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ET - Eesti keel 
KASUTUSJUHISED – 
LMA® Fastrach ETT 
ETTEVAATUST. Ameerika Ühendriikide 
föderaalseaduse kohaselt võib seda seadet 
müüa vaid litsentsiga tervishoiutöötaja või 
tervishoiutöötaja tellimusel. 

HOIATUS. LMA® Fastrach™ ETT ja lisatarvik 
stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
tarnitakse mittesteriilsena ning see tuleb enne esimest 
ja igat järgmist kasutuskorda puhastada ja steriliseerida. 
Pakend ei talu autoklaavimisel kasutatavaid kõrgeid 
temperatuure ja tuleb enne steriliseerimist ära visata. 

HOIATUS. Enne kasutamist lugege kõiki kasutusjuhiste 
hoiatusi, ettevaatusabinõusid ja juhiseid. Selle tegemata 
jätmine võib põhjustada rasket vigastust või surma. 

ÜLDINE TEAVE: 
Kui ei ole teisiti märgitud, tähistab „LMA® Fastrach™” 
selles kasutusjuhises mõlemat hingamisteede seadmete 
versiooni (LMA® Fastrach™ ja LMA® Fastrach™ Single Use 
(LMA® Fastrach™ SU)).  

Üksikasjalikud juhised seadmete LMA® Fastrach™, LMA® 
Fastrach™ Single Use ja LMA® Fastrach™ ETT Single Use 
kasutamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist. 

SEADME KIRJELDUS: 
Trahheasisene toru LMA® Fastrach™ Endotracheal Tube 
(LMA® Fastrach™ ETT) on mõeldud kasutamiseks 
spetsiaalselt koos seadmega LMA® Fastrach™. See on 
sirge mansetiga toru, millel on külgava Murphy Eye ja 
standardne 15 mm liitmik.  

Seadmel LMA®® Fastrach™ ETT on Luer-tagasilöögiklapiga 
täiteballoon, millel on ainulaadne pehme valatud otsak, 
mis liigub häälepaelte vahel neid vigastamata. 
Intubeerimise ajal orienteerumiseks on seadmel LMA® 
Fastrach™ ETT sügavusmärgised, mis näitavad 
hingamisteede seadme LMA® distaalse otsa kaugust. 
LMA® Fastrach™ ETT on kogu pikkuses röntgenkontrastne 
ja selle ots on valmistatud röntgenkontrastsest 
materjalist, et tõsta selle nähtavust röntgenkiirguses.  

LMA® Fastrach™ ETT on traadiga tugevdatud silikoonist 
korduvkasutatav seade. Ei sisalda looduslikku 
kummilateksit.  

Seadet LMA® Fastrach™ ETT ei tohi taaskasutada rohkem 
kui 10 korda. Seda maksimumi ületav jätkuv kasutamine 
ei ole soovitatav, sest osade kulumine võib põhjustada 
seadme töö halvenemist või äkilist purunemist. Ainus 
soovitatav steriliseerimismeetod on auruga 
autoklaavimine.  

Lisatarvik: stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod on lisatarvik ja on mõeldud kasutamiseks 
seadmete korduvkasutatav LMA® Fastrach™ ja LMA® 
Fastrach™ Single Use (SU) eemaldamise ajal pärast 
intubatsiooni, et hoida paigal trahheasisst toru 
Endotracheal Tube (ETT). See tarnitakse mittesteriilse ja 
autoklaavitavana. Stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod on valmistatud silikoonist. Ei sisalda 
looduslikku kummilateksit. 

Seadet LMA® Fastrach™ ETT ja stabiliseerimisvarrast 
LMA®Fastrach™ Stabiliser Rod võivad kasutada ainult 
need meditsiinitöötajad, kes on läbinud hingamisteede 
avamise väljaõppe. 

KASUTUSNÄIDUSTUSED: 
LMA® Fastrach™ ETT on mõeldud trahheasiseseks 
intubatsiooniks läbi seadme LMA® Fastrach™ või 
tavapäraseks trahhea intubatsiooniks otsese või kaudse 
larüngoskoopiaga.  

Stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod on 
mõeldud kasutamiseks seadmete LMA® Fastrach™ ja 
LMA® Fastrach™ SU eemaldamise ajal pärast 
intubatsiooni, et hoida paigal seadet LMA® Fastrach ™ ETT. 

VASTUNÄIDUSTUSED: 
Seadet LMA® Fastrach™ ETT ei tohi kasutada patsientidel, 
kes saadetakse protseduuridele, kus seadme vahetusse 
lähedusse jäävas piirkonnas kasutatakse laserikiirt või 
elektrokirurgilist aktiivelektroodi. 

Lisatarvikul stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod ei ole teadaolevaid vastunäidustusi. 

KÕRVALTOIMED: 
Trahheasiseste torude kasutamisel on teatatult esinenud 
kõrvaltoimeid. Võimalike kõrvaltoimete hulgas võivad olla 
hingamisteede trauma, düsfaagia, kurguvalu, düsfoonia, 
kõrispasm, obstruktsioon, striidor, bronhospasm, 
kähedus, iiveldus ja oksendamine, regurgitatioon, 
aspiratsioon, mao distensioon, patsiendi talumatus, nt 
köhimine, ja suu, huule või keele vigastus. 

HOIATUSED: 
1. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. 
2. Ärge kastke seadet vedelikku ega leotage seda enne 
kasutamist. 
3. Ärge seadet LMA® Fastrach™ ETT lõigake. 
4. Kui seadmes LMA® Fastrach™ ETT kasutatakse 
intubatsiooni ajal painduvat sondi, veenduge, et see ei 
ulatuks patsiendist või toru külgavast Murphy Eye välja. 
5. Ärge pumbake LMA® Fastrach™ ETT mansetti liiga täis, 
sest see võib selle tagajärjel rebeneda ja seejärel 
tühjeneda, samuti võib mansett deformeeruda, mis võib 
viia hingamistee blokeerumiseni ja/või patsienti vigastada. 
6. Laske LMA® Fastrach™ ETT mansett enne LMA® 
Fastrach™ ETT ümberpaigutamist tühjaks. LMA® 
Fastrach™ ETT liigutamine koos täispuhutud mansetiga 
võib vigastada patsienti või kahjustada mansetti. 
 7. Kui ei järgita korralikult seadme LMA® Fastrach™ 
eemaldamise protseduuri, võib LMA® Fastrach™ ETT 
paigalt nihkuda (söögitoru intubatsioon, juhuslik 
ekstubatsioon). Neil juhtudel tuleb korralikult 
tühjendatud LMA® Fastrach™ viivitamatult uuesti 
sisestada, et tagada patsiendi hapnikuga varustamine. 
8. Trauma vältimiseks ei tohi seadmete kasutamise ajal 
kunagi liigset jõudu kasutada. 
9. Veenduge, et on saavutatud patsiendi anesteesia ja 
paralüüs ning et ta on hapnikuga varustatud. Ebasobiva 
tugevusega anesteesia ja/või lihaste paralüüs võib 
põhjustada häälepilu sulgumist ja takistada seadame 
LMA® Fastrach™ ETT viimist kõrisse. 
10. Väga tähtis on kontrollida hingamisteede seadet 
LMA® Fastrach ETT enne igat kasutamist, et veenduda 
seadme kasutamise ohutuses. Ükskõik millise testi 
ebaõnnestumine tähendab, et seadet ei tohi kasutada. 
11. Määrdeaine kasutamisel ärge blokeerige 
hingamisteede ava määrdeainega. 
12. Tuleks kasutada vesilahustuvat määrdeainet nagu K-Y 
Jelly. Ärge kasutage silikoonil põhinevaid määrdeaineid, 
sest need lagundavad seadme LMA® Fastrach™ ETT osi. 
Selle seadmega ei ole soovitatav kasutada määrdeaineid, 
mis sisaldavad lidokaiini. Lidokaiin võib aeglustada 
patsiendi kaitsereflekside taastumist, mis peaksid olema 
taastunud enne seadme eemaldamist, võib tekitada 
allergilisi reaktsioone või mõjutada ümbritsevaid 
struktuure nagu häälepaelad. 
13. Ärge kasutage seadme LMA® Fastrach ETT ega 
stabiliseerimisvarda LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
puhastamiseks ega steriliseerimiseks antiseptikume, 
desinfitseerimis- ega keemilisi vahendeid nagu 
glutaaraldehüüdi (nt Cidex), etüleenoksiidi, 

fenoolipõhiseid puhasteid või joodi sisaldavaid 
puhastusvahendeid. Seadme materjal imab sellised 
vahendid sisse, mille tagajärjel võib patsient sattuda 
ebavajaliku riski ohtu ja seadme töö võib halveneda. Ärge 
kasutage seadet, mis on mõne ülalnimetatud vahendiga 
kokku puutunud. Puhastusvahend ei tohi sisaldada nahka 
ega limaskesti ärritavaid aineid. 
14. Kui seadet ei puhastata, loputata ega kuivatata 
korralikult, võivad sinna jääda potentsiaalselt ohtlikud 
jäägid või seda ei saa piisavalt steriliseerida. 
15. Nihutage konnektor õrnalt seadmesse LMA®
Fastrach™ ETT, enne kui määrite määrdeainet toru 
kaugemale otsale. Ülemäärane määrdeaine kasutamine 
võib põhjustada valendiku ja hingamisteede osalise või 
täieliku blokeerumise, mis võib tekitada aspiratsiooniohu.  
16. Lämmastikoksiidi, hapniku või õhu difusioon võib 
suurendada või vähendada manseti rõhku ja mahtu. 
Kindlustamaks, et manseti rõhk ei läheks liiga suureks, 
tuleb protseduuri ajal mansetirõhku regulaarselt 
mansetirõhu monitoriga mõõta. 
17. Kui kasutate seadet erilistes, nt hapnikuga rikastatud 
keskkonnatingimustes, siis veenduge, et tarvitusele 
võetakse kõik vajalikud ettevalmistus- ja 
ettevaatusabinõud, eriti mis puudutab tuleohtu ja selle 
vältimist. Seade võib olla kergestisüttiv laserite ja 
elektrokauterisatsiooniseadmete juuresolekul. 
18. Enne seadme MRT keskkonnas kasutamist tutvuge 
MRT teabe jaotisega. 

ETTEVAATUSABINÕUD: 
1. Kahtlased või obstruktiivsed hingamisteed võivad viia
seadme valesti sisestamiseni. 
2. Oluline on seadet õrnalt käsitseda. Vältige alati 
kokkupuudet teravate või teravaotsaliste objektidega, et 
ära hoida seadme rebenemist või perforeerumist. 
3. Kui viite sisse kiudoptilist bronhoskoopi (FOB), ei tohi 
seda juhtida läbi hingamisteede seadme LMA® Fastrach™ 
ava ilma LMA® Fastrach™ ETT kaitseta. Vastasel juhul 
võib FOB otsak kokkupuutel kõripealist tõstva 
varvaga kahjustuda. 
4. Valides LMA® Fastrach™ ETT jaoks tihendi rõhku, tuleb 
koos minimaalse neeldumismahu või minimaalse lekke 
tehnikatega kasutada mansetisisese rõhu mõõtmise seadet.
Manseti täispuhumist tuleb pidevalt jälgida, kuni on 
saavutatud täpselt õige tihendi rõhk. Kõiki hälbeid tihendi 
soovitud rõhust tuleb uurida ja need tuleb kohe kõrvaldada. 
5. Et tagada kindel ühendus LMA® Fastrach™ ETT 
konnektoriga, kasutage ainult standardsete 15 mm 
konnektoritega hingamisaparaate või anesteesiavarustust. 
Vältimaks kasutamise ajal lahtitulekut, veenduge alati, et 
konnektor on hingamisaparaadiga kindlalt ühendatud. 
6. Kolmeteelisi sulgemisventiile või muid seadmeid ei tohi 
sisestada sissepuhumisventiili pikaks ajaks. Selle tagajärjel 
tekkiv rõhk võib ventiili purustada ja põhjustada 
manseti tühjenemise. 
7. Hoidke seadet pimedas ja jahedas keskkonnas, vältides
otsest päikesevalgust ja äärmuslikke temperatuure. 
8. Kasutatud seadet tuleb käidelda ja kõrvaldada vastavalt 
kohaliku haigla bioloogiliselt ohtlike toodete käitlemise 
protseduuridele, mis vastavad kõigile kohalikele ning 
riiklikele määrustele. 
9. Veenduge, et enne seadme sisestamist oleksid patsiendi 
suust eemaldatud kõik eemaldatavad hambaproteesid. 
10. Ettevalmistuse ja sisestamise ajal tuleb kanda kindaid, 
et vähendada seadme saastumise ohtu. 
11. Kasutage ainult kasutusjuhistes kirjeldatud 
soovitatud võtteid. 

Märkus. Patsientide / kasutajate / kolmandate osapoolte 
jaoks Euroopa Liidus ja riikides, kus on samasugune 
regulatiivne režiim; kui selle seadme kasutamise ajal või 
selle kasutamise tagajärjena on leidnud aset tõsine juhtum, 
teatage sellest tootjale ja/või tootja volitatud esindajale ja 
oma riiklikule asutusele. Riiklike pädevate asutuste 
(Vigilance Contact Points) kontaktid ja lisainformatsioon on 
leitavad järgneval Euroopa Komisjoni veebilehel: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS: 
Valige õige seadmete LMA® Fastrach™ ja LMA® 
Fastrach™ SU suurus 
 

Patsiendi kaal/suurus 
Suurus 3: 30–50 kg  
Suurus 4: 50–70 kg  
Suurus 5: 70–100 kg  

 

Seadme LMA® Fastrach™ ETT ühilduvus seadmega 
LMA® Fastrach™  

 
Nii korduvkasutatav kui ka ühekordseks 
kasutamiseks mõeldud LMA® Fastrach™ ETT on 
saadaval mitmesuguse suurusega ja neid saab 
kasutada tavapäraselt trahheasisese toruna.  
 
Kõik korduvkasutatava LMA® Fastrach™ ETT 
suurused (6, 6,5, 7, 7,5 ja 8) ühilduvad nii 
korduvkasutatava kui ka ühekordseks kasutamiseks 
mõeldud seadmega LMA® Fastrach™.  
 
Kuid seadme LMA® Fastrach™ ETT SU puhul 
ühilduvad nii korduvkasutatava kui ka ühekordseks 
kasutamiseks mõeldud seadmega siiski ainult 
LMA® Fastrach™ suurused 6, 6,5 ja 7, 
nagu allolevas tabelis näidatud. 
 

 
Seade 

 
Ühildub allolevate ETT suurustega 

LMA® Fastrach™ ETT suurused 
 
LMA® 
Fastrach™  
ja 
LMA® 
Fastrach™ 
SU 

 
LMA® Fastrach™ ETT  
(korduvkasutatav) 

 
Suurus:  
6, 6,5, 7, 7,5 
ja 8 

 
LMA® Fastrach™ 
ETT SU 
(ühekordselt 
kasutatav) 

 
Suurus:  
Ainult 6, 6,5 
ja 7  

 

 
Ettevaatust! Valides sobiva suurusega seadet 
konkreetsele patsiendile, tuleb toetuda 
kliinilisele hinnangule. 
 

SEADME KASUTUSEELNE KONTROLL: 
Hoiatus. Väga tähtis on, et enne kasutamist tehtaks 
seadme kasutuseelne kontroll, et olla kindel, kas see 
on kasutamiseks ohutu.  
 
Hoiatus. Ükskõik millise testi ebaõnnestumine 
tähendab, et seadet ei tohi kasutada. 
 
LMA® Fastrach™ ETT: 
1. Laske mansett täiesti õhust tühjaks ja seejärel 
pumbake ventiil ja mansett täiesti täis, et kontrollida 
nende terviklikkust. Ärge ületäitke mansetti. 
2. Kontrollige visuaalselt, et hingamisteede torul, 
mansetil ja balloonil puuduvad lahtised osakesed ja 
lekked ning et need ei ole kahjustatud, keerdus või 
ummistunud. Ärge kasutage seadet, kui see ei täitu 
õhuga sümmeetriliselt, ilmutab kahjustuste/hälvete 
märke või kui täitemehhanism on puudulik. 
3. Veenduge, et konnektor on seadmega LMA® 
Fastrach™ ETT ühendatud. 
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod: 
Kontrollige visuaalselt, et seadmel puuduksid lahtised 
osakesed ja et seadmel poleks kahjustusi ega 
kulumistunnuseid, näiteks deformatsioone, pindmisi 
mõrasid jne. 
 

SEADME SISESTAMISEELNE 
ETTEVALMISTUS: 
 

Hoiatus. Nihutage konnektor õrnalt seadmesse LMA® 
Fastrach™ ETT, enne kui määrite määrdeainet toru 
kaugemale otsale. Ülemäärane määrdeaine 
kasutamine võib põhjustada valendiku ja 
hingamisteede osalise või täieliku blokeerumise, mis 
võib tekitada aspiratsiooniohu. 

Hoiatus. Tuleks kasutada vesilahustuvat määrdeainet 
nagu K-Y Jelly®. Ärge kasutage silikoonil põhinevaid 
määrdeaineid, sest need lagundavad seadme LMA® 
Fastrach™ ETT osi. Selle seadmega ei ole soovitatav 
kasutada määrdeaineid, mis sisaldavad lidokaiini. 
Lidokaiin võib aeglustada patsiendi kaitsereflekside 
taastumist, mis peaksid olema taastunud enne 
seadme eemaldamist, võib tekitada allergilisi 
reaktsioone või mõjutada ümbritsevaid struktuure 
nagu häälepaelad. 
 
Ettevaatust! Veenduge, et enne seadme sisestamist 
on eemaldatud kõik eemaldatavad proteesid.  
 
INTUBEERIMINE: 
 

Allpool kirjeldatakse mitmeid intubatsiooni 
meetodeid seadme LMA® Fastrach™ ETT 
kasutamisega koos abiseadmega ja ilma. 
Optimaalseks intubatsiooniks on soovitav kasutada 
seadet LMA® Fastrach™ koos seadmega LMA® 
Fastrach™ ETT. Teleflex ei vastuta sobimatu 
trahheasisese toru kasutamise tagajärgede eest.  
 
Ettevaatust! Kui kasutatakse seadet LMA® Fastrach™, 
veenduge enne intubatsiooni proovimist, et see on 
õiges asendis. 
 
Hoiatus. Veenduge, et on saavutatud patsiendi 
anesteesia ja paralüüs ning et ta on hapnikuga 
varustatud. Ebasobiva tugevusega anesteesia ja/või 
lihaste paralüüs võib põhjustada häälepilu sulgumise 
ja takistada seadme LMA® Fastrach ™ ETT 
viimist kõrisse.  
 
TRAHHEA INTUBATSIOON SEADMEGA 
LMA® FASTRACH™: 
1. Pärast manseti tihendi kontrollimist laske LMA® 
Fastrach™ ETT mansett täiesti tühjaks, enne kui 
sisestate LMA® Fastrach™ ETT seadme LMA® 
Fastrach™ hingamisteede torusse. 
2. Viige LMA® Fastrach™ ETT seade LMA® Fastrach™ 
hingamisteede torusse ja levitage torus määrdeainet, 
liigutades LMA® Fastrach™ ETT-d üles-alla, kuni see 
liigub vabalt läbi kogu hingamisteede toru. 
 
Hoiatus. Vältige LMA® Fastrach™ ETT kiiret üles-alla 
liikumist ja suurt amplituudi, kuna see liigutus võib 
mansetti kahjustada. 
 
3. Seadke LMA® Fastrach™ ETT pikitelg seadme LMA® 
Fastrach™ käepideme poole. Sisestage LMA® Fastrach™ 
ETT õrnalt seadme hingamisteede torusse. LMA® 
Fastrach™ ETT ei tohi liikuda üle põiksuunalise 15 cm 
sügavuse märgise. Veenduge, et seadme LMA® 
Fastrach™ ETT otsak ei sisene maski avasse (joonis 1). 
4. Haarake kindlalt käepidemest ja tõstke seadet 
käepidemest hoides nii, et see tõmbaks kõri paar 
millimeetrit edasi, et suurendada tihendi survet ning 
optimeerida trahhea ja LMA® Fastrach™ ETT telgede 
joondumist (joonis 2). 
5. Libistage LMA® Fastrach™ ETT-d seadmes LMA® 
Fastrach™ veel 1,5 cm 15 cm märgist edasi. Kui ei ole 
tunda vastupanu, jätkake LMA® Fastrach™ ETT 
edasiviimist, hoides seadet kindlalt paigal kuni 
intubatsiooni sooritamiseni. 
6. Pumbake LMA® Fastrach™ ETT mansett õhku täis. 
7. Kinnitage intubatsiooni tavapärasel viisil 
(nt lõppekspiratoorse CO2 järgi). 

   
Joonis 1 Joonis 2 
 

INTUBATSIOON KOOS SEADMEGA 
LMA® FASTRACH™ JA KIUDOPTILISE 
BRONHOSKOOBIGA (FOB): 
 

1. Jätkuva ventilatsiooni tagamiseks viige 
isehermetiseeruv konnektor koos sobiva külgtoega 
läbi seadme LMA® Fastrach™ ETT. 
2. Valige sobiva diameetri ja pikkusega FOB LMA® 
Fastrach™ ETT-sse viimiseks. Koos LMA® Fastrach™ 
ETT ja tihendatud avaga kasutamisel ei tohi täielikult 
sisestatud FOB ulatuda läbi otsaku. Ilma LMA® 
Fastrach™ ETT kaitseta ei tohi see ulatuda seadme 
LMA® Fastrach™ kõripealist tõstvast varvast (EEB) 
kaugemale. Vastasel korral võib selle otsak kõrvale 
kalduda või EEB võib seda vigastada. 
3. Sisestage LMA® Fastrach™ ETT kuni 15 cm 
sügavusele ja veenduge FOB abil, et LMA® Fastrach™ 
ETT puutub vastu seadme EBB-d. 
4. 16,5 cm sügavusel veenduge FOB abil, et LMA® 
Fastrach™ ETT tõstab EEB üles ja häälepilu 
tuleb nähtavale. 
5. Viige LMA® Fastrach™ ETT trahheasse; vältige EEB 
lükkamist FOB-ga. 
6. Pumbake LMA® Fastrach™ ETT mansett õhku täis. 
 

TAVAPÄRANE TRAHHEA 
INTUBATSIOON SEADMEGA LMA® 
FASTRACH™ ETT KOOS OTSESE VÕI 
KAUDSE LARÜNGOSKOOPIAGA: 
 

LMA® Fastrach™ ETT on mõeldud tavapäraseks 
kasutamiseks trahheasisese toruna. 
 
Hoiatus. Kasutage alati aseptilist tehnikat. 
 
1. Kasutage intubatsioonil käesoleval ajal 
heakskiidetud meditsiinilisi tehnikaid. LMA® 
Fastrach™ ETT hingamisteede toru painduvuse tõttu 
võib olla vaja kasutada määrdeainega määritud 
painduvat intubatsioonisondi.  
2. Pumbake mansetti minimaalne kogus gaasisegu, et 
saavutada tõhus tihendus soovitusliku kopsude täiterõhu 
juures. Kui kasutada minimaalse neeldumismahu ja 
minimaalse lekke tehnikaid koos mansetisisese rõhu 
rutiinse jälgimisega, saab vähendada paljude mansetiga 
varustatud trahheasiseste torudega seotud kõrvalnähte. 
3. Eemaldage Luer-otsakuga süstal ventiilist. 
4. Kontrollige LMA® Fastrach™ ETT asetust, jälgides 
hingamishelisid ja lõppekspiratoorset CO2. 
5. Ühendage LMA® Fastrach™ ETT anesteesiasüsteemiga 
või hingamisaparaadiga. 
6. Asetage LMA® Fastrach™ ETT turvaliselt kohale, 
kasutades hammustustõket, et vältida soovimatut 
liikumist või kahjustust. 
7. Jälgige pidevalt manseti rõhku. 
 
SEADME LMA® FASTRACH™ 
EEMALDAMINE PÄRAST TRAHHEA 
INTUBATSIOONI: 
 

Hoiatus. On andmeid neeluturse ja suurenenud surve 
kohta limaskestale, mida seostatakse hingamisteede 
toru jäikusega. Soovitatav on seade LMA® Fastrach™ 
eemaldada, kui intubatsioon on sooritatud. Kui pea 
või kael on kõvera hingamisteede toru jäikuse tõttu 
neutraalsest asendist pöördunud, võib tekkida 
tugev surve vastu neeluseina. Seadme LMA® 
Fastrach™ paigalejätmise riski tuleb võrrelda 
potentsiaalsete riskidega, mis seonduvad seadme 
eemaldamise manöövriga.  
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Hoiatus. Kui seade LMA® Fastrach™ jäetakse pärast 
intubatsiooni paigale, tuleb mansett tühjendada kuni 
20–30 cm H2O rõhuni. See madal manseti rõhk 
stabiliseerib hingamisteed neelus. Vältige seadme 
asjatut liigutamist ning hoidke pea ja kael 
neutraalses asendis. 
 
Hoiatus. Kui ei järgita korralikult seadme LMA® Fastrach™ 
eemaldamise protseduuri, võib LMA® Fastrach™ ETT 
paigalt nihkuda (söögitoru intubatsioon, juhuslik 
ekstubatsioon). Neil juhtudel tuleb korralikult 
tühjendatud LMA® Fastrach™ viivitamatult uuesti 
sisestada, et tagada patsiendi hapnikuga varustamine. 
 
1. Mõõtke stabiliseerimisvarda LMA® Stabiliser Rod 
abil ligikaudne kaugus LMA® Fastrach™ ETT 
proksimaalsest otsast patsiendi hammasteni. 
2. Pärast seda, kui olete taganud, et patsient on 
hapnikuga hästi varustatud, ühendage 
hingamisaparaat lahti, jättes LMA® Fastrach™ ETT 
konnektori külge. Laske seadme LMA® Fastrach™ 
mansett täiesti tühjaks, veendudes, et LMA® 
Fastrach™ ETT mansett jääb täidetuks. 
3. Koputage kergelt seadme käepidet või pöörake see 
kaudaalselt ümber lõua. Kasutades hingamisteede 
toru kõverust, libistage seade neelust välja suuõõnde, 
avaldades LMA® Fastrach™ ETT-le sõrmega 
vastusurvet (joonis 3).  
4. Kui LMA® Fastrach™ ETT proksimaalne ots on 
hingamisteede toru proksimaalse otsaga ühel tasandil, 
eemaldage LMA® Fastrach™ ETT konnektor ja 
sisestage stabiliseerimisvarras, et LMA® Fastrach™ 
ETT-d paigal hoida. Stabiliseerimisvardast kinni hoides 
libistage seade LMA® Fastrach™ üle LMA® Fastrach™ 
ETT ja stabiliseerimisvarda LMA® Stabiliser Rod välja, 
kuni see on suust väljas (joonis 4). 
5. Eemaldage stabiliseerimisvarras LMA® Stabiliser 
Rod, kui LMA® Fastrach™ mansett on suust väljas, 
hoides LMA® Fastrach™ ETT-d paigal, et vältida 
juhuslikku kohaltnihkumist (joonis 5). Haarake kindlalt 
LMA® Fastrach™ ETT-st, keerates samal ajal 
täitmistoru ja ballooni õrnalt seadme LMA® Fastrach™ 
toru küljest lahti (joonis 6). 
 
Ettevaatust! Kui stabiliseerimisvarrast LMA® Stabiliser 
Rod ei õnnestu eemaldada hingamisteede torust enne 
seadme LMA® Fastrach™ täielikku eemaldamist, võib 
tekkida LMA® Fastrach™ ETT soovimatu väljatõukumine 
või ballooni või täispuhumistoru kahjustus. 
 
6. Kontrollige stabiliseerimisvarda LMA® Stabiliser 
Rod abil LMA® Fastrach™ ETT asendit, mõõtes selle 
proksimaalse otsa kaugust hammastest. Kui seadme 
LMA® Fastrach™ eemaldamise käigus on LMA® 
Fastrach™ ETT paigast nihkunud, tuleb seda 
sobivalt kohandada. 
7. Eemaldage LMA® Fastrach™ ETT konnektor ja 
ventileerige patsienti. 
 
Ettevaatust! Kontrollige toru õiget asendit ja patsiendi 
varustatust hapnikuga kohe pärast seadme LMA® 
Fastrach™ eemaldamist või patsiendi asendi muutust 
pärast intubatsiooni. 
 
8. LMA® Fastrach™ ETT tuleb turvaliselt kohale 
asetada, kasutades hammustustõket, et vältida 
soovimatut liikumist või kahjustust. 
 
Soovi korral võib seadme LMA® Fastrach™ pärast 
eemaldamist uuesti LMA® Fastrach™ ETT taha 
sisestada, et kindlustada viivitamatu hingamistee, kui 
kavandatakse sügavat ekstubatsiooni või kui 
ekstubatsioon on kliinilise hinnangu järgi riskantne. 
 

  
Joonis 3 Joonis 4 

  
Joonis 5 Joonis 6 
 
LMA® FASTRACH™ ETT 
EEMALDAMINE:  
Otsustamaks, kui kauaks tohib LMA® Fastrach™ ETT 
patsiendi kehasse jääda, peab kasutama 
kliinilist hinnangut. 
 
1. Vahetult enne LMA® Fastrach™ ETT ekstubatsiooni 
või ümberpaigutamist tühjendage mansett süstla 
abil täielikult. 
2. Kasutage ekstubatsioonil käesoleval ajal 
heakskiidetud meditsiinilisi tehnikaid. 
 

TAASTÖÖTLUS: 
(Kehtib ainult korduvkasutatavale seadmele LMA® 
Fastrach™ ETT ja lisatarvikule stabiliseerimisvarras 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod.) 

Üldised hoiatused, ettevaatusabinõud ja 
piirangud 
Veenduge alati, et seadmeid käitleksid ja töötleksid 
kvalifitseeritud töötajad, kes on spetsiaalselt välja 
koolitatud ja piisava kogemusega haiglahügieeni ja 
steriliseerimistehnoloogia valdkondades. Selleks, et 
tagada seadmete turvaline ja efektiivne taastöötlus, 
on tootja kinnitanud järgnevad juhised tõhususeks ja 
sobivuseks seadmetega. Lõppkasutaja vastutus on 
tagada, et puhastamiseks ja steriliseerimiseks 
kasutatakse sobivat varustust, materjale ja töötajaid, 
et saavutada soovitud tulemus. 
Igasugune kõrvalekalle nendest juhistest vajab selle 
efektiivsuse ja võimalike tagajärgede hindamist. 
 
Taastöötlemiseks kasutatava varustuse efektiivsust 
tuleks kinnitada rahvusvaheliselt tunnustatud 
standardite kohaselt: 
- Pesur-desinfekteerijad, mis vastavad 

standardite ISO 15883 sarjade ja/või ANSI / 
AAMI ST15883 sarjade nõuetele. 

- Aursterilisaatorid, mis vastavad EL-i standardile 
13060/EN 285, ühenduses standardiga ISO 
17665 ja/või ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

 
Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juhendid ja 
välja antud kirjandus viitavad, et allpool kirjeldatud 
seadme LMA® Fastrach™ ETT ja stabiliseerimisvarda 
LMA®Fastrach Stabiliser Rod puhastus- ja 
steriliseerimisprotseduurid on piisavad tavapäraste 
patogeenide (st bakterid, seened ja viirused) 
inaktiveerimiseks. Patsientide puhul, kellel 
kahtlustatakse nakkavat spongiformset 
entsefalopaatiat, on asutusel soovitatav järgida WHO 
juhiseid ja taaskasutamise asemel pärast kasutamist 
hävitada seade LMA® Fastrach™ ETT ja 
stabiliseerimisvarras LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. 
 
Hoiatus.  
Enne esmakordset kasutamist ja järgnevaid 
kasutamisi peab iga seadmega läbi viima taastöötluse 
protsessi, nagu kirjeldatud järgnevates lõikudes. 
Järgige kasutatavate dekontaminantide, 
desinfektantide ja puhastusvahendite tootjate 
juhiseid ja hoiatusi.  
 
Ettevaatust. Hoolikas käsitsemine on põhiline. LMA® 
Fastrach™ ETT on valmistatud meditsiinilisest 
silikoonist, mida saab rebida ja perforeerida. Vältige 
alati kokkupuudet teravate või teravatipuliste 
esemetega. 

Õige puhastuse, steriliseerimise ja käsitsemisega saab 
seadet LMA® Fastrach™ ETT korduvalt kasutada kuni 
maksimaalse kasutuskordade arvuni, mis on toodud 
allolevas tabelis. Seadmete õige puhastus ja 
steriliseerimine on põhilised, et tagada jätkuv ohutu 
kasutamine kuni maksimaalse kasutuskordade arvuni. 
Jätkuv kasutamine pärast seda arvu ei ole soovitatav, 
sest komponendid võivad laguneda, mis viib seadme 
halvenenud töövõime või äkilise nurjumiseni. 
 

Seadmed  Maksimaalne 
kasutuskordade arv  

LMA® Fastrach™ ETT 10 korda 

 

Pakend ei talu autoklaavimisel kasutatavaid kõrgeid 
temperatuure ja tuleb enne steriliseerimist ära visata. 

TAASTÖÖTLEMINE ENNE ESMAKORDSET 
KASUTAMIST JA JÄRGNEVAID KASUTAMISI 
Ettevalmistus kasutuskohal enne töötlemist  

Kooriku tekke vältimiseks eemaldage igasugune 
saaste kohe pärast kasutamist. Võtke lahti eemaldatav 
seadme LMA® Fastrach™ ETT konnektor, mis on 
kinnitatud hingamisteede toru külge. Ärge kasutage 
kinnitavaid aineid või kuuma vett (>40 °C / 104 °F). 
Seadmete hoiustamine ja transport taastöötlemise 
kohta peab toimuma suletud konteineris. 

Taastöötlemise parameetrid seadmele LMA® 
Fastrach™ ETT kehtivad ka stabiliseerimisvardale 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. 

PUHASTAMINE: 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Ärge kasutage seadme LMA® Fastrach™ ETT ja 
stabiliseerimisvarda LMA® Fastrach™Stabiliser Rod 
puhastamiseks või steriliseerimiseks germitsiide, 
desinfitseerimis- ega keemilisi vahendeid, nagu 
glutaaraldehüüdi (nt Cidex®), etüleenoksiidi, 
fenoolipõhiseid puhastusaineid, joodi sisaldavaid 
puhastusaineid või kvaternaarse ammooniumi 
ühendeid. Seadme materjal imab sellised vahendid 
sisse, mille tagajärjel võib patsient sattuda ebavajaliku 
riski ohtu ja seadme töö võib halveneda. Ärge 
kasutage seadet, mis on mõne ülalnimetatud 
vahendiga kokku puutunud. Puhastusvahendid ei tohi 
sisaldada nahka ega limaskesti ärritavaid aineid. 
 
Kui puhastusosas viidatud soovitatud 
puhastusained/detergendid ei ole saadaval, võib 
kasutada õrnu detergente või ensümaatilisi 
puhastusvahendeid kooskõlas tootja juhistega. Pange 
tähele, et igasugune kõrvalekalle nendest juhistest, 
sealhulgas puhastusvahendite/detergentide 
kasutamine, millele pole nendes juhistes spetsiifiliselt 
viidatud, vajab seadmepõhiselt puhastusprotsessi 
tõhususe ja sobivuse hindamist. Vastav hindamine 
vajab tavaliselt varustuse kvalifikatsiooni ja 
seadmespetsiifilist soorituse kvalifikatsiooni/kinnitust. 
 
Hoiatus. Suutmatus seadet õigesti puhastada, 
loputada ja kuivatada võib põhjustada potentsiaalselt 
ohtlike jääkide säilimist või ebapiisavat steriliseerimist. 
 
Viimaseks loputamisprotsessiks on väga soovitatav 
kasutada puhastatud vett / kõrgel määral puhastatud 
vett või steriilset vett. 
 
  



Lk 4/5 
 

Käsitsi puhastamine 
Kasutage alati värskelt valmispandud puhastusvanni. 
Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid, 
mis puudutavad temperatuure, kontsentratsiooni 
ja hoidmise aega. 
 
Käsitsi puhastamise juhised on kinnitatud, kasutades 
järgnevat varustust/puhastusvahendeid: 
 
Puhastushari: 
Sobiva suurusega pehmete harjastega hari.  
Puhastusvahend/puhastusprotsess: 
A) Endozime® Dual Enzymatic Detergent, Ruhof 
Healthcare. 
 
Puhastusprotsess, kasutades ülaltoodud 
puhastusvahendit A: 
 

1. Asetage seade LMA® Fastrach™ ETT, 
stabiliseerimisvardad Stabiliser Rod ja 
eemaldatavad konnektorid värskelt 
valmistatud puhastuslahusesse 
(kontsentratsioon: 0,8%) temperatuuril 
36 °C kuni 40 °C / 97 °F kuni 104 °F ja 
puhastage korralikult seadmed, kuni kogu 
nähtav saaste on eemaldatud.  

2. Puhastage hingamisteede torud, õrnalt 
sisestades neisse harja ja liigutades seda 
sisse ja välja, hoolikalt seadmete 
vigastamist vältides. 

3. Loputage korralikult kõik komponendid 
kraanivee all. (Märkus: pöörake erilist 
tähelepanu sisemisele tagasilöögiklapile, 
et vältida kokkupuudet puhastuslahusega. 
Kui klapp puutub kokku puhastuslahusega, 
loputage korralikult jooksva kraanivee all, 
et eemaldada puhastijäägid, sest see võib 
põhjustada enneaegset klapi nurjumist.) 

4. Hinnake iga komponenti hoolikalt 
kõrvaldamata jäänud saaste suhtes. 

5. Kui tuvastate kõrvaldamata jäänud saastet, 
korrake kogu puhastusprotsessi. 

 
Kui märkate klapil niiskust, koputage vastu rätikut, et 
liigne niiskus eemaldada. 
Kuivatage adekvaatselt toatemperatuuril või ringleva 
õhuga kuivatuskapis. 
 
Või,  
B) Lahjendatud (8-10% v/v) naatriumbikarbonaadi lahus. 
10% naatriumbikarbonaadi lahust saab valmistada, 
segades 1 tassi küpsetussoodat 10 tassi veega. 
 
Puhastusprotsess, kasutades ülaltoodud 
puhastusvahendit B: 

1. Asetage seade LMA® Fastrach™ ETT, 
stabiliseerimisvardad Stabiliser Rod ja 
eemaldatavad konnektorid värskelt 
valmistatud puhastuslahusesse 
temperatuuril 36 °C kuni 40 °C / 97 °F kuni 
104 °F ja puhastage korralikult seadmed, 
kuni kogu nähtav saaste on eemaldatud.  

2. Valmistage teine värskelt tehtud 
puhastuslahus, nagu on kirjeldatud 
ülalpool, ja puhastage seadmed korralikult 
pehmete harjastega harjaga. 

3. Puhastage hingamisteede torud, õrnalt 
sisestades neisse harja ja liigutades seda 
sisse ja välja, hoolikalt seadmete 
vigastamist vältides. 

4. Loputage korralikult kõik komponendid 
kraanivee all. (Märkus: pöörake erilist 
tähelepanu sisemisele tagasilöögiklapile, 
et vältida kokkupuudet puhastuslahusega. 
Kui klapp puutub kokku puhastuslahusega, 
loputage korralikult jooksva kraanivee all, 
et eemaldada puhastijäägid, sest see võib 
põhjustada enneaegset klapi nurjumist.) 

5. Hinnake iga komponenti hoolikalt 
kõrvaldamata jäänud saaste suhtes. 

6. Kui tuvastate kõrvaldamata jäänud saastet, 
korrake kogu puhastusprotsessi. 

 
Kui märkate klapil niiskust, koputage vastu rätikut, 
et liigne niiskus eemaldada. 
Kuivatage adekvaatselt toatemperatuuril või ringleva 
õhuga kuivatuskapis. 
 
Automatiseeritud puhastus: 
Automatiseeritud puhastusvarustus on kinnitatud, 
kasutades järgnevat varustust: 
 
Pesur: Miele Type G7735 CD, Miele Standard riiul koos 
loputusavadega 
 
Puhastusvahendid:  
Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG 
 
Laske kõik mansetid korralikult õhust tühjaks. Asetage 
seade LMA® Fastrach ETT™, stabiliseerimisvarras 
Stabiliser Rod ja eemaldatavad konnektorid 
instrumendiriiulile. Veenduge, et kõik seadmed 
oleksid adekvaatselt paigutatud viisil, mis võimaldab 
ligipääsu seadmete kõikidele sisemistele ja välimistele 
pindadele. Ühendage hingamisteede valendikud 
loputusavadega. 
 
Alustage pesemisprotessiga: 
Miele G 7735 CD pesur-desinfekteerija, Vario TD 
programm: 
 

1. 2 min eelpesu külma veega (≤ 35°C / 95° F). 
2. Veest tühjendamine 
3. 5 min pesu puhastusvahendiga Deconex® 

PowerZyme, 0.5% temperatuuril  
55 °C / 131 °F . 

4. Veest tühjendamine 
5. 3 min neutralisatsioon külma veega  

(≤ 35°C / 95 °F). 
6. Veest tühjendamine 
7. 2 min loputus külma veega  

(≤ 35°C / 95 °F). 
8. *Valikuline automatiseeritud pesemise 

järgne termaalne desinfitseerimine 
5 min termaalset desinfitseerimist 
temperatuuril 90 °C / 194 °F. 

 
*Desinfitseerimine 
Termaalset desinfitseerimist võib läbi viia osana 
automatiseeritud puhastusprotsessist, nagu ülal 
etapis number 8 toodud Vario TD programmiks. 
 
Tagage adekvaatne kuivamine (nt ringlev õhk 
temperatuuril 70 °C / 158 °F, 1 tund). 
 
Ülevaatus, hooldus ja testimine 
Viige läbi seadme ülevaatus ja 
funktsionaalsuskontrollid nagu kirjeldatud osas 
„Kasutuseelsed kontrollid“. 
Kõiki siin juhendis kirjeldatud funktsionaalsuskontrolle 
ja ülevaatusi tuleb läbi viia iga taastöötlemise protsessi 
osana enne seadme LMA® Fastrach™ ja 
stabiliseerimisvarda LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
steriliseerimist. Ükskõik millises vastavas testis 
läbikukkumine viitab, et seadme kasutuskõlblik eluiga 
on läbi ja see tuleks välja vahetada.  
 
PAKENDAMINE 
Termaalse steriliseerimise valitud pakendamine peab 
olema kooskõlas nõuetega vastavalt standarditele 
ISO/ANSI AAMI ISO 11607. USA jaoks: Kasutage FDA 
loaga steriliseerimisümbrised. 
Kontrollige visuaalselt jääkniiskuse esinemist enne 
steriliseerimisümbrisesse pakendamist. 

STERILISEERIMINE: 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Järgnevast protseduurist kinnipidamine on põhiline, 
tagamaks steriliseerimise ilma seadet LMA® 
Fastrach™ ETT ja stabiliseerimisvarrast LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod kahjustamata. 
 
Ettevaatust! Korduvkasutatava seadme LMA® 
Fastrach™ ETT ja stabiliseerimisvarda LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod materjalide ühtsust võib ebasoodsalt 
mõjutada steriliseerimistsükli 134 °C / 273 °F 
ületamine. 
 
Autoklaavid erinevad konstruktsiooni ja töövõime 
poolest. Seetõttu tuleks tsükli parameetreid alati võrrelda 
autoklaavi tootja vastavat autoklaavi ja laadimise 
konfiguratsiooni puudutavate kirjalike juhistega. 
 
Meditsiinitöötajad vastutavad õigete, kindlaksmääratud 
steriliseerimisprotseduuride järgimise eest. Vastasel juhul 
võib tervishoiuasutuse steriliseerimisprotseduur 
kehtetuks muutuda. 
 
Laske mansett vahetult enne autoklaavimist täielikult 
õhust tühjaks. Veenduge, et nii süstal (kasutatakse 
õhu väljalaskmiseks) kui ka ventiil oleksid kuivad. 
 
Ettevaatust. Mansetti jäänud õhk või niiskus paisub 
autoklaavi kõrgetel temperatuuridel ja madalal rõhul, 
kahjustades mansetti ja/või õhuga täitmise ballooni 
pöördumatult (tekitades väljasopistusi ja/või 
rebendeid). 
Et vältida ventiili kahjustamist, ärge kasutage süstla 
ventiili avasse sisestamisel liigset jõudu. Pärast 
tühjendamist eemaldage süstal ventiili ava küljest. 
Kui õhust tühjendatud seadme LMA® Fastrach ™ ETT 
mansett täitub pärast süstla eemaldamist kohe ja 
spontaanselt uuesti õhuga, ärge autoklaavige ega 
kasutage seda maski uuesti. See viitab seadme 
defektile. See, et seade mitme tunni jooksul aeglaselt 
uuesti õhuga täitub, on normaalne, sest silikoonkumm 
laseb gaasi läbi. 
 
STERILISEERIMISSÄTTED 
Aursteriliseerimine on soovitatav kas eelvaakumi 
või raskusjõu nihke protsessiga. Kõik järgnevad 
tsüklid on kinnitatud vastavalt rahvusvaheliselt 
kooskõlastatud standarditele steriilsuse tagamise 
taseme (SAL) saavutamiseks, mis on seadmete 
ettenähtud kasutamiseks sobiv ja on kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja 
juhistega. 
 
Tüüp Tempera-

tuur 
Hoidmis-
aeg 

Minimaalne 
kuivatusaeg 

Prevac 
tsükkel 

134°C 
(273°F) 

3 minutit 16 minutit 

Raskusjõu 
nihe 

132°C 
(270°F) 

10 minutit 1 minut 

 
Pärast autoklaavimist laske seadmel enne kasutamist 
toatemperatuurini jahtuda. 
 
HOIUSTAMINE 
Hoiustage steriliseeritud seadmed toatemperatuuril 
kuivas ja tolmuvabas kohas, eemal otsese 
päikesevalguse eest. 
 
Steriilseid pakendatud instrutmente tuleks hoiustada 
selleks ette nähtud, piiratud ligipääsuga alal, mis on 
korralikult ventileeritud ja pakub kaitset tolmu, 
niiskuse, putukate, kahjurite ja temperatuuri-/ 
niiskusäärmuste eest. 
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KASUTAMINE KOOS 
MAGNETRESONANTS-
TOMOGRAAFIAGA (MRT): 

Seade LMA® Fastrach™ ETT on testitud tingimustel MR-
kõlblik. Mittekliinilised uuringud on näidanud, et see 
toode on testitud tingimustel MR-kõlblik. Patsienti, 
kellele on paigaldatud see seade, võib ohutult skannida 
kohe pärast seadme paigaldamist järgmistel tingimustel. 

• Enne patsiendi sisenemist MRT kabinetti peab
hingamistee olema korralikult fikseeritud
kleeplindiga, riidest lindiga või muul sobival viisil,
mis väldib seadme liikumist ja paigast nihkumist.

• 3-teslane või väiksem staatiline magnetväli
• Maksimaalne ruumilise gradiendi magnetväli

720 gaussi/cm või vähem (7,2 T/m) 
• Maksimaalne MR-süsteem näitas terve keha 

keskmist erineelduvuskiirust (SAR) 4-W/kg 
(MR-süsteemi esmane kontrollitud töörežiim) 
15-minutilise skannimise jooksul (impulsijada 
kohta). 

MRT-ga seotud kuumenemine 
Eelnevalt mainitud skannimistingimustel tõuseb 
seadme LMA® Fastrach™ ETT temperatuur 
eeldatavasti maksimaalselt 2,3 °C pärast 15-minutilist 
skannimist. 

Artefakti teave 
Gradientkaja impulsijadaga 3-teslaselt MRT 
süsteemilt nähtav maksimaalne artefakti suurus 
ulatub umbes 50 mm vastavalt seadme LMA® 
Fastrach™ ETT (suurus 8) suurusele ja kujule.  

SÜMBOLITE TÄHENDUS: 

Tootja  

Lugege kasutusjuhendit sellel 
veebisaidil: www.LMACO.com 

Täitmismaht  

Patsiendi kaal 

Enne kasutamist lugege 
juhiseid 

Ei sisalda looduslikku 
kummilateksit 

Ei sisalda looduslikku 
kummilateksit 

Õrn, käsitseda ettevaatlikult 

Kaitsta päikesevalguse eest 

Hoida kuivas 

See pool üles 

Tootekood 

Tooteseeria number 

CE-märk 

Seerianumber 

Mitte kasutada rohkem kui 
10 korda 

Mittesteriilne 

Testitud tingimustel MR-kõlblik 

Viitab, et seade on 
meditsiiniseade 

Tootmiskuupäev 

Rx only Ainult retseptiga 

Copyright ©2021 Teleflex Incorporated 
Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle kasutusjuhendi osa 
ei tohi ilma väljaandja eelneva loata paljundada, 
otsingusüsteemis salvestada ega edastada ühelgi 
elektroonilisel, mehhaanilisel, fotokopeerimise, 
salvestamise ega muul viisil. 

Teleflex, Teleflexi logo, LMA ja LMA Fastrach on 
ettevõtte Teleflex Incorporated või selle 
tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid USA-s 
ja/või teistes riikides. 

Dokumendis olev teave vastas avaldamise ajal tõele. 
Tootja jätab endale õiguse tooteid ilma eelneva 
teatamiseta täiustada ja muuta. 

Tootja garantii:  
LMA® Fastrach™ ETT on korduvkasutatav ja sellele 
kehtib garantii tootmisvigade suhtes kümne (10) 
kasutuskorra või ühe (1) aasta jooksul alates 
ostukuupäevast (olenevalt sellest, kumb täitub enne) 
teatud tingimuste täitmisel. Iga hindamiseks 
tagastatud tootega peab kaasas olema täidetud 
registreerimiskaart. 

Garantii kehtib ainult siis, kui seade on ostetud 
volitatud edasimüüjalt. TELEFLEX ÜTLEB LAHTI 
KÕIGIST MUUDEST SELGELT VÕI KAUDSELT 
VÄLJENDATUD GARANTIIDEST, K.A, ILMA 
IGASUGUSTE PIIRANGUTETA, TURUSTATAVUSE VÕI 
TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST. 

Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
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Co. Westmeath, Iirimaa 

www.LMACO.com 

Väljalase: PAE-2106-001 Ver D EE 

Väljastamise kuupäev: 2021-12

http://www.lmaco.com/

	TAASTÖÖTLEMINE ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST JA JÄRGNEVAID KASUTAMISI
	Ettevalmistus kasutuskohal enne töötlemist


