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Let oP: De federale Amerikaanse wetgeving vereist 
dat dit product uitsluitend door of in opdracht van 
een wettelijk bevoegd zorgverlener wordt verkocht.

WAARSCHUWING: De LMA Protector™ en de LMA 
Protector™ Cuff Pilot™ worden steriel geleverd voor 
eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegooid 
en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan 
kruisinfectie veroorzaken en de productbetrouwbaarheid 
en -functionaliteit verminderen.

Reconditionering van de LMA Protector™ en de 
LMA  Protector™ Cuff Pilot™ die alleen bestemd is voor 
eenmalig gebruik kan leiden tot verminderde prestaties of 
verlies van functionaliteit. Hergebruik van producten die 
uitsluitend bestemd zijn voor eenmalig gebruik kan leiden 
tot blootstelling aan virale, bacteriële, schimmel- of 
a-priorische pathogenen. De LMA Protector™ en de 
LMA Protector™ Cuff Pilot™ worden terminaal gesteriliseerd 
door middel van ethyleenoxidegas. Gevalideerde 
reinigings- en sterilisatiemethoden en instructies voor 
reconditionering volgens de oorspronkelijke specificaties 
zijn voor dit product niet beschikbaar. De LMA Protector™ 
en de LMA Protector™ Cuff Pilot™ zijn niet bestemd om 
te  worden gereinigd, gedesinfecteerd of opnieuw te 
worden gesteriliseerd.

ALGeMeNe INFoRMAtIe: 

Tenzij anders aangegeven verwijst de term ‘hulpmiddel’ in 
deze gebruiksaanwijzing naar zowel de LMA Protector™ als 
de LMA Protector™ CuffPilot™.

De hulpmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door 
medische professionals die getraind zijn in luchtwegmanagement.

BeSCHRIJVING VAN Het HULPMIDDeL 

Zowel de LMA Protector™ als de LMA Protector™ Cuff Pilot™ 
is zonder natuurlijk rubberlatex en ftalaten vervaardigd. De 
hulpmiddelen worden steriel geleverd (gesteriliseerd door 
middel van ethyleenoxide) en zijn uitsluitend voor eenmalig 
gebruik.

Het hulpmiddel geeft toegang tot en functionele scheiding 
van de luchtwegen en het spijsverteringskanaal. De 
anatomisch gevormde luchtwegtube heeft een elliptische 
dwarsdoorsnede en eindigt distaal bij het larynxmasker. De 
opblaasbare cuff is zodanig ontworpen dat hij zich vormt naar 
de contouren van de hypofarynx, waarbij de kom en het 
masker naar de larynx-opening zijn gericht.

Het hulpmiddel bevat twee drainagekanalen die proximaal 
tevoorschijn komen als afzonderlijke poorten. De 
drainagekanalen lopen distaal door en komen uit in een 
kamer achter de cuffkom. De kamer vernauwt zich distaal in 
de opening aan het uiteinde van de cuff die distaal 
communiceert met de bovenste sfincter van de slokdarm. 
Een suctieslang kan worden aangesloten op de mannelijke 
suctiepoort, voor de verwijdering van maaginhoud via de 
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Afbeelding 1: De onderdelen van de LMA Protector™
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Afbeelding 2: De onderdelen van de LMA Protector™ Cuff Pilot™
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bovenste slokdarmsfincter. Een andere methode is het 
doorvoeren van een goed van glijmiddel voorziene maagtube 
door de vrouwelijke suctiepoort naar de maag, wat 
gemakkelijke toegang biedt voor verwijdering van 
maaginhoud. Het drainagekanaal door de vrouwelijke 
drainagepoort kan worden gebruikt voor het controleren van 
de juiste positionering van het hulpmiddel na plaatsing en 
vervolgens voor continue monitoring van onjuiste plaatsing 
van het masker tijdens gebruik. 

Het hulpmiddel kan gemakkelijk worden ingebracht zonder 
dat geleiding met de vingers of een inbrenghulpmiddel vereist 
is. Hij heeft voldoende flexibiliteit om te zorgen dat het 
hulpmiddel op zijn plaats blijft als het hoofd van de patiënt in 
welke richting dan ook wordt bewogen. Een ingebouwd 
bijtblok vermindert de kans op schade aan of obstructie van 
de luchtwegtube in het geval van bijten.

Het fixatiesysteem van het hulpmiddel voorkomt proximale 
verplaatsing. Bij correct gebruik verbetert het de afsluiting van 
het distale uiteinde rondom de bovenste slokdarmsfincter, 
wat de ademhalingswegen afsluit van de tractus digestivus, 
waardoor het risico op aspiratie van maaginhoud wordt 
verminderd.

Het opblaassysteem van de LMA Protector™ bestaat uit een 
opblaaslijn met controleballon en een terugslagklep voor het 
opblazen en leeg laten lopen van de rand. De controleballon 
geeft een indicatie van de druk in de rand, en de terugslagklep 
voorkomt lekkage van lucht en zorgt dat de druk in de rand 
gehandhaafd blijft.

Het opblaassysteem van de LMA Protector™ Cuff Pilot™ 
bestaat uit een opblaaslijn met een Cuff Pilot™. De Cuff Pilot™ 
maakt een constante visualisatie van de druk in de maskerrand 
mogelijk. Het instrument vervangt de standaard controleballon 
en wordt op dezelfde manier gebruikt voor het opblazen en 
leeg laten lopen van de rand.

De LMA Protector™ is MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden. 
Raadpleeg het gedeelte met MRI-informatie voordat u het 
instrument in een MRI-omgeving gebruikt.

De LMA Protector™ Cuff Pilot™ is MRI-veilig. De term ‘MRI-
veilig’ betekent dat dit instrument in alle MRI-omgevingen 
geen bekende gevaren met zich meebrengt.

INDICAtIeS VooR GeBRUIK

De LMA Protector™ en de LMA Protector™ Cuff Pilot™ zijn 
geïndiceerd voor gebruik bij het bereiken en onderhouden 
van controle over de luchtweg van de patiënt tijdens routine 
anesthesieprocedures, bij nuchtere patiënten met spontane 
of positievedrukbeademing.

Het hulpmiddel is ook geïndiceerd als noodluchtweghulpmiddel 
bij reanimatieprocedures, waarbij voorheen altijd de LMA 
ProSeal™, de LMA Classic™ of de LMA Unique™ zijn gebruikt. 
Dit hulpmiddel is ook geïndiceerd als 'rescue airway device' 

bij bekende of onverwachte problematische luchtwegsituaties. 
Dit hulpmiddel kan worden gebruikt voor het creëren van een 
onmiddellijke niet-geobstrueerde luchtweg tijdens resuscitatie 
bij de diep bewusteloze patiënt zonder glossofaryngeale 
en laryngeale reflexen bij wie kunstmatige beademing nodig 
kan zijn.

Het kan ook worden gebruikt voor het veiligstellen van een 
open luchtweg wanneer tracheale intubatie is uitgesloten als 
gevolg van gebrek aan beschikbare ervaring of apparatuur of 
wanneer pogingen tot tracheale intubatie zijn mislukt.

INFoRMAtIe oVeR RISICo’S/VooRDeLeN:

Als de instrumenten worden gebruikt bij een niet-responsieve 
patiënt die moet worden gereanimeerd of bij een patiënt met 
een moeilijke luchtweg in een noodgeval (bijv. ‘kan niet 
intuberen, kan niet beademen’), moet het risico op regurgitatie 
en aspiratie worden afgewogen tegen het mogelijke voordeel 
van het creëren van een luchtweg.

CoNtRA-INDICAtIeS

Dit hulpmiddel mag in de volgende gevallen niet worden 
gebruikt:

•  Patiënten die radiotherapie van de hals hebben ondergaan 
met betrokkenheid van de hypofarynx omdat dan risico 
bestaat op trauma en/of het mogelijk niet tot stand kunnen 
brengen van een effectieve afsluiting.

•  Patiënten met een mondopening die te klein is om inbrengen 
mogelijk te maken.

•  Patiënten die komen voor een spoedoperatie die risico 
lopen op ernstige reflux als gevolg van aandoeningen zoals 
acute darmobstructie of ileus, of patiënten die letsel hebben 
opgelopen kort na het eten van een zware maaltijd (maar 
zie hierboven onder Indicaties voor gebruik).

•  Patiënten die hoofd- of halschirurgie moeten ondergaan 
waarbij de chirurg niet in staat zal zijn adequate toegang te 
verkrijgen als gevolg van de aanwezigheid van het hulpmiddel.

•  Patiënten die worden gereanimeerd die reageren met een 
intacte kokhalsreflex.

•  Patiënten die bijtende stoffen hebben ingeslikt.

WAARSCHUWINGeN

•  Ondanks bemoedigende casusrapporten voor 2e generatie 
LMA-hulpmiddelen is momenteel niet bekend of dit 
hulpmiddel altijd bescherming biedt tegen aspiratie, zelfs 
indien op de juiste wijze op zijn plaats bevestigd. 

•  De aanwezigheid van een maagtube sluit de mogelijkheid 
van aspiratie niet uit als het hulpmiddel niet op de juiste 
wijze is geplaatst en op zijn plaats is vastgezet. 
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•  Dit hulpmiddel kan ineffectief zijn voor gebruik bij patiënten 
met afgenomen pulmonale elasticiteit als gevolg van COPD 
omdat de benodigde positieve druk de afsluitdruk kan 
overschrijden. 

•  Probeer niet om een maagtube door te voeren in de maag 
via het drainagekanaal bij aanwezigheid van een bekende of 
vermoede oesofageale pathologie. 

•  Er bestaat een theoretisch risico op het veroorzaken van 
oedeem of hematoom als suctie wordt uitgeoefend 
rechtstreeks op het uiteinde van het drainagekanaal. 

•  De voordelen van beademing met dit hulpmiddel moeten in 
sommige situaties worden afgewogen tegen het mogelijke 
risico op aspiratie, waaronder symptomatische of 
onbehandelde gastro-oesofageale reflux; zwangerschap 
langer dan 14 weken; meervoudig of zeer ernstig letsel; 
aandoeningen verband houdend met vertraagde 
maaglediging, zoals het gebruik van opiaatmedicatie bij 
patiënten met acuut letsel of peritoneale infectieuze of 
ontstekingsprocessen. 

•  Een in water oplosbaar glijmiddel zoals K-Y® Jelly, dient te 
worden gebruikt. Gebruik geen op siliconen gebaseerde 
glijmiddelen, want deze tasten onderdelen van het 
hulpmiddel aan. Glijmiddelen die lidocaïne bevatten, worden 
niet aanbevolen voor gebruik. Lidocaïne kan de terugkeer 
van de beschermende reflexen van de patiënt vertragen na 
verwijdering van het hulpmiddel; kan mogelijk een allergische 
reactie uitlokken of kan invloed hebben op de omringende 
organen waaronder de stembanden.

•  Dit hulpmiddel kan ontvlambaar zijn in aanwezigheid van 
lasers en elektrocauterisatie-apparatuur.

VooRZoRGSMAAtReGeLeN

•  Het hulpmiddel voorafgaand aan gebruik niet onderdompelen 
of weken in vloeistof.

•  Dit hulpmiddel alleen gebruiken met de aanbevolen 
manoeuvres beschreven in de gebruiksaanwijzing.

•  Dit hulpmiddel niet gebruiken als het hulpmiddel is 
beschadigd of de verpakking van de unit beschadigd of 
geopend is. 

•  Bij toepassing van glijmiddel blokkering van de 
luchtwegopening vermijden. 

•  Om trauma te vermijden, mag niet te veel kracht worden 
gebruikt tijdens het inbrengen van dit hulpmiddel, of tijdens 
het inbrengen van een maagtube via het drainagekanaal.

•  Blaas de cuff na plaatsing niet te sterk op. Een geschikte 
intracuffdruk is 60 cm H2O. Deze druk mag niet worden 
overschreden. Excessieve intracuffdruk kan leiden tot 
incorrecte plaatsing, wat faryngolaryngeale morbiditeit kan 
veroorzaken, waaronder keelpijn, dysfagie en zenuwletsel. 

•  Als luchtwegproblemen aanhouden of de beademing 
inadequaat is, moet dit hulpmiddel worden verwijderd en een 
luchtweg tot stand worden gebracht via een ander middel. 

•  Voorzichtig hanteren is van essentieel belang. Dit hulpmiddel 
is gemaakt van silicone voor medisch gebruik dat kan 
scheuren of kan worden geperforeerd. Vermijd te allen tijde 
contact met scherpe of puntige voorwerpen. Plaats het 
hulpmiddel alleen als de cuff geheel is leeggelaten zoals 
beschreven in de instructies voor plaatsing.

•  Tijdens voorbereiding en plaatsing moeten chirurgische 
handschoenen worden gedragen om contaminatie van de 
luchtwegen zoveel mogelijk te beperken. 

•  Bewaar het hulpmiddel in een donkere, koele omgeving, 
vermijd direct zonlicht en extreme temperaturen.

•  Na gebruik moet het hulpmiddel worden onderworpen aan 
een hanterings- en eliminatieproces voor biologisch 
gevaarlijke producten, in overeenstemming met de lokale 
en nationale regelgeving.

•  Gebruik uitsluitend een spuit met een standaard luertip voor 
opblazen en leeglaten van de cuff.

•  Stikstofmonoxide diffundeert in de cuff, wat stijging van de 
druk veroorzaakt. De diffusiesnelheid en de resulterende 
piekdruk kunnen verschillen afhankelijk van het beginvolume 
van lucht die wordt geïnjecteerd in de cuff, het type 
gebruikte gassen voor het opblazen van de cuff en het 
percentage stikstofmonoxide in het geïnhaleerde mengsel.

BIJWeRKINGeN

Er zijn bijwerkingen gemeld met betrekking tot het gebruik 
van larynxmaskerluchtwegen en endotracheale tubes. 
Standaard handboeken en publicaties moeten worden 
geraadpleegd voor specifieke informatie.
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Maat

3 4 5

Luchtwegconnector 15 mm mannelijk (ISO 5356-1)

Inflatieklep Luercone (ISO 594-1)

Intern volume van de 
beademingsbaan 19 ml 22 ml 23 ml

Intern volume van de drainagebaan 33 ml 41 ml 42 ml

Nominale lengte van de interne  
beademingbaan 17,5 cm 18 cm 20 cm

Nominale lengte van de interne  
drainagebaan 19,3 cm 21 cm 23 cm

Drukdaling < 0,8 cm H2O bij 60 l/min < 0,5 cm H2O bij 60 l/min < 0,5 cm H2O bij 60 l/min

Maximale cuffdruk 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Min. interdentale ruimte 28 mm 32 mm 32 mm

Correcte positie van de LMA Protector™ in verhouding tot anatomische merkpunten

Cuff (patiëntuiteinde)

Cricoïd kraakbeen

Cuff (beademingsopening)

Laryngeale inlaat

Connector (externe eindconnector)

Hyoid bot

Oesofagus

Trachea

Cuff (afsluitmechanisme)

Schildklierkraakbeen

Luchtwegbuis (beademingsbaan)

Epiglottis

Snijtanden

Nasofarynx
Buccale holte

Tong

tabel 1: Specificatie voor de LMA Protector™
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MAAtSeLeCtIe

Gebruik voor normale volwassenen bij voorkeur hulpmiddel 
maat 4. Fixeer het hulpmiddel na het inbrengen op zijn plaats 
en blaas dan op tot de aanbevolen druk. Er moet een 
tussenruimte van minimaal 1 cm zijn tussen het fixatielipje en 
de bovenlip van de patiënt. 

PReStAtIeteStS VooRAFGAAND AAN 
GeBRUIK

De volgende inspecties en tests moeten worden uitgevoerd 
voordat dit hulpmiddel wordt gebruikt. De prestatietests 
moeten worden uitgevoerd op een plaats en op een manier 
die consistent is met de aanvaarde medische praktijk, om 
besmetting van het hulpmiddel vóór plaatsing zo veel mogelijk 
te voorkomen.

Waarschuwing: Gebruik het hulpmiddel niet als het niet 
voldoet bij een van de volgende inspecties of tests.

•  Onderzoek het oppervlak van dit hulpmiddel op 
beschadigingen, waaronder sneden, scheuren, krassen en 
knikken.

•  Onderzoek de binnenzijde van de luchtwegtube om u ervan 
te verzekeren dat deze vrij is van blokkades en losse 
deeltjes. Eventuele deeltjes die in de kanalen aanwezig zijn 
dienen te worden verwijderd. Gebruik de luchtweg niet als 
een blokkade of een deeltje niet kan worden verwijderd.

•  Laat de cuff geheel leeg. Eenmaal leeggelaten moet de cuff 
worden gecontroleerd op spontaan opblazen. Gebruik het 
hulpmiddel niet als de cuff spontaan opblaast.

LeeGLAteN VAN Het HULPMIDDeL 
VooRAFGAAND AAN Het INBReNGeN

1.  Na het stevig aansluiten van een spuit van minimaal 50 ml 
op de inflatiepoort houdt u de spuit en de LMA Protector™ 
precies zoals aangegeven in afbeelding 5. Verplaats de 
aangesloten spuit weg van het hulpmiddel tot de inflatielijn 
iets is gestrekt, zoals getoond. Druk het distale uiteinde 
van het hulpmiddel tussen wijsvinger en duim dicht terwijl 
u lucht verwijdert tot een vacuüm is verkregen.

2.  Tijdens het leeglaten houdt u het hulpmiddel zo dat het 
distale uiteinde aan de voorzijde iets is opgekruld zoals 
getoond in afbeelding 5.

Voor volwassen patiënten die kleiner of groter zijn dan 
normaal is het vaak mogelijk een goed resultaat te verkrijgen 
met hulpmiddel maat 4. In elk geval moet de cuff worden 
opgeblazen met voldoende lucht om te zorgen dat er geen 
lek ontstaat bij positieve beademing, maar niet hoger dan een 
cuffdruk van 60 cm H2O. Bij kleinere patiënten wordt deze 
druk bereikt met een relatief klein volume lucht, terwijl grotere 
patiënten een grotere hoeveelheid nodig hebben. Bij twijfel 
kan echter een schatting worden gemaakt van de geschikte 
maat door elk hulpmiddel tegen de zijkant van het gelaat van 
de patiënt te houden in de positie die overeenstemt met die 
getoond in afbeelding 4.

Afbeelding 3: De maatbepaling van de LMA Protector™

Afbeelding 5: LMA Protector™ leeglaten

Afbeelding 4: De maatbepaling van de LMA Protector™ 
(methode 2)
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3.  Laat het hulpmiddel leeg tot de spanning in de spuit 
aangeeft dat een vacuüm is verkregen in het masker. 

4.  Houd de spuit onder spanning terwijl u deze snel ontkoppelt 
van de inflatiepoort. Dit zal verzekeren dat het masker op de 
juiste wijze opgeblazen blijft, zoals getoond in afbeelding 6.

Afbeelding 6: Na het bereiken van een wigvormige cuff 
tijdens het leeglaten ontkoppelt u de spuit van de inflatielijn

http://www.lmaco.com
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INBReNGeN

1.  Breng vlak voor het inbrengen glijmiddel aan op het 
posterior oppervlak van het masker en de luchtwegtube.

2.   Ga achter of naast het hoofd van de patiënt staan.

3.  Plaats het hoofd in de neutrale of iets 'snuivende' positie 
(snuivende positie = strekking van het hoofd en buiging 
van de nek).

4. Houd het hulpmiddel precies zoals getoond in afbeelding 7.

5.  Druk de distale tip tegen het binnenste deel van de 
boventanden of het boventandvlees.

6.  Schuif naar binnen met een iets diagonale benadering 
(richt de punt weg van de middellijn).

7.  Blijf naar binnen schuiven terwijl u draaiende bewegingen 
met uw hand maakt zodat het hulpmiddel de kromming 
achter de tong volgt.

8.  Er moet weerstand te voelen zijn als het distale uiteinde van 
het hulpmiddel de bovenste sfincter van de slokdarm raakt. 
Het hulpmiddel is nu geheel ingebracht.

ADVIeS INZAKe Het INBReNGeN

Een inadequate diepte van de anesthesie kan leiden tot  
hoesten en de adem inhouden tijdens het inbrengen. Als dit 
gebeurt moet de anesthesie onmiddellijk worden verdiept 
met inhalatie- of intraveneuze middelen en moet handmatige 
beademing worden gestart.

Als de mond van de patiënt niet voldoende kan worden 
geopend om het masker te kunnen inbrengen, moet u eerst 
zorgen dat hij of zij adequaat geanestheseerd is en vervolgens 
een assistent vragen om de kaak omlaag te trekken. Deze 
manoeuvre maakt het gemakkelijker om in de mond te kijken 
om de positie van het masker te controleren. Stop echter met 
het omlaagbewegen van de kaak zodra het masker voorbij de 
tanden is doorgevoerd.

De cuff moet de tube tegen het gehemelte drukken gedurende 
de gehele inbrengmanoeuvre, anders kan de punt omvouwen 
of tegen een onregelmatigheid of een zwelling in het achterste 
deel van de farynx drukken (bijv. sterk vergrote tonsillen). Als 
de cuff niet plat wil blijven of omkrult bij het doorvoeren moet 
het masker worden teruggetrokken en opnieuw worden 
ingebracht. Bij tonsillaire obstructie is een diagonale 
verschuiving van het masker vaak succesvol.

Afbeelding 7: Druk de punt van het masker tegen het 
harde gehemelte

Afbeelding 9: Slinger het hulpmiddel naar binnen met een 
draaiende beweging terwijl u drukt tegen de contouren van 
het harde en het zachte gehemelte

Afbeelding 8: Druk de cuff verder de mond in en pas daarbij 
druk toe tegen het gehemelte

Afbeelding 10: Voer het hulpmiddel door in de hypofarynx 
tot weerstand wordt gevoeld
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FIXAtIe

Zet dit hulpmiddel als volgt met kleefband vast aan het gelaat 
van de patiënt: 

•  Gebruik een stuk kleefband van 30-40 cm lang en houdt 
het aan beide uiteinden horizontaal.

•  Druk het kleefband dwars over het fixatielipje en blijf het 
omlaagdrukken zodat de uiteinden van het kleefband op de 
wangen van de patiënt kunnen worden geplakt en het 
hulpmiddel zelf door het kleefband licht naar binnen wordt 
gedrukt. 

•  Draai het kleefband niet om het proximale uiteinde van het 
hulpmiddel.

•  Gebruik geen Guedel luchtweg, want dit hulpmiddel is 
voorzien van een integraal bijtblok. 

oPBLAZeN  

De cuff moet worden opgeblazen met voldoende lucht om 
lekkage bij positieve drukbeademing te voorkomen, maar de 
druk mag niet hoger zijn dan 60 cm H2O of de specifieke 
cuffvolumemaxima. Als geen manometer beschikbaar is, 
moet de cuff worden opgeblazen met voldoende lucht om 
een afsluiting te bereiken die voldoende is om beademing 
zonder lekken mogelijk te maken.

Afbeelding 11: Bevestig het hulpmiddel met kleefband op zijn 
plaats. Strek het kleefband zoals getoond (zie afbeelding 11a) 
om te verzekeren dat het midden van het kleefband verticaal 
omlaag wordt gedrukt over het lipje (afbeelding 11b).

Afbeelding 11a

Afbeelding 11b

tabel 2: De LMA Protector™ en LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ selectiegids  

Luchtweg 
maat

Gewicht 
van de 
patiënt

Max. 
maat OG 
Tube

Max. 
maat 
ETT

Maximale 
druk 
binnen de 
cuff

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

Afbeelding 12a: Controleklep in groene zone

OPBLAASSYSTEEM VAN DE LMA 
PROTECTOR™ CUFF PILOT™ 

1.  De LMA Protector™ Cuff Pilot™ heeft een controleklep 
waarmee de druk in de rand van het masker continu visueel 
wordt bewaakt terwijl het in de luchtweg van de patiënt is 
ingebracht. De controleklep heeft drie drukzones: geel, 
groen en rood. De plaats van de zwarte lijn op de balg 
duidt de druk in de rand aan.

2.  De groene zone geeft de optimale druk van de rand aan, 
40 - 60 cmH20. Er wordt lucht in de rand gebracht tot de 
zwarte lijn zich in deze zone bevindt en een afdichting is 
verkregen.

3.  De gele zone geeft een druk aan van minder dan 40 cmH20. 
In de gele zone kan ook een afdichting worden verkregen; 
wanneer echter de zwarte lijn op de balg tijdens de procedure 
in de gele zone komt, kan dit op een drukafname of 
ontoereikend opblaasniveau wijzen.

http://www.lmaco.com
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4.  De rode zone geeft een druk aan van meer dan 70 cmH20. 
Dit duidt op een mogelijke toename van de druk of een te 
hoog opblaasniveau. Geadviseerd wordt de druk af te 
laten tot de zwarte lijn op de balg zich weer in de groene 
zone bevindt.

Waarschuwing: De rand nooit te sterk opblazen.

CoRReCte PoSItIe 

Correcte plaatsing moet leiden tot een lekvrije afsluiting tegen 
de glottis, met de punt van het masker bij de bovenste 
slokdarmsfincter. Het integrale bijtblok moet tussen de 
tanden zijn geplaatst.

Om te ontdekken of het masker juist is geplaatst, brengt u 
een kleine bolus (1-2 ml) voldoende viskeus in water oplosbaar 
glijmiddel aan in het proximale uiteinde van de mannelijke 
drainagepoort en bedekt u de vrouwelijke drainagepoort met 
een duim. Bij een op de juiste manier geplaatst masker moet 
een lichte omhoog-omlaagmeniscusbeweging van het 
glijmiddel plaatsvinden na de toepassing en uitoefening van 
lichte druk op het halskeelkuiltje. Een dergelijke beweging 
geeft aan dat het distale uiteinde van het drainagekanaal op 
de juiste wijze is geplaatst zodat het afsluit rond de bovenste 
slokdarmsfincter (de ‘halskeelkuiltjestest’). Een soortgelijke 
beweging kan ook te zien zijn als zachte handmatige positieve 
druk wordt uitgeoefend op de luchtweg via het hulpmiddel.

MAAGDRAINAGe  

De drainagekanalen vergemakkelijken het wegvoeren van 
vloeistoffen en gassen die uit de maag komen. Om 
maagdrainage te vergemakkelijken, kan op elk moment 
tijdens de anesthesieprocedure een maagtube worden 
doorgevoerd in de maag door de vrouwelijke drainagepoort. 
Zie tabel 2 voor maximale maagtubematen. De maagtube 
moet goed van glijmiddel worden voorzien en langzaam en 
voorzichtig worden ingebracht. Er mag geen suctie 
plaatsvinden tot de maagtube de maag heeft bereikt. Hij mag 
niet rechtstreeks op het uiteinde van het drainagekanaal 
worden toegepast, omdat dit ertoe kan leiden dat het 
drainagekanaal dichtklapt, wat in theorie letsel kan 
veroorzaken aan de bovenste slokdarmsfincter.

Afbeelding 12b: Controleklep in gele zone

Afbeelding 12c: Controleklep in rode zone

http://www.lmaco.com
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oNDeRHoUDeN VAN ANeStHeSIe 

Dit hulpmiddel wordt goed verdragen bij spontaan ademende 
patiënten bij gebruik met vluchtige middelen of intraveneuze 
anesthetica, mits de anesthesie voldoende is afgestemd op 
het niveau van de chirurgische stimulus en de cuff niet te 
sterk is opgeblazen.

Tijdens beademing met positieve druk bij gebruik van de LMA 
Protector™ mogen de teugvolumes niet hoger zijn dan  
8 ml/kg en moet de maximale inspiratoire druk onder de 
maximale afsluitdruk van de luchtweg worden gehouden.

Als tijdens PPV lekken optreden, kan dit het gevolg zijn van: 
lichte anesthesie die een mate van afsluiting van de glottis 
veroorzaakt; ernstige vermindering van de longelasticiteit 
gerelateerd aan de procedure of aan patiëntfactoren; of 
verplaatsing, of migratie, van de cuff door draaien van het 
hoofd of tractie in een inadequaat gefixeerd masker.

GeBRUIK VAN Het DRAINAGeKANAAL

Waarschuwing: Probeer een maagtube niet door te 
voeren door het drainagekanaal van dit hulpmiddel als er 
sprake is van gaslekkage door de laatste of als er sprake 
is van bekende of vermoede pathologie of beschadiging 
van de slokdarm.

Als het klinisch is geïndiceerd om een maagtube door te 
voeren in de maag mag geen suctie worden uitgevoerd tot de 
tube de maag heeft bereikt.

Waarschuwing: Suctie mag niet rechtstreeks op het 
uiteinde van het drainagekanaal worden toegepast, want 
dit kan daardoor inklappen. Dit kan letsel veroorzaken 
aan de bovenste slokdarmsfincter.

De primaire functie van het drainagekanaal is het bieden van 
een afzonderlijk kanaal van en naar het spijsverteringskanaal. 
Het kan gassen of vocht uit de patiënt verwijderen en kan ook 
op elk moment tijdens de anesthesie dienen als geleiding 
voor blind inbrengen van een orogastrische tube. Zie tabel 2 
voor maximale maagtubematen.

WAARSCHUWING: Orogastrische tubes die zijn verstijfd 
door koeling mogen niet worden gebruikt. Zorg altijd dat 
de tube op of boven kamertemperatuur is.

Bij plaatsing (afbeelding 13) wordt vaak enige weerstand 
gedetecteerd als de punt van de katheter zacht tegen de 
bovenste sfincter wordt gedrukt. Gebruik geen excessieve 
kracht. Als een tube van de juiste maat niet kan worden 
doorgevoerd, kan dit worden veroorzaakt doordat het masker 
is geknakt of niet juist is geplaatst. In deze gevallen moet het 

masker worden verwijderd en opnieuw worden ingebracht. 
Klinisch oordeel dient te worden gebruikt bij het nemen van 
een beslissing over wanneer de orogastrische tube moet 
worden verwijderd.

Waarschuwing: Om trauma te vermijden, mag op geen 
enkel moment tijdens het inbrengen van een maagtube 
via het drainagekanaal van de LMA Protector™ kracht 
worden uitgeoefend.

ADVIeS NA Het INBReNGeN

Inadequaat niveau van de anesthesie

Het vaakst optredende probleem na het inbrengen is het niet 
onderhouden van een adequaat niveau van anesthesie. Om 
dit op te lossen, dient u een extra bolus inductiemiddel toe 
en/of verhoogt u de concentratie vluchtig middel onder lichte 
ondersteuning van de beademing.

Slechte luchtwegafsluiting/luchtlekkage

Indien tekenen optreden van slechte luchtwegafsluiting of 
luchtlekkage aan het begin van of tijdens een casus kunnen 
een of meer van de volgende maatregelen worden genomen:

•  Controleer of de diepte van de anesthesie adequaat is en 
verdiep deze indien nodig.

•  Controleer de cuffdrukwaarden aan het begin van en 
periodiek tijdens een casus, in het bijzonder bij gebruik van 
stikstofmonoxide.

•  Controleer of de intracuffdrukwaarden niet > 60 cm H2O 
zijn. Verlaag de intracuffdruk indien nodig, terwijl u een 
adequate afsluiting handhaaft.

Afbeelding 13: Doorvoeren van een orogastrische tube 
door de LMA Protector™ in de bovenste slokdarmsfincter

http://www.lmaco.com
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•  Als het masker te hoog in de farynx is geplaatst, drukt u het 
verder naar binnen om contact met de bovenste 
slokdarmsfincter te bevestigen.

•  Zorg voor de juiste fixatie door toepassing van druk op het 
gehemelte bij het op zijn plaats kleven van het hulpmiddel 
met kleefband.

•  Controleer voorafgaand aan plaatsing altijd de cuffintegriteit.

Onjuiste positionering van een luchtwegproduct

In het algemeen kan onjuiste positionering van een 
luchtwegproduct op twee manieren worden beoordeeld: 
door capnografie of door observatie van veranderingen in het 
teugvolume, bijv. een verlaagd uitademingsteugvolume. Als 
onjuiste plaatsing wordt vermoed, moet u controleren of er 
sprake is van een zachte ovale nekzwelling die doorloopt tot 
onder het schildklierkraakbeen. Indien afwezig kan dit wijzen 
op anterieure foutieve plaatsing van de maskertip in de 
laryngeale inlet, met name bij een ongebruikelijk verlengde 
expiratoire fase. Als de positie van het hulpmiddel onjuist is, 
kan het hulpmiddel worden verwijderd of opnieuw worden 
geplaatst zodra de diepte van de anesthesie adequaat is voor 
opnieuw inbrengen.

Migratie/rotatie van dit hulpmiddel tijdens gebruik kan 
optreden als gevolg van te sterk opblazen van de cuff, een 
gehernieerde cuff en/of onbedoelde verplaatsing. Controleer 
de cuffdruk aan het begin en periodiek tijdens een casus, 
controleer de integriteit van de cuff voorafgaand aan gebruik 
en zorg voor juiste fixatie. Als het hulpmiddel tijdens plaatsing 
uit de mond schiet, is het masker wellicht onjuist geplaatst 
doordat de distale tip is teruggevouwen in de farynx. In een 
dergelijk geval verwijderen en opnieuw plaatsen. 

VeRWIJDeReN

Verwijdering mag uitsluitend plaatsvinden door op de juiste 
wijze opgeleid en van de juiste uitrusting voorzien personeel. 
Dit hulpmiddel wordt meestal verwijderd in de operatiekamer, 
hoewel de lage invasiviteit het een goed masker maakt om de 
luchtweg open te houden in de Post Anaesthetic Care Unit 
(PACU). Omdat verwijdering een verhoging van de faryngeale 
tonus vereist, is het verstandig om het volume lucht in de cuff 
te verlagen voordat de patiënt naar de PACU wordt gestuurd, 
maar de cuff mag op dat moment nooit geheel zijn leeggelaten.

Laat de cuff geheel leeg en verwijder tegelijkertijd het 
hulpmiddel, maar ALLEEN wanneer de patiënt zijn/haar mond 
op commando kan openen. Als de cuff GEHEEL is leeggelaten 
voordat de patiënt weer effectief kan slikken en de 
hoestreflexen zijn teruggekeerd, kan secreet uit de bovenste 
farynx in de larynx terechtkomen, wat kan leiden tot hoesten 
of spasme van de larynx.

De monitoring van de patiënt moet worden voortgezet 
gedurende het gehele herstelstadium. Waar dat passend is 
kan voortdurend zuurstof worden toegediend via het 
anesthesiecircuit of via een T-stuk dat is aangesloten op het 
proximale uiteinde van het luchtweghulpmiddel.

http://www.lmaco.com
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GeBRUIK Met MAGNetISCHe 
ReSoNANtIe BeeLDVoRMING  
(Magnetic Resonance Imaging, MRI) 

MR MRI-compatibel

De LMA Protector™ met metalen veer is MRI-compatibel.

Uit niet-klinische tests is gebleken dat dit product MRI-
compatibel is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan veilig 
worden gescand onmiddellijk na plaatsing, onder de volgende 
condities:

•  Voordat de patiënt de MRI-systeemruimte binnenkomt 
moet de luchtweg op de juiste wijze op zijn plaats worden 
gefixeerd met kleefband, stofband of een ander geschikt 
middel om beweging of loslating te voorkomen

• Statisch magnetisch veld van 3-Tesla of minder

•  Magnetisch veld met een maximale spatiële gradiënt van 
18.000-Gauss/cm of minder

•  Maximum MR-systeem gerapporteerd, specifiek absorptie 
tempo (Specific Absorption Rate, SAR) voor het hele 
lichaam van 4-W/kg (First Level Controlled Mode of 
operation voor het MR-systeem) voor 15 minuten scannen 
(per pulssequentie)

MRI-gerelateerde verwarming

Onder de bovengenoemde scancondities wordt verwacht dat 
de LMA Protector™ een maximale temperatuurstijging 
produceert van 2,3 °C na 15 minuten continu scannen.

Artefact-informatie

De maximale artefactgrootte zoals gezien op een gradiënt 
echo pulse sequentie en een 3-Tesla MR systeem is ongeveer 
25 mm groter dan de maat en vorm van de LMA Protector™ 
met metalen veer.

MRI-veilig

De LMA Protector™ Cuff Pilot™ is MRI-veilig (d.w.z. een 
voorwerp brengt geen bekende gevaren met zich mee in alle 
MRI-omgevingen).

MRI-veilig

http://www.lmaco.com
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Fabrikant 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
op deze website:  
www.LMACO.com

Luchtspanningsvolume/druk in rand 

Gewicht patiënt

Lees voor gebruik de instructie

Niet gemaakt met latex van natuurlijk 
rubber

Let op, breekbaar

Voorkom blootstelling aan direct 
zonlicht

Droog bewaren

Deze kant boven

Productcode

Lotnummer

CE-markering

MR
MRI-compatibel

MRI-veilig

Niet opnieuw gebruiken

STERILIZE Niet opnieuw steriliseren

Dit product is niet gemaakt met 
ftalaten 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Uiterste gebruiksdatum

Niet gebruiken als de verpakking is 
beschadigd

DeFINItIe VAN SyMBoLeN 

http://www.lmaco.com
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StAPPeN oM JUISte PLAAtSING VAN Het MASKeR te VeRGeMAKKeLIJKeN

•  Blaas na plaatsing de cuff op tot niet meer dan 60 cm H2O
intracuffdruk.

•  Sluit het anesthesiecircuit aan en controleer op lekken uit de
drainagekanalen en de luchtwegtube.

•  Controleer de positie van het bijtblok.

•  Breng een kleine bolus glijmiddel aan op het proximale
uiteinde van de mannelijke suctiepoort, bedek de vrouwelijke 
drainagepoort met een duim en knijp voorzichtig in de zak
om beweging vast te stellen.

•  Voer indien nodig een orogastrische tube door naar het
uiteinde van de maskertip om te controleren of het
drainagekanaal doorgankelijk is.

•  Pas na correcte plaatsing palatale druk toe op de
luchtwegtube terwijl u deze op zijn plaats plakt.

Juiste plaatsing Onjuiste plaatsing

Punt achter arytenoïd 
en cricoïd kraakbeen

Punt te hoog in de 
farynx

Punt in het laryngeale 
vestibulum

Punt achterwaarts 
gevouwen

Gaslekkage uit 
drainagepoorten:

Nee Ja Ja Nee

Bijtblok:
Ongeveer midden 
tussen de tanden

Te hoog
Ongeveer midden 
tussen de tanden

Te hoog

Test van het 
glijmiddel:

Lichte 
meniscusbeweging

Kan bewegen 
afhankelijk van positie

Duidelijke beweging 
omhoog/omlaag

Ejectie van glijmiddel of 
spontane 
luchtbelvorming

Geen 
meniscusbeweging

Aanvullende 
controle:

Doorvoeren van de OG 
tube naar de 
maskerpunt toont dat 
het drainagekanaal 
doorgankelijk is

Verderdrukken ervan 
voorkomt lek

Verder naar binnen 
drukken vergroot 
obstructie

Probleem bij het 
doorvoeren van de OG 
tube geeft 
geoccludeerd 
drainagekanaal aan

http://www.lmaco.com
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Problemen na 
plaatsing

Mogelijke oorzaak/oorzaken Mogelijke oplossing(en)

Slechte 
luchtwegafsluiting/
luchtlek (hoorbaar 
luchtlek, slechte 
beademing

Masker te hoog in de farynx
Voer het masker verder door en bevestig de luchtwegtubes weer 
met kleefband

Inadequate anesthesie Verdiep de anesthesie

Slechte fixatie Zorg voor verhemeltedruk en juiste fixatie

Te sterk opblazen van de cuff
Controleer de cuffdruk aan het begin en periodiek tijdens de 
casus, vooral bij gebruik van stikstofmonoxide, om te verzekeren 
dat deze niet > 60 cm H2O is (aanpassen indien nodig)

Herniatie van de cuff Bevestig de cuffintegriteit voorafgaand aan gebruik

Gaslekkage tot de 
drainageslang met of 
zonder PPV

Masker te hoog in de farynx
Voer het masker verder door en bevestig de luchtwegtubes weer 
met kleefband

Onjuiste plaatsing in larynxvestibulum Verwijderen en opnieuw inbrengen

Open bovenste slokdarmsfincter Bewaken

Luchtwegobstructie 
(lastige beademing, 
fonatie, stridor)

Onjuiste plaatsing in larynxvestibulum Verwijderen en opnieuw inbrengen

Distale tip van masker drukt op 
glottisinlaat met mechanische sluiting 
van de stembanden

– Verzeker adequate anesthesie en juiste cuffopblaasdrukwaarden

– Plaats het hoofd/de nek van de patiënt in de snuifpositie

– Probeer PPV of voeg PEEP toe

Mediaal omvouwen van de 
cuffwanden

– Overweeg plaatsing van een één maat kleinere LMA Protector™

– Verzeker juiste cuffopblaasdrukwaarden

Maaginsufflatie

Distale punt van masker 
teruggevouwen

Verwijderen en opnieuw plaatsen of met de hand achter de punt vegen

Masker te hoog in de farynx
Voer het masker verder door en bevestig de luchtwegtubes weer 
met kleefband

Migratie/Rotatie/
Masker springt uit de 
mond

Te sterk opblazen van de cuff
Controleer de cuffdrukwaarden aan het begin van en periodiek 
tijdens een casus, in het bijzonder bij gebruik van stikstofmonoxide 
om te verzekeren dat deze niet > 60 cm H2O zijn

Herniatie van de cuff Bevestig de cuffintegriteit voorafgaand aan gebruik

Onbedoelde verplaatsing Verzeker juiste fixatie

Distale punt van masker 
teruggevouwen

Verwijderen en opnieuw plaatsen of met de hand achter de punt vegen

Slechte fixatie Zorg voor verhemeltedruk en juiste fixatie

Weerstand tegen oG 
tube plaatsing

Onvoldoende werking van het glijmiddel
Voeg glijmiddel toe en probeer nogmaals om de OG tube door te 
voeren

Distale punt van masker 
teruggevouwen

Verwijderen en opnieuw plaatsen of met de hand achter de punt vegen

Masker te hoog in de farynx
Voer het masker verder door en bevestig de luchtwegtubes weer 
met kleefband

Onjuiste plaatsing in larynxvestibulum Verwijderen en opnieuw inbrengen

Veel te sterk opblazen van de cuff
Controleer de drukwaarden aan het begin van en periodiek tijdens 
een casus, in het bijzonder bij gebruik van stikstofmonoxide om te 
verzekeren dat deze niet > 60 cm H2O zijn

ADVIeS NA INBReNGeN VAN De LMA PRoteCtoR™
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een opzoeksysteem 
of in enigerlei vorm of via enig middel, elektrisch, mechanisch, 
via fotokopiëren, opnemen of anderszins worden 
overgedragen zonder de voorafgaande toestemming van de 
uitgever.

LMA, LMA Better by Design en LMA Protector, Cuff Pilot en 
Teleflex zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 
van Teleflex Incorporated of haar zusterbedrijven. De LMA 
Protector™ wordt beschermd door een serie verleende en 
aangevraagde patenten.

De in dit document gegeven informatie is juist ten tijde van het 
ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om 
de producten zonder voorafgaande kennisgeving te 
verbeteren of te wijzigen.

Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing met betrekking tot 
indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen 
en informatie over welke LMA™ luchtwegen het meest 
geschikt zijn voor verschillende klinische toepassingen.

Fabrieksgarantie: 

De LMA Protector™ en de LMA Protector™ Cuff Pilot™ zijn 
bestemd voor eenmalig gebruik. Hij is gegarandeerd tegen 
fabricagegebreken op het moment van levering. De garantie 
is uitsluitend van toepassing indien het hulpmiddel is gekocht 
bij een geautoriseerde distributeur. 

TELEFLEX MEDICAL WIJST ELKE ANDERE GARANTIE AF, 
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WAARONDER 
ONDER MEER DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID 
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 

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

Contactinformatie in de VSA:   
International: (919)544-8000 
USA: (866) 246-6990

Uitgave: PBE-2109-000 Rev D NL
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