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IS - Íslenska 
LEIÐBEININGAR UM 
NOTKUN –  
LMA® Fastrach™ ETT 
 

VARÚÐ: Bandarísk alríkislög takmarka 
sölu og pöntun á þessum búnaði við 
löggilta heilbrigðisstarfsmenn. 

 
VIÐVÖRUN: LMA® Fastrach™ ETT búnaðurinn og LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod (stöðugleikastöng) 
aukabúnaðurinn er afhentur í ósæfðu ástandi, hann þarf 
að hreinsa og sæfa fyrir fyrstu notkun og fyrir hverja 
einstaka notkun upp frá því. Pakkningin þolir ekki hið háa 
hitastig gufusæfingar og henni skal farga fyrir sæfingu. 
 
VIÐVÖRUN: Lesið allar viðvaranir, varúðarráðstafanir og 
leiðbeiningar í notkunarleiðbeiningunum fyrir notkun. Sé 
það ekki gert getur það leitt til alvarlegs líkamstjóns eða 
dauða sjúklings. 
 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR:  
Nema annað sé tekið fram, á tilvísunin í „LMA® 
Fastrach™“ sem fram kemur í þessum 
notkunarleiðbeiningum við um báðar útgáfur 
öndunarbúnaðarins (LMA® Fastrach™ og LMA® 
Fastrach™ Single Use (LMA® Fastrach™ SU)).  
 
Nákvæmar leiðbeiningar um notkun LMA® Fastrach™, 
LMA® Fastrach™ Single Use og LMA® Fastrach™ ETT 
Single Use má finna í viðkomandi 
notkunarleiðbeiningum. 
 

LÝSING Á BÚNAÐINUM: 
LMA® Fastrach™ Endotracheal Tube (LMA® 
Fastrach™ ETT) hefur verið þróuð sérstaklega til 
notkunar með LMA® Fastrach™. Hún er bein slanga 
með belg og Murphy-opi og 15 mm staðaltengi.  
 
LMA® Fastrach™ ETT er með stýriblöðru með Luer-
loka og sérstakan mjúkan, mótaðan enda fyrir 
áverkalausa leið í gegnum raddböndin. Sem viðmiðun 
við barkaþræðingu, hefur LMA® Fastrach™ ETT 
dýptarmerki til að gefa til kynna fjarlægð að fjarlæga 
enda LMA™ búnaðarins. LMA® Fastrach™ ETT slangan 
er geislaþétt eins og hún leggur sig og oddurinn er 
gerður úr geislaþéttu efni til að auka sýnileika hans í 
röntgenrannsóknum.  
 
LMA® Fastrach™ ETT er endurnotanlegur búnaður, 
gerður úr vírstyrktu sílíkoni. Hann er framleiddur án 
náttúrulegs gúmmílatex.  
 
LMA® Fastrach™ ETT ætti ekki að endurnýta oftar en 
10 sinnum. Ekki er mælt með áframhaldandi notkun 
umfram hámarksnotkun þar sem niðurbrot íhluta 
búnaðarins getur valdið skertu nothæfi eða 
skyndilegri bilun hans. Eingöngu er mælt með 
gufusæfingu sem sæfingaraðferð.  
 
Aukabúnaður: LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod er 
aukabúnaður og er ætlaður til notkunar við 
fjarlægingu á endurnýtanlegum LMA® Fastrach™ og 
LMA® Fastrach™ Single Use (SU) eftir barkaþræðingu 
til að halda Endotracheal Tube (ETT) á sínum stað. Hún 
er afhent í ósæfðu ástandi og hægt er að gufusæfa 
hana. LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod er gerð úr 
silíkoni. Ekki gerð úr náttúrulegu gúmmílatexi. 
 
LMA® Fastrach™ ETT og LMA®Fastrach™ Stabiliser 
Rod búnaðurinn er aðeins ætlaður til notkunar fyrir 
heilbrigðisstarfsmenn sem þjálfaðir eru í meðhöndlun 
öndunarvega. 

ÁBENDINGAR UM NOTKUN:  
LMA® Fastrach™ ETT er ætluð til barkaþræðingar 
í gegnum LMA® Fastrach™ eða til hefðbundinnar 
barkaþræðingar sem notar beina eða óbeina 
barkakýlisspeglun. 
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod er ætlað til notkunar 
við fjarlægingu á LMA® Fastrach™ og LMA® Fastrach™ 
Single Use (SU) eftir barkaþræðingu til að halda LMA® 
Fastrach ™ ETT á sínum stað. 
 

FRÁBENDINGAR:  
LMA® Fastrach™ ETT skal ekki setja upp hjá 
sjúklingum sem eiga að undirgangast aðgerðir sem 
fela í sér notkun leysigeisla eða virkrar 
rafskurðarelektróðu í næsta nágrenni búnaðarins. 
 
Engar þekktar frábendingar eru tengdar við LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod aukabúnaðinn. 
 

AUKAVERKANIR: 
Tilkynnt hefur verið um aukaverkanir í tengslum við 
notkun barkaslanga. Á meðal mögulegra aukaverkana 
eru áverki á öndunarvegi, kyngingarörðugleikar, 
hálssærindi, raddtruflun, raddbandakrampi, hindrun, 
soghljóð, berkjusamdráttur, hæsi, ógleði og uppköst, 
bakflæði, ásvelging, útþensla maga, óþol sjúklings, t.d. 
hósti og áverki á munni, vör eða tungu. 
 

VIÐVARANIR:  
1. Ekki má nota búnaðinn ef hann er skemmdur. 
2. Ekki má gegnbleyta eða sökkva búnaðinum í vökva 
fyrir notkun.  
3. Skerið ekki LMA® Fastrach™ ETT. 
4. Ef sveigjanlegur prjónn er notaður í LMA® Fastrach™ 
ETT við barkaþræðingu, skal tryggja að hann skagi ekki 
út úr slöngunni sjúklingsmegin eða við Murphy-opið. 
5. Ekki má blása belginn í LMA® Fastrach™ ETT of mikið 
út, þar sem þetta getur valdið því að belgurinn rifni og 
leggist saman eða aflagist, sem getur leitt til stíflunar 
öndunarvegar og/eða skaðað sjúkling. 
6. Tæmið loftið úr LMA® Fastrach™ ETT belgnum áður 
en LMA® Fastrach™ ETT er sett aftur á sinn stað. 
Hreyfing á LMA® Fastrach™ ETT með belginn uppblásinn 
gæti skaðað sjúklinginn eða valdið tjóni á belgnum.  
7. Röng staðsetning LMA® Fastrach™ ETT (barkaslanga 
í vélinda, barkaslanga fjarlægð fyrir slysni) getur átt sér 
stað ef fjarlæging LMA Fastrach™ er ekki framkvæmd 
á réttan hátt. Í þessum tilvikum skal koma LMA® 
Fastrach™ með réttum þrýstingi aftur fyrir án tafar til 
að tryggja sjúklingi súrefni.  
8. Forðast skal að nota of mikið afl til að koma í veg 
fyrir áverka þegar búnaðurinn er notaður.  
9. Tryggið að sjúklingurinn hafi fengið svæfingu, 
vöðvaslakandi lyf og súrefni. Ófullnægjandi svæfing 
og/eða vöðvaslökun getur valdið lokun raddglufunnar 
og þannig komið í veg fyrir ísetningu LMA® Fastrach™ 
ETT í barkakýlið.  
10. Afar mikilvægt er að gera prófanir á LMA® Fastrach 
ETT fyrir notkun, til ákvarða hvort hún sé örugg til 
notkunar. Ef búnaðurinn stenst ekki eitt af þessum 
prófum er það merki um að hann megi ekki nota. 
11. Við notkun á smurefni skal gæta þess að op 
öndunarvegar teppist ekki af smurefninu.  
12. Nota skal vatnsleysanlegt smurefni eins og  
K-Y Jelly. Ekki skal nota smurefni sem eru að grunni til 
úr sílikoni, þar sem slík efni brjóta niður íhluti  
LMA® Fastrach™ ETT. Ekki er mælt með  
notkun smurefna sem innihalda Lidocaine með 
búnaðinum. Lidocaine getur seinkað endurkomu 
varnarviðbragða sjúklingsins sem vænta má áður en 
búnaðurinn er fjarlægður, getur hugsanlega valdið 
ofnæmisviðbrögðum eða haft áhrif á nærliggjandi 
líffæri, þ.m.t. raddböndin.  
13. Ekki má nota örverueyðandi efni eða efnafræðileg 
hreinsiefni eins og glútaraldehýð (t.d. Cidex®), 
etýlenoxíð, fenólgrunduð hreinsiefni, hreinsiefni sem 
innihalda joð eða fjórgreind ammóníumsambönd til 
að hreinsa eða sæfa LMA® Fastrach ETT og LMA® 

Fastrach™ Stabiliser Rod. Slík efni eru tekin upp af 
efnasamböndum búnaðarins og valda því að 
sjúklingurinn er útsettur fyrir óþarfa áhættu ásamt því 
að geta valdið skemmdum á búnaðinum. Notið ekki 
búnað sem hefur verið hreinsaður með einhverju 
þessara efna. Hreinsiefnin mega ekki innihalda efni 
sem erta húð eða slímhúð. 
14. Sé búnaðurinn ekki vandlega hreinsaður, skolaður 
og þurrkaður geta setið eftir mögulega skaðlegar 
efnaleifar eða sæfing verið óviðunandi. 
15. Setjið tengið varlega inn í LMA® Fastrach™ ETT 
áður en smurefni er borið á fjarlægari enda 
slöngunnar. Of mikið magn af smurefni getur orsakað 
stíflun að hluta eða algjöra stíflun holsins og 
öndunarvegarins og getur valdið hættu á ásvelgingu.  
16. Flæði nituroxíðs, súrefnis eða lofts kann að hækka 
eða lækka rúmmál og þrýsting í belgnum.  
Til tryggja að þrýstingur í belgnum verði ekki of mikill, 
skal mæla þrýsting í belgnum reglulega meðan á 
meðferð stendur yfir með þrýstingsmæli. 
17. Þegar búnaðurinn er notaður við sérstakar 
umhverfisaðstæður, svo sem með auðguðu súrefni, skal 
tryggja að allur nauðsynlegur undirbúningur og 
varúðarráðstafanir hafi verið gerðar, sérstaklega með 
tilliti til brunahættu og forvarna. Búnaðurinn kann að vera 
eldfimur í viðurvist leysitækja og rafvefjabrennslubúnaðar. 
18. Vísað er í kaflann um segulómun (MRI) áður en 
búnaðurinn er notaður í segulómunarumhverfi. 

 
VIÐVARANIR:  
1. Rangt staðsettur búnaður getur valdið óstöðugleika 
og teppu í öndunarvegi.  
2. Mikilvægt er að meðhöndla búnaðinn gætilega. 
Forðast skal snertingu við beitta eða oddhvassa hluti til að 
koma í veg fyrir að búnaðurinn rifni eða gat komi á hann. 
3. Þegar búnaðurinn fer framhjá berkjuspegli (FOB) 
má hann ekki að fara í gegnum opið á LMA® Fastrach™ 
nema hann sé varinn af LMA® Fastrach™ ETT. Annars 
getur oddur berkjuspegilsins skemmst vegna 
snertingar við strimilinn sem hækkar barkaspeldið 
(Epiglottis Elevating Bar - EEB). 
4. Þegar verið er að velja þéttingarþrýsting fyrir LMA® 
Fastrach™ ETT, skal nota tæki til að mæla þrýstinginn 
í belgnum samhliða notkun tækni sem miðar að því að 
lágmarka leka og stíflur. Vakta skal uppblástur belgsins 
stöðugt þar til hann nær „innsiglisþrýstingi“. Öll frávik 
frá völdum þéttingarþrýstingi skal rannsaka og 
leiðrétta án tafar. 
5. Aðeins skal nota öndunar- eða svæfingarbúnað með 
stöðluðum 15 mm tengjum til að tryggja örugga tengingu 
við LMA Fastrach™ ETT-tengið. Ávallt skal tryggja að 
tengið sé örugglega staðsett í öndunarhringrásinni til að 
koma í veg fyrir aftengingu við notkun. 
6. Þríhliða stöðvunartengi, eða önnur tæki, skulu ekki 
skilin eftir í uppblásturslokanum í langan tíma. Álagið 
sem gæti skapast gæti brotið lokann og valdið því að 
belgurinn tæmist af lofti. 
7. Geymið búnaðinn á dimmum, köldum stað og 
forðist beint sólarljós eða mjög hátt/lágt hitastig. 
8. Notaðan búnað skal meðhöndla og farga í samræmi við 
verklagsreglur fyrir vörur sem bera með sér lífsýnahættu, 
í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum stað. 
9. Tryggið að allar lausar tennur hafi verið fjarlægðar 
fyrir ísetningu búnaðarins.  
10. Nota skal hanska við undirbúning og ísetningu til 
að lágmarka mengun búnaðarins. 
11. Notið eingöngu með þeim meðferðum sem lýst er 
í leiðbeiningunum um notkun. 
 
Athugið: Fyrir sjúkling/notanda/þriðja aðila í 
Evrópusambandinu og í löndum með sams konar 
lagaumgjörð (Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
2017/745/ESB um lækningatæki), ef alvarlegt atvik 
verður við notkun á þessum búnaði eða sem afleiðing af 
notkun þess skal tilkynna það til framleiðanda og/eða 
viðurkennds fulltrúa hans og eftirlitsaðila í hverju landi. 
Tengiliði eftirlitsaðila og frekari upplýsingar er að finna á 
vefsvæði Framkvæmdastjórnar ESB: 
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UNDIRBÚNINGUR FYRIR NOTKUN: 
 
Veljið réttu stærðina af LMA® Fastrach™ og LMA® 
Fastrach™ SU 
 

Þyngd/stærð sjúklings 
Stærð 3: 30 kg – 50 kg 
Stærð 4: 50 kg – 70 kg 
Stærð 5: 70 kg – 100 kg 

 

Samrýmanleiki LMA® Fastrach™ ETT og LMA® 
Fastrach™  

 
Bæði endurnýtanlegur og einnota LMA® Fastrach™ 
ETT búnaður er fáanlegur í mörgum stærðum og hann 
má einnig nota á hefðbundinn hátt sem barkaslöngu.  
 
Allar stærðir (6; 6,5; 7; 7,5 og 8) af 
endurnýtanlegum LMA® Fastrach™ ETT búnaði eru 
samrýmanlegar bæði við endurnýtanlegan og 
einnota LMA® Fastrach™.  
 
Hins vegar eru einungis stærðir 6; 6,5 og 7 af LMA® 
Fastrach™ ETT SU samrýmanlegar bæði við 
endurnýtanlegan og einnota LMA Fastrach™ eins 
og fram kemur í töflunni hér að neðan:- 
 

 
Búnaður 

 
Samrýmanlegur við 

neðangreindar LMA® Fastrach™ 
ETT stærðir  

 
LMA® 
Fastrach™  
og 
LMA® 
Fastrach™ 
SU 

 
LMA® Fastrach™ 
ETT  
(Endurnýtanlegur) 

 
Stærð:  
6; 6,5; 7; 
7,5 og 8 

 
LMA® Fastrach™ 
ETT SU 
(Einnota) 

 
Stærð:  
Eingöngu 
6; 6,5 og 7  

 

 
Varúð: Nota skal klínískt mat við val á viðeigandi 
stærð búnaðar fyrir hvern sjúkling.  
 
PRÓFANIR FYRIR NOTKUN: 
Viðvörun: Afar mikilvægt er að gera prófanir á 
búnaðinum fyrir notkun, til ákvarða hvort hann sé 
öruggur til notkunar.  
 
Viðvörun: Ef búnaðurinn stenst ekki eitt af þessum 
prófum er það merki um að hann megi ekki nota. 
 
LMA® Fastrach™ ETT: 
1. Lofttæmið belginn að fullu, blásið síðan lofti í lokann 
og belginn til að kanna heilleika þeirra. Aldrei má 
yfirfylla belginn. 
2. Athugið sjónrænt hvort öndunarslangan, belgurinn 
og blaðran séu laus við óhreinindi og leka og séu  
ekki skemmd, bogin eða stífluð. Ekki má  
nota búnaðinn ef hann blæs ekki samhverft upp, ber 
merki um skemmdir/afbrigðileika eða ef 
uppblástursbúnaðurinn virkar ekki sem skyldi. 
3. Tryggið að tengið sé fest inn í LMA® Fastrach™ ETT. 
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod: 
Athugið sjónrænt hvort búnaðurinn sé laus við 
óhreinindi og sé ekki skemmdur, til dæmis aflögun eða 
sprungur á yfirborði, o.s.frv. 
 
UNDIRBÚNINGUR FYRIR ÍSETNINGU: 
 

Viðvörun: Setjið tengið varlega inn í LMA® Fastrach™ 
ETT áður en smurefni er borið á fjarlægari enda 
slöngunnar. Of mikið magn af smurefni getur orsakað 
stíflun að hluta eða algjöra stíflun holsins og 
öndunarvegarins og getur valdið hættu á ásvelgingu.  

Viðvörun: Nota skal vatnsleysanlegt smurefni eins og 
K-Y Jelly®. Notið ekki smurefni sem eru að grunni til úr 
sílikoni, þar sem slík efni brjóta niður íhluti LMA® 
Fastrach™ ETT. Ekki er mælt með notkun smurefna 
sem innihalda Lidocaine með búnaðinum. Lidocaine 
getur seinkað endurkomu varnarviðbragða 
sjúklingsins sem vænta má áður en búnaðurinn er 
fjarlægður, getur hugsanlega valdið 
ofnæmisviðbrögðum eða haft áhrif á nærliggjandi 
líffæri, þ.m.t. raddböndin. 
 
Varúð: Tryggið að allar lausar tennur séu fjarlægðar 
fyrir ísetningu búnaðarins.  
 
BARKAÞRÆÐING: 
 

Hér fyrir neðan er að finna lýsingu á fjölbreyttum 
aðferðum til barkaþræðingar með notkun LMA® 
Fastrach™ ETT með og án hjálpartækis. Mælt er með 
því að nota LMA® Fastrach™ með LMA® Fastrach™ ETT 
fyrir hámarks árangur við barkaþræðingu. Teleflex 
tekur ekki ábyrgð á notkun á óviðeigandi barkaslanga.  
 
Varúð: Ef LMA® Fastrach™ búnaðurinn er notaður, 
skal tryggja að hann sé rétt staðsettur áður en 
barkaþræðing er reynd. 
 
Viðvörun: Tryggið að sjúklingurinn hafi fengið 
svæfingu, vöðvaslakandi lyf og súrefni. Ófullnægjandi 
svæfing og/eða vöðvaslökun getur valdið lokun 
raddglufunnar og þannig komið í veg fyrir ísetningu 
LMA® Fastrach™ ETT í barkakýlið.  
 
BARKAÞRÆÐING MEÐ LMA® 
FASTRACH™: 
1. Eftir að þétting belgsins hefur verið könnuð, skal 
lofttæma LMA® Fastrach™ ETT-belginn að fullu áður 
en LMA® Fastrach™ ETT er sett í öndunarslönguna á 
LMA Fastrach™. 
2. Þræðið LMA® Fastrach™ ETT slönguna inn í LMA 
Fastrach™ öndunarslönguna og dreifið smurefninu um 
svæðið með því að hreyfa LMA® Fastrach™ ETT upp og 
niður þangað til hún rennur frjálst gegnum alla 
öndunarslönguna. 
 
Varúð: Forðist að hreyfa LMA® Fastrach™ ETT hratt 
upp og niður þar sem slík hreyfing getur valdið 
skemmdum á belgnum. 
 
3. Staðsetjið langsniðslínu LMA® Fastrach™ ETT 
þannig að hún liggi andspænis LMA Fastrach™ 
handfanginu. Setjið LMA® Fastrach™ ETT varlega inn í 
öndunarslöngu búnaðarins. LMA® Fastrach™ ETT á 
ekki að fara lengra niður en 15 cm merkið sem liggur 
þversum segir til um. Tryggið að oddurinn á LMA® 
Fastrach™ ETT fari ekki inn í op grímunnar (mynd 1). 
4. Grípið fast utan um handfangið og lyftið búnaðinum 
með því að nota handfangið til þess að draga 
barkakýlið fram um nokkra millimetra til að auka 
þrýstinginn á þéttingunni og fínstilla afstöðu barkans 
miðað við LMA® Fastrach™ ETT-öxulinn (mynd 2). 
5. Rennið the LMA® Fastrach™ ETT varlega inn í LMA® 
Fastrach™ sem nemur öðrum 1,5 cm fram hjá 15 cm 
merkinu. Ef engin fyrirstaða virðist vera til staðar, skal 
halda áfram að renna LMA® Fastrach™ ETT niður á 
meðan búnaðinum er haldið stöðugum þar til 
barkaþræðingu er lokið. 
6. Blásið upp belginn á LMA® Fastrach™ ETT. 
7. Staðfestið að barkaþræðing hafi tekist á 
hefðbundinn hátt (þ.e. koltvísýringur í lok útöndunar 
(end tidal CO2)). 

   
Mynd 1 Mynd 2 
 
BARKAÞRÆÐING MEÐ LMA® 
FASTRACH™ OG MEÐ AÐSTOÐ 
BERKJUSPEGILS (FOB): 
 

1. Rennið sjálfþéttandi tengi með viðeigandi 
hliðararmi í gegnum LMA® Fastrach™ ETT til þess að 
leyfa áframhaldandi öndun. 
2. Veljið barkaspegil með hentugt þvermál og lengd til 
þess að hann geti runnið í gegnum LMA® Fastrach™ 
ETT. Þegar búnaðurinn er að fullu ísettur, skal 
barkaspegillinn ekki skaga út í gengum enda 
samsettrar LMA® Fastrach™ ETT og innsiglitengisins. 
Hann á heldur ekki að fara framhjá EEB á LMA® 
Fastrach™ nema hann sé varinn af LMA® Fastrach™ 
ETT. Annars getur oddur búnaðarins bognað eða 
skemmst af völdum EEB-strimilsins. 
3. Þræðið LMA® Fastrach™ ETT inn og niður á allt að 
15 cm dýpi, sannreynið með barkaspegli að oddur 
LMA® Fastrach™ ETT snerti EBB búnaðarins. 
4. Við 16,5 cm dýpi skal sannreyna með barkaspegli að 
LMA® Fastrach™ ETT lyfti EEB og sýni raddraufina. 
5. Þræðið LMA® Fastrach™ ETT inn í barkann, forðist 
að ýta á EEB með barkaspeglinum. 
6. Blásið upp belginn á LMA® Fastrach™ ETT. 
 

HEFÐBUNDIN BARKAÞRÆÐING MEÐ 
LMA® FASTRACH™ ETT VIÐ BEINA 
EÐA ÓBEINA BARKAKÝLISSPEGLUN: 
 

LMA® Fastrach™ ETT slangan er hönnuð til 
hefðbundinnar notkunar sem barkaslanga. 
 
Viðvörun: Alltaf skal nota smitgátartækni. 
 
1. Barkaþræðið með því að nota núgildandi og 
viðurkenndar læknisfræðilegar aðferðir. Nauðsynlegt 
getur verið að nota sveigjanlegan þræðingarprjón 
vegna þess hve öndunarslanga LMA® Fastrach™ ETT er 
sveigjanleg.  
2. Blásið upp belginn með lágmarksmagni 
lofttegundablöndunnar til að skapa skilvirka þéttingu 
við æskilegan lungnaþrýsting. Nota skal tækni til að 
lágmarka hættu á stíflu eða leka samhliða venjulegri 
vöktun á þrýstingi í belgnum, því slíkt getur dregið úr 
líkum á mörgum aukaverkunum sem tengjast notkun 
á barkaslöngum með belg. 
3. Fjarlægið sprautuna með luer-oddinum úr lokanum. 
4. Athugið staðsetningu LMA® Fastrach™ ETT með því 
að staðfesta öndunarhljóð og vakta koltvísýring í lok 
útöndunar (end-tidal CO2). 
5. Tengið LMA® Fastrach™ ETT við svæfingu eða 
öndunarhringrásina. 
6. Festið LMA® Fastrach™ ETT með því að nota bitvörn 
til að forðast óþarfa hreyfingu eða skaða. 
7. Vaktið reglulega þrýstinginn í belgnum. 
 
FJARLÆGING LMA® FASTRACH™ EFTIR 
BARKAÞRÆÐINGU: 
 

Viðvörun: Tilkynnt hefur verið um bólgur í koki og 
aukinn þrýsting á slímhimnur vegna stífleika 
öndunarslöngunnar. Mælt er með því að fjarlægja 
LMA® Fastrach™ um leið og barkaþræðingu er lokið. 
Mikill þrýstingur getur skapast á vegg koksins ef 
höfuðið eða hálsinn hreyfast úr hlutlausri stöðu, vegna 
stífleika sveigðu öndunarslöngunnar. Vega verður og 
meta áhættuna af því að halda LMA® Fastrach™ 
á sínum stað miðað við mögulega áhættu sem tengist 
þeirri aðgerð að fjarlægja búnaðinn.  
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Viðvörun: Ef LMA Fastrach™ er látið vera hjá sjúklingi 
eftir þræðingu, skal lofttæma belginn þannig að 
þrýstingur verði 20-30 cm H20. Þessi lági þrýstingur 
belgsins gerir öndunarveginn stöðugan í kokinu. 
Forðist óþarfa hreyfingu búnaðarins og haldið höfði og 
hálsi í hlutlausri stöðu. 
 
Viðvörun: Röng staðsetning LMA® Fastrach™ ETT 
(barkaslanga í vélinda, barkaslanga fjarlægð fyrir slysni) 
getur átt sér stað ef fjarlæging LMA® Fastrach™ er ekki 
framkvæmd á réttan hátt. Í þessum tilvikum skal setja 
aftur inn rétt lofttæmda LMA® Fastrach™ án tafar til 
að tryggja súrefnisflæði til sjúklingsins. 
 
1. Með því að nota LMA™ stöðugleikastöngina skal 
mæla nálgunarfjarlægð á milli nærlægs enda LMA® 
Fastrach™ ETT og tanna sjúklingsins. 
2. Eftir að tryggt er að sjúklingurinn fái nægt súrefni, 
skal aftengja hringrásina og skilja LMA® Fastrach™ ETT 
eftir tengda. Tæmið loftið að fullu úr LMA® Fastrach™ 
belgnum og gætið þess að LMA® Fastrach™ ETT 
belgurinn sé áfram uppblásinn. 
3. Sláið varlega á eða sveiflið handfangi búnaðarins yfir 
hökuna að aftari hluta líkamans. Með því að nota 
sveigjuna á öndunarslöngunni skal renna búnaðinum 
út úr kokinu og inn í munnholið og beita gagnþrýstingi 
á LMA® Fastrach™ ETT með fingrinum (mynd 3).  
4. Þegar fremri endi LMA® Fastrach™ ETT er á sama 
plani og fremri endi öndunarslöngunnar, skal fjarlægja 
LMA® Fastrach™ ETT tengið og setja inn LMA™ 
stöðugleikastöngina til að halda LMA® Fastrach™ ETT 
á sínum stað. Þegar haldið er á stöðuleikastönginni 
skal renna LMA Fastrach™ yfir LMA® Fastrach™ ETT og 
LMA® stöðugleikastöngina þar til búnaðurinn er 
kominn út úr munninum. (mynd 4) 
5. Fjarlægið LMA® stöðugleikastöngina þegar LMA® 
Fastrach™ belgurinn er kominn út úr munninum á 
meðan LMA® Fastrach™ ETT er haldið á sínum stað til 
að koma í veg fyrir að hún færist úr stað fyrir slysni 
(mynd 5). Takið þétt utan um LMA® Fastrach™ ETT á 
meðan blástursslangan og stýriblaðran eru þræddar 
varlega úr LMA® Fastrach™ slöngunni (mynd 6). 
 
Varúð: Ef LMA® stöðugleikastöngin er ekki fjarlægð að 
fullu úr öndunarslöngunni áður en LMA® Fastrach™ 
búnaðurinn er fjarlægður, getur LMA® Fastrach™ ETT 
dregist út fyrir slysni eða stýriblaðran eða 
blástursslangan orðið fyrir skemmdum. 
 
6. Með því að nota LMA® stöðugleikastöngina skal 
athuga stöðu LMA® Fastrach™ ETT með því að mæla 
fjarlægðina frá fremri endanum til tannanna. Ef 
barkaslanga LMA® Fastrach™ hefur hreyfst úr stað við 
það að fjarlægja LMA® Fastrach™ ETT, skal stilla 
búnaðinn á viðeigandi hátt. 
7. Skiptið um LMA® Fastrach™ ETT-tengi og leyfið 
sjúklingnum að anda. 
 
Varúð: Sannreynið rétta staðsetningu slöngunnar og 
súrefnisflæði til sjúklingsins strax eftir að LMA® 
Fastrach™ búnaðurinn hefur verið fjarlægður, eða ef 
staða sjúklingsins breytist eftir barkaþræðingu. 
 
8. LMA® Fastrach™ ETT skal skorða á öruggan hátt 
með því að nota bitvörn til að forðast óþarfa hreyfingu 
eða skemmdir. 
 
Í einstaka tilvikum, eftir fjarlægingu, má setja LMA® 
Fastrach™ aftur í sjúklinginn aftan við LMA® Fastrach™ 
ETT til að opna öndunarveg án tafar, ef fjarlæging 
öndunarslöngu er áætluð eða ef talið er að hún geti 
orðið varasöm. 
 

  
Mynd 3 Mynd 4 

  
Mynd 5 Mynd 6 
 
FJARLÆGING LMA® FASTRACH™ ETT:  
Nota skal klínískt mat til að meta hversu lengi LMA® 
Fastrach™ ETT skal vera í sjúklingnum. 
 
1. Strax fyrir úttöku barkaslöngu eða ef endurstaðsetja 
þarf LMA® Fastrach™ ETT, skal tæma allt loft úr 
belgnum með því að nota sprautu. 
2. Taka skal út öndunarslöngu með því að nota 
núgildandi og viðurkenndar læknisfræðilegar aðferðir. 
 

ENDURVINNSLA:  
(Á eingöngu við um endurnýtanlegu útgáfuna af 
LMA® Fastrach™ ETT búnaðinum og LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod aukabúnaðinum.) 

Almennar viðvaranir, varúðarráðstafanir og 
takmarkanir 
Ávallt skal tryggja að búnaðurinn sé meðhöndlaður af 
til þess hæfu starfsfólki sem hefur fengið sérstaka 
þjálfun og öðlast næga reynslu varðandi hreinlæti á 
sjúkrahúsum og sæfingartækni. Til þess að tryggja 
örugga og skilvirka endurvinnslu á búnaðinum hafa 
eftirfarandi leiðbeiningar verið staðfestar varðandi 
verkun og samhæfi við búnaðinn af framleiðanda. Það 
er á ábyrgð lokanotandans að tryggja að hreinsun og 
sæfing séu framkvæmd með viðeigandi búnaði, efnum 
og starfsfólki til að ná fram tilætluðum árangri. 
Öll frávik frá þessum leiðbeiningum skal meta hvað 
varðar skilvirkni og mögulegar neikvæðar afleiðingar. 
 
Staðfesta skal skilvirkni búnaðarins sem er notaður 
við endurvinnsluna í samræmi við alþjóðlega 
viðurkennda staðla: 

- Þvottavélar-sótthreinsarar sem uppfylla kröfur ISO 
15883 raðanna og/eða ANSI / AAMI ST15883 
raðanna 

- Gufusæfingartæki sem uppfylla kröfur EN 
13060/EN 285 ásamt ISO 17665 og/eða ANSI 
AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Leiðbeiningar og útgefið efni 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) gefa til 
kynna að verkferlarnir fyrir hreinsun og sæfingu LMA® 
Fastrach™ ETT og LMA®Fastrach Stabiliser Rod sem 
lýst er hér að neðan dugi til óvirkjunar á hefðbundnum 
sýklum (þ.e. bakteríum, sveppum og veirum). Ef 
staðfest er eða grunur leikur á að sjúklingar hafi 
smitandi svampheilakvilla, er mælt með að 
stofnanirnar fylgi leiðbeiningum WHO með því að 
eyða frekar en endurnýta LMA® Fastrach™ ETT og 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod eftir notkun. 
  
Viðvörun: 
Fyrir fyrstu notkun og alla notkun eftir það verður allur 
búnaður að gangast undir endurvinnslu sem lýst er í 
eftirfarandi köflum. 
Fylgið leiðbeiningum og viðvörunum sem gefnar eru 
út af framleiðendum mengunareyða, sótthreinsiefna 
og hreinsiefna sem eru notuð. 
 
Varúð: Mikilvægt er að meðhöndla búnaðinn gætilega. 
LMA® Fastrach™ ETT er framleitt úr læknisfræðilegu 
silíkoni sem getur rifnað eða komið gat á. Ávallt skal 
hafa gætur á því að beittir eða oddhvassir hlutir komist 
ekki í snertingu við búnaðinn. 

Með viðeigandi hreinsun, sæfingu og meðhöndlun er 
hægt að nota LMA® Fastrach™ ETT eins oft og fram 
kemur í töflunni hér að neðan. Viðeigandi hreinsun og 
sæfing búnaðarins er nauðsynleg til að tryggja 
áframhaldandi örugga notkun upp að 
hámarksskiptum endurnotkunar. Ekki er mælt með 
notkun oftar en sagt er til um, þar sem niðurbrot íhluta 
getur átt sér stað sem hefur í för með sér skert afköst 
eða skyndilega bilun. 

Búnaður  Hámarksskipti 
endurnotkunar  

LMA® Fastrach™ ETT 10 skipti 

 

Umbúðirnar þola ekki hátt hitastig gufusæfingar og 
skal farga fyrir sæfingu. 

ENDURVINNSLA FYRIR FYRSTU NOTKUN OG 
NOTKUN EFTIR ÞAÐ 
Undirbúningur á notkunarstað fyrir endurvinnslu  
 
Fjarlægið öll merki um mengun strax eftir notkun til að 
forðast hrúðurmyndun. Takið í sundur fjarlægjanlega 
LMA® Fastrach™ ETT tengið sem situr í 
öndunarslöngunni. Notið ekki festiefni eða heitt vatn 
(>40 °C/104 °F). Geymsla og flutningur á búnaðinum á 
endurvinnslustaðnum verður að vera tryggur í 
innsigluðu íláti. 

Færibreyturnar fyrir endurvinnslu á LMA® Fastrach™ 
ETT eiga einnig við um LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod.  
 

HREINSUN: 

Viðvaranir og varúðarráðstafanir  
Ekki má nota örverueyðandi efni eða efnafræðileg 
hreinsiefni eins og glútaraldehýð (t.d. Cidex®), 
etýlenoxíð, fenólgrunduð hreinsiefni, hreinsiefni sem 
innihalda joð eða fjórgreind ammóníumsambönd til 
að hreinsa eða sæfa LMA® Fastrach™ ETT og LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod. Slík efni eru tekin upp af 
efnasamböndum búnaðarins og valda því að 
sjúklingurinn er útsettur fyrir óþarfa áhættu ásamt því 
að geta valdið skemmdum á búnaðinum. Notið ekki 
búnað sem hefur verið hreinsaður með einhverju 
þessara efna. Hreinsiefnin mega ekki innihalda efni 
sem erta húð eða slímhúð. 
 
Ef þau hreinsiefni sem mælt er með að nota í kaflanum 
um hreinsun eru ekki tiltæk skal nota mild hreinsiefni 
eða hreinsiefni sem innihalda ensím samkvæmt 
fyrirmælum framleiðanda. Athugið að öll frávik frá 
þessum leiðbeiningum, þar á meðal notkun á 
hreinsiefnum sem er ekki sérstaklega sagt að nota í 
þessum leiðbeiningum, kalla á mat á verkun þeirra á 
búnaðinn og hæfi hreinsunarferlisins. Slíkt mat krefst 
yfirleitt vottunar á tækjum og afköstum búnaðar. 
 
Viðvörun: Ef búnaður er ekki hreinsaður, skolaður og 
þurrkaður á réttan hátt getur slíkt leitt til uppsöfnunar 
á mögulega hættulegum leifum eða leitt til 
ófullnægjandi sæfingar. 
 
Sérstaklega er mælt með að nota nýhreinsað 
vatn/háhreinsað vatn eða sæft vatn fyrir 
lokahreinsun. 
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Handhreinsun 
Notið ávallt hreinsibað með nýlagaðri hreinsilausn. 
Fylgið leiðbeiningum framleiðanda hreinsiefnisins 
varðandi ráðlagt hitastig, styrk og hreinsunartíma. 
 
Leiðbeiningar fyrir handhreinsun hafa verið 
staðfestar fyrir eftirfarandi búnað/hreinsiefni: 

Þvottabursti:  
Mjúkur bursti af viðeigandi stærð. 
Hreinsiefni/hreinsunarferli:  
A) Endozime® Dual Enzymatic Detergent, Ruhof 
Healthcare. 

Hreinsunarferli með því að nota hreinsiefni A hér 
að ofan: 

1. Setjið LMA® Fastrach™ ETT, Stabiliser Rod 
og tengin sem hægt er að fjarlægja ofan í 
nýlagaða hreinsilausn (styrkur: 0,8%) við 
36 °C til 40 °C / 97 °F til 104 °F og hreinsið 
búnaðinn vandlega þar til öll sýnileg 
mengun hefur verið fjarlægð.  

2. Hreinsið öndunarslöngurnar með því að 
setja burstann varlega inn í þær og strjúka 
inn og út, svo búnaðurinn skemmist ekki. 

3. Skolið alla hluti vandlega undir rennandi 
vatni. (Ath.: Gætið sérstaklega að innri 
lokanum til að forðast snertingu við 
hreinsilausn. Ef lokinn er útsettur fyrir 
hreinsilausn skal skola hann vandlega 
undir rennandi vatni til að fjarlægja leifar 
eftir hreinsun því þær gætu valdið 
ótímabærri bilun lokans.) 

4. Kannið alla íhluti vel með tilliti til leifa 
af mengun. 

5. Ef leifar af mengun finnast skal endurtaka 
hreinsunarferlið í heild. 
 

Ef vart verður við raka í lokanum skal slá honum við 
handklæði til að fjarlægja raka. 
Þurrkið nægilega við stofuhita eða í þurrkskáp með 
lofthringrás.  

Eða, 
B) Þynnt (8-10% v/v) natríumbíkarbónatlausn. 10% 
natríumbíkarbónatlausn er hægt að laga með því að 
blanda 1 bolla af matarsóda við 10 bolla af vatni 
 
Hreinsunarferli með því að nota hreinsiefni B hér að 
ofan:  

1. Setjið LMA® Fastrach™ ETT, Stabiliser Rod 
og tengin sem hægt er að fjarlægja ofan í 
nýlagaða hreinsilausn við 36 °C til 40 °C / 
97 °F til 104 °F og hreinsið búnaðinn 
vandlega þar til öll sýnileg mengun hefur 
verið fjarlægð. 

2. Útbúið aðra nýlagaða hreinsilausn eins og 
lýst er að ofan og hreinsið búnaðinn 
vandlega með viðeigandi mjúkum bursta.  

3. Hreinsið öndunarslöngurnar með því að 
setja burstann varlega inn í þær og strjúka 
inn og út, svo búnaðurinn skemmist ekki. 

4. Skolið alla hluti vandlega undir rennandi 
vatni. (Ath.: Gætið sérstaklega að innri 
lokanum til að forðast snertingu við 
hreinsilausn. Ef lokinn er útsettur fyrir 
hreinsilausn skal skola hann vandlega 
undir rennandi vatni til að fjarlægja leifar 
eftir hreinsun því þær gætu valdið 
ótímabærri bilun lokans.) 

5. Kannið alla íhluti vel með tilliti til leifa af 
mengun. 

6. Ef leifar af mengun finnast skal endurtaka 
hreinsunarferlið í heild. 

 
Ef vart verður við raka í lokanum skal slá honum við 
handklæði til að fjarlægja raka. 
Þurrkið nægilega við stofuhita eða í þurrkskáp með 
lofthringrás.  

Sjálfvirk hreinsun: 
Leiðbeiningar fyrir sjálfvirka hreinsun hafa verið 
staðfestar fyrir eftirfarandi búnað: 

Þvottavél: Miele Type G7735 CD, Miele Standard 
grind með skolunaropum 

Hreinsiefni:  
Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG  

Hleypið öllu lofti úr belgjum. Setjið LMA® Fastrach™ 
ETT, Stabiliser Rod og tengin sem hægt er að 
fjarlægja á tækjagrindina. Komið öllum búnaði þannig 
fyrir að öll innri og ytri svæði búnaðarins séu 
aðgengileg. Tengið pípuholin við skolunaropin. 
 
Hefjið hreinsunarferli: 
Miele G 7735 CD þvottavél-sótthreinsari, Vario TD 
prógramm: 

1. 2 mín. forhreinsun með köldu vatni 
(≤ 35 °C/95 °F).  

2. Tæming 
3. 5 mín. hreinsun með Deconex® 

PowerZyme, 0,5% við 55 °C/131 °F . 
4. Tæming 
5. 3 mín. hlutleysing með köldu vatni 

(≤ 35 °C/95 °F). 
6. Tæming 
7. 2 mín. skolun með köldu vatni 

(≤ 35 °C/95 °F). 
8. *Valkvæð hitasótthreinsun eftir 

sjálfvirka hreinsun. 
5 mín. hitasótthreinsun við 90 °C/194 °F. 

 
*Sótthreinsun 
Hitasótthreinsun má framkvæma sem hluta af 
sjálfvirka hreinsunarferlinu eins og í skrefi 8 að ofan í 
Vario TD prógramminu. 
 
Tryggið nægilega þurrkun (þ.e. lofthringrás við 70 °C/ 
158 °F, 1 klst.). 

SKOÐUN, VIÐHALD OG PRÓFUN 
Framkvæmið skoðun á búnaðinum og kannið 
virkni hans eins og lýst er í kaflanum „Prófanir fyrir 
notkun“. 
Allar prófanir á virkni og skoðanir sem lýst er í þessari 
handbók verður að framkvæma sem hluta af hverju 
endurvinnsluferli fyrir sæfingu á LMA® Fastrach™ ETT 
og LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. Ef búnaðurinn 
stenst ekki eitt af þessum prófum er slíkt merki um 
að líftími hans sé á enda og hætta skal notkun á 
honum. 

UMBÚÐIR 
Valdar umbúðir fyrir hitasæfingu verða að uppfylla 
kröfur ISO/ANSI AAMI ISO 11607. Fyrir Bandaríkin: 
Notið sæfingarumbúðir sem samþykktar eru af 
Matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna. 

Gangið úr skugga um hvort einhver raki er til staðar 
áður en pakkað er í sæfingarumbúðir. 
 
SÆFING: 
Viðvaranir og varúðarráðstafanir 
Nauðsynlegt er að fylgja eftirfarandi ferli 
nákvæmlega til að tryggja sæfingu án þess að vinna 
tjón á LMA® Fastrach™ ETT og LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod. 

Varúð: Það kann að hafa neikvæð áhrif á heilleika 
efna í endurnýtanlegu LMA® Fastrach™ ETT og LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod ef farið er yfir 134 °C/ 273 °F 
við sæfingarhringrás. 

 

Hönnun og eiginleikar gufusæfa eru mismunandi. Því 
skal ávallt bera færibreytur hringrásar saman við 
skriflegar leiðbeiningar frá framleiðanda varðandi 
gufusæfinn sem um ræðir og hleðslustillinguna 
sem er notuð. 
 
Heilbrigðisstarfsfólk ber ábyrgð á því að fara eftir 
tilgreindum og staðfestum ferlum á sínum 
starfsstöðvum og viðhalda ferlaeftirliti.  
Ef slíkum reglum er ekki fylgt getur slíkt ógilt 
sæfingarferli heilbrigðisstofnunarinnar. 
 
Lofttæmið belginn að fullu rétt fyrir gufusæfingu. 
Gætið þess að sprautan sem er notuð til að lofftæma 
belginn og lokann sé þurr. 
 
Varúð: Loft eða raki sem verður eftir í belgnum mun 
þenjast út við hátt hitastig og lágþrýsting gufusæfingar 
og veldur óbætanlegum skaða (götun og/eða rifun) á 
belgnum og/eða uppblástursblöðrunni. 
Ekki beita of miklu afli þegar sprautunni er stungið í 
lokatengið svo það skemmist ekki. Takið sprautuna úr 
tengi lokans eftir tæmingu. 
Ef belgur í lofttæmdu LMA® Fastrach ™ ETT blæs sig 
sjálfkrafa upp um leið og sprautan er tekin úr skal ekki 
gufusæfa grímuna né nota hana aftur. Slíkt er merki 
um að búnaðurinn sé gallaður. Hins vegar er eðlilegt 
að búnaðurinn blásist hægt út á nokkrum 
klukkustundum þar sem sílikongúmmíefnið hleypir í 
gegnum sig lofti. 
 
SÆFINGARSTILLINGAR 
Mælt er með gufusæfingu, annaðhvort með 
lofttæmingar- eða þyngdaraflsferli. Staðfest hefur 
verið í samræmi við alþjóðlega samræmda staðla að 
hvor tveggja eftirfarandi hringrása tryggir fullvissu 
um sæfingu (sterility assurance level, SAL) sem er 
viðeigandi fyrir ætlaða notkun búnaðarins og í 
samræmi við alþjóðlega viðurkennda staðla og 
leiðbeiningar. 

 

Tegund Hitastig Tími stöðugs 
hitastigs 

Lágmarks 
þurrktími 

Lofttæmingar
hringrás 

134 °C 
(273 °F) 

3 mínútur 16 mínútur 

Þyngdarafl 132 °C 
(270 °F) 

10 mínútur 1 mínúta 

 
Þegar gufusæfingu er lokið skal leyfa búnaðinum að 
kólna að stofuhita áður en hann er notaður. 

 
GEYMSLA 
Geymið sæfða búnaðinn við stofuhita á þurrum og 
ryklausum stað, varinn gegn beinu sólarljósi. 
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Sæfð tæki í umbúðum ætti að geyma á tilgreindu, 
aðgangsstýrðu svæði sem er vel loftræst og veitir vörn 
gegn ryki, raka, skordýrum, meindýrum og mjög 
háum/lágum hita eða raka. 

NOTKUN MEÐ SEGULÓMUN (MRI): 

LMA® Fastrach™ ETT er MR skilyrt. Prófanir við 
aðstæður sem voru ekki klínískar sýndu að búnaðurinn 
er MR skilyrtur. Hægt er að skanna sjúkling með 
þennan búnað umsvifalaust eftir ísetningu við 
eftirfarandi aðstæður: 

• Áður en sjúklingurinn fer inn í 
segulómunarherbergið verður að festa búnaðinn 
vel með límbandi, plástri eða með öðrum 
viðeigandi hætti til að koma í veg fyrir hreyfingu 
eða tilfærslu. 

• Segulsvið sem er 3-Tesla eða minna 
• Hámarks segulsviðsstigull (spatial gradient 

magnetic field) sem nemur 720 gauss/cm 
(7,2 T/m) eða minna 

• Hámark segulómunarkerfis sem tilkynnt hefur
verið um, meðaltal hlutfallslegrar eðlisgleypni
(SAR) fyrir allan líkamann var 4-W/kg (fyrsta stigs
stýrður vinnuhamur fyrir MR-kerfi) fyrir
15 mínútna skönnun (á myndaröð). 

MRI-tengd hitun 
Við þær skönnunaraðstæður sem skilgreindar eru hér 
að ofan, er gert ráð fyrir að LMA® Fastrach™ ETT 
myndi hámarks hitastigshækkunina 2,3°C eftir  
15 mínútna samfellda skönnun. 

Upplýsingar um myndgalla 
Hámarksstærð myndgalla sem sáust á segulnæmri 
myndaröð í segulómun (gradient echo pulse sequence) 
og 3-Tesla MR-kerfi er meiri en u.þ.b.  
50 mm miðað við stærð og lögun LMA® Fastrach™ ETT, 
stærð 8.  

SKILGREINING Á TÁKNUM: 

Framleiðandi  

Upplýsingar um IFU má finna á 
vefsíðunni: www.LMACO.com 

Rúmmál innblásins lofts 

Þyngd sjúklings 

Lesið leiðbeiningar fyrir notkun 

Framleitt án náttúrulegs 
gúmmílatex 

Framleitt án náttúrulegs 
gúmmílatex 

Viðkvæmt, meðhöndlið með 
varúð 

Geymist fjarri sólarljósi 

Geymist á þurrum stað 

Þessi hlið upp 

Vörukóði 

Lotunúmer 

CE-merki 

Raðnúmer 

Endurnýtið ekki oftar en 
10 sinnum 

Ekki sæft 

MR skilyrt 

Merki um að þetta sé 
lækningatæki 

Framleiðsludagsetning 

Rx only Eingöngu ávísað 

Copyright ©2021 Teleflex Incorporated. 
Allur réttur áskilinn. Ekki má gera eftirmyndir af 
þessari útgáfu, geyma hana á stað til niðurhals eða 
senda hana út á nokkru formi eða afrita með neinum 
hætti, svo sem með ljósmyndun, prentun, hljóðritun, 
ljósritun, upptöku eða á annan sambærilegan hátt, 
að hluta eða í heild, án skriflegs leyfis útgefanda. 

Teleflex, Teleflex-merkið, LMA og LMA Fastrach eru 
vörumerki eða skráð vörumerki Teleflex Incorporated 
eða eignatengdra félaga, í Bandaríkjunum og/eða 
öðrum löndum. 

Upplýsingarnar í þessu skjali voru réttar við útgáfu. 
Framleiðandi áskilur sér rétt til að bæta eða breyta 
vörunum án fyrirvara. 

Ábyrgð framleiðanda:  
LMA® Fastrach™ ETT er endurnýtanleg og henni fylgir 
ábyrgð gegn framleiðslugöllum í sem samsvarar tíu (10) 
skiptum notkunar eða einu (1) ári frá dagsetningu 
innkaupa (hvort sem kemur á undan), að uppfylltum 
vissum skilyrðum. Útfyllt skráningarkort verður að 
fylgja öllum vörum sem skilað er inn til mats. 

Ábyrgðin gildir eingöngu ef varan er keypt af 
viðurkenndum dreifingaraðila. TELEFLEX 
UNDANSKILUR SIG UNDAN ALLRI ANNARRI ÁBYRGÐ, 
HVORT SEM HÚN ER BEIN EÐA ÓBEIN, ÞAR Á MEÐAL, 
EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ, ÓBEINA ÁBYRGÐ Á 
SÖLUHÆFNI EÐA NOTAGILDI Í ÁKVEÐNUM TILGANGI. 

Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone 
Co. Westmeath, Írland 

www.LMACO.com 

Útgáfa: PAE-2111-001 Rev D IS 

Útgáfudagur: 2021-12

http://www.lmaco.com/

	Almennar viðvaranir, varúðarráðstafanir og takmarkanir
	ENDURVINNSLA FYRIR FYRSTU NOTKUN OG NOTKUN EFTIR ÞAÐ
	Undirbúningur á notkunarstað fyrir endurvinnslu

	Viðvaranir og varúðarráðstafanir
	Viðvaranir og varúðarráðstafanir
	SÆFINGARSTILLINGAR
	GEYMSLA


