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FORSIGTIG: Ifølge amerikansk (USA) lovgivning må 
denne anordning kun sælges efter lægeordination.  

ADVARSEL: LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal 
Introducer-tilbehøret er usterile ved leveringen og skal 
rengøres og steriliseres inden første brug og inden hver 
efterfølgende brug. Emballagen tåler ikke 
autoklaveringens høje temperaturer og skal derfor 
fjernes inden steriliseringen. 

ADVARSEL: Læs hele brugsanvisningen og alle 
advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger før brug. 
Hvis dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig 
patientskade eller død. 

1 BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN 

LMA-larynxmasken er en nyskabende, supraglottisk 

larynxmaske. Siden den kom på markedet i 1988, har LMA-
larynxmasken været brugt til mere end 200 millioner patienter 
ved rutinemæssige og akutte procedurer. 

LMA® ProSeal™ er en avanceret udgave af LMA- 
larynxmasken, som kan anvendes til de samme indikationer 
som LMA® Classic™. LMA® ProSeal™ er designet til at give en 

række yderligere fordele sammenlignet med LMA® Classic™ 

og udvider dermed rækken af procedurer, som en LMA-
larynxmaske er indiceret til. Mens LMA® Classic™ kan bruges 
ved overtryksventilation med et lavt tryk, er LMA® ProSeal™ 

udformet specielt til brug ved overtryksventilation med og uden 
muskelrelakserende midler ved højere tryk i larynxmasken. 
LMA® ProSeal™ beskytter ikke luftvejene mod virkningen af 
refluks og aspiration. 

LMA® ProSeal™ består af fire primære komponenter: maske, 
oppumpningsslange med pumpeballon, luftvejsslange og 
udtømningsslange (figur 1). Masken er udformet, så den 
tilpasser sig konturerne af hypopharynx, og dens lumen 
vender ind mod åbningen til larynx. Masken har en 
primærmanchet, der udgør en tætning omkring åbningen til 
larynx, og de større størrelser har desuden en bagmanchet, 
som er med til at forbedre tætningen. Masken er forsynet 
med en oppumpningsslange, der ender i en pumpeballon, 
og en ventil til oppumpning og tømning af masken. Der er 
desuden monteret en rød prop på ventilen, for at resterende 
luft i masken kan tømmes ud under autoklaveringen. Derved 
forhindres, at manchetten udvider sig, hvis den står åben 
under dampautoklaveringen. Proppen skal tages af inden 
autoklaveringen og sættes på igen inden klinisk brug. Der 
kan være nogle ældre LMA® ProSeal™-anordninger, som 
ikke er udstyret med en rød prop. En udtømningsslange går 
lateralt i forhold til luftvejsslangen og krydser bunden af 

maskeåbningen ved maskens spids over for den øvre 
øsofageale spinchter. Luftvejsslangen er forstærket med en 
wire for at forhindre, at den kollapser, og afsluttes med et 
standardforbindelseselement på 15 mm.  

For at tage højde for den neonatale anatomi er LMA® 
ProSeal™ ikke udstyret med en bideklods i størrelse 1 
(figur 2). LMA® ProSeal™ i størrelse 1 adskiller sig også 
fra de andre størrelser ved, at den har en relativt stor 
udtømningsslange (8fr).  

Ingen komponenter er fremstillet af naturlig gummilatex. 
LMA® ProSeal™ må ikke genbruges mere end 40 gange. 
Ud over de karakteristika, der kendes fra LMA® Classic™, 
har LMA® ProSeal™ følgende egenskaber:  

• Manchetten, der er lavet af et blødere materiale, 
maskens skål, der er dybere, og en særlig 
manchetform giver mulighed for at opnå en bedre 
tætning end ved LMA® Classic™ ved et givet tryk i 
manchetten i voksenstørrelserne.  

• En revideret manchetanordning, som giver mulighed 
for at opnå en bedre tætning end LMA® Classic™ ved 
et givet tryk i manchetten.  

• En kanal (eller udtømningsslange) ved den øvre 
øsofageale sphincter, der giver mulighed for 
udtømning af maveindhold og etablering af adgang til 
fordøjelseskanalen. Slangen er også beregnet til at 
forhindre utilsigtet gastrisk insufflering.  

• En udtømningsslange, der giver mulighed for blind 
isætning af orogastriske standardslanger i alle 
patientpositioner, uden at der er behov for at bruge 
Magills tang.  

• Et dobbelt slangearrangement, som mindsker 
sandsynligheden for, at masken drejer sig; den 
reviderede manchetprofil og de fleksible slanger gør, 
at anordningen er mere sikkert forankret på sin plads.  

• En indbygget bideklods (bortset fra i LMA® ProSeal™ 
i størrelse 1), som mindsker risikoen for blokering af 
luftvejene eller beskadigelse af slangen.  

• En strop til LMA® ProSeal™ Introducer, hvor der også 

er plads til pege- eller tommelfingeren, til brug ved 

manuel isætning (figur 3). 
• Udtømningsslangens placering inde i manchetten 

forhindrer, at epiglottis blokerer luftvejsslangen. Dette 
eliminerer behovet for barrer i åbningen. 

 

LMA® ProSeal™ er designet til at være en minimalt 
stimulerende larynxmaske. Når masken er sat helt ind ved 
hjælp af den anbefalede isætningsteknik, er den distale 
spids af manchetten presset ind mod den øsofageale 
sphincter. Dens sider peger ind i recessus piriformis, og den 
øvre kant hviler mod den nederste del af tungen (figur 4). 

Tilbehørsanordning: LMA® ProSeal™ Introducer er 
tilbehør til LMA® ProSeal™. Det er et aftageligt 
isætningsinstrument, der gør det muligt at isætte LMA® 
ProSeal™ uden at placere fingrene i munden. LMA® 
ProSeal™ Introducer leveres med den anbefalede krumning 
til omgående anvendelse. Den leveres usteril og 
autoklaverbar. LMA® ProSeal™ Introducer fås i de følgende 
to modeller med forskellige størrelser og 
anvendelsesområder: 

 

15 mm forbindelseselement 

Indbygget bideklods 

Luftvejsslange 

Udtømningsslange 

Oppumpningsslange 

Pumpeballon 

Isætningsstrop 

Luftvejsslangens åbning 

Indvendig udtømningsslange 

Udtømningsslangens åbning 
Ventil 

(rød prop) 
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Figur 1: Komponenterne fra LMA® ProSeal™ i størrelserne 11½, 2, 2½, 3, 4 og 5. 

Figur 2: Komponenterne fra LMA® ProSeal™ i størrelse 1. 

Figur 3: LMA® ProSeal™ med LMA® ProSeal™ Introducer 
sat på plads. 

Figur 3: LMA® ProSeal™ med LMA® ProSeal™ Introducer 
sat på plads. 
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LMA® ProSeal™ Introducer str. 1–2,5 – Denne introducer 
er beregnet til anvendelse med LMA® ProSeal™ str. 1 til str. 
2,5. De vigtigste komponenter, som denne introducer består 
af, er håndtaget og hoveddelen. Begge komponenter er 
fremstillet af rustfrit stålmateriale af medicinsk kvalitet.  

LMA® ProSeal™ Introducer str. 3-5 – Denne introducer er 
beregnet til anvendelse med LMA® ProSeal™ str. 3 til 5. De 
vigtigste komponenter, som denne introducer består af, er 
håndtaget, hoveddelen og hylsteret. Håndtaget og 
hoveddelen er fremstillet af rustfrit stålmateriale af medicinsk 
kvalitet. Hylsteret er fremstillet af silikonemateriale af 
medicinsk kvalitet. 

LMA® Proseal og LMA® ProSeal Introducer-tilbehøret må 
kun anvendes af behandlere, der er uddannet i behandling 
af luftvejene. 

2. INDIKATIONER VEDRØRENDE BRUG 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ er indiceret til brug til opnåelse og 
vedligeholdelse af kontrol over luftvejene under rutinemæssig 
og akut anæstesi af fastende patienter med enten spontan 
ventilation eller overtryksventilation. Den er desuden indiceret 
til omgående etablering af frie luftveje i situationer, hvor 
luftvejene forventes eller viser sig at være vanskelige. 

LMA® ProSeal™ er ikke indiceret til brug som erstatning 
for den endotrakeale slange, og den er bedst egnet til brug 
i forbindelse med elektive kirurgiske procedurer, hvor der 
ikke er behov for trakeal intubering.  

LMA® ProSeal™ kan bruges til omgående etablering af 
frie luftveje under hjerte-/lungeredning (HLR) af dybt 
bevidstløse patienter uden glossopharyngeale og 
larynxreflekser, der har behov for kunstig ventilation. I 
disse tilfælde bør LMA® ProSeal™ kun benyttes, hvis 
trakeal intubering ikke er en mulighed. 

LMA® ProSeal™ Introducer 
LMA® ProSeal™ Introducer er beregnet til anvendelse som et 
aftageligt isætningsinstrument, der gør det muligt at isætte 
LMA® ProSeal™ uden at placere fingrene i munden. Den er 
indiceret til anvendelse som et instrument til isætning af LMA® 
ProSeal™ uden at placere fingrene i munden. 

3. OPLYSNINGER OM RISIKO/FORDEL 

Ved brug til dybt bevidstløse patienter, der skal 
genoplives, eller til patienter med vanskelige luftveje under 
et akutforløb (dvs. i situationer, hvor det hverken er muligt 
at intubere eller ventilere), skal risikoen for refluks og 
aspiration afvejes i forhold til den potentielle fordel ved at 
etablere frie luftveje. 

4. KONTRAINDIKATIONER 

LMA® ProSeal™ 

På grund af den potentielle risiko for refluks og aspiration 
må LMA® ProSeal™ ikke benyttes som erstatning for en 
endotrakeal slange til følgende elektive patienter eller til 
patienter med vanskelige luftveje, medmindre der er tale 
om forløb, der er akut kritiske:  

• Patienter, som ikke har fastet, herunder patienter, 
hvor det ikke vides med sikkerhed, om de har fastet.  

• Patienter, som er stærkt eller sygeligt overvægtige, 
har passeret 14. graviditetsuge eller har talrige eller 
omfattende kvæstelser, akutte abdominale eller 
torakale kvæstelser, samt ved alle forhold forårsaget 
af forsinket mavetømning eller brug af opiater inden 
fasten.  

LMA® ProSeal™ er også kontraindiceret til:  

• Patienter med kronisk nedsat lungefunktion, f.eks. 
patienter med lungefibrose, fordi larynxmasken 
danner en lavtrykstætning omkring larynx.  

• Patienter, hvor peak-indåndingstrykket forventes at 
overstige 30 cm H2O med LMA® ProSeal™.  

• Voksne patienter, som ikke er i stand til at forstå 
instrukser eller ikke kan give fyldestgørende svar på 
spørgsmål vedrørende sygdomshistorie, eftersom 
sådanne patienter kan være kontraindiceret til brug 
med LMA® ProSeal™. 

LMA® ProSeal™ Introducer  

Der er ingen kendte kontraindikationer forbundet med 
LMA® ProSeal™ Introducer-tilbehørsanordningen. 

5. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 

Der gives igennem hele denne brugsanvisning passende 
advarsler og oplysninger om forholdsregler, som beskriver 
potentielle sikkerhedsrisici forbundet med brugen af LMA® 
ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer, begrænsninger 
under brugen samt hvilke skridt, der i givet fald bør tages. 
Brugeren skal være bekendt med følgerne og alle andre 
advarsler og oplysninger om forholdsregler, der indgår i denne 
brugsanvisning, inden LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer tages i brug. 

5.1 Advarsler 

• LMA® ProSeal™ beskytter ikke patienten mod 
virkningen af refluks og aspiration.  

• Tilstedeværelsen af en gastrisk slange udelukker ikke 
muligheden for refluks og kan sågar øge 
sandsynligheden for refluks, fordi den gastriske 
slange kan gøre den nedre øsofageale sphincter 
inkompetent.  

• Hvis enheden skal bruges til en fastende patient, hvor der 
er risiko for, at der kan være rester af maveindhold, skal 
der træffes profylaktiske foranstaltninger for at tømme 
maveindholdet ud, og der skal iværksættes en passende 
syredæmpende behandling. Eksempler på forhold, hvor 
der kan være risiko for rester af maveindhold hos 
fastende patienter, omfatter, men er ikke begrænset til 
følgende: hiatushernie og moderat overvægt.  

• Ved patienter med alvorligt oropharyngealt trauma må 
anordningen kun anvendes, hvis alle andre forsøg på at 
etablere frie luftveje er mislykket.  

• LMA® ProSeal™ interagerer med magnetiske felter i 
MR-scanningsmiljøer. Se oplysningerne vedrørende 
MR-scanning i afsnit 11, inden anordningen bruges i 
et MR-scanningsmiljø. Anordningen skal være korrekt 
fikseret for at forhindre mulige bevægelser på grund 
af interaktion med magnetfelter.  

• Diffusion af nitrogenoxid, ilt eller luft kan øge eller 
reducere manchettens volumen og tryk. For at sikre, at 
manchettrykket ikke bliver for højt, skal manchettrykket 
måles regelmæssigt under et indgreb med en monitor 
for manchettrykket.  

• Når anordningen anvendes under særlige omgivel-
sesforhold, som f.eks. i høje iltkoncentrationer, skal alle 
nødvendige forberedelser og forholdsregler være udført, 
især med hensyn til brandfare og -forebyggelse. 
Anordningen kan være brandbar ved tilstedeværelse af 
lasere og udstyr til elektrokauterisation.  

• For at undgå traumer må der aldrig bruges kraft under 
anvendelse af anordningerne. Brug aldrig for stor kraft.  

• Undlad at bruge LMA-luftvejen eller dens tilbehør, hvis 
den eller de på nogen måde er beskadiget.  

• Pump aldrig manchetten for hårdt efter isætning. Undgå 
tryk i manchetten, der er højere end 60 cm H2O. 
Manchetten er designet til at blive pumpet op til et lavt 
tryk (ca. 60 cm H2O). Oppumpning til for højt tryk vil ikke 
forbedre tætningen, kan være forbundet med 
slimhindeiskæmi, kan forårsage løsrivning af 
anordningen og få udtømningsslangen til at klappe 
sammen.  

• For højt tryk i manchetten kan resultere i forkert position 
samt faryngolaryngeale lidelser, bl.a. ondt i halsen, 
dysfagi og nerveskader.  

• Alle de ikke-kliniske test, der er beskrevet under Kontrol 
før brug/funktionstest, skal udføres inden hver anven-
delse af LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer. Funktionstestene skal udføres på et sted og 
på en måde, der er i overensstemmelse med anerkendt 
medicinsk praksis, så luftvejsanordningen kontamineres 
mindst muligt inden isætning. Hvis en eller flere test 
giver et negativt resultat, er det tegn på, at anordningen 
har passeret sin praktiske levetid og skal udskiftes.  

• Smør kun den posteriore overflade af manchetten for at 
undgå, at luftvejsåbningen blokeres, eller at der 
forekommer aspiration af smøremidlet.  

• Der skal anvendes et vandopløseligt smøremiddel som 
f.eks. K-Y Jelly®. Undlad at benytte silikonebaserede 
smøremidler, da de ødelægger LMA® ProSeal™- og 
LMA® ProSeal™ Introducer-komponenterne. 
Smøremidler, der indeholder lidocain, anbefales ikke. 
Brug af lidocain kan medføre, at der går længere tid, før 
patienten genvinder sine beskyttende reflekser, eller 
påvirke omgivende strukturer, herunder stemmebåndene.  

• Undlad at benytte bakteriedræbende og desinficerende 
midler og kemiske stoffer som f.eks. glutaraldehyd 
(Cidex®), ethylenoxid, fenolbaserede rengøringsmidler, 

Tunge  

Epiglottis  

Vallecula  

Tungeben  

Plica aryepiglottica  

Recessus piriformis  

Cartilago thyroidea  

Posterior overflade 
af cricoidea  

Den reflekterede kant af 
constrictor pharyngis  

Øvre øsofageale 
sphincterområde  

Cervikal øsofagus  

Luftvejsslangens 
åbning 

Manchet 

Udtømningsslange 

Udtømningsslangens 
åbning 

Figur 4: Dorsal visning af LMA® ProSeal™ med placering 
i forhold til den faryngeale anatomi. 
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jodholdige rengøringsmidler eller kvaternære 
ammoniumforbindelser til rengøring eller sterilisering af 
larynxmasken. Disse stoffer optages af materialerne, 
hvilket resulterer i, at patienten kan blive udsat for 
alvorlige vævsforbrændinger, og anordningen kan blive 
beskadiget. Brug ikke en larynxmaske, der har været 
udsat for et eller flere af disse stoffer.  

• Hvis anordningen ikke rengøres, skylles og tørres 
omhyggeligt, kan det betyde, at der efterlades potentielt 
farlige produktrester, og at steriliseringen ikke er 
tilstrækkelig.  

• Anordningen må ikke nedsænkes i væske eller gøres 
våd inden brug. 

5.2 Forholdsregler 
• Anordningen skal opbevares mørkt og køligt. Den må 

ikke udsættes for direkte sollys eller meget høje eller 
lave temperaturer.  

• Larynxspasmer kan opstå på grund af utilstrækkelig 
anæstesi under kirurgisk stimulation, eller hvis 
bronkial sekretion irriterer stemmebåndene under 
opvågning fra anæstesi. Eliminer årsagen, hvis der 
opstår larynxspasmer. Fjern ikke anordningen, før 
luftvejens beskyttende reflekser er fuldt genvundet.  

• Undlad at trække eller at bruge for stor kraft ved 
håndtering af oppumpningsslangen, og forsøg ikke at 
tage anordningen ud af patienten ved at trække i 
oppumpningsslangen, da den kan blive revet løs fra 
manchetstudsen.  

• Sørg for, at alt udtageligt dentalarbejde bliver fjernet 
inden indføring af anordningen.  

• En forkert placeret maske kan resultere i upålidelige 
eller blokerede luftveje.  

• Forsigtig håndtering er vigtig. LMA® ProSeal™ er 
fremstillet af medicinsk silikone, der kan revne eller 
perforeres. Undgå al kontakt med skarpe eller spidse 
genstande.  

• Må kun anvendes med de anbefalede manøvrer, der 
er beskrevet i brugsanvisningen.  

• En brugt anordning skal følge en procedure for 
håndtering og eliminering af biologisk farlige produkter 
i henhold til gældende lokale og nationale forskrifter.  

• Hvis der fortsat er luftvejsproblemer, eller hvis 
ventilationen er utilstrækkelig, skal anordningen tages 
ud, og der skal etableres en luftvej på anden vis.  

• Et kort til registrering af de 40 ganges brug følger med 
den enkelte anordning og skal bruges til registrering af 
antallet af gange og datoerne for brugen. Anordningens 
garanti træder kun i kraft, hvis registreringskortet 
udfyldes.  

• Brug altid en sprøjte med almindelig luerlås til 
oppumpning/tømning.  

• Brug handsker under klargøring og isætning for at 
minimere risikoen for kontaminering af anordningen. 

6. BIVIRKNINGER 

Der er rapporteret om bivirkninger i forbindelse med 
brugen af larynxmasker. Potentielle bivirkninger kan 
omfatte luftvejstraume, dysfagi, ondt i halsen, dysfoni, 
laryngospasme, obstruction, stridor bronkospasme, 
hæshed, kvalme og opkastning, regurgitation, aspiration, 
udspiling af mavesækken, patientintolerance, f.eks. hoste 
og skade på mund, læbe eller tunge. 

Bemærk: For en patient/bruger/tredjepart i Den 
Europæiske Union og i lande med samme regulatoriske 
system (forordning 2017/745/EU om medicinsk udstyr); 
hvis der under brugen af denne anordning eller som følge 
af brugen af den har forekommet en alvorlig hændelse, 
skal den indberettes til producenten og/eller dennes 
autoriserede repræsentant og til de nationale 

myndigheder. Kontaktoplysninger til de nationale 
kompetente myndigheder (overvågningskontaktpunkter) 
og yderligere oplysninger kan findes på følgende websted 
under Europa-Kommissionen: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7. KLARGØRING TIL BRUG 

Advarsel: LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer 
er usteril ved leveringen og skal rengøres og steriliseres 
inden første gangs brug og inden hver efterfølgende gangs 
brug. Emballagen tåler ikke autoklaveringens høje 
temperaturer og skal derfor fjernes inden steriliseringen.  

Advarsel:  LMA® ProSeal™ Introducer-tilbehøret skal 
rengøres og steriliseres på samme måde som LMA® 
ProSeal™. 

Advarsel: Brug altid en sprøjte med almindelig luerlås til 
oppumpning/tømning.  

Advarsel: Brug handsker under klargøring og isætning for 
at minimere risikoen for kontaminering af anordningen. 

7.1 Reprocessering 

Generelle advarsler, forsigtighedsregler og 
begrænsninger 

Sørg altid for, at anordningerne håndteres og behandles af 
uddannet personale, der er særligt trænet og har 
tilstrækkelig erfaring med hensyn til hospitalshygiejne og 
steriliseringsteknologi. For at garantere sikker og effektiv 
reprocessering af anordningerne er følgende anvisninger 
blevet valideret for effektivitet og kompatibilitet med 
anordningerne af producenten. Det er slutbrugerens 
ansvar at sikre, at rengøring og sterilisering udføres ved 
anvendelse af korrekt udstyr, materiale og personale for at 
opnå det ønskede resultat. Enhver afvigelse fra disse 
anvisninger skal valideres for effektivitet og potentielle 
negative følger. 

Det udstyr, der anvendes under reprocessering, skal være 
valideret for effektivitet i henhold til internationalt 
anerkendte standarder: 
- Vaskedesinfektorer, der opfylder kravene i ISO 15883-

serien og/eller ANSI / AAMI ST15883-serien. 

- Dampsterilisatorer, der opfylder kravene i EN 

13060/EN 285 samt i ISO 17665 og/eller ANSI AAMI 

ST8, ANSI AAMI ST79. 

Retningslinjerne fra Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) og den publicerede litteratur indikerer, 
at nedenstående procedurer for rengøring og sterilisering af 
LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer er 
tilstrækkelige til inaktivering af konventionelle patogener 
(dvs. bakterier, svampe og virusser). Hos patienter med 
kendt eller mistænkt overførbar spongiform encefalopati 
anbefales det, at institutioner følger WHO's retningslinjer ved 
at destruere LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer 
efter brug frem for at genbruge dem. 

Advarsel: Før første anvendelse og alle efterfølgende 
anvendelser skal alle anordninger gennemgå 
reprocessering som beskrevet i de følgende afsnit. 
Anvisninger og advarsler fra producenterne af alle 
anvendte dekontamineringsmidler, desinfektionsmidler og 
rensemidler skal følges. 

Forsigtig: Forsigtig håndtering er essentielt.  
LMA® ProSeal™ er fremstillet af silikone af medicinsk 
kvalitet og kan blive revet i stykker eller perforeret. Undgå 
enhver kontakt med skarpe eller spidse genstande. 

Advarsel: Med korrekt rengøring, sterilisering og 
håndtering kan LMA® ProSeal™ anvendes højst 40 
gange. Korrekt rengøring og sterilisering af luftvejen er 

essentielt for at garantere sikker brug op til 40 gange. 
Fortsat brug efter dette antal gange frarådes, da der kan 
forekomme nedbrydning af komponenterne, hvilket kan 
medføre forringet ydeevne eller pludseligt svigt. 

Emballagen kan ikke tåle de høje autoklavetemperaturer 
og skal kasseres før sterilisering. 

REPROCESSERING FØR FØRSTE OG ENHVER 
EFTERFØLGENDE ANVENDELSE 

Klargøring på anvendelsesstedet før reprocessering 

Fjern alle spor af kontaminering straks efter brug for at 
undgå skorpedannelse. Anvend ikke fikseringsmidler eller 
varmt vand (>40 °C/104 °F). Sørg for at opbevare og 
transportere anordningerne til reprocesseringsstedet i en 
tæt lukket beholder. 

RENGØRING  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Advarsel: Anvend ikke kimdræbende midler, 
desinfektionsmidler eller kemiske midler såsom 
glutaraldehyd (Cidex®), ethylenoxid, phenolbaserede 
rensemidler, jodholdige rensemidler eller kvaternære 
ammoniumforbindelser til at rengøre og sterilisere luftvejen. 
Sådanne stoffer absorberes af materialerne i anordningen, 
hvilket medfører eksponering af patienten for potentielt 
alvorlige vævsforbrændinger og mulig forringelse af 
anordningen. En LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer, der har været udsat for et eller flere af disse 
stoffer, må ikke anvendes. Rensemidlerne må ikke 
indeholde stoffer, der irriterer huden eller slimhinderne. 

Hvis de anbefalede rensemidler/detergenter, der er 
angivet i afsnittet om rengøring, ikke er tilgængelige, kan 
milde detergenter eller enzymholdige rensemidler 
anvendes i henhold til producentens anvisninger. 
Bemærk, at enhver afvigelse fra disse anvisninger, 
herunder anvendelse af rensemidler/detergenter, der ikke 
specifikt er angivet i disse anvisninger, vil kræve en 
evaluering af rengøringsprocessens udstyrsspecifikke 
effekt og egnethed. En sådan evaluering kræver som 
regel udstyrskvalificering og udstyrsspecifik 
ydeevnekvalificering/-validering. 

Advarsel: Hvis LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer ikke rengøres, skylles og tørres korrekt, kan det 
medføre tilbageholdelse af potentielt farligt restmateriale 
eller utilstrækkelig sterilisering. 

Frisklavet renset vand/ekstra renset vand eller sterilt vand 
til slutskylning anbefales kraftigt. 

Manuel rengøring 

Brug altid en frisklavet renseopløsning. Overhold 
anvisningerne fra rensemiddelproducenten med hensyn til 
anbefalede temperaturer, koncentrationer og opholdstider. 

Anvisningerne i manuel rengøring er blevet valideret ved 
anvendelse af følgende udstyr/rensemidler: 

Rensebørste: En blød børste i en relevant størrelse. 

Rensemidler/renseproces:  

A) Endozime® Dual Enzymatic Detergent, Ruhof 

Healthcare. 

Renseproces ved anvendelse af rensemiddel A herover: 
 
1) Anbring LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer i en frisklavet renseopløsning 

(koncentration 0,8 %) ved 36 °C til 40 °C/97 °F til 

104 °F, og rengør anordningen grundigt, indtil al 

synlig kontaminering er fjernet.  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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2) Ved rengøring af LMA® ProSeal™ skal det sikres, at 

områderne bag stroppen til LMA® ProSeal™ 

Introducer og under den indvendige drænslange er 

rene. 

3) Rengør luftvejsslangen ved forsigtigt at indføre 

børsten og stryge ind og ud. 

4) Rengør drænslangen ved forsigtigt at indføre børsten 

gennem den proksimale (udvendige) ende af 

drænslangen. Pas på ikke at beskadige drænslangen. 

5) Skyl alle komponenterne grundigt under rindende vand 

fra vandhanen. (Bemærk: Vær særligt opmærksom på 

den indvendige kontraventil for at undgå kontakt med 

renseopløsning. Hvis ventilen udsættes for 

renseopløsning, skal den skylles grundigt under 

rindende vand fra hanen for at fjerne rester af 

rensemiddel, da det kan forårsage, at ventilen svigter 

før tid). 

6) Efterse omhyggeligt alle komponenter for 

restkontaminering. 

7) Hvis der observeres restkontaminering, skal hele 

renseprocessen gentages. 

Hvis der observeres fugt i ventilen, skal den forsigtigt bankes 
mod en serviet for at fjerne overskydende fugt. 

Tør tilstrækkeligt ved stuetemperatur eller i tørreskab med 
luftcirkulation.  

Eller 

B) Fortyndet (8-10 volumen-%) natrium-

bicarbonatopløsning. 10 % natrium-

bicarbonatopløsning kan fremstilles ved at blande 1 

del bagepulver med 10 dele vand. 

Renseproces ved anvendelse af rensemiddel B herover: 
 

1) Anbring LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer i en frisklavet renseopløsning ved 36 °C til 

40 °C/97 °F til 104 °F, og rengør anordningen 

grundigt, indtil al synlig kontaminering er fjernet. 

 

2) Klargør endnu en frisklavet renseopløsning som 

beskrevet herover, og rens anordningerne grundigt ved 

anvendelse af en egnet blød børste.  

 

3) Ved rengøring af LMA® ProSeal™ skal det sikres, at 

områderne bag stroppen til LMA® ProSeal™ 

Introducer og under den indvendige drænslange er 

rene. 

4) Rengør luftvejsslangen ved forsigtigt at indføre børsten 

og stryge ind og ud. Pas på ikke at beskadige 

anordningerne. 

5) Rengør drænslangen ved forsigtigt at indføre børsten 

gennem den proksimale (udvendige) ende af 

drænslangen. Pas på ikke at beskadige drænslangen. 

6) Skyl alle komponenterne grundigt under rindende vand 

fra vandhanen. (Bemærk: Vær særligt opmærksom på 

den indvendige kontraventil for at undgå kontakt med 

renseopløsning. Hvis ventilen udsættes for 

renseopløsning, skal den skylles grundigt under rindende 

vand fra hanen for at fjerne rester af rensemiddel, da det 

kan forårsage, at ventilen svigter før tid). 

7) Efterse omhyggeligt alle komponenter for 

restkontaminering. 

8) Hvis der observeres restkontaminering, skal hele 

renseprocessen gentages. 

Hvis der observeres fugt i ventilen, skal den forsigtigt 
bankes mod en serviet for at fjerne overskydende fugt. 

Tør tilstrækkeligt ved stuetemperatur eller i tørreskab med 
luftcirkulation.  

Automatiseret rengøring 

Anvisningerne i automatiseret rengøring er blevet valideret 
ved anvendelse af følgende udstyr: 

Vaskemaskine: Miele Type G7735 CD, Miele standardkurv 
med skylleporte. 

Rensemidler: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG 
Tøm alle manchetter fuldstændigt. Anbring anordningerne 
i instrumentkurven. Sørg for at placere alle anordninger på 
en hensigtsmæssig måde, så der er adgang til alle 
indvendige og udvendige områder af anordningerne. 
Tilslut luftvejenes hulrum til skylleportene. 

Start vaskeprocessen: Miele G 7735 CD 
vaskedesinfektor, Vario TD-program. 

1) 2 min forvask med koldt vand  
(≤ 35 °C/95 ºF).  

2) Tømning 

3) 5 min vask med Deconex® PowerZyme, 0,5 % ved 
55 °C /131 ºF.  

4) Tømning 

5) 3 min neutralisering med koldt vand  
(≤ 35 °C/95 ºF). 

6) Tømning 

7) 2 min skylning med koldt vand (≤ 35 °C/95 ºF) 

8) *Valgfri varmedesinfektion efter automatiseret 
rengøring. 

5 min varmedesinfektion ved 90 °C/194 ºF. 

 

Sørg for tilstrækkelig tørring (f.eks. luftcirkulation 
70 °C/158 ºF, 1 time). 

*Desinfektion 

Der kan udføres varmedesinfektion som en del af den 
automatiserede renseproces som i trin 8 herover for Vario 
TD-programmet. 

EFTERSYN, VEDLIGEHOLDELSE OG TESTNING 

Udfør eftersyn af anordninger og funktionstest som 
beskrevet i afsnittet "Kontrol før brug /funktionstest". 

Alle de funktionstest og eftersyn, der er beskrevet i denne 
manual, skal udføres som en del af hver 
reprocesseringsprocedure før sterilisering af LMA® 
ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer. Hvis en eller 
flere af de respektive test ikke bestås, er det et tegn på, at 
anordningen har udtjent sin levetid og skal udskiftes. 

EMBALLAGE 

Den valgte emballage til varmesterilisering skal opfylde 
kravene i ISO/ANSI AAMI ISO 11607. For USA: Anvend 
FDA-godkendt steriliseringsemballage. 
 
Kontrollér visuelt for restfugt før indpakning i 
steriliseringsemballage. 

STERILISERING 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Dampautoklavering er den eneste anbefalede 
steriliseringsmetode til LMA® ProSeal™ og LMA® 
ProSeal™ Introducer. 

Det er essentielt, at følgende procedure overholdes, for at 
sikre sterilisering uden beskadigelse af LMA® ProSeal™ 
og LMA® ProSeal™ Introducer. 

Forsigtig: Integriteten af de genanvendelige materialer i 
LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal Introducer vil blive 
påvirket negativt, hvis en steriliseringscyklus på 134 ºC 
eller 273 ºF overskrides. 

Autoklaver varierer i design og ydeevnekarakteristika. 
Cyklusparametrene skal altid verificeres over for 
autoklaveproducentens skriftlige anvisninger for den 
specifikke autoklave og den anvendte 
fyldningskonfiguration. 

Sundhedsinstitutionens personale er ansvarligt for at følge 
den proces, der er blevet specificeret og valideret i deres 
institution, og for at føre kontrol med processen. Hvis dette 
ikke gøres, kan det ugyldiggøre sundhedsinstitutionens 
steriliseringsproces. 

 
Sterilisering af LMA ProSeal™ (uden rød 
prop) Tøm manchetten for luft umiddelbart inden 

dampautoklaveringen ved at trække sprøjten bagud for at 
skabe vakuum i manchetten. Afmonter derefter sprøjten, 
mens du opretholder vakuummet.  

Sørg for, at både den sprøjte, der bruges til tømning af 
manchetten, og ventilen er tørre.  

For at undgå, at ventilen beskadiges, må der ikke bruges 
for stor kraft, når sprøjten sættes ind i ventilåbningen. 
Fjern sprøjten fra ventilåbningen inden autoklaveringen for 
at undgå, at ventilen beskadiges.  

Hvis manchetten på en tømt LMA ProSeal™ uden 

manuel ventilering pumpes op igen umiddelbart og 

spontant, efter at sprøjten er blevet fjernet, må masken 

ikke autoklaveres eller bruges igen. Dette er et tegn på, at 

anordningen er i stykker. Det er dog normalt, at 

manchetten pustes langsomt op igen over en periode på 

flere timer, eftersom silikonegummimaterialet er 

gasgennemtrængeligt. 

Advarsel: Resterende luft eller fugt i manchetten 

vil udvide sig ved de høje temperaturer og det lave tryk i 

autoklaven og forårsage uoprettelige skader (udkrængning 

og/eller ruptur) på manchetten og/eller pumpeballonen. 

Sterilisering af LMA® ProSeal™ (med rød 
prop) Det er ikke strengt nødvendigt at tømme LMA® 

ProSeal™ med rød prop inden dampautoklavering, så det 

mest almindelige er, at LMA® ProSeal™ tømmes, når den 

tages ud af autoklaven, forudsat at den manuelle ventil er 

åben.  

Advarsel: Sørg for, at den manuelle udluftningsventil i LMA® 

ProSeal™ er åben under steriliseringen for at undgå, at der 

opstår udkrængninger på manchetten. 

Steriliseringsindstillinger 

Dampsterilisering anbefales via enten en prævakuum- eller 
gravitationsproces. Alle de følgende cyklusser er blevet 
valideret i henhold til internationalt harmoniserede 
standarder til at opnå et sterilitetsgarantiniveau (SAL), der er 
egnet til anordningernes tilsigtede anvendelse og i 
overensstemmelse med internationalt anerkendte 
standarder og retningslinjer. 

 

Type Temperatur Opholdstid Minimumstørretid 

Præ-

vakuum 

134 °C 

(273 °F) 

3 minutter 16 minutter 

Gravitation 132 °C 

(270 °F) 

10 minutter 1 minut 
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Lad anordningen køle af til stuetemperatur efter autoklavering, 
før den anvendes. 

OPBEVARING 

Opbevar de steriliserede anordninger ved stuetemperatur på 
et tørt og støvfrit sted beskytte mod direkte sollys. 

Sterile, indpakkede instrumenter skal opbevares på et dertil 
indrettet sted med begrænset adgang, som er godt ventileret 
og yder beskyttelse mod støv, fugt, insekter, skadedyr og 
ekstreme temperatur-/luftfugtighedsforhold.  

7.2 Kontrol før brug/funktionstest 

Advarsel: Alle de ikke-kliniske eftersyn eller test, der er 
beskrevet nedenfor, skal udføres inden hver anvendelse af 
LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer-
tilbehørsanordningen. Funktionstestene skal udføres på et 
sted og på en måde, der er i overensstemmelse med 
anerkendt medicinsk praksis, så larynxmasken kontamineres 
mindst muligt inden isætning. Hvis en eller flere test giver et 
negativt resultat, er det tegn på, at anordningen har passeret 
sin praktiske levetid og bør udskiftes.  

 

7.2.1 Funktionstest 1: Visuelt eftersyn 

LMA® ProSeal™ anordningen 

• Kontrollér overfladen af larynxmasken, manchetten og 

udtømningsslangen for beskadigelser, herunder huller, 

revner eller ridser. 

• Kontrollér luftvejsslangen, maskens skål og 

udtømningsslangen indvendigt for at sikre, at der ikke 

er nogen blokeringer, og at de ikke indeholder løse 

partikler. Eventuelle partikler i slangerne skal fjernes.  

• Kontrollér slangernes gennemsigtighed. 

Luftsvejsslanger, der kan genbruges, vil med årene 

og efter flere ganges brug gradvist blive misfarvede.  

LMA® ProSeal™ Introducer-tilbehør 

• Kontrollér visuelt, at anordningen er fri for restmateriale og 

ikke er beskadiget eller forringet, f.eks. ved deformeringer 

og overfladerevner osv. 

Advarsel: LMA® luftvejen og dens tilbehør må ikke 
anvendes, hvis de på nogen måde er beskadigede eller 
forringede. 

Advarsel: Undlad at bruge LMA® ProSeal™, hvis slangerne 
er misfarvede, da dette påvirker muligheden for a se og 
effektivt fjerne fremmede partikler under rengøringen eller for 
at se opgylpede væsker under brugen.  

Advarsel: Undlad at bruge LMA® ProSeal™, hvis den er 
ødelagt, eller hvis synlige partikler ikke kan fjernes fra det 
indvendige af luftvejsslangen, da disse kan blive indåndet af 
patienten efter isætningen.  

• Kontrollér forbindelseselementet på 15 mm. Det bør 

slutte tæt i den udvendige ende af luftvejsslangen.  

• Kontrollér, at det ikke er let at trække det af med 

hånden med rimelig kraft. Undlad at bruge stor kraft 

eller at dreje forbindelseselementet, da dette kan 

ødelægge tætningen.  

Advarsel: Undlad at bruge LMA® ProSeal™, hvis maskens 
tilslutningselement ikke slutter tæt inde i den udvendige 
ende af luftvejsslangen.  

• Kontrollér, at den del af LMA® ProSeal™-udtøm-

ningsslangen, der ligger inde i maskens skål, ikke er 

revnet eller perforeret, og at der ikke er nogen kon-

taminering mellem slangen og masken.  

• Kontrollér den bagerste manchet på LMA® ProSeal™, 

hvis denne forefindes, for småfolder, som tyder på, at 

der er udkrængninger. 

7.2.2 Funktionstest 2: Oppumpning og tømning 

• Sæt forsigtigt sprøjten ind i ventilåbningen, og pump 

anordningen helt op, således at manchettens vægge 

trykkes flade imod hinanden. Kontrollér, at den røde 

prop er lukket, når LMA® ProSeal™ tømmes. Fjern 

sprøjten fra entilåbningen. Kontrollér 

manchetvæggene for at fastslå, om de bliver ved med 

at ligge fladt imod hinanden.  

Advarsel: Undlad at bruge anordningen, hvis 
manchetvæggene pumpes op igen med det samme og 
spontant, også selv om det kun er en smule. 

• Kontrollér den helt tømte LMA® ProSeal™-larynx-

maske for småfolder, der tyder på, at der er ud-

krængninger. Hvis der tydeligvis er synlige småfolder, 

kan den bagerste manchet have alvorlige 

udkrængninger, og LMA® ProSeal™ bør ikke bruges.  

• Pump manchetten op med 50 % mere luft end den 

anbefalede maksimale kliniske oppumpningsmængde (jf. 

Bilag D: SPECIFIKATIONER). Hvis manchetten udviser 

så meget som den mindste tendens til at tømmes, er det 

tegn på, at der et hul i den, og dette burde blive tydeligt 

inden for to minutter. Kontrollér den oppumpede 

manchets symmetri. Det bør ikke være ujævne 

udbulinger, hverken i enderne eller siderne. 

 

Advarsel: Undlad at bruge LMA-larynxmasken, hvis der 
er et hul i manchetten, eller hvis der er en ujævn udbuling 
på manchetten.  

• Kontrollér pumpeballonen, mens anordningen er 

pumpet op med 50 % for meget. Ballonen bør udvise 

en smal og lidt flad ellipseform. Den bør ikke være 

kugleformet.  

Advarsel: Undlad at bruge LMA-larynxmasken, hvis 
pumpeballonen er kugleformet eller har en ujævn facon, 
da det i så fald kan være vanskeligt at måle manchettens 
tryk.  

• Kontrollér det indvendige af det indvendige af 

udtømningsslangen på LMA® ProSeal™, mens 

anordningen er pumpet op med 50 % for meget, fra 

begge ender af masken. Kontrollér, at slangen ikke er 

kollapset eller perforeret.  

Advarsel: Brug af en LMA® ProSeal™ med en kollapset 

eller tilstoppet udtømningsslange kan forhindre ventilering af 

maven eller anlæggelse af en gastrisk slange og kan give 

adgang til oppumpning af maven og mulig refluks. Brug af 

en perforeret eller ødelagt udtømningsslange kan forhindre, 

at LMA® ProSeal™ pumpes op, eller åbne mulighed for, at 

der kan slippe anæstesigasser ud. 

7.3 Klargøring inden isætning 

Inden anordningen sættes i, skal manchetten være helt 

tømt for luft, så den er kileformet. Der bør ikke være 

småfolder i manchetvæggen, og manchetten bør være lige 

i den distale ende (figur 6a og 6b). Denne form gør det 

lettere at gennemføre en atraumatisk isætning og opnå en 

korrekt placering i patienten. Derved mindskes risikoen 

for, at den distale ende trænger ind i valleculae eller 

glottis, og det forhindres, at den kommer i klemme mod 

epiglottis eller tudbruskene. 

Kontrollér, at den røde prop er lukket inden tømning af 
LMA® ProSeal™ og under den kliniske brug.  

Metoder til tømning af manchetten: 

Anordningen kan tømmes manuelt ved at presse den 
distale ende sammen mellem en finger og tommelfingeren 
(figur 5) for at opnå den rette form på manchetten. Der 
gælder samme principper og resultater for alle metoder til 
tømning af anordningen. 

Den posteriore overflade skal smøres lige inden isætning for 
at undgå, at smøremidlet tørrer. Smør kun den posteriore 
overflade af manchetten for at undgå at blokere 
luftvejsåbningen, eller at der forekommer aspiration af 
smøremiddel. Vi anbefaler, at der påføres en bolus 
smøremiddel på den posteriore spids af den tømte manchet. 
Det er ikke nødvendigt at sprede smøremidlet ud over 
maskens overflade. 

Advarsel: Der skal anvendes et vandopløseligt 
smøremiddel som f.eks. K-Y Jelly®. Undlad at benytte 
silikonebaserede smøremidler, da de ødelægger LMA® 
ProSeal™- og LMA® ProSeal™-komponenterne. 
Smøremidler, der indeholder lidocain, anbefales ikke. Brug 
af lidocain kan medføre, at der går længere tid, før patienten 
genvinder sine beskyttende reflekser, eller påvirke 
omgivende strukturer, herunder stemmebåndene.  

Advarsel: Smør kun den posteriore overflade af manchetten 
for at undgå, at luftvejsåbningen blokeres, eller at der 
forekommer aspiration af smøremidlet. 

8. ISÆTNING 
 

8.1 Introduktion 

Inden LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer tages 
i brug, skal brugeren gøre sig bekendt med indholdet i 
denne brugsanvisning.  

Advarsel: En forkert placeret maske kan resultere i upålidelige 
eller blokerede luftveje eller medføre, at LMA® ProSeal™-
udtømningsslangen ikke kan føre væsker eller gasser væk fra 
maven, og den kan øge risikoen for gastriske insuffleringer, 
hvis den bruges med overtryksventilation. Kontrollér altid, at 
placeringen er korrekt efter isætningen.  

Advarsel: Kontrollér, at den røde prop er lukket under den 
kliniske brug for at forhindre, at manchetten tømmes.  

Advarsel: For at undgå traumer må der aldrig bruges for stor 
kraft under isætning af LMA® ProSeal™ eller indføring af en 
gastrisk slange gennem LMA® ProSeal™-udtømningsslangen.  

Advarsel: Utilstrækkelig anæstesi kan medføre hoste, apnø 
eller larynxspasmer.  

Forsigtig: Luftvejenes frie passage skal bekræftes igen 
efter hver ændring af patientens hoved- eller halsstilling.  

Det er vigtigt, at man noterer sig følgende punkter inden 
isætningen:  

• Kontrollér, at størrelsen på anordningen er passende i 
forhold til patienten (se bilag bagerst i denne 

Figur 14: Hold LMA® ProSeal™ med pegefingeren 
placeret i stroppen. 

Figur 5: Manuel tømning af LMA® ProSeal™ 
(bemærk det manuelle tryk på spidsen). 
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brugsanvisning). De angivne intervaller er 
cirkaintervaller, og der bør foretages en klinisk 
vurdering ved valg af størrelse.  

• Manchetten skal altid tømmes helt, ved at man 
trækker tømningssprøjten bagud med et fast tag og 
forsigtigt trækker i oppumpningsslangen.  

• Kontrollér formen på manchetten, og at den er korrekt 
smurt, som beskrevet tidligere.  

• Hold en ekstra, steril LMA-larynxmaske, der er 
klargjort, klar til omgående brug. Hvis det er muligt, 
skal der også være en LMA-larynxmaske i en 
alternativ størrelse til rådighed.  

• Foretag en præoxygenering, og implementer 
standardovervågningsprocedurerne.  

• Sørg for at opnå et passende anæstesiniveau, inden du 
forsøger at gennemføre isætningen. Modstand eller 
synkebevægelser, bid eller kraftig opkastning er tegn på 
utilstrækkelig anæstesi og/ eller en forkert 
isætningsteknik. Uerfarne brugere bør vælge et dybere 
anæstesiniveau.  

• Den optimale hovedposition er ekstension af hovedet 
med fleksion af nakken i den position, der normalt 
anvendes til trakeal intubering (“sniffing”- positionen). 
Denne position opnås ved at skubbe hovedet bagfra 
med den ikke-dominerende hånd under 
isætningsbevægelsen. Det er også muligt at bruge en 
pude til at holde nakken bøjet med.  

• Ved brug af LMA® ProSeal™ Introducer kan det være 
muligt at reducere eller fjerne manipuleringen af 
hoved og nakke. 

8.2 Induktionsmetode 

Følgende induktionsmetoder er kompatible med 
isætningen af LMA® ProSeal™ :  

• Propofol: Dette middel er det foretrukne til isætning, 
da det giver en optimal svækkelse af de øvre 
luftvejsreflekser.  

• Induktion, som inhaleres: Dette giver fremragende 
betingelser for isætning hos børn og hos nogle 
voksne.  

• Induktion med thiopental eller et andet barbiturat: 
Barbiturater alene er ikke de mest velegnede 
induktionsmidler til isætning. 

8.3 Isætningsmetode 

LMA® ProSeal™ kan isættes ved hjælp af 
standardteknikken, hvor det er pegefingeren, der bruges, 
eller tommelfingerteknikken, afhængigt af adgangen til 
patienten.  

LMA® ProSeal™ kan også isættes ved hjælp af LMA® 
ProSeal™ Introducer. Det kan være en god idé at bruge det 
dedikerede isætningsværktøj til isætningen, når man bruger 
LMA® ProSeal™ i størrelserne 1 til 2½.  

Alle tre teknikker følger samme principper. For at placere 

LMA-larynxmasken korrekt skal man undgå, at spidsen af 
manchetten kommer ind i valleculae eller stemmeridsen, og 
den må ikke komme i klemme op imod epiglottis eller 
tudbruskene. Manchetten skal tømmes, indtil den har den 
korrekte kileform (figur 6a og 6b), og bør holdes presset ind 
imod patientens posteriore faryngale væg. For at undgå 
kontakt med anteriore strukturer under isætningen, skal den 
finger, der bruges til isætningen, trykke slangen opad 
(kranielt) under hele isætningsmanøvren. 

 

 

 

8.4 Isætningsteknik ved brug af LMA® 
ProSeal™ Introducer 

Denne teknik anbefales ved brug af LMA® ProSeal™ i 

størrelserne 1 til 2½.  

Vælg den rette størrelse isætningsværktøj i henhold til 

bilaget bagerst i brugsanvisningen.  

Placer spidsen af isætningsværktøjet i stroppen bag på 

manchetten (figur 7a). Fold slangerne rundt om bladets 

konvekse overflade, og sæt den proksimale ende af 

luftvejsslangen ind i rillen i værktøjet (figur 7b). LMA® 

ProSeal™ vises monteret i isætningsværktøjet i figur 8.  

Tryk, imens du holder direkte opsyn, spidsen af manchetten 

opad mod den hårde gane, og pres manchetten flad imod 

ganen (figur 9). Under isætningen bør bagsiden af masken 

være i kontakt med den hårde gane, og maskens skål bør 

pege mod tungen. Kontrollér, at masken sidder korrekt, og 

lad manchetten glide længere indad imod den hårde gane 

(figur 10). Tryk kæben nedad med din langfinger, eller bed 

en assistent om at trække den nederste kæbe nedad for et 

kort øjeblik.  

 
  

Figur 6a: LMA® ProSeal™-manchetten korrekt tømt til 
isætning. 

Figur 6b 

Figur 7a: Placer spidsen af LMA® ProSeal™ Introducer 
i stroppen. 

Figur 7b: Fold slangerne rundt om LMA® ProSeal™ 
Introducer, og placer den proksimale ende af 
luftvejsslangen i den tilhørende rille. 

Figur 8: LMA® ProSeal™ monteret på LMA® ProSeal™ 
Introducer. 

Figur 9: Hold manchettens spids ind mod den hårde gane.  

Figur 10: Skub manchetten længere ind i munden. 
Bevar trykket mod ganen. 
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En høj, buet gane kan kræve en lidt lateral bevægelse. Se 

grundigt efter i munden for at kontrollere, at spidsen af 

manchetten ikke er bukket om. Hold bladet på 

isætningsværktøjet tæt ind mod kinden, mens du drejer 

anordningen indad i en blød, cirkulerende bevægelse (figur 

11).  

Følg den stive isætningsanordnings kurve under isætningen. 

Kæberne bør ikke holdes vidt åbne under denne bevægelse, 

eftersom dette kan give tungen og epiglottis mulighed for at 

falde nedad og derved blokere for, at masken kan passere. 

Undlad at bruge håndtaget som en løftestang til at tvinge 

munden åben med. Før anordningen ind i hypopharynx, indtil 

der mærkes en tydelig modstand (figur 12).  

Inden isætningsværktøjet fjernes, tages den ikke-

dominerende hånd væk fra bagsiden af patientens hoved og 

bruges til at stabilisere luftvejsslangen med (figur 13). Dette 

forhindrer, at LMA® ProSeal™ trækkes væk fra sin plads, 

når isætningsværktøjet fjernes. Det gør også, at isætningen 

kan færdiggøres, hvis dette ikke har været muligt med 

isætningsværktøjet alene. LMA® ProSeal™ burde nu være 

placeret korrekt med spidsen trykket godt op imod den øvre 

øsofageale sphincter.  
 

 

 

Forsigtig: Isætningsværktøjet skal fjernes inden 

oppumpningen og fikseringen af LMA® ProSeal™. 

8.5 Teknik med isætning ved hjælp 

af pegefinger 

Hold LMA® ProSeal™ som en blyant med pegefingeren 

skubbet ind i stroppen på isætningsværktøjet (figur 14). 

Bemærk, hvordan hånd og håndled er bøjede, og hvor de 

er placerede (figur 15).  

Tryk, mens du holder direkte opsyn, spidsen af 

manchetten opad mod den hårde gane, og pres 

manchetten flad imod den. Bemærk, hvordan hånd og 

håndled er placeret (figur 16). En høj, buet gane kan 

kræve en lidt lateral bevægelse. Se grundigt efter i 

munden for at kontrollere, at spidsen af manchetten er 

trykket flad mod ganen på korrekt vis, inden du går 

videre.  

 

 
Hvis munden åbnes yderligere, bliver det lettere at 

kontrollere maskens placering. Skub kæben nedad med 

din langfinger, eller bed en assistent om at trække den 

nederste kæbe nedad for et kort øjeblik.  

Efterhånden som pegefingeren føres længere ind i munden, 

strækkes fingerleddet (figur 17). Kæberne bør ikke holdes vidt 

åbne under denne bevægelse, eftersom dette kan give tungen 

og epiglottis mulighed for at falde nedad og dermed blokere for, 

at masken kan passere.  

Tryk bagud med den anden hånd for at skabe modtryk, 

mens anordningen føres ind med pegefingeren (figur 18). 

Brug ikke for stor kraft. Før anordningen ind i hypopharynx, 

indtil der mærkes en tydelig modstand. Den fulde isætning 

er ikke mulig, medmindre pegefingeren strækkes helt ud, 

og vristen bøjes helt (figur 19).  

Alt efter størrelsen på patienten skal fingeren muligvis føres ind 

i mundhulen i sin fulde længde, før der mærkes modstand.  
 

 
 
 

Figur 11: Drej anordningen indad med en cirkelbevægelse, 
og tryk den ind imod den hårde og bløde ganes konturer. 

Figur 12: Før anordningen ind i hypopharynx, indtil der 
mærkes modstand. 

Figur 14: Hold LMA® ProSeal™ med pegefingeren 
placeret i stroppen. 

Figur 15: Hold anordningen med pegefingeren i stroppen. 
Bemærk det bøjede håndled. 

Figur 17: Skub masken indad, og stræk 
pegefingeren ud. 

Figur 18: Tryk fingeren mod den anden hånd, hvilket 
skaber modtryk. 

Figur 13: Hold slangerne på plads, mens LMA® ProSeal™ 
Introducer tages ud. 

Figur 16: Tryk masken op mod den hårde gane. 
Figur 19: Før anordningen ind i hypopharynx, indtil der 
mærkes modstand. 
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Inden fingeren tages væk, skal den ikke-dominerende hånd 
flyttes fra bagsiden af patientens hoved og presse ned på 
luftvejsslangen (figur 20). Dette forhindrer, at LMA® ProSeal™ 
trækkes væk af sin plads, når fingeren tages væk. Det gør det 
endvidere muligt at færdiggøre isætningen, hvis dette ikke har 
været muligt med fingeren alene. LMA® ProSeal™ burde nu 
være placeret korrekt med spidsen trykket godt op imod den 
øvre øsofageale sphincter. 

8.6 Teknik til isætning ved hjælp af 
tommelfingeren 

Den isætningsteknik, hvor det er tommelfingeren, der 
benyttes, er god, hvis det er vanskeligt at få adgang til 
patienten bagfra, eller hvis man har brug for hurtigt at 
etablere frie luftveje, mens der iværksættes en hjerte-
/lungeredning (HLR). Tommelfingeren sættes ind i 
stroppen som vist på figur 21. Isætningen er den samme 
som den, hvor det er pegefingeren, der benyttes.  

Efterhånden som tommelfingeren nærmer sig munden, 
strækkes fingrene fremad over patientens ansigt. 
Tommelfingeren føres frem, indtil den er strakt helt ud. Trykket 
fra tommelfingeren mod den hårde gane skal også bruges til at 
presse på hovedet, indtil det bøjes (figur 22-25). 

 

 

8.7 Isætningsproblemer 

Utilstrækkelig anæstesidybde kan medføre hoste og apnø 

under isætningen. Hvis dette forekommer, skal anæstesien 

omgående gøres dybere ved hjælp af inhalation eller 

intravenøse midler, og der skal iværksættes en manuel 

ventilation.  

Hvis patientens mund ikke kan åbnes nok til, at masken kan 

isættes, skal du først sikre dig, at patienten er tilstrækkeligt 

bedøvet. Du kan eventuelt bede en assistent om at trække 

patientens kæbe nedad. Denne manøvre gør det lettere at se 

ind i munden for at kontrollere maskens placering. Undlad dog 

at fastholde kæbestrækket nedad, så snart masken har 

passeret forbi tænderne.  

Manchetten skal presse slangen op imod ganen under hele 

isætningsmanøvren, i modsat fald kan spidsen bukke ind mod 

sig selv eller indvirke på en ujævnhed eller hævelse i den 

posteriore pharynx (f.eks. hypertrofiske tonsiller). Hvis 

manchetten ikke bliver flad eller begynder at krølle, når den 

føres frem, er det nødvendigt at trække masken tilbage igen 

og føre den ind på ny. I tilfælde af blokerede tonsiller hjælper 

det ofte at flytte masken diagonalt.  

Hvis der fortsat er problemer med den valgte teknik, skal man 

benytte en af de andre teknikker, der er beskrevet ovenfor. 

8.8 Oppumpning af anordningen 

Efter isætningen skal slangerne komme ud af munden 

pegende nedad. Pump manchetten op uden at holde i 

slangerne med lige akkurat nok luft til, at der opnås et tryk 

i manchetten på 60 cm H2O (figur 26). De 

oppumpningsmængder, der fremgår af bilaget bagerst i 

brugsanvisningen, er udtryk for den maksimale 

oppumpningsvolumen. Ofte er halvdelen af den 

maksimale volumen tilstrækkeligt til at opnå en tætning 

og/eller opnå et tryk i manchetten på 60 cm H2O.  

 

 

 

Advarsel: Pump aldrig manchetten for hårdt efter isætning. 

Undgå tryk i manchetten på mere end 60 cm H2O. 

Manchetten er udformet, så den kan tømmes til et lavt tryk 

(omtrent 60 cm H2O). For hård oppumpning forbedrer ikke 

nødvendigvis tætningen, kan være forbundet med iskæmisk 

beskadigelse af slimhinderne, kan medføre, at anordningen 

forskubbes, og kan få udtømningsslangen til at kollapse.  

Advarsel: For højt tryk i manchetten kan resultere i en 

forkert placering samt faryngolaryngeale lidelser, bl.a. ondt i 

halsen, dysfagi og nerveskader.  

Den indledende manchetvolumen varierer fra patient til patient 

samt efter størrelsen på anordningen, hovedets position og 

anæstesidybden. Undlad at holde slangen under tømning af 

manchetten, eftersom dette forhindrer masken i at falde på 

plads i den korrekte position. Der ses af og til en lille 

udadgående bevægelse af slangen, når anordningen finder på 

plads i hypopharynx.  

Et eller flere af følgende tegn viser, at placeringen er korrekt: 

Slangens lille udadgående bevægelse efter oppumpningen, 

tilstedeværelsen af en blød, oval bule i halsen omkring 

skjoldbrusk- og ringbruskområdet, eller at manchetten ikke 

er synlig i mundhulen. 

8.9 Tilslutning til anæstesisystemet 

Slut anordningen til anæstesikredsløbet, uden at den 
forskubber sig, og iværksæt en let manuel ventilation for at 
pumpe lungerne op, samtidig med at du holder øje med, om 
der er lækager. Kontrollér ved hjælp af auskultation og 
kapnografi, om der et tilstrækkeligt luftskifte. Foretag en 
auskultation i det anterolaterale halsområde for at kontrollere, 
om der er unormale lyde, der kan indikere milde 
larynxspasmer eller let anæstesi. 

Figur 22: Placer masken trykket ind imod ganen. 

Figur 21: Hold anordningen med tommelfingeren i stroppen. 

Figur 24: Stræk fingrene over hovedet, så der bliver plads 
til, at tommelfingeren kan føres indad. 

Figur 20: Tryk forsigtigt på den udvendige ende af 
luftvejsslangen, mens du flytter pegefingeren. 

Figur 23: Tryk kranielt (se pil) for at strække hovedet, når 
tommelfingeren er over for ganen. Figur 25: Brug den anden hånd til at fuldføre isætningen 

med som vist. 

Figur 26: Pump LMA® ProSeal™ op uden at overstige trykket 
på 60 cm H2O. 

Overskrid ikke trykket på 
60 cm H2O 
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8.10 Undersøgelse af korrekt/forkert 
placering af masken 

Når du sætter LMA® ProSeal™ i og pumper den op, skal 

du holde godt øje med forsiden af halsen for at kontrollere, 

at cartilago cricoidea bevæger sig fremad, hvilket er tegn 

på, at spidsen af masken passerer korrekt bag den.  

Når anordningen er placeret korrekt (figur 27a), skal den 

udgøre en lækagefri tætning mod glottis (tætning 1), og 

maskens spids skal ligge i en kileform mod den øvre 

øsofageale sphincter (tætning 2). Bideklodsen skal ligge 

mellem tænderne. Hvis masken ligger for proksimalt som følge 

af en ufuldendt isætning, vil der træde gas ud af den 

proksimale ende af udtømningsslangen, når lungerne er 

pumpet op, og der er meget lidt beskyttelse i tilfælde af gastrisk 

refluks (figur 27b). Denne situation skal afhjælpes, ved at 

masken placeres på ny. Forsøg ikke at løse lækageproblemet 

ved at blokere udtømningsslangen.  

Det sker indimellem, at en dårligt tømt eller dårligt isat 

maske kommer ind i vestibulum laryngis (figur 27c). I 

denne situation kan der forekomme en vis blokering af 

ventilationen, og der kan træde gas ud i den proksimale 

ende af udtømningsslangen. Selv med tilstrækkelig 

anæstesi bliver blokeringen værre, hvis masken presses 

længere ind. Masken bør fjernes og sættes ind på ny. 

Anbring en lille (1-2 ml) bolus vandopløseligt smøremiddel 

med passende viskositet i den proksimale ende af 

udtømningsslangen for at gøre det lettere at vurdere, om 

masken er placeret korrekt, og påvise en forkert placering. 

Hvis masken sidder korrekt, kan der konstateres en svag 

op- og nedadgående meniskbevægelse i smøremidlet. 

Hvis der ikke konstateres nogen bevægelse, eller hvis den 

lille bolus smøremiddel stødes ud igen, sidder masken 

muligvis forkert.  

Dårlig isætning eller tømning kan også få spidsen af masken til 

at bukke om mod sig selv i hypopharynx, hvilket gør, at 

udtømningsslangen blokeres (figur 27d). Hvis spidsen bukkes 

om, er der muligvis ingen meniskbevægelse i smøremidlet. En 

simpel non-invasiv metode, der kan bruges til test af, om dette 

problem er til stede, er, at der føres en gastrisk slange ned til 

enden af spidsen af masken for at kontrollere, om 

udtømningsslangen er åben. Hvis den gastriske slange ikke 

kan nå den distale ende af udtømningsslangen, bukkes 

spidsen af masken sandsynligvis om. Alternativt kan dette 

kontrolleres ved hjælp af et fiberoptisk mikroskop. Masken bør 

fjernes og sættes i på ny.  

 

 

Tryk masken længere indad for at undersøge, om masken 
ligger for højt (figur 27b), eller om den er kommet ind i glottis 
(figur 27c). Dette løser et eventuelt lækageproblem, hvis 
masken er for højt oppe, men øger blokeringen af ventilationen, 
hvis spidsen af masken er kommet ind i glottis. 

Advarsel: Hvis der opstår lækager fra udtømningsslangen, 
selv om anordningen er placeret korrekt, kan det være tegn 
på, at anordningen er ødelagt (f.eks. at udtømningsslangen 
er revnet eller perforeret indvendigt). Anordningen bør ikke 
anvendes, hvis den på nogen måde er beskadiget.  

Der findes en vejledning, som skal gøre det lettere at opnå 
en korrekt placering af LMA® ProSeal™, i bilaget. 
 

8.11 Fiksering af anordningen 

Alle størrelser af LMA® ProSeal™, med undtagelse af 
LMA® ProSeal™ i størrelse 1, har en indbygget bideklods. 
Når anordningen er pumpet op, skal den fastgøres på 
rette sted med tape, nøjagtigt som vist i figur 28. Bemærk 
det lette pres, der påføres den udvendige ende af 

luftvejsslangen, når den er fastgjort. Dette sikrer, at 
spidsen af masken er presset godt ind imod den øvre 
øsofageale sphincter. Fastgør anordningen med den 
udvendige ende strakt ud over kinden i midterlinjen som 
vist i figur 28 for at forhindre, at anordningen drejer.  

Ved brug af LMA® ProSeal™ størrelse 1 skal du være 
særligt forsigtig, når du fastgør larynxmasken, så du ikke 
risikerer, at manchetten drejer og bliver forskubbet. 
Udformningen med dobbelte slanger gør ganske vist 
luftsvejsslangen mere stabil og mindre udsat for at dreje, 
men det, at der ikke er nogen bideklods, kræver ekstra 
forsigtighed.  

Advarsel: Udvis særlig forsigtighed ved fastgørelsen af 
LMA® ProSeal™ i størrelse 1, fordi denne størrelse ikke er 
udstyret med en bideklods. 

 

  

Figur 28: Fastgør anordningen med tape. 

Figur 27a: Korrekt placering 
LMA® ProSeal™ placeret korrekt: en god tætning uden 
nogen gastrisk insufflering. 
 

Tætning 2 Tætning 1 

Figur 27b: Forkert placering 

LMA® ProSeal™ placeret for højt i pharynx: dårlig tætning, 
der gør, at gas og væske kan passere i de retninger, der er 
markeret med pile; lækage gennem udtømningsslangen kan 
elimineres ved at trykke masken længere ind. 
 

Figur 27c: Forkert placering 
LMA® ProSeal™ placeret med spidsen i vestibulum laryngis; 
ventilationen er blokeret og svækkes, hvis masken trykkes 
yderligere i den distale retning. 
 

Figur 27d: Forkert placering 
LMA® ProSeal™-masken er foldet bagud om sig selv i 
hypopharynx, hvilket gør, at udtømningsslangen blokeres.  
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9 VEDLIGEHOLDELSE AF ANÆSTESI 
OG OPVÅGNING 

Ligesom ved andre former for larynxmasker anbefales det, 
at man bruger pulsoxymetri og kapnografi i forbindelse med 
brugen af LMA® ProSeal™. Den kan bruges til enten 
spontan eller kontrolleret ventilation. 

9.1 Spontan ventilation 

LMA® ProSeal™ tåles godt af patienter med spontan 

vejrtrækning, når den bruges i forbindelse med intravenøse 

anæstetika, hvis anæstesien er tilstrækkelig til, at den 

matcher den kirurgiske stimulus, og manchetten ikke er 

pumpet for hårdt op.  

Utilstrækkelig anæstesi kan medføre hoste, apnø 

eller bevægelse, hvis induktionsmidlet får lov til at klinge af, 

inden der er opnået tilstrækkelige 

vedligeholdelsesanæstesiniveauer. Der er særlig stor risiko for, 

at dette sker, hvis der har været en ekstern stimulus som f.eks. 

kirurgi eller flytning af patienten, og anæstesiniveauet ikke har 

været vurderet korrekt. Ventilationen bør understøttes blidt, 

indtil patienten igen trækker vejret selv. 

9.2 Overtryksventilation 

Selv om den kan bruges til patienter, der trækker vejret 
spontant, er LMA® ProSeal™ udviklet til brug med 
overtryksventilation med og uden muskelrelakserende 
midler. Hvis der er valgt en relakseringsteknik, kan det 
relakserende middel gives enten før eller efter isætningen.  

Alternativt kan der til hver en tid gives et muskelrelakserende 
middel, hvis en ændring i den kirurgiske eller diagnostiske 
procedure kræver, at der skiftes til en relakseringsteknik. 
LMA® ProSeal™ har en manchet, der er lavet af et blødere 
materiale, en dybere skål og en særlig manchetform, hvilket 
alt sammen giver en mere skånsom, men også mere effektiv 
tætning imod larynxåbningen sammenlignet med LMA® 
Classic™ 1, 2.  

Sørg for at overholde følgende punkter ved brug af LMA® 
ProSeal™ med overtryksventilation: 

 

 

 

• Udtømningsslangen kan også fungere som et hjælperør 
for at forhindre gastrisk insufflering under 
overtryksventilationen. Tidalvolumen bør dog ikke 
overstige 8 ml/kg, og peak-indåndingstrykket skal 
holdes under det maksimale tætningstryk i 
larynxmasken, som vil variere fra patient til patient, men 
i gennemsnit er på op til 30 cm H2O med LMA® 
ProSeal™, hvilket er 10 cm H2O højere end LMA® 
Classic™.  

• Hvis der opstår lækager under overtryksventilationen, 
kan det skyldes følgende:  

– En vis glottislukning på grund af let anæstesi  

– Utilstrækkelig neuromuskulær blokering  

– Nedsat lungefunktion på grund af indgrebet eller 
patientens tilstand  

– Manchetten har forskubbet eller flyttet sig på grund 
af bevægelse af hovedet eller træk.  

• Hvis der observeres lækage gennem 
udtømningsslangen under overtryksventilationen, selv 
om anæstesien er tilstrækkelig, kan det skyldes, at 
masken har flyttet sig proksimalt. Kontrollér, at 
sikringstapen stadig er på plads, og juster igen, hvis det 
er nødvendigt, samtidig med at slangerne presses 
indad for at flytte spidsen af masken, så den ligger mod 
den øvre øsofageale sphincter.  

• Undlad at forsøge at løse problemet ved at pumpe mere 
luft i manchetten, hvis der er en lækage omkring 
manchetten. Dette forbedrer ikke nødvendigvis 
tætningstrykket og kan gøre lækagen værre, fordi 
manchetten, der normalt er blød, bliver hård, hvilket gør, 
at den skubbes væk fra larynx. 

9.3 Brug af udtømningsslangen 

Advarsel: Forsøg ikke at føre en gastrisk slange gennem 
LMA® ProSeal™-udtømningsslangen, hvis der siver gas 
igennem udtømningsslangen, og ved tilstedeværelse af 
øsofageal patologi eller skade eller mistanke herom.  

Hvis det er klinisk indiceret, at der skal føres en gastrisk slange 
ned i maven, må der ikke suges, før den gastriske slange har 
nået mavesækken. 

Advarsel: Der må ikke suges direkte i enden af 
udtømningsslangen, da det kan få udtømningsslangen til at 
kollapse og forårsage skader på den øvre øsofageale 
sphincter.  

Udtømningsslangens primære funktion er at udgøre en 
separat rørforbindelse fra og til fordøjelseskanalen. Den kan 
føre gasser eller væsker væk direkte fra patienten, og den kan 
endvidere benyttes som leder ved blind indføring af en 
orogastrisk slange på et hvilket som helst tidspunkt under 
anæstesien (figur 29). De maksimale størrelser af gastriske 
slanger fremgår af bilaget bagerst i denne brugsanvisning.  

Den orogastriske slange bør være velsmurt og indføres 
langsomt og forsigtigt. Hvis der bruges slanger af denne type i 
forbindelse med LMA® ProSeal™, er det vigtigt at undgå den 
risiko for trauma, der er forbundet med for stive slanger. Derfor 
følgende advarsel: Undlad at bruge orogastriske slanger, som 
er blevet stive på grund af nedkøling. Sørg for at opbevare 
slangen ved rumtemperatur eller derover.  

Efter isætning (figur 30) ses ofte en vis modstand, når 
spidsen af katetret forsigtigt presses mod den øvre sphincter. 
Der må aldrig bruges kraft. Hvis en slange af en passende 
størrelse ikke kan passere, kan det skyldes, at masken slår 
bugter eller er placeret forkert. I disse tilfælde bør masken 
fjernes og sættes ind på ny. Brug ikke for stor kraft. Der bør 
foretages en klinisk vurdering, når det skal besluttes, om en 
orogastrisk slange skal fjernes.  

Advarsel: For at undgå traumer må der aldrig bruges kraft 
under indføring af en gastrisk slange gennem LMA® 
ProSeal™-udtømningsslangen. 

9.4 Potentielt problem efter isætning 

Utilstrækkeligt anæstesiniveau 

Det mest almindelige problem efter isætning er, at der ikke 
opretholdes et passende anæstesiniveau. Giv en 
yderligere bolus af induktionsmidlet, og/eller øg 
koncentrationen af inhalationsanæstetikummet, samtidig 
med at ventilationen understøttes blidt.  

Indtrængning af dinitrogenoxid 

Dinitrogenoxid trænger ind i manchetten og forårsager et 
øget tryk i manchetten. Indtrængningsgraden og det 
resulterende peak-tryk kan variere i takt med den indledende 
luftvolumen, der injiceres i manchetten, typen af gasser, der 
bruges til tømning af manchetten, procentdelen af 
dinitrogenoxid i den inhalerede blanding og størrelsen på 
anordningen.  

Hyppigheden af ondt i halsen efter operationen kan stige, hvis 
trykket i manchetten bliver for stort. For at mindske risikoen for 
ondt i halsen eller eventuelle neurovaskulære skader bør 
manchettrykket kontrolleres med jævne mellemrum, og der 
skal med mellemrum trækkes gas ud for at holde trykket i 
manchetten på 60 cm H2O eller det minimumstryk, der skal til 
for lige akkurat at opnå en tætning. Dette kan opnås på flere 
forskellige måder. For det første kan der anvendes en 
trykmonitor eller en tryktransducer. For det andet kan man 
ganske enkelt mærke efter på oppumpningsindikatorballonen. 
Ved et tryk i manchetten på 60 cm H2O bør 
oppumpningsballonen give efter, når man mærker på den. 
Hvis oppumpningsindikatorballonen bliver stiv eller 
olivenformet, er det et tegn på, at trykket er for højt. 
Manchetvolumen bør mindskes for at fastholde et tryk, der 
ligger tæt på det indledende kontroltryk.  

Advarsel: For højt tryk i manchetten kan resultere i forkert 
position samt faryngolaryngeale lidelser, bl.a. ondt i halsen, 
dysfagi og nerveskader.  

Dårligt tætningstryk i larynxmasken/luftlækage  

Hvis der er tegn på en dårlig tætning af larynxmasken eller 
luftlækage ved indledningen af eller under en behandling, 
skal der træffes en eller flere af følgende foranstaltninger:  

• Kontrollér, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb, og gør 
den dybere, hvis det er nødvendigt.  

• Kontrollér manchettrykket ved indledningen af og med 
jævne mellemrum under en behandling, især hvis der 
bruges dinitrogenoxid. 

• Kontrollér, at trykket i manchetten ikke er > 60 cm 
H2O, og mindsk trykket i manchetten, hvis det er 
nødvendigt, samtidig med at der opretholdes en 
tilstrækkelig tætning.  

• Hvis masken sidder for højt i pharynx, skal den 
trykkes længere ind for at sikre, at der er kontakt med 
den øvre øsofageale sphincter.  

• Kontrollér, at den sidder godt fast ved at påføre 
ganetryk, mens den tapes på plads.  

• Kontrollér altid, at manchetten ikke er beskadiget, 
inden den anbringes.  

Forkert placering af larynxmasken  

Normalt kan en forkert placering af larynxmasken vurderes 
ved hjælp af kapnografi eller ved at observere ændringer i 
tidalvolumen, f.eks. i form af en reduceret tidalvolumen ved 
udånding. Kontrollér, om der er en blød, oval hævelse på 
halsen, der strækker sig ud under cartilago thyroidea, hvis 
der er mistanke om, at placeringen er forkert. Hvis denne 
hævelse ikke er til stede, kan det være tegn på, at spidsen 
af masken er anbragt forkert i larynxindgangen, især hvis 

Figur 30: Indføring af en orogastrisk slange gennem 
LMA® ProSeal™ ind i den øvre øsofageale sphincter. 

Figur 29: LMA® ProSeal™ med orogastrisk slange. 
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der er en unormalt lang udåndingsfase. Hvis der er mistanke 
om, at placeringen er forkert, kan larynxmasken tages ud og 
sættes i på ny, så snart anæstesien er tilstrækkeligt dyb til, 
at der kan foretages en ny isætning.  

Specifikke tilfælde af forkert anbringelse af LMA® ProSeal™ er 
blevet gennemgået i afsnit 8.10. Derudover kan LMA® 
ProSeal™ forskydes eller drejes under brugen på grund af for 
hård oppumpning af manchetten, en manchet med 
udkrængninger og/eller utilsigtet forkert anbringelse. Kontrollér 
manchettrykket ved indledningen af og med jævne mellemrum 
under en behandling, og kontrollér, at manchetten ikke er 
beskadiget, inden den tages i brug, samt at den er fastgjort 
korrekt. Hvis LMA® ProSeal™ træder ud af munden under 
isætningen, kan det skyldes, at masken ikke er placeret korrekt 
med den distale spids foldet bagud i pharynx. Tag den ud, og 
sæt den i på ny, eller stryg digitalt bag spidsen.  

Uventet refluks  

Selv hos fastende patienter kan der af forskellige årsager (f.eks. 
hvis anæstesien bliver utilstrækkelig) forekomme refluks, hvilket 
medfører, at der strømmer væske ud af udtømningsslangen. 
Det er blevet påvist i lig, at væsker strømmer op igennem 
udtømningsslangen uden kontaminering af larynx, hvis masken 
er placeret korrekt4.  

Larynxmasken skal ikke fjernes, hvis der opstår refluks, 
forudsat at iltmætningen forbliver på acceptable niveauer. 
Kontrollér, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb, og gør den 
dybere intravenøst, hvis der er behov for det. Hvis der 
forekommer refluks i forbindelse med en forkert placeret 
maske, er der teoretisk set risiko for aspiration.  

Hvis der opstår mistanke om aspiration under brug af 
anordningen, skal patienten omgående have vippet 
hovedet nedad. Afbryd anæstesikredsløbet midlertidigt for 
at undgå, at maveindholdet tvinges ind i lungerne. 
Kontrollér, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb, og gør den 
dybere intravenøst, hvis der er behov for det. Placer 
anordningen på ny for at sikre, at den distale ende ligger 
mod den øvre øsofageale sphincter, og sørg for at sikre 
den ved hjælp af den fastgørelsesmetode, der er 
beskrevet i afsnit 8.11. Der bør derefter suges igennem 
luftvejsslangen. Der kan foretages en sugning af 
tracheobronchialtræet ved hjælp af et fiberoptisk bron-
koskop gennem luftvejsslangen, hvis luftvejsreflekserne er 
tilstrækkeligt sløvede.  

Hvis der er mistanke om tilstedeværelse af yderligere 
maveindhold, kan der føres en orogastrisk slange 
igennem udtømningsslangen. Larynxmasken skal ikke 
fjernes, hvis iltmætningen forbliver på et acceptabelt 
niveau.  

Påbegynd forberedelserne til en omgående trakeal 
intubering af patienten, hvis dette er klinisk indiceret. Hvis 
der er opstået aspiration, bør der tages et røntgenbillede 
af patientens bryst, og han eller hun skal behandles med 
antibiotika, fysioterapi og trakealsugning, afhængigt af 
hvad der er klinisk relevant.  

Blokering af luftvejene med LMA® ProSeal™  

Der er blevet rapporteret om blokering af luftvejene i 
forbindelse med brug af LMA® ProSeal™. Nogle af disse 
rapporter var forbundet med påfaldende respiration og et 
negativt tryk, hvilket fik luften til at blive trukket ned I spiserøret 
med indåndingen. Andre læger har rapporteret om øget 
forekomst af stridor med LMA® ProSeal™. Én foreslået 
mekanisme i forbindelse med luftvejsblokeringen er, at tryk fra 
den distale maske får glottisindgangen til at indsnævres, og at 
der derefter sker en mekanisk lukning af stemmelæberne. En 
anden mekanisme er, at manchetvæggen foldes medialt og 
derved forårsager en fysisk luftsvejsblokering. Hvis patienten 
udviser tegn på en luftvejsblokering, kan der træffes en eller 
flere af følgende foranstaltninger: 

• Kontrollér, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb, og gør den 
dybere, hvis det er nødvendigt.  

• Kontrollér, at trykket i manchetten ikke er  
> 60 cm H2O, og mindsk trykket i manchetten, hvis 
det er nødvendigt, samtidig med at der opretholdes en 
tilstrækkelig tætning.  

• Ventilér med indåndings-PEEP indtil et klinisk sikkert 
niveau, eller ventilér med overtryksventilation, hvis 
patienten trækker vejret spontant.  

• Forsøg at anbringe patientens hoved og nakke i en 
sniffing-position (ekstension af hovedet og fleksion af 
nakken).  

• Overvej at foretage en fiberoptisk undersøgelse for at 
evaluere manchetpositionen og stemmebåndets funktion.  

• Fjern masken, og sæt den i igen, hvis alt andet mislykkes.  

• Overvej, om der skal bruges en LMA® ProSeal™ i en 
mindre størrelse.  

Forsigtig: Hvis der fortsat er luftvejsproblemer, eller hvis 
ventilationen er utilstrækkelig, skal LMA® ProSeal™- luftvejen 
tages ud, og der skal etableres en luftvej på anden vis. 

9.5 Opvågning fra anæstesi og fjernelse 

Reverser den neuromuskulære blokade, eller lad blokaden 
klinge af, inden du kobler tilførelsen af anæstetika fra ved 
afslutningen af den kirurgiske eller diagnostiske procedure, 
hvis det er relevant. Patienten skal have mulighed for at 
starte vejrtrækningen spontant, samtidig med at han eller 
hun understøttes af en blid ventilation. Det er tilrådeligt at 
kontrollere trykket i manchetten på dette stadie.  

En korrekt placeret LMA® ProSeal™ tåles godt, indtil de 
beskyttende reflekser vender tilbage, forudsat at trykket i 
manchetten holdes på ca. 60 cm H2O. Dette betyder, at 
der kan opretholdes en fri luftvej, indtil patienten er i stand 
til at synke og hoste effektivt. Fjernelsen bør altid foregå et 
sted, hvor der forefindes sugeudstyr og det nødvendige 
udstyr til en hurtig trakeal intubering. Overhold følgende 
procedurer:  

• Patienten bør overvåges konstant under opvågningen. 
Der skal konstant gives ilt via anæstesikredsløbet 
eller et T-stykke. Hvis der er behov for at suge rundt 
om mundhulen eller ned i luftvejs- eller 
udtømningsslangen, bør dette gøres, inden 
reflekserne vender tilbage.  

• Lad patienten ligge uforstyrret, indtil reflekserne er 
vendt tilbage, udover at der skal tilføres ilt og 
gennemføres monitoreringsprocedurer. Det er ikke 
tilrådeligt at flytte patienten fra ryglejet om på siden, 
medmindre dette er tvingende nødvendigt, f.eks. på 
grund af refluks eller opkastning. Hvis der er behov for, 
at patienten ligger på siden, når han eller hun vækkes, 
skal patienten flyttes til denne position under 
tilstrækkelig anæstesi.  

• Undgå at suge luftvejsslangen, mens LMA® ProSeal™ 
er på plads. Den oppumpede manchet beskytter larynx 
mod orale sekreter, og det er ikke sandsynligt, at der er 
behov for sugning. Sugning og fysisk stimulering kan 
fremprovokere larynxspasmer, hvis anæstesien er let.  

• Hold øje med tegn på synkebevægelser. Det er 
normalt sikkert og praktisk at fjerne tapen, når 
patienten begynder at kunne synke. Det tidsrum, der 
går fra patienten begynder at synke, til at han eller 
hun kan åbne munden, varierer fra patient til patient, 
alt efter hvor længe anæstesien har varet og 
anæstesitypen.  

• Først når patienten kan åbne munden på kommando, 
tømmes manchetten, og anordningen tages ud. Hvis 
manchetten tømmes, inden patienten har genvundet 
effektive synke- og hostereflekser, kan sekreter fra 
den øvre del af pharynx trænge ind i larynx og 
fremprovokere hoste eller larynxspasmer. Kontrollér 

den respiratoriske dybde, og at luftvejene er åbne. 
Der kan foretages en oral sugning nu, hvis der er 
behov for det.  

Hvis larynxmasken skal fjernes på et post-anæstesiafsnit, bør 
personalet på genopvågningsstuen være trænet i alle aspekter 
af håndteringen af LMA® ProSeal™. Der bør altid være nem 
adgang til en anæstesilæge, hvis anordningen skal fjernes på 
et andet sted end operationsstuen. 

10 PÆDIATRISK BRUG 

De små størrelser af larynxmasken har vist sig at være 
effektive til børn, på trods af at der er forskel på larynx hos 
børn og voksne. Vi anbefaler, at brug af larynxmasken til 
neonatale og små børn forestås af anæstesilæger, der 
kender til pædiatriske patienter og allerede har erfaring 
med brugen af anæstesi i forbindelse med larynxmasker til 
voksne.  

De grundlæggende retningslinjerne for valg af størrelse 
fremgår af bilaget bagerst i denne brugsanvisning. Ved 
børn, hvor vægten ligger i grænseområderne, kan der 
være behov for at skifte fra én størrelse til en anden.  

LMA-larynxmasken isættes ved børn på samme måde, 
som den, der er beskrevet for voksne ovenfor, efter 
intravenøs induktion eller gasinduktion, under 
forudsætning af at der er opnået en tilstrækkeligt dyb 
anæstesi. Isætningen bør kunne gennemføres på samme 
anæstesiplan som det, der ville have være egnet til trakeal 
intubering. Forekomsten af luftvejsproblemer hos børn 

med LMA-larynxmasken synes at følge samme trend 
som hos voksne. Ligesom ved alle andre former for 
anæstesi og larynxmasker til spædbørn og børn, hvor 
ventilationen er utilstrækkelig, er det dog sandsynligt, at 
iltmangel indtræder hurtigere på grund af det højere 
iltforbrug hos disse patienter.  

LMA-larynxmaskeanæstesi til børn og spædbørn er 
forbundet med opretholdelse af en højere iltmætning 
sammenlignet med en ansigtsmaske og Guedel-
tungeholderen og evnen til at hoste og græde under 

opvågningen. LMA-larynxmasken er egnet til mange 
korte, ambulante kirurgiske eller diagnostiske procedurer 
med pædiatriske patienter samt procedurer, hvor der ville 
være en begrænset adgang til hovedet og nakken ved 
brug af en ansigtsmaske. 

 

11 BRUG I FORBINDELSE MED MR 
SCANNING 

MR Conditional 

Ikke-kliniske test har påvist, at LMA® ProSeal™ er MR-
kompatibel. En patient med denne anordning kan scannes 
uden sikkerhedsmæssige problemer på følgende 
betingelser:  

• Inden patienten kommer ind i på stuen med MR-
systemet, skal larynxmasken fikseres tilstrækkeligt 
med selvklæbende tape, stoftape eller på anden 
måde for at forhindre bevægelse eller løsrivelse.  

• Statisk magnetfelt på 3-Tesla eller mindre  

• Maksimalt spatialt gradientfelt på 720 Gauss/cm 
(7,2T/m) eller derunder  

• Maksimalt rapporteret MR-system, helkrops 
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) på 4-
W/kg (første niveau kontrolleret driftstilstand for MR-
systemet) for 15 minutters scanning (pr. 
impulssekvens)  
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MR-relateret opvarmning 

Under de ovenfor angivne betingelser forventes LMA® 
ProSeal™ at udvikle en maksimal temperaturstigning på 
2,2 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.  

Oplysninger om artefakter 

Den maksimale artefaktstørrelse, som set på en gradient 
ekkoimpulssekvens og et 3-Tesla MR-system, udbreder 
sig ca. 50 mm i forhold til størrelsen og formen på LMA® 
ProSeal™ størrelse 5. 

12 SYMBOLFORKLARING 

Producent 

Der henvises til brugsanvisningen på dette 
websted: www.LMACO.com 

Luftinflationsvolumen 

Patients vægt 

Læs brugsanvisningen inden brug 

Ikke fremstillet af naturlig gummilatex 

Ikke fremstillet af naturlig gummilatex 

Skrøbelig. Håndteres forsigtigt 

Må ikke udsættes for sollys 

Skal holdes tør 

Denne side op 

Produktkode 

Lotnummer 

CE-mærkning 

Serienummer 

Må højst anvendes 40 gange 

Ikke-steril 

Betinget MR-sikker 

Angiver, at anordningen er medicinsk udstyr. 

Produktionsdato 

Rx only Receptpligtig 
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13 BILAG A: TRIN, DER GØR DET LETTERE AT OPNÅ EN KORREKT PLACERING AF MASKEN 

• Pump manchetten op til et tryk på højst 60 cm H2O i manchetten efter isætning. 

• Etabler forbindelse til anæstesikredsløbet, og kontrollér, om der er lækager fra udtømningsslangen og luftvejsslangen. 

• Kontrollér bideklodsens position. 

• Anbring en lille bolus vandopløseligt smøremiddel med passende viskositet på den proksimale ende af udtømningsslangen, og tryk forsigtigt på posen for at vurdere 
bevægelsen. 

• Før, hvis der er behov for det, en orogastrisk slange til enden af maskens spids for at kontrollere, om udtømningsslangen er åben. 

• Kontrollér, at den er placeret korrekt ved at påføre ganetryk mod slangerne, mens de tapes på plads.

Korrekt placering  x Forkert placering  x Forkert placering  x Forkert placering  

Maskeplacering  Spids bag cartilago arytenoidea 
og cartilago cricoidea  

Spids for højt i pharynx  Spids i vestibulum laryngis  Spids foldet bagud  

Gaslækage fra udtømnings-
slange  

Nej  Ja  Ja  Nej  

Bideklods  Cirka midtvejs mellem 
tænderne  

For højt  Cirka midtvejs mellem 
tænderne  

For højt  

Smøremiddeltest  Let meniskbevægelse  Kan have bevægelse afhængigt 
af placering  

• Markant op/ned-bevægelse

• Ejektion af smøremiddel 
eller spontan bobledannelse

Ingen meniskbevægelse  

Yderligere verifikation  Indføring af OG-slange til 
maskespids viser, at 
udtømningsslange er åben  

Hvis der trykkes yderligere ind, 
elimineres lækage  

Hvis der trykkes yderligere ind, 
øges obstruktion  

Problemer med at indføre OG-
slange tyder på okkluderet 
udtømningsslange 
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14 BILAG B: TIPS TIL AFHJÆLPNING AF PROBLEMER EFTER ISÆTNING AF LMA® PROSEAL™ 

Problemer efter isætning  Mulig(e) årsag(er)  Mulig(e) løsning(er)  

Dårlig luftvejstætning/ luftlækage 
(hørbar luftlækage, dårlig 
ventilation)  

Maske sidder for højt i pharynx  
Før masken yderligere ind, og fastgør luftvejsslangerne med 
tape igen  

Utilstrækkelig anæstesi  Gør anæstesi dybere  

Dårlig fiksering  Kontrollér ganetryk og korrekt fiksering  

Manchet for hårdt pumpet op  

Kontrollér manchettrykket ved indledningen af og med jævne 
mellemrum under en behandling, især hvis der bruges 
dinitrogenoxid, for at sikre ikke > 60 cm H2O (juster om 
nødvendigt)  

Udkrængning af manchet  
Kontrollér manchettens integritet før brug, og tøm den helt for 
luft før autoklavering  

Gaslækage op til udtømningsslange 
med eller uden PPV  

Maske sidder for højt i pharynx  
Før masken yderligere ind, og fastgør luftvejsslangerne med 
tape igen  

Forkert placering i vestibulum laryngis  Fjern, og isæt igen  

Åben øvre øsofageal sphincter  Monitor  

Blokering af luftveje (vanskelig 
ventilation, fonation, stridor)  

Forkert placering i vestibulum laryngis  Fjern, og isæt igen  

Maskens distale spids trykker på glottisindgang med mekanisk lukning af 
stemmebånd  

- Sørg for tilstrækkelig anæstesi og korrekte
manchetoppustningstryk 

- Anbring patientens hoved/hals i sniffing-position 

- Prøv PPV, eller tilføj PEEP

Foldning af manchetvægge medialt  

- Overvej, om der skal bruges en LMA® ProSeal™ i en
mindre størrelse. 

- Sørg for korrekte manchetoppustningstryk

Gastrisk insufflering  
Maskens distale spids foldet bagud  

Tag den ud, og sæt den i på ny, eller stryg digitalt 
bag spidsen  

Maske sidder for højt i pharynx  
Før masken yderligere ind, og fastgør luftvejsslangerne med 
tape igen  

Migration/rotation/maske hopper ud 
af mund  Manchet for hårdt pumpet op  

Kontrollér manchettrykket ved indledningen af og med jævne 
mellemrum under en behandling, især hvis der bruges 
dinitrogenoxid, for at sikre ikke > 60 cm H2O  

Udkrængning af manchet  Kontrollér altid manchettens integritet før brug  

Utilsigtet forskydning  Kontrollér korrekt fiksering  

Maskens distale spids foldet bagud  
Tag den ud, og sæt den i på ny, eller stryg digitalt 
bag spidsen  

Dårlig fiksering  Kontrollér ganetryk og korrekt fiksering  

Modstand mod indføring af OG-
slange  

Utilstrækkelig smøring  Tilføj smøremiddel, og forsøg indføring af OG-slange  

Maskens distale spids foldet bagud  
Tag den ud, og sæt den i på ny, eller stryg digitalt 
bag spidsen  

Maske sidder for højt i pharynx  
Før masken yderligere ind, og fastgør luftvejsslangerne med 
tape igen  

Forkert placering i vestibulum laryngis  Fjern, og isæt igen  

Manchet meget for hårdt pumpet op  
Kontrollér manchettrykket ved indledningen af og med jævne 
mellemrum under en behandling, især hvis der bruges 
dinitrogenoxid, for at sikre ikke > 60 cm H2O 
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15 BILAG C: SPECIFIKATIONER 

Patientudvælgelse 

De oplysninger om patientudvælgelsen, der fremgår af den medfølgende tabel, er kun ment som en vejledning. Forskning vedrørende LMA® Classic™ har vist, at en størrelse 4 eller 
5 passer til de fleste voksne. Ved alle former for medicinsk udstyr bør der dog foretages en klinisk vurdering, når der skal vælges størrelse. 

Oppumpningsvolumen 

De oppumpningsmængder, der er angivet i tabellen nedenfor, er maksimumværdier og bør ikke overskrides under brugen. Efter isætning bør manchetten pumpes op, indtil der lige 
akkurat opnås en tætning. 

LMA® ProSeal™  
-størrelse

Oplysninger om 
patientudvælgelse  

Maksimalt oppump-
ningsvolumen  

Maksimal diameter af orogastrisk 
slange  

Isætningsværktøjs størrelse  

1  Op til 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  

Dette svarer typisk til et tryk i manchetten på 60 cm H2O. Dette tryk bør ikke overskrides. Hvis der ikke er opnået en tætning efter oppumpning af manchetten til dette tryk, er anordningen enten 
placeret forkert eller for stor. Vi anbefaler, at man, hvis det er muligt, anvender den største egnede størrelse med et lavere tryk i manchetten frem for omvendt. 
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