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VARÚÐ: Bandarísk alríkislög takmarka sölu og pöntun 

á þessum búnaði við heilbrigðisstarfsmenn sem hafa 
tilskilin leyfi til að nota hann.  

VIÐVÖRUN: LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal 

Introducer eru ekki afhent sæfð og verður því að 

hreinsa og sæfa fyrir fyrstu notkun og hverja notkun 

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

VIÐVÖRUN: Fyrir notkun skal lesa allar viðvaranir, 

varúðarreglur og leiðbeiningar sem finna má í þessum 

notkunarleiðbeiningum. 
 

1 LÝSING Á BÚNAÐINUM  

LMA®  kokrennan er nýstárlegt tæki til að stjórna 

öndunarvegi ofan raddfæra. Síðan LMA®  tækið kom á 

markað árið 1988 hefur það verið notað hjá yfir 200 milljón 

sjúklingum við hefðbundnar og bráða skurðaðgerðir.  

LMA® ProSeal™ er háþróuð útgáfa LMA®  kokrennunnar 

sem nota má samkvæmt sömu ábendingum og LMA® 
Classic™. LMA® ProSeal™ er hannað í því augnamiði að 

bjóða fleiri eiginleika en LMA® Classic™, sem breikkar 

notkunar- og ábendingarsvið LMA®  kokrennunnar. Á 

meðan LMA® Classic™ má nota ásamt jákvæðum 

lágþrýstingi við loftun (PPV), er LMA® ProSeal™ 

sérstaklega hannað til notkunar ásamt PPV, með eða án 

vöðvaslakandi lyfja, við hærri loftvegaþrýsting. LMA® 
ProSeal™ verndar ekki öndunarveginn fyrir áhrifum 

uppvellu og ásvelgingar.  

LMA® ProSeal™ hefur fjóra meginhluta: grímu, loftslöngu 

með stjórnblöðru, slöngu í öndunarveginn og 

frárennslisslöngu (mynd 1). Gríman er hönnuð til að falla að 

lögun barkakýlisins, þar sem rásin snýr að barkakýlisopinu. 

Gríman er búin belg sem þéttist við barkaopið og stærri 

gerðir eru búnar aftari belg sem eykur þéttni. Áfest við 

grímuna er uppblástursslanga og við enda hennar 

stýriblaðra og loki til að blása upp og lofttæma grímuna. 

Rauður tappi er í lokubúnaðinum til að hleypa afgangslofti 

af grímunni við gufusæfingu. Hann kemur í veg fyrir þenslu 

belgsins þegar hann er opnaður við gufusæfingu. Taka 

verður tappann úr áður en gufusæfing fer fram og setja 

hann síðan aftur á sinn stað fyrir klíníska notkun. Eldri LMA® 
ProSeal™ tæki eru mögulega ekki búin rauðum tappa. 

Frárennslisslanga fer hliðlægt í slönguna fyrir 

öndunarveginn og fer um botn grímuopsins við enda 

grímunnar fjær efri vélindisloka. Slangan í öndunarveginn 

er styrkt með vír til að koma í veg fyrir að hún falli saman og 

á enda hennar er staðlað 15 mm tengi.  

Til samræmis við líkamsbyggingu nýbura er stærð 1 af 

LMA® ProSeal™ ekki búin bitvörn (mynd 2). Stærð 1 af 

LMA® ProSeal™ er einnig frábrugðin öðrum stærðum að 

því leyti að tækið er búið hlutfallslega stærri 

frárennslisslöngu (8fr).  

Allir íhlutir eru framleiddir án náttúrulegs latex. Teleflex 

Medical mælir með því að Ekki skal endurnota LMA® 
ProSeal™ oftar en í 40 skipti. Fyrir utan að bjóða hina 

alþekktu eiginleika LMA® Classic™, býður LMA® 
ProSeal™ einnig upp á eftirtalda eiginleika:  

• Mýkra efni í belg, dýpri grímuskál og sérlagaðan belg 

til að gefa meiri þéttni en LMA® Classic™ við tiltekinn 

þrýsting í belgnum hvað fullorðinsstærðir varðar.  

• Endurbætt staðsetning belgs gefur betri þéttni en LMA® 
Classic™ við tiltekinn þrýsting í belgnum.  

• Rásarop (eða frárennslisslanga) við efri vélindisloka 

gerir kleift að tæma seytingu í maga og opnar aðgengi 

að meltingarvegi. Slöngunni er einnig ætlað að koma í 

veg fyrir innblástur í maga fyrir slysni.  

• Frárennslisslöngu sem leyfir blindandi ísetningu á 

stöðluðum slöngum í munn og maga, hver svo sem 

líkamsstelling sjúklingsins er, án þess að þörf sé á að 

nota Magill-töng.  

• Tvöfalda uppsetningu á slöngum sem dregur úr líkum 

á snúningi grímunnar. Ný hönnun belgsins ásamt 

sveigjanlegum slöngum gera það að verkum að tækið 

helst mun betur á sínum stað.  

• Innbyggða bitvörn (nema í LMA® ProSeal™ af stærð 

1) sem dregur úr hættunni á teppu í öndunarvegi og 

skemmdum á slöngum 

• Staðsetningaról fyrir LMA® ProSeal™ Introducer sem 

er með pláss fyrir vísifingur eða þumalfingur fyrir 

ísetningu á handvirkan hátt (mynd 3).  

• Staðsetning frárennslisslöngunnar inni í belgnum kemur í 

veg fyrir að barkalokið stífli slönguna fyrir öndunarveginn. 

Á þann hátt þarf ekki að nota stangir til opnunar.  

LMA® ProSeal™ er hannað sem lágmarksörvandi 

öndunartæki. Þegar tækið er að fullu ísett með réttri 

ísetningartækni, liggur fjærendi belgsins að efri vélindisloka. 

Hliðarnar snúa að peruskotinu (piriform fossae) og efri 

jaðrar hvíla á tungurótinni (mynd 4). 
 

Aukabúnaður: LMA® ProSeal™ Introducer er 

aukabúnaður fyrir LMA® ProSeal™. Tækið er ætlað til að 

auðvelda ísetningu LMA® ProSeal™ án þess að 

nauðsynlegt reynist að setja fingur í munn sjúklingsins. 
LMA® ProSeal™ Introducer-tækið kemur með ráðlagðri 

sveigju svo unnt er að nota það strax. Það er afhent ósæft 

og er gufusæfanlegt. LMA® ProSeal™ Introducer-tækið 

kemur í eftirfarandi tveimur gerðum af mismunandi 

stærðum og notkunarmöguleikum: 

 
 

15mm tengi 

Innbyggð bitvörn 

Slanga í öndunarveg 

Frárennslisslanga 

Uppblástursslanga 

Stýriblaðra 

Ól fyrir ísetningartæki 

Op slöngu í öndunarveg 

Innri frárennslisslanga

Op frárennslisslöngu 

Loki 

(Rauður tappi) 

Belgur 

Gríma 

Tengi 

Slanga í öndunarveg 

Frárennslisslanga 

Uppblástursslanga 

Stýriblaðra 

Op slöngu í 
öndunarveg 

Innri frárennslisslanga 

Op frárennslisslöngu 

Belgur 

Rauður tappi 

Mynd 1 Íhlutir LMA ProSeal™ í stærðum 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 og 5. 

Mynd 3 LMA ProSeal™ með LMA ProSeal™ Introducer á 
sínum stað. 

 

Mynd 2: Íhlutir LMA ProSeal™ í stærð 
1. 
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LMA® ProSeal™ Introducer-tæki af stærð 1–2,5: Þetta 
Introducer-tæki er ætlað til notkunar með LMA® ProSeal™ af 

stærð 1 til 2,5. Þetta Introducer-tæki samanstendur fyrst og 

fremst af handfangi og aðalhluta. Báðir þessir hlutar eru úr 

ryðfríu stáli sem hentar fyrir lækningatæki. 

LMA® ProSeal™ Introducer-tæki af stærð 3–5: Þetta 

Introducer-tæki er ætlað til notkunar með LMA® ProSeal™ af 

stærð 3 til 5. Þetta Introducer-tæki samanstendur fyrst og fremst 
af handfangi, aðalhluta og hlíf. Handfangið og aðalhlutinn eru úr 

ryðfríu stáli sem hentar fyrir lækningatæki. Hlífin er gerð úr 

silíkonefni sem hentar fyrir lækningatæki. 

LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer eru 
eingöngu ætlað til notkunar af heilbrigðisstarfsmönnum 

sem þjálfaðir eru í meðhöndlun öndunarvega. 

2 ÁBENDINGAR UM NOTKUN  

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ er ætlaður til að ná og viðhalda stjórn á 

öndunarvegi við hefðbundnar og bráða svæfingaaðgerðir 
hjá fastandi sjúklingum, annaðhvort með venjulegri öndun 

eða öndunarvél með jákvæðum þrýstingi. Búnaðurinn er 

einnig ætlaður til að opna öndunarveginn við þekkt eða 

óvænt erfið tilvik er varða öndunarveginn. 

LMA® ProSeal™ er ekki ætlaður til notkunar í stað 

barkaslöngu og hentar best fyrir áætlaðar skurðaðgerðir þar 

sem barkaþræðing er ekki nauðsynleg.  

LMA® ProSeal™ má nota til að opna umsvifalaust 
öndunarveg við endurlífgunartilraunir á hjarta og lungum 

(CPR) hjá meðvitundarlausum sjúklingum, sem sýna engin 

viðbrögð í tungu, koki og í barkakýli og þurfa hugsanlega á 
öndunarvél að halda. Í slíkum tilvikum skal eingöngu nota 

LMA® ProSeal™ þegar barkaþræðingu verður ekki 

viðkomið.  

LMA® ProSeal™ Introducer 

LMA® ProSeal™ Introducer er fjarlægjanlegt tæki ætlað til að 
auðvelda ísetningu LMA® ProSeal™ án þess að nauðsynlegt 

reynist að setja fingur í munn sjúklingsins. 

3 UPPLÝSINGAR UM ÁHÆTTU-ÁVINNING 

Við notkun hjá sjúklingi sem sýnir enga svörun og þarf á 

endurlífgun að halda eða hjá sjúklingi með erfiðan 

öndunarveg í bráðaleið (þ.e. „ekki hægt að koma fyrir 
barkapípu“, „ekki hægt að viðhalda loftskiptum“), skal meta 

hvort hugsanlegur ávinningur við að opna öndunarveg vegi 

þyngra en hætta á uppvellu og ásvelgingu.  

4 FRÁBENDINGAR  

LMA® ProSeal™ 

Vegna mögulegrar hættu á uppvellu og ásvelgingu skal ekki 

nota LMA® ProSeal™ í stað barkaslöngu hjá eftirfarandi 
áætluðum eða erfiðum öndunarsjúklingum sem er ekki í neyð 

(non-emergency pathway):  

• Hjá sjúklingum sem ekki eru fastandi, þar með talið hjá 
sjúklingum þar sem ekki er hægt að staðfesta að þeir 

séu fastandi.  

• Hjá sjúklingum sem þjást af mikilli eða alvarlegri offitu, 
sjúklingum sem eru komnir meira en 14 vikur á leið í 

meðgöngu eða sjúklingum með marga eða meiri háttar 

áverka, bráða áverka á kviðarholi eða brjóstholi, þegar 
sjúkdómsástand er til staðar sem tengist tafinni 

magatæmingu eða notkun á ópíumlyfjum áður en 

sjúklingur fastar.  

LMA®  ProSeal™ er heldur ekki ætlað til notkunar við 

eftirfarandi aðstæður:  

• Hjá sjúklingum með minnkaðan sveigjanleika í lungum, 

eins og hjá sjúklingum með bandvefsmyndun í lungum, 
vegna þess að öndunarbúnaðurinn myndar lágþrýstiþétti 

í kringum barkakýlið.  

• Hjá sjúklingum þar sem búist er við að hámarks 

innöndunarþrýstingur í öndunarvegi fari yfir 30 cm H2O 

við notkun á LMA® ProSeal™.  

• Hjá fullorðnum sjúklingum sem eru ekki færir um að 

skilja leiðbeiningar né geta svarað á fullnægjandi hátt 
spurningum varðandi sjúkrasögu þeirra, þar sem 

möguleiki er á frábendingu á notkun LMA® ProSeal™ 

hjá slíkum sjúklingum.  

LMA® ProSeal™ Introducer 

Engar frábendingar eru þekktar við notkun LMA® ProSeal™ 

Introducer-tækis 

 

5 VARNAÐARORÐ OG VARÚÐARREGLUR 
Í þessari notendahandbók má finna viðeigandi varnaðarorð 
og varúðarráðstafanir sem lýsa mögulegum öryggishættum 

sem tengjast notkun á LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer, takmarkanir við notkun og aðgerða sem grípa 

verður til skyldu þær henda. Notandi ætti að kynna sér 
eftirfarandi upplýsingar og öll varnaðarorð og 

varúðarráðstafanir í handbókinni áður en LMA® ProSeal™ 

og LMA® ProSeal™ Introducer-tæki eru notuð. 

 

5.1 Varnaðarorð  

• LMA® ProSeal™ verndar ekki sjúklinginn fyrir áhrifum 

uppvellu og ásvelgingar.  

• Nærvera magaslöngu dregur ekki úr líkum á uppvellu 

og eykur mögulega hættuna á uppvellu vegna þess að 
magaslangan getur gert neðri vélindisloka óvirkan.  

• Ef tækið er notað hjá fastandi sjúklingi þar sem hætta 

er á magatæmingartregðu, skal grípa til fyrirbyggjandi 

aðgerða til að tæma innihald magans og nota 

viðeigandi meðferð með sýrubindandi lyfjum. Dæmi um 
sjúkdómsástand þar sem hætta er á 

magatæmingartregðu hjá fastandi sjúklingum getur 

verið en takmarkast ekki við: þindarslit (hiatal hernia) 
og miðlungsmikla offitu.  

• Hjá sjúklingum með alvarlega áverka í munni og koki 

skal eingöngu nota tækið þegar aðrar tilraunir til að 

opna öndunarveginn hafa mistekist.  

• LMA® ProSeal™ sýnir rafsegulvíxlun við MRI-

aðstæður. Sjá kafla 11 til að fá upplýsingar um MRI 
áður en tækið er notað í MRI-umhverfi. Nauðsynlegt er 

að festa tækið á réttan hátt til að koma í veg fyrir 

mögulegar hreyfingar þess vegna segulvíxlverkana.  

• Dreifing nituroxíðs, súrefnis eða lofts getur aukið eða 

dregið úr magni og þrýstingi í belgnum. Til að tryggja 

að þrýstingur í belgnum verði ekki of mikill, skal mæla 
reglulega þrýstinginn í belgnum meðan á meðferð 

stendur með þrýstingsmæli.  

• Þegar tækið er notað við sérstakar umhverfisaðstæður, 

svo sem aukið magn súrefnis, skal tryggja að allur 

nauðsynlegur undirbúningur og varúðarráðstafanir hafi 
verið gerðar, sérstaklega með tilliti til eldhættu og 

forvarna. Tækið kann að vera eldfimt í návist leysi- og 

rafvefjabrennslubúnaðar.  

• Til að forðast áverka skal öllum stundum forðast að 

nota of mikla krafta við notkun tækisins. Forðast skal 
öllum stundum að nota of mikla krafta.  

• Ekki skal nota LMA®  öndunarbúnaðinn né íhluti hans 

ef hann er sýnilega skemmdur.  

• Aldrei skal blása of miklu lofti í belginn eftir ísetningu. 

Forðast skal meiri þrýsting í belgnum en sem nemur 60 

cm H2O. Belgurinn er hannaður til þess að vera blásinn 

upp við lágan þrýsting (u.þ.b. 60 cm H2O). Ef of mikið 
loft er notað, eykur slíkt mögulega ekki þéttni, tengist 

mögulega slímhúðarþurrð, getur valdið því að tækið 

færist úr stað og getur valdið því að frárennslisslangan 
falli saman.  

• Of mikill þrýstingur í blöðru getur valdið rangri 

staðsetningu og sjúkdómsástandi í koki og barkakýli, 

þar með talið særindum í hálsi, kyngingartregðu og 

tauga áverkum.  

• Allar prófanir sem eru ekki klínískar og er lýst í Skoðun 

fyrir notkun / Prófun á virkni verður að framkvæma fyrir 
hverja notkun á LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer-tæki. Prófanir á virkni skulu fara fram á þar 

til gerðu svæði og í samræmi við góða starfshætti 

læknisfræðinnar sem lágmarka mengun á 
öndunartækinu áður en ísetning fer fram. Ef tækið 

stenst ekki eitt af þessum prófum er slíkt merki um að 

líftími þess sé á enda og hætta skal notkun á því. 

• Smyrjið eingöngu aftara yfirborð belgsins til að koma í 

veg fyrir að smurefnið teppi öndunarveg eða valdi 
ásvelgingu.  

• Nota skal vatnsleysanlegt smurefni eins og  

K-Y Jelly®. Ekki nota smurefni sem eru að grunni til úr 

sílikoni, þar sem slík efni brjóta niður íhluti LMA® 
ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer. Ekki er 
mælt með notkun smurefna sem innihalda Lidocaine. 

Lidocaine getur tafið afturhvarf varnarviðbragða og 

kallað fram ofnæmisviðbragð eða haft áhrif á nálæg 

svæði, þ.m.t. raddbönd.  

• Ekki skal nota bakteríudrepandi efni, gerlaeyðandi efni 

né íðefni eins og glútaraldehýð (Cidex®), etýlenoxíð, 

hreinsiefni að stofni til úr fenóli, hreinsiefni sem 

innihalda joð eða fjórgreind ammóníumsambönd til að 

hreinsa eða sæfa öndunarbúnaðinn. Slík efni eru 
ísoguð af efnunum sem veldur útsetningu sjúklingsins 

fyrir mögulega alvarlegum bruna í líkamsvef og getur 

skemmt tækið. Ekki nota öndunarbúnað sem hefur 
verið útsettur fyrir áðurnefndum efnum.  

Tunga 

Barkalok 

Speldislág 

Tungubein 

Könnu- og speldisfelling  

Strýtuskot  

Skjaldkirtilsbrjósk  

Aftara yfirborð 
hringbrjósks 

Spegluð brún 
barkakýlis-þrengis  

Svæði efra 
vélindisloka  

Hálshluti 

Op slöngu í öndunarveg 

Belgur 

Frárennslisslanga 

Op frárennslisslöngu 

Mynd 4: Baklæg mynd af LMA ProSeal™ sem sýnir 
staðsetningu þess miðað við líffærafræði barkakýlisins.` 
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• Ef tækið er ekki þrifið, hreinsað og þurrkað á réttan hátt 

getur slíkt leitt til uppsöfnunar á mögulega hættulegum 
leifum eða leitt til ófullnægjandi sæfingar.  

• Hvorki skal bleyta tækið né láta það liggja í vökva fyrir 

notkun.  

5.2 Varúðarreglur:  

• Geymið tækið á myrkum og köldum stað og forðist 

beint sólarljós eða mjög hátt/lágt hitastig.  

• Krampi í barkakýli getur komið fram ef sjúklingur er of 

létt svæfður meðan á skurðaðgerð stendur eða ef 

berkjuseyting ertir raddböndin þegar sjúklingur er að 

vakna úr svæfingunni. Ef krampi í barkakýli kemur fram, 

skal meðhöndla orsökina. Aðeins má fjarlægja tækið 
þegar viðbrögðin sem vernda öndunarveginn eru 

komin aftur að fullu.  

• Ekki má toga í eða nota of mikla krafta við meðhöndlun 

uppblástursslöngunnar eða reyna að fjarlægja tækið úr 

sjúklingi með uppblástursslöngunni, því hún getur 
losnað frá belglokanum.  

• Tryggið að allar gervitennur séu fjarlægðar áður en 

tækinu er komið fyrir.  

• Ef tækinu hefur verið komið fyrir á rangan hátt, getur 

það leitt til þess að öndunarbúnaðurinn verði 

óáreiðanlegur eða teppist.  

• Mikilvægt er að meðhöndla búnaðinn gætilega. LMA® 
ProSeal™ er framleitt úr læknisfræðilegu sílikoni sem 
getur rifnað eða komið gat á. Ávallt skal hafa gætur á 

því að beittir eða oddhvassir hlutir komist ekki í 

snertingu við búnaðinn.  

• Má eingöngu nota með ráðlögðum aðferðum sem lýst 

er í notkunarleiðbeiningunum.  

• Við meðhöndlun notaðra tækja skal fylgja 

verklagsreglum um meðhöndlun og förgun lífsýna í 
samræmi við lög og reglugerðir á hverjum stað.  

• Ef vandamál varðandi öndunarveginn eru enn til staðar 

eða loftskilun er ekki fullnægjandi, skal fjarlægja LMA® 
ProSeal™ og opna fyrir öndunarveginn á annan hátt. 

• Skráningarspjald sem sýnir notkun í 40 skipti fylgir 

hverju tæki til að skrá niður fjölda og dagsetningar 
notkunar. Þegar skráningarspjaldið er útfyllt, fullgildir 

slíkt ábyrgð á tækinu. 

• Notið eingöngu sprautu með hefðbundnu luer-

endatengi til að blása upp eða lofttæma.  

• Nota skal hanska við undirbúning og ísetningu til að 

lágmarka mengun tækisins.  

6 AUKAVERKANIR  

Tilkynnt hefur verið um aukaverkanir tengdar notkun á 

barkakýlisgrímum. Hugsanlegar aukaverkanir geta meðal 
annars verið: áverkar á öndunarvegi, kyngingarerfiðleikar, 

eymsli í hálsi, raddtruflun, krampi í barkakýli, fyrirstaða, 

soghljóð, berkjukrampi, hæsi, ógleði og uppköst, uppvella, 

ásvelging, þaninn kviður, óþol hjá sjúklingi á borð við hósta, 
og áverki á munni, vörum eða tungu. 

Athugasemd: Fyrir sjúkling/notanda/þriðja aðila í 

Evrópusambandinu og í löndum með samhljóða reglukerfi 

(reglugerð 2017/745/ESB um lækningatæki); ef alvarlegt 
atvik kemur upp við notkun þessarar vöru eða í tengslum 

við notkun þessarar vöru skal tilkynna það til framleiðanda 

og/eða til viðurkennds fulltrúa hans, og til yfirvalda í 
viðkomandi landi. Finna má tengiliðaupplýsingar yfirvalda í 

viðkomandi löndum (tengiliðir gátaraðila) ásamt frekari 

upplýsingum á eftirfarandi vefsvæði Evrópusambandsins: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
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7 UNDIRBÚNINGUR FYRIR NOTKUN  

Varúð: LMA®  ProSeal™ og LMA ProSeal™ Introducer er 

ekki afhent sæft og verður því að hreinsa og sæfa fyrir fyrstu 

notkun og hverja notkun þar á eftir. Umbúðirnar þola ekki 

hátt hitastig gufusæfingar og skal farga fyrir sæfingu. 

Varúð: LMA® ProSeal™ Introducer skal þrífa og sæfa á 

sama hátt og LMA® ProSeal™.  

Varúð: Notið eingöngu sprautu með hefðbundnu luer-

endatengi til að blása upp eða lofttæma.  

Varúð: Nota skal hanska við undirbúning og ísetningu til að 

lágmarka mengun tækisins.  

 

7.1 Endurnotkun 

Almennar viðvaranir, varúðarreglur og takmarkanir 

Ávallt skal tryggja að tækin séu meðhöndluð af hæfu 

sérþjálfuðu starfsfólki sem hefur næga reynslu hvað varðar 

hreinlæti á sjúkrahúsum og tækni við sæfingu. 

Framleiðendur hafa vottað eftirfarandi leiðbeiningar um 
verkun og samhæfi til að tryggja að hægt sé að endurnýta 

tækin með öruggum og árangursríkum hætti. Notandi ber 

ábyrgð á að tryggja að hreinsun og sæfing sé framkvæmd 

af hæfu starfsfólki með réttum búnaði og efnum svo 
tilætluðum árangri verði náð. Meta skal öll frávik frá þessum 

leiðbeiningum m.t.t. skilvirkni og hugsanlegra skaðlegra 

afleiðinga. 

Skilvirkni búnaðarins sem notaður er við hreinsun og 

sæfingu skal vera vottuð samkvæmt alþjóðlega 

viðurkenndum stöðlum: 

- Þvotta- og sótthreinsunartæki sem uppfylla kröfur 

staðlanna ISO 15883 og/eða ANSI / AAMI ST15883 

- Gufusæfar sem uppfylla kröfur EN 13060/EN 285 í 
tengslum við ISO 17665 og/ eða ANSI AAMI ST8, ANSI 

AAMI ST79. 

Leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 

og birtar heimildir gefa til kynna að þær hreinsunar- og 

sæfingaraðferðir fyrir LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer sem lýst er hér að neðan nægi til að gera 

hefðbundna sýkla óvirka (þ.e. bakteríur, sveppi og veirur). 

Þegar um er að ræða sjúklinga með þekkta smitandi 

heilahrörnun eða grun um slíkt (e. transmissible spongiform 
encephalopathy) er mælt með að stofnanir fylgi 

leiðbeiningarreglum WHO um að farga LMA® ProSeal™ og 

LMA® ProSeal™ Introducer búnaðinum eftir notkun en 

endurnota hann ekki. 

Viðvörun: Fyrir fyrstu notkun sem og sérhverja síðari notkun 

skal undirbúa tækin eins og lýst er í eftirfarandi köflum. Fyrir 

sérhvern mengunareyði, hreinsiefni og sótthreinsiefni sem 

notuð eru gildir að fylgja skal leiðbeiningum og varnaðarorðum 

frá framleiðendum. 

Varúð: Gæta skal varúðar við alla meðhöndlun. LMA® 

ProSeal™ er gert úr silíkoni ætluðu til lækninga, sem hægt 

er að rífa eða gata. Gætið þess að tækið komist ekki í 

snertingu við beitta eða oddhvassa hluti. 

Viðvörun: Hægt er að nota LMA® ProSeal™ að hámarki 40 

sinnum ef hreinsun, sæfing og meðhöndlun fer fram með 
réttum hætti. Nauðsynlegt er að tryggja að hreinsun og 

sæfing fari fram með réttum hætti til að tryggja að öruggt sé 

að nota búnaðinn allt að 40 sinnum. Ekki er mælt með að 

nota vöruna oftar en hér er tilgreint þar sem íhlutir hennar 
kunna að skemmast sem aftur getur leitt til skertrar virkni 

vörunnar eða að hún hætti skyndilega að virka. 

Farga skal umbúðum áður en gufusæfing fer fram þar sem 

þær þola ekki hið háa hitastig. 

MEÐHÖNDLUN FYRIR FYRSTU NOTKUN OG 

SÉRHVERJA SÍÐARI NOTKUN 

Undirbúningur á notkunarstað fyrir endurmeðhöndlun 

Eftir notkun skal fjarlægja öll óhreinindi samstundis til að 

koma í veg fyrir að skorpa eða hrúður myndist. Ekki má nota 

festingarefni eða heitt vatn (>40 °C/104 °F). Tryggja þarf að 

tækin séu geymd og flutt í lokuðu íláti á staðinn þar sem 

endurmeðhöndlun fer fram. 

ÞRIF 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Varúð: Ekki má nota örverueyði, sótthreinsiefni eða 

hvarfmiðla á borð við glútaraldehýð (Cidex®), etýlenoxíð, 

fenólgrunduð hreinsiefni, hreinsiefni sem innihalda joð eða 

fjórgild ammóníumsambönd til að hreinsa eða sæfa 

búnaðinn. Efnið í tækinu dregur í sig slík efni sem leiðir af 

sér hættu á alvarlegum bruna á vefjum sjúklingsins og getur 

einnig haft skaðleg áhrif á tækið. Ekki má nota LMA® 

ProSeal™ eða LMA® ProSeal™ Introducer sem hefur verið 

útsett fyrir einhverjum ofangreindra efna. Hreinsiefnin mega 

ekki innihalda efni sem erta húð eða slímhúð. 

Nota má mild þvottaefni eða ensímhreinsiefni í samræmi 

við leiðbeiningar framleiðanda ef þvotta- og hreinsiefnin 

sem tilgreind eru í kaflanum um hreinsun eru ekki fáanleg. 

Takið eftir að ef um frávik frá þessum leiðbeiningum er að 

ræða, þ.m.t. notkun þvotta- og hreinsiefna sem ekki eru 

sérstaklega tilgreind í þessum leiðbeiningum, þarf að fara 

fram mat á virkni og hentugleika hreinsunarferlisins með 

hliðsjón af eiginleikum tækisins. Slíkt mat krefst yfirleitt 

vottunar á búnaði og sértækrar vottunar fyrir tækið sjálft. 

Varúð: Ef LMA® ProSeal™ eða LMA® ProSeal™ Introducer 

búnaðurinn er ekki þveginn, skolaður og þurrkaður með 

réttum hætti er hætta á að leifar skaðlegra efna verði eftir á 

búnaðinum eða að sæfing takist ekki sem skyldi. 

Eindregið er mælt með að nota hreinsað eða sæft vatn við 

lokaskolun. 

Handvirk hreinsun 

Notið ávallt nýtt hreinsibað. Fylgið leiðbeiningum frá 

framleiðanda hreinsiefnisins varðandi ráðlagðan hita, styrk 

og biðtíma. 

Handvirkar hreinsunarleiðbeiningar hafa verið vottaðar með 

eftirfarandi búnaði / hreinsiefnum: 

Hreinsibursti: Mjúkur bursti af hentugri stærð. 

Hreinsiefni / hreinsiferli: 

A) Tvíþætt Endozime® ensímþvottaefni, Ruhof 

Healthcare. 

Hreinsiferli með hreinsiefni A hér fyrir ofan: 

1) Setjið LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer búnaðinn í nýja hreinsilausn (styrkur: 

0,8%) við 36 °C til 40 °C / 97 °F til 104 °F og 

hreinsið tækin vandlega þar til engin sjáanleg 

óhreinindi eru lengur til staðar. 

2) Við þrif á LMA® ProSeal™ skal gæta þess að þrífa 

svæðið fyrir aftan ól LMA® ProSeal™ Introducer og 

svæðið fyrir neðan innri frárennslisslönguna. 

3) Þrífið slönguna fyrir öndunarveginn með því að 

stinga burstanum varlega inn í hana og strjúka fram 

og til baka. 

4) Þrífið frárennslisslönguna með því að stinga 

burstanum varlega inn í nærlæga (ytri) enda hennar, 

gætið þess að skemma frárennslisslönguna ekki. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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5) Skolið alla íhluti vandlega undir rennandi kranavatni. 

(Athugið: Gætið þess sérstaklega að hreinsilausnin 

komist ekki í snertingu við innri einstefnulokann. Ef 

hreinsilausn berst í lokann skal skola allar leifar 

hennar burt undir rennandi kranavatni þar sem 

annars er hætta á að lokinn endist ekki eins lengi og 

til er ætlast.) 

6) Leitið vandlega eftir leifum óhreininda í öllum 

íhlutum. 

7) Ef vart verður við leifar óhreininda skal endurtaka 

hreinsunarferlið frá byrjun. 

Ef tekið er eftir raka í lokanum skal slá honum við handklæði 

til að fjarlægja rakann. 

Látið þorna við herbergishita eða í þurrkskáp með hringrás. 

Eða, 

B) Þynnið natríumbíkarbónatlausn (8–10% 

rúmmálshlutfall). Hægt er að útbúa 10% 

natríumbíkarbónatlausn með því að blanda 1 bolla af 

matarsóda og 10 bollum af vatni. 

Hreinsiferli með hreinsiefni B hér fyrir ofan: 

1. Setjið LMA® ProSeal™  og LMA® ProSeal™  

Introducer búnaðinn í nýja hreinsilausn við 36 °C – 

40 °C (97 °F til 104 °F) og hreinsið tækin vandlega 

þar til engin óhreinindi eru sjáanleg.  (Athugið: Gætið 

þess sérstaklega að hreinsilausnin komist ekki í 

snertingu við innri einstefnulokann. Ef hreinsilausn 

berst í lokann skal skola allar leifar hennar burt undir 

rennandi kranavatni þar sem annars er hætta á að 

lokinn endist ekki eins lengi og til er ætlast.) 

2. Útbúið nýja hreinsilausn eins og lýst er hér að ofan 

og hreinsið tækin vandlega með viðeigandi mjúkum 

bursta. 

3. Við þrif á LMA® ProSeal™ skal gæta þess að þrífa 

svæðið fyrir aftan ól LMA® ProSeal™ Introducer og 

svæðið fyrir neðan innri frárennslisslönguna. 

4. Þrífið slönguna fyrir öndunarveginn með því að stinga 

burstanum varlega inn í hana og strjúka fram og til 

baka, gætið þess að skemma ekki búnaðinn. 

5. Þrífið frárennslisslönguna með því að stinga 

burstanum varlega inn í nærlæga (ytri) enda hennar, 

gætið þess að skemma frárennslisslönguna ekki. 

6. Skolið alla íhluti vandlega undir rennandi kranavatni. 

(Athugið: Gætið þess sérstaklega að hreinsilausnin 

komist ekki í snertingu við innri einstefnulokann. Ef 

hreinsilausn berst í lokann skal skola allar leifar 

hennar burt undir rennandi kranavatni þar sem 

annars er hætta á að lokinn endist ekki eins lengi og 

til er ætlast.) 

7. Leitið vandlega eftir leifum óhreininda í öllum íhlutum. 

8. Ef vart verður við leifar óhreininda skal endurtaka 

hreinsunarferlið frá byrjun. 

Ef tekið er eftir raka í lokanum skal slá honum við handklæði 

til að fjarlægja rakann. 

Látið þorna við herbergishita eða í þurrkskáp með hringrás. 

Sjálfvirk hreinsun 

Leiðbeiningar um sjálfvirka hreinsun hafa verið vottaðar 

með eftirfarandi búnaði: 

Þvottatæki: Miele G7735 CD, Miele Standard rekki með 

skolunaropum. 

Hreinsiefni: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG. 

Lofttæmið vel alla belgi. Setjið tækin í rekkann á 

þvottatækinu. Gætið þess að staðsetja öll tæki þannig að öll 

innri og ytri svæði tækjanna séu aðgengileg. Tengið hol 

öndunarslöngunnar við skolunaropin. 

Þvottaferli hafið: Miele G 7735 CD þvotta- og 

sótthreinsitæki, Vario TD kerfi: 

1) Forþvottur í 2 mínútur með köldu vatni  

(≤ 35 °C / 95 °F). 

2) Látið vatnið renna af. 

3) Hreinsun í 5 mínútur með Deconex® PowerZyme, 0,5% 

við 55 °C / 131 °F. 

4) Látið vatnið renna af. 

5) Hlutleysing í 3 mínútur með köldu vatni  

(≤ 35 °C / 95 °F). 

6) Látið vatnið renna af. 

7) Skolun í 2 mínútur með köldu vatni  

(≤ 35 °C / 95 °F). 

8) * Valfrjáls sótthreinsun með hita í kjölfar sjálfvirkrar 

hreinsunar. 

Sótthreinsun með hita í 5 mínútur við  

90 °C / 194 °F. 

Tryggið að búnaðurinn þorni vel (t.d. með lofthringrás í 1 

klukkustund við 70 °C / 158 °F). 

*Sótthreinsun 

Framkvæma má sótthreinsun með hita sem hluta af 

sjálfvirka hreinsunarferlinu eins og í skrefi nr. 8 hér að ofan 

í Vario TD kerfinu.  

SKOÐUN, VIÐHALD OG PRÓFUN 

Tækið skal skoða og virkniprófa eins og lýst er í kaflanum 

„Skoðun fyrir notkun / Prófun á virkni“. 

Við endurmeðhöndlun fyrir sæfingu LMA® ProSeal™ og 

LMA® ProSeal™ Introducer skal ávallt framkvæma öll 

virknipróf og skoðanir sem lýst er í þessari handbók. Ef tækið 
stenst ekki einhvern hluta prófunarinnar gefur það til kynna 

að líftími þess sé liðinn og skipta skuli um það. 

UMBÚÐIR 

Umbúðir fyrir hitasæfingu skulu uppfylla kröfur samkvæmt ISO / 

ANSI AAMI ISO 11607. Fyrir Bandaríkin: Notið sæfingarumbúðir 

sem samþykktar hafa verið af FDA. 

Leitið eftir sýnilegum rakaleifum áður en vörunni er pakkað í 

sæfingarumbúðir. 

SÆFING 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Gufusæfing er eina viðurkennda aðferðin til að sæfa LMA® 

ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer.  

Nauðsynlega þarf að fylgja eftirfarandi ferli til að sæfingin valdi 

engum skemmdum á LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 

Introducer.  

Varúð: Heilleiki endurnýtanlegra efna í LMA® ProSeal™ og 

LMA® ProSeal™ Introducer verður fyrir skaðlegum áhrifum 

ef hiti við sæfingarlotu fer yfir 134 °C eða 273 °F. 

Hönnun og eiginleikar gufusæfa eru mismunandi. Því skal 

ávallt bera færibreytur hringrásar saman við skriflegar 
leiðbeiningar frá framleiðanda varðandi gufusæfinn sem um 

ræðir og hleðslustillinguna sem er notuð. 

Heilbrigðisstarfsfólk ber ábyrgð á að fara eftir þeim ferlum sem 

hafa verið tilgreindir og vottaðir á viðkomandi stofnun, sem og 
að fylgja viðeigandi ferlastjórnun. Sé það ekki gert kann það 

að ógilda sæfingarferli viðkomandi stofnunar.:  

Fyrir sæfingu á LMA® ProSeal™ (án rauða tappans) Rétt 

fyrir gufusæfingu skal lofttæma belginn með því að toga 

sprautuna aftur á bak til að lofttæmi myndist í blöðrunni. 

Takið síðan sprautuna úr sambandi og haldið lofftæmi.  

Gætið þess að sprautan sem er notuð til að lofftæma 

belginn og lokann séu þurr. 

Til að forðast skemmdir á lokanum má ekki beita of miklu 

afli þegar sprautunni er stungið í lokatengið. Takið 

sprautuna úr lokatenginu áður en gufusæfing fer fram, og 

eftir að belgurinn hefur verið lofttæmdur. 

Ef belgur í lofttæmdu LMA® ProSeal™ án handvirks 

loftunarops blæs sig sjálfkrafa upp um leið og sprautan er 

tekin úr, skal ekki gufusæfa grímuna né nota hana aftur. 

Slíkt er merki um að búnaðurinn sé gallaður. Hins vegar er 

eðlilegt að belgurinn blásist hægt út á nokkrum 

klukkustundum þar sem sílikongúmmiefnið hleypir í 

gegnum sig lofti.  

Varúð: Afgangsloft eða afgangsraki í blöðrunni mun 

þenjast út við hátt hitastig og lágþrýsting gufusæfingar og 

veldur óbætanlegum skaða (götun og/eða rifun) á belgnum 

og/eða uppblástursblöðrunni. 

Fyrir sæfingu á LMA® ProSeal™ (með rauðum tappa) 

Hvað LMA® ProSeal™ með rauðum tappa varðar, er ekki 

nauðsynlegt að lofftæma belginn fyrir gufusæfingu. Af þeim 

sökum er eðlilegt að LMA® ProSeal™ blásist upp þegar 

búnaðurinn er tekinn úr gufusæfingu, að því gefnu að 

handstýrða loftopið sé í opinni stöðu. 

Varúð: Gætið þess að LMA® ProSeal™ handstýrða loftopið 

sé opið við gufusæfingu til að koma í veg fyrir að belgurinn 

rifni.  

Stillingar fyrir sæfingu  

Framkvæma skal gufusæfingu með forlofttæmi eða tilfærslu 

með þyngdarafli. Í samræmi við alþjóðlega samhæfa staðla 

er vottað að sérhver af eftirfarandi sæfingarlotum nær því 

sæfingarstigi (SAL, sterility assurance level) sem viðeigandi 

er fyrir ætlaða notkun tækjanna og í samræmi við alþjóðlega 

viðurkennda staðla og leiðbeiningar.  

 
Tegund Hitastig Biðtími Lágmarks 

þurrktími 

Lota með 

forlofttæmi 

134°C 

(273°F) 

3 mín. 16 mín. 

Tilfærsla með 

þyngdarafli 

132°C 

(270°F) 

10 mín. 1 mín. 

Þegar gufusæfingu er lokið skal leyfa tækinu að kólna að 

stofuhita áður en það er notað.  

GEYMSLA  

Að sæfingu lokinni skal geyma tækin við stofuhita á þurrum 

stað sem varinn er fyrir ryki og fjarri beinu sólarljósi. 

Sæfð og pökkuð tæki skal geyma á þar til gerðum stað sem 

varinn er gegn ryki, raka, skordýrum og meindýrum, þar 

sem loftræsting er góð og aðgangur er takmarkaður, og þar 

sem ekki eru sveiflur á hita- og rakastigi. 

  



Notkunarleiðbeiningar 
IS-Íslensk útgáfa 

7 

 

 

7.2 Skoðun fyrir notkun / Prófun á virkni  

Varúð: Allar skoðanir og prófanir sem eru ekki klínískar og 

er lýst hér fyrir neðan verður að framkvæma fyrir hverja 

notkun á LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer-

tækinu. Prófanir á virkni skulu fara fram á þar til gerðu svæði 

og í samræmi við góða starfshætti læknisfræðinnar sem 

lágmarka mengun á öndunartækinu áður en ísetning fer 

fram. Ef tækið stenst ekki eitt af þessum prófum er slíkt 

merki um að líftími þess sé á enda og hætta skal notkun á 

því.  

7.2.1 Prófun á virkni 1: Sjónræn skoðun  

LMA® ProSeal™ 

• Skoðið yfirborð slöngunnar fyrir öndunarveg, belginn 

og frárennslisslönguna gaumgæfilega og aðgætið að 

engin ummerki um skemmdir séu til staðar, eins og 

skurðir, rifur eða rispur.  

• Skoðið slönguna fyrir öndunarveg, grímuskálina og 

frárennslisslönguna að innan og gætið þess að þær 

séu ekki stíflaðar og að engar agnir séu til staðar. 

Fjarlægja skal allar agnir úr slöngunum, ef þær eru til 

staðar.  

• Kannið gegnsæi slanganna. Endurnýtanlegar slöngur 

fyrir öndunarvélar upplitast með tímanum og við 

endurtekna notkun.  

LMA® ProSeal™ Introducer 

• Gangið úr skugga um að tækið sé hreint og hvorki 

skemmdir né slit til staðar, svo sem afmyndun, 

sprungur á yfirborði, o.s.frv. 

Varúð: Ekki skal nota LMA® öndunarslöngur eða aukahluti 

ef skemmdir eða slit er til staðar. 

Varúð: Ekki skal nota LMA® ProSeal™ ef slöngurnar eru 

upplitaðar, þar sem slíkt hamlar því að sjá og fjarlægja agnir 

á skilvirkan hátt við þrif, eða til að sjá vökva sem vellur upp.  

Varúð: Ekki skal nota LMA® ProSeal™ ef búnaðurinn er 

skemmdur eða ef ekki tekst að fjarlægja agnir úr slöngunni 

fyrir öndunarveginn, þar sem sjúklingurinn getur andað 

þeim að sér eftir ísetningu.  

• Skoðið 15 mm tengið. Það ætti að vera kyrfilega fest 

við ytri enda slöngunnar fyrir öndunarveginn.  

• Gangið úr skugga um að það sé auðvelt að taka tengið 

af með hæfilegu átaki. Ekki skal nota of mikið afl né 

snúa upp á tengið vegna hættu á að brjóta innsiglið.  

Varúð: Ekki skal nota LMA® ProSeal™ ef grímutengið er 

ekki kyrfilega fest við ytri enda slöngunnar fyrir 

öndunarveginn.  

• Gætið þess að sá hluti LMA® ProSeal™ 

frárennslisslöngunnar sem liggur inni í grímuskálinni sé 

ekki rifin og engin mengun sé á milli slöngunnar og 

grímunnar.  

• Skoðið aftari belginn á LMA® ProSeal™, ef 

slíkur belgur er notaður, hvort hann sé krumpaður eða 

samanbrotinn, en það gæti verið merki um götun.  

7.2.2 Prófun á virkni 2: Uppblástur og lofttæming  

• Stingið sprautunni gætilega í tengi lokans og lofttæmið 

tækið alveg, þannig að veggir belgsins falli þétt saman. 

Við lofttæmingu LMA® ProSeal™ verður að gæta þess 

að rauði tappinn sé lokaður. Takið sprautuna úr tengi 

lokans. Skoðið veggi belgsins til að meta hvort þeir liggi 

þétt saman.  

Varúð: Ekki skal nota tækið ef veggir belgsins fyllast 

skyndilega af lofti sjálfkrafa, jafnvel þegar um lítið loftmagn 

er að ræða.  

• Skoðið LMA® ProSeal™ grímuna þegar hún er að öllu 

leyti lofttæmd hvort hún sé krumpuð eða samanbrotin, 

en það gæti verið merki um götun. Ef krumpur koma í 

ljós er aftari belgurinn mögulega gataður og ekki skal 

nota LMA® ProSeal™.  

• Blásið 50% meira af ráðlögðu klínísku loftmagni í 

belginn (Nánari upplýsingar má finna í Viðauka - 

TÆKNIUPPLÝSINGAR). Ef belgurinn hefur 

tilhneigingu til að tæmast af lofti, er slíkt merki um leka 

og ætti að koma í ljós á innan við tveimur mínútum. 

Skoðið lögun uppblásna belgsins. Engar ójafnar 

bungur skulu vera á endum eða hliðum belgsins.  

 

Varúð: Ekki skal nota LMA® öndunarbúnað ef belgurinn 

lekur eða þegar ójafnar bungur eru á belgnum.  

• Skoðið uppblástursblöðruna á meðan búnaðurinn er 

offylltur af lofti sem nemur 50%. Blaðran ætti að vera 

þunn, lítillega flöt og sporöskjulaga en ekki kúlulaga. 

Varúð: Ekki skal nota LMA® öndunarbúnaðinn ef 

uppblástursblaðran er kúlulaga eða með óreglulegri lögun, 

þar sem það veldur erfiðleikum við að mæla þrýsting 

belgsins.  

• Þegar búnaðurinn er um 50% offylltur af lofti skal skoða 

LMA® ProSeal™ frárennslisslönguna að innan á 

báðum endum grímunnar. Gangið úr skugga um að 

slangan sé ekki samfallin né götuð.  

Varúð: Notkun á LMA® ProSeal™ ásamt samfallinni eða 

stíflaðri frárennslisslöngu getur komið í veg fyrir loftun 

magans eða ísetningu magaslöngu og veldur mögulega 

magauppblæstri og uppvellu. Notkun á gataðri eða rifinni 

frárennslisslöngu getur komið í veg fyrir að LMA® ProSeal™ 

blásist upp eða valdið leka á svæfingarlyfjum.  

7.3 Undirbúningur fyrir ísetningu  
 

Áður en búnaðinum er komið fyrir skal lofttæma blöðruna 

alveg þannig að hún sé alveg flöt. Veggir blöðrunnar mega 

ekki vera krumpaðir og fjærendi blöðrunnar á að vera beinn 

(myndir 6a og 6b). Þessi lögun kemur í veg fyrir áverka við 

ísetningu og tryggir rétta staðsetningu. Einnig kemur þetta í 

veg fyrir að fjærendi búnaðarins berist ofan í raddglufuna, 

eða festist í barkakýlislokinu eða könnubrjóskinu. 
 

Áður en LMA® ProSeal™ er lofttæmt og við klíníska notkun 

þess, verður að gæta þess að rauði tappinn sé lokaður.  
 

Aðferð við lofttæmingu: 

 
Hægt er  að lofttæma búnaðinn á handvirkan hátt með því að 

klemma fjærenda hennar á milli vísifingurs og þumalfingurs 

(mynd 5) til að ná réttri lögun blöðrunnar. Sömu reglur og 

niðurstöður eiga við um allar aðferðir sem eru notaðar við að 

lofttæma búnaðinn. 

 

Smyrja skal aftara yfirborð blöðrunnar rétt fyrir ísetningu til 

að koma í veg fyrir uppþornun á smurefninu. Smyrjið 

eingöngu aftara yfirborð blöðrunnar til að koma í veg fyrir 

að smurefnið teppi öndunarveg eða valdi ásvelgingu. 

Ráðlagt er að nota stakan skammt af smurefni á aftari enda 

lofttæmdrar blöðru. Ekki er nauðsyn á að dreifa smurefninu 

á yfirborð grímunnar.  

Viðvörun: Nota skal vatnsleysanlegt smurefni eins og K-Y 

Jelly®. Ekki nota smurefni sem eru að grunni til úr sílikoni, 

þar sem slík efni brjóta niður íhluti LMA® ProSeal™ og 

LMA® ProSealTM Introducer. Ekki er mælt með notkun 

smurefna sem innihalda Lidocaine. Lidocaine getur tafið 

afturhvarf varnarviðbragða og kallað fram ofnæmisviðbragð, 

eða haft áhrif á nálæg svæði, þ.m.t. raddbönd.  

Varúð: Smyrjið eingöngu aftara yfirborð belgsins til að 

koma í veg fyrir að smurefnið teppi öndunarveg eða valdi 

ásvelgingu. 

 

8 ÍSETNING  
 

8.1 Inngangur  

Fyrir notkun á LMA® ProSeal™ og LMA® ProSealTM 

Introducer skal notandi tileinka sér leiðbeiningar þessarar 

handbókar.  

Varúð: Rangt staðsett gríma getur valdið óstöðugleika og 

teppu í öndunarvegi, eða komið í veg fyrir að LMA® ProSeal™ 

frárennslisslangan veiti vökva eða lofttegundum frá maganum 

og getur aukið líkurnar á innblæstri maga ef búnaðurinn er 

notaður ásamt PPV. Ávallt skal aðgæta eftir ísetningu hvort 

búnaðurinn sé rétt staðsettur.  

Varúð: Gætið þess að rauði tappinn sé lokaður við klíníska 

notkun til að koma í veg fyrir að loft fari af blöðrunni.  

Varúð: Til að koma í veg fyrir áverka skal öllum stundum 

forðast að nota of mikla krafta við ísetningu á LMA® 
ProSeal™ eða við ísetningu á magaslöngu um LMA® 
ProSeal™ frárennslisslönguna.  

Varúð: Ófullnægjandi svæfing getur valdið hósta, áreitikasti 

eða krampa í barkakýli.  

Varúð: Staðfesta skal opnun öndunarvegarins ef breyting 

verður á stöðu höfuðs og háls sjúklingsins. 

Áður en ísetning fer fram verður að hafa eftirfarandi atriði í 

huga:  

 

• Gætið þess að stærð búnaðarins sé hæfileg fyrir 

sjúklinginn (sjá viðauka aftast í handbókinni). Stærðir 

eru námundaðar og beita skal klínísku mati til að finna 

viðeigandi stærð.  

• Halda skal belgnum algerlega lofttæmdum öllum 

stundum með því að toga í lofttæmingarsprautuna og 

toga gætilega í uppblástursslönguna.  

• Fylgist með lögun blöðrunnar og smurningu hennar, 

eins og lýst var hér á undan.  

• Hafið einnig annan sæfðan LMA®  öndunarbúnað 

tiltækan til notkunar. Þegar slíku er viðkomið, skal 

Mynd 5: Handstýrð lofttæming á LMA ProSeal™ (athugið að 
þrýst er á endann með hendinni). 
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einnig hafa tiltækan LMA®  öndunarbúnað í annarri 

stærð.  

• Forildið og framfylgið hefðbundnum aðferðum sem við 

eiga um eftirlit.  

• Ná skal viðeigandi svæfingarstigi áður en ísetning fer 

fram. Viðnám eða kynging, bit eða klígja eru merki um 

ófullnægjandi svæfingu og/eða að rangri tækni sé beitt. 

Óvanir notendur ættu að velja dýpra stig svæfingar.  

• Besta mögulega höfuðstellingin er réttun höfuðs með 

hálssveigju í stellingu sem er yfirleitt notuð við 

barkaþræðingu (ens. „sniffing position”). Slíkri stellingu 

er náð með því að ýta aftan á höfuðið með víkjandi 

hönd þegar ísetning fer fram. Einnig má nota púða til 

að halda hálsinum sveigðum.  

• Með því að nota LMA® ProSeal™ Introducer er hægt 

að draga úr eða sleppa handfjöllun á höfði og hálsi.  

8.2 Innleiðsluaðferð  

Eftirfarandi ísetningaraðferðir eru samhæfðar við ísetningu 

á LMA® ProSeal™:  

• Propofol: Þetta efni er fyrsti kostur fyrir ísetningu þar 

sem það deyfir viðbragð í efri hluta öndunarvegar.  

• Innleiðsla með innöndun: Slíkt gefur fyrirtaks aðstæður 

fyrir ísetningu hjá börnum og sumum fullorðnum.  

• Thiopentone eða önnur innleiðsla 

barbitúrsýrusambanda: Barbitúrsýrusambönd eru ekki 

ákjósanleg ein og sér sem innleiðsluefni fyrir ísetningu. 

 

8.3 Ísetningaraðferð  

LMA® ProSeal™ má koma fyrir með hefðbundinni aðferð 

með vísifingri eða þumalfingri, háð aðgengi hjá sjúklingi.  

LMA® ProSeal™ má einnig koma fyrir með 

LMA® ProSeal™ Introducer. Sérhannað Introducer-tækið 

er mögulega áhrifaríkari ísetningaraðferð en aðferð með 

vísifingri/þumalfingri við notkun á LMA® ProSeal™ 

í stærðum 1 til 2½.  

Aðferðirnar þrjár lúta sömu lögmálum. Til að staðsetja LMA®  

öndunarbúnaðinn á réttan hátt má endi blöðrunnar ekki fara 

inn í speldislág né raddfæraop og má ekki festast í barkaloki 

né könnubrjóski. Lofttæma skal blöðruna í réttri fleyglögun 

(mynd 6a og 6b) og skal þrýsta henni að aftankoksvegg 

sjúklingsins. Til að koma í veg fyrir snertingu við aftari svæði 

við ísetningu verður ísetningarfingurinn að ýta slöngunni 

upp á við (að kúpu) meðan á ísetningarferlinu stendur.  

 

 

 

 

 

 
 

8.4 LMA® ProSeal™ Introducer 

ísetningartækni  

Mælt er með þessari tækni fyrir LMA® ProSeal™ í stærðum 

1 til 2½.  

Veljið Introducer-tæki af réttri stærð eins og sýnt er í 

viðaukanum aftast í handbókinni.  

Komið enda Introducer-tækisins fyrir í ólinni aftan á 

blöðrunni (mynd 7a). Fellið slöngurnar að kúptu yfirborði 

blaðsins og festið nærenda öndunarslöngunnar í þar til 

gerða rauf á tækinu (mynd 7b). LMA® ProSeal™ 

búnaðurinn sést festur við Introducer-tækið á mynd 8.  

Ýtið enda blöðrunnar í beinni sjónlínu upp á við að 

harðgómnum og fletjið blöðruna upp að honum (mynd 9). 

Við ísetningu skal bakhlið grímunnar snerta harðgóminn og 

grímuskálin skal snúa að tungunni. Aðhugið staðsetningu 

grímunnar og rennið belgnum lengra inn á við að gómnum 

(mynd 10). Ýtið kjálkanum niður á við með löngutöng eða 

látið aðstoðarmanneskju ýta neðri kjálkanum niður á við í 

stutta stund.  

 

 

Mynd 6a: LMA ProSeal™ belgurinn lofttæmdur á 
fullnægjandi hátt fyrir ísetningu. 

Mynd 6b 

Mynd 7a: Stingið enda LMA ProSeal™ Introducer í ólina. 

Mynd 7b: Fellið slöngurnar að LMA ProSeal™ Introducer og 
festið nærenda öndunarslöngunnar í þar til gerða rauf á 
tækinu. 

Mynd 8: LMA ProSeal™ fest á LMA ProSeal™ Introducer. 

Mynd 9: Ýtið enda belgsins að harðgómnum. 

Mynd 10: Ýtið belgnum lengra inn í munninn og viðhaldið 
þrýstingi að gómnum.  

Mynd 11: Sveigið tækið inn á við með hringlaga hreyfingu 
og ýtið því að bugðum harðgómsins og holdgómsins.  
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Ef gómurinn er mjög hvelfdur þarf hugsanlega að beita 

lítillega hliðlægri aðferð. Skoðið munninn gaumgæfilega til 

að ganga úr skugga um að ekkert brot sé á blöðrunni. 

Haldið blaði Introducer-tækisins nálægt kinninni og snúið 

tækinu inn á við með mjúkri hringhreyfingu (mynd 11).  

Við ísetningu skal fylgja stífum útlínum Introducer-tækisins. 

Ekki skal opna kjálkann að öllu leyti við þessa hreyfingu, þar 

sem hætta er á að tungan og barkalokið hreyfist niður á við 

og hindri aðgang grímunnar. Ekki nota handfangið sem 

vogarstöng til að opna munninn. Ýtið tækinu inn í barkann 

þar til viðnám finnst greinilega (mynd 12). 

Áður en Introducer-tækið er fjarlægt skal færa víkjandi hönd 

frá hnakka sjúklings til að jafnvægistilla öndunarslönguna 

(mynd 13). Slíkt kemur í veg fyrir að LMA® ProSeal™ sé 

togað úr stöðu þegar Introducer-tækið er fjarlægt. Slíkt gerir 

einnig kleift að ljúka ísetningu ef heildstæðri ísetningu var 

ekki náð með Introducer-tækinu einu og sér. Á þessu stigi 

ætti LMA® ProSeal™ að vera rétt staðsett og endi þess 

þrýstir þétt að efri vélindisloka.  

 

 

Varúð: Fjarlægja skal Introducer-tækið áður en loftfylling og 

festing á LMA® ProSeal™ fer fram. 

 

8.5 Ísetningartækni með vísifingri  

Haldið á LMA® ProSeal™ eins og penna, þar sem vísifingur 

ýtir á ól Introducer-tækisins (mynd 14). Takið bæði eftir 

sveigjunni á og staðsetningu handar og úlnliðs (mynd 15).  

Ýtið enda blöðrunnar í beinni sjónlínu upp á við að 

harðgómnum og fletjið blöðruna upp að honum. Takið eftir 

staðsetningu handar og úlnliðs (mynd 16). Ef gómurinn er 

mjög hvelfdur þarf hugsanlega að beita lítillega hliðlægri 

aðferð. Skoðið munninn gaumgæfilega og gangið úr 

skugga um að endi blöðrunnar sé flattur á réttan hátt við 

góminn áður en haldið er áfram.  

Þegar munnurinn er opnaður frekar er auðvelt að ganga úr 

skugga um að gríman sé rétt staðsett. Ýtið kjálkanum niður 

á við með löngutöng eða látið aðstoðarmanneskju ýta neðri 

kjálka niður á við í stutta stund. 

 

 

Eftir því sem vísifingurinn fer lengra inn í munninn, réttist úr 

liðamótum fingursins (mynd 17). Ekki skal opna kjálkann að 

öllu leyti á meðan þessari hreyfingu stendur, þar sem hætta 

er á að tungan og barkalokið hreyfist niður á við og hindri 

aðgang grímunnar.  

Notið vísifingurinn til að stýra tækinu og ýtið aftur á bak að 

hinni hendinni sem veitir mótþrýsting (mynd 18). Ekki beita 

of miklu afli. Ýtið tækinu inn í barkann þar til viðnám finnst 

greinilega. Full ísetning er ekki framkvæmanleg nema rétt 

sé alveg úr vísifingri og úlnliðurinn að fullu sveigður (mynd 

19).  

Háð stærð sjúklingsins er mögulegt að setja fingurinn að 

öllu leyti inn í munnholið áður en fundið er fyrir viðnámi.  

 

 

Áður en fingurinn er tekinn úr, er víkjandi höndin tekin 

undan höfði sjúklingsins og notuð til að þrýsta á slönguna 

fyrir öndunarveginn (mynd 20). Slíkt kemur í veg fyrir að 

LMA® ProSeal™ sé togað til þegar fingurinn er tekinn úr. 

Slíkt gerir einnig kleift að ljúka ísetningu ef henni var ekki 

Mynd 12: Ýtið tækinu inn í barkann þar til viðnám finnst. 

Mynd 13: Haldið slöngunum á sínum stað á meðan LMA 

ProSeal™ Introducer er fjarlægt.  

Mynd 14: Haldið í LMA ProSeal™ með vísifingurinn í ólinni. 

 

Mynd 15: Haldið í tækið með vísifingur í ólinni, athugið að 
úlnliðurinn er sveigður. 
 

Mynd 16: Ýtið grímunni að harðgómnum.  

Mynd 17: Rennið grímunni inn á við og réttið úr 
vísifingrinum. 
 

Mynd 18: Ýtið fingrinum í áttina að hinni höndinni sem 
veitir mótþrýsting. 
 

Mynd 19: Ýtið tækinu inn í barkann þar til viðnám finnst. 

Mynd 20: Ýtið varlega á ytri enda slöngunnar í öndunarveg 
og takið vísifingurinn úr. 
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náð með vísifingrinum einum og sér. Á þessu stigi ætti 

LMA® ProSeal™ að vera rétt staðsett og endi þess þrýstir 

þétt að efri vélindisloka. 

 

8.6 Ísetningartækni með þumalfingri  

Ísetningartæknin með þumalfingri er gagnleg ef erfitt er að 

ná aðgengi fyrir aftan sjúklinginn eða til að opna 

öndunarveginn á skjótan hátt um leið og grunnendurlífgun 

(CPR) hefst. Þumalfingrinum er stungið í ólina eins og sýnt 

er á mynd 21. Ísetning er svipuð þeirri sem er notuð með 

vísifingri.  

Þegar þumalfingurinn er nálægt munninum eru fingurnir 

lagðir fram yfir andlit sjúklingsins. Þumalfingrinum er 

stungið alla leið inn. Þegar þrýst er með þumalfingrinum á 

harðgóminn ýtist einnig höfuð sjúklingsins niður á við 

(myndir 22-25). 

 

 
 

 
 

 

8.7 Vandamál við ísetningu  

Ófullnægjandi dýpt svæfingar getur valdið hósta eða 

áreitikasti við ísetningu. Ef slíkt hendir skal umsvifalaust 

dýpka svæfingu með innöndunar- eða innrennslislyfjum og 

handstýrð loftskipti notuð.  

Ef ekki er hægt að opna munn sjúklingsins á fullnægjandi 

hátt til að koma grímunni fyrir, skal ganga úr skugga um að 

sjúklingurinn sé svæfður á fullnægjandi hátt. Biðja skal 

aðstoðarmanneskju um að toga kjálkann niður á við. Slík 

hreyfing auðveldar munnskoðun til að ganga úr skugga um 

að gríman sé rétt staðsett. Hins vegar skal ekki viðhalda togi 

á kjálkann þegar gríman er komin lengra en tennurnar.  

Belgurinn skal ýta slöngunni að gómnum meðan á ísetningu 

stendur; að öðrum kosti getur komið brot á endann eða 

hann rekist í ójöfnu eða bólgu í afturkoki (t.d. ofstækkun í 

eitlum). Ef belgurinn flest ekki út eða það brettist upp á hann 

þegar honum er ýtt áfram, verður nauðsynlega að taka 

grímuna úr og setja hana í aftur. Í tilvikum þar sem teppa 

verður vegna eitla er oft árangursríkt að færa grímuna í 

skálínu.  

Ef erfiðleikar halda áfram við beitingu þessarar aðferðar, 

skal nota einhverja þeirra aðferða sem er lýst hér á undan.  

8.8 Tækið blásið upp  

Þegar ísetningu er lokið skulu slöngurnar koma úr 

munninum og þeim snúið aftur (ens. caudally). Án þess að 

halda í slöngurnar skal fylla belginn af loftmagni sem nægir 

til að ná innri blöðruþrýstingi sem nemur 60 cm H2O (mynd 

26). Loftmagnið sem sýnt er í viðaukanum aftast í 

handbókinni er hámarks loftmagn til uppblásturs. Oftar en 

ekki nægir um helmingur af hámarks loftmagni til að ná 

þéttni og/ eða ná 60 cm H2O þrýstingi í belgnum.  

 

 

Varúð: Aldrei skal blása of miklu lofti í belginn eftir ísetningu. 

Forðast skal meiri þrýsting í belgnum en sem nemur 60 cm 

H2O. Belgurinn er hannaður til að þess að vera blásinn upp 

við lágan þrýsting (u.þ.b. 60 cm H2O). Ef of mikið loft er notað, 

eykur slíkt mögulega ekki þéttni, tengist mögulega 

slímhúðarþurrð, getur valdið því að tækið færist úr stað og 

getur valdið því að frárennslisslangan falli saman.  

Varúð: Of mikill þrýstingur í belgnum getur valdið rangri 

staðsetningu og sjúkdómsástandi í koki og barkakýli, þar 

með talið særindum í hálsi, kyngingartregðu og 

taugaáverkum.  

Upphaflegt rúmmál belgsins er breytilegt eftir sjúklingi, stærð 

tækis, höfuðlegu og dýpt svæfingar. Þegar belgurinn er blásin 

upp skal ekki halda í slönguna þar sem slíkt kemur í veg fyrir 

að gríman falli á réttan stað. Stundum má greina örlitla 

hreyfingu slöngunnar út á við þegar tækið leggst að barkanum.  

Merki um rétta staðsetningu geta verið eitt eða fleiri af 

eftirfarandi: Örlítil hreyfing slöngunnar út á við við 

uppblástur, þegar greinist slétt og sporöskjulaga bólga í 

hálsinum umhverfis skjaldkirtils- og hringbrjósksvæðið eða 

þegar belgurinn er ekki sjáanlegur í munnholi. 

 

8.9 Tenging við svæfingarkerfið  

Gætið þess að færa tækið ekki til og tengið það við 

svæfingarkerfið. Notið væga handstýrða loftskipan til að 

fylla lungun og fylgist vel með hvort einhver leki er til staðar. 

Nota skal hlustun og koltvísýringsnema til að staðfesta 

fullnægjandi loftskilun. Hlusta skal framan við og til hliðar 

við hálsinn eftir óeðlilegum hljóðum sem gætu verið 

vísbending um krampa í barkakýli eða væga svæfingu.  

8.10 Greining á réttri eða rangri 

staðsetningu grímunnar  

Við ísetningu og loftfyllingu LMA® ProSeal™, skal hafa náið 

eftirlit með framhlið hálsins til að sjá hvort hringbrjóskið 

færist fram á við, en það gæti verið merki um að endi 

grímunnar sé rangt staðsettur fyrir aftan brjóskið.  

Rétt staðsetning (mynd 27a) á að tryggja loftþétt innsigli við 

raddglufum (innsigli 1), þar sem endi grímunnar liggur við efri 

vélindisloka (innsigli 2). Innbyggða bitvörnin skal liggja á milli 

tanna. Ef gríman liggur of nálægt vegna rangrar ísetningar, 

mun loft leka úr nærenda frárennslisslöngunnar þegar lungun 

fyllast af lofti og veitir litla vörn gegn magabakflæði 

Mynd 21: Haldið í tækið með þumalinn í ólinni. 

Mynd 22: Komið grímunni fyrir við góminn.  

Mynd 23: Þegar þumalfingurinn er við góminn, skal ýta að 
höfði (sjá ör) til að sveigja höfuðið aftur.  

Mynd 24: Setjið fingurna yfir höfuðið og stingið 
þumalfingrinum inn á við. 
 

Mynd 25: Notið hina höndina til að ljúka ísetningu eins og 
sýnt er á myndinni.  

Mynd 26: Loftfyllið LMA ProSeal™; þrýstingurinn skal 
ekki fara yfir 60 cm H2O. 
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(mynd 27b). Slíkt ástand skal laga með því að endurstaðsetja 

grímuna. Ekki skal gera tilraun til að laga lekann með því að 

teppa frárennslisslönguna.  

Mögulega getur gríma sem er ekki nægilega lofttæmd eða 

komið fyrir á rangan hátt komist inn í forgarð barkakýlisins 

(mynd 27c). Í slíkum tilvikum er mögulega teppa í loftskiptingu 

og mögulega lekur loft úr nærenda frárennslisslöngunnar. 

Þrátt fyrir fullnægjandi svæfingu mun teppan aukast ef 

grímunni er ýtt lengra inn. Fjarlægja skal grímuna og setja 

hana í aftur. Í því skyni að auðvelda greiningu á réttri 

staðsetningu grímunnar og við greiningu á rangri 

staðsetningu, skal koma fyrir stökum skammti (bolus) (1-2 ml) 

af smyrjandi hlaupi í nærenda frárennslisslöngunnar. Þegar 

gríman er rétt staðsett skal smurefnið hreyfast örlítið upp og 

niður í bjúgfleti. Ef engin hreyfing á sér stað eða ef stakur 

skammtur af smurefni spýtist út, er gríman mögulega á 

röngum stað.  

Röng ísetning eða lofttæming geta einnig valdið því að það 

brettist upp á enda grímunnar í barkakýliskoki og myndað 

teppu í frárennslisslöngunni (mynd 27d). Ef brotið er upp á 

endann verður mögulega engin hreyfing á brjóskinu í 

smurefninu. Einföld aðferð til að prófa án inngrips hvort 

þetta vandamál sé til staðar væri að renna magaslöngu 

niður að enda grímunnar til að ganga úr skugga um að 

frárennslisslangan sé opin. Ef magaslangan nær ekki að 

fjærenda frárennslisslöngunnar er líklega brotið upp á enda 

grímunnar. Að öðrum kosti er hægt að staðfesta slíkt með 

ljósþráðasjá (ens. fiberoptic scope). Fjarlægja skal grímuna 

og setja hana í aftur.  

 

 
 

 

 

 

Til að meta hvort gríman sé of hátt staðsett (mynd 27b) og 

hafi komist í raddglufuna (mynd 27c), skal ýta grímunni 

lengra inn. Slíkt kemur í veg fyrir leka ef gríman er of hátt 

staðsett, en veldur aukinni teppu í loftskiptingu ef endi 

grímunnar hefur komist í raddglufuna. 

Varúð: Ef frárennslisslangan lekur þrátt fyrir að búnaðurinn 

sé rétt staðsettur, er slíkt mögulega merki um að 

búnaðurinn sé skemmdur (t.d. rifur eða göt á innri 

frárennslisslöngu). Ef búnaðurinn er á einhvern hátt 

skemmdur skal ekki nota hann.  

Nánari leiðbeiningar varðandi rétta staðsetningu á LMA® 
ProSeal™ er að finna í viðaukanum. 

8.11 Festing tækisins  

Allar stærðir af LMA® ProSeal™ eru með innbyggða bitvörn 

fyrir utan LMA® ProSeal™ af stærð 1. Þegar tækið er loftfyllt 

skal festa tækið á sínum stað með límbandi, á sama hátt og 

sýnt er á mynd 28. Takið eftir því að þrýst er gætilega niður 

á ytri enda öndunarbúnaðarins þegar hann er festur. Slíkt 

tryggir að endi grímunnar liggi þétt að efri vélindislokanum. 

Til að koma í veg fyrir hættuna á því að tækið snúist, skal 

festa tækið þannig að ytri endi límbandsins nái yfir miðju 

kinnar eins og sýnt er á mynd 28.  

Við notkun á LMA® ProSeal™ af stærð 1, skal gæta 

sérstakrar varúðar þegar öndunarbúnaðinum er komið fyrir 

til að ganga úr skugga um að belgurinn snúist ekki og færist 

úr stað. Þrátt fyrir að tækið sé búið tveimur slöngum og 

slangan í öndunarveg sé stöðug og minni líkur á að hún 

snúist, verður að gæta varúðar vegna þess að engin bitvörn 

er til staðar.  

Varúð: Gæta skal sérstaklega varúðar þegar búnaðurinn er 

festur vegna þess að LMA® ProSeal™ af stærð 1 er ekki 

búið bitvörn. 

 

  

Innsigli 2 Innsigli 1 

Mynd 27a: Rétt staðsetning LMA ProSeal™ á réttum stað: 
Góð þéttni og enginn innblástur í maga. 

Mynd 27c: Röng staðsetning LMA ProSeal™ staðsett 
með endann í forgarði barkakýlisins: Loftskipti eru teppt og 
versna ef grímunni er ýtt lengra fjærlægt. 

Mynd 27d: Röng staðsetning LMA ProSeal™, þar sem 
brettist upp á enda grímunnar í barkakýliskoki og teppa 
myndast í frárennslisslöngunni.  

Mynd 28: Festið tækið á sínum stað með límbandi.  

Mynd 27b: Röng staðsetning LMA ProSeal™ staðsett of 
hátt í koki: Léleg þéttni, loft og vökvi flæða óhindrað í áttir 
sem örvarnar sýna. Ef frárennslisslangan lekur, má laga slíkt 
með því að ýta grímunni lengra inn.  
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9 VIÐHALD SVÆFINGAR OG VÖKNUN  

Eins og á við um aðrar meðhöndlanir á súrefnisgjöf er 

ráðlagt að mæla súrefnismettun í slagæðablóði (ens. pulse 

oximetry) og koltvísýringsnema (ens. capnography) við 

notkun á LMA® ProSeal™. Búnaðinn má bæði nota við 

eigin öndun sjúklings og stýrða öndun.  

9.1 Eigin öndun  

LMA® ProSeal™ er vel þolið hjá sjúklingum sem anda sjálfir 

við notkun ásamt rokgjörnum efnum eða svæfingarlyfjum í 

bláæð, að því gefnu að svæfingin sé nægjanleg fyrir stig 

þess áreitis sem skurðaðgerðin veldur og að belgur sé ekki 

of þaninn.  

Hósti, áreitiskast eða hreyfing geta komið fram vegna 

ófullnægjandi svæfingar ef áhrifum innleiðsluefnis er leyft 

að dvína áður en fullnægjandi stigi viðhaldssvæfingar er 

náð. Sér í lagi er líklegt að slíkt hendi eftir ytra áreiti eins og 

skurðaðgerð, eða þegar sjúklingnum er snúið þegar stig 

svæfingar var rangt metið. Styðja skal varlega við 

loftskiptingu þar til öndun kemst aftur á. 

9.2 Loftskipting með jákvæðum 

þrýstingi (PPV) 

Þrátt fyrir að hægt sé að nota búnaðinn hjá sjúklingum sem 

anda sjálfir, er LMA® ProSeal™ hannað til notkunar með 

PPV, með eða án vöðvaslakandi lyfja. Þegar slökunartækni 

er notuð, má gefa vöðvaslakandi lyfið fyrir eða eftir 

ísetningu.  

Hins vegar má gefa vöðvaslakandi lyf hvenær sem er, ef 

breyting verður á ferli skurðaðgerðar eða greiningar sem 

krefst þess að skipta yfir í slökunartækni. Mýkri belgur, dýpri 

grímuskál og sérlagaður belgur LMA® ProSeal™ gefa 

mildari en áhrifaríkari þéttni við op barkakýlisins í 

samanburði við LMA® Classic™.  

Mikilvægt er að hafa eftirfarandi í huga við notkun á LMA® 
ProSeal™ ásamt PPV:  

 

 

• Frárennslisslönguna má einnig nota sem aukaleið til 

koma í veg fyrir innblástur maga við PPV. Hins vegar 

ætti flæðistyrkur ekki að vera meiri en 8ml/kg og halda 

skal hámarks innöndunarþrýstingi lægri en hámarks 

þrýstingi á innsigli kokrennunnar sem er breytilegur eftir 

sjúklingum, en er að meðaltali allt að 30 cm H2O ásamt 

LMA® ProSeal™ sem er 10 cm H2O hærra en LMA® 
Classic™.  

• Ef leka ber að við PPV getur slíkt stafað af eftirfarandi:  

– Væg svæfing sem veldur lokun á raddglufu að 

einhverju marki,  

– Ófullnægjandi hömlun tauga og vöðva,  

– Minnkun á lungnagetu sem tengist aðgerðinni eða 

öðrum þáttum sjúklingsins, eða  

– Hreyfing eða flutningur á blöðrunni vegna 

snúnings á höfði eða togs.  

• Ef vart verður við leka í frárennslisslöngunni við PPV 

þrátt fyrir að svæfing sé fullnægjandi, stafar slíkt 

mögulega af því að gríman hefur færst til nærlægt. 

Gætið þess að límbandið sé á sínum stað og stillið það 

eftir þörfum um leið og ýtt er á slöngurnar inn á við til 

að færa enda grímunnar að efri vélindislokanum.  

• Ef leki verður umhverfis belginn skal ekki eingöngu 

bæta lofti á belginn. Slíkt lagar ekki endilega 

þéttiþrýsting og eykur mögulega lekann með því að 

auka spennuna á mjúkan belginn og ýtir honum frá 

barkakýlinu.  

9.3 Notkun frárennslisslöngunnar  

Varúð: Ekki skal reyna að þræða magaslöngu í magann um 

LMA® ProSeal™ um frárennslisslönguna ef loft lekur um 

frárennslisslönguna og vitað er um eða grunur er um að til 

staðar séu sjúkdómar eða skemmdir í vélinda.  

Ef klínísk ábending er til staðar um að þræða magaslöngu í 

magann, skal ekki framkvæma sog þar til magaslangan er 

komin í magann. 

Varúð: Ekki skal framkvæma sog við enda 

frárennslisslöngunnar, þar sem slíkt getur valdið því að 

frárennslisslangan falli saman og mögulega skaðað efri 

vélindislokann.  

Meginhlutverk frárennslisslöngunnar er að veita aðskilda 

leið til og frá meltingarveginum. Hún getur veitt lofti eða 

vökva frá sjúklingnum og má einnig nota sem stýringu fyrir 

blindandi ísetningu í munn og maga hvenær sem er við 

svæfingu (mynd 29). Nánari upplýsingar um hámarksstærð 

magaslanga má finna í viðaukanum aftast í handbókinni.  

Slöngur í munn og maga skal smyrja vel og koma fyrir 

rólega og gætilega. Þegar slíkar slöngur eru notaðar ásamt 

LMA® ProSeal™ er mikilvægt að draga úr líkum á áverkum 

vegna of mikillar stífni slanga. Af þessari ástæðu skal gæta 

varúðar: Ekki skal nota slöngur í munn og maga sem eru 

stífar vegna kælingar. Gætið þess að slangan sé við 

stofuhita eða við hærra hitastig.  

Við ísetningu (mynd 30) gætir oft viðnáms þegar enda 

holleggsins er ýtt gætilega að efri lokanum. Aldrei skal beita 

afli. Ef ekki tekst að þræða slöngu af réttri stærð, er gríman 

mögulega beygluð eða á röngum stað. Í slíkum tilvikum skal 

fjarlægja grímuna og setja hana í aftur. Ekki beita of miklu 

afli. Beita skal klínísku mati þegar ákvörðun er tekin um að 

fjarlæga slöngu úr munni eða maga.  

VARÚÐ: Til að koma í veg fyrir áverka skal öllum stundum 

forðast að nota of mikla krafta við ísetningu á magaslöngu 

um LMA® ProSeal™ frárennslisslönguna. 

 

9.4 Hugsanleg vandamál eftir ísetningu  

Ófullnægjandi svæfingarstig  

Algengasta vandamálið í kjölfar ísetningar er þegar 

mistekst að halda fullnægjandi stigi svæfingar. Gefa skal 

aukalega stakan skammt af innleiðslulyfi og/eða auka styrk 

rokgjarna lyfsins og um leið styðja loftskipti gætilega.  

Dreifing nituroxíðs 

Nituroxíð dreifist um belginn og eykur þrýsting í belgnum. 

Dreifingarhraði og hámarksþrýstingur er breytilegur eftir 

upphafsmagni lofts sem dælt er í belginn, lofttegundum sem 

notaðar eru til að fylla belginn, hlutfalli nituroxíðs í 

innöndunarblöndunni og stærð tækisins.  

Tíðni særinda í hálsi eftir aðgerð eykst mögulega ef 

þrýstingur í belgnum verður of mikill. Í því skyni að draga úr 

hættu á særindum í hálsi eða mögulegum áverkum á tauga- 

og æðakerfi, skal hafa reglulegt eftirlit með þrýstingi í 

belgnum og hleypa lofti reglulega af til að viðhalda þrýstingi 

í belgnum sem nemur 60 cm H2O eða lágmarksþrýsting 

sem nægir fyrir „lágmarksþéttni”. Slíkt má framkvæma á 

ólíkan hátt. Í fyrsta lagi má nota þrýstingsmæli eða 

þrýstingsbreyti. Í öðru lagi má einfaldlega strjúka 

uppblásanlegu stýriblöðruna. Þegar innri þrýstingur 

belgsins er 60 cm H2O, ætti uppblásna blaðran að gefa 

mikið eftir. Ef uppblásanlega stýriblaðran er stíf viðkomu 

eða í laginu eins og ólíva, bendir slíkt til þess að of mikill 

þrýstingur sé á blöðrunni. Draga skal úr loftmagni belgsins 

til að ná þrýstingi sem er nær upphaflega stýriþrýstingnum.  

Varúð: Of mikill þrýstingur í blöðru getur valdið rangri 

staðsetningu og sjúkdómsástandi í koki og barkakýli, þar 

með talið særindum í hálsi, kyngingartregðu og 

taugaáverkum.  

Léleg þéttni í öndunarbúnaði / Loft lekur  

Ef í ljós kemur að þéttni öndunarbúnaðarins er léleg eða ef 

loft lekur við upphaf eða meðan á aðgerð stendur, má gera 

eina eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:  

• Staðfesta hvort að dýpt svæfingar sé fullnægjandi og 

dýpka svæfinguna ef þörf krefur.  

• Aðgæta innri þrýsting belgsins við upphaf og síðan 

reglulega meðan á aðgerð stendur, sér í lagi þegar 

nituroxíð er notað. 

• Gæta þess að innri þrýstingur belgsins sé ekki >60 cm 

H2O; minnka innri þrýsting belgsins ef þörf krefur og á 

sama tíma viðhalda fullnægjandi þéttni.  

• Ef þéttni grímunnar er of mikil í kokinu, skal ýta henni 

lengra inn til að ganga úr skugga um að hún snerti efri 

vélindislokann.  

• Til að tryggja rétta festingu skal þrýsta á góminn þegar 

búnaðurinn er límdur niður.  

• Ávallt skal aðgæta heilleika belgsins áður en honum er 

komið fyrir.  

Röng staðsetning öndunarbúnaðar  

Almennt séð má meta hvort öndunarbúnaður er rangt 

staðsettur með koltvísýringsnema (ens. capnography) eða 

eftirliti með breytingum á flæðisstyrk, þ.e. minnkuðum 

flæðisstyrk í útöndun. Ef grunur leikur á um ranga 

Mynd 29: Festið tækið á sínum stað með límbandi. 

Mynd 30: Leið slöngu í munn og maga í gegnum LMA 
ProSeal™ í efri vélindisloka. 
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staðsetningu skal aðgæta hvort flöt, sporöskjulaga bólga 

nái niður fyrir spjaldkirtilsbrjóskið. Ef engin bólga er til staðar, 

getur það verið merki um ranga aftari staðsetningu enda 

grímunnar í op barkakýlisins, sér í lagi ef öndunarfasi er 

óvenjulega langur. Ef grunur leikur á um ranga staðsetningu, 

má fjarlægja öndunarbúnaðinn og setja hann aftur í þegar 

fullnægjandi dýpt svæfingar fyrir ísetningu er náð.  

Sértækum, röngum staðsetningum á LMA® ProSeal™ var 

lýst í kafla 8.10. Þar að auki getur orðið hreyfing/ flutningur 

við notkun á LMA® ProSeal™ orðið vegna offyllingar lofts á 

belginn, þegar gat er á belgnum og/eða þegar hann er 

færður til fyrir slysni. Aðgæta skal þrýsting belgsins við 

upphaf aðgerðar og síðan reglulega meðan á aðgerð 

stendur, ganga verður úr skugga um heilleika belgsins fyrir 

notkun og festa á réttan hátt. Ef LMA® ProSeal™ fellur úr 

munni við ísetningu, er gríman mögulega rangt staðsett og 

brotnað hefur upp á fjærenda hennar í koki. Fjarlægja skal 

búnaðinn og setja hann aftur í eða strjúka með fingrinum 

bak við endann.  

Óvænt uppvella  

Jafnvel hjá fastandi sjúklingum getur uppvella átt sér stað 

af margvíslegum orsökum (t.d. ef svæfing er ófullnægjandi), 

sem veldur því að vökvi streymir úr frárennslisslöngunni. Í 

tilraunum á líkum hefur verið sýnt fram á að vökvi fer upp 

frárennslisslönguna án mengunar í barkakýli þegar gríman 

er rétt staðsett.  

Ef uppvella verður skal ekki fjarlægja öndunarbúnaðinn, að 

því gefnu að súrefnismettun sé fullnægjandi. Staðfesta skal 

hvort að dýpt svæfingar sé fullnægjandi og dýpka 

svæfinguna með inngjöf í bláæð ef þörf krefur. Ef bakflæði 

verður vegna rangrar staðsetningar grímu er fræðilegur 

möguleiki að ásvelging eigi sér stað.  

Í tilvikum þar sem grunur leikur á um ásvelgingu skal 

umsvifalaust halla sjúklingi þannig að höfuðið snýr niður. 

Takið svæfingarkerfið tímabundið úr sambandi svo að 

innihald magans þrýstist ekki upp í lungun. Staðfesta skal 

hvort að dýpt svæfingar sé fullnægjandi og dýpka 

svæfinguna með inngjöf í bláæð ef þörf krefur. Setja skal 

tækið aftur í og gæta þess að fjærendi þess liggi að efri 

vélindisloka og festa það með aðferð sem lýst er í kafla 8.11. 

Síðan skal beita sogi um slönguna í öndunarveginn. 

Framkvæma má sog í barka og berkjutré með ljósþráða-

berkjuspegli um slönguna fyrir öndunarveginn ef viðbragð í 

öndunarvegi er deyft á fullnægjandi hátt.  

Ef grunur leikur á nærveru frekara innihalds úr maga, er 

hægt að þræða slöngu í munn og maga um 

frárennslisslönguna. Ef súrefnismettun er fullnægjandi skal 

ekki fjarlægja búnaðinn.  

Ef klínísk ábending er fyrir hendi skal hefja undirbúning á 

tafarlausri barkaþræðingu sjúklingsins. Ef ásvelging hefur 

átt sér stað skal taka röntgenmynd af lungum sjúklingsins 

og meðhöndla hann, eftir því sem við á klínískt séð, með 

sýklalyfjum, sjúkraþjálfun og barkasogi.  

Teppa í öndunarvegi við notkun á LMA® ProSeal™  

Tilkynnt hefur verið um teppu í öndunarvegi við notkun á 

LMA® ProSeal™. Sumar tilkynningar tengdust háværri 

öndun og neikvæðum þrýstingi, sem veldur því að loft 

dregst inn í vélinda við innöndun. Aðrir læknar hafa tilkynnt 

um aukna tíðni sogs við notkun á LMA® ProSeal™. Ein 

tilgáta að verkunarhátt teppu í öndunarvegi er sú að 

þrýstingur frá fjærlægri grímu valdi þrengingu í raddglufu og 

í kjölfarið starfrænni lokun raddbanda. Annar 

verkunarháttur er þegar brettist upp á miðhluta 

belgveggsins og veldur teppu í öndunarvegi. Ef sjúklingur 

sýnir merki um teppu í öndunarvegi, má gera eina eða fleiri 

af eftirfarandi ráðstöfunum:  

• Staðfesta hvort að dýpt svæfingar sé fullnægjandi og 

dýpka svæfinguna ef þörf krefur.  

• Gæta þess að innri þrýstingur belgsins sé ekki >60 cm 

H2O; minnka innri þrýsting belgsins ef þörf krefur og á 

sama tíma viðhalda fullnægjandi þéttni.  

• Ef sjúklingur andar sjálfur, skal veita útöndunarþrýsting 

(PEEP) upp að klínískt séð öruggu marki eða nota PPV.  

• Færa skal höfuð og háls sjúklingsins í hlutlausa stöðu 

(ens. sniffing position) (höfuðið dregið út og hálsinn 

sveigður)  

• Íhuga skal skoðun með ljósþráðasjá til að meta stöðu 

grímunnar og virkni raddbanda.  

• Ef ekkert af ofangreindu reynist árangursríkt, skal 

fjarlægja búnaðinn og setja hann aftur í.  

• Ef slíkt á við, skal íhuga ísetningu minni gerðar LMA® 
ProSeal™.  

Varúð: Ef vandamál varðandi öndunarveginn eru enn til 

staðar eða loftskilun er ekki fullnægjandi, skal fjarlægja 

tækið og opna fyrir öndunarveginn á annan hátt.  

9.5 Vöknun úr svæfingu og losun 

búnaðarins  

Ef slíkt á við, skal draga úr áhrifum vöðvaslakandi lyfja eða 

leyfa áhrifunum að dvína áður en lokað er fyrir svæfingarlyf 

þegar skurðaðgerð eða greiningu lýkur. Styðja skal varlega 

við loftskiptingu og leyfa sjúklingnum að hefja öndun. Á 

þessum tímapunkti er ráðlagt að aðgæta innri þrýsting 

belgsins.  

Rétt staðsett LMA® ProSeal™ er vel þolið þar til 

varnarviðbrögð koma aftur fram, að því gefnu að innri 

þrýstingi belgsins sé haldið um 60 cm H2O. Slíkt þýðir að 

hægt er að halda öndunarveginum opnum þar til sjúklingur 

er fær um að kyngja og hósta á fullnægjandi hátt. Ávallt skal 

fjarlægja búnaðinn á svæði þar sem sogbúnaður er til 

staðar og aðstaða til skjótrar barkaþræðingar. Fylgja skal 

eftirfarandi ferli:  

• Hafa skal eftirlit með sjúklingum allan vöknunartímann. 

Súrefnisgjöf skal fara fram á stöðugan hátt um 

svæfingarkerfið eða um T-tengi. Ef þörf er á sogi um 

munnhol eða öndunarveg eða frárennslisslöngu skal 

framkvæma slíkt áður en viðbrögð eru endurheimt.  

• Látið sjúklinginn óáreittan þar til viðbrögð eru 

endurheimt, fyrir utan súrefnisgjöf og eftirlitsferli. Ekki 

er ráðlagt að færa sjúklinginn úr útafliggjandi stöðu í 

hliðarlegu, nema bráða ástæðu beri til, eins og t.d. í 

tilvikum þar sem um uppvellu eða uppköst er að ræða. 

Ef nauðsyn er á að vekja sjúklinginn í hliðarlegu, skal 

snúa sjúklingnum og nota viðeigandi deyfingu.  

• Forðast skal sog á slöngunni í öndunarveg þegar LMA® 
ProSeal™ er á sínum stað. Uppblásinn belgurinn ver 

barkakýlið fyrir munnseytingu og líklega er ekki þörf á 

sogi. Sog og líffræðileg örvun geta valdið krampa í 

barkakýli ef svæfingin er væg.  

• Fylgjast skal með því hvort kynging á sér stað. Yfirleitt 

er öruggt og hentugt að fjarlægja límband þegar 

kynging byrjar. Hins vegar er tíminn sem líður á milli 

þess að kynging hefst og getan til að opna munninn 

endurheimtist mismunandi á milli sjúklinga, allt eftir 

lengd og dýpt svæfingarinnar.  

• Aðeins skal lofttæma belginn og á sama tíma fjarlægja 

tækið þegar sjúklingur getur opnað munninn þegar 

hann fær fyrirmæli um slíkt. Ef belgurinn er lofttæmdur 

að öllu leyti áður en virkt kyngingar- og hóstaviðbragð 

er komið aftur, getur seyting úr efri hluta koks komist 

að barkakýli og framkallað hósta eða krampa í 

barkakýli. Skoðið opnun öndunarvegar og dýpt 

öndunar. Nú má framkvæma sog um munn, ef þörf 

krefur.  

Ef fjarlægja á kokrennuna á vöknunardeild (PACU), skal 

starfsfólk vöknunardeildar hljóta þjálfun í meðhöndlun á 

LMA® ProSeal™. Svæfingarlæknir skal ávallt vera tiltækur 

ef fjarlægja á búnaðinn utan skurðstofu. 

10 NOTKUN HJÁ BÖRNUM 

Sýnt hefur verið fram á að minni stærðir öndunarbúnaðarins 

séu árangursríkar hjá börnum, þrátt fyrir muninn á barkakýli 

fullorðinna og barna. Ráðlagt er að notkun öndunarbúnaðar 

hjá nýburum og börnum sé í höndum svæfingarlækna sem 

hafa reynslu af meðhöndlun barna og sem þegar hafa 

reynslu af öndunarbúnaði og svæfingum hjá fullorðnum.  

Í viðaukanum aftast í handbókinni má finna grunnviðmið 

hvað varðar stærðir. Hjá börnum við breytingarþyngd (ens. 

transition weights) þarf mögulega að nota aðra stærð 

búnaðarins.  

Ísetning á LMA®  kokrennu hjá börnum fer fram á sama hátt 

og lýst er fyrir fullorðna, í kjölfar innleiðslu í bláæð eða með 

innöndun, að því gefnu að fullnægjandi dýpt svæfingar sé 

náð. Ísetning ætti að vera árangursrík við sama 

svæfingarstig og hentar fyrir barkaþræðingu. Tíðni 

vandamála í öndunarvegi hjá börnum við notkun á LMA®  

kokrennu virðist vera svipuð og hjá fullorðnum. Á hinn 

bóginn, eins og á við um allar gerðir svæfinga og stjórnun 

öndunarbúnaðar hjá ungabörnum og börnum þar sem 

loftskipting er ófullnægjandi, kemur afmettun líklega fyrr 

fram vegna meiri súrefnisþarfar þeirra.  

LMA®  öndunarbúnaður og svæfing hjá börnum og 

ungabörnum viðheldur hærri súrefnismettun í samanburði 

við andlitsgrímu og Guedel öndunarbúnað og getuna til að 

hósta og gráta við vöknun. LMA®  öndunarbúnaður hentar 

fyrir margvíslegar aðgerðir og greiningar á göngudeild hjá 

börnum og einnig þar sem aðgengi að höfði og hálsi væri 

að öðrum kosti skert við notkun á andlitsgrímu. 

 

11 NOTKUN MEÐ SEGULÓMTÆKI (MRI) 

MR Conditional 

Prófanir við aðstæður sem voru ekki klínískar sýndu að 

LMA® ProSeal™ er með skilyrt MR. Hægt er að skanna 

sjúkling með slíkt tæki umsvifalaust eftir ísetningu við 

eftirfarandi aðstæður.  

• Áður en sjúklingur kemur inn í MRI-stofuna þarf að 

festa tækið með límbandi, plástri eða öðrum viðeigandi 

hætti til að koma í veg fyrir hreyfingu eða tilfærslu.  

• Segulsvið sem er 3-Tesla eða minna  
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• Hámarks stöðustigull segulsviðs sem nemur 

720 gauss/cm (7,2T/m) eða minna 

• Tilkynnt hefur verið um sértækan hámarks ísogshraða 

(SAR) í MR-kerfinu fyrir allan líkamann upp á 4-W/kg 

(fyrsta stigs stýrður vinnsluhamur MRI-kerfisins) fyrir 15 

mín. skönnun (á hverja myndaröð) 

MRI-tengd hitun  

Við þau skönnunarskilyrði sem skilgreind eru hér að framan, 

er gert ráð fyrir að LMA® ProSeal™ sýni hámarkshækkun 

hitastigs upp á 2,2°C eftir 15 mínútur af samfelldri skönnun.  

Upplýsingar um myndgalla  

Hámarksstærð myndgalla eins og fram kemur á 

stigulómunarmyndaröð (GRE) og 3-Tesla MRI-kerfi eykst 

um u.þ.b. 50-mm miðað við stærð og lögun LMA®

ProSeal™, stærð 5. 

12 SKILGREININGAR Á TÁKNUM 

Framleiðandi 

Hafið samband við IFU gegnum þessa vefsíðu: 
www.LMACO.com 

 Rúmmál innblásins lofts 

Þyngd sjúklings 

Lesið leiðbeiningar fyrir notkun 

Inniheldur ekki náttúrulegt gúmmílatex 

Framleitt án náttúrulegs latex  

 Brothætt, meðhöndlið mjög varlega 

Geymist fjarri sólarljósi 

Haldið þurru 

Snúið þessari hlið upp 

 Vörukóði 

 Lotunúmer 

CE merking 

 Raðnúmer 

 Ekki nota oftar en 40 sinnum 

Ekki sæft 

Með skilyrt MR 

Gefur til kynna að tækið er lækningatæki 

Framleiðsludagsetning 

Rx only Aðeins afhent samkvæmt lyfjaávísun 
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13 VIÐAUKI A: ÞREP TIL AÐ AUÐVELDA RÉTTA STAÐSETNINGU GRÍMUNNAR 

• Eftir ísetningu skal fylla belginn af lofti og skal þrýstingurinn ekki vera meiri en 60 cm H2O í belgnum. 

• Tengið við svæfingarkerfi og aðgætið hvort lekar séu í frárennslisslöngu og slöngu í öndunarveginn. 

• Gangið úr skugga um að bitvörnin sé á sínum stað. 

• Setjið stakan skammt af smyrjandi hlaupi í nærenda frárennslisslöngunnar og kreistið pokann varlega til að meta hreyfingu. 

• Ef nauðsyn krefur, skal þræða munn- og magaslöngu á enda grímunnar til að ganga úr skugga um að frárennslisslangan sé opin. 

• Þegar búnaðurinn er rétt staðsettur skal þrýsta slöngunum upp í góminn þegar búnaðurinn er límdur aftur.

 Rétt staðsetning x Röng staðsetning x Röng staðsetning x Röng staðsetning 

Staðsetning grímu  Endinn liggur aftan við könnubrjósk og 
hringbrjósk  

Endi liggur of hátt í koki  Endi í forgarði barkarkýlis  Brotnað hefur upp á enda  

Loft lekur úr 
frárennslisslöngu  

Nei  Já  Já  Nei  

Bitvörn  Um það bil miðja vegu milli tanna  Of hátt  Um það bil miðja vegu milli tanna  Of hátt  

Prófun smurefnis  Örlítil hreyfing í bjúgfleti  Kann að hreyfast en fer eftir 
staðsetningu  

• Greinileg hreyfing upp og niður 

• Smurefni spýtist út eða loftbólur 
myndast sjálfkrafa 

Engin hreyfing í bjúgfleti  

Frekari staðfesting  Sé munn- og magaslanga þrædd á 
enda grímunnar sést að 
frárennslisslangan er opin  

Ef þrýst er frekar stöðvast leki  Ef þrýst er frekar eykst leki  Ef erfiðlega gengur að þræða munn- 
og magaslöngu gefur það til kynna 
að frárennslisslangan sé stífluð 
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14 VIÐAUKI B: ÁBENDINGAR VARÐANDI ÚRRÆÐALEIT EFTIR ÍSETNINGU Á LMA® PROSEAL™ 

Vandamál eftir ísetningu  Hugsanlegar ástæður  Hugsanlegar lausnir  

Léleg þéttni í öndunarbúnaði / loft 
lekur (loft heyrist leka, lítil loftskilun)  

Gríma liggur of hátt í koki  Ýta skal grímunni lengra inn og festa slöngurnar í öndunarveginn aftur 
með límbandi  

Ófullnægjandi svæfing  Dýpkið svæfingu  

Léleg festing  Þrýstið að gómnum og festið vel  

Belgur offylltur af lofti  Aðgætið innri þrýsting belgsins við upphaf og síðan reglulega meðan á 
aðgerð stendur, sér í lagi þegar nituroxíð er notað til að tryggja að ekki 
sé > 60 cm H2O (stillið ef þarf)  

Götun belgs  Aðgætið heilleika belgsins fyrir notkun; lofttæmið belginn að fullu fyrir 
gufusæfingu  

Loft lekur upp í frárennslisslöngu með 
eða án PPV  

Gríma liggur of hátt í koki  Ýta skal grímunni lengra inn og festa slöngurnar í öndunarveginn aftur 
með límbandi  

Röng staðsetning í forgarði barkarkýlis  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í  

Opnið svæði efra vélindisloka  Eftirlit  

Teppa í öndunarvegi (erfiðleikar við 
loftskipti, myndun málhljóða, sog)  

Röng staðsetning í forgarði barkarkýlis  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í  

Fjærendi grímu ýtir á raddglufu og veldur starfrænni lokun 
raddbanda  

- Tryggið fullnægjandi svæfingu og réttan uppblástursþrýsting belgs

- Færið höfuð og háls sjúklingsins í hlutlausa stöðu (ens. sniffing
position) 

- Reynið PPV eða bætið við útöndunarþrýstingi (PEEP) 

Brettist upp á miðhluta belgveggsins  - Íhugið ísetningu minni gerðar LMA® ProSeal™ 

- Tryggið réttan uppblástursþrýsting belgs

Innblástur í maga  Brotnað hefur upp á fjærenda grímu  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í eða strjúkið með fingrinum bak 
við endann  

Gríma liggur of hátt í koki  Ýta skal grímunni lengra inn og festa slöngurnar í öndunarveginn aftur 
með límbandi  

Hreyfing/flutningur/gríma dettur úr 
munni  

Belgur offylltur af lofti  Aðgætið innri þrýsting belgsins við upphaf og síðan reglulega meðan á 
aðgerð stendur, sér í lagi þegar nituroxíð er notað til að tryggja að ekki 
sé > 60 cm H2O  

Götun belgs  Aðgætið heilleika belgsins áður en honum er komið fyrir  

Belgur færist til fyrir slysni  Tryggið rétta festingu  

Brotnað hefur upp á fjærenda grímu  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í eða strjúkið með fingrinum bak 
við endann  

Léleg festing  Þrýstið að gómnum og festið vel  

Viðnám við innsetningu munn- og 
magaslöngu  

Ónæg smurning  Setjið meira smurefni og reynið að þræða munn- og magaslöngu á ný  

Brotnað hefur upp á fjærenda grímu  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í eða strjúkið með fingrinum bak 
við endann  

Gríma liggur of hátt í koki  Ýta skal grímunni lengra inn og festa slöngurnar í öndunarveginn aftur 
með límbandi  

Röng staðsetning í forgarði barkarkýlis  Fjarlægið búnaðinn og setjið hann aftur í  

Belgur offylltur af lofti  Aðgætið innri þrýsting belgsins við upphaf og síðan reglulega meðan á 
aðgerð stendur, sér í lagi þegar nituroxíð er notað til að tryggja að ekki 
sé > 60 cm H2O 
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15 VIÐAUKI C: TÆKNIUPPLÝSINGAR 

Val fyrir sjúkling 

Upplýsingar um val fyrir sjúkling í töflunni hér á eftir eru aðeins til viðmiðunar. Rannsóknir á LMA Classic™ hafa sýnt að stærð 4 eða 5 henti flestum fullorðnum. Hins vegar skal beita 
klínísku mati við val á stærð lækningatækja. 

Loftmagn 

Loftmagn sem birtist á töflunni hér á eftir er hámarksmagn og skal ekki fara yfir þessi gildi við notkun. Eftir ísetningu skal loftfylla belginn þar til lágmarksþrýstingi er náð sem nægir fyrir 
„lágmarksþéttni”. 

Stærð LMA® ProSeal™  Upplýsingar um val fyrir sjúkling  Hámarks loftmagn  Hámarksþvermál munn-og 
magaslöngu  

Stærð Introducer-tækis  

1  Allt að 5 kg  4 ml  2,7 mm / 8fr  1 - 2½  

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

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

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

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

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

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

Slíkt samsvarar yfirleitt innri þrýstingi belgsins sem nemur 60 cm H2O. Ekki skal fara yfir þessi þrýstingsmörk. Ef þéttni er ekki náð þegar belgurinn er loftfylltur við þennan þrýsting, þá er 
tækið annaðhvort á röngum stað eða nota verður stærri gerð tækisins. Þegar því er viðkomið er ráðlagt að nota stærstu stærð sem hentar og viðhalda lágum innri þrýstingi í belgnum, frekar 
en á hinn veginn. 
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