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VIGYÁZAT! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi 
törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag 
orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

FIGYELEM! Az LMA Protector™ és az LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ eszközöket sterilen szállítjuk, és kizárólag egy 
alkalommal használhatók fel, amely után az eszközöket 
hulladékként kell kezelni, és tilos azokat újrafelhasználni. 
Az újrafelhasználás keresztfertőződést okozhat, valamint 
csökkentheti a termék megbízhatóságát és 
működőképességét.

Az egyszer használatos LMA Protector™ és az LMA 
Protector™ Cuff Pilot™ eszközök újrafeldolgozása a 
teljesítmény gyengülését és a működőképesség 
elvesztését eredményezheti. Az egyszer használatos 
termékek újrafelhasználása megteremtheti a virális, 
bakteriális, gomba, illetve prion eredetű patogénekkel 
történő érintkezés lehetőségét. Az LMA Protector™ és az 
LMA Protector™ Cuff Pilot™ eszközök végső sterilizálása 
etilén-oxid gázzal történt. Ezek a termékek nem 
rendelkeznek olyan validált tisztítási és sterilizációs 
módszerekkel, valamint újrahasznosítási útmutatással, 
amely biztosítaná az eredeti műszaki jellemzőket. Az LMA 
Protector™ és az LMA Protector™ Cuff Pilot™ nem 
tisztítható, fertőtleníthető vagy újrasterilizálható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha másképp nem került feltüntetésre, a jelen használati 
utasításban előforduló „eszköz” megnevezés mind az LMA 
Protector™, mind pedig az LMA Protector™ Cuff Pilot™ 
eszközre vonatkozik.

Ezeket az eszközöket kizárólag légutak kezelésében jártas 
egészségügyi szakemberek használhatják.

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA 

Az LMA Protector™ és az LMA Protector™ Cuff Pilot™ eszközök 
nem tartalmaznak természetes latexet és ftalátvegyületeket. 
Sterilen (etilén-oxiddal sterilizálva) kerülnek forgalomba, és 
kizárólag egyszer használatosak. 

Az eszköz hozzáférést biztosít a légutakhoz és az 
emésztőtraktushoz, valamint lehetővé teszi azok funkcionális 
elkülönítését. Az anatómiailag kialakított légútbiztosító cső 
keresztmetszete elliptikus, és disztálisan egy gégemaszkban 
végződik. A felfújható mandzsetta felveszi a hypopharynx alakját, 
kiöblösödő része és a maszk pedig a gégenyílás felé néz.

Az eszköz két dréncsatornával is fel van szerelve, amelyek 
proximálisan külön portban nyílnak. A dréncsatornák disztális 
irányba folytatódnak, és egy kamrába torkollanak, amely a 
mandzsetta kiöblösödő része mögött helyezkedik el. A kamra 
disztális része beszűkül, és a mandzsetta végén található 
nyílásban végződik, amely disztálisan kapcsolatban van a 
felső oesophagealis záróizommal. Az apa leszívócsatlakozóhoz 
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egy leszívócső csatlakoztatható, amely lehetővé teszi a 
gyomortartalom felső oesophagealis záróizmon keresztüli 
eltávolítását. Alternatívaként egy megfelelően síkosított 
gyomorszonda is bevezethető az anya dréncsatlakozón 
keresztül a gyomorba, ezáltal a gyomortartalom könnyen 
eltávolítható. Az anya dréncsatlakozón keresztül elérhető 
dréncsatorna használható az eszköz helyes pozíciójának 
ellenőrzésére a bevezetés után, valamint a használat során 
bekövetkező maszkelmozdulás folyamatos megfigyelésére is. 

Az eszköz behelyezése könnyű, nem szükséges ujjal vagy 
bevezető eszközzel segíteni. Az eszköz eléggé hajlékony 
ahhoz, hogy a beteg fejének bármilyen irányú elmozdulása 
esetén is a helyén maradjon. Egy beépített harapásgátló védi 
az eszközt a lehetséges sérüléstől és attól, hogy a 
légútbiztosító cső elzáródjon, ha a beteg ráharapna.

Az eszköz rögzítésével a proximális irányba történő elmozdulás 
megelőzhető. Az eszköz helyes használata esetén a disztális 
vég szorosan illeszkedik a felső oesophagealis záróizomhoz, 
így elszigeteli a légutakat az emésztőtraktustól, és csökkenti 
a gyomortartalom aspirációjának kockázatát.

Az LMA Protector™ felfújórendszere egy jelzőballonnal ellátott 
felfújócsőből és a mandzsetta felfújására, illetve leeresztésére 
szolgáló visszacsapó szelepből áll. A jelzőballon jelzi a 
mandzsetta hozzávetőleges nyomását, a visszacsapó szelep 
pedig megakadályozza a levegő szivárgását, és fenntartja a 
nyomást a mandzsettában.

Az LMA Protector™ Cuff Pilot™ felfújórendszere egy Cuff Pilot™ 
eszközzel ellátott felfújócsőből áll. A Cuff Pilot™ segítségével 
szemrevételezéssel is nyomon követhető a maszk 
mandzsettarészében uralkodó nyomás. Ez felváltja a standard 
jelzőballont, és hasonlóképpen a mandzsetta felfújására, 
illetve leeresztésére szolgál. 

Az LMA Protector™ eszköz MR-környezetben feltételesen 
biztonságos. Az eszköz MRI-berendezés környezetében 
történő használata előtt olvassa el az MRI-információkat 
tartalmazó részt. 

Az LMA Protector™ Cuff Pilot™ MR-környezetben biztonságos. 
Az „MR-környezetben biztonságos” kifejezés azt jelenti, hogy 
nincs ismert veszély MR-környezetben történő használata 
során. 

FELHASZNÁLÁSI JAVALLATOK

Az LMA Protector™ és az LMA Protector™ Cuff Pilot™ a légutak 
biztosítására és nyitva tartására szolgál rutin anesztéziás 
eljárásoknál éhomi állapotú betegek esetében, spontán vagy 
pozitív nyomásos lélegeztetés mellett.

Az eszköz mentő légútbiztosító eszközként is alkalmazható 
újraélesztési eljárások során, ahol korábban LMA ProSeal™, 
LMA Classic™ vagy LMA Unique™ eszközöket használtak. Az 
eszköz „mentő légútbiztosító eszközként” is használható 
ismert, vagy váratlanul fellépő, nehéz lélegeztetési problémák 

esetén. Az eszköz alkalmazható a légutak azonnali szabaddá 
tételére mesterséges lélegeztetést igénylő, teljesen 
eszméletlen beteg újraélesztésekor, akinél nem működnek a 
glossopharyngealis és a laryngealis reflexek.

Az eszköz azonnali légútbiztosításra is használható abban az 
esetben, ha a tracheatubus használatára megfelelő 
szakértelem, illetve felszerelés hiánya vagy többszöri, 
sikertelen trachealis intubáció miatt nincs lehetőség.

KOCKÁZATOKRA ÉS ELŐNYÖKRE 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Amikor teljesen eszméletlen beteg újraélesztésénél vagy 
sürgősségi ellátás során problémás légúttal rendelkező 
betegnél használják (azaz „nem intubálható, nem lélegzik”), a 
regurgitáció és aspiráció kockázatát mérlegelni kell a légutak 
biztosításának lehetséges előnyeivel szemben.

ELLENJAVALLATOK

Az eszköz használata a következő esetekben tilos:

•  Olyan betegeknél, akik a hypopharynxot érintő nyaki 
régióban végzett sugárkezelésen estek át, mivel ekkor 
fennáll a sérülés veszélye és/vagy az eszköz elégtelenül zár.

•  Olyan betegeknél, akiknek a száját nem lehet elegendő 
mértékben kinyitni ahhoz, hogy az eszközt be lehessen 
vezetni.

•  Olyan betegeknél, akiknél masszív reflux kockázata áll fenn, 
és akut bélelzáródás, illetve ileus miatt sürgősségi műtéti 
beavatkozásra várnak, valamint olyan betegeknél, akik 
jelentős mennyiségű étel elfogyasztása után sérültek meg 
(lásd fentebb a Felhasználási javallatok című részt).

•  Olyan betegeknél, akik feji vagy nyaki műtéti beavatkozásra 
várnak, és a sebész az eszköz jelenléte miatt nem tud 
megfelelően hozzáférni a műtéti területhez.

•  Olyan betegeknél, akik válaszképesek és intakt öklendezési 
reflexszel rendelkeznek.

•  Olyan betegeknél, akik maró hatású anyagot nyeltek le.

FIGYELMEZTETÉSEK

•  A 2.  generációs LMA eszközökről szóló, biztató 
esettanulmányok ellenére jelenleg ismeretlen, hogy az 
eszköz – még a helyesen rögzített pozíciójában is – minden 
esetben védelmet nyújt-e az aspirációval szemben. 

•  A gyomorszonda jelenléte nem zárja ki az aspiráció 
lehetőségét, ha az eszközt nem megfelelően helyezték be 
és rögzítették. 

•  Előfordulhat, hogy az eszköz hatástalan csökkent tüdő 
compliance-szel rendelkező betegek esetén a rögzült légúti 

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


4

elzáródás miatt, mivel a lélegeztetéshez szükséges pozitív 
nyomás meghaladhatja a zárási nyomást. 

•  Ismert, vagy feltételezett oesophagealis kórkép fennállása 
esetén ne próbálja meg a gyomorszondát bevezetni a 
dréncsatornán keresztül a gyomorba. 

•  Elméletileg kockázatot jelent, ha szívást alkalmaz közvetlenül 
a dréncsatorna végén, mivel ezzel ödémát vagy bevérzést 
okozhat. 

•  Az eszközzel végzett légútbiztosítás előnyeit és az aspiráció 
lehetséges kockázatát néhány helyzetben mérlegelni kell, 
többek között: tünetekkel rendelkező vagy kezeletlen 
gastro-oesophagealis reflux, 14  hétnél régebb óta tartó 
terhesség, többszörös vagy masszív sérülés, késleltetett 
gyomorürüléssel járó betegségek, mint például akut 
sérüléstől vagy a hashártya fertőző, illetve gyulladásos 
folyamataitól szenvedő és emiatt opioid gyógyszer-
készítményeket szedő betegek esetén. 

•  Vízoldékony síkosító anyagot, például K-Y® gélt kell használni. 
Ne használjon szilikonalapú síkosítót, mert ezek károsítják az 
eszköz összetevőit. Lidokaintartalmú síkosító anyagok 
használata nem ajánlott. A lidokain késleltetheti a beteg 
védekezőreflexeinek a visszatérését, miután az eszközt 
eltávolították; továbbá allergiás reakciót válthat ki, vagy 
hatással lehet a környező képletekre, például a hangszálakra.

•  Az eszköz tűzveszélyes lehet lézerek és elektorkauter 
berendezések jelenlétében.

ÓVINTELMEK

•  Használat előtt ne merítse vagy áztassa folyadékba az 
eszközt.

•  Kizárólag a használati utasításban leírt, ajánlott manőverek 
szerint használja.

•  Ne használja az eszközt, ha sérült, vagy ha az egység 
csomagolása megsérült vagy felnyílt. 

•  Ha síkosítót használ, ügyeljen rá, hogy a síkosító ne tömítse 
el a lélegeztetőnyílást. 

•  A sérülés elkerülése érdekében az eszköz bevezetése, 
illetve a gyomorszonda dréncsatornán keresztüli 
bevezetése közben ne fejtsen ki túlzott erőt.

•  Bevezetés után soha ne fújja túl a mandzsettát. A 
mandzsetta megfelelő belső nyomása 60 H2Ocm. Ne lépje 
túl ezt a nyomásértéket. A túlságosan nagy 
mandzsettanyomás miatt helytelen pozíció alakulhat ki, és 
pharyngo-laryngealis szövődmények léphetnek fel, például 
torokfájás, dysphagia és idegkárosodás. 

•  Ha a légúti problémák továbbra is fennállnak, és a 
lélegeztetés elégtelen, akkor az eszközt el kell távolítani, és 
a légútbiztosítást egyéb módon kell megoldani. 

•  Az eszköz óvatos kezelése alapvető fontosságú. Az eszköz 
orvosi minőségű szilikonból készült, amely elszakadhat 
vagy kilyukadhat. Mindig kerülni kell az éles vagy hegyes 
tárgyakkal való érintkezést. Az eszközt kizárólag teljesen 
leeresztett mandzsettával, az utasításoknak megfelelően 
szabad behelyezni.

•  A légutak beszennyezésének elkerülése érdekében az 
előkészítés és a bevezetés során viseljen steril gumikesztyűt. 

•  Az eszköz fénytől védett, hűvös helyen, közvetlen napfénytől 
és extrém hőmérsékleti hatásoktól távol tárolandó.

•  A használat után a biológiai veszélyt jelentő termékekre 
vonatkozó helyi és országos szabályozásnak megfelelően 
kell kezelni és ártalmatlanítani.

•  A mandzsetta felfújáshoz és leeresztéséhez kizárólag 
szabványos, elkeskenyedő Luer-végű fecskendőt 
használjon.

•  A dinitrogén-oxid átdiffundál a mandzsetta falán, és fokozza 
a mandzsettanyomást. A diffúzió sebessége és a 
következményes csúcsnyomás függ a mandzsettába fújt 
levegő kiindulási térfogatától, a mandzsetta felfújására 
használt gáz típusától és a lélegeztetőgáz dinitrogén-oxid-
koncentrációjától.

NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK

A gégemaszkos légzőeszközök és az endotrachealis tubusok 
esetében előfordulhatnak nemkívánatos reakciók. Pontos 
információkkal a kézikönyvek és a szakirodalom foglalkozik.
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Méret

3 4 5

A légútbiztosító csatlakozója 15 mm-es apa csatlakozó (ISO 5356-1)

Felfújószelep Luer-kúpos (ISO 594-1)

A légútbiztosító cső belső térfogata 19 ml 22 ml 23 ml

A dréncsatorna belső térfogata 33 ml 41 ml 42 ml

A belső légútbiztosító cső névleges 
hossza

17,5 cm 18 cm 20 cm

A belső dréncsatorna névleges 
hossza

19,3 cm 21 cm 23 cm

Nyomáscsökkenés
< 0,8 H2Ocm 60 l/perc 

mellett
< 0,5 H2Ocm 60 l/perc 

mellett
< 0,5 H2Ocm 60 l/perc 

mellett

A mandzsetta maximális nyomása 60 H2Ocm 60 H2Ocm 60 H2Ocm

Minimális szájrésméret 28 mm 32 mm 32 mm

Az LMA Protector™ helyes pozíciója az anatómiai tájékozódási pontokhoz képest

Mandzsetta (beteg felőli vég)

Cartilago cricoidea

Mandzsetta (lélegeztetőnyílás)

Laryngealis bemenet

Csatlakozó (az eszköz külső végének 
csatlakozója)

Os hyoideum

Oesophagus

Trachea

Mandzsetta (zárómechanizmus)

Cartilago thyroidea

Légútbiztosító cső (légút)

Epiglottis

Metszőfogak

Nasopharynx
Szájüreg

Nyelv

1. táblázat: Az LMA Protector™ termékjellemzői
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MÉRETVÁLASZTÁS

Átlagos testméretű felnőttek esetén elsőként válasszon egy 
4-es méretű eszközt. Az eszköz bevezetése, rögzítése és az 
ajánlott nyomásértékre való felfújása után legalább 1 cm-nyi 
résnek kell maradnia a rögzítőfül és a beteg felső ajka között. 

HASZNÁLAT ELŐTTI 
TELJESÍTMÉNYTESZTEK

Az eszköz használata előtt el kell végezni az alábbi 
vizsgálatokat és teszteket. A teljesítményteszteket az 
elfogadott orvosi gyakorlatnak megfelelő helyen és módon 
kell elvégezni, így minimalizálható az eszköz beszennyeződése 
a behelyezés előtt.

Figyelem! Ne használja az eszközt, ha valamelyik 
vizsgálaton vagy teszten nem felelt meg.

•  Vizsgálja meg az eszköz felszínét, hogy nincs-e rajta sérülés, 
mint például vágás, szakadás, karcolás vagy törés.

•  Vizsgálja meg a légútbiztosító cső belsejét, és győződjön 
meg róla, hogy nincs eltömődve, illetve nem tartalmaz levált 
részecskéket. Távolítson el minden részecskét a csatornákból. 
Ne használja a légútbiztosító eszközt, ha az eltömődést nem 
tudja megszüntetni, illetve a részecskét nem tudja eltávolítani.

•  Teljesen eressze le a mandzsettát. Miután leeresztette, 
ellenőrizze, hogy a mandzsetta nem fújódik fel spontán 
módon. Ne használja az eszközt, ha a mandzsetta spontán 
módon felfújódik.

AZ ESZKÖZ LEERESZTÉSE A BEVEZETÉS 
ELŐTT

1.  Szorosan csatlakoztasson egy legalább 50  ml-es 
fecskendőt a felfújócsatlakozóhoz, majd fogja meg a 
fecskendőt és az eszközt pontosan az 5.  ábrán látható 
módon. Az ábrán látható módon húzza el a fecskendőt az 
eszköztől, amíg a felfújócső enyhén meg nem nyúlik. A 
mutató- és hüvelykujjával nyomja össze az eszköz disztális 
végét, miközben a levegőt kiszivattyúzza az eszközből 
addig, amíg abban vákuum nem keletkezik.

2.  Leeresztéskor tartsa úgy az eszközt, hogy annak disztális 
vége az 5. ábrán látható módon enyhén előre görbüljön.

Az átlagosnál kisebb, illetve nagyobb testméretű felnőtt 
betegek esetében a 4-es méretű légútbiztosító eszközzel 
gyakran jó eredmények érhetőek el. Bárhogyan is dönt, a 
mandzsettát elegendő levegővel kell felfújni ahhoz, hogy 
a  pozitív nyomásos lélegeztetés közben ne szivárogjon a 
levegő, de a mandzsettanyomás ne haladja meg 
a  60  H2Ocm-t. Kisebb testméretű betegek esetén ez a 
nyomásérték viszonylag kis térfogatú levegővel is elérhető, 
míg a nagyobb testméretű betegek esetén a mandzsetta 
felfújásához nagyobb térfogatú levegő szükséges. Azonban 
ha nehezen tud dönteni, hozzávetőlegesen meg tudja 
becsülni a megfelelő méretet úgy, hogy az eszközt odatartja 
a beteg arcának oldalához a 4. ábrán látható helyzetben.

3. ábra: Az LMA Protector™ méretének kiválasztása

5. ábra: Az LMA Protector™ leeresztése

4.  ábra: Az LMA Protector™ méretének kiválasztása 
(2-es módszer)
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3.  Szívja ki a levegőt az eszközből, amíg a dugattyú húzásakor 
ellenállást nem érez; ez jelzi, hogy a maszkban vákuum jött 
létre. 

4.  Tartsa a fecskendőt ebben a helyzetben, miközben gyorsan 
lecsatlakoztatja azt a felfújócsatlakozóról. Ezzel 
biztosíthatja, hogy a maszk megfelelően le legyen eresztve, 
a 6. ábrának megfelelően.

6.  ábra: Miután a mandzsetta ék alakot vett fel a 
leeresztéskor, csatlakoztassa le a fecskendőt a felfújócsőről
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BEVEZETÉS

1.  Közvetlenül a bevezetés előtt síkosítsa meg a maszk 
poszterior felszínét és a légútbiztosító csövet.

2.  Álljon a beteg feje mögé, vagy mellé.

3.  Helyezze a beteg fejét semleges, vagy enyhén „sniffing” 
(szimatoló) pozícióba (szimatoló pozíció = előrenyújtott fej 
és behajlított nyak).

4.  Fogja meg az eszközt pontosan a 7. ábrának megfelelően.

5.  Nyomja hozzá az eszköz disztális csúcsát a felső fogsor 
vagy az íny belső oldalának.

6.  Enyhén rézsútos irányban csúsztassa be az eszközt (az 
eszköz csúcsát irányítsa a középvonaltól távolodó irányba).

7.  Csúsztassa tovább az eszközt, közben a kezével írjon le 
köríves mozdulatot, így az eszköz követi a nyelv mögötti 
görbületet.

8.  Ellenállást kell éreznie, amikor az eszköz eléri a felső 
oesophagealis záróizmot. Az eszközt teljesen bevezette.

A BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
TANÁCSOK

Ha az anesztézia mélysége nem megfelelő, akkor az eszköz 
bevezetése a betegben köhögőreflexet és levegő-visszatartást 
válthat ki. Ebben az esetben haladéktalanul újabb adag 
inhalációs vagy intravénás anesztetikumot kell alkalmazni, és 
manuális lélegeztetést kell elkezdeni.

Ha a beteg száját nem tudja annyira kinyitni, hogy bevezesse 
a maszkot, először győződjön meg róla, hogy az anesztézia 
megfelelő mélységű, majd kérjen meg egy asszisztenst, hogy 
tartsa el a beteg állkapcsát. Ezzel a manőverrel jobb 
betekintést nyerhet a beteg szájába, és ellenőrizheti a maszk 
helyzetét. Azonban, amint a maszkot a fogak mögé tolta, 
engedje vissza a beteg állkapcsát.

A bevezetési manőver során a mandzsettának úgy kell állnia, 
hogy a légútbiztosító cső hozzányomódjon a szájpadláshoz, 
ellenkező esetben az eszköz csúcsa visszahajolhat, vagy 
beakadhat valamilyen szabálytalan képletben, illetve a gége 
poszterior részén található duzzanatban (pl. megnagyobbodott 
mandulákban). Ha a mandzsetta nem lapul ki, vagy az 
előretolás során visszagörbül, húzza vissza a maszkot, és 
vezesse be újra. Ha a mandulák meg vannak duzzadva, 
sokszor segít, ha a maszkot rézsútosan elcsúsztatja.

7. ábra: A maszk csúcsát nyomja rá a kemény szájpadra

9. ábra: Köríves mozdulattal forgassa be az eszközt, miközben 
hozzányomja a kemény és a lágy szájpad határához

8. ábra: Nyomja tovább a mandzsettát a szájban úgy, hogy 
továbbra is rányomja a szájpadra

10. ábra: Tolja tovább az eszközt, a hypopharynxig, amíg 
ellenállást nem érez
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RÖGZÍTÉS

Az alábbiak szerint, egy ragtapasz segítségével rögzítse az 
eszközt a beteg arcához: 

•  Vágjon egy 30–40 cm hosszú ragtapaszcsíkot és mindkét 
végét fogva tartsa vízszintesen.

•  Nyomja rá a ragtapaszt keresztben a rögzítőfülre, és nyomja 
tovább, majd ragassza rá a ragtapaszt a beteg arcára úgy, 
hogy az eszközt a ragtapasz kissé lenyomja. 

•  Ne tekerje körül ragtapasszal az eszköz proximális végét.

•  Ne használjon Guedel légútbiztosító tubust, mivel az eszköz 
beépített harapásgátlóval van ellátva. 

AZ LMA PROTECTOR™ ESZKÖZ FELFÚJÁSA

A mandzsettát elegendő levegővel kell felfújni ahhoz, hogy a 
pozitív nyomásos lélegeztetés során ne eresszen, de a 
mandzsetta nyomása nem haladhatja meg a 60  H2Ocm-t, 
illetve az eszköz mandzsettájához megállapított maximális 
levegő-térfogatot. Ha nyomásmérő nem áll rendelkezésre, 
akkor fújja fel annyira az eszközt, hogy megfelelő záróhatást 
érjen el, ami lehetővé teszi a szivárgásmentes lélegeztetést.

11. ábra: Ragtapasz segítségével rögzítse az eszközt. Az 
ábrán látható módon feszítse meg a ragtapaszt (lásd 
11a.  ábra), és ügyeljen arra, hogy a ragtapasz középső 
részét függőlegesen lefelé nyomja a rögzítőfülre (lásd 
11b. ábra).

12a. ábra: A nyomásjelző szelep a zöld sávban

11a. ábra

11b. ábra

2. táblázat: LMA Protector™ és LMA Protector™ Cuff 
Pilot™ kiválasztási útmutató 

AZ LMA PROTECTOR™ CUFF PILOT™ 
ESZKÖZ FELFÚJÓRENDSZERE 

1.  Az LMA Protector™ Cuff Pilot™ egy nyomásjelző 
mandzsettaszeleppel van ellátva, amely a felhasználó 
számára lehetővé teszi a maszk nyomásának vizuális nyomon 
követését az eszköz légútba történő behelyezése során. A 
nyomásjelző mandzsettaszelepen három nyomásjelző sáv 
látható: sárga, zöld és piros. A harmonika alakú tömlőn 
látható fekete vonal helyzete jelzi a mandzsetta nyomását.

2.  A zöld sáv a mandzsetta optimális nyomását jelzi 
40–60  H2Ocm között. Addig fújja fel levegővel a 
mandzsettát, amíg a fekete vonal el nem éri ezt a zónát, és 
ki nem alakult a zárómechanizmus.

3.  A sárga sáv a 40 H2Ocm-nél alacsonyabb nyomást jelzi. A 
sárga sávon belül is kialakulhat a zárómechanizmus; azonban 
a harmonika alakú tömlőn látható fekete vonal elmozdulása a 
sárga sáv felé az eljárás során a nyomás csökkenését 
jelezheti vagy azt, hogy az eszköz nincs megfelelően felfújva.

A légút 
mérete

A beteg 
testsúlya

Az oro gas
ztrikus 
szonda 
maximális 
mérete

Az endotra
chealis 
tubus 
maxi mális 
mérete

A man
dzsetta 
maximális 
belső 
nyomása

3 30–50 kg 16 Fr 6,5 60 H2Ocm
4 50–70 kg 18 Fr 7,5 60 H2Ocm
5 70–

100 kg
18 Fr 7,5 60 H2Ocm
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Figyelem! Sose fújja fel túlságosan a mandzsettát.

A HELYES POZÍCIÓ 

A maszk helyes pozícióban – azaz amikor a maszkcsúcs a 
felső oesophagealis záróizomhoz ér – szivárgásmentes 
zárómechanizmust alakít ki a gégefedőnél. A beépített 
harapásgátlónak a fogak között kell lennie.

Annak eldöntésére, hogy a maszkot vajon a helyes pozícióba 
vezette-e be, fecskendezzen kis bolusnyi (1–2  ml-nyi), 
megfelelően viszkózus, vízoldékony síkosítót az apa 
leszívócsatlakozó proximális végébe, majd fogja le az anya 
dréncsatlakozót a hüvelykujjával. Ha a maszkot a helyes 
pozícióban vezette be, abban az esetben a suprasternalis 
mélyedésre gyakorolt enyhe nyomás hatására a síkosító által 
kialakított meniszkusz enyhe fel-le irányuló mozgását kell 
látnia. A meniszkusz mozgása jelzi, ha a dréncsatorna disztális 
vége megfelelő helyen van, és körbezárja a felső oesophagealis 
záróizmot (ez a „suprasternalis mélyedéses teszt”). A 
meniszkusz hasonlóképpen mozdul el, ha manuálisan enyhe 
pozitív nyomást gyakorol a légutakra az eszközön keresztül.

GYOMORDRENÁZS 

A dréncsatornák elősegítik a gyomorból feltörő gázok és 
folyadékok elvezetését. A gyomordrenázs megkönnyítése 
érdekében az anesztéziás eljárás során bármikor egy 
gyomorszonda vezethető az anya dréncsatlakozón keresztül 
a gyomorba. A gyomorszonda maximális méretére 
vonatkozóan tekintse meg a 2. táblázatot. A gyomorszondát 
síkosítsa be megfelelően, majd lassan és óvatosan vezesse 
be. Ne alkalmazzon leszívást, amíg a gyomorszonda el nem 
érte a gyomor üregét. Ne alkalmazzon szívóhatást közvetlenül 
a dréncsatorna végén, mivel emiatt a dréncsatorna 
összeeshet, ami – elméletileg – a felső oesophagealis 
záróizom sérülését okozhatja.

12b. ábra: A nyomásjelző szelep a sárga sávban

12c. ábra: A nyomásjelző szelep a piros sávban

4.  A piros sáv a 70 H2Ocm-nél magasabb nyomást jelzi. Ez a 
nyomás emelkedésére vagy túlfújásra utalhat. Azt 
javasoljuk, hogy a nyomást csökkentse addig, amíg a 
fekete vonal vissza nem áll a zöld zónába.
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AZ ANESZTÉZIA FENNTARTÁSA 

Az eszközt a spontán lélegző betegek illékony, vagy intravénás 
anesztetikum használata esetén jól tolerálják abban az 
esetben, ha az anesztézia mértéke a sebészeti stimulusnak 
megfelel, és a mandzsetta nincs túlfújva.

Ha az eszközt pozitív nyomásos lélegeztetés közben 
használja, ügyeljen arra, hogy a légzési térfogat ne legyen 
nagyobb, mint 8 ml/kg,és a belégzési csúcsnyomást tartsa a 
légútbiztosító maximális zárási nyomásértéke alatt.

A pozitív nyomásos lélegeztetés során előforduló szivárgás az 
alábbiak miatt történhet: felületes anesztézia, amely a gégefedő 
bizonyos mértékű záródását okozza; a tüdő tágulékonyságának 
súlyos csökkenése eljárás-, illetve betegfüggő faktorok miatt; a 
mandzsetta elmozdulása vagy elvándorlása a fej elforgatása 
vagy a nem megfelelően rögzített maszk miatt.

A DRÉNCSATORNA HASZNÁLATA

Figyelem! Ne próbáljon meg a készülék dréncsatornáján 
keresztül gyomorszondát bevezetni, ha az eszköz ereszt, 
illetve ha a beteg ismert vagy feltételezett oesophagealis 
kórképben vagy sérüléstől szenved.

Ha a gyomorszonda alkalmazása klinikailag indokolt, akkor 
addig ne végezzen leszívást, amíg a szonda el nem érte a 
gyomrot.

Figyelem! Ne alkalmazzon szívóhatást közvetlenül a 
dréncsatorna végén, mivel emiatt az összeeshet. Ez a 
felső oesophagealis záróizom sérülését okozhatja.

A dréncsatorna elsődleges funkciója az, hogy egy különálló 
hozzáférési utat biztosítson a tápcsatornába és vissza. A 
dréncsatorna segítségével a betegből eltávolítható a 
gyomorból feltörő gáz és folyadék, és iránymutatóként 
szolgálhat, ha az anesztézia során bármikor orogasztrikus 
szondát kell vak módon bevezetni. A gyomorszonda 
maximális méretére vonatkozóan tekintse meg a 2. táblázatot.

FIGYELEM! Ne használjon hűtés miatt elmerevedett 
orogasztrikus szondát. Minden alkalommal ügyeljen rá, 
hogy a szonda szoba-hőmérsékletű vagy annál 
magasabb hőmérsékletű legyen.

A bevezetéskor (13.  ábra) gyakran érezhető ellenállás, ami 
annak köszönhető, hogy a katéter csúcsa kissé nekinyomódik 
a felső záróizomnak. Ne fejtsen ki túlzott erőt. Előfordulhat, 
hogy a megfelelő méretű szondát nem tudja átvezetni, ez 
amiatt lehet, hogy a maszk megtört, vagy a helytelen 
pozícióban van. Ebben az esetben távolítsa el a maszkot, és 

vezesse be újra. Az orogasztrikus szondát csak klinikailag 
indokolt esetben szabad eltávolítani.

Figyelem! A sérülés elkerülése érdekében a 
gyomorszonda dréncsatornán keresztüli bevezetése 
közben soha ne fejtsen ki túlzott erőt.

TANÁCSOK A BEVEZETÉS UTÁN

Elégtelen mélységű anesztézia

A bevezetés után a leggyakrabban felmerülő probléma, ha a 
megfelelő mélységű anesztéziát nem sikerül fenntartani. 
Ebben az esetben haladéktalanul újabb adag inhalációs vagy 
intravénás anesztetikumot kell alkalmazni, és manuális 
lélegeztetést kell elkezdeni. 

Gyenge zárómechanizmus/levegőszivárgás

Ha egy eljárás elején, illetve az alatt a gyenge zárómechanizmus 
vagy levegőszivárgás jeleit tapasztalja, akkor az alábbi 
intézkedések közül egyet vagy többet végezzen el:

•  Ellenőrizze, hogy az anesztézia megfelelő mélységű, és 
szükség esetén adjon újabb adag anesztetikumot.

•  Az eljárás elején és időnként az eljárás során ellenőrizze a 
mandzsettanyomást, különösen akkor, ha dinitrogén-oxidot 
használ.

•  Ügyeljen rá, hogy a mandzsettanyomás ne haladja meg a 
60 H2Ocm-t. Ha szükséges, csökkentse a mandzsettanyo-
mást, miközben fenntartja a megfelelő zárómechanizmust.

•  Ha a maszk a gégében túl magasan helyezkedik el, akkor 
tolja kissé tovább, hogy biztosan érintkezzen a felső 
oesophagealis záróizommal.

13.  ábra: Az orogasztrikus szonda bevezetése az LMA 
Protector™ eszközön keresztül, a felső oesophagealis 
záróizomba
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•  Ügyeljen arra, hogy az eszközt megfelelően rögzítse úgy, 
hogy az eszközt a leragasztásakor a szájpadhoz nyomja.

•  A behelyezés előtt mindig ellenőrizze a mandzsetta épségét.

Légútbiztosító eszköz helytelen pozicionálása

A légútbiztosító eszközök helytelen pozicionálását általában 
két módon lehet felmérni: kapnográfia segítségével, illetve a 
légzési térfogat változásának megfigyelésével, pl. csökken a 
kilégzési térfogat. Ha arra gyanakszik, hogy az eszközt nem a 
helyes pozícióban vezette be, ellenőrizze, hogy a beteg 
nyakán, a pajzsporc alatt nem érez-e egy sima ovális 
kitüremkedést. Ha nem érez kitüremkedést, akkor ez a 
maszkcsúcs anterior irányba, a gégenyílásba történő 
elmozdulására utalhat, különösen akkor, ha ez szokatlanul 
hosszú kilégzési szakaszokkal társul. Ha az eszköz nem a 
megfelelő helyen van, akkor – ha az anesztézia mélysége ezt 
lehetővé teszi – távolítsa el, és vezesse be újra az eszközt.

Előfordulhat, hogy az eszköz elvándorol/elfordul a mandzsetta 
túlfújása, beékelődése és/vagy véletlen kimozdulása miatt. Az 
eljárás elején és az alatt időnként ellenőrizze a 
mandzsettanyomást, a használat előtt a mandzsetta épségét, 
és ügyeljen a helyes rögzítésre. Ha a bevezetés során az 
eszköz kiugrik a beteg szájából, előfordulhat, hogy a maszkot 
nem a helyes pozícióban vezette be, és a disztális csúcs a 
garatban visszahajlott. Ebben az esetben távolítsa el az 
eszközt, és vezesse be újra. 

ÉBREDÉS

Az eszközt csak megfelelően képzett és a szükséges 
felszereléssel rendelkező személy távolíthatja el. Az eszközt 
általában a műtőszobában eltávolítják, habár kismértékű 
invazív jellege miatt alkalmas a lélegeztetés fenntartására az 
ébresztőszobában (Post Anaesthetic Care Unit – PACU). 
Mivel az ébredés során a garat tónusa fokozódik, indokolt 
lehet a mandzsettanyomást csökkenteni, mielőtt a beteget az 
ébresztőszobába helyezik, azonban ekkor még ne eressze le 
teljesen a mandzsettát.

KIZÁRÓLAG akkor eressze le teljesen a mandzsettát, és ezzel 
egy időben távolítsa el az eszközt, amikor a beteg utasításra 
ki tudja nyitni a száját. Ha a mandzsettát még azelőtt 
TELJESEN leereszti, mielőtt a hatékony nyelési és köhögési 
reflexek visszatérnek, a felső garatban levő váladék bejuthat a 
gégébe, ami köhögést és gégegörcsöt vált ki.

A beteg megfigyelését az ébredési időszak alatt is folytatni 
kell. Ha szükséges, a légútbiztosító eszköz proximális végére 
illesztett T-elágazáson vagy az anesztéziás lélegeztetőkörön 
keresztül folyamatosan oxigén adagolható.
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FELHASZNÁLÁS MÁGNESREZONANCIÁS 
KÉPALKOTÓ (MRI) VIZSGÁLAT SORÁN 

MR MR-környezetben feltételesen biztonságos

A fémrugóval ellátott LMA Protector™ eszköz 
MR-környezetben feltételesen biztonságos.

Nemklinikai tesztek azt igazolták, hogy ez a termék 
MR-környezetben feltételesen biztonságos. Az eszköz 
behelyezését követően a betegről biztonságosan készíthetők 
felvételek az alábbi feltételek teljesülése esetén:

•  Mielőtt a beteget betolják az MRI-szobába, a légútbiztosító 
eszközt ragtapasszal, gézlappal vagy bármilyen alkalmas 
eszközzel stabilan rögzíteni kell, ami meggátolja az eszköz 
mozgását vagy kimozdulását.

• Legfeljebb 3 tesla erősségű statikus mágneses tér

•  Legfeljebb 18 000 gauss/cm térgradiensű mágneses tér

•  Az MR-rendszer által kijelzett maximális, egész testre 
átlagolt fajlagos elnyelési tényező (specific absorption rate 
– SAR): 4  W/kg (az MR-rendszer első szintű ellenőrzött 
működési módjára) 15  perces vizsgálat alatt 
(impulzussorozatonként).

MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-növekedés

A fent meghatározott képalkotói körülmények között az LMA 
Protector™ várható hőmérséklet-emelkedése 2,3  °C, 
15 perces folyamatos vizsgálat alatt.

Műtermékkel kapcsolatos információk

A műtermék maximális mérete 3  teslás MR-rendszerben a 
gradiens echo pulzussorozat alatt hozzávetőlegesen 
25  mm-re nyúlik túl a fémrugóval ellátott LMA Protector™ 
eszköz méretéhez és alakjához viszonyítva.

MR-környezetben biztonságos

MR-környezetben biztonságos

Az LMA Protector™ Cuff Pilot™ MR-környezetben biztonságos 
(azaz nincs ismert veszély MR-környezetben történő 
használata során).
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Gyártó 

A használati utasítást az alábbi 
weboldalon érheti el:  
www.LMACO.com

Felfújási levegőtérfogat/
Mandzsettanyomás

A beteg testsúlya

Használat előtt olvassa el az 
utasításokat!

Nem tartalmaz természetes latexet

Törékeny, óvatosan kezelje

Napfénytől védve tartandó

Száraz helyen tartandó

Ezzel a felével felfelé

Termékkód

Gyártásitétel-szám

CE-jelzés

MR

MR-környezetben feltételesen 
biztonságos

MR-környezetben biztonságos

Tilos újrafelhasználni

Tilos újrasterilizálni

A termék nem tartalmaz 
ftalátvegyületeket 

Etilén-oxiddal sterilizálva

Felhasználható

Ne használja fel, ha a csomag 
megsérült

JELÖLÉSEK MEGHATÁROZÁSA 
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A MASZK MEGFELELŐ ELHELYEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ LÉPÉSEK

•  Az eszköz bevezetése után a mandzsettát legfeljebb
60 H2Ocm-es nyomásra fújja fel.

•  Csatlakoztassa az eszközt az anesztéziás körhöz, és
ellenőrizze, hogy a dréncsatornák vagy a légútbiztosító cső
nem szivárognak-e.

•  Ellenőrizze a harapásgátló helyzetét.

•  Tegyen egy kis bolusnyi síkosító gélt az apa leszívócsatlakozó 
proximális végére, fogja le az anya dréncsatlakozót a
hüvelykujjával, és óvatosan nyomja össze a 

lélegeztetőzsákot, majd figyelje meg a meniszkusz 
mozgását.

•  Szükség esetén, a dréncsatorna átjárhatóságát ellenőrizheti
úgy, hogy egy orogasztrikus szondát a maszkcsúcs végéig
bevezet.

•  Miután a helyes pozícióban bevezette az eszközt, nyomja rá
a légútbiztosító csövet a szájpadra, és ragtapasszal rögzítse
az eszközt.

Helyes pozíció Helytelen pozíció

A maszkcsúcs a 
kanna- és a gyűrűporc 
mögött

A maszkcsúcs túl 
magasan van a 
garatban

A maszkcsúcs a 
gégeüregben

A maszkcsúcs 
visszahajlik

Gázszivárgás a 
dréncsatlako-
zókból:

Nem Igen Igen Nem

Harapásgátló:
Körülbelül félúton a 
fogak között

Túl magas
Körülbelül félúton a 
fogak között

Túl magas

Síkosító teszt:
A meniszkusz kissé 
mozog

A meniszkusz a 
helyzettől függően 
mozog

Kifejezett fel-le mozgás

A síkosító kilökődik 
vagy spontán módon 
buborék képződik

A meniszkusz nem 
mozog

További 
ellenőrzés:

Ha az orogasztrikus 
szonda átjut a maszk 
csúcsán, akkor az azt 
jelenti, hogy a 
dréncsatorna átjárható

Ha tovább nyomja, a 
szivárgás megszűnik

Ha tovább nyomja, az 
elzáródás fokozódik

Ha az orogasztrikus 
szonda bevezetése 
nehézségbe ütközik, 
az a dréncsatorna 
elzáródására utal

http://www.lmaco.com
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A bevezetés után 
felmerülő 
problémák

Lehetséges ok(ok) Lehetséges megoldás(ok)

Gyenge 
zárómechanizmus/
levegőszivárgás 
(hallható szivárgás, 
gyenge lélegeztetés)

A maszk túl magasan van a garatban
Tolja beljebb a maszkot, és ragtapasszal rögzítse újra a 
légútbiztosító csövet.

Elégtelen mélységű anesztézia Mélyítse tovább az anesztéziát.

Gyenge rögzítés
Ügyeljen arra, hogy az eszköz hozzányomódjon a szájpadnak, 
valamint arra, hogy megfelelően rögzítse.

Túlfújt mandzsetta
Az eljárás elején és az alatt időnként ellenőrizze a 
mandzsettanyomást, hogy nincs-e 60 H2Ocm felett, különösen 
akkor, ha dinitrogén-oxidot használ (szükség esetén állítsa be).

Beékelődött mandzsetta A behelyezés előtt ellenőrizze a mandzsetta épségét.

Gázszivárgás a 
dréncsövön keresztül 
pozitív nyomásos 
lélegeztetés mellett, 
vagy anélkül

A maszk túl magasan van a garatban
Tolja beljebb a maszkot, és ragtapasszal rögzítse újra a 
légútbiztosító csövet.

Helytelen pozíció a gégeüregben Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra.

Nyitott felső oesophagealis záróizom Figyelje a beteget.

Légúti elzáródás 
(nehézlégzés, 
fonáció 
(hangképzés), sípoló 
légzés)

Helytelen pozíció a gégeüregben Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra.

A maszk disztális csúcsa nyomja a 
gégefedőt, és mechanikailag elzárja 
a hangrést

–  Ügyeljen az anesztézia megfelelő mélységére és a mandzsetta
felfújási nyomására.

–  Helyezze a beteg fejét/nyakát szimatoló pozícióba.

–  Próbáljon meg pozitív nyomásos lélegeztetést vagy pozitív
kilégzés végi nyomást alkalmazni.

A mandzsetta falának mediális 
irányba történő behajlása

–  Próbáljon meg eggyel kisebb méretű LMA Protector™ eszközt
bevezetni.

–  Ügyeljen a helyes mandzsettanyomásra.

Gyomorinszuffláció
A maszk disztális csúcsa visszahajlik

Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra, vagy az ujjával nyúljon 
be a maszkcsúcs mögé, és igazítsa meg.

A maszk túl magasan van a garatban
Tolja beljebb a maszkot, és ragtapasszal rögzítse újra a 
légútbiztosító csövet.

A maszk elvándorol/
elfordul/kiugrik a 
beteg szájából

Túlfújt mandzsetta
Az eljárás elején és az alatt időnként ellenőrizze a 
mandzsettanyomást, hogy nincs-e 60 H2Ocm felett, különösen 
akkor, ha dinitrogén-oxidot használ.

Beékelődött mandzsetta A behelyezés előtt ellenőrizze a mandzsetta épségét.

Véletlen kimozdulás Ügyeljen a megfelelő rögzítésre.

A maszk disztális csúcsa visszahajlik
Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra, vagy az ujjával nyúljon 
be a maszkcsúcs mögé, és igazítsa meg.

Gyenge rögzítés
Ügyeljen arra, hogy az eszköz hozzányomódjon a szájpadnak, 
valamint arra, hogy megfelelően rögzítse.

Ellenállás az 
orogasztrikus szonda 
bevezetésekor

Elégtelen síkosítás
Használjon több síkosítót, és próbálja meg újra bevezetni az 
orogasztrikus szondát.

A maszk disztális csúcsa visszahajlik
Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra, vagy az ujjával nyúljon 
be a maszkcsúcs mögé, és igazítsa meg.

A maszk túl magasan van a garatban
Tolja beljebb a maszkot, és ragtapasszal rögzítse újra a 
légútbiztosító csövet.

Helytelen pozíció a gégeüregben Távolítsa el az eszközt, és vezesse be újra.

Erősen túlfújt mandzsetta
Az eljárás elején és az alatt időnként ellenőrizze a mandzsettát, 
hogy nincs-e 60 H2Ocm felett, különösen akkor, ha dinitrogén-
oxidot használ.

TANÁCSOK AZ LMA Protector™ BEVEZETÉSE UTÁN

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com
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Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
kiadvány egyetlen része sem másolható, illetve tárolható 
adathordozó rendszeren, továbbá semmilyen formában, 
illetve eszközzel (pl. elektronikus, mechanikus, fénymásoló, 
felvételkészítő vagy egyéb módon) nem továbbítható.

Az LMA, az LMA Better by Design, az LMA Protector, a Cuff 
Pilot és a Teleflex a Teleflex Incorporated vagy leányvállalatainak 
védjegyei. Az LMA  Protector™ többféle bejegyzett és 
bejegyzésre váró szabadalom oltalma alatt áll.

A jelen dokumentumban közzétett információk a nyomdába 
kerülés időpontjában a valóságnak megfelelnek. A gyártó 
fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli 
fejlesztésére, illetve módosítására.

Minden esetben olvassa el az utasításokban szereplő 
felhasználási javallatokat, ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket 
és óvintézkedéseket, illetve az arra vonatkozó információkat, 
hogy az egyes klinikai helyzetben melyik LMA™ légútbiztosító 
eszköz a legalkalmasabb.

A gyártó jótállása: 

Az LMA Protector™ és az LMA Protector™ Cuff Pilot™ eszközök 
egyszeri felhasználásra szolgálnak; a gyártó szavatolja, hogy 
szállítás időpontjában az eszközök gyártási hibától mentesek. 
A jótállás csak akkor érvényes, ha az eszközt hivatalos 
forgalmazótól vásárolta. 

A TELEFLEX MEDICAL NEM VÁLLAL SEMMILYEN EGYÉB 
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, ÍGY 
TÖBBEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMAZHATÓSÁG TEKINTETÉBEN.

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

 Elérhetőségek az USA területén:   
Nemzetközi telefonszám: (919) 544-8000 
USA-ból hívható telefonszám: (866) 246-6990

Kiadás: PBE-2116-000 Rev D HU 
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