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ADvArseL! Ifølge amerikansk lov må denne 
anordning kun sælges af eller på ordination af en 
læge, der er bemyndiget af gældende lov til at bruge 
en sådan anordning.

ADvArseL: LMA Protector™ og LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ leveres steril til engangsbrug og skal 
bortskaffes efter anvendelse og må ikke genbruges. 
Genbrug kan medføre krydsinfektion og nedsætte 
produktets pålidelighed og funktionalitet.

Genbehandling af LMA Protector™ og LMA Protector™ 
Cuff Pilot™, som er beregnet til engangsbrug, kan 
nedsætte produktets pålidelighed og funktionalitet. 
Genbrug af engangsprodukter kan resultere i eksponering 
for virus-, bakterie-, svampe- eller prionpatogener. LMA 
Protector™ og LMA Protector™ Cuff Pilot™ er endeligt 
steriliseret med ethylenoxid-gas. Godkendte rengørings- 
og steriliseringsmetoder og vejledninger til genbehandling 
ifølge originale specifikationer er ikke tilgængelige for 
dette produkt. LMA Protector™ og LMA Protector™ Cuff 
Pilot™ er ikke designet til at blive rengjort, desinficeret eller 
gensteriliseret.

GeNereL OPLYsNING

Henvisningerne til “anordning” i pågældende IFU gælder, med 
mindre andet er angivet, for både LMA Protector™ og LMA 
Protector™ Cuff Pilot™

Anordningen er kun til brug for medicinske fagpersoner, der er 
uddannet i luftvejsbehandling.

BesKrIveLse AF ANOrDNING 

Hverken LMA Protector™ og LMA Protector™ Cuff Pilot™ er 
fremstillet med naturlig gummilatex og ftalater. De leveres 
sterile (steriliseret med etylenoxid) og er kun til engangsbrug.

Anordningen tilvejebringer adgang til og funktionsmæssig 
separation af åndedræts- og fordøjelseskanalerne. Det 
anatomisk udformede luftvejskateter har et elliptisk tværsnit 
og ender distalt ved laryngealmasken. Den oppustelige 
manchet er designet til at passe til konturerne af hypopharynx 
med skålen og masken mod den laryngeale åbning.

Anordningen indeholder to drænagekanaler, som vises som 
separate porte proksimalt. Drænagekanalerne fortsætter 
distalt og går ind i et kammer, der befinder sig bag 
manchetskålen. Kammeret indsnævres distalt ind i åbningen, 
der er placeret i enden af manchetten, som kommunikerer 
distalt med øsofagusmunden. En sugeslange kan fastgøres til 
han-sugeporten, så mavevæske kan fjernes gennem 
øsofagusmunden. Alternativt kan en velsmurt ernæringssonde 
føres gennem hun-drænageporten til maven, så der er nem 
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Figur 1: LMA Protector™-komponenter
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adgang til tømning af maveindholdet. Drænagekanalen 
gennem hun-drænageporten kan bruges som overvågning af 
korrekt placering af anordningen efter indføring, og derefter til 
løbende overvågning af maskeforskubning under brug. 

Anordningen giver nem indføring uden behov for digital eller 
introduceringsværktøjsvejledning. Den er fleksibel nok til at 
tillade anordningen at forblive på plads, hvis patientens hoved 
flyttes i nogen retning. En indbygget bideblok reducerer 
muligheden for beskadigelse af, eller obstruktion af, 
luftvejskateteret i tilfælde af sammenbidning.

Anordningens fastgørelsessystem forhindrer proksimal 
forskubning. Hvis den anvendes korrekt, forbedrer den 
forseglingen af den distale ende omkring øsofagusmunden 
og isolerer luftvejene fra fordøjelseskanalen, hvorved risikoen 
for aspiration af maveindhold reduceres.

LMA Protector™ inflationssystemet består af en 
manchetinflationsslange med pilot-ballon og en envejs-
reguleringsventil til manchetinflation og -deflation. Pilot-ballonen 
angiver det omtrentlige tryk i manchetten, og envejs-
reguleringsventilen forhindrer, at manchetten mister luft, men 
bibeholder sit tryk.

LMA Protector™ Cuff Pilot™ inflationssystemet består af en 
manchetinflationsslange med en Cuff Pilot™. Cuff Pilot™ 
sørger for, at trykket i maskemanchetten hele tiden registreres. 
Den erstatter standardpilotballonen og anvendes på samme 
måde til manchetinflation og -deflation.

LMA Protector™ er MR-betinget. Se afsnittet for oplysninger 
om MR, inden anordningen anvendes i MR-miljøer.

LMA Protector™ Cuff Pilot™ er MR-sikker. Begrebet ‘MR-
sikker’ betyder, at anordningen ikke udgør nogen kendte farer 
i MR-miljøer.

INDIKATIONer FOr ANveNDeLse

LMA Protector™ og LMA Protector™ Cuff Pilot™ er indiceret til 
anvendelse for at opnå og fastholde kontrol med patientens 
luftveje under rutinemæssige anæstesiprocedurer hos fastende 
patienter med enten spontan eller positiv trykventilation.

Den er også indiceret til anvendelse som nødluftvejsanordning 
under genoplivnings-procedurer (CPR - cardiopulmonary 
resuscitation), hvor LMA ProSeal™, LMA Classic™ eller LMA 
Unique™ traditionelt er blevet brugt. Anordningen er også 
indiceret som "nød-luftvejsanordning" i kendte eller uventede 
vanskelige luftvejssituationer. Anordningen kan bruges til at 
etablere en øjeblikkelig, åben luftvej under genoplivning af en 
dybt bevidstløs patient uden glossopharyngeal- og 
laryngealrefleks, der kræver kunstig ventilation.

Den kan også anvendes til at sikre en øjeblikkelig luftvej, når 
trakeal intubering er udelukket på grund af mangel på 
ekspertise eller udstyr, eller når forsøg på trakeal intubering 
mislykkedes.

OPLYsNINGer OM rIsICI-FOrDeLe

Hvis anordningen anvendes hos dybt bevidstløse patienter 
med behov for genoplivning eller i vanskelige luftvejssituationer 
med nød-luftveje (hvis der f.eks ikke kan intuberes eller 
ventileres), skal risikoen for regugitation og aspiration opvejes 
mod de potentielle fordele ved en genetableret luftvej.

KONTrAINDIKATIONer

Anordningen må ikke anvendes i følgende tilfælde:

•  Patienter, som har fået stråleterapi i halsen, der involverer 
hypopharynx, da der er risiko for traume og/eller potentielt 
manglende effektiv forsegling.

•  Patienter med utilstrækkelig mundåbning til at tillade 
indføring.

•  Patienter, der kommer for nødkirurgi, som har risiko for 
massiv refluks på grund af sådanne betingelser, som akut 
intestinal obstruktion eller tarmslyng, eller patienter, der er 
blevet skadet kort efter indtagelse af et stort måltid (men se 
Brugervejledning herover).

•  Patienter, der skal have hoved- eller halskirurgi, hvor kirurgen 
ikke vil være i stand til at få tilstrækkelig adgang på grund af 
anordningens tilstedeværelse.

•  Patienter, der er under kardiopulmonal genoplivning (CPR - 
cardiopulmonary resuscitation), og som reagerer med en 
intakt svælgrefleks.

•  Patienter, der har indtaget ætsende substanser.

ADvArsLer

•  Til trods for opmuntrende sagsrapporter for 2. generations 
LMA-anordninger, vides det i øjeblikket ikke, om  
anordningen altid giver beskyttelse mod aspiration, selv når 
den er korrekt sat på plads. 

•  Tilstedeværelse af en ernæringssonde udelukker ikke 
muligheden for aspiration, hvis anordningen ikke er korrekt 
placeret og fastgjort. 

•  Anordningen kan være uden virkning ved brug hos patienter 
med nedsat lungefunktion på grund af kronisk 
luftvejssygdom, da kravet til det positive luftvejstryk kan 
overstige forseglingstrykket. 

•  Forsøg ikke at føre en ernæringssonde ned i maven via 
drænagekanalen ved tilstedeværelse af kendt eller mistænkt 
øsofageal patologi. 

•  Der er en teoretisk risiko for at forårsage ødemer eller 
hæmatomer, hvis sugning anvendes direkte på enden af 
drænagekanalen. 
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•  Fordelene ved at etablere ventilation med anordningen skal 
vejes op mod den potentielle risiko for aspiration i nogle 
situationer, herunder: symptomatisk eller ubehandlet 
gastroøsofageal refluks, graviditet over 14 uger, multiple 
eller massive skader, forhold i forbindelse med forsinket 
maveudtømning, som f.eks. anvendelse af opiater hos 
patienter med akut skade eller peritoneale smittefarlige 
infektiøse eller inflammatoriske processer. 

•  Det anbefales at bruge et vandopløseligt smøremiddel, 
f.eks. K-Y® Jelly. Brug ikke silikonebaserede smøremidler, 
da de nedbryder anordningens komponenter. Det anbefales 
heller ikke at bruge smøremidler, der indeholder Lidocain. 
Lidocain kan forsinke genetableringen af patientens 
beskyttelsesreflekser efter fjernelse af anordningen og kan 
måske forårsage en allergisk reaktion eller påvirke de 
omgivende organer, herunder stemmebåndene.

•  Anordningen kan antænde ved tilstedeværelse af laser- og 
elektrokauterisationsudstyr.

sIKKerHeDsANvIsNINGer

•  Anordningen må hverken nedsænkes i eller lægges i blød 
i væske inden brug.

•  Brug kun de anbefalede manøvrer, der er beskrevet 
i brugervejledningen, sammen med anordningen.

•  Brug ikke anordningen, hvis den er beskadiget, eller dens 
emballage er beskadiget eller har været åbnet. 

•  Når der påføres smøremiddel, skal det undgås at blokere 
luftvejsåbningen. 

•  For at undgå traumer må der ikke anvendes overdreven 
styrke på noget tidspunkt under indføring af anordningen, 
eller under indføring af en ernæringssonde gennem 
drænagekanalen.

•  Manchetten må aldrig pustes for meget op efter indføring. 
Et passende intra-manchettryk er 60 cm H2O. Dette tryk 
bør ikke overskrides. For stort intra-manchettryk kan 
resultere i forkert placering, hvilket kan forårsage pharyngo-
laryngeal morbiditet, inklusive ondt i halsen, dysphagi og 
nervebeskadigelse. 

•  Hvis der fortsat er luftvejsproblemer, eller ventilationen er 
utilstrækkelig, skal anordningen fjernes, og der etableres 
luftvej på anden måde. 

•  Omhyggelig håndtering er vigtig. Anordningen er fremstillet af 
silikone af medicinsk kvalitet, som kan blive revet itu eller 
perforeret. Undgå altid kontakt med skarpe eller spidse 
genstande. Indfør ikke anordningen, medmindre manchetten 
er helt tømt som beskrevet i indføringsinstruktionen.

•  Der bør bæres operationshandsker under forberedelse og 
indføring for at minimere kontaminering af luftvejen. 

•  Anordningen skal opbevares et mørkt og køligt sted. Den 
må ikke udsættes for direkte sollys eller ekstreme 
temperaturer.

•  Brugte anordninger skal følge en håndterings- og 
elimineringsproces for biologisk farlige produkter i 
overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

•  Brug kun en sprøjte med standard luer konisk spids til 
inflation og deflation af manchetten.

•  Lattergas diffunderer ind i manchetten, hvilket skaber et 
øget tryk. Diffusionshastigheden og det resulterende toptryk 
kan variere med den første mængde luft, der injiceres 
i manchetten, den gastype, der bruges til at inflatere 
manchetten, og procentdelen af lattergas i den inhalerede 
blanding.

BIvIrKNINGer

Der er rapporteret bivirkninger i forbindelse med anvendelse 
af laryngealmasker og endotrakealtuber til luftvejspassage. 
Standardlærebøger og offentliggjort litteratur bør konsulteres 
for at finde specifikke oplysninger.
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Størrelse

3 4 5

Luftvejskonnektor 15 mm han (ISO 5356-1)

Inflationsventil Luerkegle (ISO 594-1)

Indvendig volumen af ventilationsvej 19 ml 22 ml 23 ml

Indvendig volumen af drænagevej 33 ml 41 ml 42 ml

Nominel længde af indvendig  
ventilationsvej

17,5 cm 18 cm 20 cm

Nominel længde af indvendig  
drænagevej

19,3 cm 21 cm 23 cm

Trykfald < 0,8 cm H2O ved 60 l/min < 0,5 cm H2O ved 60 l/min < 0,5 cm H2O ved 60 l/min

Maksimumtryk i manchet 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Min. interdentalt mellemrum 28 mm 32 mm 32 mm

Korrekt placering af LMA Protector™ i forhold til anatomiske landemærker

Manchet (patientende)

Ringbrusk

Manchet (ventilationsåbning)

Strubeåbning

Konnektor 
(udvendig endekonnektor)

Tungeben

Spiserør

Luftrør

Manchet (forseglingsmekanisme)

Skjoldbrusk

Luftvejskateter (ventilationsvej)

Strubelåg

Fortænder

Næsesvælg
Kindhule

Tunge

Tabel 1: Specifikation af LMA Protector™
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Ring

1,0-< 2,5 cm

Ringbrusk

Spiserør

Luftrør

Skjoldbrusk
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sTØrreLsesvALG

Til normale voksne bruges størrelse 4-anordningen som 
førstevalg. Efter indføring fastgøres anordningen, og derefter 
inflateres til det anbefalede tryk, der bør være minimum  
1 cm mellemrum mellem fastgørelsesringen og patientens 
overlæbe.

YDeLsesTesTs FØr ANveNDeLse

Følgende inspektioner og tests skal udføres, før anordningen 
anvendes. Ydelsestests bør udføres på et område og en 
måde, der er overensstemmende med accepteret medicinsk 
praksis, der minimerer kontaminering af anordningen før 
indføring.

Advarsel: Brug ikke anordningen, hvis den ikke består en 
af følgende inspektioner eller tests.

•  Undersøg overfladen af anordningen for skader, herunder 
rifter, flænger, skrammer eller knæk.

•  Undersøg luftvejskateteret indvendigt for at sikre, at det ikke 
er tilstoppet eller har løse partikler. Eventuelle partikler, der 
findes i kanalerne, skal fjernes. Brug ikke kateteret, hvis en 
blokering eller partikel ikke kan fjernes.

•  Deflatér manchetten fuldstændigt. Når manchetten er 
deflateret, kontrolleres manchetten for spontan inflation. 
Brug ikke anordningen, hvis manchetten inflaterer spontant.

DeFLATION AF ANOrDNINGeN FØr 
INDFØrING

1.  Efter at have tilsluttet en sprøjte på mindst 50 ml til 
inflationsporten, holdes sprøjten og anordningen nøjagtigt 
som vist på Figur 5. Flyt den tilsluttede sprøjte væk fra 
anordningen, indtil inflationsslangen er let strakt ud som 
vist. Tryk den distale ende af anordningen sammen mellem 
pegefingeren og tommelfingeren, mens der trækkes luft 
ud, indtil der er opnået et vakuum.

2.  Under deflation holdes anordningen, så den distale ende er 
let krummet foran, som vist på Figur 5.

For voksne patienter, der enten er mindre eller større end 
normalt, kan der ofte opnås gode resultater ved at bruge en 
størrelse 4-anordning. Uanset hvad, skal manchetten 
inflateres med tilstrækkelig luft til at ophæve en lækage med 
positiv trykventilation, men som ikke overstiger et manchettryk 
på 60 cm H2O. Ved mindre patienter opnås dette tryk med en 
relativt lille luftvolumen, mens større patienter kræver større 
volumen. Hvis der er tvivl, kan der imidlertid fås et omtrentligt 
skøn over den passende størrelse ved at holde hver anordning 
mod siden på patientens ansigt i den placering, der svarer til 
den, der er vist i Figur 4.

Figur 3: LMA Protector™-størrelsesbestemmelse

Figur 5: LMA Protector™-deflation

Figur 4: LMA Protector™-størrelsesbestemmelse (metode 2)
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3.  Deflatér anordningen, indtil spændingen i sprøjten viser, at 
der er skabt et vakuum i masken. 

4.  Hold sprøjten under spænding, mens den hurtigt frakobles 
inflationsporten. Det vil sikre, at masken forbliver korrekt 
deflateret som vist på Figur 6.

Figur 6: Efter at have opnået kileformet manchetdeflation, 
frakobles sprøjten fra inflationsslangen

http://www.lmaco.com
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INDFØrING

1.  Smør bagsiden af maskens overflade og luftvejskateteret 
lige før indføring.

2.   Stå bag eller ved siden af patientens hoved.

3.  Placér hovedet i neutral eller let “snusende” position 
(snusende position = strakt hoved og bøjning af halsen).

4. Hold anordningen nøjagtigt som vist på Figur 7.

5.  Tryk den distale spids mod indersiden af tænderne eller 
gummerne i overmunden.

6.  Skyd indad med en let diagonal tilgang (diriger spidsen 
væk fra midterlinjen).

7.  Fortsæt med at skyde indad, mens hånden roterer med en 
cirkelbevægelse, så anordningen følger bøjningen bag 
tungen.

8.  Der skal føles modstand, når den distale ende af 
anordningen møder øsofagusmunden. Anordningen er nu 
fuldt indført.

INDFØrINGssrÅD

Utilstrækkelig anæstesidybde kan resultere i hoste og apnø 
under indføring. Hvis dette sker, skal anæstesien straks gøres 
dybere med inhalations- eller intravenøse midler, og manuel 
ventilation skal iværksættes.

Hvis patientens mund ikke kan åbnes tilstrækkeligt til at man 
kan indføre masken, skal det først sikres, at han eller hun er 
tilstrækkelig bedøvet, og derefter skal man bede en assistent 
om at trække kæben nedad. Denne manøvre gør det 
nemmere at se ind i munden for at kontrollere maskens 
position. Trækket nedad i kæben må imidlertid ikke fastholdes, 
når masken er kommet ind bag tænderne.

Manchetten skal trykke slangen mod ganen under hele 
indføringsmanøvren, ellers kan spidsen folde sig sammen 
eller påvirke en ujævnhed eller hævelse i bageste svælg 
(f.eks. hypertrofi i mandlerne) Hvis manchetten ikke flades ud 
eller begynder at rulle sig sammen, efterhånden som den 
kommer frem, skal masken tages ud og genindføres. I tilfælde 
af mandelobstruktion er et diagonalt skift af masken ofte en 
succes.

Figur 7: Tryk spidsen af masken mod den hårde gane

Figur 9: Sving anordningen indad med en cirkulær 
bevægelse, mens der trykkes mod konturerne af den hårde 
og den bløde gane

Figur 8: Tryk manchetten længere ind i munden, og fasthold 
trykket mod ganen

Figur 10: Før anordningen frem og ind i hypopharynx, indtil 
der føles modstand
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FIKserING

Fastgør anordningen til patientens ansigt ved hjælp af 
selvklæbende tape som følger: 

•  Brug et 30-40 cm langt stykke selvklæbende tape, og hold 
det vandret i begge ender.

•  Tryk den selvklæbende tape på tværs over fastgørelsesringen, 
fortsæt med at trykke nedad, så enderne af tapen klæber til 
patientens kinder, og anordningen selv trykkes let indad af 
tapen. 

•  Rotér ikke tapen omkring den proksimale ende af  
anordningen.

•  Brug ikke en Guedel-tungeholder, da anordningen har en 
indbygget bideblok. 

INFLATION 

Manchetten skal være inflateret med tilstrækkelig luft til at 
forhindre lækage med positiv trykventilering, men den må 
ikke overstige hverken et tryk på 60 cm H2O eller den 
specifikke anordnings manchetvolumenmaksimum. Hvis der 
ikke er et manometer til rådighed, inflateres med lige netop 
tilstrækkelig luft til at opnå en forsegling, der er tilstrækkelig til 
at give mulighed for ventilering uden lækager.

Figur 11: Fastgør anordningen ved hjælp af selvklæbende 
tape. Udstræk den selvklæbende tape som vist (se 
Figur 11a) for at sikre, at midten af tapen trykkes vertikalt 
nedad over ringen (Figur 11b).

Figur 11a

Figur 11b

Tabel 2: LMA Protector™ og LMA Protector™ Cuff Pilot™ 
valgvejledning 

Luftvejs 
størrelse

Patientens 
vægt

Maks. 
størrelse 
OG-
kateter

Maks. 
Størrelse 
ETT

Maksimalt 
intra- 
manchettryk

3 30-50 kg 16 Fr 6,5 60 cm H2O

4 50-70 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

5 70-100 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

Figur 12a: Pilotmanchetventil i grøn zone

LMA PrOTeCTOr™ CUFF PILOT™ 
INFLATIONssYsTeM 

1.  LMA Protector™ Cuff Pilot™ har en pilotmanchetventil, som 
sætter slutbrugeren i stand til visuelt at overvåge maskens 
intra-manchettryk, når det er indført i patientens luftvej. Der 
er tre trykzoner på pilotmanchetventilen - gul, grøn og rød. 
Den sorte stregs posistion på nedenstående angiver 
manchettens tryk.

2.  Den grønne zone angiver et optimalt manchettryk på 
mellem 40 og 60 cm H2O. Manchetten fyldes med luft, 
indtil den sorte streg befinder sig i denne zone, og der er 
opnået en forsegling.

3.  Den gule zone angiver et tryk på under 40 cm H2O. Der kan 
opnås en forsegling i gul zone, men den sorte stregs 
bevægelse ind i den gule zone under indgrebet kan være 
tegn på et mulig trykfald eller en underinflation.

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com


10

4.  Rød zone angiver et tryk på mere end 70 cm H2O. Det kan 
være tegn på en trykøgning eller over-inflation. Det 
anbefaldes, at trykket lukkes ud, indtil den sorte streg er 
tilbage i den grønne zone.

Advarsel: Manchetten må aldrig over-inflateres.

KOrreKT PLACerING 

Korrekt placering skal frembringe en lækagefri forsegling mod 
glottis med maskespidsen ved øsofagusmunden. Den 
indbyggede bideblok skal ligge mellem tænderne.

For at finde ud af, om masken er placeret korrekt, placeres en 
lille bolus (1-2 ml) med passende viskøst, vandopløseligt 
smøremiddel i den proksimale ende af han-sugeporten, og 
hun-drænageporten dækkes med en tommelfinger. Med en 
korrekt placeret maske skal der være en let op-ned 
meniskbevægelse af smøremidlet efter anvendelse og 
ophævelse af et let tryk i incisura jugularis. En sådan 
bevægelse angiver, at den distale ende af drænagekanalen er 
korrekt placeret, så den forsegler omkring øsofagusmunden 
(”incisura jugularis-testen”). En lignende bevægelse kan også 
ses, når der anvendes et let manuelt positivt tryk på kateteret 
gennem anordningen.

MAveDrÆNAGe 

Drænagekanalerne letter kanaliseringen af væsker og luftarter, 
der kommer fra maven. For at lette mavedrænagen kan en 
ernæringssonde føres gennem hun-drænageporten og ned i 
maven, når som helst under anæstesiproceduren. Der 
henvises til Tabel 2 for maksimale størrelser på 
ernæringssonder. Ernæringssonden skal være velsmurt og 
indføres langsomt og omhyggeligt. Sugning må ikke udføres, 
før ernæringssonden har nået maven. Det må ikke påsættes 
direkte på enden af drænagekanalen, da det kan forårsage, 
at drænagekanalen kollapser, hvilket teoretisk set kan 
forårsage skade på øsofagusmunden.

Figur 12b: Pilotmanchetventil i gul zone

Figur 12c: Pilotmanchetventil i rød zone

http://www.lmaco.com
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ANÆsTesIveDLIGeHOLDeLse 

Anordningen tolereres godt af spontant åndende patienter, 
når den bruges med flygtige stoffer eller intravenøs anæstesi, 
forudsat at anæstesien er tilstrækkelig til at matche niveauet 
af kirurgisk stimulus, og manchetten ikke er over-inflateret.

Under positiv trykventilering og under anvendelse af LMA 
Protector™, bør tidalvolumen ikke overstige 8 ml/kg, og peak-
indåndingstrykket skal holdes under det maksimale 
luftvejsforseglingstryk.

Hvis der opstår lækager under positiv trykventilation (PPV - 
Positive Pressure Ventilation), kan dette skyldes: Let anæstesi, 
der forårsager en grad af glottis-lukning, svær reduktion i 
lungefunktion i forbindelse med proceduren eller patientfaktorer, 
eller flytning eller migrering af manchetten, ved at hovedet 
drejer, eller træk i en utilstrækkeligt fastgjort maske.

BrUG AF DrÆNAGeKANAL

Advarsel: Forsøg ikke at føre en ernæringssonde 
gennem anordningens drænage-kanal, hvis der lækker 
gas gennem sidstnævnte, eller hvis der er kendt eller 
mistænkt, øsofageal patologi eller skade.

Hvis det er klinisk indiceret at føre en ernæringssonde ned i 
maven, må der ikke udføres sugning, før slangen er nået ned 
i maven.

Advarsel: Sugning må ikke anvendes direkte på enden 
af drænagekanalen, da det kan få denne til at kollapse. 
Det kan forårsage beskadigelse af øsofagusmunden.

Drænagekanalens primære funktion er at tilvejebringe en 
separat kanal til og fra fordøjelseskanalen. Den kan lede 
luftarter eller væsker fra patienten og kan også tjene som en 
guide til blind indføring af en orogastrisk sonde når som helst 
under anæstesien. Der henvises til Tabel 2 for maksimale 
størrelser på ernæringssonder.

ADvArseL: Orogastriske sonder, der er gjort stive ved 
nedkøling, må ikke anvendes. Sørg altid for, at sonden 
har stuetemperatur eller derover.

Efter indføring (Figur 13) opdages der ofte en vis modstand, 
når spidsen af kateteret trykkes forsigtigt mod den øvre 
sphincter. Anvend ikke overdreven kraft. Hvis en sonde af 
passende størrelse ikke kan passere, kan det være på grund 
af, at masken har et knæk eller er forkert placeret. I disse 
tilfælde skal masken fjernes og genindføres. Der skal 

anvendes en klinisk bedømmelse til at beslutte, hvornår en 
orogastrisk sonde skal fjernes.

Advarsel: For at undgå traumer, må der ikke anvendes 
kræfter på noget tidspunkt under indføring af en 
ernæringssonde gennem LMA Protector™'s drænagekanal.

rÅD eFTer INDFØrING

Utilstrækkeligt anæstesiniveau

Det mest almindelige problem efter indføring er, at det ikke 
lykkes at bibeholde et tilstrækkeligt anæstesiniveau. For at 
overvinde dette, administreres en ekstra bolus af 
induktionsmiddel og/eller koncentrationen af det flygtige stof 
øges, mens ventilation hjælpes.

Dårlig luftvejsforsegling/luftlækage

Hvis der på et tidspunkt i begyndelsen af eller under en 
hændelse skulle vise sig tegn på dårlig luftvejsforsegling eller 
luftlækage, kan følgende foranstaltninger foretages:

•  Kontroller, at anæstesidybden er tilstrækkelig, og gør den 
om nødvendigt dybere.

•  Kontroller manchettrykket i begyndelse af og periodisk 
under en hændelse, især hvis der anvendes lattergas.

•  Sørg for, at intra-manchettrykket ikke er > 60 cm H2O. 
Reducer om nødvendigt intra-manchettrykket, men bibehold 
en tilstrækkelig forsegling.

•  Hvis masken sidder for højt i svælget, trykkes den yderligere 
for at bekræfte kontakt med øsofagusmunden.

•  Sørg for korrekt fastgørelse ved at anvende tryk på den 
bløde gane, mens anordningen tapes på plads.

•  Bekræft altid manchettens integritet før placering.

Figur 13: Passage af en orogastrisk sonde gennem  
LMA Protector™ ind i øsofagusmunden

http://www.lmaco.com
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Forkert placering af et luftvejsprodukt

Generelt kan forkert placering af et luftvejsprodukt vurderes 
på to måder: Ved kapnografi, ved observation af ændringer i 
tidalvolumen, f.eks. et reduceret, udåndet tidalvolumen. Hvis 
der er mistanke om forkert placering, kontrolleres det, om der 
er en blød, oval halshævelse, der strækker sig ned under 
skjoldbrusken. Hvis der ikke er, kan det antyde en forkert 
placering af maskespidsen på forsiden ind i strubeåbningen, 
især hvis der er en usædvanlig langvarig udåndingsfase. Hvis 
placeringen af anordningen er forkert, kan anordningen 
fjernes og genindføres, når anæstesidybden er tilstrækkelig til 
genindføring.

Migration/rotation af anordningen under brug kan ske på 
grund af over-inflation af manchetten, en udbuling på 
manchetten og/eller utilsigtet forskubning. Kontroller 
manchettrykket i starten og periodisk under en hændelse, 
kontroller manchettens integritet før brug, og sørg for korrekt 
fastgørelse. Hvis anordningen hopper ud af munden under 
indføring, kan masken være forkert placeret, fordi den distale 
spids er foldet bagud i svælget. I så tilfælde, fjern og genindfør. 

OPvÅGNING

Fjernelse må kun udføres af korrekt uddannet og udstyret 
personale. Anordningen vil normalt blive fjernet på 
operationsstuen, selv om dens lave invasivitet gør den til en 
god anordning at bibeholde i luftvejen under opvågning i 
opvågningsafsnittet (Post Anaesthetic Care Unit (PACU)). Da 
opvågning involverer en stigning i pharyngealtonus, giver det 
mening at reducere luftvolumen i manchetten, før patienten 
sendes til opvågningsafsnittet, men manchetten må imidlertid 
ikke være fuldt deflateret på dette tidspunkt.

Deflatér manchetten helt, og fjern samtidig anordningen, men 
FØRST når patienten kan åbne munden på kommando. Hvis 
manchetten er FULDT deflateret før tilbagevenden af effektiv 
synke- og hosteflekser, kan sekretioner i det øvre svælg 
komme ned i strubehovedet og fremprovokere hoste eller 
laryngeale spasmer.

Patientovervågning bør fortsætte gennem hele 
opvågningsstadiet. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan oxygen 
løbende administreres gennem anæstesikredsløbet eller via 
et T-stykke, der er fastgjort til den proksimale ende af 
luftvejsanordningen.

http://www.lmaco.com
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ANveNDeLse I KOMBINATION MeD 
Mr-sCANNING (Magnetic resonance 
Imaging - MrI). 

MR
MR-betinget

LMA Protector™ med metalfjeder er MR-betinget.

Ikke-klinisk testning har vist, at disse anordninger er MR-
betingede. En patient med denne anordning kan scannes 
forsvarligt umiddelbart efter, at den er placeret, på følgende 
betingelser:

•  Før patienten kommer ind i MR-systemrummet, skal 
luftvejen være korrekt sat på plads med selvklæbende tape, 
stoftape eller andre passende midler til at forhindre 
bevægelse eller forskubning.

• Statisk magnetfelt på 3-Tesla eller mindre.

•  Maksimalt rumligt magnetgradientfelt på 18.000 Gauss/cm 
eller derunder.

•  Maksimalt MR-system rapporteret, hele kroppen havde en 
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 4-W/kg 
(første niveau kontrolleret driftstilstand for MR-systemet) for 
15 minutters scanning (per pulssekvens).

MR-relateret opvarmning

Under de ovenfor definerede scanningsbetingelser forventes 
LMA Protector™ at producere en maksimal temperaturstigning 
på 2,3 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.

Oplysninger om synlige billedfejl

Den maksimale artefaktstørrelse, som set på gradient-
ekkopulssekvens og et 3-Tesla MR-system strækker sig cirka 
25 mm i forhold til størrelse og form af LMA Protector™ med 
metalfjeder.

MR-sikker

LMA Protector™ Cuff Pilot™ er MR-sikker (dvs. den ikke udgør 
nogen kendte farer i MR-miljøer)

MR-sikker

http://www.lmaco.com
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Producent 

Der henvises til brugsanvisningen på 
dette websted:  
www.LMACO.com

Luftinflationsvolumen/intra-manchettryk 

Patientens vægt

Læs vejledningen inden brug

Ikke fremstillet af naturlig gummilatex

Forsigtig - skrøbelig

Tåler ikke sollys

Opbevares tørt

Denne side op

Produktkode

Parti

CE-mærke

MR
MR-betinget

MR-sikker

Må ikke genanvendes

STERILIZE Må ikke gensteriliseres

Dette produkt er ikke fremstillet med 
ftalater 

Steriliseret med ethylenoxid

Sidste anvendelsesdato

Må ikke anvendes, hvis emballagen er 
beskadiget

sYMBOLFOrKLArING 

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com
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TrIN TIL AT LeTTe KOrreKT MAsKePLACerING

•  Efter indføring inflateres manchetten til ikke over 60 cm H2O
intra-manchettryk.

•  Tilslut til anæstesi-kredsløbet, og kontroller for lækager fra
drænkanalerne og luftvejskateteret.

•  Kontroller bideblokkens position.

•  Placer en lille bolus med smøregel på den proksimale ende
af han-sugeporten, dæk hun-drainageporten med en
tommelfinger, og tryk forsigtigt på posen for at vurdere
bevægelsen.

•  Om nødvendigt føres en orogastrisk sonde til enden af
maskespidsen for at kontrollere, at drænkanalen er
passabel.

•  Når den er korrekt placeret, anvendes tryk på den bløde
gane, mens luftvejskatereret tapes på plads.

Korrekt placering Forkert placering

spids bag arytenoid 
brusk og ringbrusk

spids for høj i svælget
spids i vestibuli 
laryngis

spids foldet tilbage

Gas lækker fra 
drænporte:

Nej Ja Ja Nej

Bideblok:
Cirka midtvejs mellem 
tænder

For høj
Cirka midtvejs mellem 
tænder

For høj

Smøretest: Let meniskbevægelse
Der kan være 
bevægelse afhængigt af 
placering

Mærkbar op/ned-
bevægelse

Udstrømning af 
smøremiddel eller 
spontan bobledannelse

Ingen menisk 
bevægelse

Yderligere 
verifikation:

Føring af OG-sonde til 
maskespids viser, 
at drænkanalen er 
passabel

Yderligere tryk indad 
eliminerer lækage

Yderligere tryk indad 
øger obstruktion

Vanskeligheder med at 
føre OG-sonden 
igennem angiver 
okkluderet drænkanal

http://www.lmaco.com
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Problemer efter 
indføring

Mulig(e) årsag(er) Mulig(e) løsning(er)

Dårlig 
luftvejsforsegling/
luftlækage (hørbar 
luftlækage, dårlig 
ventilation)

Maske placeret for højt i svælget Før masken yderligere frem, og gen-fastgør luftvejskateteret med tape

Utilstrækkelig anæstesi Gør anæstesien dybere

Dårlig fastgørelse Sørg for tryk på den bløde gane og korrekt fastgørelse

Overinflation af manchet
Kontroller manchettryk ved begyndelsen og periodisk under 
hændelsen, især hvis der anvendes lattergas skal det sikres, 
at det ikke er > 60 cm H2O (justér om nødvendigt)

Udposning af manchet Bekræft manchettens integritet før brug

Gaslækage op til  
drænslange med 
eller uden positiv 
trykventilation (PPv)

Maske placeret for højt i svælget Før masken yderligere frem, og gen-fastgør luftvejskateteret med tape

Forkert placering i vestibuli laryngis Tag ud, og sæt ind igen

Åbn øsofagusmunden Overvåg

Luftvejsobstruktion 
(vanskelig ventilation, 
fonation, stridor)

Forkert placering i vestibuli laryngis Tag ud, og sæt ind igen

Maskens distale spids trykker på 
glottisåbning med mekanisk  
lukning af stemmebånd

- Sørg for tilstrækkelig anæstesi og korrekt manchet-inflationstryk,

- Placer patientens hoved/hals i snusende position

-  Prøv positiv trykventilation (PPV), eller tilfør positivt tryk under
slut-expiration (Positive End-Expiratory Pressure, PEEP)

Foldning af manchetvægge medialt
- Overvej indføring af en størrelse mindre LMA Protector™

- Sørg for korrekt manchet-inflationstryk

Gastrisk insufflering
Maskens distale spids foldet bagud Fjern, og genindfør eller sweep digitalt bag spidsen

Maske placeret for højt i svælget Før masken yderligere frem, og gen-fastgør luftvejskateteret med tape

Migration/rotation/
maske hopper ud  
af munden

Overinflation af manchet
Kontroller manchettryk ved begyndelsen og periodisk under 
hændelsen, især hvis der anvendes lattergas, for at sikre,  
at det ikke er > 60 cm H2O

Udposning af manchet Bekræft manchettens integritet før brug

Utilsigtet forskubning Sørg for korrekt fastgørelse

Maskens distale spids foldet bagud Fjern, og genindfør eller sweep digitalt bag spidsen

Dårlig fastgørelse Sørg for tryk på den bløde gane og korrekt fastgørelse

Modstand mod OG- 
sondeindføring

Utilstrækkelig smøring Tilføj smøremiddel, og forsøg føring af OG-sonden igen

Maskens distale spids foldet bagud Fjern, og genindfør eller sweep digitalt bag spidsen

Maske placeret for højt i svælget Før masken yderligere frem, og gen-fastgør luftvejskateteret med tape

Forkert placering i vestibuli laryngis Tag ud, og sæt ind igen

Stor overinflation af manchet
Kontroller tryk ved begyndelsen og periodisk under hændelsen, især 
hvis der anvendes lattergas, for at sikre, at det ikke er > 60 cm H2O

rÅD eFTer LMA PrOTeCTOr™ INDFØrING

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com


3 INDFØRING

17

Copyright © 2021 Teleflex Incorporated

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation 
må gengives, gemmes i søgesystemer eller transmitteres i 
nogen form eller ved hjælp af elektriske eller mekaniske 
midler, fotokopiering, registrering eller på anden vis uden 
forudgående tilladelse fra udgiveren.

LMA, LMA Better by Design og LMA Protector, Cuff Pilot og 
Teleflex er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Teleflex Incorporated eller dennes partnere. LMA 
Protector™ er beskyttet af en række givne og afventende 
patenter.

De oplysninger, som gives i dette dokument, er korrekte på 
trykketidspunktet. Fabrikanten forbeholder sig ret til at 
forbedre eller ændre produkterne uden forudgående varsel.

Konsultér altid anvisningerne vedrørende indikationer, 
kontraindikationer, advarsler og forholdsregler eller 
oplysninger, som LMA™ luftveje er bedst egnet til ved 
forskellige kliniske anvendelser.

Fabriksgaranti: 

LMA Protector™ og LMA Protector™ Cuff Pilot™ er udviklet til 
engangsbrug og har garanti mod fabrikationsfejl på 
leveringstidspunktet. Garantien gælder kun, hvis produktet er 
købt hos en autoriseret forhandler. 

TELEFLEX MEDICAL FRASIGER SIG ALLE ANDRE 
GARANTIER, DET VÆRE SIG SÅVEL UDTRYKKELIGE SOM 
STILTIENDE GARANTIER, GARANTIER FOR SALGBARHED 
ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. 

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

Kontaktoplysninger i USA:   
International: (919)544-8000
USA: (866) 246-6990

Udgave: PBE-2106-000 Rev D DA
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