kanalın 
içerisinden geçirilmelidir.

3. Endoskopu cihazdan tamamen çıkarın.

4. Cihaz endoskop kanalı hazırdır.

YERLEŞTİRME ÖNCESİNDE CİHAZIN 
SÖNDÜRÜLMESİ
1. En az 50 ml şırıngayı, şişirme portuna sıkıca bağladıktan 

sonra, şırıngayı ve bu cihazı, Şekil 7'de gösterildiği gibi 
tutun. Şişirme hattı gösterildiği gibi hafifçe gerilene 
kadar, bağlı şırıngayı cihazdan ayırın. Vakum oluşana 
kadar havayı çekerken, cihazın distal ucunu, eldivenli 
elinizle işaret parmağınız ve baş parmağınız arasında 
sıkıştırın.

2. Söndürürken, cihazı, distal ucu Şekil 7'de gösterildiği 
gibi hafif öne doğru kıvrılacak şekilde tutun.

Şekil 7. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ söndürme

Şekil 8. Söndürme sırasında takoz şeklinde bir kaf elde ettikten 
sonra, şırıngayı şişirme hattından ayırın

3. Şırınga içindeki çekme kuvveti, maske içinde vakum 
oluştuğunu gösterene kadar, cihazı söndürün. 

4. Cihazı şişirme portundan hızlı ayırırken, şırıngadaki 
çekme kuvvetini kesmeyin. Bu, maskenin Şekil 8'de 
gösterildiği gibi uygun şekilde söndürülmüş kalmasını 
sağlayacaktır. 
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YERLEŞTİRME
1. Yerleştirmeden hemen önce, maskenin ve hava yolu 

tüpünün arka yüzeyini, su bazlı bir yağlayıcı jelle yağlayın. 

2. Gastroskopi için, hasta endüksiyon öncesinde sol lateral 
konumda yatırılır. Yerleştirme sırasında sırt üstü konum 
da kullanılabilir, fakat hastanın, endoskopi için sol lateral 
konuma çevrilmesi gerekebilir.

3. Hastanın başında durun. 

4. Kayışı hastanın kafasının altından dolaştırın.

5. Tutucuyu, flanşın düz yüzeyi hastaya doğru bakacak 
şekilde, ısırma bloğu bölümünün üzerine yerleştirin ve 
KİLİTLEMEDEN, Şekil 9'da gösterildiği gibi, ısırma 
bloğunun ortasına getirin. Kullanım kolaylığı açısından, 
tutucunun, yerleştirildiğinde klips hastanın burnuna 
bakacak şekilde, yönlendirilmesi önerilir.

6. Sol lateral pozisyonda, kafayı nötr konumda tutun.

7. Cihazı tam olarak Şekil 9'da gösterildiği gibi tutun. 

8. Distal ucu, Şekil 10'da gösterildiği gibi, üst dişlerin veya 
diş etlerinin iç tarafına doğru bastırın. 

9. Hafif çapraz bir yaklaşımla, Şekil 11'de gösterildiği gibi, 
içeri doğru kaydırın (ucu orta çizgiden uzağa yönlendirin). 

10. Cihazın dilin arkasındaki eğikliği takip etmesi için elinizi 
dairesel bir hareketle döndürürken içeri doğru 
kaydırmaya devam edin. 

11. Cihazın distal ucu üst özofajeal sfinktere ulaştığında hafif 
bir direnç hissedilmelidir. Cihaz Şekil 12'de gösterildiği 
gibi tamamen yerleşmiştir.

12. Tutucunun konumunun ayarlanması gerekiyorsa, cihazı 
tutarken 2 parmak kullanılarak ayarlanabilir.

Şekil 9. Maskenin ucunu sert damağa bastırın

Şekil 10. Damağa doğru yaptığınız baskıyı koruyarak kafı ağza doğru 
iyice bastırın

Şekil 11. Sert ve yumuşak damağın konturlarına doğru bastırarak 
dairesel hareketlerle cihazı içeri doğru kaydırın

Şekil 12. Direnç hissedilene dek, cihazı hipofarinkse doğru ilerletin
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YERLEŞTİRME TAVSİYELERİ
Yetersiz anestezi derinliği, yerleştirme sırasında öksürmeye veya 
nefesin kesilmesine sebep olabilir. Bu durumda, inhalasyonel 
veya intravenöz ajanlarla anestezi derhal derinleştirilmeli ve 
gerekiyorsa manuel ventilasyon kullanılmalıdır.

Hastanın ağzı maskeyi takmak için yeterince açılamıyorsa, ilk 
olarak hastaya yeterince anestezi verildiğinden emin olun ve 
sonra bir asistandan, çeneyi yavaşça aşağı doğru çekmesini 
isteyin. 

Bu manevra maskenin konumunu doğrulamak için ağzın içini 
görmeyi kolaylaştırır. Maske dişlerin ötesine geçtikten sonra, 
çeneyi çekmeye devam etmeyin.

Yerleştirme manevrası boyunca kaf; tüpü damağa değecek 
şekilde bastırmalıdır. Aksi halde, ucu kendi etrafında 
katlanabilir veya bir düzensizliğe veya posterior farinkste 
şişkinliğe (ör. hipertrofik tonsiller) sebep olabilir. Kaf 
düzleşmezse veya ilerletildikçe kıvrılmaya başlarsa, maskenin 
geri çekilmesi ve yeniden takılması gerekir. Tonsiler 
obstrüksiyon durumunda, maskenin diyagonal olarak 
geçirilmesi çoğunlukla daha başarılı bir yöntemdir.

SABİTLEME
Verilen ayarlanabilir tutucuyu ve kayışı kullanarak, cihazı 
hastanın yüzüne aşağıdaki gibi sabitleyin: 

Cihaz doğru konumdayken, tutucunun alt kısmı, hastanın 
dudaklarına bastırmadan yaslanacak şekilde, tutucuyu 
oluklardan birine yerleştirin. Tutucuyu, Şekil 13'te gösterildiği 
gibi her iki taraftan oluklara geçirmek için kilitleyin. 

• Sol lateral pozisyonda, kayışın bir ucunu, tutucunun kanadı 
içerisinden geçirerek, sapın sol tarafına sabitleyin ve 
dıştaki kancaya takın. Kayışın sabitlenmemiş kısmını, 
hastanın kafasının arkasından dolaştırın. Kayışı sağ tutucu 
içerisinden itin, yerinde tutmak için yeterli gerilim 
uygulayın ve sonra Şekil 14'te gösterildiği gibi, tutucunun 
sağ sapına sabitleyin.

• Cihaz, nötr pozisyonda sabit olmalıdır.

• Cihazın dahili bir ısırma bloğu olduğundan, Guedel hava 
yolu veya başka bir ısırma bloğu cihazı kullanmayın.

Şekil 13. Cihaz yerindeyken, tutucunun alt kısmı, hastanın 
dudaklarına bastırmadan yaslanacak şekilde, ayarlanabilir tutucuyu 
oluklardan birine sabitleyin.

Şekil 14. Kayışın sabitlenmemiş kısmını, hastanın kafasının 
arkasından dolaştırın ve tutucunun sağ sapına sabitleyin. 
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LMA® GASTRO™ CUFF PILOT™ CİHAZININ 
ŞİŞİRİLMESİ
Kaf, sızıntıyı önlemek için, pozitif basınçlı ventilasyonla, 
yeterli, fakat yukarıda Tablo 1'de listelenen maksimum kaf içi 
basıncı aşmayan havayla şişirilmelidir. Manometre mevcut 
değilse, sızıntı olmadan ventilasyon sağlayacak bir 
sızdırmazlık elde etmeye yetecek kadar havayla şişirin.

LMA® GASTRO™ CUFF PILOT™ ŞİŞİRME SİSTEMİ
1. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı, son kullanıcının, 

hastanın hava yoluna yerleştirilmiş haldeki maskenin kaf 
içi basıncını görsel yollarla sürekli olarak izlemesini 
sağlayan bir kaf basınç valfine sahiptir. Kaf basınç valfi 
üstünde Sarı, Yeşil ve Kırmızı olmak üzere üç basınç 
bölgesi bulunur. Körüklerin üstünde siyah çizginin 
bulunduğu konum, kaf içindeki basınca işaret eder. 

2. Yeşil Bölge 40 - 60 cm H2O arasındaki kaf içi ideal basıncı 
belirler. Siyah çizgi bu bölgeye girene kadar kafa hava 
verilir ve sızdırmazlık sağlanmış olur.

Şekil 15a. Cuff Pilot™ Kaf Basıncı Valfi Yeşil Bölgede

Şekil 15c. Cuff Pilot™ Kaf Basıncı Valfi Kırmızı Bölgede

Şekil 15b. Cuff Pilot™ Kaf Basıncı Valfi Sarı Bölgede

3. Sarı Bölge 40 cm H2O'dan daha düşük basınca işaret eder. 
Sarı Bölgede sızdırmazlığı sağlamak mümkün olmakla 
birlikte, müdahale sırasında körüklerin üstünde bulunan 
siyah çizginin sarı bölgeye doğru hareket etmesi, basınçta 
olası düşmeye veya az şişirmeye işaret edebilir.

4. Kırmızı Bölge 70 cm H2O'dan daha yüksek basınca işaret 
eder. Bu, basınçta olası artışa veya fazla şişirmeye işaret 
eder. Körüklerin siyah çizgisi Yeşil Bölgeye geri 
dönünceye kadar basıncın azaltılması önerilir.

UYARI: Kafı asla gereğinden fazla şişirmeyin.

DOĞRU KONUM
Doğru yerleşim, maske ucu üst özofajeal sfinkter içindeyken 
glotise karşı sızıntısız bir sızdırmazlık sağlamalıdır. Cuff 
Pilot™ Kaf Basıncı Valfi Yeşil bölgedeyken, 20 cm H2O'da, 
hasta kolayca ventile edilebilmeli ve sızdırmazlık basıncı test 
edilebilmelidir. Tutucu, ısırma bloğunda maksimum 
çizgisinden minimum çizgisine kadar görülen bir oluk çiftine 
takılmış durumdayken, tutucunun alt kısmı, hastanın 
dudaklarına bastırmadan yaslanmalıdır.

ENDOSKOPUN YERLEŞTİRİLMESİ
Endoskop kanalı, endoskopistin, endoskop manevra 
kontrollerini kullanmasına gerek kalmadan, endoskopu üst 
özofajeal sfinktere yerleştirmesini kolaylaştırır (yani, 
endoskop giriş için BÜKÜLMEMELİDİR). Gastroskopi 
prosedürleri için, normal ileri görünüm, cihazın endoskop 
kanalının içerisinden geçtiğini ve doğrudan özofagusa 
girdiğini gösterecektir. Özofagus, portun distal ucunu 
“tıkıyor” gibi görünebilir ve hafif ilerletmeyle, endoskop 
doğrudan görünümde özofagusun içerisine girecektir. 

Cihaz için izin verilen maksimum endoskop boyutları için 
yukarıda Tablo 1'e bakın. 
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ANESTEZİ İDAMESİ
Bu cihaz, inhalasyonel veya intravenöz ajanlarla birlikte 
kullanıldığında, anestezinin cerrahi stimulusu karşılayacak 
yeterlilikte olması ve kafın aşırı şişmemesi şartıyla, spontan 
nefes alan hastalarda iyi tolere edilmektedir.

Bu cihazı kullanırken Pozitif Basınç Ventilasyonu (PPV) 
sırasında, tidal hacim 8 ml/kg'yi aşmamalı ve pik inspiratuar 
basınçları, maksimum hava yolu sızdırmazlık basıncının 
altında tutulmalıdır.

PPV sırasında sızıntılar oluşursa, sebepleri şunlar olabilir: 
Yanlış yerleştirme; hafif anestezi; akciğer uyumunda prosedür 
veya hasta faktörleriyle ilgili şiddetli azalma; yerinden çıkma; 
yeterli bir şekilde sabitlenmemiş maskede, başın çevrilmesi 
veya çekilmesiyle kafın yer değiştirmesi. Bunların her biri, 
IFU'nun “LMA® GASTRO™ CUFF PILOT™ YERLEŞTİRME 
SONRASI TAVSİYELER” bölümünde açıklanan uygun 
adımları atarak düzeltilebilir.

ENDOSKOP KANALININ KULLANIMI

DİKKAT: Cihaz, üst özofajeal giriş patolojisi şüphesi 
olan hastalarda kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Gastroskopi için, endoskopu izlem altında cihaz içerisinden 
geçirmek önerilir (bu, duodenoskpta mümkün olmayacaktır).

Endoskop kanalının birincil işlevi, bir endoskopun cihaz 
içerisinden geçmesini sağlamaktır.

Endoskop kanalının ikincil işlevi ise sindirim kanalına ve 
dışına ayrı bir kanal sağlamaktır. Hastadan çıkan gazları veya 
sıvıları yönlendirebilir. Maksimum endoskop boyutları için 
yukarıda Tablo 1'e bakın.

Şekil 16'da gösterildiği gibi yerleşimden sonra, endoskop 
cihazın içerisinden geçirilirken bir miktar direnç algılanır. Aşırı 
güç uygulamayın. Uygun boyutlu bir endoskop geçirilemezse, 
bunun sebebi maskenin bükülmesi veya yanlış konumlanması 
olabilir. Hasta için çok büyük olabilecek cihazın bükülmesi, 
endoskopu yerleştirildiği gibi yakalayacaktır. Bu tür 
durumlarda, maske birkaç mm çıkarılmalı veya yeniden 
konumlanmalıdır. Endoskopun ne zaman çıkarılacağına karar 
verilirken klinik kanı gözetilmelidir.

Kafa içeriden uygulanan basınç nedeniyle, kaf içi basınç, 
endoskop geçtikten sonra hafifçe yükselebilir. Kaf içi basıncın 
yukarıda Tablo 1'de listelenen maksimum kaf basıncını 
aşmadığından emin olmak için, kaf içi basınç izlenmelidir.

UYARI: Travma oluşumunu önlemek için endoskopun 
endoskop kanalı içerisinden yerleştirilmesi sırasında 
hiçbir zaman aşırı güç uygulanmamalıdır.

Şekil 16. Bir endoskopun LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ içerisinden üst 
özofajeal sfinkterin içine geçirilmesi

YERLEŞTİRME SONRASI TAVSİYELER
Yetersiz anestezi düzeyi

Yerleştirmeyi takiben karşılaşılabilecek en yaygın sorun 
yeterli anestezi düzeyini idame ettirememektir. Bu durumda, 
inhalasyonel veya intravenöz ajanlarla anestezi derhal 
derinleştirilmeli ve gerekiyorsa manuel ventilasyon 
uygulanmalıdır.

Yetersiz hava yolu sızdırmazlığı/hava sızıntısı

Bir vaka başlangıcında veya sırasında yetersiz hava yolu 
sızdırmazlığı veya hava sızıntısı oluşumu belirtilerinin ortaya 
çıkması durumunda, aşağıdaki tedbirlerden bir veya birden 
fazlası alınabilir:

• Anestezi derinliğinin yeterli olduğunu doğrulayın ve 
gerekirse derinleştirin. 

• Kaf basınçlarını özellikle azot oksit kullanırken, başlangıçta 
ve belirli aralıklarla kontrol edin. 

• Kaf içi basıncının 60 cm H2O'dan yüksek olmamasını 
sağlayın. Yeterli sızdırmazlığı korurken, gerekiyorsa, kaf içi 
basıncı düşürün. 

• Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilirse, üst özofajeal 
sfinkter ile temasını teyit etmek için maskeyi iyice bastırın.

• Kayışı ayarlanabilir tutucu üzerinde sabit tutarken, damağa 
basınç uygulayarak uygun sabitlemenin sağlandığından 
emin olun. 

• Yerleşim öncesinde, kafın sağlam olduğunu daima kontrol 
edin. 
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Hava yolu ürününün yanlış konumlanması

Hava yolu ürününün yanlış konumlanması, genellikle, 
kapnografiyle veya tidal hacimdeki değişimlerin gözlenmesiyle 
anlaşılabilir; ör. azalmış ekspire tidal hacim. Yanlış 
konumlamadan şüphelenilirse, tiroid kartilajın altına uzanan 
düzgün oval bir şişlik olup olmadığını kontrol edin. Mevcut 
değilse, bu özellikle olağan dışı uzamış ekspiratuar fazda 
maske ucunun larinjeal girişe doğru anterior yer değişimine 
işaret edebilir. Cihazın konumu yanlışsa, cihaz çıkarılarak 
anestezik derinliğin yeniden yerleştirmeye uygun olması 
şartıyla yeniden takılabilir.

Endoskopun oynaması, kafın fazla şişirilmesi, çıkıntı yapması 
ve/veya kazara yerinden oynaması nedeniyle, cihaz kullanım 
sırasında yer değiştirebilir. Kaf basıncını bir vaka sırasında 
başlangıçta ve belirli aralıklarla kontrol edin, kullanmadan 
önce sağlam olduğunu doğrulayın ve düzgün bir şekilde 
sabitlendiğinden emin olun. Yerleştirme sırasında cihaz 
ağızdan çıkarsa, maske distal ucu yanlış konumlanmış veya 
hastaya yeterli anestezi verilmemiş olabilir. 

UYANMA
Cihazın çıkarılması sadece uygun şekilde eğitilmiş ve 
donanımlı uyanma personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Cihaz genelde ameliyat odasında çıkarılacaktır; bununla 
birlikte, diğer LMA® Hava Yolu cihazlarında olduğunu gibi, 
Post Anestetik Bakım Biriminde (PACU) de iyi tolere edilir ve 
uyanma sırasında hava yolunu koruyacaktır. Kaf bu noktada 
hiçbir zaman tamamen söndürülmemelidir. Kaf etkin 
yutkunma ve öksürme refleksleri geri gelmeden önce 
TAMAMEN söndürülürse, üst farinksteki sekresyonlar 
larinkse girerek öksürüğü veya larinjeal spazmı tetikleyebilir.

Cihazı, hasta komut üzerine ağzını açabildiğinde, 
“yuvarlama” hareketiyle çıkarın ve çıkarma sırasında hastanın 
diş yapısına zarar vermemek için, kafı ağız içindeyken yeterli 
ölçüde söndürün. Çıkarma sırasında daha fazla salgının 
çıkmasına yol açabileceğinden, cihaz özofagustan 
çıkarılırken, kafın şişmiş durumda kalması önerilir.

Uyanma evresi boyunca hasta takibi devam etmelidir. Uygun 
olduğu durumlarda, bir anestezik devre veya cihazın 
proksimal ucuna takılmış bir T biçimli ek parçası ile devamlı 
olarak oksijen verilmelidir.
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MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) 
İLE BİRLİKTE KULLANIM

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ cihazı MR Güvenlidir (yani, tüm 
MR ortamlarında bilinen hiçbir tehlike ortaya çıkartmayan 
bir üründür).

MR Güvenli

SEMBOL TANIMI

Üretici Firma 

Şu web sitesinden IFU'ya danışın: 
www.lmaco.com

Hava şişirme hacmi/Kaf içi basınç

Hasta ağırlığı

Dikkat (Kullanımdan önce Talimatı 
okuyun)

Doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır

Kırılabilir, dikkatli tutun

Güneş ışığından uzak tutun

Kuru muhafaza edin

Üst taraf

Ürün Kodu

Lot Numarası

CE İşareti

Üretim Tarihi

MR Güvenli

Yeniden kullanmayın

Yeniden sterilize etmeyin

Bu ürün fitalat ile üretilmemiştir 

Etilen Oksit ile Sterilize Edilmiştir

Son Kullanma Tarihi

Ambalaj hasarlı ise kullanmayın

Miktar
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DOĞRU MASKE KONUMUNU KOLAYLAŞTIRAN 
ADIMLAR
• Yerleştirmeden sonra, kafı, iç basınç 60 cm H2O'dan daha

fazla olmayacak şekilde şişirin.

• Anestezi devresini bağlayın ve endoskopi kanalında ve
hava yolu tüpünde sızıntı olmadığını kontrol edin.

• Isırma bloğunun konumunu doğrulayın.

• Cihazı, doğru konumlandıktan sonra, ayarlanabilir tutucuyu
ve kayışı kullanarak yerine sabitleyin.

DOğrU Yerleşim Yanlış Yerleşim Yanlış Yerleşim Yanlış Yerleşim

UcU ariTenOiD ve
krikOiD karTilajların 
arkasınDa UcU farinksTe çOk YüksekTe UcU larinjeal vesTiBülDe

UcU geriYe DOğrU 
kaTlanmış

Endoskop portlarında 
gaz sızıntısı

Hayır Evet Evet Hayır

Isırma bloğu
Dişlerin yaklaşık yarısına 
kadar

Çok yüksek
Dişlerin yaklaşık yarısına 
kadar

Çok yüksek

Ek doğrulama

Maskenin uç kısmından 
endoskop geçirmek 
endoskop kanalının açık 
olduğunu doğrular 

Daha fazla bastırmak sızıntıyı 
ortadan kaldırır

Daha fazla bastırmak 
obstrüksiyonu artırır

Endoskopu geçirmede 
zorlanılması endoskop 
kanalının tıkalı olduğuna 
işaret eder
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YerleşTirme sOnrası OlUşan sOrUnlar Olası seBep(ler) Olası çözüm(ler)

Yetersiz hava yolu sızdırmazlığı/hava 
sızıntısı (duyulur hava sızıntısı, yetersiz 
ventilasyon)

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu tüplerini yeniden sabitleyin

Yetersiz anestezi Anesteziyi derinleştirin

Yetersiz fiksasyon Damağa baskı yaptığından ve doğru fiksasyondan emin olun

Kafın çok fazla şişirilmesi Kaf basıncını bir vaka sırasında başlangıçta ve belirli aralıklarla ve 
özellikle azot oksit kullanımında basıncın 60 cm H2O'dan (gerekirse 
ayarlayın) daha fazla olmadığını kontrol edin

PPV kullanımı olsun veya olmasın 
endoskopa ulaşan gaz sızıntısı

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu tüplerini yeniden sabitleyin 

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın

Üst özofajeal sfinkterin açık olması İzleyin

Hava yolu obstrüksiyonu (zor 
ventilasyon, fonasyon, stridor)

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın

Maskenin distal ucunun glotis girişiyle 
vokal kordların mekanik kapanımına baskı 
yapması

Yeterli anestezi sağlayın ve kaf şişirme basınçlarını düzeltin

Hastanın başını/boynunu koklama pozisyonuna alın

PPV'yi deneyin veya PEEP ekleyin

Kaf çeperlerinin medyal katlanması Bir küçük boy LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ yerleştirmeyi düşünün

Doğru kaf şişirme basınçlarını sağlayın

Gastrik insüflasyon

Maskenin distal ucu geriye 
doğru katlanmış

Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital olarak ucunun 
arkasını tarayın

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu tüplerini yeniden sabitleyin

Yer değişimi/Dönme/Maskenin ağızdan 
çıkması

Kafın çok fazla şişirilmesi Kaf basıncını bir vaka sırasında başlangıçta ve belirli aralıklarla ve 
özellikle azot oksit kullanımında basıncın 60 cm H2O'dan (gerekirse 
ayarlayın) daha fazla olmadığını kontrol edin

Kafta çıkıntı oluşması Kafın sağlam olduğunu kontrol edin.

Kazara yerinden oynama Doğru sabitlendiğinden emin olun

Maskenin distal ucu geriye 
doğru katlanmış

Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital olarak ucunun 
arkasını tarayın

Yetersiz fiksasyon Damağa baskı yaptığından ve doğru fiksasyondan emin olun

Endoskop yerleştirmeye direnç Yetersiz yağlama Yağlayıcı ekleyin ve endoskopu yeniden geçirmeyi deneyin

Farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş maske 
endoskopun kıvrılmasına yol açabilir

Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu tüplerini yeniden sabitleyin

Farinkste çok alçağa yerleştirilmiş maske 
endoskopun kıvrılmasına yol açabilir

Maskeyi daha geriye çekin ve hava yolu tüplerini yeniden sabitleyin

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın

Kafın çok fazla şişirilmesi Kaf basıncını bir vaka sırasında başlangıçta ve belirli aralıklarla ve 
özellikle azot oksit kullanımında basıncın 60 cm H2O'dan daha fazla 
olmadığını kontrol edin

LMA® GASTRO™ CUFF PİLOT™ YERLEŞTİRME SONRASI TAVSİYELER
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Üreticinin Garantisi:

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ tek kullanımlıktır. Teslimat 
sırasında, imalat kusurlarına karşı garantilidir. Garanti sadece 
cihaz yetkili bir satıcıdan alındığı takdirde geçerlidir.

TELEFLEX KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN 
UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA 
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK OLARAK BİLDİRİLMİŞ 
VEYA İMA EDİLMİŞ TÜM DİĞER GARANTİLERİ 
REDDETMEKTEDİR.

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, İrlanda
www.lmaco.com

Sayı: PBF-2105-000 Rev C TR
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Telif Hakkı © 2021 Teleflex Incorporated

Tüm hakları saklıdır. Yayıncı kuruluşun önceden izni 
olmaksızın, bu yayının hiçbir bölümü yeniden çoğaltılamaz, 
bir geri kazanım sisteminde depolanamaz veya herhangi bir 
biçimde veya elektrikli, mekanik, fotokopiyle çoğaltma, ses 
kaydı ve benzeri başka herhangi yöntemle aktarılamaz.

Teleflex, Telefelex logosu, LMA, LMA Gastro ve Cuff Pilot, 
Teleflex Incorporated ve iştiraklerinin, ABD ve/veya diğer 
ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™, Teleflex Incorporated ve iştiraklerinin 
patentleri ve patent başvurularıyla, ABD ve/veya diğer ülkelerde 
korunmaktadır. Detaylar için bkz. www.lmaco.com/IP.

Bu belgede yer alan bilgiler basım doğrudur. Üretici önceden 
bildirmeksizin ürünleri iyileştirme veya değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve ikazlar veya 
farklı klinik uygulamalar için en uygun LMA® Hava Yolları 
hakkında bilgiler için her zaman talimatlara bakın.

http://www.teleflex.com
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