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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την 
πώληση της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής 
αδειούχου επαγγελματία υγείας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το LMA® ProSeal™ και η παρελκόμενη 
συσκευή LMA® ProSeal™ Introducer παρέχονται μη στείρα 
και πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν 
από την πρώτη χρήση και πριν από κάθε επόμενη 
χρήση. Η συσκευασία δεν μπορεί να αντέξει τις υψηλές 
θερμοκρασίες της αποστείρωσης σε αυτόκαυστο και 
πρέπει να απορρίπτεται πριν την αποστείρωση. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις 
προφυλάξεις και τις οδηγίες στις Οδηγίες χρήσης πριν 
από τη χρήση. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς. 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Ο αεραγωγός LMA® Airway είναι μια πρωτοποριακή 
υπεργλωττιδική συσκευή διαχείρισης αεραγωγού. Από την 
έναρξη της εμπορικής του διάθεσης, το 1988, ο αεραγωγός 
LMA® Airway έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από 200 
εκατομμύρια ασθενείς, σε συνήθεις και έκτακτες διαδικασίες. 

Το LMA® ProSeal™ είναι μια εξελιγμένη μορφή του αεραγωγού 
LMA® Airway που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις 
ίδιες ενδείξεις με το LMA® Classic™. Το LMA® ProSeal™ έχει 
σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πρόσθετα οφέλη σε σχέση με το 
LMA® Classic™, διευρύνοντας το φάσμα των διαδικασιών για τις 

οποίες ενδείκνυται ένας αεραγωγός LMA® Airway. Ενώ το 
LMA® Classic™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαμηλής πίεσης 
αερισμό θετικής πίεσης, το LMA® ProSeal™ έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για χρήση με αερισμό θετικής πίεσης, με και χωρίς 
μυοχαλαρωτικά σε υψηλότερες πιέσεις του αεραγωγού. 
Το LMA® ProSeal™ δεν προστατεύει τον αεραγωγό από τις 
επιπτώσεις της παλινδρόμησης και της εισρόφησης. 

Το LMA® ProSeal™ έχει τέσσερα βασικά εξαρτήματα: μάσκα, 
γραμμή φουσκώματος με μπαλόνι διεύθυνσης αέρα, σωλήνα 
αεραγωγού και σωλήνα παροχέτευσης (εικόνα 1). Η μάσκα είναι 
σχεδιασμένη να εφαρμόζει στο περίγραμμα του υποφάρυγγα, με 
τον αυλό της στραμμένο προς το στόμιο του λάρυγγα. Η μάσκα 
έχει ένα κύριο cuff (αεροθάλαμος) που σφραγίζει γύρω από το 
στόμιο του λάρυγγα, ενώ τα μεγαλύτερα μεγέθη διαθέτουν και 
ένα οπίσθιο cuff που ενισχύει τη στεγανοποίηση. Στη μάσκα 
είναι συνδεδεμένη μια γραμμή φουσκώματος που καταλήγει σε 
ένα μπαλόνι διεύθυνσης αέρα με βαλβίδα για το φούσκωμα και 
το ξεφούσκωμα της μάσκας. Στη διάταξη της βαλβίδας υπάρχει 
τοποθετημένο ένα κόκκινο πώμα που επιτρέπει τον εξαερισμό του 
πλεονάζοντος αέρα της μάσκας κατά τη διάρκεια της 
αποστείρωσης με αυτόκαυστο. Όταν παραμένει ανοιχτό κατά την 
αποστείρωση με αυτόκαυστο ατμού, εμποδίζει τη διαστολή του 
cuff. Το πώμα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την αποστείρωση 
με αυτόκαυστο και να τοποθετηθεί ξανά πριν από την κλινική 
χρήση. Κάποιες παλαιότερες συσκευές LMA® ProSeal™ μπορεί 
να μην έχουν κόκκινο πώμα. Ένας σωλήνας παροχέτευσης 
περνάει πλευρικά από το σωλήνα αεραγωγού και διαπερνά το 

στόμιο της μάσκας στο άκρο της, απέναντι από τον άνω 
οισοφαγικό σφιγκτήρα. Ο σωλήνας αεραγωγού είναι 
ενισχυμένος με σύρμα ώστε να μην συμπτύσσεται και καταλήγει 
σε ένα τυπικό σύνδεσμο 15 mm. 

Για να προσαρμοστεί στην ανατομία του νεογέννητου, 
το μέγεθος 1 του LMA® ProSeal™ δεν διαθέτει αναστολέα 
σύγκλεισης (bite block) (εικόνα 2). Το μέγεθος 1 του 
LMA® ProSeal™ διαφέρει επίσης από τα άλλα μεγέθη στο ότι 
έχει σχετικά μεγαλύτερο σωλήνα παροχέτευσης (8fr).  

Δεν κατασκευάζεται κανένα από τα εξαρτήματα με 
φυσικό ελαστικό κόμμι. Το LMA® ProSeal™δεν πρέπει να 
επαναχρησιμοποιείται πάνω από 40 φορές. Εκτός από τα 
πολύ γνωστά χαρακτηριστικά του LMA® Classic™, 
το LMA® ProSeal™ προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
• Το μαλακότερο υλικό του cuff, το βαθύτερο κοίλο τμήμα 

της μάσκας και το ειδικό σχήμα του cuff επιτρέπουν 
καλύτερη στεγανοποίηση σε σχέση με το LMA® Classic™ 
για μια δεδομένη πίεση μέσα στο εσωτερικό του cuff 
όσον αφορά τα μεγέθη ενηλίκων. 

• Μια ανανεωμένη διάταξη του cuff, που επιτρέπει καλύτερη 
στεγανοποίηση σε σχέση με το LMA® Classic™, για μια 
δεδομένη πίεση στο εσωτερικό του cuff. 

• Ένα άνοιγμα διόδου (ή σωλήνα παροχέτευσης) στον άνω 
οισοφαγικό σφιγκτήρα που επιτρέπει την παροχέτευση 
γαστρικών εκκρίσεων και την πρόσβαση στο πεπτικό 
σύστημα. Ο σωλήνας αποσκοπεί επίσης στο να 
εμποδίσει ακούσια γαστρική διάταση. 

• Ένας σωλήνας παροχέτευσης που επιτρέπει τυφλή 
εισαγωγή τυπικών στοματογαστρικών σωλήνων, σε 
οποιαδήποτε θέση του ασθενή, χωρίς την ανάγκη 
χρήσης λαβίδας Magill. 

• Μια διάταξη δύο σωλήνων, που μειώνει τις πιθανότητες 
περιστροφής της μάσκας. Το ανανεωμένο προφίλ του cuff 
μαζί με τους εύκαμπτους σωλήνες έχουν ως αποτέλεσμα 
την ασφαλέστερη καθήλωση της συσκευής στη θέση της. 

• Ένας ενσωματωμένος αναστολέας σύγκλεισης (εκτός του 
μεγέθους 1 του LMA® ProSeal™) που περιορίζει τον κίνδυνο 
απόφραξης του αεραγωγού ή βλάβης του σωλήνα. 

• Ένας ιμάντας εντοπισμού για τον εισαγωγέα 
LMA® ProSeal™ Introducer, που επιτρέπει επίσης τη 
χρήση του δείκτη ή του αντίχειρα για μη αυτόματη 
εισαγωγή (εικόνα 3).  

• Η τοποθέτηση του σωλήνα παροχέτευσης μέσα στο 
cuff εμποδίζει την απόφραξη του σωλήνα αεραγωγού 
από την επιγλωττίδα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για 
ράβδους οπής της μάσκας. 

Το LMA® ProSeal™ έχει σχεδιαστεί ως συσκευή αεραγωγού 
ελάχιστης διέγερσης. Όταν εισαχθεί πλήρως σύμφωνα με τη 
συνιστώμενη τεχνική εισαγωγής, το άπω άκρο του cuff πιέζει τον 
άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα. Οι πλευρές του είναι στραμμένες 
στους απιοειδείς βόθρους και το άνω χείλος ακουμπά στη βάση 
της γλώσσας (εικόνα 4). 
Παρελκόμενη συσκευή: Ο εισαγωγέας LMA® ProSeal™ 
Introducer είναι ένα παρελκόμενο του LMA® ProSeal™. Είναι ένα 
αφαιρέσιμο εργαλείο εισαγωγέα για την υποβοήθηση της 
εισαγωγής του LMA® ProSeal™ χωρίς να τοποθετούνται δάκτυλα 
στο στόμα. Ο εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer παρέχεται 
στη συνιστώμενη καμπυλότητα για άμεση χρήση. Παρέχεται μη 

Σύνδεσμος 15 mm 

Ενσωματωμένος αναστολέας 
σύγκλεισης 

Σωλήνας αεραγωγού 

Σωλήνας παροχέτευσης 

Γραμμή φουσκώματος 

Μπαλόνι διεύθυνσης αέρα 

Ιμάντας εισαγωγέα 

Στόμιο σωλήνα αεραγωγού 

Εσωτερικόςσωλήνας παροχέτευσης 

Στόμιο σωλήνα παροχέτευσης 

Βαλβίδα 
(κόκκινο πώμα) Μάσκα 

Cuff 

Εικόνα 1: Τα εξαρτήματα του LMA ProSeal™ σε μεγέθη 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 και 5. 

Σύνδεσμος 

Σωλήνας αεραγωγού 

Στόμιο σωλήνα αεραγωγού 

Εσωτερικός σωλήνας 
παροχέτευσης 

Στόμιο σωλήνα παροχέτευσης 

Σωλήνας παροχέτευσης 

Γραμμή φουσκώματος 

Μπαλόνι διεύθυνσης αέρα 

Κόκκινο πώμα 

Cuff 

Εικόνα 2: Τα εξαρτήματα του LMA ProSeal™ σε μέγεθος 1. 
Εικόνα 3: Το LMA ProSeal™ με τοποθετημένο εισαγωγέα 
LMA ProSeal™ Introducer. 
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αποστειρωμένος και είναι αποστειρώσιμος σε αυτόκαυστο. 
Ο εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer είναι διαθέσιμος στα 
ακόλουθα δύο μοντέλα με διαφορετικά μεγέθη και εύρος χρήσης: 

 
Εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer μέγεθος 1–2,5 - Αυτός ο 
εισαγωγέας προορίζεται για χρήση με το LMA® ProSeal™ μέγεθος 
1 έως μέγεθος 2,5. Τα κύρια εξαρτήματα που αποτελούν αυτόν τον 
εισαγωγέα είναι η λαβή και το κυρίως σώμα. Και τα δύο 
εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικό ανοξείδωτου χάλυβα 
ιατρικής κατηγορίας.  

Εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer μέγεθος 3-5 – Αυτός ο 
εισαγωγέας προορίζεται για χρήση με το LMA®  ProSeal™ μέγεθος 
3 έως 5. Τα κύρια εξαρτήματα που αποτελούν αυτόν τον εισαγωγέα 
είναι η λαβή, το κυρίως σώμα και το περίβλημα. Η λαβή και το 
κυρίως σώμα είναι κατασκευασμένα από υλικό ανοξείδωτου 
χάλυβα ιατρικής κατηγορίας. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο 
από υλικό σιλικόνης ιατρικής κατηγορίας. 

Το LMA® ProSeal™ και η παρελκόμενη συσκευή LMA® ProSeal™ 
Introducer προορίζονται για χρήση μόνο από ιατρικό προσωπικό 
εκπαιδευμένο στη διαχείριση του αεραγωγού. 

2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
LMA® ProSeal™ 

Το LMA® ProSeal™ ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη και 
τη διατήρηση του ελέγχου του αεραγωγού σε συνήθεις και έκτακτες 
διαδικασίες αναισθησίας σε νηστικούς ασθενείς, με χρήση είτε 
αυτόματου αερισμού είτε αερισμού θετικής πίεσης. Επίσης ενδείκνυται 
για την εξασφάλισητου αεραγωγού σε γνωστές ή απροσδόκητες 
καταστάσεις δύσκολου αεραγωγού. 

Το LMA® ProSeal™ δεν ενδείκνυται για χρήση ως υποκατάστατο 
του ενδοτραχειακού σωλήνα, ενώ είναι ιδανικό για χρήση σε 
εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπου δεν απαιτείται τραχειακή 
διασωλήνωση. 

Το LMA® ProSeal™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της 
άμεσης βατότητας του αεραγωγού κατά την καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση ασθενών με απώλεια αισθήσεων, με απουσία 
γλωσσοφαρυγγικών και λαρυγγικών αντανακλαστικών, που 
χρειάζονται τεχνητό αερισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το LMA® 
ProSeal™ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή 
η τραχειακή διασωλήνωση. 

Εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer Ο εισαγωγέας LMA® 
ProSeal™ Introducer προορίζεται για χρήση ως αφαιρέσιμο 
εργαλείο εισαγωγέα για την υποβοήθηση της εισαγωγής του LMA® 
ProSeal™ χωρίς να τοποθετούνται δάκτυλα στο στόμα. Ενδείκνυται 
για χρήση ως εργαλείο για την υποβοήθηση της εισαγωγής του 
LMA® ProSeal™ χωρίς να τοποθετούνται δάκτυλα στο στόμα. 

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΟΦΕΛΟΥΣ 

Όταν χρησιμοποιείται σε ασθενή με απώλεια αισθήσεων που 
χρειάζεται αναζωογόνηση ή σε ασθενή με δύσκολο αεραγωγό σε 
οδό έκτακτης ανάγκης (δηλαδή «δεν αερίζεις,δεν διασωληνώνεις»), 
ο κίνδυνος παλινδρόμησης και εισρόφησης πρέπει να εκτιμηθεί 
έναντι του ενδεχόμενου οφέλους εξασφάλισης αεραγωγού. 

4 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

LMA® ProSeal™ 

Λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου παλινδρόμησης και εισρόφησης, 
μη χρησιμοποιείτε το LMA® ProSeal™ ως υποκατάστατο 
ενδοτραχειακού σωλήνα στους παρακάτω ασθενείς με εκλεκτικό ή 
δύσκολο αεραγωγό, σε οδό μη έκτακτης ανάγκης: 

• Ασθενείς που δεν είναι νηστικοί, συμπεριλαμβανομένων 
ασθενών των οποίων η νηστεία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. 

• Ασθενείς που είναι παχύσαρκοι ή νοσηρά παχύσαρκοι, που 
κυοφορούν για περισσότερες από 14 εβδομάδες ή που 
φέρουν πολλαπλές ή εκτεταμένες κακώσεις, οξεία κοιλιακή ή 
θωρακική κάκωση, οποιαδήποτε κατάσταση που σχετίζεται 
με όψιμη εκκένωση γαστρικών υγρών ή που χρησιμοποιούν 
οπιούχα φάρμακα πριν τη νηστεία. 

Το LMA® ProSeal™ αντενδείκνυται επίσης σε: 

• Ασθενείς με σταθερή ελαττωμένη πνευμονική διατασιμότητα, 
όπως οι ασθενείς με πνευμονική ίνωση, καθώς 
ο αεραγωγός δημιουργεί μια στεγανοποίηση χαμηλής 
πίεσης γύρω από το λάρυγγα. 

• Ασθενείς των οποίων η μέγιστη εισπνευστική πίεση του 
αεραγωγού αναμένεται να υπερβεί τα 30 cm H2O με το 
LMA® ProSeal™. 

• Ενήλικοι ασθενείς που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 
οδηγίες ή δεν μπορούν να απαντήσουν ικανοποιητικά σε 
ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό τους ιστορικό, καθώς η 
χρήση του LMA® ProSeal™ ενδέχεται να αντενδείκνυται για 
αυτούς τους ασθενείς. 

Εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer  
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις σε σχέση με την παρελκόμενη 
συσκευή εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δίνονται οι κατάλληλες 
προειδοποιήσεις και δηλώσεις προφυλάξεων, οι οποίες 
περιγράφουν πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τη 
χρήση του LMA® ProSeal™ και του εισαγωγέα LMA® ProSeal™ 
Introducer, με περιορισμούς κατά τη χρήση και με μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που οι κίνδυνοι αυτοί 
προκύψουν. Πριν από τη χρήση του LMA® ProSeal™ και του 
εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer, ο χρήστης πρέπει να 
εξοικειωθεί με τις ακόλουθες και άλλες προειδοποιήσεις και 
δηλώσεις προφυλάξεων που περιλαμβάνονται σε όλο το 
παρόν εγχειρίδιο. 

5.1 Προειδοποιήσεις 
• Το LMA® ProSeal™ δεν προστατεύει τον ασθενή από τις 

επιπτώσεις της παλινδρόμησης και της εισρόφησης. 

• Η παρουσία του γαστρικού σωλήνα δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο της παλινδρόμησης. Μπορεί μάλιστα να αυξήσει 
τις πιθανότητες παλινδρόμησης, καθώς ο γαστρικός 
σωλήνας ενδέχεται να καταστήσει αδρανή τον κατώτερο 
οισοφαγικό σφιγκτήρα. 

• Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε νηστικό 
ασθενή ο οποίος ενδέχεται να διατηρεί γαστρικό 
περιεχόμενο, θα πρέπει να ληφθούν προφυλακτικά μέτρα 
ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να εκκενωθεί και να 
εφαρμοστεί η κατάλληλη αντιόξινη θεραπεία. Παραδείγματα 
περιπτώσεων κατά τις οποίες νηστικοί ασθενείς ενδέχεται 
να διατηρούν γαστρικό περιεχόμενο περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: διαφραγματοκήλη και μέτρια 
παχυσαρκία. 

• Σε ασθενείς με σοβαρό στοματοφαρυγγικό τραύμα, η 
συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν έχουν 
αποτύχει όλες οι άλλες απόπειρες εξασφάλισης αεραγωγού. 

• Το LMA® ProSeal™ εμφανίζει αλληλεπιδράσεις μαγνητικών 
πεδίων στο περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MRI). 
Ανατρέξτε στην Ενότητα 11 για πληροφορίες μαγνητικής 
τομογραφίας πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής σε 
περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας. Η συσκευή αυτή θα 
πρέπει να σταθεροποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί 
πιθανή μετακίνηση λόγω των αλληλεπιδράσεων 
μαγνητικών πεδίων. 

• Η διάχυση υποξειδίου του αζώτου, οξυγόνου ή αέρα μπορεί 
να αυξήσει ή να μειώσει τον όγκο και την πίεση του cuff. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πίεση του cuff δεν θα 
υπερβεί τα όρια, πρέπει να ελέγχεται τακτικά κατά τη 
διάρκεια του περιστατικού με ένα μόνιτορ πίεσης. 

• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ειδικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όπως εμπλουτισμένο οξυγόνο, βεβαιωθείτε ότι 
έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και έχουν ληφθεί μέτρα, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς. 
Η συσκευή μπορεί να είναι εύφλεκτη αν βρεθεί κοντά σε 
λέιζερ και εξοπλισμό ηλεκτροκαυτηρίασης. 

• Για να αποφευχθεί τυχόν τραύμα, δεν πρέπει να ασκείται 
υπερβολική δύναμη όταν χρησιμοποιούνται οι συσκευές. Η 
άσκηση υπερβολικής δύναμης πρέπει πάντα να 
αποφεύγεται. 

• Μη χρησιμοποιείτε τον αεραγωγό LMA® Airway ή 
οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα εάν εμφανίζουν 
οποιαδήποτε ζημιά. 

• Ποτέ μην υπερδιογκώνετε το cuff μετά την εισαγωγή. 
Αποφεύγετε πιέσεις μεγαλύτερες από 60 cm H2O στο 
εσωτερικό του cuff. Το cuff είναι σχεδιασμένο να 
φουσκώνεται σε χαμηλή πίεση (περίπου 60 cm H2O). Η 
υπερδιόγκωση μπορεί να μη βελτιώσει τη στεγανοποίηση, 
μπορεί να συσχετιστεί με ισχαιμία του βλεννογόνου, μπορεί 
να προκαλέσει μετατόπιση της συσκευής, καθώς και 
σύμπτυξη του σωλήνα παροχέτευσης. 

• Η υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του cuff μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα λανθασμένη τοποθέτηση και 
φαρυγγολαρυγγική νοσηρότητα, όπως πονόλαιμο, δυσφαγία 
και κάκωση νεύρου. 

• Όλοι οι μη κλινικοί έλεγχοι που περιγράφονται στους 
Ελέγχους πριν τη χρήση/Ελέγχους Απόδοσης πρέπει να 
διεξάγονται πριν από κάθε χρήση του LMA® ProSeal™ και 
του εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer. Οι έλεγχοι 
απόδοσης θα πρέπει να διεξάγονται σε χώρο και με τρόπο 
που συνάδει με αποδεκτή ιατρική πρακτική, η οποία 
ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση της συσκευής αεραγωγού 
πριν από την εισαγωγή. Αποτυχία σε κάποιον από τους 
ελέγχους υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει υπερβεί το όριο της 
ωφέλιμης διάρκειας ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. 

  

Γλώσσα 
Επιγλωττίδα 

Βοθρίο 
Υοειδές 

Αρυταινοεπιγλωττιδική 
πτυχή 

Απιοειδής βόθρος 
Θυρεοειδής χόνδρος 

Οπίσθια επιφάνεια του 
κρικοειδούς 

Πλευρά αντίστοιχη 
του φαρυγγικού 

σφιγκτήρα 
Περιοχή του άνω 

οισοφαγικού 
σφιγκτήρα 

Αυχενική μοίρα του 
οισοφάγου 

Στόμιο σωλήνα 
αεραγωγού 

Cuff 
Σωλήνας 
παροχέτευσης 
Στόμιο σωλήνα 
παροχέτευσης 

Εικόνα 4: Ραχιαία όψη του LMA ProSeal™ που εικονίζει 
την τοποθέτηση σε σχέση με τη φαρυγγική ανατομία. 



Οδηγίες χρήσης 
EL-Ελληνική έκδοση 
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• Όταν χρησιμοποιείτε λιπαντικό, λιπάνετε μόνο την οπίσθια 
επιφάνεια του cuff για να αποφύγετε απόφραξη του 
διαφράγματος του αεραγωγού ή εισρόφηση του λιπαντικού. 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα υδατοδιαλυτό 
λιπαντικό, όπως το K-Y Jelly®. Μη χρησιμοποιείτε 
λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη, καθώς αλλοιώνουν τα 
εξαρτήματα LMA® ProSeal™ και τον εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer. Δεν συνιστώνται λιπαντικά που 
περιέχουν λιδοκαΐνη. Η λιδοκαΐνη μπορεί να καθυστερήσει 
την επιστροφή των προστατευτικών αντανακλαστικών και 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ή να 
επηρεάσει τις γύρω δομές, συμπεριλαμβανομένων των 
φωνητικών χορδών. 

• Μη χρησιμοποιείτε μικροβιοκτόνα, απολυμαντικά ή 
χημικούς παράγοντες όπως η γλουταραλδεΰδη (Cidex®), 
οξείδιο του αιθυλενίου, καθαριστικά με βάση τη φαινόλη, 
καθαριστικά που περιέχουν ιώδιο ή χημικές ενώσεις 
τεταρτοταγούς αμμωνίου για να καθαρίσετε ή να 
αποστειρώσετε τον αεραγωγό. Αυτές οι ουσίες 
απορροφούνται από τα υλικά, έχοντας ως αποτέλεσμα την 
έκθεση του ασθενή σε ενδεχομένως σοβαρά εγκαύματα 
και την πιθανή αλλοίωση της συσκευής. Μη 
χρησιμοποιείτε έναν αεραγωγό που έχει εκτεθεί σε κάποια 
από αυτές τις ουσίες. 

• Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί σωστός 
καθαρισμός, ξέβγαλμα και στέγνωμα μιας συσκευής, 
κάποια ενδεχομένως επικίνδυνα υπολείμματα ενδέχεται να 
παραμείνουν στη συσκευή ή η αποστείρωσή της ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκής. 

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό και μην την εμποτίζετε με 
υγρό πριν από τη χρήση. 

5.2 Προφυλάξεις: 
• Φυλάξτε τη συσκευή σε σκοτεινό, δροσερό χώρο, 

αποφεύγοντας την έκθεσή της στο άμεσο ηλιακό φως ή 
σε ακραίες θερμοκρασίες. 

• Μπορεί να παρουσιαστεί λαρυγγικός σπασμός εάν 
ο ασθενής λάβει πολύ ελαφρά αναισθησία κατά τη 
διάρκεια της χειρουργικής διέγερσης ή εάν βρογχικές 
εκκρίσεις ερεθίσουν τις φωνητικές χορδές κατά την 
εξαγωγή από την αναισθησία. Εάν παρουσιαστεί 
λαρυγγικός σπασμός, αντιμετωπίστε την αιτία. 
Αφαιρέστε τη συσκευή μόνο όταν τα 
προστατευτικά αντανακλαστικά του αεραγωγού έχουν 
επανέλθει πλήρως. 

• Μην τραβάτε ή χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν 
χειρίζεστε τη γραμμή φουσκώματος και μη δοκιμάστε να 
αφαιρέσετε τη συσκευή από τον ασθενή από το σωλήνα 
φουσκώματος, καθώς μπορεί να αποκολληθεί από τον 
σύνδεσμο του cuff. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αφαιρούμενες οδοντοστοιχίες 
έχουν αφαιρεθεί πριν την εισαγωγή της συσκευής. 

• Η λανθασμένη τοποθέτηση της συσκευής μπορεί να 
οδηγήσει σε αναξιόπιστο ή φραγμένο αεραγωγό. 

• Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός. Το LMA® ProSeal™ 
είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη ιατρικής χρήσης 
που μπορεί να σχιστεί ή να διατρηθεί. Σε κάθε 
περίπτωση αποφύγετε την επαφή με κοφτερά ή αιχμηρά 
αντικείμενα. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες κινήσεις 
χειρισμού που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 

• Η χρησιμοποιημένη συσκευή θα πρέπει να ακολουθήσει 
τη διαδικασία χειρισμού και απόρριψης των βιολογικά 
επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με όλους τους 
τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

• Εάν τα προβλήματα του αεραγωγού παραμένουν ή ο 
αερισμός είναι ανεπαρκής, η συσκευή θα πρέπει να 
αφαιρεθεί και ο αεραγωγός θα πρέπει να συσταθεί με 
κάποια άλλα μέσα. 

• Κάθε συσκευή συνοδεύεται από μια κάρτα καταγραφής 
40 χρήσεων, ώστε να καταγράφεται ο αριθμός και η 
ημερομηνία της χρήσης. Η συμπλήρωση της κάρτας 
καταγραφής διατηρεί την εγκυρότητα της εγγύησης της 
συσκευής. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο σύριγγα με το τυπικό κωνικό 
άκρο luer για το φούσκωμα ή το ξεφούσκωμα. 

• Κατά την προετοιμασία και την εισαγωγή θα πρέπει να 
φοράτε γάντια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση 
της συσκευής. 

6 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Υπάρχουν αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις που 
σχετίζονται με τη χρήση μάσκας στους αεραγωγούς 
του λάρυγγα. 

Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν 
τραυματισμό του αεραγωγού, δυσφαγία, πονόλαιμο, 
δυσφωνία, λαρυγγόσπασμο, απόφραξη, σιγμό, 
βρογχόσπασμο, βράγχος φωνής, ναυτία και έμετο, 
παλινδρόμηση, εισρόφηση, γαστρική διάταση, δυσανεξία του 
ασθενούς π.χ. βήχας και τραυματισμός του στόματος, των 
χειλέων ή της γλώσσας. 

Σημείωση: Για ένα ασθενή/χρήστη/τρίτο μέρος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με όμοιο κανονιστικό 
καθεστώς (Κανονισμός 2017/745/ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα)· εάν, κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της 
συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της, έχει συμβεί ένα 
σοβαρό περιστατικό, παρακαλούμε να το αναφέρετε στον 
κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
και στην εθνική αρχή της χώρας σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
των εθνικών αρμόδιων αρχών (Σημεία Επικοινωνίας 
Επαγρύπνησης) και περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον 
ακόλουθο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Προειδοποίηση: Το LMA® ProSeal™ και ο εισαγωγέας LMA® 
ProSeal™ Introducer παρέχονται μη αποστειρωμένα και 
πρέπει να καθαριστούν και να αποστειρωθούν πριν από την 
αρχική χρήση και πριν από κάθε επόμενη χρήση. Η 
συσκευασία δεν είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες της 
αποστείρωσης σε αυτόκαυστο και θα πρέπει να απορρίπτεται 
πριν από την αποστείρωση. 

Προειδοποίηση: Ο βοηθητικός εξοπλισμός του αεραγωγού, 
δηλαδή ο εισαγωγέας LMA® ProSeal™ Introducer θα πρέπει 
να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως 
το LMA® ProSeal™. 

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο σύριγγα με το τυπικό κωνικό 
άκρο luer για το φούσκωμα ή το ξεφούσκωμα. 

Προσοχή: Κατά την προετοιμασία και την εισαγωγή θα πρέπει 
να φοράτε γάντια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η  επιμόλυνση της 
συσκευής. 

7.1 Επανεπεξεργασία 
Γενικές προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και περιορισμοί 

Διασφαλίζετε πάντα ότι ο χειρισμός και η επεξεργασία των 
συσκευών γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό που έχει 
εκπαιδευτεί ειδικά και είναι επαρκώς έμπειρο όσον αφορά τη 
νοσοκομειακή υγιεινή και την τεχνολογία αποστείρωσης. Για 
να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική 
επανεπεξεργασία των συσκευών, οι ακόλουθες οδηγίες έχουν 
επικυρωθεί για αποτελεσματικότητα και συμβατότητα με τις 
συσκευές από τον κατασκευαστή. Αποτελεί ευθύνη του τελικού 
χρήστη να διασφαλίσει ότι ο καθαρισμός και η αποστείρωση 
διεξάγονται με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, των υλικών 
και του προσωπικού για την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις οδηγίες 
θα πρέπει να αξιολογείται για αποτελεσματικότητα και πιθανές 
δυσμενείς συνέπειες. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
επανεπεξεργασίας θα πρέπει να είναι επικυρωμένος για 
αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα: 

- Πλυντήρια-απολυμαντές που πληρούν τις απαιτήσεις της 
σειράς ISO 15883 ή/και της σειράς ANSI / AAMI ST15883. 

- Αποστειρωτές ατμού που πληρούν τις απαιτήσεις του EN 
13060/EN 285 σε συνδυασμό με το ISO 17665 ή/και ANSI 
AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) και η δημοσιευμένη βιβλιογραφία υποδεικνύουν ότι οι 
διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης του LMA® ProSeal™ 
και του εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer, οι οποίες 
περιγράφονται παρακάτω, είναι επαρκείς για την αδρανοποίηση 
των συμβατικών παθογόνων (δηλ. βακτηρίων, μυκήτων και ιών). 
Στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι είναι γνωστό ή 
πιθανολογείται ότι έχουν μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, 
οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης συνιστάται να ακολουθούν 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ και να καταστρέφουν αντί να 
επαναχρησιμοποιούν το LMA® ProSeal™ και τον εισαγωγέα 
LMA® ProSeal™ Introducer μετά τη χρήση. 

Προειδοποίηση: Πριν από την αρχική χρήση και οποιαδήποτε 
επακόλουθη χρήση, όλες οι συσκευές πρέπει να υποβάλλονται 
σε επανεπεξεργασία όπως περιγράφεται στις ακόλουθες 
ενότητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που 
εκδίδονται από τους παρασκευαστές οποιωνδήποτε 
χρησιμοποιούμενων παραγόντων αποστείρωσης, 
απολύμανσης και καθαρισμού. 

Προσοχή: Ο προσεκτικός χειρισμός είναι ουσιαστικής 
σημασίας. Το LMA® ProSeal™ είναι κατασκευασμένο από 
σιλικόνη ιατρικής κατηγορίας η οποία μπορεί να σχιστεί ή να 
διατρηθεί. Αποφεύγετε την επαφή με κοφτερά ή αιχμηρά 
αντικείμενα ανά πάσα στιγμή. 

Προειδοποίηση: Με τον κατάλληλο καθαρισμό, την 
αποστείρωση και τον χειρισμό, το LMA® ProSeal™ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για έως το πολύ 40 φορές. Ο κατάλληλος 
καθαρισμός και η αποστείρωση του αεραγωγού είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η συνεχής 
ασφαλής χρήση για έως και 40 φορές. Η συνεχιζόμενη χρήση 
πέρα από αυτόν τον αριθμό δεν συνιστάται, καθώς μπορεί να 
προκύψει αποδόμηση των εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα 
μειωμένη απόδοση ή ξαφνική αστοχία. 

Η συσκευασία δεν μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες 
της αποστείρωσης σε αυτόκαυστο και θα πρέπει να 
απορρίπτεται πριν από την αποστείρωση. 

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΧΡΗΣΗ 

Προετοιμασία στο σημείο χρήσης πριν από την 
επεξεργασία 

Αφαιρέστε όλα τα ίχνη μόλυνσης αμέσως μετά τη χρήση για να 
αποφύγετε τον σχηματισμό κρούστας. Μη χρησιμοποιείτε 
μονιμοποιητικούς παράγοντες ή καυτό νερό (>40°C/104°F). Η 
φύλαξη και μεταφορά των συσκευών στον χώρο 
επανεπεξεργασίας πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο σε 
σφραγισμένο δοχείο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε μικροβιοκτόνα, 
απολυματικά ή χημικούς παράγοντες, όπως γλουταραλδεΰδη 
(π.χ. Cidex®), οξείδιο του αιθυλενίου, παράγοντες καθαρισμού 
με βάση φαινόλη, παράγοντες καθαρισμού που περιέχουν 
ιώδιο ή τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου για να καθαρίσετε ή 
να αποστειρώσετε τον αεραγωγό. Αυτές οι ουσίες 
απορροφούνται από τα υλικά της συσκευής, έχοντας ως 
αποτέλεσμα την έκθεση του ασθενούς σε δυνητικά σοβαρά 
εγκαύματα ιστού, καθώς και την πιθανή αλλοίωση της 
συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε ένα LMA® ProSeal™ και 
εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer που έχει εκτεθεί σε 
οποιαδήποτε από αυτές τις ουσίες. Οι παράγοντες καθαρισμού 
δεν πρέπει να περιέχουν ερεθιστικές ουσίες για το δέρμα 
ή τους βλεννογόνους.  
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Εάν οι συνιστώμενοι παράγοντες καθαρισμού / 
απορρυπαντικά που υποδεικνύονται στην ενότητα σχετικά με 
τον καθαρισμό δεν είναι διαθέσιμα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ήπια απορρυπαντικά ή ενζυμικοί 
παράγοντες καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε 
απόκλιση από αυτές τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης παραγόντων καθαρισμού / απορρυπαντικών που δεν 
υποδεικνύονται συγκεκριμένα στις παρούσες οδηγίες, θα 
απαιτεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
καταλληλότητας της διαδικασίας καθαρισμού ειδικά για τη 
συσκευή. Η αντίστοιχη αξιολόγηση συνήθως απαιτεί 
πιστοποίηση του εξοπλισμού και πιστοποίηση / επικύρωση 
της απόδοσης ειδικά για τη συσκευή. 

Προειδοποίηση: Η παράλειψη του κατάλληλου καθαρισμού, 
ξεπλύματος και στεγνώματος του LMA® ProSeal™ και του 
εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer μπορεί να οδηγήσει σε 
κατακράτηση δυνητικά επικίνδυνων υπολειμμάτων ή ανεπαρκή 
αποστείρωση. 

Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πρόσφατα παρασκευασμένου 
κεκαθαρμένου νερού / υψηλού βαθμού κεκαθαρμένου νερού ή 
αποστειρωμένου νερού, για σκοπούς τελικού ξεπλύματος. 

Χειροκίνητος καθαρισμός 

Χρησιμοποιείτε πάντα πρόσφατα παρασκευασμένο λουτρό 
καθαρισμού. Τηρείτε τις οδηγίες του παρασκευαστή του 
παράγοντα καθαρισμού όσον αφορά τις συνιστώμενες 
θερμοκρασίες, τη συγκέντρωση και τους χρόνους παραμονής. 

Οι οδηγίες χειροκίνητου καθαρισμού έχουν επικυρωθεί με χρήση 
του ακόλουθου εξοπλισμού / παραγόντων καθαρισμού: 

Βούρτσα καθαρισμού: Βούρτσα κατάλληλου μεγέθους με 
μαλακές τρίχες. 

Παράγοντας καθαρισμού/Διαδικασία καθαρισμού:  

A) Απορρυπαντικό δύο ενζύμων Endozime®, Ruhof 
Healthcare. 

Διαδικασία καθαρισμού με χρήση του παράγοντα καθαρισμού 
A παραπάνω: 

 

1) Τοποθετήστε το LMA® ProSeal™ και τον εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer σε πρόσφατα παρασκευασμένο 
διάλυμα καθαρισμού (συγκέντρωση 0,8%) σε 
θερμοκρασία 36°C έως 40°C/97°F έως 104°F και 
καθαρίστε σχολαστικά τις συσκευές μέχρι να αφαιρεθεί 
όλη η ορατή μόλυνση.  

2) Κατά τον καθαρισμό του LMA® ProSeal™, διασφαλίστε 
ότι οι περιοχές πίσω από τον ιμάντα του εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer και κάτω από τον εσωτερικό σωλήνα 
αποστράγγισης είναι καθαρές. 

3) Καθαρίστε τον σωλήνα αεραγωγού εισάγοντας ήπια τη 
βούρτσα και βουρτσίζοντας μέσα-έξω. 

4) Καθαρίστε τον σωλήνα παροχέτευσης εισάγοντας ήπια τη 
βούρτσα διαμέσου του εγγύς (εξωτερικού) άκρου του 
σωλήνα παροχέτευσης, φροντίζοντας να μην προξενήσετε 
ζημιά στον σωλήνα παροχέτευσης. 

5) Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 
τρεχούμενο νερό βρύσης. (Σημείωση: Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στην εσωτερική ανεπίστροφη βαλβίδα για να 
αποφευχθεί η επαφή με το διάλυμα καθαρισμού. Εάν η 
βαλβίδα εκτεθεί σε διάλυμα καθαρισμού, ξεπλύνετε 
σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης για να 
αφαιρέσετε τα κατάλοιπα καθαρισμού, καθώς μπορεί να 
προκαλέσουν πρόωρη αστοχία της βαλβίδας.) 

6) Επιθεωρήστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα για 
υπολειπόμενη μόλυνση. 

7) Εάν ανιχνευτεί υπολειπόμενη μόλυνση, επαναλάβετε την 
πλήρη διαδικασία καθαρισμού. 

Σε περίπτωση εντοπισμού υγρασίας στη βαλβίδα, χτυπήστε 
ελαφρά σε μια πετσέτα για να απομακρυνθεί η περιττή 
υγρασία. 

Στεγνώστε επαρκώς σε θερμοκρασία δωματίου ή σε ερμάριο 
στεγνώματος με κυκλοφορία αέρα.  

Ή, 

B) Αραιωμένο διάλυμα διττανθρακικού νατρίου (8-10% v/v). 
10% διάλυμα διττανθρακικού νατρίου μπορεί να 
παρασκευαστεί αναμειγνύοντας 1 φλιτζάνι μαγειρικής 
σόδας με 10 φλιτζάνια νερό. 

Διαδικασία καθαρισμού με χρήση του παράγοντα καθαρισμού 
Β παραπάνω: 

1) Τοποθετήστε το LMA® ProSeal™ και τον εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer σε πρόσφατα παρασκευασμένο 
διάλυμα καθαρισμού σε θερμοκρασία 36°C έως 
40°C/97°F έως 104°F και καθαρίστε σχολαστικά τις 
συσκευές μέχρι να αφαιρεθούν όλοι οι ορατοί ρύποι. 

2) Παρασκευάστε ένα δεύτερο πρόσφατα παρασκευασμένο 
διάλυμα καθαρισμού όπως περιγράφεται παραπάνω και 
καθαρίστε σχολαστικά τις συσκευές χρησιμοποιώντας 
κατάλληλη βούρτσα με μαλακές τρίχες.  

3) Κατά τον καθαρισμό του LMA® ProSeal™, διασφαλίστε ότι 
οι περιοχές πίσω από τον ιμάντα του εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer και κάτω από τον εσωτερικό σωλήνα 
αποστράγγισης είναι καθαρές 

4) Καθαρίστε τον σωλήνα αεραγωγού εισάγοντας ήπια τη 
βούρτσα και βουρτσίζοντας μέσα-έξω, προσέχοντας να μην 
προξενήσετε ζημιά στις συσκευές. 

5) Καθαρίστε τον σωλήνα παροχέτευσης εισάγοντας ήπια τη 
βούρτσα διαμέσου του εγγύς (εξωτερικού) άκρου του 
σωλήνα παροχέτευσης, φροντίζοντας να μην προξενήσετε 
ζημιά στον σωλήνα παροχέτευσης. 

6) Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 
τρεχούμενο νερό βρύσης. (Σημείωση: Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στην εσωτερική ανεπίστροφη βαλβίδα για να 
αποφευχθεί η επαφή με το διάλυμα καθαρισμού. Εάν η 
βαλβίδα εκτεθεί σε διάλυμα καθαρισμού, ξεπλύνετε 
σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης για να 
αφαιρέσετε τα κατάλοιπα καθαρισμού, καθώς μπορεί να 
προκαλέσουν πρόωρη αστοχία της βαλβίδας.) 

7) Επιθεωρήστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα για 
υπολειπόμενη μόλυνση. 

8) Εάν ανιχνευτεί υπολειπόμενη μόλυνση, επαναλάβετε την 
πλήρη διαδικασία καθαρισμού. 

Σε περίπτωση εντοπισμού υγρασίας στη βαλβίδα, χτυπήστε 
ελαφρά σε μια πετσέτα για να απομακρυνθεί η περιττή υγρασία. 
Στεγνώστε επαρκώς σε θερμοκρασία δωματίου ή σε ερμάριο 
στεγνώματος με κυκλοφορία αέρα.  

Αυτοματοποιημένος καθαρισμός 

Οι οδηγίες αυτοματοποιημένου καθαρισμού έχουν επικυρωθεί 
με χρήση του ακόλουθου εξοπλισμού: 
Πλυντήριο: Miele τύπου G7735 CD, τυπικό ράφι Miele με θύρες 
ξεπλύματος. 

Παράγοντες καθαρισμού: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG 

 Ξεφουσκώστε πλήρως όλους τους αεροθαλάμους. 
Τοποθετήστε τη συσκευή στο ράφι εργαλείων. Διασφαλίστε 
την επαρκή τοποθέτηση όλων των συσκευών με τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι προσβάσιμες όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές 
περιοχές των συσκευών. Συνδέστε τους αυλούς των 
αεραγωγών με τις θύρες ξεπλύματος. 

Έναρξη της διαδικασίας πλύσης: Πλυντήριο-απολυμαντής 
Miele G 7735 CD, πρόγραμμα Vario TD. 

1) 2 λεπτά προκαθαρισμός με κρύο νερό (≤ 35°C/95ºF).  
2) Αποστράγγιση 
3) 5 λεπτά καθαρισμός με Deconex® PowerZyme, 0,5% σε 

θερμοκρασία 55°C/131°F.  
4) Αποστράγγιση 
5) 3 λεπτά ουδετεροποίηση με κρύο νερό (≤ 35°C/95ºF). 

6) Αποστράγγιση 
7) 2 λεπτά ξέπλυμα με κρύο νερό (≤ 35°C/95°F) 
8) *Προαιρετική θερμική απολύμανση μετά τον 

αυτοματοποιημένο καθαρισμό. 
5 λεπτά θερμική απολύμανση σε θερμοκρασία 
90°C/194°F. 

Διασφαλίστε το επαρκές στέγνωμα (π.χ. κυκλοφορία αέρα 
70°C/158°F, 1 ώρα). 

*Απολύμανση 

Η θερμική απολύμανση μπορεί να διεξαχθεί ως μέρος της 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας καθαρισμού όπως στο βήμα 
αρ. 8 παραπάνω για το πρόγραμμα Vario TD. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Διενεργήστε επιθεώρηση της συσκευής και ελέγχους 
λειτουργικότητας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Έλεγχοι 
πριν από τη χρήση/Έλεγχοι απόδοσης». 
Όλες οι λειτουργικές δοκιμές και επιθεωρήσεις που 
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να διεξάγονται ως 
μέρος κάθε διαδικασίας επανεπεξεργασίας πριν από την 
αποστείρωση του LMA® ProSeal™ και του εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer. Η αποτυχία σε οποιαδήποτε από τις 
αντίστοιχες δοκιμές υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει ξεπεράσει 
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η επιλεγμένη συσκευασία για θερμική αποστείρωση πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO/ANSI AAMI ISO 11607. Για ΗΠΑ: Χρησιμοποιείτε 
περιτυλίγματα αποστείρωσης εγκεκριμένα από τον 
Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

Ελέγξτε οπτικά για υπολειπόμενη υγρασία πριν από τη 
συσκευασία σε περιτύλιγμα αποστείρωσης. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Η αποστείρωση σε αυτόκαυστο είναι μόνη συνιστώμενη 
μέθοδος αποστείρωσης του LMA® ProSeal™ και του 
εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer. 
Η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί η αποστείρωση χωρίς να 
προκληθεί ζημιά στο LMA® ProSeal™ και στον εισαγωγέα 
LMA® ProSeal™ Introducer. 
Προσοχή: Η ακεραιότητα των υλικών του 
επαναχρησιμοποιούμενου LMA® ProSeal™ και του εισαγωγέα 
LMA® ProSeal Introducer μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από 
υπέρβαση του κύκλου αποστείρωσης 134°C ή 273°F. 
Τα αυτόκαυστα ποικίλλουν σε σχεδιασμό και χαρακτηριστικά 
απόδοσης. Οι παράμετροι του κύκλου θα πρέπει να επαληθεύονται 
πάντα βάσει των γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή του 
αυτόκαυστου για το συγκεκριμένο αυτόκαυστο και τη διαμόρφωση 
φορτίου που χρησιμοποιείται. 
Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης είναι υπεύθυνο για 
την τήρηση των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί και 
επικυρωθεί στην αντίστοιχη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και για τη διατήρηση του ελέγχου των διαδικασιών. Αν 
δεν συμβεί αυτό, τότε η διαδικασία αποστείρωσης της μονάδας 
υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να καταστεί μη έγκυρη. 

Για την αποστείρωση του LMA® ProSeal™ (χωρίς 
κόκκινο πώμα)  

Αμέσως πριν από την αποστείρωση με αυτόκαυστο ατμού 
ξεφουσκώστε το cuff τραβώντας τη σύριγγα προς τα πίσω για 
να δημιουργήσετε κενό αέρος στο cuff. Έπειτα αποσυνδέστε τη 
σύριγγα διατηρώντας το κενό αέρος. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η 
σύριγγα που χρησιμοποιήθηκε για το ξεφούσκωμα του cuff 
όσο και η βαλβίδα είναι στεγνές. 

Για την αποφυγή ζημιάς στη βαλβίδα, μην ασκείτε υπερβολική 
πίεση κατά την εισαγωγή της σύριγγας στην υποδοχή της 
βαλβίδας. Αφαιρέστε τη σύριγγα από την υποδοχή της 
βαλβίδας πριν από την αποστείρωση σε αυτόκαυστο, ώστε να 
αποφύγετε βλάβη στη βαλβίδα.  
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Εάν το cuff ενός ξεφουσκωμένου LMA® ProSeal™, χωρίς  
άνοιγμα μη αυτόματου αερισμού, ξαναφουσκώσει αμέσως και 
ξαφνικά μετά την αφαίρεση της σύριγγας, μην 
πραγματοποιήσετε αποστείρωση σε αυτόκαυστο και μη 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη μάσκα. Αυτό υποδηλώνει ότι η 
συσκευή είναι ελαττωματική. Ωστόσο, είναι φυσιολογικό αν το 
cuff ξαναφουσκώσει αργά σε διάστημα μερικών ωρών, καθώς 
το σιλικονούχο ελαστικό υλικό είναι διαπερατό από αέρια. 

Προσοχή: Τυχόν αέρας ή υγρασία που μπορεί να παραμείνει 
στο cuff θα επεκταθεί στις υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές  
πιέσεις του αυτόκαυστου, δημιουργώντας ανεπανόρθωτη 
βλάβη (μετατόπιση ή/και ρήξη) στο cuff ή/και στο μπαλόνι 
φουσκώματος. 

Για την αποστείρωση του LMA® ProSeal™ (με κόκκινο πώμα) 
Δεν είναι απαραίτητο να ξεφουσκώσετε το cuff πριν από την 
αποστείρωση σε αυτόκαυστο ατμού, συνεπώς είναι φυσιολογικό 
να φουσκώσει το LMA® ProSeal™ μετά την απομάκρυνση από το 
αυτόκαυστο, με την προϋπόθεση ότι το άνοιγμα μη αυτόματου 
αερισμού είναι στην ανοιχτή θέση. 
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα μη αυτόματου αερισμού 
του LMA® ProSeal™ είναι ανοιχτό κατά την αποστείρωση ώστε 
να αποφευχθεί μετατόπιση του cuff. 

Ρυθμίσεις αποστείρωσης 

Η αποστείρωση με ατμό συνιστάται είτε μέσω της διαδικασίας 
προ-κενού είτε με μετατόπιση βαρύτητας. Καθένας από τους 
ακόλουθους κύκλους έχει επικυρωθεί σύμφωνα με τα διεθνώς 
εναρμονισμένα πρότυπα για την επίτευξη ενός επιπέδου 
διασφάλισης στειρότητας (SAL) που είναι κατάλληλο για την 
προοριζόμενη χρήση των συσκευών και σε συμμόρφωση με τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Τύπος Θερμοκρασία Χρόνος 
παραμονής 

Ελάχιστος 
χρόνος 
στεγνώματος 

Κύκλος 
προκενού 

134°C 
(273°F) 

3 λεπτά 16 λεπτά 

Μετατόπιση 
βαρύτητας 

132°C 
(270°F) 

10 λεπτά 1 λεπτό 

Μετά την αποστείρωση σε αυτόκαυστο, αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρησιμοποιήσετε. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Φυλάσσετε τις αποστειρωμένες συσκευές σε θερμοκρασία 
δωματίου σε ξηρό και χωρίς σκόνη χώρο, προστατευμένο από 
άμεσο ηλιακό φως. 
Τα αποστειρωμένα, συσκευασμένα οργανα πρέπει να 
φυλάσσονται σε καθορισμένο χώρο με περιορισμένη 
πρόσβαση, ο οποίος είναι καλά αεριζόμενος και παρέχει 
προστασία από σκόνη, υγρασία, έντομα, επιβλαβείς 
οργανισμούς και ακραίες θερμοκρασίες/υγρασία. 

7.2 Έλεγχος πριν τη χρήση / Έλεγχοι 
απόδοσης 

Προειδοποίηση: Όλοι οι μη κλινικοί έλεγχοι που περιγράφονται 
παρακάτω πρέπει να διεξάγονται πριν από κάθε χρήση του LMA® 
ProSeal™ και της παρελκόμενης συσκευής LMA® ProSeal™ 
Introducer. Οι έλεγχοι απόδοσης θα πρέπει να διεξάγονται σε χώρο 
και με τρόπο που συνάδει με αποδεκτή ιατρική πρακτική η οποία 
ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση της συσκευής αεραγωγού πριν από 
την εισαγωγή. Αποτυχία σε κάποιον από τους ελέγχους 
υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει υπερβεί το όριο της ωφέλιμης 
διάρκειας ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. 

7.2.1 Έλεγχος απόδοσης 1: Οπτικός έλεγχος 
Συσκευή LMA® ProSeal™ 
• Ελέγξτε την επιφάνεια του σωλήνα αεραγωγού, του cuff 

και του σωλήνα παροχέτευσης για τυχόν ζημιές, όπως 
κοψίματα, σχισίματα ή γρατζουνιές. 

• Ελέγξτε το εσωτερικό του σωλήνα αεραγωγού, του 
κοίλου τμήματος της μάσκας και του σωλήνα 
παροχέτευσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
εμπόδια ή σωματίδια. Εάν υπάρχουν σωματίδια στους 
σωλήνες, πρέπει να απομακρυνθούν. 

• Εξετάστε τη διαφάνεια των σωλήνων. 
Οι επαναχρησιμοποιούμενοι σωλήνες αεραγωγού θα 
αποχρωματιστούν με την πάροδο του χρόνου και την 
επαναλαμβανόμενη χρήση. 

Παρελκόμενη συσκευή LMA® ProSeal™ Introducer 

• Ελέγξτε οπτικά ότι η συσκευή είναι ελεύθερη από 
υπολείμματα και δεν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά, όπως 
παραμόρφωση, επιφανειακές ρωγμές κ.λπ. 

 
Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε τον αεραγωγό LMA® 
Airway ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα εάν εμφανίζουν 
οποιαδήποτε ζημιά. 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε το LMA® ProSeal™εάν οι 
σωλήνες είναι αποχρωματισμένοι, καθώς αυτό υποβαθμίζει τη 
δυνατότητα να βλέπετε και να απομακρύνετε αποτελεσματικά 
τα ξένα σωματίδια κατά τον καθαρισμό ή να βλέπετε τυχόν 
παλινδρόμηση υγρών κατά τη χρήση. 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε το LMA® ProSeal™ εάν 
έχει υποστεί βλάβη ή εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ορατά 
σωματίδια από το εσωτερικό του σωλήνα αεραγωγού, καθώς ο 
ασθενής μπορεί να τα εισπνεύσει μετά την εισαγωγή. 
• Εξετάστε το σύνδεσμο 15 mm. Θα πρέπει να εφαρμόζει 

καλά στο εξωτερικό άκρο του σωλήνα αεραγωγού. 
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί αν το 

τραβήξετε με το χέρι ασκώντας εύλογη δύναμη. Μην 
ασκείτε υπερβολική πίεση και μη συστρέφετε το 
σύνδεσμο, καθώς αυτό μπορεί να διασπάσει τη 
στεγανοποίηση. 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιήσετε το LMA® ProSeal™ εάν 
ο σύνδεσμος της μάσκας δεν εφαρμόζει καλά στο εξωτερικό 
άκρο του σωλήνα αεραγωγού. 
• Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του σωλήνα παροχέτευσης 

LMA® ProSeal™ που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
κοίλου τμήματος της μάσκας δεν έχει σχιστεί και 
διατρηθεί, και ότι δεν υπάρχει επιμόλυνση μεταξύ του 
σωλήνα και της μάσκας. 

• Εξετάστε το οπίσθιο cuff του LMA® ProSeal™, εάν 
υπάρχει, για πτυχώσεις ή αναδιπλώσεις που 
υποδηλώνουν μετατόπιση. 

7.2.2 Έλεγχος απόδοσης 2: Φούσκωμα και 
ξεφούσκωμα 

• Εισαγάγετε προσεκτικά μια σύριγγα στην υποδοχή της 
βαλβίδας και ξεφουσκώστε πλήρως τη συσκευή, ώστε 
τα τοιχώματα του cuff να συμπτυχθούν επίπεδα το ένα 
επάνω στο άλλο. Για να ξεφουσκώσετε το 
LMA® ProSeal™, βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο πώμα είναι 
κλειστό. Αφαιρέστε τη σύριγγα από την υποδοχή της 
βαλβίδας. Εξετάστε τα τοιχώματα του cuff για να 
διαπιστώσετε αν παραμένουν εντελώς επίπεδα το ένα 
επάνω στο άλλο. 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν τα 
τοιχώματα του cuff ξαναφουσκώσουν αμέσως και 
ξαφνικά,ακόμα και λίγο. 

• Εξετάστε την πλήρως ξεφουσκωμένη μάσκα 
LMA® ProSeal™ για πτυχώσεις ή αναδιπλώσεις που 
υποδηλώνουν μετατόπιση. Εάν υπάρχουν εμφανείς 
πτυχώσεις, το οπίσθιο cuff μπορεί να έχει μετατοπιστεί 
σε μεγάλο βαθμό και το LMA® ProSeal™ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

• Φουσκώστε το cuff με 50% περισσότερο αέρα από το 
συνιστώμενο μέγιστο κλινικό όγκο αέρα φουσκώματος 
(Ανατρέξτε στο Παράρτημα - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). Τυχόν 
τάση του cuff να ξεφουσκώσει υποδεικνύει παρουσία 
διαρροής και συνήθως σημειώνεται εντός δύο λεπτών. 
Εξετάστε τη συμμετρία του φουσκωμένου cuff. Το 
φούσκωμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο στα άκρα και 
τις πλευρές. 

 

 
Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε τον αεραγωγό LMA® 
Airway εάν υπάρχει διαρροή στο cuff ή εάν το cuff δεν έχει 
φουσκώσει ομοιόμορφα. 
• Ενώ η συσκευή παραμένει υπερδιογκωμένη κατά 50%, 

εξετάστε το μπαλόνι φουσκώματος. Το σχήμα του 
μπαλονιού πρέπει να είναι λεπτό, ελαφρώς επίπεδο και 
ελλειπτικό, όχι σφαιρικό. 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιήσετε τον αεραγωγό LMA® 
Airway εάν το μπαλόνι φουσκώματος είναι σφαιρικού 
ή ακανόνιστου σχήματος, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να 
υπολογίσετε την πίεση του cuff. 
• Ενώ η συσκευή παραμένει υπερδιογκωμένη κατά 50%, 

ελέγξτε το εσωτερικό του σωλήνα παροχέτευσης του LMA® 
ProSeal™ και από τα δύο άκρα της μάσκας. Βεβαιωθείτε 
ότι ο σωλήνας δεν έχει συμπτυχθεί ή διατρηθεί. 

Προειδοποίηση: Η χρήση ενός LMA® ProSeal™ με 
συμπτυγμένο ή φραγμένο σωλήνα παροχέτευσης μπορεί να 
εμποδίσει τον αερισμό του στομάχου ή την εισαγωγή 
γαστρικού σωλήνα και μπορεί να επιτρέψει φούσκωμα του 
στομάχου και ενδεχόμενη παλινδρόμηση. Η χρήση ενός 
σωλήνα παροχέτευσης που έχει διατρηθεί ή σχιστεί μπορεί να 
μην επιτρέψει το φούσκωμα του LMA® ProSeal™ ή να 
επιτρέψει τη διαρροή αναισθητικών αερίων. 

7.3 Προετοιμασία πριν την εισαγωγή 
Πριν από την εισαγωγή της συσκευής, το cuff θα πρέπει να 
είναι πλήρως ξεφουσκωμένο, σε επίπεδο σφηνοειδές 
σχήμα.Τα τοιχώματα του cuff δεν πρέπει να έχουν πτυχώσεις 
και το cuff θα πρέπει να είναι ίσιο στο άπω άκρο (εικόνες 6α 
και 6β). Αυτό το σχήμα διευκολύνει την ατραυματική εισαγωγή 
και τη σωστή τοποθέτηση στον ασθενή. Μειώνει τον κίνδυνο 
εισόδου του άπω άκρου στα βοθρία ή στη γλωττίδα και δεν 
μαγκώνεται στην επιγλωττίδα ή στα αρυταινοειδή. 

Πριν το ξεφούσκωμα του LMA® ProSeal™ και κατά την κλινική 
χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο πώμα είναι κλειστό. 

Μέθοδος ξεφουσκώματος του cuff: 

Η συσκευή μπορεί να ξεφουσκωθεί μη αυτόματα με συμπίεση 
του άπω άκρου ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα (εικόνα 
5) ώστε να εξασφαλίσετε το σωστό σχήμα του cuff. Οι ίδιες 
αρχές και αποτελέσματα ισχύουν για όλες τις μεθόδους 
ξεφουσκώματος της συσκευής. 
Η λίπανση της οπίσθιας επιφάνειας του cuff πρέπει να 
πραγματοποιηθεί λίγο πριν την εισαγωγή, ώστε να μη στεγνώσει 
το λιπαντικό. Λιπάνετε μόνο την οπίσθια επιφάνεια του cuff για 
να αποφύγετε απόφραξη του διαφράγματος του αεραγωγού ή 
εισρόφηση του λιπαντικού. Συνιστάται να εφαρμοστεί μια 
εφάπαξ δόση λιπαντικού στο οπίσθιο άκρο του ξεφουσκωμένου 
cuff. Δεν χρειάζεται να απλώσετε το λιπαντικό πάνω στην 
επιφάνεια της μάσκας. 
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα 
υδατοδιαλυτό λιπαντικό, όπως το K-Y Jelly®. Μη 
χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη, καθώς 
αλλοιώνουν τα εξαρτήματα LMA® ProSeal™ και εισαγωγέα 
LMA® ProSeal™ Introducer. Δεν συνιστώνται λιπαντικά που 
περιέχουν λιδοκαΐνη. Η λιδοκαΐνη μπορεί να καθυστερήσει την 
επιστροφή των προστατευτικών αντανακλαστικών και 
μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ή να επηρεάσει τις 
γύρω δομές, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών χορδών. 

Εικόνα 5: Μη αυτόματο ξεφούσκωμα του LMA 
ProSeal™(παρατηρήστε τη μη αυτόματη πίεση στο άκρο). 
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Προειδοποίηση: Λιπάνετε μόνο την οπίσθια επιφάνεια 
του cuff για να αποφύγετε απόφραξη του διαφράγματος 
του αεραγωγού ή εισρόφηση του λιπαντικού. 

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

8.1 Εισαγωγή 

Πριν τη χρήση του LMA® ProSeal™ και του εισαγωγέα LMA® 
ProSeal™ Introducer, ο χρήστης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος 
με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 
Προειδοποίηση: Η λανθασμένη τοποθέτηση της μάσκας μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα αναξιόπιστο ή αποφραγμένο αεραγωγό ή 
αποτυχία του σωλήνα παροχέτευσης LMA® ProSeal™ να 
απομακρύνει υγρά ή αέρια από το στομάχι και μπορεί να αυξήσει 
την πιθανότητα γαστρικών διατάσεων εάν χρησιμοποιηθεί με 
αερισμό θετικής πίεσης. Μετά την εισαγωγή ελέγχετε πάντα αν η 
τοποθέτηση είναι σωστή. 
Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο πώμα είναι κλειστό 
κατά την κλινική χρήση για να αποφύγετε το ξεφούσκωμα του cuff. 
Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, δεν πρέπει 
να ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την εισαγωγή του LMA® 
ProSeal™ ή την εισαγωγή ενός γαστρικού σωλήνα μέσω του 
σωλήνα παροχέτευσης LMA® ProSeal™. 
Προειδοποίηση: Η ανεπαρκής αναισθησία μπορεί να οδηγήσει σε 
βήχα, κατακράτηση αναπνοής ή λαρυγγικό σπασμό. 
Προσοχή: Η βατότητα του αεραγωγού πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ 
νέου μετά από κάθε αλλαγή της θέσης του κεφαλιού και του αυχένα 
του ασθενούς. 
Πριν την εισαγωγή είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 
• Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της συσκευής είναι κατάλληλο για 

τον ασθενή (δείτε το Παράρτημα στο πίσω μέρος του 
εγχειριδίου). Τα εύρη είναι κατά προσέγγιση και η επιλογή 
του κατάλληλου μεγέθους πρέπει να βασιστεί στην κλινική 
εκτίμηση. 

• Πρέπει πάντα να ξεφουσκώνετε πλήρως το cuff τραβώντας 
απαλά προς τα πίσω τη σύριγγα ξεφουσκώματος και 
αντλώντας αργά αέρα από τη γραμμή φουσκώματος. 

• Ελέγξτε το σχήμα του cuff και τη λίπανσή του, όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως. 

• Φροντίστε να έχετε πάντα έτοιμο για άμεση χρήση έναν 
εφεδρικό αποστειρωμένο αεραγωγό LMA® Airway. Εάν είναι 
δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος αεραγωγός 
LMA® Airway και σε ένα εναλλακτικό μέγεθος. 

• Προ-οξυγονώστε και εφαρμόστε τυπικές διαδικασίες 
παρακολούθησης. 

• Πριν επιχειρήσετε εισαγωγή εξασφαλίστε επαρκές επίπεδο 
αναισθησίας. Η αντίσταση ή η κατάποση, το δάγκωμα ή η 
τάση για εμετό υποδηλώνουν ανεπαρκή αναισθησία ή/και 
ακατάλληλη τεχνική. Οι μη έμπειροι χρήστες θα πρέπει να 
επιλέξουν ένα βαθύτερο επίπεδο αναισθησίας. 

• Η ιδανική θέση του κεφαλιού είναι η έκτασή του με κάμψη 
του αυχένα στη θέση που χρησιμοποιείται συνήθως για την 
τραχειακή διασωλήνωση (η «θέση όσφρησης»). Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί εάν σπρώξετε το κεφάλι από πίσω με 
το μη κυρίαρχο χέρι κατά την κίνηση της εισαγωγής. Για την 
κάμψη του αυχένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα 
μαξιλάρι. 

• Όταν χρησιμοποιείτε τον εισαγωγέα LMA® ProSeal™ 
Introducer μπορείτε ίσως να περιορίσετε ή να παραλείψετε 
το χειρισμό κεφαλιού και αυχένα. 

8.2 Μέθοδος εισαγωγής στην αναισθησία 

Οι ακόλουθες μέθοδοι εισαγωγής στην αναισθησία είναι 
συμβατές με την εισαγωγή του LMA® ProSeal™: 

• Προποφόλη: Αυτός είναι ο προτιμώμενος παράγοντας 
για την εισαγωγή της συσκευής, καθώς αμβλύνει με τον 
καλύτερο τρόπο τα αντανακλαστικά του ανώτερου 
αεραγωγού. 

• Εισαγωγή σε εισπνευστική αναισθησία: Παρέχει 
άριστες συνθήκες για την εισαγωγή της συσκευής σε 
παιδιά και ενήλικες. 

• Θειοπεντόνη ή άλλος τρόπος εισαγωγής με 
βαρβιτουρική ουσία: Τα βαρβιτουρικά δεν αποτελούν 
ιδανικούς παράγοντες εισαγωγής στην αναισθησία για 
την τοποθέτηση της συσκευής όταν χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα. 

8.3 Μέθοδος εισαγωγής συσκευής 
Το LMA® ProSeal™ μπορεί να εισαχθεί με την τυπική τεχνική του 
δείκτη ή του αντίχειρα, ανάλογα με την πρόσβαση στον ασθενή. 
Το LMA® ProSeal™ μπορεί επίσης να εισαχθεί με τη βοήθεια του 
εισαγωγέα LMA® ProSeal™ Introducer. Ο αποκλειστικός 
εισαγωγέας μπορεί να παρέχει έναν πιο εύχρηστο τρόπο 
εισαγωγής σε σχέση με την τεχνική του αντίχειρα/δείκτη, όταν 
χρησιμοποιείτε τα μεγέθη 1 έως 2½ του LMA® ProSeal™. 
Και οι τρεις τεχνικές ακολουθούν τις ίδιες αρχές. Για να 
τοποθετήσετε σωστά τον αεραγωγό LMA® Airway, το άκρο του cuff 
δεν πρέπει να εισαχθεί στα βοθρία ή στο γλωττιδικό άνοιγμα και 
δεν πρέπει να μαγκωθεί στην επιγλωττίδα ή στα αρυταινοειδή. Το 
cuff πρέπει να είναι ξεφουσκωμένο στο σωστό σφηνοειδές μέγεθος 
(εικόνες 6α έως 6β) και πρέπει να παραμείνει πιεσμένο στο οπίσθιο 
φαρυγγικό τοίχωμα του ασθενή. Για να αποφύγετε την επαφή με τις 
πρόσθιες δομές κατά την εισαγωγή, το δάχτυλο που πραγματοποιεί 
την εισαγωγή πρέπει να πιέζει το σωλήνα προς τα πάνω 
(κρανιακά) σε όλη τη διάρκεια του χειρισμού εισαγωγής. 

 

  

Εικόνα 7α: Τοποθετήστε το άκρο του εισαγωγέα 
LMA ProSeal™Introducer μέσα στον ιμάντα. 

Εικόνα 7β: Διπλώστε τους σωλήνες γύρω από τον εισαγωγέα 
LMA ProSeal™ Introducer και προσαρμόστε το εγγύς άκρο του 
σωλήνα αεραγωγού στην αντίστοιχη υποδοχή. 

Εικόνα 8: Το LMA ProSeal™ τοποθετημένο στον εισαγωγέα 
LMA ProSeal™ Introducer. 

Εικόνα 9: Πιέστε το άκρο του cuff στη σκληρή υπερώα. 

Εικόνα 6α: Το cuff του LMA ProSeal™ σωστά 
ξεφουσκωμένο για εισαγωγή. 

Εικόνα 6β 
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8.4 Τεχνική εισαγωγής με τον εισαγωγέα 
LMA® ProSeal™ Introducer 

Αυτή η τεχνική συνιστάται για τα μεγέθη 1 έως 2½ του 
LMA® ProSeal™. 

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος εισαγωγέα, όπως 
υποδεικνύεται στο Παράρτημα, στο πίσω μέρος του 
εγχειριδίου. 

Τοποθετήστε το άκρο του εισαγωγέα στον ιμάντα, στην 
πίσω πλευρά του cuff (εικόνα 7α). Αναδιπλώστε τους 
σωλήνες γύρω από την κυρτή επιφάνεια του πτερυγίου και 
προσαρμόστε το εγγύς άκρο του σωλήνα αεραγωγού στην 
αντίστοιχη υποδοχή του εργαλείου (εικόνα 7β). Το 
LMA® ProSeal™ εικονίζεται τοποθετημένο στον εισαγωγέα 
στην εικόνα 8. 

Έχοντας άμεση οπτική επαφή, πιέστε το άκρο του cuff 
προς τα πάνω έναντι της σκληρής υπερώας και φέρτε το 
cuff στο ίδιο επίπεδο με αυτή (εικόνα 9). Κατά την 
εισαγωγή,η πίσω πλευρά της μάσκας θα πρέπει να 
εφάπτεται με τη σκληρή υπερώα και το κοίλο τμήμα της 
μάσκας θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τη γλώσσα. 
Επιβεβαιώστε τη θέση της μάσκας και σύρετε το cuff 
ακόμα περισσότερο προς το εσωτερικό, έναντι της 
υπερώας (εικόνα 10). Σπρώξτε τη γνάθο προς τα κάτω με 
το μεσαίο σας δάχτυλο ή ζητήστε από έναν βοηθό να 
τραβήξει για λίγο προς τα κάτω την κάτω γνάθο. 

 

Μια υπερώα με υψηλή καμάρα ίσως απαιτεί ελαφρώς 
πλευρική προσέγγιση. Εξετάστε προσεκτικά το στόμα για 
να επιβεβαιώσετε ότι το άκρο του cuff δεν έχει 
αναδιπλωθεί. Διατηρήστε το πτερύγιο του εισαγωγέα 
κοντά στο σαγόνι, περιστρέψτε τη συσκευή προς το 
εσωτερικό με μια αργή κυκλική κίνηση (εικόνα 11). 

Κατά την εισαγωγή, ακολουθήστε την καμπύλη της 
άκαμπτης συσκευής εισαγωγής. Η γνάθος δεν πρέπει να 
παραμένει εντελώς ανοιχτή κατά τη διάρκεια αυτής της 
κίνησης, καθώς αυτό μπορεί να επιτρέψει στη γλώσσα και 
την επιγλωττίδα να πέσουν, εμποδίζοντας τη διέλευση της 
μάσκας. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή ως μοχλό για να 
ανοίξετε το στόμα. Προωθήστε μέχρι τον υποφάρυγγα 
ώσπου να συναντήσετε σαφή αντίσταση (εικόνα 12). 

Πριν αφαιρέσετε τον εισαγωγέα, φέρτε το μη κυρίαρχο χέρι 
από την πίσω πλευρά του κεφαλιού του ασθενή για να 
σταθεροποιήσετε το σωλήνα αεραγωγού (εικόνα 13). Αυτό 
εμποδίζει το LMA® ProSeal™ να μετατοπιστεί μετά την 
αφαίρεση του εισαγωγέα. Επίσης, επιτρέπει την 
ολοκλήρωση της εισαγωγής σε περίπτωση που δεν έχει 
επιτευχθεί πλήρης εισαγωγή μόνο με τη χρήση του 
εισαγωγέα. Σε αυτό το σημείο το LMA® ProSeal™ θα 
πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο, με το άκρο του να 
πιέζεται σταθερά έναντι του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα. 

 

Προσοχή: Ο εισαγωγέας θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν το 
φούσκωμα και τη σταθεροποίηση του LMA® ProSeal™. 

8.5 Τεχνική εισαγωγής με το δείκτη 

Κρατήστε το LMA® ProSeal™ σαν στυλό, με το δείκτη να 
σπρώχνει μέσα στον ιμάντα του εισαγωγέα (εικόνα 14). 
Παρατηρήστε την κάμψη και τη θέση του χεριού και του 
καρπού (εικόνα 15). 

Έχοντας άμεση οπτική επαφή, πιέστε το άκρο του cuff 
προς τα πάνω έναντι της σκληρής υπερώας και φέρτε το 
cuff στο ίδιο επίπεδο με αυτή. Παρατηρήστε τη θέση του 
χεριού και του καρπού (εικόνα 16). Μια υπερώα με υψηλή 
καμάρα ίσως απαιτεί ελαφρώς πλευρική προσέγγιση. Πριν 
συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά το στόμα για να 
επιβεβαιώσετε ότι το άκρο του cuff είναι επίπεδο έναντι της 
υπερώας. 

  

Εικόνα 16: Πιέστε τη μάσκα προς τα πάνω έναντι της 
σκληρής υπερώας. 

Εικόνα 17: Σύρετε τη μάσκα προς τα μέσα, τεντώνοντας το δείκτη. 

Εικόνα 18: Πιέστε το δάχτυλο προς το άλλο χέρι, το οποίο 
κρατάει αντίσταση. 

Εικόνα 13: Κρατήστε τους σωλήνες στη θέση τους ενώ 
αφαιρείτε τον εισαγωγέα LMA ProSeal™ Introducer. 

Εικόνα 14: Κρατήστε το LMA ProSeal™ με το δείκτη στον ιμάντα. 

Εικόνα 15: Κρατήστε τη συσκευή με το δείκτη στον ιμάντα, 
παρατηρήστε το λυγισμένο καρπό. 

Εικόνα 12: Προωθήστε τη συσκευή στον υποφάρυγγα 
ώσπου να συναντήσετε αντίσταση. 

Εικόνα 10: Πιέστε το cuff περισσότερο μέσα στο στόμα, 
διατηρώντας την πίεση έναντι της υπερώας. 

Εικόνα 11: Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα μέσα με μια 
κυκλική κίνηση, πιέζοντας το περίγραμμα της σκληρής και της 
μαλθακής υπερώας. 
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Περαιτέρω άνοιγμα του στόματος διευκολύνει την 
επιβεβαίωση της θέσης της μάσκας. Σπρώξτε τη γνάθο προς 
τα κάτω με το μεσαίο σας δάχτυλο ή ζητήστε από έναν βοηθό 
να τραβήξει για λίγο προς τα κάτω την κάτω γνάθο. 

Καθώς ο δείκτης προχωρά περισσότερο στο εσωτερικό του 
στόματος, η κλείδωση του δαχτύλου αρχίζει να τεντώνεται 
(εικόνα 17). Η γνάθος δεν πρέπει να παραμένει εντελώς 
ανοιχτή κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης, καθώς αυτό 
μπορεί να επιτρέψει στη γλώσσα και την επιγλωττίδα να 
πέσουν, εμποδίζοντας τη διέλευση της μάσκας. 

Χρησιμοποιώντας το δείκτη για να κατευθύνετε τη συσκευή, 
πιέστε προς τα πίσω, προς το άλλο χέρι το οποίο κρατάει 
αντίσταση (εικόνα 18). Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. 
Προωθήστε τη συσκευή μέχρι τον υποφάρυγγα ώσπου να 
συναντήσετε σαφή αντίσταση. Η πλήρης εισαγωγή δεν θα 
είναι εφικτή αν ο δείκτης δεν τεντωθεί εντελώς και ο καρπός 
δεν καμφθεί πλήρως (εικόνα 19). 

Ανάλογα με το μέγεθος του ασθενή, το δάχτυλο μπορεί να 
εισαχθεί σε όλο του το μήκος στη στοματική κοιλότητα πριν 
συναντήσει αντίσταση. 

 

 
Πριν απομακρύνετε το δάχτυλο, φέρτε το μη κυρίαρχο χέρι από 
την πίσω πλευρά του κεφαλιού του ασθενή για να πιέσετε το 
σωλήνα αεραγωγού προς τα κάτω (εικόνα 20). Αυτό εμποδίζει 
το LMA® ProSeal™ να μετατοπιστεί μετά την απομάκρυνση του 
δαχτύλου. Επίσης, επιτρέπει την ολοκλήρωση της εισαγωγής 
σε περίπτωση που αυτό δεν έχει επιτευχθεί μόνο με τη χρήση 
του δείκτη. Σε αυτό το σημείο το LMA® ProSeal™ θα πρέπει να 
είναι σωστά τοποθετημένο, με το άκρο του να πιέζεται σταθερά 
έναντι του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα. 

8.6 Τεχνική εισαγωγής με τον αντίχειρα 
Η τεχνική εισαγωγής με τον αντίχειρα είναι χρήσιμη εάν η 
πρόσβαση στον ασθενή από την πίσω πλευρά είναι δύσκολη ή 
για τη γρήγορη εξασφάλιση αεραγωγού κατά την έναρξη 
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Ο αντίχειρας εισάγεται 
στον ιμάντα, όπως φαίνεται στην εικόνα 21. Η κίνηση αυτή είναι 
παρόμοια με εκείνη του δείκτη. 

Καθώς ο αντίχειρας πλησιάζει το στόμα, τα δάχτυλα 
τεντώνονται προς τα εμπρός πάνω από το πρόσωπο του 
ασθενή. Ο αντίχειρας προωθείται σε όλο του το μήκος. Η 
κίνηση ώθησης του αντίχειρα έναντι της σκληρής υπερώας 
χρησιμεύει και για την πίεση του κεφαλιού σε έκταση 
(εικόνες 22-25). 

 

 

8.7 Προβλήματα εισαγωγής 
Το ανεπαρκές βάθος αναισθησίας μπορεί να προκαλέσει βήχα 
και κατακράτηση αναπνοής κατά την εισαγωγή. Εάνσυμβεί αυτό, 
το βάθος της αναισθησίας θα πρέπει να αυξηθεί αμέσως με 
εισπνευστικούς ή ενδοφλέβιους παράγοντες και την εφαρμογή μη 
αυτόματου αερισμού. 

Εάν το στόμα του ασθενή δεν ανοίγει επαρκώς ώστε να εισαχθεί 
η μάσκα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο ασθενής βρίσκεται υπό 
επαρκή αναισθησία. Μπορείτε να ζητήσετε από έναν βοηθό να 
τραβήξει τη γνάθο προς τα κάτω. Αυτός ο χειρισμός σας βοηθά 
να δείτε το εσωτερικό του στόματος και να επιβεβαιώσετε τη θέση 
της μάσκας. Ωστόσο, μη συνεχίσετε το τράβηγμα της γνάθου 
προς τα κάτω αφού η μάσκα περάσει πάνω από τα δόντια. 

Το cuff πρέπει να πιέζει το σωλήνα έναντι της υπερώας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χειρισμού εισαγωγής, διαφορετικά το άκρο 
μπορεί να αναδιπλωθεί ή να σφηνωθεί σε κάποια ανωμαλία ή 
οίδημα στον οπίσθιο φάρυγγα (π.χ.υπερτροφικές αμυγδαλές). 
Εάν το cuff δεν γίνει επίπεδο ή αρχίζει να συστρέφεται καθώς 
προωθείται, είναι απαραίτητο να αποσύρετε τη μάσκα και να την 
εισαγάγετε ξανά. Σε περίπτωση παρεμπόδισης από τις 
αμυγδαλές, η διαγώνια κίνηση της μάσκας είναι συχνά επιτυχής. 

Εάν η δυσκολία παραμένει με την επιλεγμένη τεχνική, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί μια από τις τεχνικές που περιγράφηκαν 
παραπάνω. 

8.8 Φούσκωμα συσκευής 
Μετά την εισαγωγή, οι σωλήνες θα πρέπει να εξέρχονται απότο 
στόμα με κατεύθυνση προς τα κάτω. Χωρίς να κρατάτε τους 
σωλήνες, φουσκώστε το cuff με τόσο αέρα ώστε να επιτύχετε 
πίεση 60 cm H2O στο εσωτερικό του cuff (εικόνα 26). Οι όγκοι 
αέρα φουσκώματος που παρατίθενται στο Παράρτημα στο 
πίσω μέρος του εγχειριδίου είναι οι μέγιστοι. Συχνά, μόνο ο 
μισός μέγιστος όγκος αέρα είναι επαρκής για την εξασφάλιση 
στεγανοποίησης ή/και επίτευξης πίεσης 60cm H2O στο 
εσωτερικό του cuff. 

 

 

Εικόνα 19: Προωθήστε τη συσκευή στον υποφάρυγγα 
ώσπου να συναντήσετε αντίσταση. 

Εικόνα 20: Πιέστε απαλά το εξωτερικό άκρο του σωλήνα 
αεραγωγού ενώ αφαιρείτε το δείκτη. 

Εικόνα 22: Τοποθετήστε τη μάσκα έναντι της υπερώας. 

Εικόνα 21: Κρατήστε τη συσκευή με τον αντίχειρα στον ιμάντα. 

Εικόνα 23: Όταν ο αντίχειρας βρίσκεται έναντι της υπερώας, 
πιέστε κρανιακά (δείτε το βέλος) για έκταση του κεφαλιού. 

Εικόνα 24: Τεντώστε τα δάχτυλα πάνω από το κεφάλι, 
επιτρέποντας στον αντίχειρα να περάσει εσωτερικά. 

Εικόνα 25: Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή, όπως εικονίζεται. 

Εικόνα 26: Φουσκώστε το LMA ProSeal™, μην υπερβείτε 
την πίεση 60 cm H2O. 

Μην υπερβείτε την πίεση 
60cm H2O 
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Προειδοποίηση: Μην υπερδιογκώνετε το cuff μετά την 
εισαγωγή. Αποφύγετε πιέσεις άνω των 60 cm H2O στο 
εσωτερικό του cuff. Το cuff είναι σχεδιασμένο να φουσκώνεται 
σε χαμηλή πίεση (περίπου 60 cm H2O). Η υπερδιόγκωση 
μπορεί να μη βελτιώσει τη στεγανοποίηση, μπορεί να 
συσχετιστεί με ισχαιμία του βλεννογόνου, μπορεί να 
προκαλέσει μετατόπιση της συσκευής, καθώς και σύμπτυξη 
του σωλήνα παροχέτευσης. 

Προειδοποίηση: Η υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του cuff 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένη τοποθέτηση και 
φαρυγγολαρυγγική νοσηρότητα, όπως πονόλαιμο, δυσφαγία 
και κάκωση νεύρου. 

Ο αρχικός όγκος του cuff θα διαφέρει ανάλογα με τον ασθενή, 
το μέγεθος τη συσκευής, τη θέση του κεφαλιού και το βάθος 
της αναισθησίας. Κατά το φούσκωμα του cuff, μην κρατάτε το 
σωλήνα καθώς αυτό εμποδίζει τη μάσκα να επικαθίσει στο 
σωστό σημείο. Όταν η συσκευή επικάθεται στον υποφάρυγγα, 
παρατηρείται ορισμένες φορές μια μικρή κίνηση του σωλήνα 
προς τα έξω. 

Στις ενδείξεις σωστής τοποθέτησης μπορεί να περιλαμβάνονται 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες: η ελαφρά κίνηση του 
σωλήνα προς τα έξω μετά το φούσκωμα, η παρουσία ενός 
λείου οβάλ οιδήματος στο λαιμό γύρω από την περιοχή του 
θυρεοειδή και του κρικοειδή χόνδρου ή μη ορατό cuff στη 
στοματική κοιλότητα. 

8.9 Σύνδεση στο σύστημα αναισθησίας 
Φροντίζοντας να αποφύγετε τη μετατόπιση, συνδέστε τη 
συσκευή στο αναισθητικό κύκλωμα και χρησιμοποιήστε ήπιο μη 
αυτόματο αερισμό για να φουσκώσετε τους πνεύμονες, 
ελέγχοντας εάν υπάρχουν διαρροές. Για την επιβεβαίωση 
επαρκούς ανταλλαγής αερίων, θα πρέπει να εφαρμοστεί 
ακρόαση και καπνογραφία. Ακροαστείτε στην προσθιοπλάγια 
περιοχή του λαιμού για να ελέγξετε αν υπάρχουν ασυνήθιστοι 
ήχοι που μπορεί να υποδηλώνουν ήπιο λαρυγγικό σπασμό ή 
ελαφρά αναισθησία. 

8.10 Εντοπισμός σωστής και λανθασμένης 
τοποθέτησης της μάσκας 

Όταν εισάγετε και φουσκώνετε το LMA® ProSeal™,παρακολουθείτε 
προσεκτικά την μπροστινή πλευρά του λαιμού για να διαπιστώσετε 
αν ο κρικοειδής χόνδρος κινείται προς τα εμπρός, υποδηλώνοντας 
σωστή διέλευση του άκρου της μάσκας πίσω από αυτόν. 

Η σωστή τοποθέτηση (εικόνα 27α) θα πρέπει να παρέχει 
στεγανοποίηση χωρίς διαρροές έναντι της γλωττίδας 
(στεγανοποίηση 1) με το άκρο της μάσκας ενσφηνωμένο έναντι του 
άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα (στεγανοποίηση 2). Ο αναστολέας 
σύγκλεισης θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των δοντιών. Εάν η 
μάσκα είναι τοποθετημένη υπερβολικά εγγύς ως αποτέλεσμα μη 
ολοκληρωμένης εισαγωγής, από το εγγύς άκρο του σωλήνα 
παροχέτευσης θα διαφύγει αέριο κατά το φούσκωμα των 
πνευμόνων και η προστασία θα είναι περιορισμένη σε περίπτωση 
γαστρικής παλινδρόμησης (εικόνα 27β). Αυτή η κατάσταση πρέπει 
να διορθωθεί με ανατοποθέτηση της μάσκας. Μην επιχειρήσετε να 
αντιμετωπίσετε τη διαρροή αποφράσσοντας το σωλήνα 
παροχέτευσης. 

Κάποιες φορές η μάσκα μπορεί να εισαχθεί στην κοιλότητα του 
λάρυγγα, αν δεν έχει ξεφουσκωθεί ή εισαχθεί ικανοποιητικά (εικόνα 
27γ). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να υπάρχει απόφραξη του 
αερισμού και ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή αερίου από το εγγύς 
άκρο του σωλήνα παροχέτευσης. Παρά την ανεπαρκή αναισθησία, 
η απόφραξη επιδεινώνεται αν η μάσκα πιεστεί περισσότερο προς 
τα μέσα. Η μάσκα θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εισαχθεί ξανά. Για 
τη διευκόλυνση του εντοπισμού σωστής ή λανθασμένης 
τοποθέτησης της μάσκας,τοποθετήστε μια μικρή δόση (1-2 ml) 
λιπαντικής γέλης στο εγγύς άκρο του σωλήνα παροχέτευσης. Σε μια 
σωστά τοποθετημένη μάσκα, θα πρέπει να υπάρχει μια ελαφρά 
κίνηση μηνίσκου του λιπαντικού σε μορφή επάνω-κάτω. Εάν δεν 
υπάρχει κίνηση ή η δόση του λιπαντικού εξαχθεί, η μάσκα μπορεί 
να έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. 

Η ανεπαρκής εισαγωγή ή το ανεπαρκές ξεφούσκωμα μπορεί επίσης να 
προκαλέσει αναδίπλωση του άκρου της μάσκας προς τα πίσω στον 
υποφάρυγγα, προκαλώντας απόφραξη του σωλήνα παροχέτευσης 
(εικόνα 27δ). Εάν το άκρο έχει αναδιπλωθεί προς τα πίσω, ίσως δεν 
υπάρχει κίνηση μηνίσκου της λιπαντικής γέλης. Ένας απλός, μη 
παρεμβατικός τρόπος ελέγχου για αυτό το πρόβλημα, θα ήταν να 
περάσετε ένα γαστρικό σωλήνα στο άκρο της μάσκας, ώστε να 
επιβεβαιώσετε ότι ο σωλήνας παροχέτευσης είναι βατός. Εάν ο γαστρικός 
σωλήνας δεν μπορεί να φτάσει στο άπω άκρο του σωλήνα 
παροχέτευσης, το άκρο της μάσκας ενδέχεται να αναδιπλωθεί. 
Εναλλακτικά αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί με ένα ινοσκόπιο. Η μάσκα θα 
πρέπει να αφαιρεθεί και να εισαχθεί ξανά. 

 

Για να διαπιστώσετε αν η μάσκα βρίσκεται πολύ ψηλά (εικόνα 
27β) ή έχει εισέλθει στη γλωττίδα (εικόνα 27γ), πιέστε τη 
μάσκα περισσότερο προς το εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγετε τη διαρροή αν η μάσκα είναι πολύ ψηλά, αλλά 
προκαλείται αυξημένη απόφραξη του αερισμού αν το άκρο της 
μάσκας έχει εισέλθει στη γλωττίδα. 

Προειδοποίηση: Εάν υπάρχουν διαρροές από το σωλήνα 
παροχέτευσης παρότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη, 
αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η συσκευή έχει υποστεί ζημιά 
(π.χ. σχίσιμο ή διάτρηση του εσωτερικού σωλήνα 
παροχέτευσης). Εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε 
ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται ένας οδηγός για τη 
διευκόλυνση της σωστής τοποθέτησης του LMA® ProSeal™. 

8.11 Σταθεροποίηση συσκευής 
Όλα τα μεγέθη του LMA® ProSeal™ διαθέτουν αναστολέα 
σύγκλεισης εκτός από το μέγεθος 1 του LMA® ProSeal™. 
Αφού η συσκευή φουσκωθεί, θα πρέπει να 
σταθεροποιηθεί στη θέση της με κολλητική ταινία, ακριβώς 
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 28. Λάβετε υπόψη ότι στο 
εξωτερικό άκρο του σωλήνα αεραγωγού πρέπει να ασκηθεί 
ελαφρά πίεση καθώς αυτός σταθεροποιείται. Έτσι 
διασφαλίζεται ότι το άκρο της μάσκας πιέζεται με 
ασφάλεια έναντι του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα. Για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο περιστροφής της  συσκευής, 
σταθεροποιήστε την με το εξωτερικό άκρο να εκτείνεται 
πάνω από τη μεσαία γραμμή του σαγονιού, όπως 
υποδεικνύεται στην εικόνα 28. 

Κατά τη χρήση του μεγέθους 1 του LMA® ProSeal™ 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση του αεραγωγού, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
το cuff δεν περιστρέφεται και δεν μετατοπίζεται. Παρότι η 
σχεδίαση δύο σωλήνων καθιστά το σωλήνα αεραγωγού 
πιο σταθερό και λιγότερο πιθανό να περιστραφεί, η 
απουσία αναστολέα σύγκλεισης απαιτεί μεγάλη προσοχή. 

Προειδοποίηση: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί κατά τη σταθεροποίηση λόγω απουσίας 
αναστολέα σύγκλεισης στο μέγεθος 1 του LMA® ProSeal™. 

 

  

Εικόνα 28: Σταθεροποιήστε τη συσκευή στη θέση της 
χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. 

Εικόνα 27β: Λανθασμένη τοποθέτηση 
Το LMA ProSeal™ τοποθετημένο πολύ ψηλά στο φάρυγγα: 
ανεπαρκής στεγανοποίηση, που επιτρέπει σε αέρια και υγρά να 
περάσουν σε κατευθύνσεις που υποδεικνύονται από τα βέλη, η 
διαρροή μέσω του σωλήνα παροχέτευσης μπορεί να αποφευχθεί 
εάν πιέσετε περαιτέρω τη μάσκα. 

Εικόνα 27α: Σωστή τοποθέτηση Το LMA ProSeal™ 
τοποθετημένο σωστά: καλή στεγανοποίηση χωρίς 
γαστρική διάταση. 

Στεγανοποίηση 2 

Στεγανοποίηση 1 

Εικόνα 27γ: Λανθασμένη τοποθέτηση 
Το LMA ProSeal™ τοποθετημένο με το άκρο εντός της 
λαρυγγικής κοιλότητας, ο αερισμός παρεμποδίζεται και 
επιδεινώνεται εάν η μάσκα πιεστεί περισσότερο περιφερικά. 

Εικόνα 27δ: Λανθασμένη τοποθέτηση  
Η μάσκα LMA ProSeal™ έχει αναδιπλωθεί στον υποφάρυγγα, 
προκαλώντας την απόφραξη του σωλήνα παροχέτευσης. 
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9 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΝΗΨΗ 

Όπως με τις άλλες μεθόδους διαχείρισης αεραγωγού, κατά τη 
χρήση του LMA® ProSeal™ συνιστάται η εφαρμογή παλμικής 
οξυμετρίας και καπνογραφίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είτε για αυτόματο είτε για ελεγχόμενο αερισμό. 

9.1 Αυτόματος αερισμός 
Το LMA® ProSeal™ είναι καλά ανεκτό σε ασθενείς που 
αναπνέουν αυτόματα, όταν χρησιμοποιείται με πτητικούς 
παράγοντες ή ενδοφλέβια αναισθησία, με την προϋπόθεση ότι 
η αναισθησία είναι επαρκής για το επίπεδο του χειρουργικού 
ερεθίσματος και ότι το cuff δεν είναι υπερδιογκωμένο. 

Εάν ο αναισθητικός παράγοντας εξασθενίσει πριν 
επιτευχθούν επαρκή επίπεδα αναισθησίας για διατήρηση, 
ενδέχεται να παρουσιαστεί βήχας, κατακράτηση αναπνοής 
ή μετακίνηση λόγω ανεπαρκούς αναισθησίας. Κάτι τέτοιο 
είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί μετά την εμφάνιση ενός 
εξωτερικού ερεθίσματος, όπως η εγχείρηση ή η αλλαγή 
θέσης του ασθενή όταν το επίπεδο αναισθησίας δεν έχει 
εκτιμηθεί σωστά. Ο αερισμός θα πρέπει να υποβοηθείται 
ήπια έως ότου επανέλθει η αναπνοή. 

9.2 Αερισμός θετικής πίεσης 
Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που 
αναπνέουν αυτόματα, το LMA® ProSeal™ έχει σχεδιαστεί 
για χρήση με αερισμό θετικής πίεσης, με και χωρίς 
μυοχαλαρωτικά. Όταν επιλεγεί μια τεχνική χαλάρωσης, το 
χαλαρωτικό φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί είτε πριν είτε 
μετά την εισαγωγή. 

Εναλλακτικά, αν κάποια μεταβολή στη χειρουργική ή 
διαγνωστική διαδικασία απαιτήσει μετατροπή σε τεχνική 
χαλάρωσης, μπορεί να χορηγηθεί μυοχαλαρωτικό 
οποιαδήποτε στιγμή. Το μαλακότερο υλικό του cuff, το 
βαθύτερο κοίλο τμήμα της μάσκας και το ειδικό σχήμα του 
cuff του LMA® ProSeal™ επιτρέπουν πιο ήπια αλλά και πιο 
αποτελεσματική στεγανοποίηση έναντι του λαρυγγικού 
στομίου σε σύγκριση με το LMA® Classic™. 

Κατά τη χρήση του LMA® ProSeal™ με αερισμό θετικής 
πίεσης θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

 

• Ο σωλήνας παροχέτευσης μπορεί επίσης να 
λειτουργήσει ως αγωγός εκτόνωσης, ώστε να 
εμποδίσει τη γαστρική διάταση κατά τον αερισμό 
θετικής πίεσης. Ωστόσο, ο αναπνεόμενος όγκος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 8 ml/kg και η μέγιστη 
εισπνευστική πίεση θα πρέπει να παραμένει εντός 
των ορίων της μέγιστης πίεσης στεγανοποίησης 
αεραγωγού, η οποία θα διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή αλλά είναι, κατά μέσο όρο, έως 30 cm H2O 
με το LMA® ProSeal™, δηλαδή 10 cm H2O 
υψηλότερη σε σχέση με το LMA® Classic™. 

• Εάν παρουσιαστούν διαρροές κατά τον αερισμό 
θετικής πίεσης, αυτό μπορεί να οφείλεται σε: 
– Ελαφρά αναισθησία που προκαλεί σε ένα 

βαθμό κλείσιμο της γλωττίδας, 
– Ανεπαρκή νευρομυϊκό αποκλεισμό, 
– Ελάττωση της πνευμονικής ευενδότητας που 

σχετίζεται με τη διαδικασία ή με παράγοντες 
που αφορούν τον ασθενή, ή 

– Εκτόπιση ή μετατόπιση του cuff λόγω 
περιστροφής του κεφαλιού ή έλξης. 

• Σε περίπτωση που παρατηρηθεί διαρροή μέσω του 
σωλήνα παροχέτευσης κατά τον αερισμό θετικής 
πίεσης, παρότι η αναισθησία είναι επαρκής, αυτό 
μπορεί να οφείλεται στην εγγύς μετατόπιση της 
μάσκας. Βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες ασφαλείας 
παραμένουν στη θέση τους και προσαρμόστε τις αν 
χρειάζεται, ενώ παράλληλα πιέζετε τους σωλήνες προς 
το εσωτερικό για να ανατοποθετήσετε το άκρο της 
μάσκας έναντι του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα. 

• Σε περίπτωση διαρροής γύρω από το cuff, μην 
προσθέσετε απλά περισσότερο αέρα σε αυτό. Αυτό 
δεν θα βελτιώσει απαραίτητα την πίεση 
στεγανοποίησης και μπορεί να επιδεινώσει τη 
διαρροή προσθέτοντας πίεση στο συνήθως μαλακό 
cuff και σπρώχνοντάς το μακριά από το λάρυγγα. 

9.3 Χρήση του σωλήνα παροχέτευσης 

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να περάσετε ένα 
γαστρικό σωλήνα από το σωλήνα παροχέτευσης του 
LMA® ProSeal™ αν υπάρχει διαρροή αερίου από το 
σωλήνα παροχέτευσης και διαγνωσμένη ή ενδεχόμενη 
οισοφαγική παθολογική κατάσταση ή βλάβη. 

Εάν ενδείκνυται από κλινική άποψη να περάσετε ένα 
γαστρικό σωλήνα στο στομάχι, δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εισρόφηση πριν ο γαστρικός σωλήνας 
φτάσει στο στομάχι. 

Προειδοποίηση: Η αναρρόφηση δεν θα πρέπει να 
εφαρμοστεί απευθείας στο άκρο του σωλήνα 
παροχέτευσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
σύμπτυξη του σωλήνα και πιθανό τραυματισμό του άνω 
οισοφαγικού σφιγκτήρα. 

Η κύρια λειτουργία του σωλήνα παροχέτευσης είναι να 
παρέχει έναν ξεχωριστό αγωγό από και προς το πεπτικό 
σύστημα. Μπορεί να κατευθύνει αέρια ή υγρά από τον 
ασθενή και μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως οδηγός για 
τυφλή εισαγωγή ενός στοματογαστρικού σωλήνα 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την αναισθησία (εικόνα 29). 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα στο πίσω μέρος του παρόντος 
εγχειριδίου για τα μέγιστα μεγέθη γαστρικού σωλήνα. 

Ο στοματογαστρικός σωλήνας θα πρέπει να έχει λιπανθεί 
καλά και να προωθηθεί αργά και προσεκτικά. Όταν 
χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους σωλήνες σε συνδυασμό με 
το LMA® ProSeal™, είναι σημαντικό να αποφεύγεται το 

ενδεχόμενο τραύματος λόγω υπερβολικής ακαμψίας του 
σωλήνα. Για αυτό το λόγο, Προειδοποίηση: μη 
χρησιμοποιείτε στοματογαστρικούς σωλήνες που έχουν 
σκληρύνει λόγω κατάψυξης. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι 
σε θερμοκρασία δωματίου ή σε υψηλότερη θερμοκρασία. 

Κατά την εισαγωγή (εικόνα 30), διαπιστώνεται συχνά κάποια 
αντίσταση καθώς το άκρο του καθετήρα πιέζεται απαλά 
έναντι του άνω σφιγκτήρα. Δεν θα πρέπει να ασκείται πίεση 
σε καμία περίπτωση. Εάν δεν είναι δυνατή η προώθηση ενός 
σωλήνα κατάλληλου μεγέθους, η μάσκα μπορεί να έχει 
υποστεί στρέβλωση ή να έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η μάσκα θα πρέπει να αφαιρείται 
και να εισαγάγεται ξανά. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. 
Η απόφαση για το πότε θα πρέπει να αφαιρεθεί 
ο στοματογαστρικός σωλήνας θα πρέπει να βασιστεί σε 
κλινική εκτίμηση. 

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, δεν 
πρέπει να ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την εισαγωγή 
ενός γαστρικού σωλήνα μέσω του σωλήνα παροχέτευσης 
LMA® ProSeal™. 

9.4 Πιθανά προβλήματα μετά την εισαγωγή 
Ανεπαρκές επίπεδο αναισθησίας 
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα μετά την εισαγωγή είναι 
η αποτυχία διατήρησης ενός επαρκούς επιπέδου 
αναισθησίας. Χορηγήστε μια πρόσθετη δόση αναισθητικού 
παράγοντα ή/και αυξήστε τη συγκέντρωση του πτητικού 
παράγοντα, υποβοηθώντας ήπια τον αερισμό. 

Διάχυση νιτρώδους οξειδίου 
Στο cuff διαχέεται νιτρώδες οξείδιο προκαλώντας αύξηση 
της  πίεσης στο εσωτερικό του cuff. Ο ρυθμός διάχυσης και 
η προκύπτουσα μέγιστη πίεση ενδέχεται να ποικίλλουν 
ανάλογα με τον αρχικό όγκο αέρα που έχει εμφυσηθεί στο 
cuff, τον τύπο αερίων που χρησιμοποιούνται για το 
φούσκωμα του cuff, το ποσοστό νιτρώδους οξειδίου στο 
εισπνεόμενο μίγμα και το μέγεθος της συσκευής. 

Η συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικού πονόλαιμου 
μπορεί να αυξηθεί αν η πίεση στο cuff αυξηθεί υπερβολικά. 
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πονόλαιμου ή ενδεχόμενης 
νευροαγγειακής κάκωσης, η πίεση του cuff θα πρέπει να 
ελέγχεται και το αέριο να αντλείται περιοδικά, ώστε στο 
εσωτερικό του cuff να διατηρηθεί πίεση 60 cm H2O ή η 
ελάχιστη πίεση απλής στεγανοποίησης. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Κατά πρώτον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα μόνιτορ πίεσης ή ένας μετατροπέας 
πίεσης. Κατά δεύτερον, μπορείτε απλά να αγγίξετε το 
μπαλόνι ένδειξης φουσκώματος. Σε πίεση 60 cm H2O στο 
εσωτερικό του cuff, το μπαλόνι φουσκώματος θα δίνει 
πολύ ικανοποιητική αίσθηση. Εάν το μπαλόνι ένδειξης 
φουσκώματος γίνει πολύ σκληρό ή οβάλ, αυτό υποδηλώνει 
υπερβολική πίεση. Ο όγκος του cuff θα πρέπει να μειωθεί 
για να διατηρηθεί πίεση κοντά στην αρχική πίεση ελέγχου. 

Προειδοποίηση: Η υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του 
cuff μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένη 
τοποθέτηση και φαρυγγολαρυγγική νοσηρότητα, όπως 
πονόλαιμο, δυσφαγία και κάκωση νεύρου. 

Ανεπαρκής στεγανοποίηση αεραγωγού / Διαρροή αέρα 
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ενδείξεις ανεπαρκούς 
στεγανοποίησης αεραγωγού ή διαρροής αέρα κατά την 
έναρξη ή κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού, μπορούν να 
ληφθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
• Επιβεβαιώστε ότι το βάθος της αναισθησίας είναι 

επαρκές και αυξήστε το αν χρειάζεται. 
• Ελέγξτε την πίεση του cuff στην αρχή και περιοδικά 

κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ειδικά αν 
χρησιμοποιείτε νιτρώδες οξείδιο. 

Εικόνα 29: Το LMA ProSeal™ με στοματογαστρικό σωλήνα. 

Εικόνα 30: Πέρασμα ενός στοματογαστρικού σωλήνα μέσω του 
LMA ProSeal™ στον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα. 
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• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση στο εσωτερικό του cuff δεν 
είναι >60 cm H2O. Μειώστε την πίεση του cuff, αν 
χρειάζεται, διατηρώντας επαρκή στεγανοποίηση. 

• Εάν η μάσκα επικάθεται πολύ ψηλά στο φάρυγγα, 
πιέστε περισσότερο ώστε να εξασφαλιστεί η επαφή 
με τον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα. 

• Εξασφαλίστε σωστή σταθεροποίηση ασκώντας πίεση 
στην υπερώα ενώ πιέζετε απαλά για να επικαθίσει. 

• Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε πάντα την 
ακεραιότητα του cuff. 

Λανθασμένη τοποθέτηση του αεραγωγού 
Γενικά, η λανθασμένη τοποθέτηση του αεραγωγού μπορεί να  
αξιολογηθεί με καπνογραφία ή με παρατήρηση των αλλαγών 
στον αναπνευστικό όγκο, π.χ. μειωμένος αναπνευστικός 
όγκος. Εάν η τοποθέτηση ενδέχεται να είναι λανθασμένη, 
ελέγξτε αν υπάρχει ένα λείο, οβάλ οίδημα στο λαιμό, το 
οποίο να εκτείνεται κάτω από το θυρεοειδή χόνδρο. Εάν 
απουσιάζει, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πρόσθια 
λανθασμένη τοποθέτηση του άκρου της μάσκας στο 
λαρυγγικό στόμιο, ειδικά αν υπάρχει ασυνήθιστα 
παρατεταμένη φάση εκπνοής. Εάν η τοποθέτηση ενδέχεται 
να είναι λανθασμένη, ο αεραγωγός μπορεί να αφαιρεθεί και 
να εισαχθεί ξανά όταν το βάθος αναισθησίας είναι επαρκές 
για επανεισαγωγή. 

Συγκεκριμένες λανθασμένες τοποθετήσεις του LMA® 
ProSeal™συζητήθηκαν στην ενότητα 8.10. Επίσης, μπορεί 
να προκύψει μετατόπιση/περιστροφή του LMA® ProSeal™ 
κατά τη χρήση, λόγω υπερδιογκωμένου cuff, 
μετατοπισμένου cuff ή/και ακούσιου εκτοπισμού. Ελέγξτε 
την πίεση του cuff στην αρχή και περιοδικά κατά τη 
διάρκεια του περιστατικού,επιβεβαιώστε την ακεραιότητα 
του cuff πριν από τη χρήση και εξασφαλίστε σωστή 
σταθεροποίηση. Εάν το LMA® ProSeal™ εξέλθει από το 
στόμα κατά την εισαγωγή, η μάσκα μπορεί να έχει  
τοποθετηθεί λανθασμένα, με το άπω άκρο αναδιπλωμένο 
προς τα πίσω, στο φάρυγγα. Αφαιρέστε και εισαγάγετε 
ξανά ή περάστε το δάχτυλο πίσω από το άκρο. 

Απροσδόκητη παλινδρόμηση 
Η παλινδρόμηση μπορεί να παρουσιαστεί και σε 
νηστικούς ασθενείς για μια σειρά αιτιών (για παράδειγμα, 
αν η αναισθησία καταστεί ανεπαρκής), που έχουν ως 
αποτέλεσμα την εκροή υγρών από το σωλήνα 
παροχέτευσης. Έχει καταδειχθεί σε πτώματα ότι τα υγρά 
περνούν από το σωλήνα παροχέτευσης χωρίς λαρυγγική 
επιμόλυνση όταν η μάσκα έχει τοποθετηθεί σωστά. 

Εάν παρουσιαστεί παλινδρόμηση, ο αεραγωγός δεν 
πρέπει να αφαιρεθεί, με την προϋπόθεση ότι ο κορεσμός 
οξυγόνου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα. Επιβεβαιώστε 
ότι το βάθος της αναισθησίας είναι επαρκές και αυξήστε το 
ενδοφλέβια, αν χρειάζεται. Εάν παρουσιαστεί 
παλινδρόμηση σχετιζόμενη με λανθασμένα τοποθετημένη 
μάσκα, η εισρόφηση είναι θεωρητικά πιθανή. 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης εισρόφησης κατά τη χρήση 
της συσκευής, θα πρέπει να γείρετε αμέσως τον ασθενή 
με το κεφάλι προς τα κάτω. Αποσυνδέστε προσωρινά το 
αναισθητικό κύκλωμα ώστε το γαστρικό περιεχόμενο να μη 
διοχετευτεί στους πνεύμονες. Επιβεβαιώστε ότι το βάθος 
της αναισθησίας είναι επαρκές και αυξήστε την 
αναισθησία ενδοφλέβια, αν χρειάζεται. Ανατοποθετήστε τη 
συσκευή για να εξασφαλίσετε ότι το άπω άκρο βρίσκεται 
έναντι του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα και 
σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
σταθεροποίησης που περιγράφηκε στην ενότητα 8.11. Στη 
συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναρρόφηση 
μέσω του σωλήνα αεραγωγού. Η αναρρόφηση του 
τραχειοβρογχικού δέντρου με ινοπτικό βρογχοσκόπιο 
μέσω του σωλήνα αεραγωγού μπορεί να εφαρμοστεί αν τα 
αντανακλαστικά του αεραγωγού έχουν αμβλυνθεί επαρκώς. 

Εάν ενδέχεται να υπάρχει άλλο γαστρικό περιεχόμενο, 
μέσω του σωλήνα παροχέτευσης μπορεί να περάσει ένας 
γαστρικός σωλήνας. Η συσκευή δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί, 
με την προϋπόθεση ότι ο κορεσμός οξυγόνου διατηρείται 
σε αποδεκτό επίπεδο. 

Εάν ενδείκνυται από κλινική άποψη, ξεκινήστε την 
προετοιμασία για άμεση τραχειακή διασωλήνωση του 
ασθενή. Εάν έχει παρουσιαστεί εισρόφηση, ο ασθενής θα 
πρέπει να υποβληθεί σε ακτινογραφία θώρακος και, βάσει 
κλινικής εκτίμησης, σε αντιβιοτική θεραπεία, 
φυσιοθεραπεία και τραχειακή αναρρόφηση. 

Απόφραξη αεραγωγού με το LMA® ProSeal™ 
Υπάρχουν αναφορές απόφραξης του αεραγωγού 
σχετιζόμενης με τη χρήση του LMA® ProSeal™. Ορισμένες 
από τις αναφορές συσχετίστηκαν με θορυβώδη αναπνοή 
και αρνητική πίεση, που οδήγησαν σε εισροή αέρα στον 
οισοφάγο με την αναπνοή. Άλλοι κλινικοί γιατροί ανέφεραν 
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης εισπνευστικού συριγμού 
με το LMA® ProSeal™. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός 
της απόφραξης αεραγωγού είναι η πίεση από την άπω 
μάσκα, που προκαλεί στένωση της γλωττιδικής σχισμής 
και  επακόλουθο μηχανικό κλείσιμο των φωνητικών 
χορδών. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η αναδίπλωση του 
τείχους του cuff εσωτερικά, που προκαλεί φυσική 
απόφραξη του αεραγωγού. Σε περίπτωση που ο ασθενής 
εμφανίσει ενδείξεις απόφραξης αεραγωγού, μπορούν να 
ληφθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
• Επιβεβαιώστε ότι το βάθος της αναισθησίας είναι 

επαρκές και αυξήστε το αν χρειάζεται. 
• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση στο εσωτερικό του cuff δεν 

είναι >60 cm H2O. Μειώστε την πίεση του cuff, αν 
χρειάζεται, διατηρώντας επαρκή στεγανοποίηση. 

• Εάν ο ασθενής αναπνέει αυτόματα, παρέχετε θετική 
τελοεκπνευστική πίεση έως ένα κλινικά ασφαλές 
επίπεδο ή χρησιμοποιήστε αερισμό θετικής πίεσης. 

• Δοκιμάστε να τοποθετήσετε το κεφάλι και τον αυχένα 
του ασθενή σε θέση όσφρησης (κεφάλι σε έκταση 
και αυχένας σε κάμψη). 

• Μπορείτε να εφαρμόσετε ινοπτική εξέταση για να 
αξιολογήσετε τη θέση του cuff και τη λειτουργία των 
φωνητικών χορδών. 

• Εάν όλες οι άλλες προσπάθειες δεν έχουν 
αποτέλεσμα, αφαιρέστε και επανεισάγετε. 

• Εάν κριθεί ορθό, εξετάστε το ενδεχόμενο εισαγωγής 
ενός LMA® ProSeal™ μικρότερου μεγέθους. 

Προσοχή: Εάν τα προβλήματα του αεραγωγού 
παραμένουν ή ο αερισμός είναι ανεπαρκής, ο αεραγωγός 
MA ProSeal™ Αirway θα πρέπει να αφαιρεθεί και ο 
αεραγωγός θα πρέπει να συσταθεί με κάποια άλλα μέσα. 

9.5 Ανάνηψη από την αναισθησία και 
αφαίρεση συσκευής 

Εάν είναι δυνατόν, αναστρέψτε το νευρομυϊκό αποκλεισμό 
ή επιτρέψτε στον αποκλεισμό να εξαλειφθεί πριν 
απενεργοποιήσετε τους αναισθητικούς παράγοντες στο τέλος 
της χειρουργικής ή διαγνωστικής διαδικασίας. Με ήπιο 
υποβοηθούμενο αερισμό, θα πρέπει να αφήσετε τον ασθενή 
να αρχίσει να αναπνέει αυτόματα. Σε αυτό το στάδιο 
συνιστάται ο έλεγχος της πίεσης στο εσωτερικό του cuff. 

Το σωστά τοποθετημένο LMA® ProSeal™ είναι καλά ανεκτό 
έως ότου επανέλθουν τα προστατευτικά αντανακλαστικά,με 
την προϋπόθεση ότι οι πιέσεις στο εσωτερικό του cuff 
διατηρούνται γύρω στα 60 cm H2O. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να διατηρηθεί ελεύθερος αεραγωγός έως ότου ο ασθενής 
είναι σε θέση να καταπιεί και να βήξει από μόνος του. 
Η αφαίρεση πρέπει πάντα να διεξάγεται σε μια περιοχή 
όπου υπάρχει εξοπλισμός αναρρόφησης και δυνατότητες 
ταχείας τραχειακής διασωλήνωσης. Θα πρέπει να 
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

• Η παρακολούθηση του ασθενή θα πρέπει να 
συνεχιστεί σε όλο το στάδιο ανάνηψης. Θα πρέπει 
να χορηγείται συνεχώς οξυγόνο μέσω του 
αναισθητικού κυκλώματος ή μέσω ενός σωλήνα 
τύπου T. Εάν απαιτείται αναρρόφηση γύρω από τη 
στοματική κοιλότητα ή μέσα στο σωλήνα αεραγωγού 
ή παροχέτευσης, θα πρέπει να διεξαχθεί πριν 
επανέλθουν τα αντανακλαστικά. 

• Αφήστε τον ασθενή ανενόχλητο, χορηγώντας του 
οξυγόνο και εφαρμόζοντας τις διαδικασίες 
παρακολούθησης, έως ότου επανέλθουν τα 
αντανακλαστικά του. Δεν συνιστάται η μετακίνηση 
του ασθενή από την ύπτια θέση στην πλάγια 
κατακεκλιμένη θέση, εκτός εάν υπάρχει άμεση 
ανάγκη γι’ αυτό, όπως σε περίπτωση 
παλινδρόμησης ή εμετού. Εάν ο ασθενής πρέπει να 
ξυπνήσει στην πλάγια θέση, θα πρέπει να τον φέρετε 
σε αυτή τη θέση ενώ τελεί υπό επαρκή αναισθησία. 

• Αποφύγετε την αναρρόφηση του σωλήνα αεραγωγού 
ενώ το LMA® ProSeal™ είναι τοποθετημένο. Το 
φουσκωμένο cuff προστατεύει το λάρυγγα από 
στοματικές εκκρίσεις και πιθανότατα δεν θα 
απαιτηθεί αναρρόφηση. Η αναρρόφηση και η 
σωματική διέγερση μπορεί να προκαλέσουν 
λαρυγγικό σπασμό, αν η αναισθησία είναι ελαφρά. 

• Προσέξτε για τυχόν ενδείξεις κατάποσης. Συνήθως 
είναι ασφαλές και εύκολο να αφαιρέσετε την 
κολλητική ταινία όταν αρχίσει η κατάποση. Ωστόσο, 
το διάστημα ανάμεσα στην αρχή της κατάποσης και 
την ικανότητα ανοίγματος του στόματος διαφέρει 
από ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με τη διάρκεια και 
τον τύπο της αναισθησίας. 

• Ξεφουσκώστε το cuff και ταυτόχρονα αφαιρέστε τη 
συσκευή, μόνο όταν ο ασθενής είναι σε θέση να 
ανοίξει το στόμα του αφού του ζητηθεί. Εάν το cuff 
ξεφουσκώσει πριν επανέλθουν τα ενεργά 
αντανακλαστικά κατάποσης και βήχα, εκκρίσεις από 
τον άνω φάρυγγα μπορεί να εισέλθουν στο λάρυγγα 
προκαλώντας βήχα ή λαρυγγικό σπασμό. 
Επιβεβαιώστε τη βατότητα του αεραγωγού και το 
βάθος αναπνοής. Στη συνέχεια μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε στοματική αναρρόφηση, 
αν απαιτείται. 

Εάν ο αεραγωγός πρόκειται να αφαιρεθεί σε μονάδα 
ανάνηψης, το προσωπικό της μονάδας θα πρέπει να 
εκπαιδευτεί για κάθε ζήτημα διαχείρισης του 
LMA® ProSeal™.Ένας αναισθησιολόγος θα πρέπει να 
είναι πάντα διαθέσιμος  αν η συσκευή πρόκειται να 
αφαιρεθεί εκτός του χειρουργείου. 

10 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Τα μικρότερα μεγέθη αεραγωγού δείχνουν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά σε παιδιά, παρά τις διαφορές μεταξύ του 
λάρυγγα ενηλίκων και βρεφών. Συνιστάται η χρήση των 
αεραγωγών σε νεογέννητα και μικρά παιδιά να 
πραγματοποιείται από αναισθησιολόγους εξοικειωμένους 
με παιδιατρικούς ασθενείς και ήδη έμπειρους στην 
αναισθησία αεραγωγού ενηλίκων. 

Το Παράρτημα στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου 
παρέχει βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα μεγέθη. Για 
τα παιδιά σε μεταβατικά βάρη, η αντικατάσταση του 
μεγέθους ενδέχεται να είναι απαραίτητη. 

Η εισαγωγή του αεραγωγού LMA® Airway σε παιδιά 
διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται και για 
τους ενήλικες, έπειτα από εισαγωγή στην αναισθησία είτε 
ενδοφλέβια είτε με αέριο, με την προϋπόθεση ότι 
επιτυγχάνεται επαρκές βάθος αναισθησίας. Η εισαγωγή 
επιτυγχάνεται στο ίδιο επίπεδο αναισθησίας που 
θεωρείται κατάλληλο για τραχειακή διασωλήνωση. Η 
συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων αεραγωγού σε παιδιά 
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με τον αεραγωγό LMA® Airway φαίνεται να έχει την ίδια 
τάση όπως στους ενήλικες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με 
κάθε μορφή αναισθησίας και διαχείρισης αεραγωγού σε 
βρέφη και παιδιά όπου ο αερισμός είναι ανεπαρκής, ο 
αποκορεσμός είναι πιθανό να εμφανιστεί νωρίτερα λόγω 
υψηλότερης κατανάλωσης οξυγόνου. 

Η αναισθησία του αεραγωγού LMA® Airway σε παιδιά και 
βρέφη σχετίζεται με τη διατήρηση υψηλότερου κορεσμού 
οξυγόνου σε σχέση με μια μάσκα προσώπου και τον 
αεραγωγό Guedel και την ικανότητα για βήχα και κλάμα 
όταν ξυπνούν. Ο αεραγωγός LMA® Airway είναι 
κατάλληλος για πολλές σύντομες παιδιατρικές 
περιπατητικές χειρουργικές ή διαγνωστικές επεμβάσεις και 
για εκείνες κατά τις οποίες η πρόσβαση στο κεφάλι και το 
λαιμό θα περιοριζόταν από τη χρήση της μάσκας 
προσώπου. 

11 ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
(MRI) 

MR Conditional 
Μη κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το LMA® ProSeal™ είναι 
κατάλληλο για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις. 
Ένας ασθενής με αυτή τη συσκευή μπορεί να υποβληθεί 
σε ασφαλή σάρωση με ένα σύστημα μαγνητικής 
τομογραφίας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• Πριν εισέλθει ο ασθενής στο χώρο της μαγνητικής 

τομογραφίας, ο αεραγωγός θα πρέπει να είναι καλά 
στερεωμένος στη θέση του με κολλητική ταινία, 
υφασμάτινη ταινία ή άλλο κατάλληλο μέσο για να 
αποτραπεί η μετακίνηση ή μετατόπισή του. 

• Στατικό μαγνητικό πεδίο 3 Tesla ή λιγότερο 
• Μέγιστο χωρικό βαθμωτό μαγνητικό πεδίο 720 

Gauss/cm (7.2T/m) ή λιγότερο 
• Μέγιστο αναφερθέν σύστημα μαγνητικής 

τομογραφίας, ειδικός ρυθμός απορρόφησης κατά 
μέσο όρο σε όλο το σώμα (SAR) 4-W/kg (Πρώτο 
Επίπεδο Ελεγχόμενης Λειτουργίας του συστήματος 
μαγνητικής τομογραφίας) για 15 λεπτά σάρωσης 
(ανά ακολουθία παλμών) 

Θερμότητα σχετιζόμενη με μαγνητική 
τομογραφία 
Υπό τις συνθήκες σάρωσης που ορίζονται παραπάνω, 
το LMA® ProSeal ™ αναμένεται να παράγει μέγιστη 
αύξηση θερμοκρασίας 2,2 °C μετά από 15 λεπτά 
συνεχούς σάρωσης. 

Πληροφορίες τεχνήματος 

Το μέγιστο μέγεθος του τεχνήματος όπως φαίνεται σε μια 
ακολουθία παλμών ηχώ βαθμίδας και σε ένα σύστημα 
μαγνητικής τομογραφίας 3-Tesla εκτείνεται περίπου 50 mm 
σε σχέση με το μέγεθος και το σχήμα του LMA® ProSeal™, 
Μέγεθος 5. 

12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Κατασκευαστής 

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης σε αυτόν τον 
ιστότοπο: www.LMACO.com 

 Όγκος αέρα διάτασης 

Βάρος ασθενούς 

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση 

Δεν κατασκευάζεται με φυσικό ελαστικό κόμμι 

Δεν κατασκευάζεται με φυσικό ελαστικό κόμμι 

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή 

Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως 

Διατηρήστε το στεγνό 

Με αυτή την πλευρά προς τα πάνω 

Κωδικός προϊόντος 

Αριθμός παρτίδας 

Σήμανση CE 

Αριθμός σειράς 

Μην επαναχρησιμοποιείτε περισσότερες 
από 40 φορές 

Μη αποστειρωμένο 

μαγνητική τομογραφία υπό 
προϋποθέσεις 

Ένδειξη ότι η συσκευή είναι 
ιατροτεχνολογικό προϊόν 

Ημερομηνία κατασκευής 

Rx only Μόνο με ιατρική συνταγή 

MR 
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13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 
• Μετά την εισαγωγή, φουσκώστε το cuff σε πίεση που δεν ξεπερνά τα 60 cm H2O στο εσωτερικό του cuff. 
• Πραγματοποιήστε σύνδεση στο αναισθητικό κύκλωμα και ελέγξτε για διαρροές από το σωλήνα παροχέτευσης και το σωλήνα αεραγωγού. 
• Επιβεβαιώστε τη θέση του αναστολέα σύγκλεισης. 
• Τοποθετήστε μια μικρή δόση λιπαντικής γέλης στο εγγύς άκρο του σωλήνα παροχέτευσης και πιέστε απαλά τον ασκό για να αξιολογήσετε την κίνηση. 
• Εάν είναι απαραίτητο, περάστε ένα στοματογαστρικό σωλήνα στο άκρο της μάσκας για να επιβεβαιώσετε ότι ο σωλήνας παροχέτευσης είναι βατός. 
• Αφού τοποθετήσετε σωστά, ασκήστε υπερωική πίεση στους σωλήνες ενώ πιέζετε απαλά ώστε να επικαθίσει. 

Σωστή τοποθέτηση x Λανθασμένη τοποθέτηση x Λανθασμένη τοποθέτηση x Λανθασμένη τοποθέτηση 

Τοποθέτηση της 
μάσκας 

Άκρο πίσω από αρυταινοειδείς και 
κρικοειδείς χόνδρους 

Άκρο πολύ ψηλά στο φάρυγγα Άκρο εντός της λαρυγγικής κοιλότητας Άκρο αναδιπλωμένο προς τα πίσω 

Διαρροή αερίου 
από το σωλήνα 
παροχέτευσης 

Όχι Ναι Ναι Όχι 

Αναστολέας 
σύγκλεισης 

Περίπου στην ενδιάμεση απόσταση 
μεταξύ των δοντιών 

Πολύ ψηλά Περίπου στην ενδιάμεση απόσταση 
μεταξύ των δοντιών 

Πολύ ψηλά 

Δοκιμή 
λιπαντικού 

Ελαφρά κίνηση μηνίσκου Ενδέχεται να υπάρχει κίνηση, ανάλογα 
με τη θέση 

 Εκσεσημασμένη κίνηση σε μορφή
επάνω/κάτω 
 Εξαγωγή λιπαντικού ή αυτόματος 

σχηματισμός φυσαλίδας 

Καμία κίνηση μηνίσκου 

Πρόσθετη 
επαλήθευση 

Το πέρασμα του σωλήνα  OG στο άκρο 
της μάσκας υποδηλώνει ότι ο σωλήνας 
παροχέτευσης είναι βατός 

Η περαιτέρω πίεση προς τα μέσα 
εξαλείφει τη διαρροή 

Η περαιτέρω πίεση προς τα μέσα 
αυξάνει την απόφραξη 

Η δυσκολία στο πέρασμα του σωλήνα  
OG υποδεικνύει φραγμένο σωλήνα 
παροχέτευσης 
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14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ LMA® PROSEAL™ 

Προβλήματα μετά την εισαγωγή Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις 

Ανεπαρκής στεγανοποίηση 
αεραγωγού / διαρροή αέρα 
(αισθητή διαρροή αέρα, 
ανεπαρκής αερισμός) 

Η μάσκα έχει επικαθίσει πολύ ψηλά στο φάρυγγα Προωθήστε τη μάσκα περαιτέρω και επανασφαλίστε τους 
σωλήνες αεραγωγού με ταινία 

Ανεπαρκής αναισθησία Προβείτε σε αύξηση της αναισθησίας 

Ανεπαρκής σταθεροποίηση Εξασφαλίστε υπερωική πίεση και σωστή σταθεροποίηση 

Υπερδιόγκωση του cuff Ελέγξτε την πίεση του cuff στην αρχή και περιοδικά κατά 
τη διάρκεια του περιστατικού, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε 
νιτρώδες οξείδιο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει τα 
60 cm H2O (προσαρμόστε εάν χρειάζεται) 

Kήλη του cuff Ελέγξτε την ακεραιότητα του cuff πριν από τη χρήση και 
ξεφουσκώστε πλήρως πριν από την αποστείρωση με 
αυτόκαυστο 

Διαρροή αερίου προς το σωλήνα 
παροχέτευσης, με ή χωρίς αερισμό 
θετικής πίεσης 

Η μάσκα έχει επικαθίσει πολύ ψηλά στο φάρυγγα Προωθήστε τη μάσκα περαιτέρω και επανασφαλίστε τους 
σωλήνες αεραγωγού με ταινία 

Λανθασμένη τοποθέτηση στη λαρυγγική κοιλότητα Αφαιρέστε και επανεισάγετε 

Ανοιχτός άνω οισοφαγικός σφιγκτήρας Παρακολουθήστε 

Απόφραξη αεραγωγού (δύσκολος 
αερισμός, φώνηση, συριγμός) 

Λανθασμένη τοποθέτηση στη λαρυγγική κοιλότητα Αφαιρέστε και επανεισάγετε 

Το άπω άκρο της μάσκας πιέζει τη γλωττιδική σχισμή με μηχανικό 
κλείσιμο των φωνητικών χορδών 

- Εξασφαλίστε επαρκή αναισθησία και σωστή πίεση 
φουσκώματος cuff,

- Τοποθετήστε το κεφάλι/αυχένα του ασθενή σε θέση 
όσφρησης 

- Δοκιμάστε αερισμό θετικής πίεσης ή αυξήστε τη θετική 
τελοεκπνευστική πίεση

Αναδίπλωση του τείχους του cuff εσωτερικά - Εξετάστε το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός LMA® 
ProSeal™ μικρότερου μεγέθους 

- Εξασφαλίστε τη σωστή πίεση φουσκώματος cuff

Γαστρική διάταση Άπω άκρο της μάσκας αναδιπλωμένο προς τα πίσω Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά ή περάστε το δάχτυλο 
πίσω από το άκρο 

Η μάσκα έχει επικαθίσει πολύ ψηλά στο φάρυγγα Προωθήστε τη μάσκα περαιτέρω και επανασφαλίστε τους 
σωλήνες αεραγωγού με ταινία 

Μετατόπιση/Περιστροφή/Η μάσκα 
εξέχει από το στόμα 

Υπερδιόγκωση του cuff Ελέγξτε την πίεση του cuff στην αρχή και περιοδικά κατά 
τη διάρκεια του περιστατικού, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε 
νιτρώδες οξείδιο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει τα 
60 cm H2O 

Κήλη του cuff Ελέγξτε την ακεραιότητα του cuff πριν από τη χρήση 

Ακούσιος εκτοπισμός Εξασφαλίστε σωστή σταθεροποίηση 

Άπω άκρο της μάσκας αναδιπλωμένο προς τα πίσω Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά ή περάστε το δάχτυλο 
πίσω από το άκρο 

Ανεπαρκής σταθεροποίηση Εξασφαλίστε υπερωική πίεση και σωστή σταθεροποίηση 

Αντίσταση στην εισαγωγή του 
σωλήνα OG 

Ανεπαρκής λίπανση Προσθέστε λιπαντικό και επιχειρήστε ξανά το πέρασμα 
του σωλήνα  OG 

Άπω άκρο της μάσκας αναδιπλωμένο προς τα πίσω Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά ή περάστε το δάχτυλο 
πίσω από το άκρο 

Η μάσκα έχει επικαθίσει πολύ ψηλά στο φάρυγγα Προωθήστε τη μάσκα περαιτέρω και επανασφαλίστε τους 
σωλήνες αεραγωγού με ταινία 

Λανθασμένη τοποθέτηση στη λαρυγγική κοιλότητα Αφαιρέστε και επανεισάγετε 

Συνολική υπερδιόγκωση του cuff Ελέγξτε την πίεση του cuff στην αρχή και περιοδικά κατά 
τη διάρκεια του περιστατικού, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε 
νιτρώδες οξείδιο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει τα 
60 cm H2O 
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15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Επιλογή ασθενή 

Οι πληροφορίες επιλογής ασθενή στο συνοδευτικό πίνακα διατίθενται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης. Η έρευνα σχετικά με το σύστημα LMA® Classic™ υπέδειξε ότι το μέγεθος 
4 ή 5 είναι κατάλληλο για τους περισσότερους ενήλικες. Ωστόσο, η επιλογή του μεγέθους οποιασδήποτε ιατρικής συσκευής πρέπει να βασίζεται σε κλινική εκτίμηση. 

Όγκος αέρα φουσκώματος 

Οι όγκοι αέρα φουσκώματος που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι οι μέγιστες τιμές και δεν πρέπει να ξεπερνώνται κατά τη χρήση. Μετά την εισαγωγή, το cuff πρέπει να 
φουσκώνει μέχρι να επιτευχθεί πίεση απλής στεγανοποίησης. 

ΜέγεθοςLMA® ProSeal™ Πληροφορίες επιλογής ασθενή Μέγιστος όγκος αέρα φουσκώματος Μέγιστη διάμετρος 
στοματογαστρικού σωλήνα 

Μέγεθος εισαγωγέα 

1 έως 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 

Αυτό τυπικά αντιστοιχεί σε πίεση 60 cm H2O στο εσωτερικό του cuff. Αυτή η πίεση δεν πρέπει να ξεπερνάται. Εάν δεν επιτευχθεί στεγανοποίηση μετά το φούσκωμα του cuff σε αυτή 
την πίεση, είτε η συσκευή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα είτε απαιτείται μεγαλύτερο μέγεθος. Όταν είναι δυνατόν, συνιστάται η χρήση του μεγαλύτερου κατάλληλου μεγέθους 
σε χαμηλότερη πίεση στο εσωτερικό του cuff, παρά το αντίθετο. 
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