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ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство 
(на САЩ) ограничава продаването на това 
устройство да се извършва от или по поръчка на 
лицензиран здравен професионалист. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LMA® ProSeal™ и аксесоарът 
LMA® ProSeal Introducer се доставят нестерилни и 
трябва да се почистят и стерилизират преди 
първоначалното им използване, както и преди 
всяка следваща употреба. Опаковката не може да 
издържи високите температури на автоклав и 
трябва да се изхвърли преди стерилизиране. 

ПРЕДУПРЕЖДНИЕ: Преди употреба прочетете 
всички предупреждения, бележки за внимание и 
инструкции. В противен случай може да се стигне 
до тежко нараняване или смърт на пациента. 

1 ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

Дихателната тръба LMA® е иновационно устройство за 
поддържане на дихателния път над гласовата цепка. След 
излизането й на пазара през 1988 г., дихателната тръба 
LMA® е използвана при над 200 милиона пациенти за 
рутинни и спешни процедури. 

LMA® ProSeal™ е модернизирана версия на дихателната 
тръба LMA®, която може да се използва при същите 
показания като LMA® Classic™. LMA® ProSeal™ има 
допълнителни характеристики в сравнение с LMA® 
Classic™, които разширяват диапазона на процедурите, за 
които е предназначена дихателната тръба LMA®. Докато 

LMA® Classic™ може да се използва с обдишване с ниско 
положително налягане (PPV), LMA® ProSeal™ е специално 
предназначено за употреба с PPV с и без мускулни 
релаксанти при по-високо налягане на дихателния път. 
LMA® ProSeal™ не предпазва дихателния път от ефектите 
на регургитация и аспирация. 

LMA® ProSeal™ има четири главни компонента: маска, 
тръба за раздуване с индикаторен балон, дихателна 
тръба и дренажна тръба (фигура 1). Маската е 
конструирана да приеме контурите на хипофаринкса с 
лумен, насочен към ларингеалния отвор. Маската има 
основен маншон, който се херметизира около 
ларингеалния отвор, а по-големите размери имат и 
заден маншон, подобряващ херметизирането. Към 
маската е прикрепена тръба за раздуване, която 
завършва с индикаторен балон и клапа за раздуване и 
изпускане на маската. Клапата има червена запушалка 
за изпускане на остатъчния въздух от маската при 
стерилизиране в автоклав. Когато е отворена, тя 
предотвратява раздуването на маншона. Запушалката 
трябва да се свали преди стерилизиране и да се постави 
обратно преди клинична употреба. Някои по-стари 
устройства LMA® ProSeal™ може да нямат червена 
запушалка. Дренажната тръба минава странично на 
дихателната тръба до долната част на отвора на маската 
при върха й срещу горния сфинктер на хранопровода. 
Дихателната тръба е подсилена с тел, за да не се 
деформира, и завършва със стандартен 15-милиметров 
конектор.  

За приспособяване към неонаталната анатомия LMA® 
ProSeal™ размер 1 няма мундщук за захапване 
(фигура 2). LMA® ProSeal™ размер 1 се различава от 
останалите размери и по това, че има сравнително 
голяма дренажна тръба (8fr). 

Всички компонентите не съдържат латекс от естествен 
каучук. LMA® ProSeal™ не трябва да се използва повече от 
40 пъти. Освен добре познатите характеристики на LMA® 
Classic™, LMA® ProSeal™ предлага следните 
нововъведения: 

• По-мек материал и специална форма на маншона, 
както и по-дълбок балон на маската за по-силно 
херметизиране от LMA® Classic™ при определено 
налягане в маншона при размерите за възрастни. 

• Преработен дизайн на маншона, позволяващ по-
силно херметизиране от LMA® Classic™ при 
определено налягане. 

• Отвор на канала (или на дренажната тръба) при горния 
сфинктер на хранопровода, позволяващ отвеждане на 
стомашните секреции и достъп до храносмилателния 
тракт. Тръбата е предназначена също за 
предотвратяване на случайна стомашна инсуфлация. 

• Дренажна тръба, позволяваща въвеждане на 
стомашни сонди на сляпо във всяко положение на 
пациента без нужда от използване на форцепс Magill. 

• Двойни тръби, намаляващи вероятността за 
завъртане на маската. Преработеният профил на 
маншона, заедно с еластичните тръби, помага за 
по-здравото закрепване на устройството.  

• Вграден мундщук за захапване (освен при 
LMA® ProSeal™ размер 1), намаляващ опасността от 
запушване на дихателния път или повреда на 
тръбата 

• Ремък на LMA® ProSeal™ Introducer, в който също се 
помества показалецът или палецът при ръчно 
въвеждане (фигура 3). 

• Положението на дренажната тръба в маншона 
предотвратява преграждането на дихателната тръба 
от епиглотиса. Това премахва нуждата от апертурна 
решетка. 

LMA® ProSeal™ е устройство, което минимално 

стимулира дихателния път. Когато е въведен 

посредством препоръчителната техника, дисталният 

връх притиска горния сфинктер на хранопровода. 

Страните му опират в пириформените ямки, а горният 

ръб – в основата на езика (фигура 4). 

Аксесоарно устройство: LMA® ProSeal™ 
Introducer е аксесоар към LMA® ProSeal™. 
Той представлява отстраняем инструмент за 
спомагане на въвеждането на LMA® 
ProSeal™ без поставяне на пръсти в устата. 
LMA® ProSeal™ Introducer се доставя с 
препоръчаната извивка за непосредствена 
употреба. Доставя се нестерилно и с 
възможност за автоклавиране. LMA® 
ProSeal™ Introducer се предлага в следните 
два модела с различни размери и обхват за 
използване: 
 

Червена запушалка 

Маншон 

Дренажна тръба 

Тръба за раздуване 

Индикаторен балон 

Дренажна тръба 

Тръба за раздуване 

Индикаторен балон 

Ремък на устройството за въвеждане 

Отвор на дихателната тръба 

Вътрешна дренажна тръба 

Отвор на дренажната тръба 

Конектор 

Дихателна тръба 

Маншон 

Отвор на дихателната тръба 

Вътрешна дренажна тръба 

Отвор на дренажната тръба 
 

15-милиметров конектор 

Вграден мундщук за 
захапване 

Маска 

Клапа 
(червена 

запушалка) 

Дихателна тръба 

Фигура 1: Компоненти на LMA® ProSeal™ с размери 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 и 5. 

Фигура 2: Компоненти на LMA® ProSeal™ размер 1. 

Фигура 3: LMA® ProSeal™ с поставен LMA ProSeal™ 
Introducer на място. 
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LMA® ProSeal™ Introducer с размери 1–2.5- Този 
интродюсер е предназначен за използване с LMA® 
ProSeal™ размер 1 до размер 2.5. Основните 
компоненти на този интродюсер са дръжката и тялото. 
И двата компонента са изработени от неръждаема 
стомана от медицински клас. 
 

LMA® ProSeal™ Introducer с размери 3-5 – Този 
интродюсер е предназначен за използване с LMA® 
ProSeal™ размер 3 до 5. Основните компоненти на 
интродюсера са дръжката, тялото и ръкава. Дръжката 
и тялото са изработени от неръждаема стомана от 
медицински клас. Ръкавът е изработен от силикон от 
медицински клас. 
 

LMA® Proseal и аксесоарът LMA® ProSeal Introducer 
трябва да се използват само от медицински 
професионалисти, които са обучени относно 
дихателните пътища и работата с тях. 

2 ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ е предназначено за употреба при 
постигане и поддържане на контрол на дихателните 
пътища по време на рутинни и спешни 
анестезиологични процедури при пациенти, които не са 
приемали храна, като се използва спонтанно дишане 
или обдишване с положително налягане. Чрез него 
също се осигурява пряк дихателен път при известни и 
неочаквани ситуации на затруднено дишане. 

LMA® ProSeal™ не може да замества ендотрахеалната 
тръба и е най-подходящо за употреба в някои 
хирургични процедури, при които не е необходима 
трахеална интубация. 

LMA® ProSeal™ може да се използва за установяване 
на пряк, чист дихателен път по време на 
кардиопулмонална реанимация (CPR) при пациенти в 
дълбоко безсъзнание с липсващи глософарингеални и 
ларингеални рефлекси, при които е необходимо 

изкуствено обдишване. В тези случаи LMA® ProSeal™ 
трябва да се използва, само когато трахеалната 
интубация е невъзможна. 

LMA® ProSeal™ Introducer 
LMA® ProSeal™ Introducer е предназначен за 
използване като отстраняем интродюсерен 
инструмент, който спомага за поставянето на LMA® 
ProSeal™ без поставяне на пръсти в устата. 
Интродюсерът е предназначен за използване като 
инструмент, който спомага за поставянето на LMA® 
ProSeal™, без да се поставят пръсти в устата. 

3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКОВЕ ИПОЛЗИ 

Когато се използва при изключително нереспонзивен 
пациент, който се нуждае от реанимация, или при 
пациент със затруднено дишане, който е на авариен 
дихателен път (т.е. „не може да се интубира, не може 
да се вентилира“), рискът от регургитация и аспирация 
трябва да се претегли спрямо потенциалната полза от 
установяването на дихателен път. 

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

LMA® ProSeal™ 

Поради потенциалния риск от регургитация 
и аспирация не трябва да използвате LMA® ProSeal™ 
като заместител за ендотрахеална тръба при следните 
елективни пациенти или пациенти със затруднено 
дишане на неаварийни дихателни пътища: 

 Пациенти, които не са постили, включително 

пациенти, чието постене не може да се потвърди. 

 Пациенти, които са изключително или болезнено 

затлъстели, бременни от повече от 14 седмици или 

имат масивно нараняване, остра коремна или 

гръдна травма, чието състояние се асоциира със 

забавено изпразване на стомаха или които 

използват опиатни медикаменти преди постене. 

LMA® ProSeal™ също така е противопоказно при: 

 Пациенти с фиксирана намалена белодробна 

съвместимост, като например пациенти с 

белодробна фиброза, тъй като дихателният път 

формира запечатване с ниско налягане около 

ларинкса. 

 Пациенти, при които пиковите инспираторни 

налягания на дихателния път се очакват да 

надвишат 30 см H2O с LMA® ProSeal™. 

 Възрастни пациенти, които не могат да разбират 

инструкции или не могат адекватно да отговарят на 

въпроси относно медицинската им анамнеза, тъй 

като използването на LMA® ProSeal™ може да 

бъде противопоказно при такива пациенти. 

LMA® ProSeal™ Introducer 
Няма известни противопоказания, които да са 
свързани с аксесоарното устройство LMA® ProSeal™ 
Introducer.  

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ 

В настоящото ръководство с инструкции са дадени 
съответни предупреждения и предпазни мерки, които 
описват потенциални рискове за безопасността, 
свързани с използването на LMA® ProSeal™ и LMA® 
ProSeal™ Introducer, ограничения по време на 
употреба, както и стъпки, които трябва да се 

предприемат в случай на тяхното възникване. 
Потребителят трябва да е наясно с тях и с всички други 
предупреждения и предпазни мерки, които са включени в 
настоящото ръководство с инструкции, преди да 
използват LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 
Introducer. 

5.1 Предупреждения 

 LMA® ProSeal™ не защитава пациента от ефектите 
на регургитацията и аспирацията. 

 Наличието на стомашна тръба не изключва 
възможността за регургитация и може дори да 
увеличи шанса от нейното възникване, тъй като 
стомашната тръба може да затрудни работата на 
долния езофагеален сфинктер. 

 Ако устройството трябва да се ползва при постил 
пациент, при когото съществува риск от задържано 
стомашно съдържание, трябва да се приложат 
профилактични мерки за изпразване на стомаха, 
както и съответна антиацидна терапия. Примери за 
състояния, при които постили пациенти може да са 
изложени на риск от задържано стомашно 
съдържание, включват (но не се изчерпват с): 
хиатална херния и умерено затлъстяване. 

 При пациенти с тежка орофарингеална травма 
устройството трябва да се използва само когато 
всички останали опити за установяване на 
дихателен път са се оказали неуспешни. 

 LMA® ProSeal™ показва взаимодействия с магнитно 
поле при ЯМР среда. Вижте раздел 11 за повече 
информация относно ЯМР, преди да използвате 
това устройство в ЯМР среда. Необходима е 
подходяща фиксация на устройството, за да се 
предотврати потенциално движение поради 
взаимодействията с магнитното поле. 

 Дифузията на азотен оксид, кислород или въздух 
може да увеличи или намали обема и налягането на 
маншета. За да се гарантира, че налягането в 
маншета не става прекомерно, то трябва да се 
измерва редовно с помощта на предназначен за целта 
монитор. 

 Когато използвате устройството в условия на 
специална среда, като например при обогатен 
кислород, се уверете, че са взети всички необходими 
подготвителни и предпазни мерки, особено по 
отношение на противопожарна безопасност и 
превенция. Устройството може да е възпламенимо 
при наличие на лазери и оборудване за 
електрокаутеризация. 

 С цел избягване на травми трябва да не прилагате 
прекомерна сила, докато използвате устройствата. 
Прилагането на прекомерна сила трябва да се избягва 
във всеки един момент. 

 Не използвате дихателния път LMA® или аксесоарите 
му, ако са увредени по какъвто и да е начин. 

 Никога не надувайте прекомерно маншета след 
вкарване. Избягвайте вътреманшетни налягания над 
60 см H2O. Маншетът е предназначен за надуване с 
ниско налягане (приблизително 60 см H2O). 
Прекомерното надуване може да не подобри 
запечатването, може да се асоциира с мукозна 
исхемия, да доведе до изместване на устройството и 
може да доведе до колапс на дренажната тръба. 

 Прекомерното вътреманшетно налягане може да 
доведе до погрешно позициониране и фаринго-
ларингеална заболеваемост, включително възпалено 
гърло, дисфагия и нервно нараняване. 

 Всички неклинични тестове, които са описани в 
раздела за проверка преди използване/тестове за 
работа, трябва да се проведат всеки път преди 
използване на LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 
Introducer. Тези тестове за работа трябва да се 
провеждат в област и по начин, които отговарят на 
приетата медицинска практика, която свежда до 
минимум замърсяването на устройството за 
дихателен път преди вкарването му. Неуспешните 
резултати на който и да е тест показват, че 

Фигура 4: Дорсален изглед на LMA ProSeal™, 
показващ позицията по отношение на фарингеалната 
анатомия. 
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устройството е преминало срока си на полезно 
действие и че трябва да бъде заменено. 

 Когато прилагате лубрикант, намажете само 
постериорната повърхност на маншета, за да 
избегнете блокиране на апертурата на дихателния път 
или вдишване на лубриканта. 

 Трябва да използвате водоразтворим лубрикант, като 
например K-Y Jelly®. Не използвайте базирани на 
силикон лубриканти, тъй като те влошават качеството 
на компонентите на LMA® ProSeal™ и LMA® 
ProSeal™ Introducer. Не се препоръчва да 
използвате лубриканти, които съдържат лидокаин. 
Лидокаинът може да забави връщането на защитните 
рефлекси и може да провокира алергична реакция или 
да засегне обграждащите структури, включително 
гласните струни. 

 Не използвайте гермициди, дезинфектанти или 
химически агенти, като например глутаралдехид 
(Cidex®), етилен оксид, базирани на фенол или 
съдържащи йод почистващи препарати, както и 
кватернерни амониеви съединения, за да почиствате 
или стерилизирате дихателния път. Тези вещества се 
абсорбират от материалите, което води до излагането 
на пациентите на потенциално опасни тежки тъканни 
изгаряния и възможно влошаване на качеството на 
устройството. Не използвайте дихателен път, който е 
бил изложен на въздействието на някое от посочените 
вещества. 

 Ако дадено устройство не бъде подходящо почистено, 
изплакнато и изсушено, това може да доведе до 
задържане на потенциално опасни остатъци или 
неадекватна стерилизация. 

 Не потапяйте и не напоявайте устройството в/с 
течности преди използването му. 

5.2 Предпазни мерки 

 Съхранявайте устройството в тъмна и хладна 

среда, далеч от пряка слънчева светлина или 

екстремни температури. 

 Възможно е да възникнат ларингеални спазми, ако 

пациентът е твърде леко анестезиран по време на 

хирургичната стимулация или ако гласните струни 

бъдат раздразнени от бронхиални секрети по време 

на излизането от анестезията. При възникване на 

ларингеален спазъм третирайте причината. Махнете 

устройството само когато защитните рефлекси на 

дихателния път са напълно в сила. 

 Не дърпайте и не използвайте прекомерна сила 

при боравене с тръбата за надуване, тъй като това 

може да я откачи от кранчето на маншета. 

 Уверете се, че всички отстраними протезни 

елементи са премахнати, преди да вкарате 

устройството. 

 Ненадежден или запушен дихателен път може да 

доведе до случаи, при които устройството е 

вкарано неправилно. 

 Внимателната работа е от жизненоважно значение. 

LMA® ProSeal™ е изработено от силикон с медицински 

клас, който може да бъде разкъсан или перфориран. 

Задължително избягвайте контакт с остри или наточени 

обекти. 

 Използвайте само препоръчаните маневри, които 

са описани в инструкциите за употреба. 

 Използваното устройство трябва да подлежи на 

процес за боравене и елиминиране за продукти, 

които са био-опасни, в съответствие с всички 

местни и национални разпоредби. 

 Ако проблемите с въздушния път не бъдат 

отстранени или вентилацията не е достатъчна, 

устройството трябва да се премахне и да се установи 

дихателен път чрез други средства. 

 С всяко устройство се доставя карта за записване 

за 40 използвания, в която да се записват номерът 

и датата на използването. Попълването на картата 

валидира гаранцията на устройството. 

 Използвайте единствено помпа със стандартен 

луерен конусен връх за надуване или спихване. 

 Трябва да носите ръкавици по време на 

подготовката и вкарването, за да сведете до 

минимум замърсяването на устройството. 

6 НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ 

Съществуват докладвани нежелани събития, които са 

асоциирани с използването на ларингеални маскови 

дихателни пътища. Потенциалните нежелани събития 

може да включват травма на дихателния път, 

дисфагия, възпалено гърло, дисфония, ларингоспазъм, 

обструкция, стридор, бронхоспазъм, пресипналост, 

гадене и повръщане, регургитация, аспирация, 

стомашно разтягане, непоносимост от пациента, напр. 

кашлица и нараняване на устата, устните или езика. 

Забележка: За пациенти/потребители/трети страни в 

Европейския съюз и в държави с идентични 

регулаторни режими (Регламент 2017/745/ЕС относно 

медицинските изделия); ако по време на използването 

на това устройство или в резултат от използването му 

възникне сериозен инцидент, моля, съобщете го на 

производителя и/или неговия упълномощен 

представител, както и на Вашите национални 

отговорни органи. Можете да намерите лицата за 

контакт с националните компетентни органи (лица за 

контакт по отношение на бдителността) и повече 

информация на следния уеб сайт на Европейската 

комисия https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-

devices/contacts_en 

7 ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА 

Предупреждение! LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 

Introducer се доставят нестерилни и трябва да се 

почистят и стерилизират преди първата и всяка 

следваща употреба. Опаковката не може да издържи 

високите температури при стерилизиране в автоклав, 

затова трябва предварително да се премахне. 

Предупреждение! Аксесоарът LMA® ProSeal™ 
Introducer трябва да се почисти и стерилизира по 

същия начин, както LMA® ProSeal™. 

Внимание! Използвайте само спринцовка 

със стандартен луеров връх за раздуване 

или изпускане. 

Внимание! По време на подготовка и въвеждане 

трябва да се носят ръкавици, за да се сведе 

до минимум замърсяването на устройството. 

7.1 Повторно обработване 

Общи предупреждения, предпазни мерки и 
ограничения 

Трябва винаги да гарантирате, че устройствата се 

използват и обработват от квалифициран персонал, 

който е специално трениран и има достатъчен опит по 

отношение на болничната хигиена и технологията за 

стерилизиране. За да се гарантира безопасното и 

ефективното повторно обработване на устройствата, 

са валидирани следните инструкции за ефикасност и 

съвместимост с устройствата от производителя. 

Крайният потребител е отговорен да гарантира, че 

почистването и стерилизирането се изпълняват с 

подходящо оборудване, материали и персонал, за а се 

постигне желаният резултат. Всички отклонения от 

тези инструкции трябва да се оценяват откъм 

ефикасност и последващи нежелани ефекти. 

Използваното по време на повторното обработване 

оборудване трябва да е валидирано откъм 

ефективност в съответствие с международно 

признатите стандарти: 

- Почистващите-дезинфекциращи машини трябва да 

отговарят на изискванията на ISO 15883 series и/или 

ANSI / AAMI ST15883 Series. 

- Парните стерилизатори трябва да отговарят на 

изискванията на EN 13060/EN 285 съвместно с ISO 

17665 и/или ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

 

Насоките на Световната здравна организация (СЗО) и 

публикуваната литература посочват, че процедурите за 

почистване и стерилизиране на LMA® ProSeal™ и LMA® 

ProSeal™, които са посочени по-долу, са достатъчни за 

инактивирането на конвенционални патогени (т.е. 

бактерии, гъбички и вируси). При пациенти, за които е 

известно или се подозира, че имат трансмисивна 

спонгиформна енцефалопатия, се препоръчва 

институциите да следват насоките на СЗО, като унищожат 

LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ след употреба, вместо 

да ги използват повторно. 

Предупреждение: Преди първоначалното използване 
и всяко последващо използване всички устройства 
трябва да се подложат на повторно обработване, както 
е описано в разделите по-долу. Следвайте 
инструкциите и предупрежденията на производителите 
на всички използвани обеззаразяващи средства, 
дезинфектанти и агенти. 

Внимание: Внимателната работа е от съществено 
значение. LMA® ProSeal™ е изработен от силикон от 
медицински клас, който може да се скъса или 
продупчи. Винаги избягвайте контакт с режещи или 
остри предмети. 

Предупреждение: С правилно почистване, 
стерилизиране и третиране LMA® ProSeal™ може да се 
използва максимум 40 пъти. Правилното почистване и 
стерилизиране на дихателния път е от съществено 
значение, за да се гарантира непрекъснатото 
безопасно използване до 40 пъти. Не се препоръчва 
употреба над посочения брой пъти, тъй като може да 
възникне отслабване на компонентите, което да 
доведе до влошаване на действието и внезапна 
повреда на устройството. 

Опаковката не може да издържи на високите 
температури на автоклавирането и трябва да се 
изхвърли преди стерилизиране. 

ПОВТОРНО ОБРАБОТВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВОТО 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ВСЯКА ПОСЛЕДВАЩА УПОТРЕБА 

Подготовка за употреба преди обработване 

Махнете всички следи от замърсявания незабавно 
след употреба, за да не се допусне отлагане. Не 
използвайте фиксиращи агенти или гореща вода 
(>40 °C/104 °F). Съхранението и транспортирането на 
устройствата до мястото за повторно обработване 
задължително трябва да става в запечатан контейнер. 

ПОЧИСТВАНЕ  

Предупреждения и предпазни мерки 

Предупреждение: Не използвайте гермициди, 
дезинфектанти или химически агенти като 
глутаралдехид (Cidex®), етилен оксид, базирани на 
фенол почистващи агенти, съдържащи йод почистващи 
агенти или кватернерни амониеви съединения при 
почистването или стерилизирането на дихателния път. 
Тези вещества се абсорбират от материалите на 
устройството, което води до експозиция на пациента 
към потенциално тежки изгаряния на тъкани и 
възможно влошаване на устройството. Не използвайте 
LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ Introducer, които са 
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били изложени на някое от тези вещества. 
Почистващите препарати не трябва да съдържат 
дразнители на кожата или лигавиците. 

Ако нямате достъп до препоръчаните почистващи 
препарати, които са посочени в раздела за почистване, 
можете да използвате леки почистващи препарати или 
ензимни почистващи препарати в съответствие с 
инструкциите на производителя. Моля, имайте 
предвид, че всички отклонения от тези инструкции, 
включително използването на почистващи 
агенти/препарати, които не са изрично посочени в тези 
инструкции, ще изискват оценяване на почистващия 
процес откъм ефикасност и удачност за конкретното 
устройство. Съответната оценка обикновено изисква 
квалификация за оборудването и конкретни за 
устройството квалификации/проверки на работата. 

Предупреждение: Неправилното почистване, 
изплакване и подсушаване на LMA® ProSeal™ и LMA® 
ProSeal™ Introducer може да доведе до задържането 
на потенциално опасни остатъци или неадекватно 
стерилизиране. 

Силно се препоръчва прясно приготвена пречистена 
вода/силно пречистена вода или стерилна вода за 
окончателното изплакване. 

Ръчно почистване 

Винаги използвайте прясно приготвена почистваща 
вана. Спазвайте инструкциите на производителя на 
почистващия препарат по отношение на 
препоръчаните температури, концентрацията и 
времето за задържане. 

Инструкциите за ръчно почистване са валидирани чрез 
следното оборудване/почистващи препарати: 

Четка за почистване: мека четка с подходящ размер. 

Почистващи препарати/процес за почистване:  

А. Двоен ензимен почистващ препарат Endozime®, 
Ruhof Healthcare. 

Процес за почистване с почистващия препарат А по-
горе: 
 
1) Поставете LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 

Introducer в прясно приготвен почистващ разтвор 
(с концентрация 0,8%) при 36 °C до 40 °C/97 °F до 
104 °F и внимателно почистете устройствата, 
докато не се отстранят всички видими 
замърсявания.  

2) Когато почиствате LMA® ProSeal™, се уверете, че 
зоните зад каишката на LMA® ProSeal™ и под 
вътрешната дренажна тръба са чисти. 

3) Почистете дихателната тръба, като внимателно 
вкарате четката и ползвате леки движения напред-
назад. 

4) Почистете дренажната тръба, като леко вкарате 
четката през проксималния (външния) край на 
дренажната тръба, като внимавате да не повредите 
дренажната тръба. 

5) Изплакнете добре всички компоненти под течаща 
чешмяна вода. (Забележка: обърнете специално 
внимание на вътрешната контролна клапа, за да 
избегнете контакт с почистващия разтвор. Ако 
клапата влезе в досег с почистващ разтвор, 
изплакнете обилно под течаща чешмяна вода, за 
да отстраните остатъците почистващ препарат, 
тъй като те може да доведат до преждевременна 
неизправност на клапата.) 

6) Внимателно проверете всички компоненти за 
останали замърсявания. 

7) Ако забележите останали замърсявания, 
повторете цялата процедура по почистване. 

Ако забележите влага в клапата, попийте излишната 
влага с кърпа. 

Изсушете добре при стайна температура или в 
сушилня с циркулиращ въздух.  

ИЛИ 

Б. Разредете (8-10% v/v) разтвор на натриев 
бикарбонат. Можете да приготвите 10% разтвор на 
натриев бикарбонат, като смесите 1 чаша сода за 
хляб с 10 чаши вода. 

Процес за почистване с посочения по-горе почистващ 
препарат Б: 

1) Поставете LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 
Introducer в прясно приготвен почистващ разтвор 
при 36 °C до 40 °C/97 °F до 104 °F и внимателно 
почистете устройствата, докато не се отстранят 
всички видими замърсявания. 

2) Пригответе втори пресен почистващ разтвор, както 
е описано по-горе, и почистете щателно 
устройствата с подходяща мека четка.  

3) При почистването на LMA® ProSeal™, се уверете, 
че зоните зад каишката на LMA® ProSeal™ 
Introducer и под вътрешната дренажна тръба са 
чисти 

4) Почистете дихателната тръба, като внимателно 
вкарате четката с движения напред-назад, като 
внимавате да не повредите устройствата. 

5) Почистете дренажната тръба, като внимателно 
вкарате четката през проксималния (външния) 
край на дренажната тръба, като внимавате да не 
повредите дренажната тръба. 

6) Изплакнете обилно всички компоненти с течаща 
чешмяна вода. (Забележка: обърнете специално 
внимание на вътрешната контролна клапа, за да 
избегнете контакт с почистващия разтвор. Ако 
клапата влезе в досег с почистващ разтвор, 
изплакнете обилно под течаща чешмяна вода, за да 
отстраните остатъците почистващ препарат, тъй 
като те може да доведат до преждевременна 
неизправност на клапата.) 

7) Внимателно проверете всички компоненти за 
остатъчно замърсяване. 

8) Ако забележите остатъчно замърсяване, повторете 
пълната процедура по почистване. 

Ако забележите влага в клапата, попийте излишната 
влага с кърпа. 

Изсушете добре при стайна температура или в 
сушилня с циркулиращ въздух.  

Автоматично почистване 

Инструкциите за автоматично почистване са 
валидирани със следното оборудване: 

Миялна машина: Miele Type G7735 CD, Miele Standard 
поставка с портове за изплакване. 

Почистващи препарати: Deconex® PowerZyme, Borer 
Chemie AG 

Изпуснете напълно всички маншни. Поставете 
устройствата в поставката за инструменти. Уверете се 
в адекватното поставяне на всички устройства по такъв 
начин, че всички вътрешни и външни зони на 
устройствата да са достъпни. Свържете лумените на 
дихателните пътища с портовете за изплакване. 

Започнете процеса по измиване: миялна-
дезинфекцираща машина Miele G 7735 CD, програма 
Vario TD. 

1) 2 минути предварително почистване със студена 
вода (≤ 35 °C/95 ºF).  

2) Източване 

3) 5 минути почистване с Deconex® PowerZyme, 0,5% 

при 55 °C /131 ºF.  

4) Източване 

5) 3 минути неутрализиране със студена вода (≤ 

35 °C/95 ºF). 

6) Източване 

7) 2 минути изплакване със студена вода 

(≤ 35 °C/95 ºF) 

8) *Термична дезинфекция по желание след 

автоматичното почистване. 

5 минути термична дезинфекция при 90 °C/194 ºF. 

Уверете се в достатъчното изсушаване (напр. чрез 

циркулиращ въздух 70 °C/158 ºF, 1 час). 

*Дезинфекция 

Термичната дезинфекция може да се направи като 

част от процеса за автоматично почистване в стъпка 8 

по-горе за програмата Vario TD. 

ИНСПЕКЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ИЗПИТВАНЕ 

Инспектирайте устройството и проверете 

функционалността, както е описано в раздел „Проверки 

преди употреба/тестове на работата“. 

Всички функционални изпитвания и инспекции, които са 

описани в това ръководство, трябва да се направят като 

част от всяка процедура за повторна обработка преди 

стерилизирането на LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 

Introducer. Неуспешен резултат от което и да е от 

съответните изпитвания указва, че устройството е 

преминало полезния си живот и трябва да се смени. 

ОПАКОВАНЕ 

Избраната опаковка за термичното стерилизиране 

трябва да отговаря на изискванията съгласно ISO/ANSI 

AAMI ISO 11607. За САЩ: използвайте одобрена от FDA 

опаковка за стерилизиране. 

Преди опаковане за стерилизиране огледайте за 

остатъчна влага. 

СТЕРИЛИЗИРАНЕ 

Предупреждения и предпазни мерки 

Единственият препоръчан метод за стерилизиране на 

LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ Introducer е парното 

автоклавиране. 

Спазването на процедурата по-долу е от съществено 

значение, за да се гарантира стерилизиране на LMA® 

ProSeal™ и LMA® ProSeal™ Introducer, без те да се 

повредят.. 

Внимание: Интегритетът на материалите на LMA® 
ProSeal™ и LMA® ProSeal Introducer за многократна 
употреба ще бъде неблагоприятно повлиян от 
надвишаване на цикъла за стерилизиране от 273 ºF 
или 134 º C. 

Автоклавите варират според дизайна си и работните 
си характеристики. Параметрите на цикъла трябва 
винаги да се проверяват в писмените инструкции от 
производителя на конкретния автоклав за 
използваната конфигурация. 

Персоналът на здравното заведение е отговорен за 
спазването на посочените и проверените процеси в 
заведението, както и за контролирането на процеса. В 
противен случай може да се стигне до анулиране на 
процеса на здравното заведение за стерилизация. 

За стерилизирането на LMA® ProSeal™ 

(без червена запушалка), непосредствено преди 
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стерилизирането в парен автоклав изпуснете маншона, 

като издърпате спринцовката назад, за да се получи 

вакуум в него. След това извадете спринцовката, като 

поддържате вакуума. Уверете се, че спринцовката, 

използвана за изпускане на маншона, и клапата са сухи. 

За да се избегне повреждане на клапата, не 

поставяйте спринцовката в отвора на клапата твърде 

силно. Преди стерилизиране в автоклав извадете 

спринцовката от отвора, за да избегнете повреда на 

клапата. 

Ако след изваждане на спринцовката маншонът на 

изпуснато устройство LMA® ProSeal™ без ръчна клапа 

се раздуе бързо и спонтанно, не стерилизирайте в 

автоклав и не използвайте повече маската. Това указва 

наличие на дефектно устройство. Нормално е обаче 

маншонът да се раздуе бавно за няколко часа, тъй като 

силиконовият гумен материал пропуска газове. 

Внимание! Въздухът и влагата, останали в маншона, 

ще се разширят под действие на високата температура 

и ниското налягане в автоклава, причинявайки 

непоправима повреда (перфориране и/или разкъсване) 

на маншона и/или балона за раздуване. 

При стерилизиране на LMA® ProSeal™ с червена 

запушалка не е нужно предварително да изпускате 

маншона, затова е нормално устройството LMA® ProSeal™ 

да е раздуто преди изваждането му от автоклава, ако 

ръчната клапа е отворена. 

Внимание! Уверете се, че по време на стерилизиране 

ръчната клапа на LMA® ProSeal™ е отворена, за да 

предотвратите перфориране на маншона. 

Настройки за стерилизиране  

Препоръчва се парна стерилизация чрез 

предварителен вакуум или процес по гравитационно 

изместване. Всички цикли по-долу са проверени в 

съответствие с международно хармонизираните 

стандарти, за да се достигне ниво на гарантирана 

стерилност (SAL), което е подходящо за 

предназначението на устройствата и отговаря на 

международно разпознатите стандарти и насоки.  

 

Тип Температура Време за 
задържане 

Минимално 
време за 
изсушаване 

Цикъл за 
предв. вакуум 

134 °C 
(273 °F) 

3 минути 16 минути 

Гравитационно 
изместване 

132 °C 
(270 °F) 

10 
минути 

1 минута 

След автоклавиране оставете устройството да се охлади 

при стайна температура преди използване. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранявайте стерилизираните устройства при стайна 

температура в сухо място без прах, далеч от пряка 

слънчева светлина. 

Стерилните, опаковани инструменти трябва да се 

съхраняват на обозначено място с ограничен достъп, 

което е снабдено с добра вентилация и осигурява 

защита срещу прах, влага, насекоми, вредители и 

екстремни температури/влажност. 

7.2 Проверка преди употреба/ 
Изпробване на действието 

Предупреждение! Преди всяка употреба на 
LMA® ProSeal™ или аксесоарното устройство LMA® 
ProSeal ™ Introducer трябва да провеждате описаните 
по- долу неклинични проверки или тестове. Тестовете 

на действието трябва да се провеждат в място и по 
начин, отговарящ на приетата медицинска практика, 
която свежда до минимум замърсяването на 
устройството преди въвеждане. Неуспех на който и да 
е от тестовете показва, че устройството е превишило 
периода на полезна употреба и трябва да се изхвърли. 

7.2.1 Тест на действието 1: Визуална проверка 

Устройство LMA® ProSeal™ 

 Проверете повърхността на маншона, дихателната 

и дренажната тръба за повреда, включително 

срезове, разкъсвания или надрасквания. 

 Проверете вътрешната част на балона на маската, 

дихателната и на дренажната тръба, за да се 

уверите, че в тях няма препятствия и свободни 

частици. Частиците в тръбите трябва да се 

отстранят. 

 Проверете прозрачността на тръбите. С времето и 

използването дихателните тръби за многократна 

употреба постепенно се обезцветяват. 

Аксесоар LMA® ProSeal™ Introducer  

 Огледайте дали по устройството няма остатъци и 

дали не е повредено или във влошено състояние, 

например с деформации, пукнатини по повърхността и 

т.н. 

Предупреждение: Не използвайте дихателния път LMA® 

или аксесоарите, ако те са повредени или във влошено 

състояние по какъвто и да било начин. 

Предупреждение! Не използвайте LMA® ProSeal™, ако 

тръбите са обезцветени, тъй като това намалява 

възможността по време на чистене да се виждат 

и отстраняват ефективно външни частици, както и да се 

виждат регургитирани флуиди при употреба. 

Предупреждение! Не използвайте LMA® ProSeal™, ако 

устройството е повредено или ако видимите частици не 

могат да се отстранят от вътрешността на дихателната 

тръба, тъй като е възможно те да се вдишат от пациента 

след въвеждане. 

 Проверете 15-милиметровия конектор. Той трябва 

да приляга плътно във външния край на 

дихателната тръба. 

 Уверете се, че не може да се извади с ръка 

с умерена сила. Не дърпайте прекалено силно и не 

извивайте конектора, тъй като може да развалите 

херметизирането. 

Предупреждение! Не използвайте LMA® ProSeal™, ако 

конекторът на маската не приляга плътно във външния 

край на дихателната тръба. 

 Уверете се, че частта от дренажната тръба на 

LMA® ProSeal™ в балона на маската не е скъсана 

или перфорирана и че няма замърсявания между 

тръбата и маската. 

 Ако има такъв, проверете задния маншон на LMA® 

ProSeal™ за гънки или ръбове, предполагащи 

перфориране. 

7.2.2 Тест на действието 2: Раздуване и изпускане 

 Поставете внимателно спринцовка в отвора на 

клапата и изпуснете напълно устройството, така че 

стените на маншона да прилепнат плътно една 

срещу друга. За да изпуснете LMA® ProSeal™, 

червената запушалка трябва да е затворена. 

Извадете спринцовката от отвора на клапата. 

Проверете стените на маншона, за да видите дали 

остават плътно прилепнали една срещу друга. 

Предупреждение! Не използвайте устройството, ако 

стените на маншона се раздуват бързо и спонтанно, 

дори само частично. 

 Проверете напълно изпуснатата маска 

LMA® ProSeal™ за гънки или ръбове, 

предполагащи перфориране. Ако има видими 

гънки, задният маншон може да е силно 

перфориран и в такъв случай не трябва да 

използвате LMA® ProSeal™. 

 Напълнете маншона с 50% повече въздух от 

препоръчителния максимален клиничен обем за 

раздуване (вижте приложението СПЕЦИФИКАЦИИ). 

Всяко изпускане на маншона, забелязано до две 

минути, указва наличие на перфорация. Проверете 

симетрията на раздутия маншон. Не трябва да има 

неравни издутини по нито един от краищата или 

стените. 

 

Предупреждение! Не използвайте дихателната тръба 

LMA®, ако има изпускане от маншона или неравни 

издутини. 

 Докато устройството е раздуто с 50% повече, 

проверете балона за раздуване. Формата му 

трябва да е на тънка, леко сплесната елипса, а не 

сферична. 

Предупреждение! Не използвайте дихателната тръба 

LMA®, ако балонът за раздуване е сферичен или с 

неправилна форма, тъй като това може да създаде 

трудности при измерване на налягането в маншона. 

 Докато устройството е раздуто с 50% повече, 

проверете вътрешността на дренажната тръба на 

LMA® ProSeal™ от двете страни на маската. 

Уверете се, че тръбата не е деформирана или 

перфорирана. 

Предупреждение! Използването на LMA® ProSeal™ с 

деформирана или запушена дренажна тръба може да 

попречи на достъпа до стомаха или въвеждането на 

стомашна сонда и да позволи раздуване на стомаха и 

възможна регургитация. Използването на перфорирана 

или скъсана дренажна тръба може да попречи на LMA® 

ProSeal™ да се раздуе или да позволи освобождаване на 

анестезиологични газове. 

7.3 Подготовка преди въвеждане 

Преди въвеждане на устройството, маншонът трябва 
да е напълно изпуснат до сплесната клиновидна 
форма. По стените не трябва да има гънки и маншонът 
трябва да е прав в дисталния край (фигури 6a и 6b). 
Тази форма спомага за безболезнено въвеждане и 
правилно поставяне в пациента. Тя намалява 
опасността от навлизане на дисталния край във 
валекулите или глотиса и предотвратява притискането 
му към епиглотиса или аритеноидите.  

 

Фигура 5: Ръчно изпускане на LMA® ProSeal™ 
(обърнете внимание на ръчния натиск при върха). 
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Преди изпускане на LMA® ProSeal™ и по време на 
клинична употреба се уверете, че червената 
запушалка е затворена. 

Метод за изпускане на маншона:  

Устройството може да се изпусне и ръчно, като стиснете 
дисталния край с палец и показалец (Фигура 5) за 
постигане на правилна форма на маншона. Принципите и 
резултатите са еднакви за всички методи на изпускане. 
 

Смазването на задната повърхност на маншона 
трябва да се извърши непосредствено преди 
въвеждане, за да не изсъхне лубрикантът. Смазвайте 
само задната повърхност на маншона, за да 
избегнете блокиране на отвора за дихателния път или 
аспириране на лубриканта. Препоръчително е в 
задния връх на изпуснатия маншон да се сложи малко 
количество от лубриканта. Не е нужно да разнасяте 
лубриканта по повърхността на маската. 

Предупреждение: Трябва да използвате 
водоразтворим лубрикант, като например K-Y Jelly®. Не 
използвайте базирани на силикон лубриканти, тъй като 
те влошават качеството на компонентите на LMA® 

ProSeal™ и LMA® ProSeal™ Introducer. Не се 
препоръчва да използвате лубриканти, които съдържат 
лидокаин. Лидокаинът може да забави връщането на 
защитните рефлекси и може да провокира алергична 
реакция или да засегне обграждащите структури, 
включително гласните струни. 

Предупреждение! Смазвайте само задната 
повърхност на маншона, за да избегнете блокиране на 
отвора за дихателния път или аспириране на лубриканта.  

 

8 ВЪВЕЖДАНЕ 

8.1 Въведение 

Преди употреба на LMA® ProSeal™ и LMA® ProSeal™ 
Introducer потребителят трябва да се запознае с 
указанията в това ръководство.  

Предупреждение! Неправилно поставената маска може 
да доведе до ненадежден или запушен дихателен път, 
както и до невъзможност за дренажната тръба на LMA® 
ProSeal™ да отвежда флуидите от стомаха и до 
увеличаване на вероятността за стомашна инсуфлация 
при употреба с PPV. Винаги след въвеждане проверявайте 
правилното положение. 

Предупреждение! Уверете се, че при клинична употреба 
червената запушалка е затворена, за да предотвратите 
изпускане на маншона. 

Предупреждение! За да се избегне травма, не трябва да 
използвате прекомерна сила при въвеждане на LMA® 
ProSeal™ или на стомашната сонда през дренажната 
тръба на LMA® ProSeal™. 

Предупреждение! Неподходящата анестезия може да 
доведе до кашлица, задържане на дишането или 
ларингеален спазъм. 

Внимание: Проходимостта на дихателния път трябва да 
бъде потвърдена повторно след всяка промяна в 
позицията на главата и врата на пациента.  

Преди въвеждане трябва да отбележите следното:  

 Маншонът винаги трябва да е напълно изпуснат 

чрез внимателно изтегляне на спринцовката за 

изпускане и издърпване на тръбата за раздуване. 

 Проверете дали размерът на устройството 
е подходящ за пациента (вижте приложението в 
края на това ръководство). Диапазоните са 
приблизителни и изборът на подходящ размер 
трябва да се направи по клинична преценка. 

 Проверете формата на маншона и смазването му, 
както е описано по-горе. 

 Трябва да имате резервна стерилна дихателна 
тръба LMA®, готова за незабавна употреба. По 
възможност трябва да разполагате и с 
допълнителен размер на дихателната тръба LMA®. 

 Извършете предварително окисляване и изпълнете 
стандартните процедури за наблюдение. 

 Преди да опитате въвеждане, достигнете 
необходимото ниво на анестезия. Съпротивата, 
преглъщането, хапането и гаденето показват 
неподходяща анестезия и/или техника. Неопитните 
потребители трябва да изберат по- дълбоко ниво на 
анестезия. 

 Идеалното положение е екстензия на главата и 
флексия на шията в позицията, обикновено 
използвана за трахеална интубация („положение 
помирисвам“). То може да се постигне чрез 
натискане на главата отзад с другата ръка по 
време на въвеждане. За извиване на шията може 
да се използва възглавница. 

 При използване на LMA® ProSeal™ Introducer е 
възможно да ограничите или избегнете 
манипулацията на главата и шията. 

8.2 Метод за индуциране 

При въвеждането на LMA® ProSeal™ могат да се 
използват следните методи за индуциране: 

 Пропофол: Това е най-подходящото вещество за 
въвеждане, тъй като оптимално приглушава 
рефлексите на горния дихателен път. 

 Инхалационно индуциране: Това създава идеални 
условия за въвеждане при деца и някои възрастни.  

 Тиопентон или други барбитуратни вещества: 
Сами по себе си барбитуратите не са най- 
подходящите вещества за индуциране. 

8.3 Метод за въвеждане 

LMA® ProSeal™ може да се въведе чрез стандартна 
техника с показалец и палец в зависимост от достъпа 
до пациента. 

LMA® ProSeal™ може да се въведе и с LMA® ProSeal™ 
Introducer. Специалният инструмент може да осигури по-
добър метод за въвеждане от техниките с показалец и палец 
при използване на LMA® ProSeal™ с размер от 1 до 2½. 

Всичките три техники се подчиняват на едни и същи 
принципи. За правилно поставяне на LMA® върхът на 
маншона не трябва да навлиза във валекулите и 
отвора на глотиса или да се притиска към епиглотиса и 
аритеноидите. Маншонът трябва да е изпуснат в 
правилната клиновидна форма (фигури 6a и 6b) и да се 
поддържа притиснат в задната фарингеална стена на 
пациента. За избягване на контакт с предните 
структури въвеждащият пръст трябва на натиска 
тръбата напред (краниално) по време на въвеждането. 

  

Фигура 6a: Правилно изпуснато за въвеждане 

LMA ProSeal™. 

Фигура 6b 

Фигура 7a: Поставяне на върха на LMA ProSeal™ 
Introducer в ремъка. 

Фигура 7b: Обвиване на тръбите около LMA 
ProSeal™ Introducer и поставяне на проксималния край 
на дихателната тръба в съответния жлеб. 

Фигура 8: LMA ProSeal™, поставено в LMA 
ProSeal™ Introducer. 



Указания за употреба 
BG–Версия на български език 

9 

 

8.4 Техника за въвеждане чрез 
LMA® ProSeal™ Introducer 
Тази техника е препоръчителна за LMA® ProSeal™ с 
размер от 1 до 2½. 

Изберете съответния размер на инструмента, както е 
показано в приложението в края на това ръководство. 

Поставете върха на инструмента в ремъка в задната част на 
маншона (фигура 7a). Обвийте тръбите около изпъкналата 
повърхност на крилото и поставете проксималния край на 
дихателната тръба в съответния жлеб в инструмента 
(фигура 7b). На фигура 8 е показано устройството LMA® 
ProSeal™, поставено в инструмента за въвеждане. 

При пряка видимост натиснете върха на маншона нагоре 
към твърдото небце и изравнете маншона с него (фигура 
9). При въвеждане трябва задната част на маската да 
допира твърдото небце, а балонът й да е обърнат към 
езика. Проверете положението на маската и плъзнете 
маншона по-навътре към небцето (фигура 10). Натиснете 
челюстта надолу със средния си пръст или инструктирайте 
асистент да издърпа долната челюст надолу за кратко. 

 

При небце с висок свод може да е необходим страничен 
подход. Огледайте внимателно устата, за да се уверите, 
че върхът на маншона не е огънат. Като придържате 
крилото на инструмента за въвеждане близо до 
брадичката, завъртете устройството навътре с единично 
плавно кръгообразно движение (фигура 11). 

При въвеждане следвайте извивката на твърдото 
устройство за въвеждане. По време на това движение 
челюстта не трябва да се държи широко отворена, тъй 
като езикът и епиглотиса могат да пропаднат надолу и 
да блокират пътя на маската. Не използвайте дръжката 
като лост за отваряне на устата. Продължете към 
хипофаринкса, докато усетите ясно противодействие 
(фигура 12). 

Преди да извадите инструмента за въвеждане, трябва 
да отместите другата си ръка от тила на пациента, за да 
стабилизирате дихателната тръба (фигура 13). Това 
предотвратява издърпването на LMA® ProSeal™ при 
изваждане на инструмента. Също позволява 
завършване на въвеждането, в случай че с инструмента 
не е постигнато пълно въвеждане. На този етап LMA® 
ProSeal™ трябва да се разположи правилно с добре 
притиснат връх към горния сфинктер на хранопровода. 

 

Внимание: Въвеждащият елемент трябва дасе 
преди надуването и фиксирането на LMA® ProSeal™. 

8.5 Техника за въвеждане чрез 
показалеца 

Хванете LMA® ProSeal™ като химикалка и натиснете 
ремъка на инструмента за въвеждане с показалеца си 
(фигура 14). Обърнете внимание на извивката и 
положението на ръката и китката (фигура 15). 

При пряка видимост натиснете върха на маншона нагоре 
към твърдото небце и изравнете маншона с него. 
Обърнете внимание на положението на ръката и китката 
(фигура 16). При небце с висок свод може да е 
необходим страничен подход. Преди да продължите, 
огледайте внимателно устата, за да се уверите, че 
върхът на маншона е правилно прилепнал към небцето. 
 

По-широкото отваряне на устата улеснява проверката 
на положението на маската. Натиснете челюстта надолу 
със средния си пръст или инструктирайте асистент да 
издърпа долната челюст надолу за кратко.  

С навлизането на показалеца навътре в устата, той се 
изправя в ставата си (фигура 17). По време на това 
движение челюстта не трябва да се държи широко 
отворена, тъй като езикът и епиглотиса могат да 
пропаднат надолу и да блокират пътя на маската. 

Фигура 10: Натискане на маншона по-навътре в 
устата, като се поддържа налягането върху небцето. 

Фигура 9: Натискане на върха на маншона към 
твърдото небце. 

Фигура 11: Плъзгане на устройството навътре с 
въртеливо движение, като се натиска към профила на 
твърдото и мекото небце. 

Фигура 12: Въвеждане на устройството към 
хипофаринкса до усещане на ясно противодействие. 

Фигура 13: Задържане на тръбите при изваждане на 

LMA ProSeal™ Introducer. 

Фигура 14: Задържане на LMA ProSeal™ с 
показалец в ремъка. 

Фигура 15: Задържане на устройството с показалец в 
ремъка. Обърнете внимание на свитата китка. 

Фигура 16: Натискане на маската нагоре към 
твърдото небце. 

Фигура 17: Плъзгане на маската навътре с разгъване на 
показалеца. 

Фигура 18: Натискане на пръста към другата ръка за 
упражняване на противонатиск. 
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Направлявайки устройството с показалеца си, 
натиснете назад към другата ръка, за да упражните 
противонатиск (фигура 18). Не използвайте прекомерна 
сила. Въведете устройството към хипофаринкса, докато 
усетите ясно противодействие. Пълното въвеждане се 
постига само с напълно разгънат показалец и напълно 
свита китка (фигура 19). 

В зависимост от големината на пациента, може да се 
наложи да вмъкнете пръста се в устната кухина напълно 
разгънат, за да усетите противодействие. 
 

 

Преди да извадите пръста си, трябва да отместите 

другата си ръка от тила на пациента, за да натиснете 

дихателната тръба надолу (фигура 20). Това 

предотвратява издърпването на LMA® ProSeal™ при 

изваждане на пръста. То също позволява пълно 

въвеждане, в случай че такова не е постигнато с 

показалеца. На този етап LMA® ProSeal™ трябва да се 

разположи правилно с добре притиснат връх към 

горния сфинктер на хранопровода. 

8.6 Техника за въвеждане чрез палеца 

Техниката за въвеждане чрез палеца може да се използва, 

когато достъпът до пациента отзад е затруднен или за 

бързо установяване на дихателен път при извършване на 

CPR. Палецът се поставя в ремъка, както е показано на 

фигура 21. Въвеждането е подобно на това с показалеца. 

 

Когато палецът доближи устата, пръстите се разгъват 

над лицето на пациента. Палецът се въвежда, докато 

се разгъне напълно. Натискът на палеца в твърдото 

небце служи също за привеждане на главата в екстензия 

(фигури 22-25). 

 

  

 

 

 
 

8.7 Проблеми при въвеждане 

Неподходящата дълбочина на анестезията може да 
доведе до кашлица и задържане на дишането по време на 
въвеждане. В такъв случай анестезията трябва незабавно 
да се задълбочи чрез инхалационни или интравенозни 
вещества и да започне ръчно обдишване. 

Ако устата на пациента не може да се отвори достатъчно 
за въвеждане на маската, първо се уверете, че пациентът 
е подходящо анестезиран. Можете да помолите асистент 
да издърпа челюстта надолу. Това улеснява огледа на 
устата и проверката на положението на маската. Не 
поддържайте натискът върху устата, след като маската 
премине зад зъбите. 

При въвеждане маншонът трябва да притиска тръбата към 
небцето, в противен случай върхът може да се огъне от 
самосебе си или да срещне неравност или издутина в 
задния фаринкс (напр. уголемени сливици). Ако маншонът 
не прилепне или започне да се огъва при придвижването 
си, трябва да извадите маската и да я въведете отново. 
В случай на препречване от сливиците често с успех може 
да се използва диагонално изместване. 

Ако трудностите при избраната техника продължават, 
трябва да се използва някоя от другите техники, описани 
по-горе.  

8.8 Раздуване на устройството 

След въвеждане, тръбите трябва да се подават от 
устата, насочени каудално. Без да държите тръбите, 
раздуйте маншона докато налягането в него да стане 
60 cm H2O (фигура 26). Обемите за раздуване, 
показани в приложението в края на това ръководство, 
са максимални. Често за херметизиране и достигане на 
налягане в маншона 60 cm H2O е достатъчна 
половината от максималния обем. 

 

Предупреждение! Никога не раздувайте прекомерно 
маншона след въвеждане. Избягвайте налягане в 
маншона, по-голямо от 60 cm H2O. Маншонът е 
предназначен за раздуване с ниско налягане 
(приблизително 60 cm H2O). Прекомерното раздуване 
няма да подобри херметизирането, но може да причини 
исхемия на лигавицата, изваждане на устройството или 
деформиране на дренажната тръба. 

 

Фигура 25: Използване на другата ръка за 
завършване на въвеждането. 

Не превишавайте 

налягане от 60 cm H2O 

Фигура 26: Раздуване на LMA ProSeal™ до налягане 
от не повече от 60 cm H2O. 

Figura 19. Far avanzare il dispositivo nell’ipofaringe finché 
non si avverte una resistenza. 

Фигура 20: Внимателно натискане на външния край 
на дихателната тръба при изваждане на показалеца. 

Фигура 21: Задържане на устройството с палец 
в ремъка. 

Фигура 22: Поставяне на маската до небцето. 

Фигура 23: Карниално натискане (вижте стрелката) за 
изпъване на главата, когато палецът е срещу небцето. 

Фигура 24: Разгъване на пръстите над главата за 
преминаване на палеца навътре. 
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Предупреждение! Прекомерното налягане в маншона 
може да доведе до неправилно разполагане и 
заболяване на фаринкса/ларинкса, включително болки 
в гърлото, дисфагия и увреждане на нерв. 

Първоначалният обем в маншона е различен в зависимост 
от пациента, размера на устройството, положението на 
главата и дълбочината на анестезията. При раздуване на 
маншона не дръжте тръбата, защото това ще попречи на 
маската да се установи в правилното си положение. 
Понякога се забелязва леко движение навън, когато 
устройството приляга в хипофаринкса. 

Признаците за правилно поставяне могат да включват 
едно или повече от следните: леко придвижване на 
тръбата навън при раздуване, наличие на малка 
овална подутина на шията в тироидната и крикоидната 
област или липса на маншона в устната кухина. 

8.9 Свързване към анестезиологичната 
система 

Като внимавате да не се извади, свържете 
устройството към анестезиологичната верига 
и приложете умерено ръчно обдишване, за да 
раздуете белите дробове, като следите за изтичане на 
въздух. За проверка на правилния обмен на газове 
използвайте аускултация и капнометрия. 
Аускултирайте антеролатералната област на шията за 
необичайни звуци, които могат да показват лек 
ларингеален спазъм или слаба анестезия. 

8.10 Диагностициране на правилни или 
неправилни позиции на маската 

При въвеждане и раздуване на LMA® ProSeal™ огледайте 
внимателно предната част на шията, за да видите дали 
пръстеновидният хрущял се премества напред, указвайки 
правилното преминаване на маската зад него. 

Правилното поставяне (фигура 27а) трябва да доведе до 
пълно херметизиране към глотиса (преграда 1) с връх на 
маската, заклинен в горния сфинктер на хранопровода 
(преграда 2). Вграденият мундщук за захапване трябва да 
лежи между зъбите. Ако маската е разположена твърде 
проксимално поради непълно въвеждане, от 
проксималния край на дренажната тръба ще изтича газ 
при раздуване на белите дробове и защитата в случай на 
рефлукс ще бъде малка (фигура 27b). Това трябва да се 
поправи с повторно въвеждане на маската. Не опитвайте 
да спрете изтичането на въздух, като запушите 
дренажната тръба. 

В редки случаи лошо изпусната или въведена маска може 
да навлезе във вестибулума на ларинкса (фигура 27c). 
При това положение дишането може да е затруднено и от 
проксималния край на дренажната тръба да изтича газ. 
Въпреки подходящата анестезия, при натискане на 
маската навътре дишането се влошава. Маската трябва 
да се извади и въведе отново. За да се улесни 
определянето на правилно или неправилно поставена 
маска, сложете малко количество (1-2 ml) водоразтворим 
лубрикант в проксималния край на дренажната тръба. 
При правилно поставена маска лубрикантът трябва леко 
да се движи нагоре и надолу. Ако няма движение или 
поставеното количество се изхвърли, маската може да е 
въведена неправилно. 

Лошото въвеждане или изпускане може също да причини 
огъване на върха на маската назад в хипофаринкса, 
запушвайки дренажната тръба (фигура 27d). Ако върхът е 
огънат назад, може да няма движение в лубриканта. 
Лесен неинвазивен метод за откриване на този проблем е 
поставянето на стомашна сонда до края на върха на 
маската и проверка дали дренажната тръба е отворена. 
Ако сондата не достигне дисталния край на дренажната 
тръба, вероятно върхът на маската е огънат. Това може 
да се провери и с фиброоптична скопия. Маската трябва 
да се извади и въведе отново. 

 

 

За да определите дали маската е разположена 
твърде високо (фигура 27b) или е навлязла в 
глотиса (фигура 27c), я натиснете още по-навътре. 
Това спира изтичането, ако маската е твърде 
високо, но увеличава препятствието за дишането, 
ако върхът й е навлязъл в глотиса. 

Предупреждение! Ако от дренажната тръба има 
изтичане дори когато устройството е поставено 
правилно, това може да показва, че то е повредено 
(напр. скъсана или перфорирана вътрешна 
дренажна тръба). Ако устройството е повредено по 
какъвто и да било начин, не трябва да се използва. 

В приложението има ръководство за улесняване на 
правилното поставяне на LMA® ProSeal™. 

8.11 Закрепване на устройството 

Всички размери LMA® ProSeal™ имат вграден 
мундщук за захапване, освен LMA® ProSeal™ размер 
1. След като се надуе, устройството трябва да се 
закрепи с лейкопласт, както е показано на фигура 28. 
При закрепване външният край на дихателната тръба 
трябва внимателно да се натисне. Това гарантира 
доброто притискане на върха на маската към горния 
сфинктер на хранопровода. За да предотвратите 
опасността от завъртане на устройството, го 
закрепете с външния му край над средата на 
брадичката, както е показано на фигура 28. 

При употреба на LMA® ProSeal™ размер 1 фиксирайте 
дихателната тръба с особено внимание, така че маншонът 
да не се върти и измества от място. Въпреки че при 
двойната дихателна тръба има по-голяма стабилност и по-
малка вероятност от завъртане, отсъствието на мундщук 
за захапване изисква повишено внимание. 

Предупреждение! При закрепването на LMA® ProSeal™ 
размер 1 трябва да се подхожда с особено внимание, 
поради отсъствието на мундщук за захапване. 

 

  

Фигура 27a: Правилно поставяне 

Правилно поставено LMA ProSeal™: добро 
ерметизиране без стомашна инсуфлация. 

Фигура 27b: Неправилно поставяне 
LMA ProSeal™, поставено твърде високо във 
фаринкса: лошо херметизиране, позволяващо 
преминаване на флуиди в показаните със стрелки 
посоки. Изтичането през дренажната тръба може 
да спре с натискане на маската по-навътре. 

Фигура 27c: Неправилно поставяне LMA ProSeal™, 
поставено с върха във вестибулума на ларинкса. 
Дишането е затруднено и се влошава, ако маската се 
натисне още по-дистално. 

Фигура 27d: Неправилно поставяне 

Маската LMA ProSeal™ се е огънала назад 
в хипофаринкса и запушва дренажната тръба. 

Преграда 1 

Преграда 2 

Фигура 28: Закрепване на устройството на място 
с лейкопласт. 
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9 ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
ОТ АНЕСТЕЗИЯ 

Както и при другите методи за поддържане на 
дихателен път, при употребата на LMA® ProSeal™ е 
препоръчително използването на пулсоксиметрия и 
капнометрия. Устройството може да се използва за 
спонтанно дишане или контролирано обдишване. 

9.1 Спонтанно дишане 

LMA® ProSeal™ се понася добре от пациенти със 
спонтанно дишане, когато се използват летливи вещества 
или интравенозна анестезия, при условие че тя е 
подходяща за нивото на хирургическото дразнене и 
маншонът не е твърде раздут. 

При неподходяща анестезия, ако индуцирането на 
агента спре преди достигане на достатъчно ниво за 
поддръжка, може да възникнат кашлица, задържане на 
дишането или движения. Това е особено вероятно след 
оказване на външно дразнене, като оперативна намеса 
или обръщане на пациента, при погрешно преценено 
ниво на анестезия. Трябва внимателно да се приложи 
обдишване до възвръщане на дишането. 

9.2 Обдишване с положително 
налягане (PPV) 

Въпреки че може да се използва при пациенти със 
спонтанно дишане, устройството LMA® ProSeal™ е 
предназначено за употреба с PPV със и без мускулни 
релаксанти. При избор на техника с релаксант, той 
може да се даде преди или след въвеждането. 

В противен случай, ако поради промяна на хирургичната 
или диагностичната процедура възникне необходимост 
от преминаване към техника с релаксант, по всяко време 
може да се даде мускулен релаксант. По-мекият 
материал и специалната форма на маншона, както и по- 
дълбокият балон на маската на LMA® ProSeal™ водят до 
по-деликатно, но и по-ефективно херметизиране на 
ларингеалния отвор в сравнение с LMA® Classic™. 

При употреба на LMA® ProSeal™ с PPV трябва да се 
има предвид следното: 

 

 Дренажната тръба може да се използва и като 

отвеждащ канал за предотвратяване на 

стомашната инсуфлация по време на PPV. 

Въпреки това дихателните обеми не трябва 

да превишават 8 ml/kg и максималните 

инспираторни налягания трябва да се поддържат 

под максималното налягане на херметизирането, 

което е различно при отделните пациенти, но 

средно е под 30 cm H2O при LMA® ProSeal, което е 

с 10 cm H2O повече, отколкото при LMA® Classic™. 

 Ако по време на PPV се появи изтичане, това може 

да се дължи на: 

– лека анестезия, причиняваща известна степен 
на затваряне на глотиса; 

– неподходящо невромусулно блокиране; 

– намаляване на белодробния комплайънс, 
свързано с процедурата или фактори на 
пациента; или 

– изместване или мигриране на маншона при 
завъртане или опъване на главата. 

 В случай на видимо изтичане по време на PPV 

въпреки подходящата анестезия, това може да се 

дължи на проксимално мигриране на маската. 

Проверете дали закрепващите лепенки са на 

мястото си и при необходимост коригирайте 

маската, като натиснете тръбите навътре, за да 

поставите отново върха й до горния сфинктер на 

хранопровода. 

 В случай на изтичане около маншона, не 

добавяйте повече въздух в него. Това може да не 

подобри херметизирането и да вложи изтичането, 

като увеличи налягането в мекия маншон и да го 

избута от ларинкса. 

9.3 Използване на дренажната тръба 

Предупреждение! Не опитвайте да поставяте 
стомашна сонда през дренажната тръба на 
LMA® ProSeal™, ако от нея изтича газ и при наличие 
или подозрение за патология или увреждане на 
хранопровода. 

Ако има клинично показание за поставяне на стомашна 
сонда, не трябва да се извършва сукция, преди 
сондата да достигне стомаха. 

Предупреждение! Не трябва да се прилага пряка 
сукция в края на дренажната тръба, тъй като това 
може да я деформира и да нарани горния сфинктер на 
хранопровода. 

Основната функция на дренажната тръба е да осигури 
отделен канал от и към храносмилателния тракт. Тя може 
да отвежда газове или течности от пациента и да служи 
за направляване при въвеждане на стомашни сонди на 
сляпо по всяко време на анестезията (фигура 29). Вижте 
приложението в края на това ръководство за 
максималните размери на стомашните сонди. 

Стомашната сонда трябва да е добре смазана и да се 
придвижва бавно и внимателно. Когато сондите се 

използват заедно с LMA® ProSeal™, трябва да избягвате 
опасността от травма поради по- голямата твърдост на 
тръбите. Предупреждение! Затова не използвайте 
стомашни сонди, втвърдени чрез охлаждане. Уверете се, 
че тръбата е със стайна или по-висока температура. 

При въвеждане (фигура 30) често се усеща известно 
противодействие, тъй като върхът на катетъра се 
притиска към горния сфинктер. Никога не трябва да се 
използва сила. Ако тръбата с подходящ размер не 
може да премине, вероятно маската е огъната или 
неправилно поставена. В такъв случай тя трябва да се 
извади и въведе отново. Не използвайте прекомерна 

сила. С клинична преценка трябва да се определи кога 
да бъде извадена стомашната сонда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете травма,не 
използвайте прекомерна сила при въвеждане на 
стомашна сонда през дренажната тръба на 

LMA® ProSeal™. 

 

9.4 Възможни проблеми след въвеждане 

Неподходящо ниво на анестезия 

Най-често срещаният проблем след въвеждането е 
поддържането на подходящо ниво на анестезия. 
Приложете допълнително количество индукционен агент 
и/или увеличете концентрацията на летливия агент, като 
внимателно обдишвате. 

Проникване на азотен оксид 

В маншона прониква азотен оксид и увеличава налягането 
му. Скоростта на проникване и съответното максимално 
налягане могат да са различни в зависимост от 
инжектирания в маншона първоначален обем въздух, вида 
газове, използвани за раздуване на маншона, процента 
азотен оксид в инхалираната смес и размера на 
устройството. 

Честотата на следоперативна болка в гърлото може да 
нарасне, ако налягането в маншона е прекалено голямо. 
За да намалите опасността от болка в гърлото или 
възможно невросъдово увреждане, трябва периодично да 
проверявате налягането в маншона и да изтегляте 
въздуха за поддържане на 60 cm H2O или минимално 
налягане „само за херметизиране“. Това може да се 
постигне по няколко различни начина. Първо, може да се 
използва манометър или преобразувател на налягането. 
Вторият начин е просто да налягане в маншона 60 cm H2O 
балонът трябва да е много еластичен. Ако балонът стане 
твърд или с овална форма, това указва прекомерно 
налягане. Обемът на маншона трябва да се намали, за да 
се поддържа налягане, близко до първоначалното 
контролно налягане. 

Предупреждение! Прекомерното налягане в маншона 
може да доведе до неправилно разполагане и заболяване 
на фаринкса/ларинкса, включително болки в гърлото, 
дисфагия и увреждане на нерв. 

Лошо херметизиране на дихателния път / изтичане 
на въздух 

Ако в началото или по време на лечение възникне лошо 
херметизиране на дихателния път или изтичане на 
въздух, могат да се предприемат една или повече от 
следните мерки: 

 Проверете дали дълбочината на анестезията е 

подходяща и при необходимост я увеличете. 

 Проверявайте налягането в маншона в началото и 

периодично по време на лечението, особено при 

употреба на азотен оксид. 

 Уверете се, че налягането в маншона не е по-голямо 

от 60 cm H2O, и ако е необходимо, го понижете, като 

поддържате достатъчно херметизиране. 

 Ако маската е разположена твърде високо във 

фаринкса, я натиснете навътре, за да допре горния 

сфинктер на хранопровода. 

 Проверете правилното закрепване, като упражните 

натиск върху небцето чрез почукване на място. 

 Винаги преди поставяно проверявайте целостта на 

маншона. 

Неправилно поставяне на дихателната тръба 

Обикновено неправилното поставяне на дихателната 
тръба може да се открие чрез капнометрия или 
наблюдение на промяната в дихателния обем, напр. 
намален издишан обем. Ако подозирате неправилно 

Фигура 29: LMA ProSeal™ със стомашна сонда. 

Фигура 30: Преминаване на стомашна сонда през 

LMA ProSeal™ в горния сфинктер на хранопровода. 
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поставяне, проверете наличието на гладка овална 
подутина на шията, продължаваща под щитовидния 
хрущял. Ако такава липсва, върхът на маската може да 
е поставен неправилно в ларингеалния отвор, особено 
ако фазата на издишване е необичайно 
продължителна. Ако подозирате неправилно 
поставяне, можете да извадите и въведете отново 
дихателната тръба, след като дълбочината на 
анестезията позволява това. 

Конкретните неправилни положения на LMA® ProSeal™ 
са описани в раздел 8.10. Освен това при употреба 

може да възникне мигриране/ завъртане на LMA® 
ProSeal™ поради прекомерно раздуване или 
перфориране на маншона или случайно изместване. 
Проверявайте налягането в маншона при започване и 
периодично по време на лечението, преди употреба 
проверявайте целостта на маншона и осигурявайте 

правилно закрепване. Ако при въвеждане LMA® 
ProSeal™ излезе от устата, маската може да е 
поставена неправилно с дисталния край огънат назад 
във фаринкса. Извадете и въведете обратно или 
изправете върха с пръст. 

Неочаквана регургитация 

Регургитацията може да възникне дори при пациенти, 
които не са приемали храна, по различни причини 
(например ако анестезията стане неподходяща) и се 
изразява в изтичане на флуид от дренажната тръба. При 
трупове е доказано, че когато маската е поставена 
правилно, флуидите преминават през дренажната тръба 
без замърсяване на ларинкса. 

Ако възникне регургитация и нивата на кислородна 
сатурация останат приемливи, дихателната тръба не 
трябва да се изважда. Проверете дали дълбочината на 
анестезията е подходяща и при необходимост я 
увеличете интравенозно. При рефлукс поради 
неправилно поставена маска теоретично е възможно 
възникване на аспирация. 

В случай на подозирана аспирация при употреба на 
устройството, пациентът трябва незабавно да се наклони 
с главата надолу. Прекъснете за кратко 
анестезиологичната верига, така че стомашното 
съдържимо да не навлезе в белите дробове. Проверете 
дали дълбочината на анестезията е подходяща и при 
необходимост я увеличете интравенозно. Поставете 
отново устройството така, че дисталният край да опре в 
горния сфинктер на хранопровода, и го закрепете по 
метода, описан в раздел 8.11. След това трябва да се 
извърши сукция през дихателната тръба. Ако 
дихателните рефлекси са приглушени достатъчно, може 
да се извърши сукция на трахеобронхиалното дърво чрез 
фиброоптичен бронхоскоп през дихателната тръба. 

Ако подозирате наличие на допълнително стомашно 
съдържимо, може да прокарате стомашна сонда през 
дренажната тръба. При условие че кислородната 
сатурация се поддържа на приемливо ниво, 
устройството не трябва да се изважда. 

При клинични показания започнете подготовка за 
незабавна трахеална интубация на пациента. Ако е 
възникнала аспирация, на пациента трябва да се 
направи рентгенова снимка на гърдите и ако е 
подходящо, да се лекува с антибиотици, физиотерапия 
и трахеална сукция. 

Затруднено дишане при LMA® ProSeal™ 

Отчетени са случаи на затруднено дишане 
с LMA® ProSeal™. Някои от тях са свързани с шумно 
дишане и отрицателно налягане, причиняващо навлизане 
на въздух в хранопровода при вдишване. Други 
клиницисти по-често отчитат хрипове с LMA® ProSeal™. 
Една от възможните причини за затруднено дишане е 
налягането от дисталната маска, причиняващо 
стесняване на отвора на глотиса и последващо 
механично затваряне на гласовите връзки. Друга причина 
е медиално огъване на стената на маншона, 

причиняващо препятствие за физическия дихателен път. 
При признаци на затруднено дишане на пациента може 
да се предприеме една или повече от следните мерки: 

 Проверете дали дълбочината на анестезията е 

подходяща и при необходимост я увеличете. 

 Уверете се, че налягането в маншона не е по-

голямо от 60 cm H2O, и ако е необходимо, го 

понижете, като поддържате достатъчно 

херметизиране. 

 Ако пациентът диша естествено, приложете PEEP 

за издишване до клинично безопасното ниво или 

използвайте PPV. 

 Опитайте да поставите главата на пациента в 

„положение помирисвам“ (изпъната назад глава и 

извит врат). 

 Обмислете необходимостта от фиброоптичен 

преглед за оценка на положението на маншона и 

функциите на гласните връзки. 

 Ако никой от останалите методи не успее, извадете 

и въведете отново. 

 Ако е възможно, въведете LMA® ProSeal™ с по- 

малък размер. 

Внимание: Ако проблемите с въздушния път не бъдат 
отстранени или вентилацията не е достатъчна, 

дихателният път LMA® ProSeal™ трябва да се 
отстрани и да се установи дихателен път чрез други 
средства. 

9.5 Излизане от анестезия и изваждане 

Ако е възможно, реверсирайте невромускулното 
блокиране или го оставете да отмине, преди да спрете 
анестезиологичните вещества в края на хирургичната или 
диагностичната процедура. Със слабо обдишване 
оставете пациента да започне да диша спонтанно. На този 
етап е препоръчително да проверите налягането в 
маншона. 

Правилно поставеното устройство LMA® ProSeal™ се 
понася добре до възвръщане на защитните рефлекси, ако 
налягането в маншона е около 60 cm H2O. Това означава, 
че може да се поддържа чист дихателен път, докато 
пациентът започне да преглъща и кашля ефективно. 
Изваждането трябва винаги да се извършва в зона с 
оборудване за сукция и бърза трахеална интубация. 
Трябва да се изпълни следната процедура: 

 Наблюдението на пациента трябва да продължи 

през целия етап на възстановяване. Кислородът 

трябва да се регулира постоянно през 

анестезиологичната верига или чрез  

T-образен разклонител. Ако около устната кухина, в 

дихателния път или в дренажната тръба е 

необходима сукция, тя трябва да се извърши преди 

възвръщане на рефлексите. 

 До възстановяване на рефлексите оставете 

пациента необезпокояван, освен за регулиране на 

кислорода и извършване на процедури за 

наблюдение. Не е препоръчително да премествате 

пациента от легнало в странично полулегнало 

положение, освен при спешен случай, като 

регургитация или повръщане. Ако е необходимо 

пациентът да се събуди в странично положение, 

той трябва да бъде обърнат в това положение под 

адекватна анестезия. 

 Избягвайте да извършвате сукция на дихателната 

тръба при поставено устройство LMA® ProSeal™. 

Раздутият маншон защитава ларинкса от устни 

секрети, така че не е необходима сукция. Ако 

анестезията е слаба, сукцията и физическото 

дразнене могат да предизвикат ларингеален 

спазъм. 

 Следете за признаци на преглъщане. Обикновено 

е безопасно и удобно при започване на 

преглъщането да се свали лейкопластът. Времето 

между започване на преглъщането и възвръщане 

на способността за отваряне на устата е различно 

при всеки пациент и зависи от продължителността 

и вида на упойката. 

 Изпуснете маншона и едновременно с това 

извадете устройството само ако пациентът може 

волево да отваря устата си. Ако маншонът се 

изпусне преди възстановяване на ефективни 

рефлекси за преглъщане и кашляне, секретите в 

горния фаринкс могат да навлязат в ларинкса, 

предизвиквайки кашлица или ларингеален спазъм. 

Проверете дихателния път и дълбочината на 

дишането. Вече може да се извърши сукция на 

устата, ако е необходимо. 

Ако дихателната тръба се изважда в стая за 
събуждане (PACU), персоналът в нея трябва да е 
обучен във всички аспекти на работата с 

LMA® ProSeal™. Ако устройството се изважда извън 
операционната зала, трябва винаги да има 
анестезиолог на разположение. 

10 ПЕДИАТРИЧНА УПОТРЕБА 

По-малките размери дихателни тръби функционират 
ефективно при деца, въпреки разликите в ларинкса при 
деца и възрастни. Препоръчително е употребата на 
дихателната тръба при новородени и малки деца да се 
извършва от анестезиолози, запознати с 
педиатричните пациенти и с опит в анестезията на 
дихателния път при възрастни. 

Приложението в края на това ръководство съдържа 
основни насоки за размерите. При деца с гранично 
тегло може да се наложи замяна на един размер с 
друг. 

Въвеждането на дихателната тръба LMA® при деца се 
извършва по същия начин, както при възрастни, след 
интравенозно или газово индуциране и достигане на 
подходяща дълбочина на анестезията. Въвеждането 
трябва да е успешно при ниво на анестезията, подходящо 
за трахеална интубация. Честотата на проблемите с 
дихателния път при деца с LMA® изглежда следва 
тенденциите на тази при възрастни. Въпреки това, както 
при всички форми на анестезия и поддържане на 
дихателния път при бебета и деца с неправилно дишане, 
има вероятност за по-бързо възникване на десатурация 
поради повишената консумация на кислород. 

Анестезията при употреба на LMA® за деца и бебета е 
свързана с поддържане на по-висока кислородна 
сатурация в сравнение с маската за лице и 
дихателната тръба тип „Гьодел“ и способността за 
кашляне и плач при събуждане. Дихателната тръба 
LMA® е подходяща за множество кратки педиатрични 
амбулаторни хирургични и диагностични процедури и 
за такива, при които достъпът до главата и врата би се 
ограничавал от употребата на маска за лице. 

11 ИЗПОЛЗВАНЕ С МАГНИТЕН 
РЕЗОНАНС (ЯМР) 

 MR Conditional 

Неклиничното тестване показа, че LMA® ProSeal™ е MR 
Conditional. Пациент с това устройство може да бъде 
безопасно сканиран с ЯМР система, стига следните 
условия да са спазени: 
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 Преди пациентът да влезе в стаята със ЯМР 

система, дихателният път трябва да бъде 

фиксиран на мястото си с пластир, платнена лента 

или други подходящи средства, за да се 

предотврати движението или изместването му. 

 Статично магнитно поле от 3-Tesla или 

по- малко 

 Максимално пространствено градиентно магнитно 

поле от 720 gauss/cm (7,2T/m) или по- малко 

 Максимален отчетен системен МР, средна 

специфична степен на поглъщане от цяло тяло 

(SAR) от 4-W/kg (контролен операционен режим от 

първо ниво на работа за ЯМР системата) за 15 

минути сканиране (на импулсна последователност) 

Свързано с ЯМР нагряване 

При посочените по-горе условия за сканиране се 
очаква LMA® ProSeal™ да доведе до максимално 
повишаване на температурата от 2,2 °C след 
15 минути непрекъснато сканиране. 

Информация за артефакти 

Максималният размер на артефакт, както се вижда на 
градиентна ехо импулсна последователност и 3-Tesla 
ЯМР система, се разширява на приблизително 50-мм 
спрямо размера и формата на LMA® ProSeal™, размер 5. 

12 ДЕФИНИЦИИ НА СИМВОЛИТЕ 

Производител 

Вижте инструкциите за употреба в този 
уебсайт: www.LMACO.com 

Обем въздух за раздуване 

Тегло на пациента 

Преди употреба прочетете указанията 

Не съдържа латекс от естествен каучук 

Не съдържа латекс от естествен каучук 

Чупливо, да се борави внимателно 

Да се пази от слънчева светлина 

Да се пази на сухо 

С този край нагоре 

Код на продукта 

Партиден номер 

Маркировка CE 

Сериен номер 

Не използвайте повече от 40 пъти 

Нестерилно 

MR Conditional 

Обозначава, че устройството 
представлява медицинско изделие. 

Дата на производство 

Rx only Само по предписание 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ A: ДЕЙСТВИЯ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ПОСТАВЯНЕ НА МАСКАТА

• След въвеждане раздуйте маншона до не повече от 60 cm H2O налягане.

• Свържете към анестезиологичната верига и проверете за изтичане от дренажната и дихателната тръба.

• Проверете положението на мундщука за захапване.

• Нанесете малко количество лубрикант в проксималния край на дренажната тръба и внимателно стиснете торбата, за да оцените движението.

• При необходимост прокарайте стомашна сонда до края на върха на маската, за да проверите дали дренажната тръба е отворена.

• След като се поставят правилно, упражнете небен натиск върху тръбите чрез почукване на място.

 Правилно поставяне x Неправилно поставяне x Неправилно поставяне x Неправилно поставяне 

Положение на 
маската 

Върхът е зад аритеноидния и 
пръстеновидния хрущял 

Върхът е твърде високо във 
фаринкса 

Върхът е във вестибулума на 
ларинкса 

Върхът е огънат назад 

Изтичане на газ от 
дренажната тръба 

Не Да Да Не 

Мундщук за 
захапване 

Приблизително по средата между 
зъбите 

Твърде високо 
Приблизително по средата 
между зъбите 

Твърде високо 

Тест с лубрикант Леко движение 
Може да има движение в 
зависимост от положението 

• Видимо движение нагоре- 
надолу 

• Изхвърляне на лубрикант или
самопроизволно образуване 
на мехурчета 

Няма движение 

Допълнителна 
проверка 

Преминаването на стомашна сонда 
до върха на маската означава, че 
дренажната тръба е отворена 

Натискането по-навътре 
отстранява изтичането 

Натискането по-навътре 
увеличава препятствието 

Трудното преминаване на 
стомашна сонда указва запушена 
дренажна тръба 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ B: СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА LMA® PROSEAL™

Проблеми след 
въвеждане 

Възможни причини Възможни решения 

Лошо херметизиране на 
дихателния път / изтичане 
на въздух (доловимо 
изтичане на въздух, 
неправилно дишане) 

Маската е разположена твърде високо във фаринкса Въведете маската по-навътре и отново закрепете 
дихателните тръби с лейкопласт 

Неподходяща анестезия Задълбочете анестезията 

Лошо закрепване Проверете налягането върху небцето и правилното 
закрепване 

Прекомерно раздуване на маншона 

Проверете налягането в маншона в началото и 
периодично по време на лечението, особено ако 
използвате азотен оксид, за да осигурите налягане до 60 
cm H2O (при необходимост регулирайте) 

Перфориране на маншона Преди употреба проверете целостта на маншона. 
Изпуснете напълно преди стерилизиране в автоклав 

Изтичане на газ до 
дренажната тръба с или 
без PPV 

Маската е разположена твърде високо във фаринкса 
Въведете маската по-навътре и отново закрепете 
дихателните тръби с лейкопласт 

Неправилно разполагане във вестибулума на ларинкса Извадете и въведете отново 

Отворен горен сфинктер на хранопровода Наблюдавайте 

Препятствие на 
дихателния път 
(затруднено дишане, 
фонация, хрипове) 

Неправилно разполагане във вестибулума на ларинкса Извадете и въведете отново 

Притискане на отвора на глотиса от дисталния връх на маската с 
механично затваряне на гласовите връзки 

- Проверете подходящата анестезия и правилното
налягане в маншона 

- Поставете главата/шията на пациента в „положение
помирисвам“ 

- Опитайте PPV или добавете PEEP 

Медиално огъване на стената на маншона 
- Въведете с един размер по-малко устройство LMA®

ProSeal™ 

- Проверете правилното налягане в маншона

Стомашна инсуфлация Огънат назад дистален връх на маската Извадете и въведете отново или изправете върха с пръст 

Маската е разположена твърде високо във фаринкса 
Въведете маската по-навътре и отново закрепете 
дихателните тръби с лейкопласт 

Мигриране/завъртане/ 
излизане на маската от 
устата 

Прекомерно раздуване на маншона 

Проверете налягането в маншона в началото и 
периодично по време на лечението, особено ако 
използвате азотен оксид, за да осигурите налягане до 60 
cm H2O 

Разполовяване на маншона Проверете целостта на маншона преди употреба 

Случайно изместване Проверете правилното закрепване 

Огънат назад дистален връх на маската Извадете и въведете отново или изправете върха с пръст 

Лошо закрепване 
Проверете налягането върху небцето и правилното 
закрепване 

Противодействие при 
поставяне на стомашна 
сонда 

Недостатъчно смазване 
Добавете лубрикант и отново опитайте да въведете 
стомашната сонда 

Огънат назад дистален връх на маската Извадете и въведете отново или изправете върха с пръст 

Маската е разположена твърде високо във фаринкса 
Въведете маската по-навътре и отново закрепете 
дихателните тръби с лейкопласт 

Неправилно разполагане във вестибулума на ларинкса Извадете и въведете отново 

Твърде силно раздуване на маншона 

Проверете налягането в маншона в началото 
и периодично по време на лечението, особено ако 
използвате азотен оксид, за да осигурите налягане до 
60 cm H2O 
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ C: СПЕЦИФИКАЦИИ

Избор на пациент 

Информацията за избор на пациент в съпровождащата таблица е само насочваща. Проучването във връзка с LMA® Classic™ сочи, че размер 4 или 5 е подходящ за 
повечето възрастни. Въпреки това изборът на размер за всяко медицинско устройство трябва да става по клинична преценка. 

Обем за раздуване 
Посочените в таблицата по-долу обеми за раздуване са максимални и не трябва да се превишават при употреба. След въвеждане маншонът трябва да се раздуе до 
постигане на налягане само за херметизиране. 

Размер на 
LMA® ProSeal™ 

Информация за избор на 
пациент 

Максимален обем за 
раздуване 

Максимален диаметър на 
стомашната сонда 

Размер на инструмента за 
въвеждане 

1 До 5 kg 4 ml 2,7 mm / 8 fr 1 - 2½ 

1½ 5-10 kg 7 ml 3,5 mm / 10 fr 1 - 2½ 

2 10-20 kg 10 ml 3,5 mm / 10 fr 1 - 2½ 

2½ 20-30 kg 14 ml 4,9 mm / 14 fr 1 - 2½ 

3 30-50 kg 20 ml 5,5 mm / 16 fr 3 - 5 

4 50-70 kg 30 ml 5,5 mm / 16 fr 3 - 5 

5 70-100 kg 40 ml 6,0 mm / 18 fr 3 - 5 

Това обикновено съответства на налягане в маншона 60 cm H2O. Това налягане не трябва да се превишава. Ако след раздуване на маншона до това налягане 
не се постигне херметизиране, устройството е поставено неправилно или е необходим по-голям размер. Когато е възможно, е препоръчително използването на 
най- големия подходящ размер с по-ниско налягане в маншона, вместо обратното.
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закупуване (което от двете приключи по-рано), при определени условия. Попълнената карта трябва да придружава всеки продукт, върнат за оценяване. 

Гаранцията е приложима само при закупуване от оторизиран дистрибутор. TELEFLEX ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ, ИЛИ 
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОРНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ 
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