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PERSPĖJIMAS: vadovaujantis federaliniu (JAV) 
įstatymu šį įtaisą gali parduoti tik licencijuotas 
sveikatos priežiūros specialistas arba asmuo jo 
nurodymu.  

ĮSPĖJIMAS: „LMA® ProSeal“™ ir „LMA® ProSeal 
Introducer“ priedas tiekiami nesterilūs; prieš 
naudojant pirmą kartą ir vėliau kiekvieną kartą 
prieš naudojant juos reikia nuvalyti ir sterilizuoti. 
Pakuotė neatspari aukštai temperatūrai, kuri 
pasiekiama autoklavuojant, todėl prieš 
sterilizaciją ją reikia pašalinti.  

ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami perskaitykite visas 
naudojimo instrukcijoje pateiktas atsargumo 
priemones ir instrukcijas. To nepadarius, galima 
sunkiai sužaloti pacientą arba jis gali mirti. 

1 ĮTAISO APRAŠAS  

„LMA®“ kvėpavimo takų įtaisas yra modernus 
viršgerklinis kvėpavimo takų valdymo įtaisas. Nuo 1988 
m., kai buvo pradėta prekiauti „LMA®“ kvėpavimo takų 
įtaisu, jis buvo panaudotas daugiau nei 200 milijonų 
pacientų planinių ir skubių procedūrų metu.  

„LMA® ProSeal™“ yra patobulintas „LMA®“ kvėpavimo 
takų įtaisas, kurį galima naudoti tokių pačių kaip ir „LMA® 

Classic™“ indikacijų atvejais. „LMA® 
ProSeal™“ patobulintas, kad būtų naudingesnis nei 
„LMA® Classic™“ ir kad jį būtų galima taikyti didesniam 
skaičiui procedūrų, atliekamų naudojant 
„LMA®“ kvėpavimo takų įtaisus. „LMA® 
Classic™“ galima naudoti taikant žemo slėgio teigiamo 
slėgio ventiliaciją (TSV), o „LMA® ProSeal™“ specialiai 
sukurtas naudoti taikant TSV (skiriant raumenų 
relaksantų arba neskiriant), kai yra didesnis kvėpavimo 
takų slėgis. „LMA® ProSeal™“ neapsaugo kvėpavimo 
takų nuo regurgitacijos ir aspiracijos padarinių. 

„LMA® ProSeal™“ sudaro keturi pagrindiniai 
komponentai: kaukė, pripūtimo kanalas su 
indikatoriaus balionėliu, kvėpavimo takų vamzdelis ir 
drenavimo vamzdelis (1 pav.). Kaukė sukurta taip, kad 
atitiktų ryklės kontūrus. Jos liumeno paviršius 
nukreipiamas į gerklų angą. Kaukėje yra pagrindinis 
atvartas, kuris sandariai užsispaudžia aplink gerklų 
angą, o didesnių dydžių kaukėse dar yra ir galinis 
atvartas, kuris padeda geriau užsandarinti. Prie 
kaukės pritvirtintas pripūtimo kanalas, kuris baigiasi 
indikatoriaus balionėliu, ir kaukės pripūtimo ir oro 
išleidimo vožtuvas. Prie vožtuvo sumontuotas 
raudonas kištukas, kad iš sterilizuojamos kaukės būtų 
galima išleisti likusį orą. Jo neįstačius, kai 
sterilizuojama garais, apsaugoma nuo atvarto 

išsiplėtimo. Kištuką reikia ištraukti prieš sterilizuojant ir 
vėl įkišti prieš klinikinį naudojimą. Kai kurių senesnių 
versijų „LMA® ProSeal™“ įtaisuose raudono kištuko 
gali nebūti. Drenavimo vamzdelis eina šalia kvėpavimo 
takų vamzdelio, o paskui skersai kaukės angos per 
kaukės galiuką, esantį priešais viršutinį stemplės 
sutraukiamąjį raumenį. Kvėpavimo takų vamzdelis 
sustiprintas viela, kad nesusilankstytų ar nenutrūktų 
naudojant standartinę 15 mm jungtį. 

Siekiant pritaikyti prie naujagimių anatomijos, 1 
dydžio „LMA® ProSeal™“ neturi sukandimo 
blokatoriaus (2 pav.). Be to, 1 dydžio „LMA® 
ProSeal™“ skiriasi nuo kitų dydžių tuo, kad jame 
įtaisytas palyginti didelis drenavimo vamzdelis (8 Fr).  

Visi komponentai pagaminti be natūralaus latekso. 
„LMA® ProSeal™“ negalima pakartotinai naudoti 
daugiau nei 40 kartų. Be gerai žinomų „LMA® 
Classic™“ savybių, įtaisui „LMA® 
ProSeal™“ būdingos ir šios, toliau išvardytos.  

• Dėl minkštesnės atvarto medžiagos, gilesnės 
kaukės taurelės ir ypatingos atvarto formos 
esant tam tikram slėgiui suaugusiesiems skirto 
atvarto viduje pasiekiamas didesnis sandarumas 
nei naudojant „LMA® Classic™“.  

• Dėl patobulintos atvarto struktūros esant tam 
tikram slėgiui atvarto viduje pasiekiamas geresnis 
sandarumas nei naudojant „LMA® Classic™“.  

• Kanalas (arba drenavimo vamzdelis), atveriamas 
ties viršutiniu stemplės sutraukiamuoju raumeniu, 
suteikia galimybę pašalinti skrandžio išskyras ir 
pasiekti virškinamąjį traktą. Be to, vamzdelis taip 
pat skirtas apsaugoti nuo neapdairaus skrandžio 
išpūtimo.  

• Drenavimo vamzdelis leidžia įdėti orogastrinius 
vamzdelius jų nematant (nepaisant paciento 
padėties), nereikia naudoti „Magill“ chirurginių žnyplių.  

• Dvejopas vamzdelio išdėstymas sumažina kaukės 
pasisukimo tikimybę. Dėl patobulinto atvarto 
profilio ir lanksčių vamzdelių įtaisas daug stabiliau 
laikosi vienoje vietoje.  

• Įtaisytasis sukandimo blokatorius (išskyrus 1 dydžio 
„LMA® ProSeal™“) sumažina pavojų užblokuoti 
kvėpavimo takus ar sugadinti vamzdelį. 

• „LMA® ProSeal™ Introducer“ vietos dirželis, 
kuris irgi padeda smiliui arba nykščiui įtaisą 
įdedant rankomis (3 pav.).  

• Drenavimo vamzdelis atvarto viduje apsaugo 
nuo antgerklio kvėpavimo takų vamzdelio 
užblokavimo. Todėl nebereikia angos atramų.  

„LMA® ProSeal™“ sukurtas taip, kad kuo mažiau 
stimuliuotų kvėpavimo takus. Distalinis atvarto galas, 
visiškai įdėtas rekomenduojamu įdėjimo metodu, 
prisispaudžia prie viršutinio stemplės sutraukiamojo 
raumens. Jo kraštai remiasi į kriaušės formos atvarą, 
o viršutinis kraštas – į liežuvio pagrindą (4 pav.). 

 

15 mm ilgio jungtis 

Integruotasis sukandimo blokatorius 

Kvėpavimo takų vamzdelis 

Drenavimo vamzdelis 

Pripūtimo kanalas 

Indikatoriaus balionėlis 

Įvedimo įtaiso juostelė 

Kvėpavimo takų vamzdelio anga 

Vidinis drenavimo vamzdelis 

Drenavimo vamzdelio anga 

Vožtuvas 

(raudonas 

kištukas) 
Kaukė 

Atvartas 

1 pav. „LMA® ProSeal™“ komponentai (dydžiai: 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 ir 5). 

Jungtis 

Kvėpavimo takų vamzdelis 

Drenavimo vamzdelis 

Pripūtimo kanalas 

Indikatoriaus balionėlis 

Kvėpavimo takų vamzdelio anga 

Vidinis drenavimo vamzdelis 

Drenavimo vamzdelio anga 

Atvartas 

Raudonas kištukas 

2 pav. „LMA® ProSeal™“ komponentai (1 dydis). 

3 pav. „LMA® ProSeal™“ su pritvirtintu „LMA® ProSeal™ 

Introducer“ vieta. 
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Priedas: „LMA® ProSeal™ Introducer“ yra „LMA® 
ProSeal™“ priedas. Tai išimamas įvediklio įtaisas, 
skirtas palengvinti „LMA® ProSeal™“ įvedimui 
nekišant pirštų į burną. „LMA® ProSeal™ Introducer“ 
tiekiamas rekomenduojamo išlinkio, kad būtų galima 
iš karto naudoti. Jis tiekiamas nesterilus; jį galima 
sterilizuoti autoklave. „LMA® ProSeal™ Introducer“ 
gali būti toliau nurodytų dviejų modelių, pasižyminčių 
skirtingu dydžiu ir naudojimo paskirtimi. 

 

„LMA® ProSeal™ Introducer“, 1–2,5 dydžio. Šis 
įvediklis skirtas naudoti su 1–2,5 dydžio „LMA® 
ProSeal™“. Pagrindiniai šį įvediklį sudarantys 
komponentai yra rankena ir korpusas. Abu komponentai 
pagaminti iš medicininio nerūdijančiojo plieno.  

„LMA® ProSeal™ Introducer“, 3–5 dydžio. Šis 
įvediklis skirtas naudoti su 3–5 dydžio „LMA® 
ProSeal™“. Pagrindiniai šį įvediklį sudarantys 
komponentai yra rankena, korpusas ir mova. Rankena 
ir korpusas pagaminti iš medicininio nerūdijančiojo 
plieno. Mova pagaminta iš medicininio silikono. 

„LMA® Proseal“ ir „LMA® ProSeal Introducer“ priedą 
gali naudoti tik medicinos specialistai, išmokę atlikti 
intervencijas į kvėpavimo takus.  

2 NAUDOJIMO NURODYMAI  

„LMA® ProSeal™“ 

„LMA® ProSeal™“ skirtas naudoti pasiekiant ir 
valdant kvėpavimo takus planinių ir skubių 
anestezinių procedūrų metu nevalgiusiems 
pacientams, kuriems taikoma spontaninė arba 
teigiamo slėgio ventiliacija. Be to, jis skirtas 
kvėpavimo takams skubiai apsaugoti susidarius 

žinomoms arba netikėtoms sunkaus kvėpavimo 
situacijoms.  

„LMA® ProSeal™“ negalima naudoti kaip 
endotrachėjinio vamzdelio pakaitalo. Labiausiai jį 
tinka naudoti papildomų chirurginių procedūrų metu, 
kai trachėjos intubacija nebūtina. 

„LMA® ProSeal™“ gali būti naudojamas širdies ir 
plaučių reanimacijos (CPR) metu norint nedelsiant 
atlaisvinti kvėpavimo takus, jei pacientas yra visiškai 
be sąmonės, neveikia poliežuviniai ir gerklų refleksai 
ir reikia dirbtinės ventiliacijos. Tokiais atvejais „LMA® 
ProSeal™“ turi būti naudojamas tik tada, kai 
negalima atlikti trachėjos intubacijos.  

„LMA® ProSeal™ Introducer“ 
„LMA® ProSeal™ Introducer“ skirtas naudoti kaip 
išimamas įvediklio įtaisas, skirtas palengvinti „LMA® 
ProSeal™“ įvedimui nekišant pirštų į burną. Jis 
naudojamas kaip pagalbinė priemonė „LMA® 
ProSeal™“ įvesti nekišant pirštų į burną. 

3 INFORMACIJA APIE RIZIKOS IR 
NAUDOS SANTYKĮ  

Naudojant į aplinką visiškai nereaguojančiam 
pacientui, kai reikia jį gaivinti, ar skubios pagalbos 
atveju, kai paciento kvėpavimo takai sunkiai praeinami 
(pvz., neįmanoma intubuoti, neįmanoma ventiliuoti), 
reikia įvertinti regurgitacijos ir aspiracijos riziką bei 
kvėpavimo takų praeinamumo atkūrimo naudą.  

4 KONTRAINDIKACIJOS  

„LMA® ProSeal™“ 

Kadangi galima regurgitacijos ir aspiracijos rizika, 
„LMA® ProSeal™“ nenaudokite vietoj endotrachėjinio 
vamzdelio teikdami neskubią pagalbą toliau 
apibūdintiems pacientams, kuriems kvėpavimo takai 
sunkiai praeinami, bet skubi pagalba nebūtina:  

• Valgiusiems pacientams, įskaitant atvejus, kai 
maisto nevartojimo patvirtinti negalima.  

• Labai ar liguistai nutukusiems pacientams, daugiau 
kaip 14 savaičių nėščioms moterims, dauginių ar 
didelių sužalojimų patyrusiems asmenims, 
pacientams, turintiems ūminių pilvo ar krūtinės 
ląstos sužalojimų, išsivysčius būklėms, kai sulėtėja 
skrandžio turinio pasišalinimas, ar atvejais, kai 
prieš susilaikant nuo maisto vartojimo buvo 
vartojama opiatų.  

„LMA® ProSeal™“ taip pat negalima naudoti:  

• Pacientams, kurių plaučių funkcija būna nuolatos 
susilpnėjusi, pavyzdžiui, sergantiems plaučių 
fibroze, nes kvėpavimo takuose aplink gerklas 
susidaro žemo slėgio zona.  

• Pacientams, kuriems naudojant „LMA® 
ProSeal™“ didžiausias tikėtinas įkvepiamo oro 
srauto slėgis gali viršyti 30 cm H2O. 

• Suaugusiems pacientams, kurie nesugeba 
suprasti nurodymų ar negali tinkamai atsakyti į 
klausimus apie savo medicininę istoriją, nes 
tokiems pacientams gali būti kontraindikacijų 
naudoti „LMA® ProSeal™“.  

„LMA® ProSeal™ Introducer“  
Nėra jokių žinomų kontraindikacijų, susijusių su 
„LMA® ProSeal™ Introducer“ papildomu įtaisu. 

 
5 ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI 

Šiame naudojimo instrukcijų vadove pateikiama 
įspėjimų ir nurodoma atsargumo priemonių, taip pat 

aprašomi galimi su „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“ susiję pavojai saugumui, 
naudojant atsirandančios problemos ir veiksmai, 
kuriuos reikia atlikti joms atsiradus. Prieš 
pradėdamas naudoti „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“, naudotojas turi susipažinti su 
toliau šiame naudojimo instrukcijų vadove pateiktais 
įspėjimais ir atsargumo priemonių aprašymais.  

5.1. Įspėjimai  

• „LMA® ProSeal™“ neapsaugo paciento nuo 
regurgitacijos ir aspiracijos sukelto poveikio. 

• Įstumtas skrandžio vamzdelis neapsaugo nuo 
galimos regurgitacijos iš skrandžio, o tik padidina 
regurgitacijos tikimybę, nes įstumtas skrandžio 
vamzdelis gali susilpninti apatinio stemplės 
rauko funkciją. 

• Jei įtaisas naudojamas nevalgiusiam pacientui, 
kuriam kyla skrandžio turinio susilaikymo rizika, 
reikia taikyti profilaktines skrandžio turinio 
pašalinimo priemones ir paskirti tinkamą 
rūgštingumą mažinantį gydymą. Būklės, kai 
nevalgiusių pacientų skrandyje gali būti likusio 
turinio, pavyzdžiai, be kita ko, gali būti stemplinės 
angos išvarža ir vidutinio laipsnio nutukimas.  

• Sunkią burnos ar ryklės traumą patyrusiems 
pacientams įtaisą galima naudoti tik tada, jei 
kvėpavimo takų praeinamumo nepavyko atkurti 
visais kitais būdais.  

• Magnetinio rezonanso prietaisų aplinkoje „LMA® 
ProSeal™“ sąveikauja su magnetiniu lauku. Prieš 
naudodami šį įtaisą magnetinio rezonanso 
prietaisų aplinkoje perskaitykite 11 skyriuje 
pateikiamą informaciją apie magnetinio rezonanso 
tyrimą. Kad įtaisą apsaugotumėte nuo galimo 
judėjimo sąveikaujant su magnetiniu lauku, jį 
tinkamai fiksuokite.  

• Azoto oksido, deguonies dujų ar oro sklidimas 
gali padidinti arba sumažinti pripučiamosios 
dalies tūrį ir slėgį. Norint įsitikinti, kad slėgis 
pripučiamojoje dalyje nėra per didelis, įtaiso 
naudojimo metu reikia reguliariai stebėti slėgį 
pripučiamojoje dalyje.  

• Įtaisą naudodami specialiomis aplinkos 
sąlygomis, pavyzdžiui, aplinkoje, kurioje yra 
daugiau deguonies, pasirūpinkite, kad būtų 
tinkamai pasiruošta ir būtų taikomos atsargumo 
priemonės, ypač skirtos apsisaugoti nuo gaisro 
keliamo pavojaus. Lazerio ir elektrinio kauterio 
aplinkoje įtaisas gali lengvai užsidegti.  

• Kad išvengtumėte traumos, naudojant įtaisus 
niekada negalima naudoti perteklinės jėgos. 
Būtina visada jos vengti.  

• Nenaudokite „LMA®“ TM kvėpavimo takų vamzdelio 
ar jo priedų, jei jie yra kaip nors sugadinti.  

• Įstūmę įtaisą nepripūskite per daug jo 
pripučiamosios dalies. Pripučiamojoje dalyje venkite 
didesnio kaip 60 cm H2O slėgio. Pripučiamąją dalį 
reikia pripūsti iki nedidelio slėgio (maždaug 60 cm 
H2O). Per daug pripūtus sandarumas gali 
nepagerėti, be to, tai gali būti susiję su gleivinės 
išemija, gali būti įtaiso išstūmimo priežastis arba gali 
būti užspaustas drenažo vamzdelis.  

• Dėl per didelio slėgio pripučiamojoje dalyje 
įtaisas gali atsirasti netinkamoje padėtyje arba 
gali sukelti ryklės-gerklės sutrikimų, įskaitant 
gerklės skausmą, disfagiją ir nervų sužalojimą. 

• Kiekvieną kartą prieš naudojant „LMA® 
ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ Introducer“ reikia 
atlikti visus neklinikinius testus, aprašytus įtaiso 

Liežuvis 

Antgerklis 

Įduba 

Poliežuvinis kaulas 

Antgerklio klostė 

Kriaušės formos atvara 

Skydinė kremzlė 

Galinis gerklų paviršius 

Ryklės sutraukiamojo 

raumens kontūras 

Viršutinio stemplės 

sutraukiamojo raumens 

sritis 

Kaklinė stemplės dalis 

Kvėpavimo takų 

vamzdelio anga 

Atvartas 

Drenavimo vamzdelis 

Drenavimo vamzdelio 

anga 

4 pav. „LMA® ProSeal™“ vaizdas iš galo; padėtis ryklės 
atžvilgiu. 



Naudojimo instrukcija 
LT-Versija lietuvių kalba 

5 

 

patikros prieš naudojimą / veikimo tikrinimų 
skyrelyje. Eksploatacinių charakteristikų testus 
reikia atlikti priimtinoje medicinos praktikos 
reikalavimus atitinkančioje vietoje ir taikant tinkamus 
metodus, kurie maksimaliai sumažina kvėpavimo 
takų įtaiso užteršimo galimybę prieš jį įstumiant. 
Nepavykus atlikti nors vieno testo įtaisas turi būti 
pripažintas netinkamu naudoti ir jį reikia pakeisti kitu. 

• Patepkite tepalu užpakalinį pripučiamosios 
dalies paviršių, venkite tepalu užkimšti 
kvėpavimo angą ar tepalo aspiracijos.  

• Naudokite vandenyje tirpų tepalą, pavyzdžiui, „K-Y 
Jelly“®. Nenaudokite iš silikono pagamintų tepalų, 
nes jie ardo „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ komponentus. Nerekomenduojama 
naudoti tepalų, kuriuose yra lidokaino. Lidokainas 
gali sulėtinti apsauginių refleksų atkūrimą ir gali 
sukelti alerginę reakciją ar pakenkti aplinkiniams 
organams, įskaitant balso klostes.  

• Į kvėpavimo takus įstumtam vamzdeliui valyti ar 
sterilizuoti nenaudokite germicidų, dezinfekantų 
ar cheminių medžiagų, pavyzdžiui, 
gliutaraldehido („Cidex“®), etileno oksido, valiklių 
su fenoliais, valiklių su jodu ar ketvirtiniais 
amonio junginiais. Šiuos junginius absorbuoja 
medžiagos, iš kurių pagamintas įtaisas, todėl 
pacientui gali atsirasti sunkių audinių nudegimų, 
o įtaisas gali sugesti. Nenaudokite kvėpavimo 
takų vamzdelio, jei jis buvo susilietęs su kuria 
nors iš šių medžiagų.  

• Netinkamai valant, plaunant ir džiovinant įtaisą 
gali likti potencialiai pavojingų likučių arba gali 
būti nepakankamas sterilizacijos procesas.  

• Prieš naudodami, nemerkite įtaiso į skystį ir įtaiso 
nešlapinkite.  

5.2. Perspėjimai  

• Įtaisą laikykite tamsioje ir vėsioje aplinkoje, venkite 
tiesioginių saulės spindulių ar kraštutinių 
temperatūrų.  

• Jeigu atliekant chirurginę stimuliaciją pacientui 
taikoma nepakankama anestezija arba 
pradedant anesteziją balso klostes dirgina 
sekretas, gali išsivystyti spazmas. Jeigu išsivysto 
gerklų spazmas, reikia šalinti priežastį. Įtaisą 
išimkite tik tada, kai visiškai atkuriami 
apsauginiai kvėpavimo takų refleksai.  

• Manipuliuodami įpūtimo vamzdeliu, jo netraukite 
ir nenaudokite per didelės jėgos, taip pat 
nemėginkite įtaiso išimti iš paciento kūno 
traukdami įpūtimo vamzdelį, nes jis gali atsijungti 
nuo pripučiamosios dalies angos.  

• Prieš įdėdami įtaisą įsitikinkite, kad iš paciento 
burnos išimti visi dantų protezai.  

• Netinkamai įdėtas įtaisas kvėpavimo takų 
praeinamumą gali atkurti nepatikimai arba gali 
sukelti jų nepraeinamumą.  

• Įtaisą naudoti reikia atsargiai. „LMA® 
ProSeal™“ pagamintas iš medicininės paskirties 
silikono, kuris gali plyšti ar gali būti pradurtas. Visą 
laiką venkite sąlyčio su aštriais ar smailiais daiktais.  

• Su įtaisu atlikite rekomenduojamas manipuliacijas, 
aprašytas naudojimo instrukcijose.  

• Panaudotą įtaisą tvarkykite ir šalinkite kaip 
biologiniu požiūriu pavojingą gaminį, 
laikydamiesi vietos ir šalies taisyklių.  

• Jei kvėpavimo takų problema nepašalinama 
arba neužtikrinamas pakankamas ventiliavimas, 

įtaisą reikia ištraukti ir kvėpavimo takų 
praeinamumą atkurti kitais būdais.  

• Kartu su kiekvienu įtaisu tiekiama kortelė įtaiso 
naudojimo atvejams registruoti, kurioje galima 
padaryti 40 įrašų, nurodant įtaiso naudojimo 
kartą ir datą. Įrašų kortelės pildymas pagrindžia 
įtaisui suteikiamą garantiją.  

• Orui įpūsti ar išpūsti naudokite tik švirkštą su 
standartiniu „Luer“ tipo kūgio formos antgaliu.  

• Ruošiant ir įstumiant įtaisą reikia mūvėti pirštines. 
Taip sumažinsite jo užteršimo riziką.  

6 NEPAGEIDAUJAMAS ŠALUTINIS 
POVEIKIS  

Naudojant gerklų kaukę su kvėpavimo vamzdeliu 
buvo užregistruota nepageidaujamų šalutinių 
reakcijų. Galimas šalutinis poveikis gali apimti 
kvėpavimo takų traumą, disfagiją, gerklės skausmą, 
disfoniją, gerklų spazmus, obstrukciją, stridorą, 
bronchų spazmus, užkimimą, pykinimą ir vėmimą, 
regurgitaciją, aspiraciją, skrandžio išsiplėtimą, 
pacientų netoleravimą, pvz., kosėjimą ir burnos, lūpų 
ar liežuvio pažeidimą. 
 
Pastaba: pacientams / naudotojams / trečiosioms 
šalims Europos Sąjungoje ir šalyse, kuriose galioja 
identiškas reguliavimo režimas (Reglamentas 
2017/745/ES dėl medicinos prietaisų); jei naudojant 
įtaisą arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, 
praneškite apie jį gamintojui ir (arba) jo įgaliotajam 
atstovui ir savo nacionalinei valdžios institucijai. 
Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų 
kontaktinius duomenis (priežiūros tarnybų 
kontaktinius centrus) ir daugiau informacijos galima 
rasti šioje Europos Komisijos svetainėje: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 PARUOŠIMAS NAUDOTI  

Įspėjimas: „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ tiekiami nesterilizuoti ir prieš naudojant pirmą 
kartą bei kiekvieną kitą kartą būtina išvalyti ir sterilizuoti. 
Pakuotė neatspari aukštai sterilizavimo temperatūrai, 
todėl prieš įtaisą sterilizuojant būtina ją pašalinti.  

Įspėjimas: „LMA® ProSeal™ Introducer“ priedą 
būtina valyti ir sterilizuoti taip, kaip valomas ir 
sterilizuojamas „LMA® ProSeal™“.  

Perspėjimas: įtaisui pripūsti ar orui iš jo išleisti 
naudokite tik standartinį, „Luer“ tipo smailėjantį 
antgalį turintį švirkštą.  

Perspėjimas: ruošiantis įdėti ir įdedant būtina mūvėti 
pirštines, kad įtaisas būtų kuo švaresnis.  

7.1 Apdorojimas 

Bendrieji įspėjimai, atsargumo priemonės ir 
apribojimai 

Įtaisus tvarkyti ir apdoroti visada turi kvalifikuoti 
darbuotojai, specialiai išmokyti ir turintys atitinkamos 
patirties, susijusios su ligoninės higiena ir sterilizavimo 
technologija. Kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus 
įtaisų apdorojimas, gamintojas patvirtino toliau 
pateiktas efektyvumo ir suderinamumo su įtaisais 
instrukcijas. Galutinis naudotojas privalo užtikrinti, kad 
valymas ir sterilizavimas būtų atliekami naudojant 
atitinkamą įrangą ir medžiagas ir šias procedūras 
atliktų atitinkami darbuotojai, kad būtų pasiektas 
pageidaujamas rezultatas. 

Bet koks nukrypimas nuo šių instrukcijų turi būti 
įvertintas efektyvumo ir galimų neigiamų pasekmių 
atžvilgiu. 
 
Per apdorojimą naudojamos įrangos efektyvumas 
turi būti įvertintas pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus: 
- Dezinfekavimo plautuvai, atitinkantys ISO 15883 

serijos ir (arba) ANSI / AAMI ST15883 serijos 
reikalavimus. 

- Garų sterilizatoriai, atitinkantys EN 13060/EN 
285 reikalavimus kartu su ISO 17665 ir (arba) 
ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėse ir 
paskelbtuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad 
toliau aprašytų „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“ valymo ir sterilizavimo 
procedūrų pakanka įprastiems patogenams (t. y. 
bakterijoms, grybeliams ir virusams) inaktyvuoti. Tais 
atvejais, kai žinoma arba įtariama, jog pacientai 
serga užkrečiamąja spongiformine encefalopatija, 
rekomenduojama, kad įstaigos laikytųsi PSO gairių ir 
po naudojimo sunaikintų „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“, o ne naudotų pakartotinai. 

Įspėjimas Prieš naudojant pirmą kartą ir prieš 
vėlesnį naudojimą visus įtaisus reikia apdoroti, kaip 
aprašyta tolesniuose skyriuose. Laikykitės instrukcijų 
ir įspėjimų, kuriuos pateikia visų naudojamų 
nukenksminimo priemonių, dezinfekavimo ir valymo 
medžiagų gamintojai. 

Perspėjimas: su gaminiu būtina elgtis atsargiai. 
„LMA® ProSeal™“ pagamintas iš medicininio silikono, 
kurį galima įplėšti arba pradurti. Visada saugokite 
nuo kontakto su aštriais arba smailiais objektais. 

Įspėjimas: tinkamai valant, sterilizuojant ir tvarkant, 
„LMA® ProSeal™“ galima naudoti daugiausia 40 
kartų. Norint užtikrinti saugų naudojimą iki 40 kartų, 
kvėpavimo įtaisą būtina tinkamai valyti ir sterilizuoti. 
Daugiau kartų naudoti nerekomenduojama, nes gali 
suprastėti komponentų kokybė, dėl ko gali suprastėti 
įtaiso veikimas arba jis gali staiga sugesti. 

Pakuotė negali atlaikyti aukštos apdorojimo 
autoklavu temperatūros, tad prieš sterilizavimą ją 
reikia išmesti. 

APDOROJIMAS PRIEŠ PIRMĄJĮ IR TOLESNĮ 
NAUDOJIMĄ 

Paruošimas naudojimo vietoje prieš 
apdorojant 

Panaudoję, nedelsdami pašalinkite visus teršalų 
pėdsakus, kad nesusidarytų nuosėdų. Nenaudokite 
fiksuojamųjų medžiagų ar karšto vandens (>40 °C / 
104 °F). Įtaisai turi būti laikomi ir į apdorojimo vietą 
transportuojami užsandarintoje talpykloje. 

VALYMAS 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Įspėjimas: kvėpavimo takų įtaisui valyti ar sterilizuoti 
nenaudokite germicidų, dezinfekavimo priemonių ar 
cheminių medžiagų, tokių kaip glutaraldehidas (pvz., 
„Cidex®“), etileno oksido, fenolio pagrindu pagamintų 
valymo medžiagų, valymo medžiagų, kuriose yra jodo, 
arba ketvirtinių amonio junginių. Įtaiso medžiagos šias 
medžiagas sugeria, dėl to kyla nereikalinga rizika 
pacientui arba gali būti sugadintas įtaisas. Nenaudokite 
įtaiso, jei jis buvo paveiktas bet kurios iš šių medžiagų. 
Valymo medžiagos sudėtyje negali būti odą ar gleivinę 
dirginančių medžiagų. Tokios medžiagos gali įsigerti į 
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įtaiso medžiagas, o paskui sukelti stiprius paciento 
audinių nudegimus, ir įtaisas gali sugesti. 
Nebenaudokite „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“, kurie turėjo sąlytį su kuria nors iš minėtų 
medžiagų. Valymo medžiagos sudėtyje negali būti odą 
ar gleivinę dirginančių medžiagų. 

Jei valymo skyriuje nurodytos rekomenduojamos 
valymo medžiagos / plovikliai nepasiekiami, galima 
naudoti švelnius ploviklius arba fermentines valymo 
medžiagas laikantis gamintojo instrukcijų. Atkreipkite 
dėmesį, kad esant bet kokiam nukrypimui nuo šių 
instrukcijų, įskaitant valymo medžiagų / ploviklių, 
konkrečiai nenurodytų šiose instrukcijose, naudojimą, 
reikia įvertinti konkretaus įtaiso efektyvumą ir 
tinkamumą valymo procesui atlikti. Atitinkamas 
vertinimas paprastai reikalauja įrangos patikros ir 
konkretaus įtaiso veikimo patikros / patvirtinimo. 

Įspėjimas: ant tinkamai neišplauto, nepraskalauto ir 
neišdžiovinto „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ gali likti pavojingų nešvarumų dalelių arba 
sterilizavimo rezultatai gali būti ne tokie, kokių laukiama.  

Atliekant galutinį skalavimą, primygtinai 
rekomenduojama naudoti šviežiai paruoštą 
išgrynintą / labai išgrynintą arba sterilų vandenį. 

Rankinis valymas 

Visada naudokite šviežiai paruoštą valymo vonelę. 
Laikykitės valymo medžiagos gamintojo instrukcijų 
dėl rekomenduojamos temperatūros, koncentracijos 
ir laikymo trukmės. 

Rankinio valymo instrukcijos patvirtintos naudojant 
toliau nurodytą įrangą / valymo medžiagas. 

Valymo šepetėlis: tinkamo dydžio šepetėlis minkštais 
šereliais. 

Valymo medžiaga / valymo procesas: 

A) „Endozime®“ dvigubo poveikio fermentinis 
ploviklis, „Ruhof Healthcare“. 

Valymo procesas naudojant pirmiau A punkte 
nurodytą valymo medžiagą. 

1) Įdėkite „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ į šviežiai paruoštą nuo 36 °C iki 40 °C 
/ nuo 97 °F iki 104 °F temperatūros valymo tirpalą 
(koncentracija: 0,8 %) ir kruopščiai valykite įtaisus, 
kol bus pašalinti visi matomi teršalai. 

2) Valant „LMA® ProSeal™“ būtina įsitikinti, kad 
išvalytos visos sritys, esančios už „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ juostelės ir po vidiniu drenavimo 
vamzdeliu. 

3) Išvalykite kvėpavimo vamzdelius, švelniai 
įkišdami šepetėlį ir jį judindami pirmyn ir atgal. 

4) Išvalykite drenavimo vamzdelį, švelniai įkišdami 
šepetėlį per proksimalinį (išorinį) drenavimo 
vamzdelio galą, stengdamiesi jo nepažeisti. 

5) Kruopščiai nuskalaukite visus komponentus po 
tekančiu vandentiekio vandeniu. (Pastaba: 
atkreipkite ypatingą dėmesį į vidinį kontrolinį 
vožtuvą, kad išvengtumėte kontakto su valymo 
tirpalu. Jei ant vožtuvo patektų valymo tirpalo, 
kruopščiai jį nuskalaukite po tekančiu vandentiekio 
vandeniu, kad pašalintumėte valymo tirpalo likučius, 
nes jie gali lemti pirmalaikį vožtuvo gedimą.) 

6) Atidžiai patikrinkite visus komponentus ir 
įsitikinkite, kad ant jų neliko teršalų. 

7) Aptikę teršalų likučių, pakartokite visą valymo 
procedūrą. 

Pastebėję, kad vožtuve yra drėgmės, priglauskite jį prie 
rankšluosčio, kad pašalintumėte drėgmės perteklių. 

Tinkamai išdžiovinkite kambario temperatūroje arba 
džiovinimo spintoje su cirkuliuojančiu oru. 

Arba 

B) Atskieskite (8–10 % v/v) natrio bikarbonato 
tirpalą. 10 % natrio bikarbonato tirpalą galima 
paruošti sumaišius 1 puodelį geriamosios sodos 
ir 10 puodelių vandens. 

Valymo procesas naudojant pirmiau B punkte 
nurodytą valymo medžiagą. 

1) Įdėkite „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ į šviežiai paruoštą nuo 36 °C iki 
40 °C / nuo 97 °F iki 104 °F temperatūros 
valymo tirpalą ir kruopščiai valykite įtaisus, kol 
bus pašalinti visi matomi teršalai. 

2) Paruoškite antrąjį šviežią valymo tirpalą, kaip 
aprašyta pirmiau, ir kruopščiai nuvalykite įtaisus, 
naudodami tinkamą šepetėlį minkštais šereliais. 

3) Valant „LMA® ProSeal™“ būtina įsitikinti, kad 
išvalytos visos sritys, esančios už „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ juostelės ir po vidiniu drenavimo 
vamzdeliu. 

4) Išvalykite kvėpavimo vamzdelį, švelniai įkišdami 
šepetėlį ir jį judindami pirmyn ir atgal, 
stengdamiesi nepažeisti įtaisų. 

5) Išvalykite drenavimo vamzdelį, švelniai įkišdami 
šepetėlį per proksimalinį (išorinį) drenavimo 
vamzdelio galą, stengdamiesi jo nepažeisti. 

6) Kruopščiai nuskalaukite visus komponentus po 
tekančiu vandentiekio vandeniu. (Pastaba: 
atkreipkite ypatingą dėmesį į vidinį kontrolinį 
vožtuvą, kad išvengtumėte kontakto su valymo 
tirpalu. Jei ant vožtuvo patektų valymo tirpalo, 
kruopščiai jį nuskalaukite po tekančiu 
vandentiekio vandeniu, kad pašalintumėte 
valymo tirpalo likučius, nes jie gali lemti 
pirmalaikį vožtuvo gedimą.) 

7) Atidžiai patikrinkite visus komponentus ir 
įsitikinkite, kad ant jų neliko teršalų. 

8) Aptikę teršalų likučių, pakartokite visą valymo 
procedūrą. 

Pastebėję, kad vožtuve yra drėgmės, priglauskite jį prie 
rankšluosčio, kad pašalintumėte drėgmės perteklių. 

Tinkamai išdžiovinkite kambario temperatūroje arba 
džiovinimo spintoje su cirkuliuojančiu oru. 

Automatinis valymas 

Automatinio valymo instrukcijos patvirtintos 
naudojant toliau nurodytą įrangą. 

Plautuvas: „Miele“ (G7735 CD tipo), „Miele 
Standard“ dėklas su skalavimo angomis. 

Valymo medžiagos: „Deconex® PowerZyme“, „Borer 
Chemie AG“. 

Kruopščiai išleiskite orą iš visų atvartų. Įdėkite įtaisus 
į instrumentų dėklą. Įsitikinkite, kad visi įtaisai įdėti 
tinkamai, taip, kad visos vidinės ir išorinės įtaisų 
sritys būtų prieinamos. Prijunkite kvėpavimo 
vamzdelių spindžius prie skalavimo angų. 

Pradėkite plovimo procesą: „Miele G 7735 
CD“ dezinfekavimo plautuvas, „Vario TD“ programa: 

1) 2 min. trukmės pirminis valymas šaltu vandeniu 
(≤ 35°C / 95 °F). 

2) Vandens išleidimas. 
3) 5 min. trukmės valymas naudojant „Deconex® 

PowerZyme“, 0,5 % 55 °C / 131 °F temperatūroje. 
4) Vandens išleidimas. 

5) 3 min. trukmės neutralizavimas šaltu vandeniu 
(≤ 35 °C / 95 °F). 

6) Vandens išleidimas. 
7) 2 min. trukmės skalavimas šaltu vandeniu (≤ 

35 °C / 95 °F). 
8) * Papildomas terminis dezinfekavimas po 

automatinio valymo. 
5 min. trukmės terminis dezinfekavimas 90 °C / 
194 °F temperatūroje. 

Pasirūpinkite tinkamu džiovinimu (pvz., cirkuliuojančiu 
oru 70 °C / 158 °F temperatūroje, 1 valandą). 

* Dezinfekavimas 

Terminis dezinfekavimas gali būti atliekamas kaip 
automatinio valymo proceso dalis, kaip aprašyta 
pirmiau 8 žingsnyje, taikomame „Vario TD“ programai. 

PATIKRA, PRIEŽIŪRA IR BANDYMAS 

Atlikite įtaiso patikrą ir funkcijų patikrinimus, kaip 
aprašyta skyriuje „Patikra prieš naudojimą / veikimo 
tikrinimai“. 

Visi šiame vadove aprašyti veikimo tikrinimai ir 
patikros turi būti vykdomi per kiekvieną apdorojimo 
procedūrą, prieš „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“ sterilizavimą. Bet kurio 
atitinkamo tikrinimo nesėkmė reiškia, kad baigėsi 
įtaiso naudojimo trukmė ir jį reikia pakeisti. 

PAKUOTĖ 

Pasirinkta terminio sterilizavimo pakuotė turi atitikti 
reikalavimus pagal ISO/ANSI AAMI ISO 11607. JAV 
naudotojams: naudokite FDA patvirtintas 
sterilizavimo plėveles. 

Prieš pakuodami į sterilizavimo plėvelę, apžiūrėkite, 
ar nėra likusios drėgmės. 

STERILIZAVIMAS 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Vienintelis rekomenduojamas „LMA® ProSeal™“  ir 
„LMA® ProSeal™ Introducer“ sterilizavimo būdas – 
autoklavavimas garais.  

Siekiant užtikrinti sterilizavimą nepažeidžiant „LMA® 
ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ Introducer“, būtina 
laikytis toliau aprašytos procedūros.  

Perspėjimas: daugkartinių „LMA® ProSeal™“  ir 
„LMA® ProSeal™ Introducer“ medžiagų vientisumui 
neigiamą poveikį daro aukštesnė nei 273 °F arba 
134 °C sterilizavimo temperatūra. 

Autoklavai skiriasi savo dizainu ir eksploatacijos 
parametrais. Todėl visada būtina patikrinti ciklo 
parametrus pagal konkretaus autoklavo gamintojo 
raštiškas instrukcijas ir naudojamą apkrovos 
konfigūraciją. 

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai yra atsakingi 
už nurodytų ir jų įstaigoje patvirtintų procesų reikalavimų 
laikymąsi bei procesų kontrolės užtikrinimą. Priešingu 
atveju sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamos 
sterilizavimo procedūros gali būti pripažintos 
netinkamomis. 

„LMA® ProSeal™“ (be raudono kištuko) 
sterilizavimas. Prieš pat sterilizavimą garais 
išleiskite orą iš atvarto traukdami švirkštą atgal, kad 
atvarte susidarytų vakuumas. Tada visai ištraukite 
švirkštą, išlaikydami vakuumą.  

Kad nepažeistumėte vožtuvo, nenaudokite jėgos 
kišdami švirkštą į vožtuvo angą. Prieš sterilizuodami 
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ištraukite švirkštą iš vožtuvo angos, kad 
nepažeistumėte vožtuvo.  

Jei išleidus orą iš „LMA® ProSeal™“ atvarto be 
ventiliacijos rankomis ir ištraukus švirkštą atvartas 
iškart savaime vėl prisipučia, kaukės nesterilizuokite ir 
daugiau nenaudokite. Tai reiškia, kad įtaisas pažeistas. 
Tačiau normalu, jei atvartas vėl prisipučia lėtai, per 
keletą valandų, nes silikono medžiaga laidi dujoms. 

Perspėjimas: bet koks atvarte likusio oro ar 
drėgmės kiekis aukštoje temperatūroje padidės ir 
sumažins sterilizavimo slėgį, dėl to atvartas ir (arba) 
pripūtimo balionėlis gali būti nepataisomai pažeistas 
(įtrūkti ir (arba) praplyšti).  

„LMA® ProSeal™“ (su raudonu kištuku) 
sterilizavimas. Naudojant „LMA® ProSeal™“ su 
raudonu kištuku nebūtina iš atvarto išleisti oro prieš 
sterilizuojant garais, todėl normalu, jei „LMA® 
ProSeal™“ būtina pripūsti išėmus iš autoklavo 
ventiliuojant rankomis, kai kištukas ištrauktas.  

Perspėjimas: įsitikinkite, kad „LMA® 
ProSeal™“ ventiliacijos rankomis anga sterilizuojant 
yra atidaryta, kad apsaugotumėte atvartą nuo įtrūkimo.  

Sterilizavimo parametrai 

Sterilizuoti garais rekomenduojama taikant pirminio 
vakuumo arba gravitacinio poslinkio procesą. Visi 
toliau nurodyti ciklai buvo patvirtinti pagal 
tarptautinius darniuosius standartus, kad būtų 
pasiektas sterilumo užtikrinimo lygis (SAL), tinkamas 
pagal įtaisų naudojimo paskirtį ir atitinkantis 
tarptautiniu mastu pripažintus standartus bei gaires. 

Tipas Temperatūra Laikymo 
trukmė 

Minimali 
džiovinimo 
trukmė 

Pirminio 
vakuumo ciklas 

134 °C (273 °F) 3 min. 16 min. 

Gravitacinis 
poslinkis 

132 °C (270 °F) 10 min. 1 min. 

Po sterilizavimo prieš naudojimą leiskite įtaisui 
atvėsti iki kambario temperatūros.  

LAIKYMAS 

Sterilizuotus įtaisus laikykite kambario temperatūroje, 
sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių ir kuri yra 
apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos. 

Sterilius, supakuotus instrumentus reikia laikyti 
specialioje, ribotos prieigos vietoje, kuri yra gerai 
vėdinama ir kurioje užtikrinama apsauga nuo dulkių, 
drėgmės, vabzdžių, kenkėjų ir ekstremalios 
temperat ūros / drėgmės. 

7.2 Patikra prieš naudojimą / veikimo 
tikrinimai  

Įspėjimas: kiekvienąkart prieš naudojant „LMA® 
ProSeal™“ ir „LMA® ProSeal™ Introducer“ priedą, turi 
būti atlikti visi toliau nurodyti neklinikiniai jo tikrinimai ar 
patikros. Veikimo tikrinimus reikia atlikti tokioje vietoje ir 
tokiu būdu, kaip to reikalaujama pagal priimtus 
medicininės praktikos reikalavimus, kad prieš įdedant 
kvėpavimo takų įtaisą būtų sumažinta užkrėtimo 
galimybė. Neigiamas kurio nors tyrimo rezultatas reiškia, 
kad baigėsi įtaiso galiojimo laikas ir jį būtina pakeisti.  

7.2.1 1 veikimo tikrinimas: vizualinis 
tikrinimas  

„LMA® ProSeal™“ įtaisas 

• Apžiūrėkite kvėpavimo takų ir drenavimo 
vamzdelius bei atvartą, ar nėra pažeidimų, 
įskaitant įpjovimus, įplyšimus ar įbrėžimus.  

• Apžiūrėkite kvėpavimo takų ir drenavimo 
vamzdelių bei kaukės taurelės vidų, kad 
įsitikintumėte, jog jie nėra užsikimšę ir juose nėra 
pašalinių elementų. Bet kokie vamzdeliuose 
esantys elementai turi būti pašalinti.  

• Patikrinkite vamzdelių medžiagos skaidrumą. 
Daugkartinio naudojimo kvėpavimo takų 
vamzdelių spalva ilgainiui keičiasi.  

„LMA® ProSeal™ Introducer“ priedas 

• Apžiūrėkite, ar ant įtaiso nėra nuosėdų ir ar jis 
nepažeistas bei nesusidėvėjęs, pvz., ar nėra 
deformacijos ir paviršiaus įtrūkimo požymių ir pan. 

Įspėjimas: nenaudokite LMA® kvėpavimo takų įtaiso 
ar jokių kitų priedų, jei jie kaip nors pažeisti ar 
nusidėvėję. 

Įspėjimas: nenaudokite „LMA® ProSeal™“, jei 
vamzdelių spalva pasikeitusi, nes tokiu atveju daug 
sunkiau plaunant įtaisą pamatyti ir sėkmingai 
pašalinti svetimkūnius arba jį naudojant pamatyti 
regurgitacijos skysčius.  

Įspėjimas: nenaudokite „LMA® ProSeal™“, jei jis 
pažeistas arba neįmanoma pašalinti kvėpavimo takų 
vamzdelio viduje matomų svetimkūnių, nes įdėjus 
vamzdelį pacientas gali juos įkvėpti.  

• Patikrinkite 15 mm jungtį. Ji turi tvirtai laikytis ant 
išorinio kvėpavimo takų vamzdelio galo.  

• Įsitikinkite, kad jos negalima lengvai ranka, 
nenaudojant ypatingos jėgos, nutraukti. 
Nenaudokite jėgos ir nesukite jungties, nes galite 
pažeisti jos sandarumą.  

Įspėjimas: nenaudokite „LMA® ProSeal™“, jei 
kaukės jungtis tvirtai nesilaiko ant išorinio kvėpavimo 
takų vamzdelio galo.  

• Įsitikinkite, kad „LMA® ProSeal™“ drenavimo 
vamzdelio dalis, esanti kaukės taurelės viduje, 
nėra suplyšusi ar perforuota ir kad tarp 
vamzdelio ir kaukės nėra nešvarumų.  

• Patikrinkite, ar „LMA® ProSeal™“ galiniame 
atvarte nėra raukšlių arba klosčių, sudarančių 
paviršiaus nelygumus.  

7.2.2 2 veikimo tikrinimas: pripūtimas ir oro 
išleidimas  

• Atsargiai įkiškite švirkštą į vožtuvo angą ir 
ištraukite visą orą iš įtaiso, kad atvarto kraštai 
tolygiai priglustų vienas prie kito. Norėdami 
ištraukti orą iš „LMA® ProSeal™“ įsitikinkite, kad 
raudonas kištukas įkištas. Ištraukite švirkštą iš 
vožtuvo angos. Patikrinkite, ar atvarto kraštai 
išlieka tolygiai prigludę vienas prie kito.  

Įspėjimas: nenaudokite atvarto, jei jo kraštai iš karto 
savaime vėl prisipučia (nors ir visai nedaug).  

• Patikrinkite, ar išleidus orą nėra „LMA® 
ProSeal™“ atvarto raukšlių arba klosčių, 
sudarančių paviršiaus nelygumus. Jei akivaizdžiai 
matyti raukšlės, galinis atvartas gali būti itin nelygus, 
todėl „LMA® ProSeal™“ naudoti negalima.  

• Pripūskite atvartą 50 % daugiau už 
rekomenduojamą didžiausią klinikinį pripūtimo tūrį 
(žr. priedą SPECIFIKACIJOS). Bet koks oro 
sumažėjimas atvarte reiškia, kad jis nesandarus ir 
turi būti nustatytas per dvi minutes. Patikrinkite 
pripūsto atvarto simetriškumą. Negali būti jokių 
nelygumų.  

 

Įspėjimas: nenaudokite „LMA®“ kvėpavimo takų 
įtaiso, jei jo atvartas nesandarus arba nelygus. 

• Įtaisui esant 50 % perpūstam, patikrinkite 
pripūtimo balionėlį. Jis turi būti plonas, šiek tiek 
plokščios elipsės formos (ne apvalus).  

Įspėjimas: nenaudokite „LMA®“ kvėpavimo takų 
įtaiso, jei pripūtimo balionėlis yra apvalus arba 
netaisyklingos formos, nes gali būti sunku išmatuoti 
atvarto slėgį.  

• Įtaisui esant 50 % perpūstam, patikrinkite „LMA® 
ProSeal™“ drenavimo vamzdelio išorę prie 
abiejų kaukės galų. Įsitikinkite, kad vamzdelis 
nesulankstytas ir neperforuotas.  

Įspėjimas: naudojant „LMA® ProSeal™“, kurio 
drenavimo vamzdelis užlenktas ar užkimštas, gali 
nepavykti ventiliuoti skrandžio ar įkišti skrandžio 
vamzdelio ir gali būti sudaryta skrandžio išpūtimo ir 
regurgitacijos galimybė. Naudojant perforuotą ar 
įtrūkusį drenavimo vamzdelį gali nepavykti pripūsti 
„LMA® ProSeal™“ arba tiekti anestezijos dujų.  

7.3 Pasiruošimas įdėti  

Prieš įdedant įtaisą, iš atvarto turi būti išleistas visas 
oras, kad jis būtų plokščio pleišto formos. Atvarto 
sienelėse neturi būti jokių raukšlių. Atvartas turi būti 
tiesus (6a ir 6b pav.). Tokia forma leidžia lengviau įdėti 
ir nustatyti tinkamą padėtį paciento kūne. Ji sumažina 
pavojų įkišti distalinį galą į įdubą ar balsaskylę ir 
neleidžia jam užkliūti už antgerklio ar vedeginės 
kremzlės.  

Prieš išleisdami „LMA® ProSeal™“ orą klinikinio 
naudojimo metu, įsitikinkite, kad raudonas kištukas 
įkištas.  

Oro išleidimo iš atvarto metodai  

Iš įtaiso oras gali būti išleistas rankomis, spaudžiant 
distalinį jo galą pirštais (5 pav.), kad būtų gauta 
tinkama atvarto forma. Tie patys principai ir rezultatai 
taikomi visais oro išleidimo iš įtaiso atvejais. 

Galinį atvarto paviršių reikia sutepti prieš pat įdedant 
įtaisą, kad lubrikantas neišdžiūtų. Sutepkite tik galinį 
atvarto paviršių, kad nebūtų užblokuota kvėpavimo takų 
anga ar įkvėpta lubrikanto. Rekomenduojama lubrikantą 
tepti ant galinės atvarto dalies, kai iš jo išleistas oras. 
Lubrikantą būtina paskleisti po visą kaukės paviršių.  

Įspėjimas: reikia naudoti vandenyje tirpų tepalą, 
pavyzdžiui, „K-Y Jelly“®. Nenaudokite iš silikono 
pagamintų tepalų, nes jie ardo „LMA® ProSeal™“ ir 
„LMA® ProSeal™ Introducer“ komponentus. 
Nerekomenduojama naudoti tepalų, kuriuose yra 
lidokaino. Lidokainas gali sulėtinti apsauginių refleksų 

5 pav. Oro išleidimas iš „LMA® ProSeal™“ rankomis 
(slėgio tikrinimas ties galiuku). 
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atkūrimą ir gali sukelti alerginę reakciją ar pakenkti 
aplinkiniams organams, įskaitant balso klostes.  

Įspėjimas: sutepkite tik galinį atvarto paviršių, kad 
nebūtų užblokuota kvėpavimo takų anga ar įkvėpta 
lubrikanto. 

8 ĮDĖJIMAS 

8.1 Įvadas 

Prieš naudojant „LMA® ProSeal™“ ir „LMA® 
ProSeal™ Introducer“ būtina perskaityti šiame 
vadove pateiktas instrukcijas.  

Įspėjimas: dėl netinkamai uždėtos kaukės kvėpavimo 
takų įtaisas gali veikti nepatikimai, kvėpavimo takai gali 
būti užblokuoti arba „LMA® ProSeal™“ drenavimo 
vamzdeliu iš skrandžio gali neišeiti skysčiai ar dujos ir 
gali padidėti skrandžio išpūtimo tikimybė, jei 
naudojamas TSV. Įdėję visada patikrinkite, ar padėtis 
tinkama.  

Įspėjimas: klinikinio naudojimo metu įsitikinkite, kad 
raudonas kištukas įkištas, kad neišeitų oras iš atvarto. 

Įspėjimas: kad būtų išvengta traumų, niekada 
dedant „LMA® ProSeal™“ arba skrandžio vamzdelį 
per „LMA® ProSeal™“ drenavimo vamzdelį negalima 
naudoti jėgos.  

Įspėjimas: dėl netinkamos anestezijos pacientas 
gali pradėti kosėti, nustoti kvėpuoti arba prasidėti 
gerklų spazmas.  

Perspėjimas: kiekvieną kartą pakitus paciento 
galvos ir kaklo padėčiai reikia įsitikinti, kad 
kvėpavimo kaukės ir vamzdelio padėtis yra tinkama. 

Prieš dedant svarbu atsižvelgti į toliau nurodytas 
pastabas.  

• Patikrinkite, ar įtaiso dydis tinka pacientui (žr. 
vadovo pabaigoje esantį priedą). Dydžiai nurodomi 
imant vidutines reikšmes, todėl pasirenkant tinkamą 
dydį reikia remtis klinikinėmis išvadomis. 

• Iš atvarto visada turi būti išleistas visas oras, 
ištraukiant oro ištraukimo švirkštą ir lengvai
patraukiant pripūtimo kanalą.

• Kaip nurodyta pirmiau, patikrinkite atvarto formą 
ir jo sutepimą.

• Visada turėkite paruoštą atsarginį sterilų 
„LMA®“ kvėpavimo takų įtaisą, kurį prireikus būtų 
galima nedelsiant naudoti. Kai įmanoma, reikia turėti 
alternatyvaus dydžio „LMA®“ kvėpavimo takų įtaisą. 

• Iš anksto oksigenuokite ir atlikite standartines
priežiūros procedūras.

• Prieš dėdami pasiekite atitinkamą anestezijos 
lygį. Pasipriešinimas ar rijimas, kandimas ar
žiaukčiojimas rodo netinkamą anesteziją ir (arba) 
netinkamą metodą. Nepatyrę naudotojai turi
pasirinkti stipresnę anesteziją.

• Ideali paciento padėtis: kaklas ištiestas galvą
atlenkiant į tokią padėtį, kuri paprastai
naudojama trachėjos intubacijai. Įdedant kita
ranka paciento galva stumiama iš galo. Be to,
galima padėti pagalvę, kad kaklas liktų išlenktas.

• Naudojant „LMA® ProSeal™ Introducer“ galima 
sumažinti galvos ir kaklo valdymą arba visai jų 
išvengti.

8.2 Indukcijos metodas 

Toliau nurodyti indukcijos metodai, kuriuos galima 
naudoti įdedant „LMA® ProSeal™“.  

• Propofolio skyrimas: pasirenkama įdėjimo
priemonė, kuri tinkamiausiai sumažina viršutinių 
kvėpavimo takų refleksų jautrumą.

• Inhaliacijos metodas: jis leidžia puikiai įdėti įtaisą 
vaikams ir kai kuriems suaugusiesiems.

• Indukcija su tiopentonu arba kitais barbitūratais: 
vieni barbitūratai nėra idealūs įdėjimo indukcijos 
agentai.

8.3 Įdėjimo metodas 

„LMA® ProSeal™“ galima įdėti naudojant standartinį 
smiliaus arba nykščio metodą. Tai priklauso nuo 
galimybės pasiekti pacientą.  

„LMA® ProSeal™“ galima įdėti ir naudojant „LMA® 
ProSeal™ Introducer“. Tam skirtas įvedimo įtaisas 
gali būti daug naudingesnis nei nykščio ar smiliaus 
metodai, kai naudojami 1–2½ dydžio „LMA® 
ProSeal™“ įtaisai.  

Visi trys metodai pagrįsti tais pačiais principais. 
Norint tinkamai įdėti „LMA®“ kvėpavimo takų įtaisą, 
atvarto galiukas negali patekti į balsaskylės angą ir 
negali užkliūti už antgerklio ar vedeginės kremzlės. 
Iš atvarto turi būti išleistas oras, kad jis būtų tinkamos 
pleišto formos (6a ir 6b pav.). Atvartą reikia spausti 
prie paciento galinės ryklės sienelės. Kad dėdami 
išvengtumėte kontakto su priekinėmis kūno dalimis, 
pirštas turi spausti vamzdelį į viršų (kaukolės link). 

6a pav. Iš „LMA® ProSeal™“ tinkamai išleistas oras, kad 
būtų galima įdėti. 

6b pav. 

7a pav. Užkiškite už juostelės „LMA® ProSeal™ 
Introducer“galiuką. 

7b pav. Užsukite vamzdelius aplink „LMA® ProSeal™ 
Introducer“ ir proksimalinį kvėpavimo takų vamzdelio 
galą įkiškite į jam skirtą griovelį. 

8 pav. „LMA® ProSeal™“ su pritvirtintu „LMA® ProSeal™ 
Introducer“. 

9 pav. Kaukės galiuką atremkite į kietąjį gomurį. 
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8.4 „LMA® ProSeal™ Introducer“ įdėjimo 
metodas  

Šis metodas rekomenduojamas naudojant 1–2½ 
dydžio „LMA® ProSeal™“ įtaisus.  

Pasirinkite tinkamą įvedimo įtaiso dydį, kaip parodyta 
vadovo pabaigoje esančiame priede.  

Užkiškite įvedimo įtaiso galiuką už juostelės kitoje 
atvarto pusėje (7a pav.). Užsukite vamzdelius aplink 
išgaubtą mentės paviršių ir proksimalinį kvėpavimo 
takų vamzdelio galą įkiškite į jam skirtą įrankio 
griovelį (7b pav.). 8 pav. parodytas prijungtas „LMA® 
ProSeal™“ prie įvedimo įtaiso.  

Vizualiai kontroliuodami pakelkite atvarto galiuką į 
viršų link kietojo gomurio ir priplokite atvartą prie jo 
(9 pav.). Dedant kita kaukės pusė turi liestis su 
kietuoju gomuriu, o kaukės taurelė turi būti nukreipta 
į liežuvį. Patikrinkite kaukės padėtį ir spauskite 
atvartą gilyn į gomurį (10 pav.). Didžiuoju pirštu 
paspauskite žandikaulį žemyn arba paprašykite 
asistento tuo metu paspausti apatinį žandikaulį 
žemyn.  

 

 

Jei gomurys labai išlenktas, gali reikėti šiek tiek 
paspausti iš šono. Atidžiai apžiūrėkite burną ir 
patikrinkite, ar atvarto galiukas neužsilenkęs. 

Laikydami įvedimo įtaiso mentę arti prie krūtinės, 
lengvu sukamuoju judesiu sukite įtaisą į vidų 
(11 pav.).  

Dėdami atsižvelkite į standžiojo įvedimo įtaiso išlinkį. 
Šių judesių metu žandikaulio nereikia laikyti labai 
plačiai atverto, nes tada liežuvis ir antgerklis gali 
užkristi ir užblokuoti kaukės angą. Nenaudokite 
rankenėlės kaip svirtelės pacientui pražiodyti. 
Stumkite rykle, kol pajusite aiškų pasipriešinimą 
(12 pav.).  

Prieš išimdami įvedimo įtaisą ištraukite ranką iš už 
paciento galvos, kad stabilizuotumėte kvėpavimo 
takų vamzdelį (13 pav.). Šitaip išimant įvedimo įtaisą 
įtaisas „LMA® ProSeal™“ nepatraukiamas iš vietos. 
Be to, tai leidžia iki galo įdėti įtaisą, jei jis nebuvo 
įdėtas naudojant įvedimo įtaisą. Šiuo momentu 
„LMA® ProSeal™“ turi būti tinkamai įdėtas ir jo 
galiukas turi tvirtai remtis į viršutinį stemplės 
sutraukiamąjį raumenį.  

Perspėjimas: prieš išpučiant ir fiksuojant 
„LMA® ProSeal™“, reikia ištraukti stūmiklį. 

 
8.5 Smiliaus įdėjimo metodas  

Laikykite „LMA® ProSeal™“ kaip rašiklį, smilių užkišę 
už įvedimo įtaiso juostelės (14 pav.). Atkreipkite 
dėmesį į rankos ir riešo išlenkimą ir padėtį (15 pav.).  

Vizualiai kontroliuodami pakelkite atvarto galiuką į 
viršų link kietojo gomurio ir priplokite atvartą prie jo. 
Atkreipkite dėmesį į rankos ir riešo išlenkimą ir padėtį 
(16 pav.). Jei gomurys labai išlenktas, gali reikėti šiek 
tiek paspausti iš šono. Prieš tęsdami atidžiai 
apžiūrėkite burną ir patikrinkite, ar atvarto galiukas 
tinkamai priplotas prie gomurio.  

Labiau pražiodžius lengviau patikrinti kaukės padėtį. 
Didžiuoju pirštu paspauskite žandikaulį žemyn arba 
paprašykite asistento tuo metu paspausti apatinį 
žandikaulį žemyn.  

 

Kai smilius juda gilyn į burną, jo sąnarys išsitiesina 
(17 pav.). Šių judesių metu žandikaulio nereikia 
laikyti labai plačiai atverto, nes tada liežuvis ir 
antgerklis gali užkristi ir užblokuoti kaukės angą.  

Naudodami smilių įtaisui kreipti kita ranka spauskite 
iš apačios į viršų, taip sudarydami priešingą 
spaudimą (18 pav.). Nenaudokite jėgos. Stumkite 
įtaisą rykle, kol pajusite aiškų pasipriešinimą. Visiškai 

14 pav. Užkiškite smilių už juostelės ir prilaikykite 
„LMA® ProSeal™“. 

15 pav. Smilių užkiškite už juostelės ir prilaikykite įtaisą 
(riešas turi būti nulenktas). 

16 pav. Kilstelėkite kaukę kietuoju gomuriu. 

17 pav. Tiesdami smilių stumkite kaukę į 
vidų. 

18 pav. Pirštu spauskite link kitos rankos, 
kuria stumiate priešinga kryptimi. 

10 pav. Stumkite atvartą tolyn į burną, spausdami jį į 
gomurį. 

11 pav. Sukamuoju judesiu nukreipkite įtaisą į vidų, 
spausdami jį prie kietojo ir minkštojo gomurio. 

12 pav. Stumkite įtaisą rykle, kol pajusite pasipriešinimą. 

13 pav. Ištraukdami „LMA® ProSeal™ Introducer“, 
prilaikykite vamzdelius, kad jie nepasislinktų. 
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įdėti įmanoma tik kai smilius iki galo ištiestas, o riešas 
visiškai lankstus (19 pav.).  

Atsižvelgiant į paciento dydį, pirštai turi būti iki galo 
kišami į burnos ertmę, kol pajuntamas 
pasipriešinimas.  

Prieš ištraukdami pirštą ištraukite kitą ranką iš po 
paciento galvos, kad kvėpavimo takų vamzdelis 
pasispaustų žemyn (20 pav.). Šitaip traukiant pirštus 
įtaisas „LMA® ProSeal™“ nepatraukiamas iš vietos. 
Be to, tai leidžia iki galo įdėti įtaisą, jei jis nebuvo 
įdėtas naudojant tik smilių. Šiuo momentu „LMA® 
ProSeal™“ turi būti tinkamai įdėtas ir jo galiukas turi 
tvirtai remtis į viršutinį stemplės sutraukiamąjį 
raumenį. 

 

 

8.6 Nykščio įdėjimo metodas  

Nykščio įdėjimo metodas tinka tada, kai sunku 
pasiekti pacientą iš galvūgalio arba greitai pasiekti 
kvėpavimo takus inicijuojant CPR. Nykštys 
užkišamas už juostelės, kaip parodyta 21 pav. 
Įdedama panašiai kaip naudojant smilių.  

 

 

 

Nykščiui artėjant prie burnos, likusius pirštus 
ištieskite virš veido. Iki galo ištieskite nykštį. Stumiant 
nykštį į kietąjį gomurį, galva irgi papildomai stumiama 
(22–25 pav.). 

8.7 Įdėjimo problemos  

Dedant dėl netinkamos anestezijos pacientas gali 
pradėti kosėti arba nustoti kvėpuoti. Taip atsitikus, 
anestezija turi būti nedelsiant sustiprinta naudojant 
įkvepiamus ar intraveninius preparatus ir pradedant 
ventiliuoti rankomis.  

Jei nepavyksta paciento tinkamai pražiodyti, kad 
būtų galima įdėti kaukę, pirmiausia reikia įsitikinti, 
kad anestezija pakankama. Galima paprašyti 
asistento paspausti žandikaulį. Tada lengviau matyti 
burną ir patikrinti kaukės padėtį. Tačiau būtina 
nustoti spausti žandikaulį, kaukei praėjus pro dantis.  

Dedama kaukė turi spausti vamzdelį į gomurį. 
Priešingu atveju galiukas gali užsilenkti arba dėl jo 
galinė ryklės dalis gali tapti nelygi ar paburkti (pvz., 
padidėti tonzilės). Jei atvartas neišsilygina ar 
pradeda raitytis, nes yra per didelis, būtina išimti 

kaukę ir iš naujo įdėti. Tonzilių blokavimo atveju 
dažnai gelbsti įstriža kaukės padėtis.  

Jei pasirinktas metodas netinka, būtina pasirinkti kitą 
iš pirmiau apibūdintų metodų.  

8.8 Įtaiso pripūtimas  

Įdėjus vamzdeliai turi būti išlindę iš burnos ir nukreipti 
atgal. Nelaikydami vamzdelių pripūskite atvartą, kad 
slėgis jo viduje būtų 60 cm H2O (26 pav.). Pripūtimo 
tūrio reikšmės, nurodytos vadovo pabaigoje 
esančiame priede, yra didžiausi galimi pripūtimo 
tūriai. Dažniausiai pakanka pusės didžiausio galimo 
kiekio, kad būtų pasiektas tinkamas sandarumo lygis 
ir (arba) 60 cm H2O slėgis atvarto viduje.  

Įspėjimas: niekada neperpūskite atvarto, kai jis 
įdėtas. Venkite didesnio nei 60 cm H2O slėgio atvarto 
viduje. Atvartas sukurtas taip, kad būtų pripūstas 
esant mažesniam slėgiui (apie 60 cm H2O). 
Perpūtimas gali pabloginti sandarumą, gali sukelti 
gleivinės išemiją, dėl jo įtaisas gali būti netinkamoje 
padėtyje ir drenavimo vamzdelis gali užsilenkti.  

 

 

Įspėjimas: dėl per didelio slėgio atvarto viduje 
įtaisas gali pasislinkti, be to, galimos ryklės ir gerklų 
ligos, įskaitant gerklės uždegimą, disfagiją ir nervų 
pažeidimus.  

Pradinis atvarto tūris gali skirtis. Jis priklauso nuo 
paciento, įtaiso dydžio, galvos padėties ir anestezijos 
stiprumo. Pripučiant atvartą negalima laikyti 
vamzdelio, nes dėl to gali nepavykti nustatyti 
tinkamos kaukės padėties. Kartais pastebimas 
nedidelis išorinis vamzdelio judėjimas, kai įtaisas 
pats įsistato į ryklę.  

19 pav. Stumkite įtaisą rykle, kol pajusite pasipriešinimą. 

20 pav. Ištraukdami smilių atsargiai stumkite išorinį 
kvėpavimo takų vamzdelio galą. 

21 pav. Užkiškite nykštį už juostelės ir prilaikykite įtaisą. 

23 pav. Nykščiu remdami gomurį, spauskite jį link 
kaukolės (žr. rodyklę), kad atlenktumėte galvą. 
 

24 pav. Ištiesdami piršus virš veido nykštį 
kiškite į vidų. 

25 pav. Prilaikydami kita ranka (kaip parodyta) 
baikite dėti įtaisą. 

26 pav. Pripūskite „LMA® ProSeal™“ tiek, kad nebūtų 
viršytas 60 cm H2O slėgis. 

Neviršykite 60 cm H2O slėgio 

22 pav. Užkiškite nykštį už juostelės ir prilaikykite įtaisą. 
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Kad įtaisas tinkamai įdėtas, galima nustatyti iš šių 
požymių: nedidelis išorinis vamzdelio judėjimas 
pripučiant, lygus ovalus iškilimas kakle aplink 
skydliaukės ir gerklų sritis, atvarto nesimato burnos 
ertmėje. 
 

8.9 Prijungimas prie anestezijos sistemos  

Rūpindamiesi, kad įtaisas liktų tinkamoje padėtyje, 
prijunkite jį prie anestezijos grandinės ir taikykite 
švelnią ventiliaciją rankomis, kad pripūstumėte 
plaučius, stebėdami, ar nėra jokių nuotėkių. Galima 
naudoti auskultaciją ir kapnografiją norint patvirtinti 
tinkamą dujų kaitą. Auskultuokite priekinę ir šoninę 
kaklo sritį, norėdami patikrinti, ar nėra neįprastų 
garsų, kurie gali reikšti nedidelį plaučių spazmą ar 
lengvą anesteziją. 

8.10 Tinkamos ar netinkamos kaukės 
padėties nustatymas  

Dėdami ir pripūsdami „LMA® ProSeal™“ atidžiai 
stebėkite kaklo priekį, ar gerklų kremzlė juda į priekį. 
Tai reiškia, kad kaukės galiukas tinkamai pro ją 
praėjo.  

Kad padėtis tinkama (27a pav.), rodo ir sandarumas 
tarp balsaskylės (1 sandarumas), kai kaukės galas 
prispaustas prie viršutinio stemplės sutraukiamojo 
raumens (2 sandarumas). Vidinis sukandimo 
blokatorius turi būti tarp dantų. Jei kaukė yra per arti, 
nes iki galo neįdėta, dujos pratekės iš proksimalinio 
drenavimo vamzdelio galo, kai plaučiai bus pripūsti, 
todėl apsauga skrandžio refliukso atveju bus per 
maža (27b pav.). Tokią padėtį būtina ištaisyti 
perdedant kaukę. Nemėginkite išvengti nuotėkio 
užkimšdami drenavimo vamzdelį.  

Kartais iš kaukės išleidus ne visą orą arba 
netinkamai ją įdėjus, kaukė gali patekti į gerklų 
prieangį (27c pav.). Tokiu atveju ventiliacija gali būti 
blokuojama ir dujos gali nutekėti proksimaliniu 
drenavimo vamzdelio galu. Nors ir taikoma tinkama 
anestezija, blokavimas didėja, jei kaukė spaudžiama 
gilyn. Kaukę reikia išimti ir įdėti iš naujo. Norint 
lengviau nustatyti tinkamą kaukės padėtį ar nustatyti 
netinkamą jos padėtį, proksimaliniame drenavimo 
vamzdelio gale uždėkite nedidelį kiekį (1–2 ml) tiršto, 
vandenyje tirpaus lubrikanto gelio. Kai kaukė įdėta 
tinkamai, juntamas lengvas iškilus lubrikanto 
judėjimas aukštyn žemyn. Jei judėjimo nėra arba jei 
pasirodo lubrikanto, reiškia, kad kaukė įdėta 
netinkamai.  

Be to, netinkamai įdėjus arba ne iki galo išleidus orą, 
kaukės galas gali užsilenkti ryklėje ir dėl to 
drenavimo vamzdelis gali būti užblokuotas (27d pav.). 
Užsilenkus kaukės galui, lubrikanto gelis gali nustoti 
judėti. Paprastas neinvazinis būdas patikrinti, ar nėra 
šios problemos, – įvesti skrandžio vamzdelį žemyn 
iki kaukės galiuko, kad būtų galima patikrinti, ar 
drenavimo vamzdelio padėtis tinkama. Jei skrandžio 
vamzdelio nepavyksta įkišti iki drenavimo vamzdelio 
galo, tikėtina, kad kaukės galas užsilenkęs. Taip pat 
tai galima patikrinti naudojant šviesolaidinį 
endoskopą. Kaukę būtina išimti ir dar kartą įdėti.  

 

 

Norėdami atskirti, ar kaukė yra per aukštai (27b pav.), 
ar pateko į balsaskylę (27c pav.), paspauskite kaukę 
tolyn į vidų. Šitaip pašalinamas nuotėkis, jei kaukė 
yra per aukštai, tačiau dar labiau blokuojama 
ventiliacija, jei kaukė įėjusi į balsaskylę.  

Įspėjimas: jei netgi gerai įdėjus įtaisą pastebimas 
nuotėkis iš drenavimo vamzdelio, tai gali reikšti, kad 
įtaisas pažeistas (pvz., įplyšęs ar perforuotas vidinis 
drenavimo vamzdelis). Jei įtaisas kokiu nors būdu 
pažeistas, jo naudoti negalima.  

Informacijos, kaip lengviau tinkamai įdėti 
„LMA® ProSeal™“, rasite priede. 

8.11 Įtaiso pritvirtinimas  

Visų dydžių „LMA® ProSeal™“ turi įtaisytąjį 
sukandimo blokatorių, išskyrus 1 dydžio „LMA® 
ProSeal™“. Pripūstas įtaisas turi būti pritvirtintas 
lipniąja juostele tiksliai taip, kaip parodyta 28 pav. 
Pritvirtinto kvėpavimo takų vamzdelio išorinis galas 
turi būti lengvai spaudžiamas. Taip užtikrinamas 
saugus kaukės galiuko spaudimas į viršutinį 
stemplės sutraukiamąjį raumenį. Norėdami išvengti 
įtaiso pasisukimo pavojaus, pritvirtinkite jį išorinę dalį 
ištiesdami per vidurį smakro, kaip parodyta 28 pav.  

Naudodami 1 dydžio „LMA® ProSeal™“ ypač 
kruopščiai pritvirtinkite kvėpavimo takų įtaisą, kad 
atvartas nepasisuktų ir nepasislinktų. Nors esant 
dviem vamzdeliams kvėpavimo takų vamzdelis 
stabilesnis ir mažesnė tikimybė, kad jis pasisuks, 
tačiau kadangi nėra sukandimo blokatoriaus, tam 
reikia skirti ypatingą dėmesį.  

Įspėjimas: ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
tvirtinant įtaisą, nes 1 dydžio „LMA® 
ProSeal™“ neturi sukandimo blokatoriaus. 
 

 

 

  

1 sandarumo lygis 

2 sandarumo lygis 

27c pav. Netinkama padėtis 

„LMA® ProSeal™“ galiukas patekęs į gerklų prieangį; 
ventiliacija blokuojama ir gali dar pablogėti, jei kaukę bus 
bandoma nustumti tolyn. 

27d pav. Netinkama padėtis 

„LMA® ProSeal™“ kaukė užsilenkusi ryklėje, todėl 
drenavimo vamzdelis užblokuotas. 

27b pav. Netinkama padėtis 
„LMA® ProSeal™“ įdėtas per aukštai ryklėje: 
nesandaru, todėl dujos ir skystis gali skverbtis rodyklių 
kryptimis; nuotėkį iš drenavimo vamzdelio galima 
panaikinti įstūmus kaukę giliau. 

27a pav. Tinkama padėtis 

„LMA® ProSeal™“ įdėtas tinkamai: užtikrintas 
sandarumas, nesukeliant skrandžio išpūtimo. 

28 pav. Naudodamiesi lipniąja juostele pritvirtinkite įtaisą 
reikiamoje vietoje. 
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9 TAIKYMAS ANESTEZIJOS IR 
ATSIGAVIMO PO NARKOZĖS METU 

Kaip ir naudojant kitus kvėpavimo takų valdymo 
metodus, naudojant „LMA® ProSeal™“ irgi 
rekomenduojama naudoti pulso oksimetriją ir 
kapnografiją. Jas galima naudoti spontaninės ir 
kontroliuojamos ventiliacijos metu.  

9.1 Spontaninė ventiliacija  

„LMA® ProSeal™“ gerai toleruojamas pacientų, kurie 
kvėpuoja patys, kai įtaisas naudojamas su greitai 
garuojančiomis medžiagomis arba intravenine 
anestezija, jei anestezija atitinka medicininio dirgiklio 
lygį, o atvartas nėra per daug pripūstas.  

Netinkamai taikant anesteziją, t. y. jei indukcinės 
medžiagos poveikis susilpnėja prieš pasiekiant tokį 
anestezijos lygį, kurį būtų galima palaikyti, pacientas 
gali pradėti kosėti, nustoti kvėpuoti arba sujudėti. Jei 
anestezijos lygis netinkamas, tokia reakcija 
dažniausiai sukeliama stimuliuojant išoriškai, pvz., 
operuojant arba mėginant paversti pacientą. 

Ventiliaciją reikia taikyti palaipsniui, kol pacientas 
atgaus kvėpavimą.  

9.2 Teigiamo slėgio ventiliacija (TSV)  

„LMA® ProSeal™“ galima naudoti gydant pacientus, 
kurie kvėpuoja patys, tačiau jis yra suderinamas su 
TSV, kurią galima taikyti su raumenų relaksantais ir 
be jų. Pasirinkus naudoti relaksantus, juos galima 
suleisti prieš dedant įtaisą arba jį įdėjus.  

Tačiau relaksantus reikia pradėti naudoti dėl 
chirurginės arba diagnostinės procedūros pakeitimo, 
o raumenų relaksantus galima suleisti bet kuriuo 
metu. Dėl plastiškesnio ir specialiai suformuoto 
atvarto bei gilesnės kaukės taurelės „LMA® 
ProSeal™“ ne tik lengviau, bet ir geriau priglunda 
prie gerklų angos, palyginti su „LMA® Classic™“.  

 

 

Jei „LMA® ProSeal™“ naudojamas taikant TSV, 
būtina atsižvelgti į toliau nurodytas pastabas.  

• Drenavimo vamzdelis taip pat atlieka išleidimo 
kanalo funkciją, todėl taikant TSV neišpučiamas 
skrandis. Tačiau oro tūris neturi viršyti 8 ml/ kg, 
o maksimalus įkvėpimo slėgis neturi viršyti 
didžiausio galimo kvėpavimo takų įtaiso 
sandarumą užtikrinančio slėgio. Nors gydant 
skirtingus pacientus ši reikšmė nevienoda, bet 
vidutiniškai ji neturi būti didesnė kaip 30 cm H2O, 
naudojant „LMA® ProSeal™“; tai yra 10 cm H2O 
daugiau palyginti su „LMA® Classic™“.  

• Taikant TSV nuotėkis gali įvykti dėl šių priežasčių:  

– silpna anestezija, lemianti balsaskylės 
užsivėrimą,  

– nepakankama nervų ir raumenų blokada,  

– plaučių funkcijų sutrikimai, susiję su 
procedūra arba paciento būkle,  

– atvarto padėties pakitimas arba jo 
pasislinkimas pacientui pasukus galvą arba 
susitraukus raumeniui.  

• Jei taikant TSV nuotėkis iš drenavimo vamzdelio 
nustatomas net tada, kai anestezijos lygis yra 
tinkamas, jo priežastis gali būti kaukės 
nuslinkimas. Įsitikinkite, kad tvirtinimo juostelės 
tebėra tinkamoje vietoje, ir, jei reikia, 
pakoreguokite jų padėtį, tuo pat metu stumdami 
vamzdelius į vidų, kad kaukės galiukas priglustų 
prie viršutinio stemplės sutraukiamojo raumens.  

• Jei nuotėkis vyksta atvarto srityje, tiesiog 
neleiskite į jį daugiau oro. Taip nebūtinai pavyks 
pasiekti sandarumą užtikrinantį slėgį, be to, 
galimas dar didesnis nuotėkis, nes traukiamas iš 
gerklų atvartas bus standesnis nei įprastai.  

9.3 Drenavimo vamzdelio naudojimas  

Įspėjimas: nekiškite skrandžio vamzdelio į 
„LMA® ProSeal™“ drenavimo vamzdelį, jei iš jo 
vyksta dujų nuotėkis, taip pat jei yra nustatyta arba 
įtariama stemplės patologija arba pažeidimas.  

Jei atliekant klinikinę procedūrą skrandžio vamzdelį 
reikia įvesti į skrandį, siurbti galima pradėti tik 
skrandžio vamzdeliui pasiekus skrandį. Įspėjimas: 
negalima siurbti tiesiai pro drenavimo vamzdelio galą, 
nes taip drenavimo vamzdelis gali sulinkti ir pažeisti 
viršutinį stemplės sutraukiamąjį raumenį.  

Pagrindinė drenavimo vamzdelio paskirtis yra 
sudaryti atskirą kanalą, pro kurį būtų galima pasiekti 
virškinamąjį traktą. Juo iš paciento organizmo galima 
pašalinti dujas arba skysčius, be to, jį galima naudoti 
kaip kreipiamąjį kanalą, jei, atliekant anestezijos 
procedūrą, orogastrinį vamzdelį reikia įkišti nematant 
(29 pav.). Didžiausi galimi skrandžio vamzdelių 
dydžiai nurodyti priede, kurį rasite šio vadovo 
pabaigoje.  

Orogastrinį vamzdelį reikia gerai sutepti, o stumti – 
lėtai ir atsargiai. Naudojant tokius vamzdelius su 
„LMA® ProSeal™“, reikia stengtis nesukelti traumų, 
galimų, jei vamzdelis per standus. Todėl negalima 
pamiršti šio įspėjimo: nenaudokite šaldant 
sukietėjusių orogastrinių vamzdelių. Įsitikinkite, kad 
vamzdelis yra kambario arba aukštesnės 
temperatūros.  

Dedant (30 pav.) dažnai juntamas nedidelis 
pasipriešinimas, nes kateterio galiukas šiek tiek 
remiasi į viršutinį sutraukiamąjį raumenį. Stumdami 
niekada nenaudokite jėgos. Jei tinkamo dydžio 
vamzdelio įvesti nepavyksta, galbūt sulinkusi arba 
netinkamai įdėta kaukė. Tokiu atveju kaukę reikia 
išimti ir įdėti iš naujo. Nenaudokite jėgos. 
Sprendimas, kada ištraukti orogastrinį vamzdelį, turi 
būti pagrįstas klinikinėmis išvadomis.  

ĮSPĖJIMAS: kad pavyktų išvengti traumų, dedant 
skrandžio vamzdelį „LMA® ProSeal™“ drenavimo 
vamzdeliu niekada negalima naudoti jėgos. 

9.4 Galimos problemos įdėjus  

Netinkamas anestezijos lygis  

Dažniausia įdėjus iškylanti problema yra 
nesugebėjimas palaikyti tinkamo anestezijos lygio. 
Skirkite papildomai indukcinės medžiagos ir (arba) 
padidinkite lakiųjų medžiagų koncentraciją tuo pat 
metu taikydami nedidelę ventiliaciją.  

Azoto oksido difuzija  

Azoto oksidas prasiskverbia į atvartą, todėl padidėja 
slėgis atvarto viduje. Difuzijos dydis ir jos sukeltas 
maksimalus slėgis gali skirtis ir tai priklauso nuo 
pradinio į atvartą suleisto oro tūrio, į atvartą suleistų 
dujų rūšies, azoto oksido kiekio įkvėptame mišinyje ir 
įtaiso dydžio.  

Dėl per didelio slėgio atvarto viduje padidėja gerklės 
uždegimo po operacijos tikimybė. Siekiant sumažinti 
gerklės uždegimo arba nervų ir kraujagyslių 
pažeidimo pavojų, atvarto slėgį reikia periodiškai 
tikrinti ir kartkartėmis išleisti dujas, kad būtų 
palaikomas 60 cm H2O slėgis atvarto viduje arba 
minimalus sandarumą užtikrinantis slėgis. Tai galima 
atlikti keliais skirtingais būdais. Galima naudoti slėgio 
monitorių arba slėgio keitiklį. Galima tiesiog 
pačiupinėti pripūtimo indikatoriaus balionėlį. Jei 
slėgis atvarto viduje yra 60 cm H2O, pripūtimo 
balionėlis neatrodys nei per minkštas, nei per kietas. 
Jei pripūtimo indikatoriaus balionėlis labai sukietėjęs 
arba įgavęs alyvuogės formą, vadinasi, slėgis per 
didelis. Atvarto slėgį reikia sumažinti, kad būtų 
palaikomas pradinį kontrolinį slėgį daugmaž 
atitinkantis slėgis.  

Įspėjimas: dėl per didelio slėgio atvarto viduje 
įtaisas gali pasislinkti, be to, galimos ryklės ir gerklų 
ligos, įskaitant gerklės uždegimą, disfagiją ir nervų 
pažeidimus.  

Nepakankamas kvėpavimo takų įtaiso 
sandarumas / oro nuotėkis  

Jei pradėjus procedūrą arba kuriame nors jos etape 
pastebimas nepakankamas kvėpavimo takų įtaiso 
sandarumas arba oro nuotėkis, reikia imtis vieno 
arba kelių iš toliau nurodytų veiksmų.  

• Patikrinkite anestezijos lygį ir, jei reikia, jį 
padidinkite.  

• Patikrinkite pradinį atvarto slėgį ir periodiškai jį 
tikrinkite atlikdami procedūrą, ypač jei naudojate 
azoto oksidą.  

• Įsitikinkite, kad slėgis atvarto viduje yra ne 
didesnis kaip 60 cm H2O; jei reikia, slėgį atvarto 

29 pav. „LMA® ProSeal™“ su orogastriniu vamzdeliu. 

30 pav. Orogastrinio vamzdelio įvedimas iki viršutinio 
stemplės sutraukiamojo raumens naudojant 
„LMA® ProSeal™“. 



Naudojimo instrukcija 
LT-Versija lietuvių kalba 

13 

 

viduje sumažinkite, užtikrindami tinkamą 
sandarumą.  

• Jei kaukė įdėta per aukštai ryklėje, nustumkite ją, 
kad būtų užtikrintas sąlytis su viršutiniu stemplės 
sutraukiamuoju raumeniu.  

• Kad tinkamai įtvirtintumėte, spausdami prie 
gomurio priklijuokite tinkamoje vietoje.  

• Prieš kišdami atvartą, visada įsitikinkite, kad jis 
nepažeistas. 

Netinkama kvėpavimo takų įtaiso padėtis  

Paprastai netinkamą kvėpavimo takų įtaiso padėtį 
galima nustatyti taikant kapnografiją arba stebint oro 
tūrio kitimus, pvz., iškvepiamo oro tūrio sumažėjimą. 
Jei manote, kad padėtis netinkama, apžiūrėkite, ar 
ant kaklo už skydinės kremzlės matyti tolygus, 
ovalus iškilimas. Jei jo nėra, galbūt kaukės galiukas 
pasislinko į priekį ir įsiskverbė į gerklų angą, ypač jei 
iškvėpimo fazė neįprastai užsitęsusi. Manant, kad 
kvėpavimo takų įtaiso padėtis netinkama, jį galima 
ištraukti ir vėl įdėti, jei anestezijos lygis yra 
pakankamas kartotinio įdėjimo procedūrai atlikti.  

Konkretūs netinkamos „LMA® ProSeal™“ padėties 
atvejai aptarti 8.10 skyriuje. Be to, naudojant 
„LMA® ProSeal™“ įtaisas gali pasislinkti arba 
pasisukti per daug pripūtus atvartą, taip pat jei 
atvartas sulankstytas ir (arba) atsitiktinai pakinta jo 
padėtis. Patikrinkite pradinį atvarto slėgį ir periodiškai 
jį tikrinkite atlikdami procedūrą; prieš naudodami, 
patikrinkite, ar atvartas nepažeistas, ir tinkamai 
įtvirtinkite. Jei bandomas įdėti „LMA® 
ProSeal™“ išlenda iš burnos, galbūt netinkamai įdėta 
kaukė: jos tolimasis galiukas gali būti užsilenkęs 
ryklėje. Išimkite ir įdėkite kaukę iš naujo arba pirštais 
atlenkite jos galiuką.  

Netikėta regurgitacija  

Net jei pacientas badavo, įvairūs veiksniai gali sukelti 
regurgitaciją (pvz., netinkamai taikoma anestezija), 
todėl per drenavimo vamzdelį pradės tekėti skystis. 
Atliekant eksperimentus su lavonais, buvo pastebėta, 
kad skysčiai teka per drenavimo vamzdelį, kai 
gerklos tuščios, o kaukės padėtis tinkama.  

Jei deguonies lygis tinkamas, įvykus regurgitacijai, 
kvėpavimo takų įtaiso išimti nereikia. Patikrinkite 
anestezijos lygį ir, jei reikia, jį padidinkite įšvirkšdami 
į veną vaistų. Jei dėl netinkamos kaukės padėties 
įvyksta refliuksas, teoriškai aspiracija galima.  

Jei manoma, kad naudojant įtaisą gali įvykti 
aspiracija, pacientą reikia nedelsiant paversti taip, 
kad jo galva būtų nulenkta. Tuojau pat atjunkite 
anestezinės sistemos vamzdelius, kad skrandžio 
turinys nepatektų į plaučius. Patikrinkite anestezijos 
lygį ir, jei reikia, jį padidinkite įšvirkšdami į veną vaistų. 
Pakeiskite įtaiso padėtį taip, kad tolimasis galiukas 
priglustų prie viršutinio stemplės sutraukiamojo 
raumens, ir patikimai jį įtvirtinkite 8.11 skyriuje 
aprašytu fiksavimo metodu. Tada galima pradėti 
siurbti per kvėpavimo takų vamzdelį. Jei kvėpavimo 
takų refleksai gerokai nusilpę, siurbiant iš trachėjos ir 
bronchų medžio kvėpavimo takų vamzdeliu galima 
naudoti šviesolaidinį bronchoskopą.  

Manant, kad esama daugiau skrandžio turinio, 
orogastrinį vamzdelį galima įvesti per drenavimo 

vamzdelį. Jei palaikomas tinkamas deguonies lygis, 
įtaiso ištraukti nereikia.  

Jei klinikiniu požiūriu būtina, pasirenkite skubiai 
paciento trachėjos intubacijai. Įvykus aspiracijai, 
reikia padaryti paciento krūtinės rentgenogramą ir, 
atsižvelgiant į klinikines išvadas, skirti antibiotikų, 
fizioterapiją ir trachėjos išsiurbimą. 

Kvėpavimo takų blokavimas naudojant 
„LMA® ProSeal™“  

Literatūroje minimi kvėpavimo takų blokavimo 
naudojant „LMA® ProSeal™“ atvejai. Kai kurie iš jų 
siejami su garsiu kvėpavimu ir neigiamu slėgiu, dėl 
kurio įkvepiamas oras įtraukiamas į stemplę. Kiti 
gydytojai nurodo, kad naudojant „LMA® 
ProSeal™“ padidėja stridoro tikimybė. Manoma, kad 
kvėpavimo takų blokavimą sukelia slėgis, 
perduodamas iš tolimojo kaukės galiuko, dėl kurio 
susiaurėja balsaskylės anga, o tada mechaniškai 
užsiveria balso stygos. Siūlomas ir kitas 
paaiškinimas: kvėpavimo takų blokavimas gali įvykti 
ties viduriu sulinkus atvartui. Jei stebint pacientą 
nustatomas galimas kvėpavimo takų blokavimas, 
reikia imtis vieno arba kelių iš toliau nurodytų 
veiksmų.  

• Patikrinkite anestezijos lygį ir, jei reikia, jį 
padidinkite.  

• Įsitikinkite, kad slėgis atvarto viduje yra ne 
didesnis kaip 60 cm H2O; jei reikia, slėgį atvarto 
viduje sumažinkite, užtikrindami tinkamą 
sandarumą.  

• Jei pacientas kvėpuoja pats, nustatykite kliniškai 
saugaus lygio PEEP arba taikykite TSV.  

• Paciento galvos ir kaklo padėtį pakeiskite taip, 
kad galva būtų atlenkta (galva paguldyta, o 
kaklas išlenktas).  

• Apsvarstykite galimybę atvarto padėtį ir balso 
stygų funkcijas įvertinti pasitelkus šviesolaidinę 
technologiją.  

• Jei problemos išspręsti nepavyksta, ištraukite 
įtaisą ir vėl jį įdėkite.  

• Jei galima, galbūt reikėtų dėti mažesnio dydžio 
„LMA® ProSeal™“.  

Perspėjimas: jei kvėpavimo takų problema 
nepašalinama arba ventiliavimas nepakankamas, 
„LMA® ProSeal™“ įtaisą reikia ištraukti ir kvėpavimo 
takų praeinamumą atkurti kitais būdais.  

9.5 Atsigavimas po anestezijos ir įtaiso 
išėmimas  

Jei galima, prieš nustodami leisti anestezines 
medžiagas chirurginės arba diagnostinės 
procedūros pabaigoje, panaikinkite nervų ir raumenų 
blokadą arba palaukite, kol liausis jos poveikis. 
Taikant nedidelę ventiliaciją pacientui reikia leisti 
pradėti kvėpuoti pačiam. Šiuo etapu patariama 
patikrinti slėgį atvarto viduje.  

Tinkamai įdėtas „LMA® ProSeal™“ yra gerai 
toleruojamas, kol atgaunami apsauginiai refleksai, jei 
slėgis atvarto viduje yra maždaug 60 cm H2O. Taigi, 
kol pacientas nesugeba gerai nuryti arba sukosėti, 
pavyks užtikrinti kvėpavimo takų laidumą. Išimti 
visada reikia tokioje patalpoje, kurioje yra siurbimo 
įranga ir instrumentų, reikalingų skubiai trachėjos 

intubacijai atlikti. Reikia vykdyti toliau pateiktus 
nurodymus.  

• Atsigaunantį pacientą būtina stebėti. Anestezijos 
vamzdeliais arba naudojant šakotuvą būtina 
nuolat tiekti deguonį. Jei būtina siurbimo 
procedūra iš burnos ertmės, kvėpavimo takų 
arba drenavimo vamzdelio, ją reikia atlikti prieš 
pacientui atgaunant refleksus. 

• Nevykdykite jokių procedūrų, kol pacientas 
atgaus refleksus, – vien tiekite deguonį ir 
stebėkite. Ant nugaros gulinčio paciento 
nepatariama versti ant šono, nebent yra rimta 
priežastis tai daryti, pvz., įvyksta regurgitacija 
arba pacientas pradeda vemti. Jei pacientą reikia 
paversti ant šono, tai darant būtina užtikrinti 
tinkamą anesteziją.  

• Nesiurbkite per kvėpavimo takų vamzdelį, kai 
įdėtas „LMA® ProSeal™“. Pripūstas atvartas 
apsaugo gerklas nuo burnos sekrecijos, todėl 
siurbti greičiausiai nereikės. Jei anestezijos lygis 
nepakankamas, siurbiant ir fiziškai stimuliuojant 
galima sukelti gerklų spazmus.  

• Stebėkite, ar pacientas nebando nuryti. 
Pastebėjus mėginimą nuryti, paprastai geriau 
nuplėšti lipniąją juostelę, kad būtų saugu ir 
patogu. Tačiau, atsižvelgiant į anestezijos 
trukmę ir pobūdį, laikas nuo pirmųjų bandymų 
nuryti iki sugebėjimo atverti burną, skirtingiems 
pacientams skiriasi.  

• Tik tada, kai pacientas paprašius gali atverti 
burną, iš atvarto galima išleisti orą ir tuo pat metu 
ištraukti įtaisą. Jei orą iš atvarto išleisite pacientui 
dar neatgavus tinkamų rijimo ir kosėjimo refleksų, 
sekrecija iš viršutinės ryklės gali patekti į gerklas 
ir sukelti kosulį arba gerklų spazmus. Patikrinkite, 
ar kvėpavimo takai yra tinkamos būklės ir 
pacientas giliai kvėpuoja. Jei reikia, galima atlikti 
siurbimą per burną.  

Jei kvėpavimo takų įtaisą reikia ištraukti 
poanestezinės priežiūros skyriuje (PPS), šio skyriaus 
personalas turi būti tinkamai išmokytas naudoti 
„LMA® ProSeal™“. Jei įtaisą reikia ištraukti 
operacinėje, anesteziologas visada turi būti 
pasirengęs asistuoti. 
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10 NAUDOJIMAS VAIKAMS 

Nors suaugusiųjų ir kūdikių gerklos skiriasi, praktika 
rodo, kad mažesnių dydžių kvėpavimo takų įtaisus 
efektyvu naudoti gydant vaikus. Naujagimiams ir 
mažiems vaikams kvėpavimo takų įtaisą turi įdėti 
anesteziologas, susipažinęs su pediatrinių pacientų 
ypatumais ir sukaupęs kvėpavimo takų anestezijos 
patirties, kai procedūros atliekamos suaugusiesiems. 

Dydžiai nurodyti priede, kurį rasite šio vadovo 
pabaigoje. Gydant vaikus, kurių svoris yra ribinis, 
vieno dydžio įtaisą gali tekti pakeisti kito dydžio įtaisu.  

Vaikams „LMA®“ kvėpavimo takų įtaisas įdedamas 
taip pat, kaip ir gydant suaugusiuosius, kai po 
intraveninės arba dujų indukcijos pasiekiamas 
reikiamas anestezijos lygis. Tinkamai įdėti pavyks 
tada, jei anestezijos lygis bus toks, kaip atliekant 
trachėjos intubaciją. Kai gydant vaikus naudojamas 
„LMA®“ kvėpavimo takų įtaisas, galimos su 
kvėpavimo takais susijusios problemos yra tokios pat, 
kaip gydant suaugusiuosius. Tačiau jei atliekant 
anestezijos ir kvėpavimo takų procedūras vaikams 
neužtikrinama tinkama ventiliacija, dėl didesnio 
deguonies suvartojimo prisotintasis junginys bus 
greičiau paverstas neprisotintuoju.  

Kai gydant vaikus ir kūdikius naudojamas 
„LMA®“ kvėpavimo takų įtaisas ir taikoma anestezija, 
palaikomas didesnis prisotinimas deguonimi, nei 
naudojant veido kaukę ir „Guedel“ kvėpavimo takų 
įtaisą, be to, atsigaudami vaikai gali kosėti ir verkti. 
„LMA®“ kvėpavimo takų sistema yra tinkama atliekant 
neilgai trunkančias pediatrines ambulatorines 
chirurgines arba diagnostines procedūras, taip pat 
tokias, kurias atliekant būtų sunku pasiekti galvą ir 
kaklą, jei būtų naudojama veido kaukė. 

11 NAUDOJIMAS ATLIEKANT 
MAGNETINIO REZONANSO TYRIMĄ 
(MRI) 

MR Conditional

Neklinikiniuose tyrimuose atskleista, kad „LMA® 
ProSeal“™ priskiriamas sąlyginai saugių MR požiūriu 
prietaisų grupei. Pacientui su šiuo įtaisu galima saugiai 
atlikti magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą, 
naudojant magnetinio rezonanso sistemą, atitinkančią 
toliau nurodytus reikalavimus:  

• Prieš pacientui patenkant į patalpą, kurioje yra 
magnetinio rezonanso prietaisų sistema,
kvėpavimo vamzdelį lipnia juosta, audinio
juostele ar kitomis tinkamomis priemonėmis
reikia tinkamai pritvirtinti, kad vamzdelis nejudėtų
ir nepakeistų buvimo vietos.

• 3 teslų ar mažesnis statinis magnetinis laukas

• Didžiausias magnetinio lauko erdvinis gradientas
– 720 gausų/cm (7,2 T/m) ar mažesnis

• Didžiausias magnetinio rezonanso sistemoje 
užregistruotas viso kūno vidutinis specifinės
absorbcijos rodiklis (SAR) yra 4-W/kg (pirmojo 
lygmens kontroliuojamas veikimo režimas 
magnetinio rezonanso sistemai) per 15 minučių
trunkantį skenavimą (vienai impulso sekai).

Su magnetinio rezonanso poveikiu susijęs 
kaitimas  

Tikimasi, kad pirmiau nurodytomis skenavimo 
sąlygomis po 15 minučių trunkančio nenutrūkstamo 
skenavimo „LMA® ProSeal“™ temperatūra pakils 
daugiausia 2,2° C.  

Informacija apie artefaktus  

Didžiausias artefakto dydis taikant gradiento aido 
impulsų seką ir naudojant 3 teslų magnetinio 
rezonanso sistemą yra maždaug 50 mm atitinkamam 
„LMA® ProSeal“™ įtaiso dydžiui ir formai, 5 dydis. 

12 SIMBOLIŲ REIKŠMĖS 

Gamintojas 

Žiūrėkite naudojimo instrukciją, 
pateiktą interneto svetainėje adresu: 
www.LMACO.com 

Įpumpuojamo oro tūris 

Paciento svoris 

Prieš naudodami perskaitykite 
instrukcijas 

Pagaminta be natūralaus latekso 

Pagaminta be natūralaus latekso 

Trapu, elgtis atsargiai 

Saugoti nuo saulės spindulių 

Laikyti sausai 

Šia puse į viršų 

Produkto kodas 

Serijos numeris 

Atitikties ženklas CE 

Partijos numeris 

Naudoti ne daugiau kaip 40 kartų 

Nesterilu 

MR Conditional 

Nurodoma, kad įtaisas yra medicinos 
prietaisas 

Pagaminimo data 

Rx only Tik su receptu 
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13 A PRIEDAS: KAIP LENGVIAU NUSTATYTI TINKAMĄ KAUKĖS PADĖTĮ 

• Įdėję įtaisą, pripūskite atvartą, kad jo viduje susidarytų ne didesnis kaip 60 cm H2O slėgis.

• Prijunkite anestezijos sistemos vamzdelį ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš drenavimo ir kvėpavimo takų vamzdelių.

• Patikrinkite sukandimo blokatoriaus padėtį.

• Proksimalinį drenavimo vamzdelio galą ištepkite nedideliu kiekiu tepalo ir šiek tiek suspauskite maišelį, kad būtų lengviau įvesti.

• Jei reikia, orogastrinį vamzdelį įveskite iki kaukės galiuko, kad užtikrintumėte tinkamą drenavimo vamzdelio padėtį.

• Tinkamai įdėję, spausdami vamzdelius prie gomurio priklijuokite juos tinkamoje vietoje.

 Tinkama padėtis x Netinkama padėtis x Netinkama padėtis x Netinkama padėtis 

Kaukės padėtis Galiukas už vedeginės ir gerklų 
kremzlės  

Galiukas per aukštai ryklėje  Galiukas gerklų prieangyje Galiukas užsilenkęs 

Dujų nuotėkis 
iš drenavimo 
vamzdelio 

Ne Taip Taip Ne 

Sukandimo 
blokatorius 

Apytiksliai viduryje tarp dantų Per aukštai Apytiksliai viduryje tarp dantų Per aukštai 

Lubrikanto 
bandymas 

Lengvas menisko judėjimas Gali judėti atsižvelgiant į padėtį • Pažymėtas judėjimas aukštyn
žemyn

• Lubrikanto pasirodymas arba
savaiminis burbulų
formavimasis

Nėra menisko judėjimo 

Papildomas 
patvirtinimas 

Jei OG vamzdelis įvedamas iki 
kaukės galiuko, drenavimo 
vamzdelio padėtis tinkama  

Įstūmus giliau išvengiama 
nuotėkio  

Įstūmus giliau padidėja 
blokavimas  

Jei OG vamzdelis įvedamas 
sunkiai, drenavimo vamzdelis 
užkimštas 
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14 B PRIEDAS: TRIKČIŲ ĮDĖJUS „LMA® ProSeal™“ ŠALINIMO PATARIMAI 

Problemos įdėjus  Galimos priežastys Galimi sprendimai  

Nepakankamas kvėpavimo 
takų įtaiso sandarumas / 
oro nuotėkis (girdimas oro 
nuotėkis, prasta ventiliacija) 

Kaukė įdėta per aukštai 
ryklėje  

Įstumkite kaukę giliau ir iš naujo pritvirtinkite kvėpavimo takų vamzdelius juostele 

Netinkama anestezija Padidinkite anesteziją 

Prastai užfiksuota Prispauskite prie gomurio ir tinkamai užfiksuokite 

Per daug pripūstas atvartas Patikrinkite pradinį atvarto slėgį ir periodiškai jį tikrinkite atlikdami procedūrą, ypač jei naudojate 
azoto oksidą užtikrinti, kad neviršijamas 60 cm H2O slėgis (koreguokite, jei reikia)  

Įtrūkęs atvartas Prieš naudodami atvartą, visada įsitikinkite, kad jis nepažeistas; prieš sterilizuodami visiškai 
išleiskite orą  

Dujų nuotėkis iki drenavimo 
vamzdelio su TSV arba be jos 

Kaukė įdėta per aukštai 
ryklėje  

Įstumkite kaukę giliau ir iš naujo pritvirtinkite kvėpavimo takų vamzdelius juostele 

Netinkama padėtis gerklų 
prieangyje  

Išimkite ir vėl įdėkite  

Atverkite viršutinį stemplės 
sutraukiamąjį raumenį  

Stebėkite 

Kvėpavimo takų blokavimas 
(sunki ventiliacija, fonacija, 
stridoras)  

Netinkama padėtis gerklų 
prieangyje  

Išimkite ir vėl įdėkite  

Tolimasis kaukės galiukas 
prispaustas prie balsaskylės 
angos ir mechaniškai 
užvertos balso stygos  

- Užtikrinkite tinkamą anesteziją ir tinkamą atvarto pripūtimo slėgį
- Paciento galvos / kaklo padėtį pakeiskite taip, kad galva būtų atlenkta
- Pabandykite TSV arba pridėkite PEEP

Ties viduriu sulinkęs 
atvartas  

- Galbūt reikėtų mažesnio dydžio „LMA® ProSeal™“
- Užtikrinkite tinkamą atvarto pripūtimo slėgį

Skrandžio išpūtimas Tolimasis kaukės galiukas 
užsilenkęs  

Išimkite ir vėl įdėkite kaukę arba pirštais atlenkite jos galiuką 

Kaukė įdėta per aukštai 
ryklėje  

Įstumkite kaukę giliau ir iš naujo pritvirtinkite kvėpavimo takų vamzdelius juostele 

Pasislinkusi / pasisukusi 
kaukė iškrinta iš burnos  

Per daug pripūstas atvartas Patikrinkite pradinį atvarto slėgį ir periodiškai jį tikrinkite atlikdami procedūrą, ypač jei naudojate 
azoto oksidą užtikrinti, kad neviršijamas 60 cm H2O slėgis  

Įtrūkęs atvartas Prieš naudodami patikrinkite, ar atvartas nepažeistas 

Atsitiktinai pakitusi padėtis Tinkamai užfiksuokite  

Tolimasis kaukės galiukas 
užsilenkęs  

Išimkite ir vėl įdėkite kaukę arba pirštais atlenkite jos galiuką 

Prastai užfiksuota Prispauskite prie gomurio ir tinkamai užfiksuokite 

Pasipriešinimas įdedant OG 
vamzdelį  

Nepakankamai sutepta Uždėkite lubrikanto ir iš naujo bandykite įvesti OG vamzdelį 

Tolimasis kaukės galiukas 
užsilenkęs  

Išimkite ir vėl įdėkite kaukę arba pirštais atlenkite jos galiuką 

Kaukė įdėta per aukštai 
ryklėje  

Įstumkite kaukę giliau ir iš naujo pritvirtinkite kvėpavimo takų vamzdelius juostele 

Netinkama padėtis gerklų 
prieangyje  

Išimkite ir vėl įdėkite  

Gerokai per daug pripūstas 
atvartas  

Patikrinkite pradinį atvarto slėgį ir periodiškai jį tikrinkite atlikdami procedūrą, ypač jei naudojate 
azoto oksidą užtikrinti, kad neviršijamas 60 cm H2O slėgis 
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Parinkimas pagal pacientą 

Lentelėje pateikta tik patariamojo pobūdžio įtaiso parinkimo pagal pacientą informacija. Su „LMA® Classic™“ atlikti tyrimai parodė, kad 4 arba 5 dydis tinkamas daugeliui 
suaugusiųjų. Tačiau bet kokio medicinos įtaiso dydžio parinkimas turi būti pagrįstas klinikinėmis išvadomis. 

Pripūtimo tūris 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos didžiausios galimos pripūtimo tūrio reikšmės, kurių negalima viršyti naudojant įtaisą. Įdėjus įtaisą, atvartą reikia pripūsti tiek, kad 
būtų pasiektas sandarumą užtikrinantis slėgis. 

„LMA® ProSeal™“ dydis  Paciento parinkimo 
informacija  

Didžiausias pripūtimo 
tūris  

Didžiausias orogastrinio 
vamzdelio skersmuo  

Įvedimo įtaiso dydis  

1 Iki 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 

Jis paprastai atitinka 60 cm H2O slėgį atvarto viduje. Šios slėgio reikšmės viršyti negalima. Jei pripūtus atvartą ir pasiekus tokį slėgį sandarumo užtikrinti nepavyksta, 
vadinasi, įtaisas yra netinkamai įdėtas arba reikia parinkti didesnį dydį. Jei galima, rekomenduojama naudoti didžiausią tinkamą dydį ir pripūsti iki žemesnės slėgio 
atvarto viduje reikšmės, o ne atvirkščiai. 
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