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TÄHELEPANU! Ameerika Ühendriikide föderaalseadus 
lubab seda seadet müüa kvalifitseeritud 
tervishoiutöötajal või tema tellimusel. 

HOIATUS! LMA® ProSeal™ ja lisatarvik LMA® 
ProSeal™ Introducer tarnitakse mittesteriilselt ning 
neid tuleb enne esimest ja iga järgnevat kasutuskorda 
puhastada ning steriliseerida. Pakend ei talu 
autoklaavimise kõrgeid temperatuure ja tuleb enne 
steriliseerimist kõrvaldada. 

HOIATUS! Enne kasutamist lugege läbi kõik 
kasutusjuhendi hoiatused, ettevaatusabinõud ja 
juhised. Selle tegematajätmise korral võidakse patsienti 
raskelt vigastada või patsient võib surra. 

1 SEADME KIRJELDUS 

LMA® hingamisteede seade on uuenduslik supraglotiline 
hingamisteede kaitseseade. Alates LMA® 
hingamisteede seadme turule toomisest 1988. aastal on 
seda kasutatud 200 miljonil patsiendil korralisteks või 
erakorralisteks protseduurideks. 

LMA® ProSeal™ on LMA® hingamisteede seadme 
täiustatud versioon, mida võib kasutada samade 
näidustuste puhul nagu seadet LMA® Classic™. 
LMA® ProSeal™ seadmega saate kasutada täiendavaid 

omadusi, võrreldes seadmega LMA® Classic™, mis 
suurendab protseduuride hulka, milleks LMA® 
hingamisteede seade on mõeldud. Kui seadet 
LMA® Classic™ võib kasutada madala rõhuga positiivse 
rõhuga ventilatsiooniga (PPV), on seade LMA® 
ProSeal™ spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks PPV-ga 
koos ja ilma müorelaksantideta, kui rõhk 
hingamisteedes on kõrgem. Seade LMA® ProSeal™ ei 
kaitse hingamisteid regurgitatsiooni ega aspiratsiooni 
mõjude eest. 

Seadmel LMA® ProSeal™ on neli põhilist osist: mask, 
kontrollballooniga õhuga täitmise voolik, hingamisteede toru 
ja dreen (joonis 1). Mask on tehtud nii, et see vastab 
hüpofaarünksi kujule, nii et maski valendik on kõriga 
kohakuti. Maskil on peamine mansett, mis sulgub kõriava 
ümber. Suurematel maskidel on ka tagumine mansett, mis 
aitab tihedamalt sulguda. Maski küljes on õhuga täitmise 
voolik, mille otsas on kontrollballoon ja ventiil maski õhuga 
täitmiseks ning õhu väljalaskmiseks. Ventiili küljes on ka 
punane kork, mis võimaldab autoklaavimise ajal üleliigse 
õhu maskist välja lasta. See väldib manseti õhuga täitumist, 
kui see on auruga autoklaavimise ajal lahti jäetud. Kork 
tuleb enne autoklaavimist ära võtta ja enne kliinilist 
kasutamist tagasi panna. Mõnel vanemal LMA® ProSeal™ 
seadmel ei pruugi punast korki olla. Hingamisteede toru 
kõrval jookseb hingamisteede toru, mis läheb põiki üle 
maski ava põhja maski otsakusse, söögitoru ülemise 

sulgurlihase vastu. Hingamisteede toru on tugevdatud 
traadiga, et vältida selle kokkukukkumist, ja lõpeb 
standardse 15 mm ühendustoruga.  

Vastsündinute anatoomiaga kohandumiseks ei ole 
seadme LMA® ProSeal™ suurusel 1 hammustustõket 
(joonis 2). LMA® ProSeal™ suurus 1 erineb teistest 
suurustest ka suhteliselt suure dreeni poolest (8 Fr). 

Ükski komponent ei sisalda looduslikku kummilateksit. 
Seadet LMA® ProSeal™ ei tohi korduvkasutada rohkem 
kui 40 korda. Lisaks LMA® Classic™ teadaolevatele 
omadustele on seadmel LMA® ProSeal™ veel 
järgmised omadused. 

• Pehmemast materjalist mansett ja spetsiaalne kuju 
ning maski sügavam kauss tagavad parema tihendi 
täiskasvanu suuruse antud mansetisisese rõhu jaoks, 
võrreldes seadmega LMA® Classic™. 

• Manseti parandatud paigutus tagab parema tihendi 
täiskasvanu suuruse antud mansetisisese rõhu jaoks, 
võrreldes seadmega LMA® Classic™. 

• Kanal (või dreen), mille avaus on söögitoru ülemise 
sulgurlihase juures, et võimaldada mao sekretsiooni 
äravoolu ja juurdepääsu seedetraktile. Dreen on 
mõeldud vältima ka tahtmatut mao täispuhumist. 

• Dreen, mis võimaldab standardse maosondi ilma 
Magilli tangideta pimedalt sisestada, hoolimata 
patsiendi asendist. 

• Topelttoru, mis vähendab maski pöörlemise 
tõenäosust; täiustatud manseti profiil ja painduvad 
torud tagavad, et seadme saab kindlamalt kinnitada. 

• Sisse ehitatud hammustustõke (v.a LMA® ProSeal™ 
suurusel 1), mis vähendab hingamisteede ummistuse 
või toru kahjustuste ohtu. 

• LMA® ProSeal™ Introduceri asukoha kinnitus, kuhu 
saab käega sisestamisel panna ka nimetissõrme või 
pöidla (joonis 3).  

• Dreeni asend mansetis hoiab ära, et kõripealis ei 
sulgeks hingamisteede toru. Tänu sellele ei ole vaja 
diafragmalabasid. 

LMA® ProSeal™ on välja töötatud kui minimaalselt 
stimuleeriv hingamisteede seade. Kui seade on soovitatud 
sisestamismeetodit kasutades sisestatud, surub manseti 
distaalne otsak vastu söögitoru ülemist sulgurlihast. Küljed 
on pimesopiste pool ja ülemine piir toetub keele 
põhjale (joonis 4). 

Lisatarvik: juhtvahend LMA® ProSeal™ Introducer on 
seadme LMA® ProSeal™ lisatarvik. Tegemist on 
eemaldatava juhtvahendiga, mis aitab sisestada seadet 
LMA® ProSeal™ ilma sõrmi suhu asetamata. 
Juhtvahendit LMA® ProSeal™ Introducer tarnitakse 
soovitusliku kumera kujuga kohe kasutamiseks. 

15 mm konnektor 

Lisatud hammustustõke 

Hingamisteede toru 

Dreen 

Õhuga täitmise voolik 

Kontrollballoon 

Juhtelemendi kinnitus 

Hingamisteede toru avaus 

Sisemine dreen 

Dreeni avaus 

Ventiil 
(Punane kork) Mask 

Mansett 

Joonis 1. Seadme LMA® ProSeal™ komponendid suurustel 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 ja 5. 

Konnektor 

Hingamisteede toru 

Hingamisteede toru avaus 

Sisemine dreen 

Dreeni avaus 

Dreen 

Õhuga täitmise voolik 

Kontrollballoon 

Punane kork 

Mansett 

Joonis 2. Seadme LMA® ProSeal™ komponendid suurusel 1. 
Joonis 3. LMA® ProSeal™ koos juhtvahendiga LMA® 
ProSeal™ Introducer. 
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See tarnitakse mittesteriilse ja autoklaavitavana. 
LMA® ProSeal™ Introducer on saadaval eri suurustes ja 
eri kasutusjuhtudeks kahe mudelina: 

LMA® ProSeal™ Introducer, suurused 1–2,5. 
See juhtvahend on mõeldud kasutamiseks seadme LMA® 
ProSeal™ suurustega 1–2,5. Juhtvahend koosneb 
käepidemest ja kerest. Mõlemad on valmistatud 
meditsiiniotstarbeks mõeldud roostevabast terasest. 

LMA® ProSeal™ Introducer, suurused 3–5. 
See juhtvahend on mõeldud kasutamiseks seadme 
LMA® ProSeal™ suurustega 3–5. Juhtvahend koosneb 
käepidemest, kerest ja kestast. Käepide ja kere on 
valmistatud meditsiiniotstarbeks mõeldud roostevabast 
terasest. Kest on valmistatud meditsiiniotstarbeks 
mõeldud silikoonist. 

LMA® ProSeal™ ja lisatarvik LMA® ProSeal™ Introducer on 
mõeldud kasutamiseks üksnes hingamisteede säilitamise 
alase väljaõppe läbinud tervishoiuspetsialistidele. 

2 KASUTUSNÄIDUSTUSED 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ on mõeldud hingamisteede üle 
kontrolli saavutamiseks ja hoidmiseks korraliste 
ja erakorraliste anesteesiaprotseduuride ajal tühja kõhuga 
patsientidel, kasutades kas spontaanset või positiivse 
rõhuga ventilatsiooni. Seda võib kasutada 
ka hingamisteede koheseks kaitseks ettenähtavate 
või ootamatute hingamisteede keeruliste seisundite puhul. 

LMA® ProSeal™ ei ole mõeldud asendama 
endotrahheaalset toru ja sobib kõige paremini 
kasutamiseks kirurgilistel tavaprotseduuridel, kus ei 
ole trahheaalne intubatsioon vajalik. 

LMA® ProSeal™ võib kasutada kohese ja puhta 
hingamistee saamiseks sügavalt teadvuseta patsiendile 
kunstliku hingamise tegemiseks, kui patsiendil puuduvad 
glossofarüngeaalsed ja kõrirefleksid, mille tõttu on vaja 
kunstlikku ventileerimist. Sellistel juhtudel tohib LMA® 
ProSeal™ kasutada ainult siis, kui trahheaalne intubatsioon 
ei ole võimalik. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

LMA® ProSeal™ Introducer on mõeldud kasutamiseks 
eemaldatava juhtvahendina, mis aitab sisestada seadet 
LMA® ProSeal™ ilma sõrmi suhu asetamata. See on 
näidustatud abivahendina kasutamiseks seadme LMA® 
ProSeal™ sisestamisel ilma sõrmi suhu asetamata. 

3 RISKE JA KASU PUUDUTAV TEAVE 

Elustamist vajava mittereageeriva patsiendi või erakorralise 
juurdepääsuga raske hingamisteede seisundiga 
(st intubatsiooni, ventilatsiooni võimaluseta) patsiendil 
kasutamise korral tuleb hinnata regurgitatsiooni ja aspiratsiooni 
ohtu ning hingamistee rajamise potentsiaalset kasu. 

4 VASTUNÄIDUSTUSED 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Regurgitatsiooni ja aspiratsiooni potentsiaalse ohu tõttu 
ärge kasutage seadet LMA® ProSeal™ endotrahheaaltoru 
asemel alljärgnevatel plaanilist operatsiooni vajavatel või 
mitteerakorralise juurdepääsuga raske hingamisteede 
seisundiga patsientidel. 

• Patsiendid, kes ei ole olnud söömata, muu hulgas 
patsiendid, kelle puhul ei saa seda kindlaks teha. 

• Patsiendid, kes on tugevalt või haiguslikult rasvunud, 
patsiendid, kelle rasedus on kestnud kauem kui 14 
nädalat, patsiendid, kellel on hulgivigastus või ulatuslik 
vigastus, akuutne vigastus kõhus või rindkeres, 
patsiendid, kes kannatavad mao hilinenud 
tühjenemisega seotud haigusseisundi all või on enne 
söögikordade ärajätmist kasutanud opiaate sisaldavaid 
ravimeid. 

LMA® ProSeal™ on vastunäidustatud ka alljärgnevate 
patsientide korral. 

• Patsiendid, kellel on teadaolevalt vähenenud 
kopsude venitatavus (näiteks kopsufibroosiga 
patsiendid), sest hingamisteede seade moodustab kõri 
ümber madala rõhuga tihendi. 

• Patsiendid, kelle puhul tõuseb seadme 
LMA® ProSeal™ kasutamisel maksimaalne 
hingamisteede rõhk sissehingamisel eeldatavasti 
kõrgemale kui 30 cm H2O. 

• Täiskasvanud patsiendid, kes ei saa juhistest aru või 
ei ole suutelised haiguslugu puudutavatele 
küsimustele adekvaatselt vastama, sest selliste 
patsientide puhul võib seadme LMA® ProSeal™ 
kasutamine vastunäidustatud olla. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Lisatarvikul LMA® ProSeal™ Introducer pole teadaolevaid 
vastunäidustusi. 

5 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 

Kogu kasutusjuhend sisaldab asjakohaseid hoiatusi 
ja ettevaatusabinõusid, mis kirjeldavad seadmete 
LMA® ProSeal™ ja LMA® ProSeal™ Introducer 
kasutamisega seotud potentsiaalseid ohte, kasutusaegseid 
piiranguid ning meetmeid, mida tuleb nende esinemisel 
võtta. Enne seadmete LMA® ProSeal™ ja LMA® ProSeal™ 

Introducer kasutamist peab kasutaja tutvuma alljärgnevate 
ning kõigi teiste kasutusjuhendis sisalduvate hoiatuste ja 
ettevaatusabinõudega. 

5.1 Hoiatused 

• LMA® ProSeal™ ei kaitse patsienti regurgitatsiooni ja 
aspiratsiooni tagajärgede eest. 

• Maosondi olemasolu ei välista regurgitatsiooni ohtu ja 
võib regurgitatsiooni tekkimise tõenäosust isegi 
suurendada, sest maosond võib takistada söögitoru 
alumise sulgurlihase talitlust. 

• Kui seadet kasutatakse söömata olnud patsiendil, kes 
kuulub maosisu peetumise riskirühma, tuleb võtta 
profülaktilised meetmed mao tühjendamiseks ja 
määrata asjakohane ravi happesuse vähendamiseks. 
Näited haigusseisunditest, mille korral võivad söömata 
olnud patsiendid kuuluda maosisu peetumise 
riskirühma, hõlmavad muu hulgas söögitorusonga ja 
mõõdukat rasvumust. 

• Raske orofarüngeaalse traumaga patsientidel võib 
seadet kasutada vaid siis, kui hingamistee rajamise 
ülejäänud katsed on nurjunud. 

• Seadme LMA® ProSeal™ kasutamisel esineb 
magnetresonantstomograafia keskkonnas 
magnetväljale avalduv vastastikmõju. Vaadake enne 
selle seadme magnetresonantstomograafia 
keskkonnas kasutamist magnetresonantstomograafiat 
käsitleva teabega tutvumiseks osa 11. Magnetväljale 
avalduvast vastastikmõjust tingitud võimaliku liikumise 
vältimiseks on vajalik selle seadme nõuetekohane 
fikseerimine. 

• Dilämmastikoksiidi, hapniku või õhu difusioon võib 

suurendada või vähendada manseti mahtu ja rõhku. 

Protseduuri ajal tuleb manseti rõhku regulaarselt 

manseti rõhu monitoriga jälgida, et manseti rõhk ei 

tõuseks liiga kõrgele. 

• Kui seadet kasutatakse erilistes keskkonnatingimustes 

(näiteks rikastatud hapnikku sisaldavas keskkonnas), 

tuleb kindlasti järgida vajalikke ettevalmistussuuniseid 

ja ettevaatusabinõusid, eeskätt neid, mis käsitlevad 

tulekahjuohtu ja tulekahju ennetamist. Seade võib 

laserite ja elektrokauterite läheduses süttida. 

• Trauma vältimiseks ei tohi seadmete kasutamise ajal 

rakendada ülemäärast jõudu. Liigset jõudu tuleb vältida 

kogu protseduuri kestel. 

• Ärge kasutage hingamisteede seadet LMA® ega ühtegi 

lisatarvikut, kui need on kahjustunud. 

• Ärge täitke mansetti pärast sisestamist üleliia. Vältige 

mansetisisest rõhku, mis on suurem kui 60 cm H2O. 

Manseti konstruktsioon eeldab selle täitmist madala 

rõhuni (ligikaudu 60 cm H2O). Ületäitmine ei pruugi 

hermeetilisust suurendada ning liigse täitmisega võivad 

kaasneda limaskesta isheemia, seadme oma kohalt 

nihkumine ja dreeni kahjustumine. 

• Liigne mansetisisene rõhk võib põhjustada paigutuse 

nõuetele mittevastavust ning farüngolarüngeaalseid 

probleeme, muu hulgas kurguvalu, düsfaagiat ja närvi 

kahjustumist. 

• Kõik jaotises „Kasutuseelne kontrollimine / seadme 

kontrollimine“ kirjeldatud mittekliinilised kontrollid tuleb 

teha enne seadmete LMA® ProSeal™ ja LMA® 

ProSeal™ Introducer iga kasutuskorda. Toimivuse 

kontrollid tuleb teha üldtunnustatud meditsiinilistele 

tavadele vastavas keskkonnas ja sobival viisil, et 

minimeerida hingemisteede seadme sisestamiseelset 

saastumist. Nendest kontrollidest mõne nurjumine 

osutab sellele, et seadme kasulik tööiga on möödas ja 

vajalik on seadme asendamine.

Keel 

Kõripealis 

Kõripealiseoruke 

Keeleluu 

Pilkkõhre-kõripealise 
Kurd 

Pimesopis 

Kilpkõhr 

Krikoidse kõhre 
Tagapind 

Neelu piiraja äär 

Söögitoru ülemise 
sulgurlihase piirkond 

Söögitoru kaelaosa 

Hingamisteede toru 
avaus 

Mansett 

Dreen 

Dreeni avaus 

Joonis 4. Seadme LMA® ProSeal™ näitamisasendi 
tagavaade seoses neelu anatoomiaga. 
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• Määrdeaine pealekandmisel määrige ainult manseti 

tagapinda, et vältida hingamisteede ava blokeerimist 

või määrdeaine aspiratsiooni. 

• Kasutada tuleb vees lahustuvat määrdeainet, nagu K-

Y Jelly®. Ärge kasutage silikoonipõhiseid 

määrdeaineid, sest need kahjustavad seadmete 

LMA® ProSeal™ ja LMA® ProSeal™ Introducer 

komponente. Lidokaiini sisaldavad määrdeained ei 

ole soovitatavad. Lidokaiin võib põhjustada 

kaitsereflekside aeglustumist, kutsuda esile allergilisi 

reaktsioone või mõjutada ümbritsevaid struktuure, 

muu hulgas häälepaelu. 

• Ärge kasutage hingamisteede seadme 

puhastamiseks ega steriliseerimiseks antiseptikume, 

desinfektsioonivahendeid ega keemilisi aineid, nagu 

glutaaraldehüüd (Cidex®), etüleenoksiid, 

fenoolipõhised puhastusvahendid, joodi sisaldavad 

puhastusvahendid või kvaternaarsed 

ammooniumühendid. Need ained võivad 

materjalidesse imenduda, millega võib kaasneda 

potentsiaalselt raskeid koe põletusvigastusi põhjustav 

patsiendi ekspositsioon ja seadme funktsionaalsuse 

kahjustumine. Ärge kasutage hingamisteede seadet, 

mis on mõne ülalnimetatud ainega kokku puutunud. 

• Kui seadet ei puhastata, loputata ega 

kuivatata nõuetekohaselt, võivad sellele jääda 

potentsiaalselt ohtlikud jäägid või ei pruugi 

steriliseerimine piisav olla. 

• Ärge asetage seadet enne kasutamist vedelikku ega 

leotage vedelikus. 

5.2 Ettevaatusabinõud 

• Hoidke seadet pimedas ja jahedas keskkonnas, 
vältides otsest päikesevalgust ja äärmuslikke 
temperatuure. 

• Kui patsiendi anesteesia kirurgilise stimulatsiooni ajal 
on ebapiisav või kui bronhiaalsed sekretsioonid 
ärritavad pärast anesteesia mõjumise algust 
häälepaelu, võib esineda kõrispasme. Kõrispasmi 
esinemisel tuleb kõrvaldada selle põhjus. Eemaldage 
seade alles siis, kui hingamisteede kaitserefleksid 
vastavad täielikult nõuetele. 

• Ärge tõmmake inflatsioonikontuuri ega rakendage 
selle käsitsemisel liigset jõudu ning ärge püüdke 
seadet täitmise voolikust hoides patsiendist 
eemaldada, sest sellega võib kaasneda lahtitulek 
manseti liite küljest. 

• Veenduge enne seadme sisestamist, et kõik 
eemaldatavad fikseerimisvahendid oleks eemaldatud. 

• Ebausaldusväärne või takistustega hingamistee võib 
olla tingitud seadme nõuetele mittevastavast 
sisestamisest. 

• Kriitilise tähtsusega on ettevaatlik käsitsemine. LMA® 
ProSeal™ on valmistatud meditsiiniliseks kasutuseks 
mõeldud silikoonist, mis võib rebeneda või 
perforeeruda. Vältige alati kokkupuudet teravate või 
teravaotsaliste esemetega. 

• Kasutamisel järgige kasutusjuhendis kirjeldatud 
soovitatavaid suuniseid. 

• Kasutatud seadme korral tuleb järgida bioloogiliselt 
ohtlike toodete käsitsemisele ja kõrvaldamisele 
kohalduvat protsessi, mis vastab kohalikele ja 
riiklikele määrustele. 

• Kui hingamisteede probleemid püsivad või 
ventilatsioon on ebapiisav, tuleb seade eemaldada 
ning hingamistee rajada mõnda teist meetodit 
kasutades. 

• Iga seadmega tarnitakse 40 kasutuskorra 
registreerimise kaart, kuhu tuleb märkida 
kasutuskordade arv ja kasutamise kuupäev. Seadme 
garantii kehtib registreerimise kaardi täitmisel. 

• Kasutage täitmiseks või tühjendamiseks ainult 
standardse Luer-tüüpi koonusotsakuga süstalt. 

• Ettevalmistuste ja sisestamise ajal tuleb seadme 
saastumise minimeerimiseks kindaid kanda. 

6 KÕRVALNÄHUD

Teatatud on kõrimaskiga hingamisteede seadme 
kasutamisega seotud kõrvalnähtudest. Võimalikud 
kõrvalnähud võivad olla hingamisteede trauma, 
düsfaagia, kurguvalu, düsfoonia, larüngospasm, 
obstruktsioon, striidor, bronhospasm, kähedus, iiveldus 
ja okse, regurgitatsioon, aspireerimine, mao 
distensioon, talumatus (nt köhimine) ja suu, huulte või 
keele vigastus. 

Märkus. Euroopa Liidus ja identse seadusandlusega 
(EL-i meditsiiniseadmete määrus 2017/745) riigis asuva 
patsiendi / kasutaja / muu isiku puhul; kui seadme 
kasutamise ajal või selle kasutamise tõttu on esinenud 
raskete vigastustega vahejuhtum, teavitage sellest 
tootjat ja/või tema volitatud esindajat ja oma riiklikku 
ametivõimu. Pädeva riikliku ametivõimu (Vigilance 
Contact Points) kontaktandmed ja lisateavet leiate 
Euroopa Komisjoni veebilehelt: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE 

Hoiatus. LMA® ProSeal™ ja lisatarvik LMA® ProSeal™ 

Introducer tarnitakse mittesteriilsena ja seda tuleb enne 

esimest ning iga järgnevat kasutamist puhastada ja 

steriliseerida. Pakend ei kannata autoklaavimisel 

kasutatavat kõrget temperatuuri ja tuleks enne 

steriliseerimist ära visata. 

Hoiatus. Lisatarvikut LMA® ProSeal™ Introducer tuleb 

puhastada ning steriliseerida samamoodi kui seadet 

LMA® ProSeal™. 

Ettevaatust. Kasutage õhuga täitmiseks / õhu välja 

laskmiseks ainult standardse Lueri ühendusega 

koonilise otsaga süstalt. 

Ettevaatust. Ettevalmistuse ja sisestamise ajal tuleb 

seadme saastumise minimeerimiseks kindaid kanda. 

7.1 Korduvkasutuseks töötlemine 

Üldised hoiatused, ettevaatusabinõud ja piirangud 

Veenduge alati, et seadmeid käsitseks ja töötleks 

kvalifitseeritud personal, keda on selleks koolitatud ja 

kellel on piisavaid kogemusi haigla hügieeni- ja 

steriliseerimismeetoditega. Seadmete ohutu ja tõhusa 

töötlemise tagamiseks on tootja nende seadmete puhul 

andnud heakskiidu järgmiste juhiste tõhususele ja 

sobivusele. Lõppkasutaja vastutab selle eest, et 

puhastamise ja steriliseerimise soovitud eesmärgi 

saavutamiseks kasutataks sobivaid töövahendeid, 

aineid ja personali. Kõikide nendest juhistest 

kõrvalekallete puhul tuleb kaaluda tõhusust ja 

võimalikke kõrvalnähte. 

Korduvkasutuse jaoks töötlemise puhul kasutatavate 

seadmete tõhusus peab olema rahvusvaheliste 

standarditega kinnitatud:  

- pesur-desinfektorid peavad vastama ISO 15883

seeria ja/või ANSI/AAMI ST15883 seeria

standarditele;

- aursterilisaatorid peavad vastama standarditele

EN 13060 / EN 285 ja ISO 17665 ja/või ANSI 

AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO juhised ja 

avaldatud materjalid näitavad, et seadme LMA® 

ProSeal™ ja lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer 

alltoodud puhastamis- ja steriliseerimistoimingud on 

piisavad tavapäraste patogeenide (st bakterite, seente ja 

viiruste) inaktiveerimiseks. Patsientide puhul, kellel on 

transmissiivne spongioosne entsefalopaatia või 

kahtlustatakse selle olemasolu, soovitatakse, et asutused 

järgiksid WHO juhiseid ja hävitaksid seadme LMA® 

ProSeal™ ja lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer 

pärast kasutamist, mitte ei kasutaks neid uuesti. 

Hoiatus. Enne esimest kasutuskorda ja enne iga 

järgnevat kasutuskorda peab seadmeid töötlema 

järgmiste jaotiste juhiste kohaselt. Järgige saaste 

eemaldamise ainete, desinfektantide ja puhastusainete 

tootjate juhiseid ja hoiatusi. 

Ettevaatust. Hoolikas käsitsemine on väga tähtis. LMA® 

ProSeal™ on valmistatud meditsiiniotstarbeks mõeldud 

silikoonist, mis võib rebeneda või millesse võidakse 

tekitada auke. Vältige alati kokkupuudet esemetega, 

millel on terav serv või ots. 

Hoiatus. Seadet LMA® ProSeal™ võib hoolika 

puhastamise, steriliseerimise ja käsitsemise korral 

kasutada maksimaalselt 40 korda. Hingamisteede 

seadme korralikult puhastamine ja steriliseerimine on 

väga tähtis, et tagada ohutus seadme kuni 40 korda 

kasutamisel. Kui seadet kasutatakse maksimaalsest 

kasutamiste arvust rohkem, võib selle osade kvaliteet 

halveneda ning tulemuseks võib olla seadme töövõime 

vähenemine või kadumine, 

Pakend ei pea vastu autoklaavimise kõrgetele 

temperatuuridele ja tuleks enne steriliseerimist kõrvaldada. 

TÖÖTLEMINE ENNE ESIMEST KASUTUST JA ENNE 
IGA JÄRGMIST KASUTUSKORDA 

Töötlemiseks ettevalmistamine 

Eemaldage pärast kasutamist seadmelt kõik saaste, et 

vältida selle kõvastumist. Ärge kasutage kinnitusaineid 

ega kuuma vett (> 40 °C / 104 °F). Seadmed tuleb 

töötlemiskohta viia ja seal hoida suletud mahutis. 

PUHASTAMINE 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Hoiatus. Ärge kasutage hingamisteede seadme 

puhastamiseks ega steriliseerimiseks bakteritsiide, 

desinfektante ega muid keemilisi aineid, nt 

glutaaraldehüüdi (Cidex®), etüleenoksiidi, fenoolipõhiseid 

puhastusvahendeid, joodi sisaldavaid puhastusvahendeid 

ega kvaternaarseid ammooniumühendeid. Need ained 

võivad imenduda seadme materjalidesse, mis võib 

omakorda põhjustada raskeid kudede põletusi ja 

kahjustada seadet. Ärge kasutage seadet LMA® 

ProSeal™ ja lisatarvikut LMA® ProSeal™ Introducer, kui 

need on nimetatud ainetega kokku puutunud. 

Puhastusaineid ei tohi ärritada nahka ega limaskesta. 
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Kui puhastamise jaotises soovitatud puhastusained pole 

saadaval, võib tootja juhiste kohaselt kasutada 

õrnatoimelisi või ensüümidega puhastusaineid. Pidage 

meeles, et juhistest kõrvlekaldumise (sealhulgas 

juhistes mainimata puhastusainete kasutamise) korral 

on seadme jaoks vaja hinnata puhastamise tõhusust ja 

sobivust. Hindamiseks on vaja puhastusvahendite ja 

seadmel kasutamise tõhususe heakskiitu. 

Hoiatus. Kui seadet LMA® ProSeal™ ja lisatarvikut 
LMA® ProSeal™ Introducer ei puhastata, loputata ega 
kuivatata korralikult, võivad sinna potentsiaalselt 
ohtlikud jäägid maha jääda või steriliseerimine võib 
olla ebapiisav. 

Tungivalt soovitatav on viimaseks loputuseks kasutada 
äsja puhastatud vett / kõrgel tasemel puhastatud vett 
või steriilset vett. 

Käsitsi puhastamine 

Kasutage alati äsja ettevalmistatud puhastusvanni. 
Järgige puhastusaine tootja juhiseid soovitatud 
temperatuuri, kontsentratsiooni ja puhastusaines 
hoidmise aja kohta. 

Käsitsi puhastamise juhised on kinnitatud järgmiste 
puhastusvahendite ja –ainetega. 

Puhastushari: sobiva suurusega ja pehmete 
harjastega hari.  

Puhastusained/puhastustoimingud 

A) Topeltensüümidega puhastusaine Endozime®, 
Ruhof Healthcare. 
 

Puhastamine puhastusainega A. 

 

1) Asetage seade LMA® ProSeal™ ja lisatarvik LMA® 

ProSeal™ Introducer äsja valmistatud 

puhastusaine lahusesse (kontsentratsioon 0.8%) 

temperatuuril 36 °C kuni 40 °C / 97 °F kuni 104 °F 

ja puhastage seadmeid põhjalikult, kuni kõik 

silmaga nähtav saaste on eemaldatud. 

2) Kui puhastate seadet LMA® ProSeal™, veenduge, 

et lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer kinnituse 

ja sisemise dreeni tagused alad oleksid puhtad. 

3) Puhastage hingamisteede toru: sisestage 

ettevaatlikult hari ja hõõruge edasi-tagasi. 

4) Puhastage dreeni: sisestage hari ettevaatlikult 

dreeni proksimaalse (välimise) otsa kaudu. Vältige 

dreeni kahjustamist. 

5) Loputage kõiki osasid põhjalikult jooksva kraanivee 

all. (Märkus. Pöörake erilist tähelepanu sisemisele 

kontrollventiilile, et vältida kokkupuudet 

puhastusaine lahusega. Kui ventiil puutub 

puhastusaine lahusega kokku, loputage seda 

põhjalikult jooksva kraanivee all, et puhastusaine 

jäägid eemaldada. Vastasel korral võib ventiil 

enneagselt töövõime kaotada.) 

6) Kontrollige kõik osad hoolikalt üle, et näha poleks 

saastejääke. 

7) Kui märkate saastejääke, alustage puhastamist 
algusest peale. 

Kui märkate ventiilis niiskust, koputage seadet vastu 
rätikut, et liigne niiskus eemaldada. 

Kuivatage korralikult toatemperatuuril või ringleva õhuga 

kuivatuskapis. 

Või 

 

B) Lahjendage (8–10% v/v) naatriumbikarbonaadi lahust. 

Saate valmistada 10% naatriumbikarbonaadi lahuse, 

kui segate ühe klaasitäie küpsetuspulbrit kümne 

klaasitäie veega. 

Puhastamine puhastusainega B. 

1) Asetage seade LMA® ProSeal™ ja lisatarvik LMA® 
ProSeal™ Introducer äsja ettevalmistatud 
puhastusaine lahusesse temperatuuril 36 °C kuni 
40 °C / 90 °F kuni 104 °F ja puhastage seadmeid 
põhjalikult, kuni kogu silmaga nähtav saaste on 
eemaldatud. 

2) Valmistage teine kogus puhastuslahust (peab olema 
äsja valmistatud) nagu ülalpool kirjeldatud ja puhastage 
seadmed põhjalikult pehmete harjastega harjaga. 

3) Kui puhastate seadet LMA® ProSeal™, veenduge, et 
lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer kinnituse ja 
sisemise dreeni tagused alad oleksid puhtad. 

4) Puhastage hingamisteede toru: sisestage 
ettevaatlikult hari ja hõõruge edasi-tagasi. Vältige 
seadmete kahjustamist. 

5) Puhastage dreeni: sisestage hari ettevaatlikult dreeni 
proksimaalse (välimise) otsa kaudu. Vältige dreeni 
kahjustamist. 

6) Loputage kõiki osasid põhjalikult jooksva kraanivee 
all. (Märkus. Pöörake erilist tähelepanu sisemisele 
kontrollventiilile, et vältida kokkupuudet puhastusaine 
lahusega. Kui ventiil puutub puhastusaine lahusega 
kokku, loputage seda põhjalikult jooksva kraanivee 
all, et puhastusaine jäägid eemaldada. Vastasel 
korral võib ventiil enneagselt töövõime kaotada.) 

7) Kontrollige kõik osad hoolikalt üle, et näha poleks 
saastejääke. 

8) Kui märkate saastejääke, alustage puhastamist 
algusest peale. 

Kui märkate ventiilis niiskust, koputage seadet vastu rätikut, 
et liigne niiskus eemaldada. 

Kuivatage korralikult toatemperatuuril või ringleva õhuga 
kuivatuskapis. 

Automaatne puhastamine 

Automaatse puhastamise juhised kinnitati järgmiste 
puhastusvahenditega. 

Pesur: Miele mudel G7735 CD, Miele loputusavadega 
standardalus. 

Puhastusained: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG 

Laske kõik mansetid täielikult õhust tühjaks. Asetage 

seadmed alusele. Paigutage seadmed nii, et kõik seadmete 

sisemised ja välimised alad oleksid juurdepääsetavad. 

Ühendage hingamisteede torude valendikud loputusavadega. 

Alustage pesemisprotsessi: Miele G7735 CD pesur-

desinfektor, programm Vario TD. 

1) 2 min eelpuhastust külma veega (≤ 35 °C / 95 ºF).  

2) Vee väljavoolamine. 

3) 5 min puhastamist ainega Deconex® PowerZyme, 
0,5% temperatuuril 55 °C / 131 ºF.  

4) Vee väljavoolamine. 

5) 3 min neutraliseerimist külma veega  
(≤ 35 °C / 95 ºF). 

6) Vee väljavoolamine. 

7) 2 min loputamist külma veega (≤ 35 °C / 95 ºF). 

8) Valikuline*: termodesinfitseerimine pärast 
automaatpuhastamist. 

5 min termodesinfitseerimist temperatuuril 
90 °C / 194 ºF. 

Kuivatage vajalikul määral (nt tund aega ringleva õhuga 

temperatuuril 70 °C / 158 ºF). 

* Desinfitseerimine 

Automaatsele puhastamisele võib lisada 

termodesinfitseerimise, nagu kirjeldatud ülalpool Vario TD 

programmi etapis 8. 

ÜLEVAATUS, HOOLDUS JA KONTROLLKATSED 

Seadme ülevaatusel ja töövõime kontrollimisel järgige juhiseid 

jaotises „Kasutuseelne kontrollimine / seadme kontrollimine“. 

Enne seadme LMA® ProSeal™ ja lisatarviku LMA® 

ProSeal™ Introducer steriliseerimist tuleb igal 

töötlemiskorral läbida kõik selles juhendis kirjeldatud 

kontrollkatsed ja ülevaatused. Kui ükskõik millist 

kontrollkatset ei läbita edukalt, tähendab see, et seadme 

tööiga on läbi ja seade tuleb asendada. 

PAKKIMINE 

Termosteriliseerimiseks valitud mähis peab vastama 

standardi ISO/ANSI AAMI ISO 11607 nõuetele. USA-s: 

kasutage FDA heakskiiduga steriliseerimismähiseid. 

Enne steriliseerimismähisesse pakkimist kontrollige 

visuaalselt, et seadmesse poleks jäänud niiskust. 

STERILISEERIMINE 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Auruga autoklaavimine on seadme LMA® ProSeal™ ja 

lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer jaoks ainus 

soovituslik steriliseerimismeetod. 

Seadmete LMA® ProSeal™ ja lisatarviku LMA® ProSeal™ 

Introducer kahjustuseta steriliseerimise tagamiseks on 

vajalik kinni pidada järgmistest juhistest. 

Hoiatus. Korduskasutatava seadme LMA® ProSeal™ ja 

lisatarviku LMA® ProSeal Introducer materjalid saavad 

kahjustada steriliseerimistsüklites, mille temperatuur ületab 

273 ºF või 134 ºC. 

Autoklaavid erinevad kujunduse ja töövõime poolest. 

Seetõttu tuleks tsükli parameetreid alati võrrelda autoklaavi 

tootja kirjalike juhistega konkreetse kasutatava autoklaavi ja 

laadimise konfiguratsiooni kohta. 

Meditsiinitöötajad vastutavad oma asutuses kehtestatud 

steriliseerimiseeskirjade järgimise ja steriliseermistoimingute 

dokumenteerimise eest. Vastasel juhul võivad 

tervishoiuasutuse steriliseerimiseeskirjad muutuda kasutuks. 

Punase korgita seadme® LMA® ProSeal steriliseerimiseks 

laske mansett vahetult enne auruga autoklaavimist õhust 

tühjaks, tõmmates süstalt mansetis vaakumi tekitamiseks 

tagasi. Seejärel ühendage süstal lahti, säilitades samal ajal 

vaakum. Veenduge, et nii mansetist õhu väljalaskmiseks 

kasutatav süstal kui ka ventiil oleksid kuivad. 

Ventiili kahjustamise vältimiseks ärge kasutage süstla ventiili 

avasse sisestamisel liigset jõudu. Eemaldage süstal enne 

autoklaavimist ventiili kahjustamise vältimiseks ventiili avast.  

Joonis 5. Seadmest LMA® ProSeal™ õhu väljalaskmine 
käsitsi (pange tähele käe survet otsakule). 
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Kui õhust tühjaks lastud LMA® ProSeal™ mansett täitub 

spontaanselt uuesti õhuga ilma käsitsi ventileerimiseta 

pärast süstla eemaldamist, ärge autoklaavige ega kasutage 

seda maski enam. See viitab vigasele seadmele. See, et 

mansett mitme tunni jooksul aeglaselt uuesti õhku täis 

läheb, on normaalne, sest silikoonkumm laseb gaasi läbi. 

Ettevaatust. Õhk või niiskus, mis mansetti alles jäi, paisub 

autoklaavi kõrgetel temperatuuridel ja madalal rõhul, 

kahjustades mansetti ja/või õhuga täitmise ballooni 

pöördumatult (väljasopistis ja/või rebenemine). 

Punase korgiga seadme LMA® ProSeal™ puhul ei ole 

vaja mansetist enne auruga autoklaavimist õhku välja lasta 

ja tavaline on LMA® ProSeal™ autoklaavist eemaldamisel 

õhku täis lasta, kui käsitsi ventileerimise ava on lahti. 

Ettevaatust. Manseti väljasopistise tekke vältimiseks 

veenduge, et steriliseerimisel oleks LMA® ProSeal™ käsitsi 

ventileerimise ava lahti. 

Steriliseerimise sätted 

Aursteriliseerimiseks soovitatakse kas eelvaakumit või 

gravitatsioonipõhist protsessi. Järgmised tsüklid on 

kooskõlastatud rahvusvaheliselt ühtlustatud standarditega, 

et saavutada steriilsuse tagamise tase ehk SAL (Sterility 

Assurance Level), mis on sobiv seadmete 

kasutuseesmärkide jaoks ja kooskõlas rahvusvaheliselt 

tunnustatud standardite ja juhistega. 

Tüüp Tempe-
ratuur 

Hoidmis-
aeg 

Vähim 
kuivatami
s-aeg 

Eelvaakumi 
tsükkel 

134 °C 
(273 °F) 

3 minutit 16 minutit 

Gravitatsiooni-
põhine 
protsess 

132 °C 
(270 °F) 

10 minutit 1 minut 

Laske seadmel pärast autoklaavimist ja enne uuesti 
kasutamist toatemperatuurini jahtuda. 

HOIUSTAMINE 

Hoidke steriliseeritud seadmeid toatemperatuuril kuivas ja 
tolmuvabas kohas otsese päikesevalguse eest kaitstult. 

Steriilseid pakitud seadmed tuleb hoida selleks ettenähtud 
piiratud juurdepääsuga kohas, kus on hea ventilatsioon ja 
mis kaitseb tolmu, niiskuse, putukate, kahjurite, liigse 
niiskuse ja äärmuslike temperatuuride eest. 

7.2 Kasutuseelne kontrollimine / seadme 
kontrollimine 

Hoiatus. Kõik allpool kirjeldatud mittekliinilised ülevaatused 
või kontrollid tuleb läbi viia iga kord enne seadme LMA® 
ProSeal™ või lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer 
kasutamist. Toimivuse kontrollid tuleks läbi viia 
üldtunnustatud meditsiinilistele tavadele vastavas 
keskkonnas ja neile vastaval viisil, mis enne kasutust 
minimeerivad hingemisteede seadme saastumist. Ükskõik 
millise kontrolli nurjumine viitab sellele, et seade ei ole 
enam kasutatav ja tuleks välja vahetada. 

7.2.1 Toimivuse kontroll 1: visuaalne ülevaatus 

Seade LMA® ProSeal™ 

• Kontrollige, et hingamisteede toru pinnal, mansetil ega 

dreenis ei oleks kahjustusi, sealhulgas lõikejälgi, 

rebendeid või kriimustusi. 

• Kontrollige hingamisteede toru, maski kausi ja dreeni 

sisemust tagamaks, et need on vabad lahtistest 

osakestest ja neis ei ole ummistusi. Kõik torus olevad 

osakesed tuleb eemaldada. 

• Kontrollige torude läbipaistvust. Korduvkasutatavad 

hingamisteede torud luituvad pikapeale aja ja 

kasutamise tõttu. 

Lisatarvik LMA® ProSeal™ Introducer 

• Kontrollige visuaalselt, et seadmel poleks märgata 

jääke, kahjustusi ega kvaliteedikadu, näiteks 

paindunud kohti, pindmisi pragusid jne. 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® hingamisteede seadet ega 

ühtegi lisatarvikut, kui need on kahjustunud või nende 

kvaliteet on halvenenud. 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® ProSeal™, kui torud on 

luitunud, sest see vähendab nägevust ja võõrosakeste 

efektiivset eemaldamist puhastamisel või kasutamise ajal 

taasväljutatud vedelike nägemist. 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® ProSeal™, kui see on 

kahjustada saanud või kui nähtavaid osakesi ei saa 

hingamisteede torust eemaldada, sest patsient võib need 

pärast sisestamist sisse hingata. 

• Kontrollige 15 mm ühendustoru. See peaks 

hingamisteede toru välimisse otsa kindlalt sisse minema. 

• Veenduge, et seda ei saa mõistlikus koguses jõudu 

kasutades käsitsi ära tõmmata. Ärge kasutage liigset 

jõudu ega väänake ühendustoru, sest nii võib 

tihend katki minna. 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® ProSeal™, kui maski 

ühendustoru ei lähe kindlalt hingamisteede toru välimisse 

otsa sisse. 

• Veenduge, et LMA® ProSeal™ dreeni osa, mis on 

maski kausis, ei ole rebenenud ega perforeerunud ja et 

dreeni ning maski vaheline ala ei ole saastunud. 

• Kontrollige LMA® ProSeal™ tagumist mansetti, 

et seal ei oleks kortsusid ega väljasopististe 

moodi kortse. 

7.2.2 Toimivuse kontroll 2: õhuga täitmine ja õhu 
väljalaskmine 

• Viige süstal ettevaalikult ventiili avasse ja tõmmake õhk 

seadmest täielikult välja, nii et manseti seinad oleksid 

tihedalt üksteise vastas. LMA® ProSealist™ õhu 

väljalaskmisel veenduge, et punane kork on kinni. 

Eemaldage süstal ventiili avast. Kontrollige manseti 

seinu, et need oleksid tihedalt üksteise vastas. 

Hoiatus. Ärge kasutage seadet, kui mansett läheb kohe kas 

või natukenegi spontaanselt uuesti õhku täis. 

• Kontrollige täielikult õhust tühjaks lastud LMA® 

ProSeal™ maski, et seal ei oleks kortsusid ega 

väljasopististe moodi kortse. Kui kortsud on silmaga 

nähtavad, võivad tagumisel mansetil olla tõsised 

väljasopistised ja LMA® ProSeal™ ei tohi kasutada. 

• Pumbake mansetti soovituslikust kliinilisest mahust 50% 

rohkem õhku (vaadake lisa NÄITAJAD). Kui mansett 

hakkab õhust tühjaks minema, on kuskil leke. See 

peaks kahe minuti jooksul näha olema. Kontrollige 

õhuga täidetud manseti sümmeetrilisust. Mansett ei tohi 

ühestki otsast ega küljest ebaühtlaselt punnis olla. 

 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® hingamisteede seadet, kui 

mansett lekib või on ebaühtlaselt punnis. 

• Kontrollige õhuga täitmise ballooni, kui seadmes on 

50% võrra rohkem õhku kui tavaliselt. Balloon ei tohi 

olla ümmargune, vaid õhukese, natuke lameda 

elliptilise kujuga. 

Hoiatus. Ärge kasutage LMA® hingamisteede seadet, kui 

õhuga täitmise balloon on ümmargune või ebatasase kujuga, 

sest sellisel juhul võib olla raske manseti rõhku mõõta. 

• Kontrollige LMA® ProSeal™ dreeni sisemust maski 

mõlemast otsast, kui seadmes on 50% võrra rohkem 

õhku kui tavaliselt. Veenduge, et toru ei ole kokku 

kukkunud ega perforeerunud. 

Hoiatus. Kui te kasutate kokku kukkunud või ummistunud 

dreeniga LMA® ProSeal™, võib see takistada kõhu 

ventileerimist või maosondi sisestamist ja põhjustada kõhu 

õhuga täitmist ning regurgitatsiooni. Perforeerunud või 

rebenenud dreeni kasutamisel ei pruugi LMA® ProSeal™ 

õhuga täituda ja anesteetilised gaasid võivad lekkida. 

7.3 Sisestamiseelne ettevalmistus 

Mansett tuleks enne seadme sisestamist õhust täielikult 

tühjaks lasta, et see oleks lame ja kiilukujuline. Manseti 

seintel ei tohi olla kortsusid ja mansett peab distaalsest otsast 

sirge olema (joonised 6a ja 6b). Selline kuju aitab seadet 

patsienti vigastamata sisestada ja õigesse asendisse panna. 

See vähendab distaalse otsa kõripealiseorukesse või 

häälepilusse sattumise ohtu ja väldib otsa kõripealise ning 

pilkkõhrede vahele kinni jäämist. 

Veenduge, et enne LMA® ProSeal™ õhu väljalaskmist ja 
kliinilise kasutamise ajal on punane kork kinni. 

Manseti õhust tühjendamise viis 

Seadet saab käsitsi õhust tühjaks lasta, kui surute distaalse 
otsa manseti õige kuju saamiseks sõrme ja pöidla vahel 
kokku (joonis 5). Kõigi seadme õhust tühjaks laskmise 
meetodite puhul kehtivad samad põhimõtted ja tulemused. 

Maski tagapinda tuleb määrida vahetult enne sisestamist, 

et vältida määrdeaine kuivamist. Määrige ainult manseti 

tagapinda, et vältida hingamisteede ava blokeerimist või 

määrdeaine aspiratsiooni. Soovituslik on õhust tühjaks 

lastud manseti tagumisele otsakule määrdeainet panna. 

Määrdeainet ei ole vaja maski pinnale laiali määrida. 

Hoiatus. Kasutada tuleb vees lahustuvat määrdeainet, 
nagu K-Y Jelly®. Ärge kasutage silikoonipõhiseid 
määrdeaineid, sest need kahjustavad seadme LMA® 
ProSeal™ ja lisatarviku LMA® ProSeal™ Introducer 
komponente. Lidokaiini sisaldavad määrdeained ei ole 
soovitatavad. Lidokaiin võib põhjustada kaitsereflekside 
aeglustumist, kutsuda esile allergilisi reaktsioone või 
mõjutada ümbritsevaid struktuure, muu hulgas häälepaelu.  

Joonis 5. Seadmest LMA® ProSeal™ õhu väljalaskmine 
käsitsi (pange tähele käe survet otsakule). 

Joonis 12. Lükake seade hüpofaarünksisse, kuni tunnete 
takistust. 
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Hoiatus. Määrige ainult manseti tagapinda, et vältida 

hingamisteede ava blokeerimist või määrdeaine 

aspiratsiooni. 

8 SISESTAMINE 

8.1 Sissejuhatus 

Enne seadme LMA® ProSeal™ ja lisatarviku LMA® 
ProSeal™ Introducer kasutamist peab kasutaja olema selle 
juhendiga tutvunud. 

Hoiatus. Valesti paigaldatud maski tagajärjeks võib olla 
ebastabiilne või ummistunud hingamistee või ei suuda 
ProSeali™ dreen vedelikke ega gaase kõhust ära juhtida, 
mis võib PPV kasutamisel tõsta mao täispuhumise 
tõenäosust. Kontrollige alati pärast sisestamist, et mask 
oleks õiges asendis. 

Hoiatus. Veenduge, et punane kork on kliinilise kasutamise 
ajal kinni, et mansett õhust tühjaks ei läheks. 

Hoiatus. Trauma vältimiseks ei tohi liigset jõudu kasutada 
kogu aja vältel, kui LMA® ProSeal™ või maosondi läbi 
LMA® ProSeal™ dreeni sisestatakse. 

Hoiatus. Ebapiisav anesteesia võib põhjustada köhimist, 
hingamispeetust ja kõrispasmi. 

Tähelepanu! Hingamisteede avatust tuleb pärast patsiendi 
pea ja kaela asendi muutust uuesti kontrollida. 

Enne sisestamist on oluline järgmisi punkte tähele panna. 

• Kontrollige, et seade on patsiendi jaoks õige 

suurusega (vaadake juhendi taga olevat lisa). 

Vahemikud on ligikaudsed ja sobiva suuruse 

valimiseks peab kasutama kliinilist hinnangut. 

• Mansett peab alati olema täielikult õhust tühjaks 

lastud, tõmmates kindlalt õhu väljalaskmise süstalt 

tagasi ja tõmmates õrnalt õhuga täitmise voolikut. 

• Kontrollige manseti kuju ja määret, nagu eelnevalt 

kirjeldatud. 

• Hoidke tagavaraks steriilne LMA® hingamisteede 

seade, mis on koheseks kasutamiseks ette 

valmistatud. Kui võimalik, peaks teise suurusega 

LMA® hingamisteede seade ka tagavaraks olema. 

• Oksügeneerige eelnevalt ja võtke kasutusele 

standardsed jälgimisprotseduurid. 

• Enne sisestamist peab olema saavutatud piisav 

anesteesia tase. Vastupanu, neelamine, 

hammustamine või öökimine viitab ebapiisavale 

anesteesia tasemele ja/või valele meetodile. 

Kogenematud kasutajad peaksid sügavama 

anesteesia taseme valima. 

• Täiuslik pea asend on pea sirutamine kaela 
painutades, mida kasutatakse tavaliselt ka 
trahheaalseks intubatsiooniks („nuusutamise asend”). 
Selleks lükake sisestamise ajal pead tagantpoolt 
mittedominantse käega. Kaela õiges asendis 
hoidmiseks võite kasutada ka patja. 

• Juhtvahendit LMA® ProSeal™ Introducer kasutades 
on võimalik kaela ja pead vähem või üldse mitte 
liigutada. 

8.2 Induktsioonimeetod 

LMA® ProSeal™ ühilduvad järgmised induktsioonimeetodid. 

• Propofol: see aine sobib sisestamiseks, sest 
pehmendab ülemise hingamistee reflekse optimaalselt. 

• Inhalatsiooniline induktsioon: tagab suurepärased 
sisestamistingimused laste ja mõndade 
täiskasvanute puhul. 

• Induktsioon tiopentooni või muu barbituraadiga: ainult 
barbituraadid ei ole sisestamise jaoks väga 
head ained. 

8.3 Sisestamismeetod 

LMA® ProSeal™ võib sisestada standardsel nimetissõrme 
või pöidlaga sisestamise meetodil, olenevalt patsiendile 
ligipääsust. 

LMA® ProSeal™ võib sisestada ka juhtvahendit LMA® 
ProSeal™ Introducer kasutades. Spetsiaalse juhtvahendiga 
sisestamise meetod võib LMA® ProSeal™ suurusi 1 kuni 2½ 

kasutades kasulikum olla. 

Kõik kolm meetodit järgivad samu põhimõtteid. LMA® 
hingamisteede seadme õigesse asendisse panemiseks ei 
tohi manseti otsak häälepilusse sattuda ega kõripealise ja 
pilkkõhrede vahele kinni jääda. Mansett peab olema õhust 
tühi ja kiilukujuline (joonised 6a kuni 6b) ning seda tuleb 
hoida patsiendi neelu tagumise seina vastas. Vältimaks 

sisestamisel kokkupuudet eesmiste struktuuridega, peab 
sisestav sõrm kogu sisestamise ajal toru ülespoole lükkama 
(kraniaalselt). 

 

 

 

 

 

  

Joonis 6a. Seadme LMA® ProSeal™ mansett sisestamiseks 
korralikult õhust tühjaks lastud. 

Joonis 6b. 

Joonis 9. Vajutage manseti otsak vastu kõva suulage. 

Joonis 7a. Asetage seadme juhtvahendi LMA® ProSeal™ 
Introducer otsak manseti tagaosas olevasse kinnitusse. 

Joonis 7b. Voltige torud seadme juhtvahendi LMA® ProSeal™ 
Introducer ümber ja sobitage hingamistee toru proksimaalne ots 
sobivasse pilusse. 

Joonis 8. LMA® ProSeal™ paigaldatuna seadme 
juhtvahendisse LMA® ProSeal™ Introducer. 
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8.4 Juhtvahendiga LMA® ProSeal™ 
Introducer sisestamise meetod 

Seda meetodit soovitatakse LMA® ProSeal™ suuruste 
1 kuni 2½ jaoks. 

Valige õige suurusega juhtvahend, nagu on näidatud 
juhendi tagaosas. 

Asetage juhtvahendi otsak manseti tagaosas olevasse 
kinnitusse (joonis 7a). Voltige torud laba kumera pinna 
ümber ja sobitage hingamistee toru proksimaalne ots 
vahendi sobivasse pilusse (joonis 7b). Joonisel 8 on 
LMA® ProSeal™ näidatud juhtvahendile paigaldatuna. 

Jälgides oma tegevust hoolikalt, vajutage mantseti 
otsak üles kõva suulae vastu ja lamendage vastu 
suulage (joonis 9). Sisestamisel peab maski tagumine 
osa olema kõva suulae vastas ja maski kauss keele 
pool. Kontrollige maski asendit ja libistage mansett 
sügavamale sisse, hoides seda suulae vastas 
(joonis 10). Lükake lõuga keskmise sõrmega allapoole 
või paluge assistendil lõug hetkeks allapoole lükata. 

Kõrge kaarega suulae puhul võib veidi lateraalset 
lähenemist vaja olla. Vaadake hoolikalt suhu 
kontrollimaks, et manseti otsak ei ole end kokku 
voltinud. Juhtvahendi laba lõua lähedal hoides keerake 
seadet ühe sujuva ringikujulise liigutusega 
sissepoole (joonis 11). 

Järgige sisestamise ajal jäiga sisestamisvahendi 
kumerust. Lõugu ei tohi selle liigutuse ajal pärani lahti 
hoida, sest muidu võivad keel ja kõripealis allapoole 
vajuda, blokeerides maski tee. Ärge kasutage 
käepidet kangina, millega suud lahti suruda. Lükake 
seade hüpofaarünksisse, kuni tunnete selgelt 
takistust (joonis 12). 

Enne juhtvahendi eemaldamist võtke mittedominantne 

käsi patsiendi pea tagant ära, et hingamistee toru 
stabiliseerida (joonis 13). Niimoodi ei liiguta juhtvahendi 
eemaldamine LMA® ProSeal™ paigast ära. Nii saate ka 
sisestamise lõpetada, juhul kui seda ainult juhtvahendit 
kasutades teha ei saanud. Selleks hetkeks peaks LMA® 
ProSeal™ olema õiges asendis, nii et maski otsak on 
vastu söögitoru ülemist sulgurlihast. 

Ettevaatust. Juhtvahend tuleb eemaldada enne 
LMA® ProSeal™ õhuga täitmist ja fikseerimist. 

8.5 Nimetissõrmega sisestamismeetod 

Hoidke LMA® ProSeal™ nagu pliiatsit, nimetissõrm 
juhtvahendi kinnitusse lükatud (joonis 14). Pange 
tähele, et käsi ja ranne peavad olema paindes 
(joonis 15). 

Jälgides oma tegevust hoolikalt, vajutage mantseti 
otsak üles kõva suulae vastu ja lamendage vastu 
suulage. Pange tähele käe ja randme asendit 
(joonis 16). Kõrge kaarega suulae puhul võib veidi 
lateraalset lähenemist vaja olla. Vaadake enne jätkamist 
hoolikalt suhu kontrollimaks, et manseti otsak on õigesti 
vaste suulage lamendunud. 

  

Joonis 17. Libistage mask sissepoole, sirutades 
nimetissõrme. 

Joonis 16. Vajutage mask üles vastu kõva suulage. 

Joonis 18. Vajutage sõrm teise käe suunas, mis avaldab 
vasturõhku. 

Joonis 10. Vajutage mansett sügavamale suuõõnde, säilitades 
surve vastu suulage. 

Joonis 11. Keerakse seade ringikujuliste liigutustega 
sissepoole, surudes vastu kõva ja pehme suulae kontuure. 

Joonis 12. Lükake seade hüpofaarünksisse, kuni tunnete 
takistust. 

Joonis 14. Hoidke seadet LMA® ProSeal™ nii, et 
nimetissõrm on kinnituses. 

Joonis 15. Hoidke seadet nii, et nimetissõrm on kinnituses ja 
jälgige, et ranne oleks paindunud. 

Joonis 13. Hoidke torusid paigal ja eemaldage samalajal 

seadme LMA® ProSeal™ juhtvahend. 
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Suud rohkem lahti tehes on lihtsam sinna sisse näha ja 
maski asendit kinnitada. Lükake lõuga keskmise 
sõrmega allapoole või paluge assistendil lõug hetkeks 
allapoole lükata. 

Kui nimetissõrm kaugemale suhu liigub, hakkab sõrme 
liiges sirutuma (joonis 17). Suud ei tohi selle liigutuse 
ajal pärani lahti hoida, sest muidu võivad keel ja 
kõripealis allapoole vajuda, blokeerides maski tee. 

Nimetissõrmega seadet juhtides vajutage tagasi teise 
käe poole, avaldades vasturõhku (joonis 18). Ärge 
kasutage liigset jõudu. Lükake seade hüpofaarünksisse, 
kuni tunnete selgelt takistust. Seadet ei ole võimalik 
täielikult sisestada, kui nimetissõrm ei ole täielikult välja 
sirutatud ja ranne painutatud (joonis 19). 

Sõltuvalt patsiendist võib sõrme nii kaugele suuõõnde 
sirutada, kuni takistus ette tuleb. 

 

 

Enne sõrme eemaldamist võtke mittedominantne käsi 
patsiendi pea tagant ära, et hingamistee toru alla 
vajutada (joonis 20). Niimoodi ei liiguta sõrme 
eemaldamine LMA® ProSeal™ paigast ära. Nii saate ka 
sisestamise lõpetada, juhul kui seda ainult nimetissõrme 
kasutades teha ei saanud. Selleks hetkeks peaks LMA® 
ProSeal™ olema õiges asendis, nii et maski otsak on 
vastu söögitoru ülemist sulgurlihast. 

8.6 Pöidlaga sisestamismeetod 

Pöidlaga sisestamise meetod on kasulik, kui patsiendile 
on raske tagantpoolt ligi pääseda või kui 
elustamise jaoks on vaja kiiresti hingamistee avada. 
Pöial sisestatakse kinnitusse, nagu näidatud 
joonisel 21. Pöidlaga sisestamine sarnaneb 
nimetissõrme meetodile. 

Pöialt suule lähemale viies sirutage sõrmed üle patsiendi 
näo. Pöial viiakse nii kaugele kui võimalik. Pöidla vastu 
kõva suulage surumine lükkab ka pea väljasirutatud 
asendisse (joonised 22–25). 

 

 

 

 

8.7 Probleemid sisestamisel 

Ebapiisava sügavusega anesteesia võib sisestamisel 

põhjustada köhimist ja hingamispeetust. Sellisel juhul tuleks 

anesteesiat kiiresti süvendada inhaleeritavate või 

intravenoossete ainetega ja alustada hingamise 

abistamisega. 

Kui patsiendi suud ei saa maski sisestamiseks piisavalt avada, 

veenduge esmalt, et patsient on piisavalt anesteseeritud. Lõua 

allapoole tõmbamiseks võib paluda abi assistendilt. Nii toimides 

on lihtsam suuõõnde näha ja maski asendit kontrollida. Kuid 

ärge hoidke enam lõuga allapoole tõmmatuna, kui mask on 

hammastest kaugemale jõudnud. 

Mansett peab kogu sisestamistoimingu ajal suruma toru 

vastu suulage, vastasel juhul võib otsak end kokku voltida 

või põhjustada ebatasasusi või paistetust neelu tagaosas (nt 

mandlite laienemine). Kui mansett ei muutu lamedaks või 

hakkab edasi liikudes keerdu minema, tuleb mask välja 

võtta ja uuesti sisestada. Mandlite takistuse korral võib 

aidata maski diagonaalne liigutamine. 

Kui takistus püsib valitud võtet kasutades, tuleks kasutada 

mõnda muud eespool kirjeldatud võtetest. 

8.8 Seadme õhuga täitmine 

Pärast sisestamist peaksid torud kaudaalselt suunatuna 

suust välja ulatuma. Ilma torudest kinni hoidmata täitke 

mansett õhuga just nii palju, et saavutada mansetisisene 

rõhk 60 cm H2O (joonis 26). Juhendi tagaosas olevas lisas 

näidatud õhukogused on seadme õhuga täitmisel selle 

maksimaalsed mahud. Tihti piisab hermeetilisuse ja/või 60 

cm H2O mansetisisese rõhu saavutamiseks ainult poolest 

maksimaalsest mahust. 

 

  

Joonis 19. Lükake seade hüpofaarünksisse, kuni tunnete 
takistust. 

Joonis 20. Vajutage õrnalt hingamisteede toru välimist otsa, 
eemaldades samalajal nimetissõrme. 

Joonis 21. Hoidke seadet nii, et pöial on kinnituses. 

Joonis 22. Pange mask vastu suulage. 

Joonis 23. Kui pöial on suulae vastas, vajutage pea 
sirutamiseks kraniaalselt (vt noolt). 

Joonis 24. Sirutage sõrmed üle pea, võimaldades pöidlal 
sissepoole liikuda. 

Joonis 25. Kasutage teist kätt sisestamise lõpetamiseks, 
nagu joonisel on näidatud. 

Joonis 26. Täitke seade LMA® ProSeal™ õhuga, kuid ärge 
ületage rõhku 60 cm H2O. 

Ärge ületage rõhku 

60 cm H2O 
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Hoiatus. Mitte kunagi ei tohi mansetti pärast sisestamist 

liiga täis pumbata. Vältige mansetisisest rõhku, mis on 

suurem kui 60 cm H2O. Mansett on mõeldud õhuga 

täitmiseks madala rõhuni (umbes 60 cm H2O). 

Ülepumpamine ei pruugi tihendit parandada ja võib 

põhjustada limaskesta isheemiat, seadme paigalt 

nihkumist ja dreeni lagunemist. 

Hoiatus. Liigne mansetisisene rõhk võib põhjustada 

vale asendit ja farüngolarüngeaalset haigestumist, 

sealhulgas valusat kurku, düsfaagiat ja närvikajustusi. 

Manseti esialgne maht võib varieeruda sõltuvalt 

patsiendist, seadme suurusest, pea asendist ja 

anesteesia sügavusest. Mansetti õhuga täites ärge 

hoidke torust kinni, kuna see takistab maskil õige asendi 

võtmist. Mõnikord, kui seade asetub hüpofaarünksisse, 

võib toru vähesel määral väljapoole liikuda. 

Õiget asendit võivad näidata üks või rohkem järgmist 

ilmingut: toru kerge väljapoole liikumine õhuga täitmisel, 

sile ovaalne paistetus kaela kilp- ja krikoidse kõhre 

piirkonnas või manseti mittenägemine suuõõnes. 

8.9 Anesteesiaseadmega ühendamine 

Paigalt nihkumise vältimiseks ühendage seade 

anesteesiaseadmega ja tehke kopsude õhuga täitmiseks 

õrnalt abistavat hingamist, pöörates tähelepanu 

võimalikele leketele. Piisava gaasivahetuse kinnitamiseks 

tuleb kasutada auskultatsiooni ja kapnograafiat. 

Auskulteerige kaela anterolateraalset piirkonda, et 

kontrollida ebatavalisi hääli, mis võivad viidata nõrgale 

kõrispasmile või nõrgale anesteesiale. 

8.10 Maski õige või vale paigutuse 
kindlaks tegemine 

LMA® ProSeal™ sisestamisel ja õhuga täitmisel 
vaadake hoolikalt kaela esiosa jälgimaks, kas 
sõrmuskõhr liigub ettepoole, mis näitab selle taga oleva 
maski otsa õiget läbiminekut. 

Õige asend (joonis 27a) peaks tekitama lekkevaba 
tihendi vastu häälepilu (tihend 1) nii, et maski otsak on 
kiilunud vastu söögitoru ülemist sulgurlihast (tihend 2). 
Hammustustõke peaks paiknema hammaste vahel. 
Kui puuduliku sisestamise tõttu paikneb mask liiga 
proksimaalselt, lekib gaas kopsude õhuga täitmisel 
dreeni proksimaalsest otsast ega kaitse eriti maorefluksi 
eest (joonis 27b). Seda olukorda tuleb maski asendi 
muutmisega parandada. Ärge üritage leket kõrvaldada 
dreeni sulgemisega. 

Mõnikord võib halvasti õhust tühjaks lastud või sisestatud 
mask siseneda kõri eeskotta (joonis 27c). Sellisel juhul 
võib tekkida hingamistee takistus ja gaas võib lekkida 
dreeni proksimaalsest otsast. Vaatamata piisavale 
anesteesiale halveneb ummistus, kui maski sügavamale 
lükata. Mask tuleb eemaldada ja uuesti sisestada. Maski 
õige asendi kindlaksmääramise hõlbustamiseks või vale 
asendi tuvastamiseks asetage väike kogus (1–2 ml) 
määrdeainet dreeni proksimaalsesse otsa. Õigesti 
asetatud maskis peaks toimuma määrdeaine 
meniski kerge üles-alla liikumine. Kui liikumist ei toimu 
või määrdeaine kogus eemaldub, võib mask olla 
vales asendis. 

Kehv sisestus või õhu väljalaskmine võib põhjustada maski 
otsaku tagasivoltumist hüpofaarünksis, põhjustades dreeni 
ummistumist (joonis 27d). Kui otsak on tagasi voltunud, 
ei pruugi määrdeaines meniski liikumist toimuda. Lihtne ja 
mitteinvasiivne viis selle probleemi kontrollimiseks on 
maosondi viimine alla maski otsaku lõppu, et kontrollida 
dreeni avatust. Kui maosond ei ulatu dreeni distaalsesse 
otsa, on maski otsak end tõenäoliselt kokku voltinud. Teine 
võimalus selle väljaselgitamiseks on fiiberoptiline skoopia. 
Mask tuleb eemaldada ja uuesti sisestada. 

 

Lükake maski veelgi rohkem sissepoole määramaks, 
kas maski asend on liiga kõrgel (joonis 27b) või on see 
häälepilusse sisenenud (joonis 27c). See kõrvaldab 
maski liiga kõrgel asumisest tekitatud lekke, kuid 
põhjustab suuremat õhuteede takistust, kui maski otsak 
on häälepilusse sisenenud. 

Hoiatus. Kui dreenist lekib vaatamata sellele, et seade 
on õiges asendis, võib see viidata kahjustatud 
seadmele (nt rebenenud või perforeeritud sisemisele 
dreenile). Kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, 
ei tohi seda kasutada. 

Juhend LMA® ProSeal™ õige asendi saamise 
hõlbustamiseks on leitav lisast. 

8.11 Seadme fikseerimine 

Seadme LMA® ProSeal™ kõikidel suurustel on lisatud 
hammustustõke, välja arvatud seadme LMA® ProSeal™ 
suurusel 1. Õhuga täidetuna peab seade teibi abil 
fikseeritud olema täpselt nii, nagu on näidatud joonisel 
28. Pange tähele kerget survet, mis rakendub selle 
fikseerimisel hingamisteede toru välimisele otsale. See 
tagab, et maski otsak on surutud kindlalt vastu söögitoru 
ülemist sulgurlihast. Seadme pöörlemise ohu vältimiseks 
fikseerige seade keskelt üle lõua ulatuva välimise otsaga, 
nagu on näidatud joonisel 28. 

Seadme LMA® ProSeal™ suurust 1 kasutades pöörake 
rohkem tähelepanu hingamisteede toru fikseerimisele 
tagamaks, et mansett ei pöörleks ega muudaks asendit. Kuigi 
topelttoru disain muudab hingamisteede toru püsivamaks ja 
selle pöörlemise vähem tõenäolisemaks, nõuab 
hammustustõkke puudumine suuremat ettevaatlikkust. 

Hoiatus. Seadme LMA® ProSeal™ suurus 1 
hammustustõkke puudumise tõttu olge fikseerimisel väga 
tähelepanelikud. 

 

Joonis 27a: Õige asend LMA® ProSeal™ õiges  
asendis: hea tihend ilma magu õhuga täitmata. 

Tihend 2 Tihend 1 

Joonis 27b. Vale asend LMA® ProSeal™ neelus liiga kõrgel: 
kehv tihend, mis võimaldab gaasil ja vedelikul suunduda 
nooltega näidatud suundadesse; dreeni lekke saab 
elimineerida maski sügavamale lükkamisega. 

Joonis 27c. Vale asend LMA® ProSeal™ asetatud nii, et 
otsak on kõri eeskojas; ventilatsioon on ummistunud ja see 
halveneb, kui mask lükatakse distaalselt sügavamale. 

Joonis 27d. Vale asend Seadme LMA® ProSeal™ 
mask voltus hüpofaarünksis tagasi, põhjustades dreeni 
ummistumist. 

Joonis 28. Fikseerige seade teibi abil. 
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9 ANESTEESIA SÄILITAMINE JA 
TAASTUMINE 

Nagu ka teiste hingamisteede kaitseviiside puhul, 
soovitatakse seadme LMA® ProSeal™ tarvitamisel 
kasutada pulssoksümeetriat ja kapnograafiat. Seda võib 
kasutada spontaanse või kontrollitud hingamise jaoks. 

9.1 Spontaanne hingamine 

Spontaanselt hingavad patsiendid taluvad seadet LMA® 
ProSeal™ hästi, kui seda kasutatakse lenduvate ainete 
või intravenoosse anesteesiaga tingimusel, et 
anesteesia on piisav vastamaks kirurgilise stiimuli 
tasemele ja mansett ei ole liiga õhku täis. 

Köhimine, hingamispeetus või liikumine võivad tuleneda 

ebapiisavast anesteesiast, kui induktsioonaine kaotab 

oma mõju enne säilitamise jaoks piisava anesteesia 

taseme saavutamist. Kui anesteesia taset on valesti 

hinnatud, on selle ilmnemine eriti tõenäoline pärast 

väliste stiimulite kasutamist, nt pärast operatsiooni või 

patsiendi pööramist. Hingamist tuleb õrnalt abistada, 

kuni see taastub. 

9.2 Positiivse rõhuga ventilatsioon (PRV) 

Kuigi seda võib kasutada spontaanselt hingavate 

patsientide puhul, on LMA® ProSeal™ mõeldud 

kasutamiseks PPV-ga, nii müorelaksantidega kui ka 

ilma nendeta. Kui relaksandi meetod on valitud, võib 

relaksantravimit manustada enne või pärast sisestamist. 

Samas kui muutus kirurgilises või diagnostilises 

protseduuris nõuab pöördumist relaksandi meetodi 

juurde, võib müorelaksanti manustada igal ajal. Seadme 

LMA® ProSeal™ manseti pehmem materjal ja 

spetsiaalne kuju ning maski sügavam kauss tagavad 

võrreldes seadmega LMA® Classic™ õrnema, aga ka 

efektiivsema tihendi kõri sisselaskeava vastas. 

Seadet LMA® ProSeal™ koos PPV-ga kasutades tuleks 

järgida järgmiseid punkte. 

Dreen võib toimida kaitsekanalina, et PPV ajal vältida 

mao täitmist õhuga. Siiski ei tohiks hingamismahud olla 

suuremad kui 8 ml/kg ja haripunkti inspiratoorne rõhk 

tuleks hoida hingamisteede tihendi maksimaalse rõhu 

piires, mis erinevate patsientide vahel võib varieeruda, 

kuid on keskmiselt kuni 30 cm H2O seadmega LMA® 

ProSeal™, mis on 10 cm H2O kõrgem kui seadmel 

LMA® Classic™. 

• Kui lekked ilmnevad PPV ajal, võib see olla tingitud: 

– kergest anesteesiast, mis põhjustab häälepilu 
mõningast sulgumist; 

– ebapiisavast neuromuskulaarsest blokaadist; 

– protseduuri või patsiendi teguritega seotud 
kopsude täituvuse vähenemisest; 

– pea pööramise või liigutamise tagajärjel 
tekkinud manseti asendi muutumisest või 
liikumisest. 

• Kui PPV kestel on vaja jälgida dreeni leket 
vaatamata piisavale anesteesiale, võib see olla 
tingitud maski proksimaalsest liikumisest. 
Veenduge, et kinnitusteip on õiges asendis ja 
kohandage seda vajadusel, vajutades torusid 
samalajal sissepoole, et seada maski otsak vastu 
söögitoru ülemist sulgurlihast. 

• Kui manseti ümber ilmneb leke, ärge lisage 
mansetti lihtsalt rohkem õhku. See ei pruugi 
tihendi survet parandada ja võib lekke hullemaks 
teha, lisades rohkem pinget tavaolekus pehmele 
mansetile ja lükates seda seeläbi kõrist eemale. 

9.3 Dreeni kasutamine 

Hoiatus. Ärge üritage viia maosondi läbi seadme LMA® 

ProSeal™ dreeni selles oleva gaasilekke ja teadaoleva 

või arvatava söögitoru patoloogia või kahjustuse korral. 

Kui maosondi viimine kõhtu on kliiniliselt näidustatud, ei 

tohi aspiratsiooni teha enne maosondi kõhtu jõudmist. 

Hoiatus. Aspiratsiooni ei tohiks rakendada ottse dreeni 

otsale, kuna see võib põhjustada dreeni lagunemist ja 

vigastusi söögitoru ülemisele sulgurlihasele. 

Dreeni peamine funktsioon on olla seedetraktist ja 

seedetraktile eraldi kanal. See võib juhtida gaasid või 

vedelikud patsiendist välja või olla ka juhis maosondi 

pimedale sisestamisele igal ajal anesteesia vältel 

(joonis 29). Vaadake juhendi tagaosas olevast lisast 

maosondi maksimaalseid suuruseid. 

Suukaudne maosond peab olema hästi määritud ja see 

tuleb aeglaselt ja hoolikalt sisse viia. Kui seadmega 

LMA® ProSeal™ koos kasutatakse imitorusid, on oluline 

vältida toru liigse jäikusega seotud võimalikke 

traumasid. Selle tõttu on hoiatus: ärge kasutage 

suukaudseid maosonde, mis on külmutuses jäigemaks 

muutunud. Veenduge, et toru on toatemperatuuril või 

sellest kõrgemal. 

Sisestamisel (joonis 30) on tihti tuvastatud teatavat 

takistust, kuna kateedri otsak on surutud õrnalt vastu 

ülemist sulgurlihast. Kunagi ei tohi kasutada jõudu. Kui 

sobiva suurusega toru ei lähe läbi, võib mask olla 

keerdus või vales asendis. Sellisel juhul tuleb mask 

eemaldada ja uuesti sisestada. Ärge kasutage liigset 

jõudu. Kliinilist hinnangut peaks kasutama otsustamaks, 

millal suukaudne maosond tuleb eemaldada. 

Hoiatus. Trauma vältimiseks ei tohi jõudu kasutada 
kogu aja vältel, kui maosondi läbi seadme 
LMA® ProSeal™ dreeni sisestatakse. 

9.4 Võimalikud probleemid pärast 
sisestamist 

Ebapiisav anesteesia tase 

Kõige tavalisemaks probleemiks pärast sisestamist on 
suutmatus säilitada piisav anesteesia tase. Lisage 
täiendav kogus induktsioonainet ja/või suurendage 
lenduva aine kontsentratsiooni, samal ajal õrnalt 
hingamist abistades. 

Dilämmastikoksiidi hajumine 

Dilämmastikoksiid hajub mansetti, põhjustades 
mansetisisese rõhu tõusmise. Hajumise määr ja sellest 
tulenev haripunkti rõhk võib varieeruda sõltuvalt 
mansetti paisatud õhu esialgsest mahust, manseti 
õhuga täitmiseks kasutatavate gaaside tüübist, 
dilämmastikoksiidi protsendist inhaleeritavas segus ja 
seadme suurusest. 

Operatsioonijärgne valusa kurgu mõju võib suureneda, 
kui mansetisisene rõhk tõuseb liiga kõrgeks. 
Vähendamaks valusa kurgu või võimaliku 
neurovaskulaarse kahjustuse ohtu, tuleb manseti rõhku 
korrapäraselt kontrollida ja gaasi vahelduvalt 
kõrvaldada, et säilitada mansetisisene rõhk 60 cm H2O 
või minimaalne „ainult tihendi” rõhk. Selle 
saavutamiseks on mitmeid võimalusi. Kõigepealt võib 
kasutada rõhumonitori või -andurit. Seejärel võib lihtsalt 
proovida õhuga täitmise indikaatorballooni tunnetamist. 
60 cm H2O mansetisise rõhu juures peaks õhuga 
täitmise balloon tunduma üsna sobiv. Kui õhuga 
täitmise indikaatorballoon muutub jäigaks või 
oliivikujuliseks, viitab see liigsele survele. Manseti 
mahtu tuleks vähendada, et hoida rõhk algse 
kontrollrõhu lähedal. 

Hoiatus. Liigne mansetisisene rõhk võib põhjustada 
vale asendit ja farüngolarüngeaalset haigestumist, 
sealhulgas valusat kurku, düsfaagiat ja närvikahjustusi. 

Kehv hingamisteede tihend / õhuleke 

Kui protseduuri algul või selle jooksul esineb märke 
kehvast hingamisteede tihendist või õhulekkest, võite 
kasutusele võtta järgmised abinõud. 

• Kontrollige, et anesteesia sügavus on piisav ja 
vajadusel süvendage seda. 

• Kontrollige manseti rõhku alustades ja 
korrapäraselt protseduuri vältel, eriti 
dilämmastikoksiidi kasutamisel. 

• Veenduge, et mansetisisene rõhk ei ole suurem 
kui 60 cm H2O ja vähendage seda vajadusel, 
säilitades piisava suletuse. 

• Kui mask on neelus liiga kõrgele seatud, lükake 
seda kaugemale, et saada kontakti söögitoru 
ülemise sulgurlihasega. 

• Fikseerige asend korralikult kleeplindiga, 
rakendades survet suulaele. 

• Alati kontrollige enne sisestamist manseti 
terviklikkust. 

Hingamisteede seadme vale asend 

Üldiselt saab hingamisteede seadme vale asendit 
hinnata kapnograafia abil või hingamismahtude 
muutuste (nt väljahingatava õhu vähenenud maht) 
jälgimise kaudu. Vale asendi kahtlusel kontrollige, kas 
kaelal on kilpkõhre alla ulatuv sile ja ovaalne turse. 

Joonis 29. LMA® ProSeal™ suukaudse maosondiga. 

Joonis 30. Suukaudse maosondi viimine söögitoru ülemise 
sulgurlihaseni läbi seadme LMA® ProSeal™. 
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Selle puudumine võib see viidata maski otsaku 
eesmisele liikumisele kõri sisselaskeavasse, eriti kui on 
tegemist ebatavaliselt pikaajalise väljahingamisfaasiga. 
Vale asendi kahtluse korral võib hingamisteede seadme 
eemaldada ja uuesti sisestada, kui anesteesia sügavus 
on selleks piisav. 

LMA® ProSeal™ konkreetseid valesid asendeid 
kirjeldatakse jaotises 8.10. Lisaks võib kasutamisel 
esineda seadme LMA® ProSeal™ liikumist/pöörlemist, mis 
on tingitud manseti liigsest õhuga täitumisest, rebenenud 
mansetist ja/või juhuslikust valest asendist. Kontrollige 
manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri vältel, 
kontrollige manseti terviklikkust enne kasutamist ja 
fikseerige see korralikult. Kui LMA® ProSeal™ tuleb 
sisestamise ajal suust välja, võib mask olla vales asendis 
nii, et distaalne otsak on neelus tagasi voltunud. 
Eemaldage see ja sisestage uuesti või pühkige otsaku 
tagant digitaalselt. 

Ootamatu regurgitatsioon 

Isegi tühja kõhuga patsientidel võib erinevatel põhjustel 
esineda regurgitatsiooni (näiteks kui anesteesia ei ole 
piisav), põhjustades vedeliku esilekerkimist dreenist. 
Korjustes on ilmnenud, et vedelikud läbivad dreeni ilma 
kõri saastmata, kui mask on õiges asendis. 

Juhul kui regurgitatsioon ilmneb nii, et hapnikuküllastus 
jääb lubatud piiridesse, ei tohiks hingamisteede toru 
eemaldada. Kontrollige, et anesteesia sügavus on 
piisav, ja süvendage seda vajadusel intravenoosselt. 
Kui tagasivoolu esinemine on seotud vales asendis 
maskiga, on aspiratsioon teoreetiliselt võimalik. 

Seadme kasutamisel ilmneva võimaliku aspiratsiooni 
korral peaks patsiendi pead kohe allapoole kallutama. 
Ühendage anesteesiaseade hetkeks lahti, et maosisu ei 
tungiks kopsudesse. Kontrollige, et anesteesia sügavus 
on piisav, ja süvendage seda vajadusel intravenoosselt. 
Muutke seadme asendit tagamaks, et distaalne ots on 
vastu söögitoru ülemist sulgurlihast ja kinnitage see 
paigale, kasutades jaotises 8.11 kirjeldatud fikseerimise 
viisi. Aspiratsiooni peaks siis rakendama läbi 
hingamisteede toru. Trahheobronhiaalse puu 
aspireerimist, kasutades hingamisteede toru kaudu 
fiiberoptilist bronhoskoopi, võib kasutada, kui 
hingamisteede refleksid on piisavalt pehmendatud. 

Kui on võimalik täiendava maosisu olemasolu, võib 
suukaudse maosondi suunata läbi dreeni. Kui 
hapnikuküllastust hoitakse lubatud tasemel, ei tohi 

seadet eemaldada. 

Kui see on kliiniliselt näidustud, alustage kohese 
trahhea intubeerimise ettevalmistamisega. Kui 
aspiratsioon on ilmnenud, tuleks patsiendi rinnast teha 
röntgenipilt ja teda kliiniliselt vastavalt ravida 
antibiootikumide, füsioteraapia ja hingetoru 
aspiratsiooniga. 

Hingamisteede ummistus seadmega 
LMA® ProSeal™ 

On olnud teateid hingamisteede ummistuse esinemisest 
seadmega LMA® ProSeal™. Mõned teated olid seotud 
sahiseva hingamise ja alarõhuga, mis sissehingamisel 
põhjustab õhu tõmbamist söögitorusse. Mõned teised 
arstid on teatanud striidorite esinemissageduse tõusust 
seadmega LMA® ProSeal™. Hingamisteede ummistuse 
üheks tekkemehhanismiks on pakutud rõhku distaalsest 
maskist, mis põhjustab häälepilu sisselaskeava 
kitsenemist ja sellest tulenevat häälepaelte mehhaanilist 
sulgumist. Teine võimalus on manseti seina voltumine 

mediaalselt, põhjustades hingamisteede füüsilist 
ummistumist. Kui näete patsiendil märke hingamisteede 
ummistumisest, võite kasutusele võtta järgmised abinõud. 

• Kontrollige, et anesteesia sügavus on piisav ja 
vajadusel süvendage seda. 

• Veenduge, et mansetisisene rõhk ei ole suurem 
kui 60 cm H2O ja vähendage seda vajadusel, 
säilitades piisava suletuse. 

• Kui patsient hingab spontaanselt, võimaldage 
positiivset väljahingamise lõpu rõhku kliiniliselt 
ohutul tasemel või kasutage PPV-d. 

• Proovige seada patsiendi pea ja kael nuusutamise 
asendisse (pea sirutatud ja kael painutatud). 

• Kaaluge fiiberoptilist läbivaatamist, et hinnata 
manseti asendit ja häälepaelte funktsioneerimist. 

• Kui kõik muu ebaõnnestub, eemaldage seade ja 
sisestage uuesti. 

• Kui võimalik, kaaluge väiksema suurusega 
LMA® ProSeali ™ sisestamist. 

Tähelepanu! Kui hingamisteede probleemid püsivad või 
ventilatsioon on ebapiisav, tuleb hingamisteede seade 
LMA® ProSeal™ eemaldada ning hingamistee rajada 
mõnda teist meetodit kasutades. 

9.5 Anesteesiast taastumine ja seadme 
eemaldamine 

Kui võimalik, eemaldage neuromuskulaarne blokaad või 
laske blokaadil kaduda enne anesteetiliste ainete 
väljalülitamist kirurgilise või diagnostilise protseduuri 
lõpus. Õrnalt abistatud hingamisega peaks patsient 
saama alustada ka spontaanse hingamisega. Selles 
etapis on soovitatav kontrollida mansetisisest rõhku. 

Õiges asendis LMA® ProSeal™ talutakse hästi kuni 
kaitsvate reflekside naasmiseni tingimusel, et 
mansetisisest rõhku hoitakse suurusjärgus 60 cm 
H2O. See tähendab, et hingamisteid on võimalik vabana 
hoida, kuni patsient on suuteline tõhusalt neelama ja 
köhima. Eemaldamist tuleb alati läbi viia keskkonnas, kus 
on aspireerimise seadmed ja trahhea kiireks 
intubeerimiseks vajalikud töövahendid. Järgida tuleks 
järgmist protseduuri. 

• Patsiendi jälgimine peaks jätkuma kogu 
taastumisetapi vältel. Hapnikku tuleks järjepidevalt 
juhtida läbi anesteesiaseadme või T-kujulise osa. 
Kui aspiratsioon on vajalik suuõõne ümber või 
hingamisteede toru või dreeni all, tuleks seda teha 
enne reflekside taastumist. 

• Laske patsiendil reflekside taastumiseni olla 
segamatult, välja arvatud hapniku andmine ja 
jälgimisprotseduuride tegemine. Patsiendi 
liigutamine selili asendist küljele ei ole soovitatav, 
välja arvatud tungival põhjusel, nt regurgitatsioonil 
või oksendamisel. Kui patsiendi äratamine on 
vajalik külili asendis, tuleb patsient keerata sellesse 
asendisse piisava anesteesiaga. 

• Vältige hingamisteede toru aspireerimist, kui 
LMA® ProSeal™ on paigas. Õhuga täidetud mansett 
kaitseb kõri suu eritiste eest ja aspireerimine ei ole 
tõenäoliselt vajalik. Kui anesteesia on nõrk, võib 
aspireerimine ja füüsiline stimulatsioon esile kutsuda 
kõrispasme. 

• Jälgige neelamist. Teipi on tavaliselt ohutu ja 
mugav eemaldada neelamise alguses. Siiski on 
neelamise alguse ja suu avamise suutlikkuse 
vaheline intervall patsientidel erinev, vastavalt 
anesteesia pikkusele ja tüübile. 

• Laske õhk mansetist välja ja eemaldage samalajal 
seade ainult siis, kui patsient suudab käsu peale 
suu avada. Kui mansett on õhust tühjaks lastud 
enne efektiivsete neelamis- ja köhimisreflekside 
naasmist, võivad eritised neelu ülaosas siseneda 
kõrisse, kutsudes esile köhimist või kõrispasme. 
Kontrollige hingamisteede läbitavust ja 
hingamissügavust. Vajadusel võib nüüd teha suu 
aspireerimist. 

Kui hingamisteede toru viiakse operatsioonijärgsesse 
ärkamisruumi, peaksid taastumisruumi töötajad saama 
koolituse seadme LMA® ProSeal™ kasutamise kõigist 
aspektidest. Kui seade viiakse operatsiooniruumist välja, 
peaks anestesioloog olema alati kergesti kättesaadav. 

10 KASUTAMINE PEDIAATRIAS 

On ilmnenud, et hingamisteede toru väiksemad 
suurused funktsioneerivad lastel tõhusalt vaatamata 
täiskasvanu ja väikelapse kõri erinevustele. On 
soovitatav, et hingamisteede toru kasutamist 
vastsündinutel ja väikelastel viiksid läbi anestesioloogid, 
kes tunnevad lapsi ja on juba kogenud täiskasvanu 
hingamisteede anesteesias. 

Juhendi tagaosas olev lisa hõlmab suuruse määramise 
peamiseid suuniseid. Ülemineku kaalus laste puhul võib 
olla vajalik ühe suuruse asendamine teisega. 

LMA® hingamisteede toru sisestamine lastele viiakse läbi 
nagu ka täiskasvanutele pärast intravenosset või gaasilist 
induktsiooni tingimusel, et saavutatakse piisava 
sügavusega anesteesia. Sisestamine peaks olema edukas 
sama anesteesia tasemega, mis on sobilik ka trahhea 
intubeerimiseks. Hingamisteede probleemide 
esinemissagedus LMA® hingamisteede toruga tunduvad 
laste puhul järgivat sama trendi nagu täiskasvanutel. Aga 
ka nagu beebide ja laste puhul kõikide anesteesia ja 
hingamisteede säilitamise vormidega, ilmneb küllastamatus 
ebapiisava ventilatsiooni korral tõenäoliselt kiiremini nende 
suurema hapnikutarbimise tõttu. 

LMA® hingamisteede anesteesia lastel ja beebidel on 
seotud suurema hapnikuküllastatuse säilitamisega, 
võrreldes näomaski ja Guedeli hingamisteede toruga ning 
suutlikkusega ärgates köhida ja nutta. LMA® hingamisteede 
toru sobib paljudele lühikestele pediaatrilistele, 
ambulatoorsetele, kirurgilistele ja diagnostilistele 
protseduuridele ja nendele, kus juurdepääs peale ja kaelale 
oleks muidu näomaski kasutamise tõttu piiratud. 

11 KASUTAMINE 
MAGNETRESONANTSTOMOGRAAFIAGA 

MR Conditional 

Mittekliiniline testimine tõestas, et LMA® ProSeal™ 
on tingimuslikult magnetresonantskeskkonda sobiv. Selle 
seadmega patsienti võib 
magnetresonantstomograafiasüsteemis ohutult skaneerida 
alljärgnevatel tingimustel. 

• Enne kui patsient siseneb 
magnetresonantstomograafiasüsteemi ruumi, tuleb 
hingamisteede seade nõuetekohaselt teibi, plaastri 
või muu sobiva vahendi abil liikumise või oma kohalt 
nihkumise vältimiseks fikseerida. 

• Staatiline magnetväli 3 teslat või vähem  

• Maksimaalne ruumiline gradientmagnetväli 
720 gauss/cm (7,2 T/m) või vähem 
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• Magnetresonantssüsteemi määratud kogu kehaga 
keskmistatud spetsiifiline neeldumismäär (SAR – 
specific absorption rate) 4 W/kg 
(magnetresonantssüsteemi esmatasandil reguleeritava 
töörežiimiga) 15-minutilisel skaneerimisel 
(impulsisekventsi kohta) 

Magnetresonantstomograafiaga seotud kuumenemine 

Ülal kirjeldatud skaneerimistingimustel on seadmest LMA® 
ProSeal™ tingitud maksimaalne temperatuuri tõus pärast 
15-minutilist pidevskaneerimist 2,2 °C. 

Artefakti puudutav teave 

Maksimaalne artefakti suurus, mida on täheldatud 
gradientkaja impulsisekventsil ja 3-teslalisel 
magnetresonantstomograafiasüsteemil, on suurusega 5 
seadme LMA® ProSeal™ suuruse ja kuju suhtes ligikaudu 
50 mm võrra suurem. 

12 SÜMBOLITE TÄHENDUS 

Tootja 

Lugege kasutusjuhendit sellel 
veebisaidil: www.LMACO.com 

Täitmismaht 

Patsiendi kaal 

Enne kasutamist lugege juhiseid 

Ei sisalda looduslikku kummilateksit 

Ei sisalda looduslikku kummilateksit 

Õrn, käsitseda ettevaatlikult 

Hoida päikesevalguse eest 

Hoida kuivana 

See pool üles 

Tootekood 

Partiinumber 

CE-märk 

Seerianumber 

Ärge kasutage rohkem kui 40 korda 

Mittesteriilne 

MR Conditional 

Märgis, mis näitab, et tegemist on 
meditsiiniseadmega. 

Tootmiskuupäev 

Rx only Ainult retseptiga 

http://www.lmaco.com/
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13 LISA A: ETAPID MASKI ÕIGESSE ASENDISSE SEADMISE HÕLBUSTAMISEKS 

• Pärast sisestamist täitke mansett õhuga kõige rohkem 60 cm H2O mansetisise rõhuni.
• Ühendage anesteesiaseadmega ja kontrollige lekkeid dreenist ja hingamisteede torust.
• Kontrollige hammustustõkke asendit.
• Asetage väike kogus määrdeainet dreeni proksimaalsesse otsa ja pigistage liikumise hindamiseks õrnalt kotti.
• Vajadusel viige suukaudne maosond maski otsaku otsa, et kontrollida dreeni avatust.
• Kui seade on õiges asendis, fikseerige see teibiga, rakendades torudele palataalset survet.

 Õige asend x Vale asend x Vale asend x Vale asend 

Maski asend Otsak pilk- ja krikoidsete kõhrede 
taga 

Otsak neelus liiga kõrgel Otsak kõri eeskojas Otsak tagasi voltunud 

Dreeni gaasileke Ei Jah Jah Ei 

Hammustustõke Ligikaudu poolenisti hammaste 
vahel 

Liiga kõrgel Ligikaudu poolenisti hammaste 
vahel 

Liiga kõrgel 

Määrdeaine test Vähene meniski liikumine Võib liikuda sõltuvalt asendist • Märgatav üles/alla liikumine

• Määrdeaine eemaldumine või 
spontaanne mullide tekkimine 

Menisk ei liigu 

Täiendavad 
kontrollid 

OG toru viimine maski otsakule 
näitab dreeni avatust 

Sügavamale lükkamine välistab 
lekke 

Sügavamale lükkamine suurendab 
takistust 

OG toru raskendatud edasiviimine 
näitab dreeni ummistust 
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14 LISA B: NÄPUNÄITED VEAOTSINGU PROBLEEMIDELE PÄRAST SEADME LMA® PROSEAL™ SISESTAMIST 

Probleemid pärast 
sisestamist 

Võimalik(ud) põhjus(ed) Võimalik(ud) lahendus(ed) 

Kehv hingamisteede tihend / 
õhuleke (kuuldav õhuleke, 
kehv ventilatsioon) 

Mask on neelus liiga kõrgele 
seatud 

Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga 

Ebapiisav anesteesia Süvendage anesteesiat 

Kehv fikseerimine Tagage surve suulaele ja õige fikseerimine 

Manseti liigne täitmine Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri vältel, eriti dilämmastikoksiidi 
kasutamisel veendumaks, et rõhk on > 60 cm H2O (vajadusel reguleerige) 

Manseti väljasopised Kontrollige manseti terviklikkust enne kasutamist; täitke täielikult enne autoklaavimist 

Gaasi lekkimine dreeni 
PRV olemasolul või selle 
puudumisel 

Mask on neelus liiga kõrgele 
seatud 

Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga 

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti 

Söögitoru ülemine sulgurlihas 
avatud 

Jälgige 

Hingamisteede ummistus 
(raskused ventileerimisel, 
fonatsioon, striidor) 

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti 

Maski distaalne otsak surub 
häälepiluavale, põhjustades 
häälepaelte mehhaanilist 
sulgumist 

- Tagage piisav anesteesia ja õige manseti täiterõhk

- Seadke patsiendi pea/kael nuusutamise asendisse

- Proovige PRV-d või lisage positiivset väljahingamise lõpu rõhku

Manseti seina voltumine 
mediaalselt 

- Kaaluge ühe suuruse võrra väiksema LMA® ProSeal™ sisestamist 

- Tagage õige manseti täiterõhk

Mao täitumine õhuga Maski distaalne otsak tagasi 
voltunud 

Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega 

Mask on neelus liiga kõrgele 
seatud 

Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga 

Liikumine / pöörlemine / 
maski suust väljumine 

Manseti liigne täitmine Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri vältel, eriti dilämmastikoksiidi 
kasutamisel veendumaks, et rõhk on > 60 cm H2O 

Manseti väljasopised Kontrollige manseti terviklikkust enne kasutamist 

Juhuslik vale asend Tagage õige fikseerimine 

Maski distaalne otsak tagasi 
voltunud 

Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega 

Kehv fikseerimine Tagage surve suulaele ja õige fikseerimine 

Takistus OG toru sisestamisel Ebapiisav määrimine Lisage määrdeainet ja proovige OG toru uuesti paigaldada 

Maski distaalne otsak tagasi 
voltunud 

Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega 

Mask on neelus liiga kõrgele 
seatud 

Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga 

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti 

Manseti liigne täitmine väga 
suurel määral 

Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri vältel, eriti dilämmastikoksiidi 
kasutamisel veendumaks, et rõhk on > 60 cm H2O 
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15 LISA C: NÄITAJAD 

Patsiendi valimine 

Lisatud tabel patsiendi valimise teabega on üksnes juhindumiseks. Seadmega LMA® Classic™ seotud uurimused on näidanud, et suurus 4 ja 5 sobivad enamikule 
täiskasvanutest. Aga nagu mis tahes seadme suuruse valikul, tuleb kasutada kliinilist hinnangut. 

Õhuga täitmise maht 

Allolevas tabelis toodud mahud õhuga täitmisel on maksimaalsed väärtused, mida kasutamisel ei tohi ületada. Pärast sisestamist tuleb mansett õhuga täita, 
kuni saadakse „ainult tihendi” rõhk. 

LMA® ProSeal™ 
suurus 

Patsiendi valimise teave Maksimaalne 
täitmise maht 

Suukaudse maosondi 
maksimaalne diameeter 

Juhtvahendi suurus 

1 Kuni 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 

See vastab tavaliselt mansetisisesele rõhule 60 cm H2O. Seda rõhku ei tohi ületada. Kui tihendit ei saada pärast manseti õhuga täitmist selle rõhuni, on seade vales 
asendis või on vaja suuremat suurust. Võimaluse korral on soovitatav, et suurimat sobivat suurust kasutataks madalamal mansetisisesel rõhul, mitte vastupidi.
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