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PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym 
Stanów Zjednoczonych urządzenie to może być 
sprzedawane wyłącznie uprawnionemu 
pracownikowi ochrony zdrowia lub na jego zlecenie.  

OSTRZEŻENIE: Urządzenie LMA® ProSeal™ oraz 
przyłączany prowadnik LMA® ProSeal Introducer są 
dostarczane niesterylne i muszą być czyszczone 
oraz sterylizowane przed początkowym i każdym 
kolejnym użyciem. Opakowanie nie jest w stanie 
wytrzymać wysokich temperatur autoklawowania i 
przed sterylizacją należy je odrzucić. 

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy zapoznać się 
ze wszystkimi ostrzeżeniami, środkami ostrożności 
i instrukcjami zawartymi w Instrukcji użytkowania. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może 
poskutkować ciężkimi obrażeniami pacjenta lub 
jego śmiercią. 

1. OPIS URZĄDZENIA  

Urządzenie LMA® jest innowacyjnym urządzeniem 
nadgłośniowym zapewniającym drożność dróg 
oddechowych. Od czasu wprowadzenia na rynek w 1988 
roku urządzenie do udrożniania dróg oddechowych LMA® 
zostało użyte u ponad 200 milionów pacjentów, zarówno w 
procedurach rutynowych, jak i nagłych.  

Urządzenie LMA® ProSeal™ jest zaawansowaną wersją 
urządzenia do udrożniania dróg oddechowych LMA®, 
które może być używane z tych samych wskazań 

co urządzenie LMA® Classic™. W porównaniu z 
urządzeniem LMA® Classic™ urządzenie LMA® 
ProSeal™ ma dodatkowe zalety zwiększające zakres 
procedur, w których wskazane jest zastosowanie 
urządzenia do udrożniania dróg oddechowych 
LMA®. Podczas gdy urządzenie LMA® Classic™ może 
być używane do niskociśnieniowej wentylacji ciśnieniem 
dodatnim (PPV, positive pressure ventilation), urządzenie 
LMA® ProSeal™ jest przeznaczone do przeprowadzania 
wentylacji PPV z użyciem leków zwiotczających mięśnie 
lub bez nich, przy wyższym ciśnieniu w drogach 
oddechowych. Urządzenie LMA® ProSeal™ nie chroni 
dróg oddechowych przed skutkami regurgitacji i aspiracji.  

Urządzenie LMA® ProSeal™ składa się z czterech 
głównych elementów: maski, przewodu do napełniania z 
balonikiem pilotującym, przewodu powietrznego 
i przewodu zgłębnika (rysunek 1). Maskę zaprojektowano tak, 
aby odpowiadała kształtowi gardła dolnego. Światło maski 
znajduje się naprzeciw wejścia do krtani. Maska jest 
wyposażona w główny mankiet uszczelniający okolicę 
wejścia do krtani, a w przypadku większych rozmiarów 
także w tylny mankiet zwiększający uszczelnienie. Do 
maski dołączony jest przewód do napełniania 
zakończony balonikiem pilotującym i zaworem służącym 
do napełniania i opróżniania maski. Do zaworu jest również 
dołączona czerwona zatyczka, która umożliwia usunięcie 
pozostałego w masce powietrza podczas sterylizacji w 
autoklawie. Zatyczka zapobiega rozszerzaniu mankietu w 
przypadku, gdy pozostanie on otwarty podczas sterylizacji 

w autoklawie parowym. Zatyczkę należy usunąć przed 
sterylizacją w autoklawie i ponownie umieścić przed 
zastosowaniem klinicznym. W niektórych starszych 
urządzeniach LMA® ProSeal™ może nie występować 
czerwona zatyczka. Przewód zgłębnika biegnie z boku 
przewodu powietrznego, a następnie w poprzek powierzchni 
otworu maski znajdującego się na końcówce maski 
naprzeciwko górnego zwieracza przełyku. Przewód 
powietrzny jest wzmocniony drutem, co zapobiega 
zapadaniu, i zakończony standardowym złączem 15 mm.  

W celu dostosowania do budowy anatomicznej 
noworodków urządzenie LMA® ProSeal™ o rozmiarze 1 nie 
ma zabezpieczenia przed przygryzieniem (rysunek 2). 
Urządzenie LMA® ProSeal™ o rozmiarze 1 różni się od 
pozostałych rozmiarów również tym, że ma stosunkowo 
większy przewód zgłębnika (8 F).  

Wszystkie komponenty nie są wykonane z lateksu 
naturalnego. Urządzenie LMA® ProSeal™ nie powinno być 
ponownie używane więcej niż 40 razy. Oprócz dobrze 
znanych cech urządzenia LMA® Classic™ urządzenie 
LMA® ProSeal™ posiada następujące cechy:  

• Miększy materiał mankietu, głębszą czaszę maski i 
specjalny kształt mankietu, co w przypadku rozmiarów 
dla osób dorosłych umożliwia uzyskanie lepszego 
uszczelnienia niż za pomocą urządzenia LMA® 
Classic™ przy danym ciśnieniu wewnątrz mankietu.  

• Ulepszone ułożenie mankietu umożliwiające 
uzyskanie lepszego uszczelnienia niż za pomocą 
urządzenia LMA® Classic™ przy danym ciśnieniu 
wewnątrz mankietu.  

• Otwór kanału (lub przewodu zgłębnika) przy górnym 
zwieraczu przełyku umożliwiający odbarczanie żołądka 
z wydzielin i dostęp do przewodu pokarmowego. Ten 
przewód ma również zapobiegać nieumyślnej insuflacji 
żołądka.  

• Przewód zgłębnika, który umożliwia wprowadzanie 
zgłębników ustno-żołądkowych na ślepo i bez 
konieczności stosowania kleszczyków Magilla, przy 
czym pacjent może być ułożony w dowolnej pozycji.  

• Układ dwóch przewodów zmniejszający 
prawdopodobieństwo obracania maski. Ulepszony 
profil mankietu wraz z elastycznymi przewodami 
sprawiają, że urządzenie jest pewniej osadzone na 
miejscu.  

• Wbudowane zabezpieczenie przed przygryzieniem 
(z wyjątkiem urządzenia LMA® ProSeal™ o 
rozmiarze 1) zmniejszające niebezpieczeństwo 
niedrożności dróg oddechowych i uszkodzenia rurki.  

• Pasek lokalizacyjny dla prowadnika LMA® ProSeal™ 
Introducer, który jest również pomocny w przypadku 
wprowadzania za pomocą palca wskazującego lub 
kciuka (rysunek 3). 

• Pozycja przewodu zgłębnika wewnątrz mankietu 
zapobiega zablokowaniu światła przewodu 
powietrznego przez nagłośnię. Dzięki temu została 
wyeliminowana potrzeba stosowania użebrowania w 
otworze przewodu powietrznego.  

 

Urządzenie LMA® ProSeal™ jest przeznaczone do użytku 
jako minimalnie stymulujące urządzenie do udrożniania dróg 
oddechowych. W przypadku całkowitego wprowadzenia 
przy użyciu zalecanej techniki wprowadzania dystalna 
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Rysunek 1: Składniki urządzenia LMA® ProSeal™ w rozmiarach 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 i 5. 

Rysunek 2: Składniki urządzenia LMA® ProSeal™ o rozmiarze 1. 
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Rysunek 3: Urządzenie LMA® ProSeal™ z zamontowanym 
prowadnikiem LMA® ProSeal™ Introducer. 
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końcówka mankietu jest dociśnięta do górnego zwieracza 
przełyku. Ścianki mankietu znajdują się naprzeciwko 
zachyłków gruszkowatych, a górna krawędź dotyka 
podstawy języka (rysunek 4). 

Urządzenie przyłączane: Prowadnik LMA® ProSeal™ 
Introducer jest urządzeniem przyłączanym do urządzenia 
LMA® ProSeal™. Jest to usuwalny prowadnik, który 
wspomaga wprowadzanie LMA® ProSeal™ bez 
konieczności wkładania palców do jamy ustnej. W 
momencie dostarczenia prowadnik LMA® ProSeal™ 
Introducer posiada zalecane wygięcie umożliwiające jego 
natychmiastowe wykorzystanie. Jest on dostarczany w 
formie niesterylnej i nadającej się do autoklawowania. 
Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer jest dostępny w 
dwóch wymienionych poniżej modelach o różnych 
rozmiarach i zakresie stosowania. 

Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer rozmiar 1–2,5: 
Prowadnik ten jest przeznaczony do stosowania 
z urządzeniem LMA® ProSeal™ w rozmiarze od 1 do 2,5. 
Głównymi elementami składowymi tego prowadnika są 
uchwyt i korpus. Oba elementy są wykonane z medycznej 
stali szlachetnej. 

Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer rozmiar 3–5: 
Prowadnik ten jest przeznaczony do stosowania 
z urządzeniem LMA® ProSeal™ w rozmiarze od 3 do 5. 
Głównymi elementami składowymi tego prowadnika są 
uchwyt, korpus i rękaw. Uchwyt i korpus są wykonane z 
medycznej stali szlachetnej. Rękaw jest wykonany z 
silikonu medycznego.

Urządzenie LMA® ProSeal™ oraz przyłączany prowadnik 
LMA® ProSeal™ Introducer są przeznaczone do 
stosowania wyłącznie przez profesjonalistów 
medycznych przeszkolonych w zakresie udrożniania 
dróg oddechowych.  

2. WSKAZANIA DO STOSOWANIA

LMA® ProSeal™ 

Urządzenie LMA® ProSeal™ jest przeznaczone 
do osiągania i podtrzymywania drożności dróg 
oddechowych w trakcie rutynowych i nagłych procedur 
znieczulenia u pacjentów będących na czczo, z 
zastosowaniem wentylacji spontanicznej lub wentylacji 
ciśnieniem dodatnim. Jest ono również wskazane 
do natychmiastowego zapewniania drożności dróg 
oddechowych w znanych lub nieoczekiwanych trudnych 
sytuacjach związanych z drożnością dróg oddechowych. 

Urządzenie LMA® ProSeal™ nie jest wskazane do 
stosowania jako zastępstwo rurki dotchawiczej i najlepiej 
nadaje się do użytku w planowanych zabiegach 
chirurgicznych, w których nie zachodzi konieczność 
intubacji tchawicy. 

Urządzenie LMA® ProSeal™ można stosować w celu 
natychmiastowego udrożnienia dróg oddechowych 
podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) u 
głęboko nieprzytomnych pacjentów z zanikiem odruchów 
językowo-gardłowych i krtaniowych, którzy wymagają 
sztucznej wentylacji. W takich przypadkach należy 
stosować urządzenie LMA® ProSeal™ tylko wówczas, gdy 
intubacja tchawicy jest niemożliwa. 

Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer 

Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer jest przeznaczony 
do stosowania jako usuwalny prowadnik służący do 
wspomagania wprowadzania urządzenia LMA® ProSeal™ 
bez konieczności wkładania palców do jamy ustnej. Należy 
go używać jako narzędzia wspomagającego wprowadzanie 
urządzenia LMA® ProSeal™ bez konieczności wkładania 
palców do jamy ustnej. 

3. INFORMACJE NA TEMAT STOSUNKU
KORZYŚCI DO RYZYKA

Podczas stosowania u pacjentów głęboko 
nieprzytomnych wymagających resuscytacji lub u 
pacjentów z trudnymi drogami oddechowymi w sytuacji 
nagłej (tj. „nie można intubować, nie można wentylować”), 
należy rozważyć ryzyko regurgitacji i aspiracji wobec 
potencjalnych korzyści udrożniania dróg oddechowych.  

4. PRZECIWWSKAZANIA

LMA® ProSeal™ 

Ze względu na ryzyko regurgitacji i aspiracji nie należy 
stosować urządzenia LMA® ProSeal™ zamiast rurki 
dotchawiczej w przypadku następujących pacjentów, u 
których zabieg na drogach oddechowych jest planowy lub 
szczególnie trudny i nie przebiega w sytuacji nagłej:  

• Pacjenci niebędący na czczo oraz pacjenci, w
przypadku których nie można potwierdzić, że są na
czczo. 

• Pacjenci, którzy są nadmiernie lub chorobliwie otyli, 
pacjentki w ciąży trwającej powyżej 14 tygodni albo 
pacjenci z licznymi lub rozległymi obrażeniami, ostrym 
urazem brzucha lub klatki piersiowej, w jakimkolwiek 
stanie związanym z opóźnieniem opróżniania 
żołądkowego oraz pacjenci, którzy przed zaprzestaniem 
przyjmowania pokarmów stosowali opiaty. 

Stosowanie urządzenia LMA® ProSeal™ jest również 
przeciwwskazane u następujących pacjentów:  

• Pacjenci z utrwaloną zmniejszoną podatnością płuc, 
jak np. pacjenci ze zwłóknieniem płuc, ponieważ 
urządzenie do udrożniania dróg oddechowych tworzy 
niskociśnieniowe uszczelnienie wokół krtani. 

• Pacjenci, u których przewidywane szczytowe
ciśnienie wdechowe w drogach oddechowych
podczas stosowania urządzenia LMA® ProSeal™

przekracza 30 cm H2O.

• Dorośli pacjenci, którzy nie są w stanie zrozumieć 
instrukcji lub nie mogą w wystarczającym stopniu 
odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej historii 

choroby, ponieważ u takich pacjentów mogą 
występować przeciwwskazania do stosowania 
urządzenia LMA® ProSeal™. 

Prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer 

Brak znanych przeciwwskazań dotyczących stosowania 
przyłączanego prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer. 

5. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Niniejsza instrukcja zawiera odpowiednie ostrzeżenia 
i informacje dotyczące środków ostrożności, które opisują 
możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem 
urządzenia LMA® ProSeal™ oraz prowadnika LMA® 
ProSeal™ Introducer, ograniczenia podczas stosowania 
oraz czynności, które należy podjąć w przypadku ich 
wystąpienia. Przed użyciem urządzenia LMA® ProSeal™ 
oraz prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer użytkownik 
powinien zapoznać się z ostrzeżeniami i informacjami 
dotyczącymi środków ostrożności przedstawionymi 
poniżej oraz w pozostałej części niniejszej instrukcji.  

5.1 Ostrzeżenia 

• Urządzenie LMA® ProSeal™ nie chroni pacjenta przed 
skutkami regurgitacji i aspiracji. 

• Obecność zgłębnika żołądkowego nie wyklucza
możliwości wystąpienia regurgitacji, a nawet
zwiększa jego prawdopodobieństwo, ponieważ może on 
zaburzać funkcję dolnego zwieracza przełyku. 

• W przypadku stosowania urządzenia u pacjenta 
będącego na czczo, u którego występuje ryzyko 
zalegania treści żołądkowej, należy podjąć czynności 
profilaktyczne polegające na opróżnieniu zawartości 
żołądka oraz zastosować odpowiednią terapię 
środkiem zobojętniającym kwasy. Pacjenci będący na 
czczo mogą być narażeni na zaleganie treści 
żołądkowej między innymi w przypadku przepukliny 
rozworu przełykowego oraz umiarkowanej otyłości. 

• U pacjentów z ciężkim urazem okolicy 
ustnogardłowej urządzenie należy stosować
wyłącznie w przypadku niepowodzenia wszystkich
innych metod udrożnienia dróg oddechowych. 

• Urządzenie LMA® ProSeal™ wykazuje oddziaływania 
magnetyczne w środowisku MRI. Informacje 
na temat stosowania niniejszego urządzenia w 
środowisku MRI, patrz informacje w części 11. Aby 
zapobiec przemieszczaniu urządzenia w wyniku 
oddziaływania pola magnetycznego, wymagane jest 
prawidłowe zamocowanie urządzenia. 

• Dyfuzja podtlenku azotu, tlenu lub powietrza może 
zwiększać lub zmniejszać objętość oraz ciśnienie 
mankietu. Aby upewnić się, że ciśnienia mankietu nie 
będą nadmierne, podczas przypadku z monitorem 
ciśnienia mankietu należy regularnie mierzyć ciśnienie 
mankietu. 

• Podczas stosowania urządzenia w warunkach 
szczególnego środowiska, takiego jak atmosfera 
wzbogaconego tlenu, należy upewnić się, że podjęto 
wszystkie niezbędne przygotowania i środki 
ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń 
pożarowych oraz zapobiegania. Urządzenie może być 
łatwopalne w obecności laserów i sprzętu do 
elektrokauteryzacji. 

• Aby uniknąć obrażeń, w żadnym momencie stosowania 
urządzeń nie należy stosować nadmiernej siły. Cały 
czas należy unikać stosowania nadmiernej siły. 

• Urządzenia LMA® ani żadnych innych akcesoriów nie 
należy stosować, jeżeli są w jakikolwiek 
sposób uszkodzone. 

• Mankietu po umieszczeniu nie należy nadmiernie 
napełniać. Unikać ciśnienia wewnątrz mankietu 
powyżej 60 cm H2O. Mankiet jest przeznaczony do 
napełniania do niskiego ciśnienia (około 60 cm H2O). 
Nadmierne napełnienie może pogorszyć uszczelnienie, 
może wiązać się z niedokrwieniem błon śluzowych, 
może spowodować usunięcie urządzenia oraz może 
spowodować zapadnięcie się rurki drenażowej. 
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Otwór przewodu 
powietrznego 

Mankiet 

Przewód zgłębnika 

Otwór przewodu 
zgłębnika 

Rysunek 4: Tylny widok urządzenia LMA® ProSeal™ 
przedstawiający pozycję w odniesieniu do budowy 
anatomicznej gardła. 
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• Nadmierne ciśnienie wewnątrz mankietu może 
spowodować błędne umieszczenie i chorobowość 
przełyku i krtani, w tym ból gardła, dysfagię i uraz 
nerwu.  

• Przed każdym użyciem urządzenia LMA® ProSeal™ 

oraz prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer należy 
przeprowadzić wszystkie kontrole przed rozpoczęciem 
użytkowania / testy niekliniczne opisane w części 
Testy sprawności urządzenia. Testy sprawności 
urządzenia powinny być przeprowadzone w 
obszarze i w sposób zgodny z przyjętą praktyką 
medyczną, która minimalizuje zanieczyszczenie 
urządzenia do udrożniania dróg oddechowych 
przed umieszczeniem. Jeżeli urządzenie nie 
przejdzie któregokolwiek z tych testów oznacza to, że 
przekroczyło ono swój okres przydatności do użycia i 
należy je wymienić.  

• Aby uniknąć zablokowania otworu oddechowego 
lub aspiracji środka poślizgowego, należy 
smarować tylko tylną stronę mankietu.  

• Należy stosować środek poślizgowy rozpuszczalny w 
wodzie, taki jak K-Y Jelly®. Nie należy stosować 
środków poślizgowych na bazie silikonu, gdyż 
doprowadzają do degradacji składników urządzenia 
LMA® ProSeal™ oraz prowadnika LMA® ProSeal™ 
Introducer. Nie zaleca się stosowania środków 
poślizgowych zawierających lidokainę. Lidokaina może 
opóźniać powrót odruchów ochronnych i wywoływać 
reakcję alergiczną, a także wpływać na otaczające 
struktury, łącznie ze strunami głosowymi. 

• Nie należy czyścić ani sterylizować urządzenia do 
udrożniania dróg oddechowych za pomocą 
środków bakteriobójczych i odkażających ani 
czynników chemicznych takich jak glutaraldehyd 
(Cidex®), tlenek etylenu, środki czyszczące na 
bazie fenolu, środki czyszczące zawierające jod czy 
czwartorzędowe związki amoniowe. Takie 
substancje są absorbowane przez materiały, co 
może spowodować ciężkie oparzenia tkanek u 
pacjenta lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy 
używać urządzenia do udrożniania dróg 
oddechowych, które zostało narażone na działanie 
którejkolwiek z tych substancji.  

• Nieprawidłowe czyszczenie, płukanie lub suszenie 
urządzenia może doprowadzić do zatrzymania 
niebezpiecznych pozostałości oraz do niewłaściwej 
sterylizacji.  

• Przed użyciem nie wolno zanurzać urządzenia ani 
moczyć go w płynie.  

5.2 Środki ostrożności:  
• Urządzenie należy przechowywać w ciemnym 

i chłodnym miejscu, unikać ekspozycji na bezpośrednie 
światło słoneczne i skrajne temperatury.  

• Jeżeli podczas stymulacji chirurgicznej pacjent jest 
znieczulony zbyt płytko lub jeżeli podczas 
wybudzania ze znieczulenia wydzieliny oskrzelowe 
podrażniają struny głosowe, może wystąpić skurcz 
gardła. Jeżeli wystąpi skurcz krtani, należy leczyć 
przyczynowo. Urządzenie należy wyjmować 
wyłącznie, gdy odruchy ochronne dróg 
oddechowych są w pełni kompetentne.  

• Podczas obsługi przewodu do napełniania nie należy 
ciągnąć lub stosować nadmiernej siły ani próbować 
usuwać urządzenia z ciała pacjenta za rurkę do 
napełniania, ponieważ może się ona odłączyć od kranu 
mankietu.  

• Przed umieszczeniem urządzenia należy upewnić się, 
że usunięto wszystkie ruchome protezy zębowe.  

• Niewiarygodne lub zablokowane drogi oddechowe 
mogą spowodować sytuację, gdzie urządzenie zostało 
nieprawidłowo umieszczone.  

• Niezbędne jest ostrożne postępowanie. Urządzenie 
LMA® ProSeal™ jest wykonane z silikonu klasy 
medycznej, który może zostać rozdarty lub przebity. 
Cały czas należy unikać kontaktu z ostrymi lub 
zaostrzonymi przedmiotami.  

• Należy stosować wyłącznie zalecane manewry 
opisane w instrukcji użytkowania.  

• Używane urządzenie powinno podlegać procesom 
obsługi i eliminacji dotyczącym produktów 
niebezpiecznych biologicznie zgodnie ze wszystkimi 
przepisami lokalnymi i krajowymi.  

• Jeżeli problemy z drogami oddechowymi utrzymują się 
lub wentylacja jest nieodpowiednia, urządzenie należy 
usunąć, a drogi oddechowe udrożnić w inny sposób.  

• Do każdego urządzenia jest dołączona karta 
rejestrująca pozwalająca na 40 przypadków użycia, za 
pomocą której jest rejestrowana liczba przypadków 
użycia oraz ich daty. Gwarancja na urządzenie 
obowiązuje dopiero po wypełnieniu karty rejestrującej.  

• Do napełniania i opróżniania należy używać 
wyłącznie strzykawki ze standardową stożkową 
końcówką typu luer.  

• Podczas przygotowywania i wprowadzania 
urządzenia należy stosować rękawiczki, aby 
zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia urządzenia.  

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  

Istnieją doniesienia na temat działań niepożądanych 
związanych ze stosowaniem maski do udrożniania dróg 
oddechowych krtani. W celu uzyskania określonych 
informacji należy skonsultować się ze standardowymi 
podręcznikami i opublikowanym piśmiennictwem. Do 
potencjalnych skutków ubocznych można zaliczyć uraz 
dróg oddechowych, dysfagię, ból gardła, dysfonię, skurcz 
krtani, zablokowanie dróg oddechowych, stridor, skurcz 
oskrzeli, chrypkę, nudności i wymioty, regurgitację, 
aspirację, rozdęcie brzucha, nietolerancję pacjenta, np. 
kaszel, oraz urazy jamy ustnej, warg i języka. 

Uwaga: W przypadku pacjenta / użytkownika / strony trzeciej 
w Unii Europejskiej i w krajach o podobnym systemie 
regulacyjnym (rozporządzenie 2017/745/UE w sprawie 
wyrobów medycznych): jeśli podczas stosowania wyrobu lub 
w wyniku jego stosowania wydarzy się poważny wypadek, 
należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu 
przedstawicielowi, a także organowi w danym kraju. Dane 
kontaktowe do odpowiednich organów krajowych (Vigilance 
Contact Points, Krajowe Punkty Monitorowania); więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en. 

7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA  

Ostrzeżenie: Urządzenie LMA® ProSeal™  oraz 
prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer są dostarczane 
jako niejałowe i wymagają czyszczenia oraz sterylizacji 
przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem. 
Opakowanie nie wytrzymuje wysokich temperatur 
działania autoklawu, dlatego należy je wyrzucić przed 
sterylizacją.  

Ostrzeżenie: Akcesoria urządzenia do udrożniania dróg 
oddechowych, takie jak prowadnik LMA® ProSeal™ 
Introducer i urządzenie do opróżniania mankietu LMA® 
ProSeal™ Cuff Deflator, należy czyścić i sterylizować w taki 
sam sposób jak urządzenie LMA® ProSeal™.  

Przestroga: Do napełniania i opróżniania należy używać 
wyłącznie strzykawki ze standardową stożkową końcówką 
typu luer.  

Przestroga: Podczas przygotowywania i wprowadzania 
urządzenia należy stosować rękawiczki, aby zminimalizować 
ryzyko zanieczyszczenia urządzenia.  

7.1 Ponowne przetwarzanie 

Ogólne ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia 
 

Należy zawsze się upewnić, że urządzenia są obsługiwane 
i przetwarzane przez specjalnie przeszkolony i odpowiednio 
doświadczony pod kątem higieny szpitalnej i technologii 
sterylizacji personel. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne 
przetwarzanie urządzeń, następujące instrukcje zostały 
zwalidowane pod kątem skuteczności i zgodności z 
urządzeniami przez producenta. Do obowiązków 

użytkownika końcowego należy zapewnienie, że 
czyszczenie i sterylizacja są przeprowadzane z 
wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, materiałów oraz 
przez właściwych pracowników, aby osiągnąć zamierzony 
efekt. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych instrukcji 
powinny zostać ocenione pod kątem efektywności 
i potencjalnych skutków niepożądanych. 
 

Sprzęt wykorzystywany podczas ponownego 
przetwarzania powinien być zwalidowany pod kątem 
jego efektywności w oparciu o uznane międzynarodowo 
standardy: 

- Myjnie-dezynfektory spełniające wymagania normy serii 
ISO 15883 i/lub serii ANSI/AAMI ST15883. 

- Sterylizatory parowe spełniające wymagania normy EN 
13060 / EN 285 w związku z ISO 17665 i/lub ANSI AAMI 
ST8, ANSI AAMI ST79. 

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz 
opublikowana literatura wskazują, że procedury 
czyszczenia i sterylizacji urządzenia LMA® ProSeal™ oraz 
prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer określone poniżej 
są wystarczające do inaktywacji konwencjonalnych 
patogenów (tj. bakterii, grzybów i wirusów). U pacjentów, u 
których stwierdzono lub podejrzewa się pasażowalną 
encefalopatię gąbczastą, (zgodnie z wytycznymi WHO) 
zaleca się instytucjom raczej niszczenie niż ponowne 
wykorzystywanie urządzenia LMA® ProSeal™ lub 
prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer po użyciu. 

Ostrzeżenie: Przed pierwszym i przed każdym kolejnym 
użyciem wszystkie urządzenia muszą zostać poddane 
ponownemu przetwarzaniu, które zostało opisane w 
poniższych sekcjach. Należy przestrzegać instrukcji i 
ostrzeżeń producenta dotyczących jakichkolwiek środków 
odkażających, dezynfekujących lub czyszczących. 

Przestroga: Ostrożne postępowanie jest niezbędne. 
Urządzenie LMA® ProSeal™ zostało wykonane z silikonu 
jakości medycznej, który może ulec rozerwaniu lub 
przedziurawieniu. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami. 

Ostrzeżenie: Przy odpowiednim czyszczeniu, sterylizacji i 
obsłudze urządzenie LMA® ProSeal™ może być użyte 
maksymalnie 40 razy. Odpowiednie czyszczenie i 
sterylizacja dróg oddechowych jest niezbędne do 
zapewnienia bezpiecznego użytkowania do 40 razy. Dalsze 
użytkowanie po osiągnięciu tego limitu nie jest zalecane ze 
względu na możliwość degradacji elementów, co może 
prowadzić do błędnego funkcjonowania lub nagłej awarii. 

Opakowanie nie jest przystosowane do znoszenia wysokiej 
temperatury podczas sterylizacji w autoklawie i powinno 
zostać usunięte przed sterylizacją. 

PRZETWARZANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I 
PONOWNE PRZETWARZANIE PRZED KOLEJNYMI 
UŻYCIAMI 

Przygotowanie przed przetwarzaniem 

Usunąć wszystkie ślady zanieczyszczeń natychmiast po 
użyciu, aby uniknąć tworzenia się powłoki. Nie używać 
środków utrwalających ani gorącej wody (>40°C/104°F). 
Podczas przechowywania i transportu do miejsca 
ponownego przetwarzania urządzenie musi znajdować się 
w szczelnym opakowaniu. 

CZYSZCZENIE 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Ostrzeżenie: Nie stosować środków bakteriobójczych, 
dezynfekujących ani chemicznych, takich jak aldehyd 
glutarowy (Cidex®), tlenek etylenu, środki czyszczące na 
bazie fenolu, środki czyszczące zawierające jod lub 
czwartorzędowe związki amoniowe do czyszczenia lub 
przewodu powietrznego. Substancje takie są wchłaniane 
przez materiały, z których zbudowane jest urządzenie, w 
wyniku czego naraża się pacjenta na potencjalne 
wystąpienie poważnych oparzeń tkanek oraz ewentualne 
uszkodzenie urządzenia. Nie używać LMA® ProSeal™ ani 
prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer, jeśli zostały 
wystawione na działanie jakiejkolwiek z tych substancji. 
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Środki czyszczące nie mogą zawierać żadnych składników 
działających drażniąco na skórę lub błony śluzowe. 

Jeśli środki czyszczące / detergenty wymienione w sekcji 
dotyczącej czyszczenia nie są dostępne, można stosować 
łagodne detergenty lub enzymatyczne środki czyszczące 
zgodnie z instrukcjami producenta. Należy wziąć pod uwagę, 
że jakiekolwiek odstępstwa od tych instrukcji, w tym od 
stosowania środków czyszczących / detergentów 
niewymienionych bezpośrednio w niniejszej instrukcji, będzie 
wymagało oceny wydajności pod kątem specyfiki urządzenia 
i określenia, czy środek taki nadaje się do zastosowania w 
danym wypadku do przeprowadzenia procesu czyszczenia. 
Odpowiednia ocena wymaga na ogół kwalifikacji sprzętu 
oraz kwalifikacji/walidacji działania danego sprzętu. 

Ostrzeżenie: Niewłaściwe czyszczenie, płukanie 
i suszenie urządzenia LMA® ProSeal™ i prowadnika LMA® 
ProSeal™ Introducer może poskutkować odkładaniem się 
potencjalnie stwarzających zagrożenie biologiczne 
pozostałości lub niewłaściwą sterylizacją. 

Zaleca się wykorzystywanie świeżo przygotowanej wody 
oczyszczonej / wody wysoko oczyszczonej lub wody 
sterylnej do końcowego płukania. 

Czyszczenie ręczne 

Należy zawsze używać świeżo przygotowanej kąpieli 
wodnej. Zapoznać się z instrukcjami producenta środka 
czyszczącego w zakresie zalecanej temperatury, stężenia i 
czasu stosowania. 

Instrukcja czyszczenia ręcznego została zwalidowana z 
wykorzystaniem podanego poniżej wyposażenia / środków 
czyszczących: 

Szczotka do czyszczenia: szczotka o miękkim włosiu w 
odpowiednim rozmiarze. 

Środki czyszczące / proces czyszczenia: 

A) Podwójnie enzymatyczny detergent Endozime®, Ruhof 
Healthcare. 

Proces czyszczenia z wykorzystaniem środka 
czyszczącego A podanego powyżej: 

1) Umieścić LMA® ProSeal™ oraz LMA® ProSeal™
Introducer w świeżo przygotowanym roztworze
czyszczącym (stężenie 0,8%) w temperaturze od
36°C do 40°C / od 97°F do 104°F i dokładnie
wyczyścić urządzenia aż do usunięcia wszystkich
widocznych zabrudzeń.

2) Podczas czyszczenia urządzenia LMA® ProSeal™ 
należy upewnić się, że obszar za paskiem prowadnika 
LMA® ProSeal™ Introducer oraz pod wewnętrznym 
przewodem zgłębnika są czyste. 

3) Wyczyścić przewód powietrzny przez delikatne 
wprowadzenie szczotki i wykonywanie ruchów 
wymiatających. 

4) Wyczyścić przewód zgłębnika przez delikatne 
wprowadzenie szczotki przez proksymalną 
(zewnętrzną) końcówkę przewodu zgłębnika, 
uważając na to, aby go nie uszkodzić. 

5) Dokładnie opłukać wszystkie elementy pod bieżącą
wodą z kranu. (Uwaga: należy zwrócić szczególną
uwagę na sprawdzenie wnętrza zaworu, aby
uniknąć kontaktu z roztworem czyszczącym. Jeśli 
zawór został wystawiony na działanie środka 
czyszczącego, należy dokładnie opłukać go pod
bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości po
czyszczeniu, ponieważ mogą one doprowadzić do 
przedwczesnego uszkodzenia zaworu).

6) Dokładnie sprawdzić wszystkie elementy pod kątem 
pozostałych zanieczyszczeń. 

7) Jeśli wykryto ewentualne zanieczyszczenia, należy 
powtórzyć całą procedurę czyszczenia. 

Jeśli wykryto wilgoć w zaworze, należy postukać nim o 
ręcznik w celu jej usunięcia. 

Dokładnie wysuszyć w temperaturze pokojowej lub 
w suszarce szafkowej z obiegiem powietrza. 

Lub 

B Przygotować roztwór (8–10% v/v) wodorowęglanu 
sodu. 10% roztwór wodorowęglanu sodu można 
przygotować przez zmieszanie 1 szklanki sody 
oczyszczonej z 10 szklankami wody. 

Proces czyszczenia z wykorzystaniem środka 
czyszczącego B podanego powyżej: 

1) Umieścić LMA® ProSeal™ oraz LMA® ProSeal™
Introducer w świężo przygotowanym roztworze 
czyszczącym o temperaturze w przedziale od 36°C
do 40°C/97°F do 104°F i dokładnie wyczyścić 
urządzenia aż do usunięcia wszystkich widocznych
zanieczyszczeń.

2) Przygotować drugi, świeży roztwór czyszczący
zgodnie z powyższym opisem i dokładnie
wyczyścić urządzenia z wykorzystaniem szczotki o
miękkim włosiu. 

3) Podczas czyszczenia LMA® ProSeal™ należy
upewnić się, że obszar za paskiem prowadnika
LMA® ProSeal™ Introducer oraz pod wewnętrznym
przewodem zgłębnika są czyste.

4) Wyczyścić przewód powietrzny przez delikatne
wprowadzenie szczotki i wykonywanie ruchów
wymiatających, uważając na to, aby nie uszkodzić
urządzenia.

5) Wyczyścić przewód zgłębnika przez delikatne
wprowadzenie szczotki przez proksymalną
(zewnętrzną) końcówkę przewodu zgłębnika,
uważając na to, aby go nie uszkodzić.

6) Dokładnie opłukać wszystkie elementy pod bieżącą
wodą. (Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę
na sprawdzenie wnętrza zaworu, aby uniknąć
kontaktu z roztworem czyszczącym. Jeśli zawór
został wystawiony na działanie środka
czyszczącego, należy dokładnie opłukać go pod 
bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości po
czyszczeniu, ponieważ mogą one doprowadzić do 
przedwczesnego uszkodzenia zaworu).

7) Dokładnie sprawdzić wszystkie elementy pod kątem 
pozostałych zanieczyszczeń. 

8) Jeśli wykryto ewentualne zanieczyszczenia, należy 
powtórzyć całą procedurę czyszczenia. 

Jeśli wykryto wilgoć w zaworze, należy postukać nim o 
ręcznik w celu jej usunięcia. 

Dokładnie wysuszyć w temperaturze pokojowej lub w 
suszarce szafkowej z obiegiem powietrza. 

Czyszczenie automatyczne 

Instrukcja czyszczenia automatycznego została 
zwalidowana z wykorzystaniem podanego poniżej 
wyposażenia / środków czyszczących: 

Myjnia: Miele Type G7735 CD, stojak Miele Standard z 
portami do płukania. 

Środki czyszczące: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie 
AG 

Dokładnie opróżnić wszystkie mankiety. Umieścić 
urządzenie na stojaku. Zapewnić odpowiednie 
rozmieszczenie wszystkich urządzeń w taki sposób, aby 
wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne obszary urządzeń były 
dostępne. Połączyć światła urządzeń z portami do płukania. 

Początek procesu czyszczenia: myjnia-dezynfektor Miele 
G 7735 CD, program Vario T. 

1) 2 minuty czyszczenia wstępnego z użyciem zimnej 
wody (≤35°C/95ºF).

2) Opróżnianie.
3) 5 minut czyszczenia z użyciem środka Deconex®

PowerZyme (0,5% w temperaturze 55°C/131ºF).
4) Opróżnianie.
5) 3 minuty neutralizacji z użyciem zimnej wody

(≤35°C/95ºF).
6) Opróżnianie.
7) 2 minuty płukania z użyciem zimnej wody

(≤35°C/95ºF).

8) * Opcjonalnie dezynfekcja termiczna w 
temperaturze 90°C (194ºF). 

Należy zapewnić odpowiednie suszenie (np. obieg 
powietrza przez 1 godzinę w temperaturze 70°C/158ºF). 

* Dezynfekcja 

Dezynfekcja termiczna może być stosowana jako część 
procesu czyszczenia automatycznego, jak w kroku nr 8 
opisanym powyżej dla programu Vario TD. 

KONTROLA, KONSERWACJA I TESTOWANIE 

Przeprowadzić kontrolę urządzenia i jego poprawnego 
działania zgodnie z opisem w sekcji „Kontrola przed 
rozpoczęciem użytkowania / Testy sprawności 
urządzenia”. 

Wszystkie testy działania i kontrole opisane 
w niniejszym podręczniku należy przeprowadzać jako 
część każdej procedury ponownego przetwarzania 
przed sterylizacją urządzenia LMA® ProSeal™ oraz 
prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer. Negatywny 
wynik stosowanych testów oznacza, że urządzenie 
należy wymienić. 

OPAKOWANIE 

Opakowanie wybrane do sterylizacji termalnej musi 
spełniać wymogi zawarte zgodne z normami ISO/ANSI 
AAMI ISO 11607. Dla USA: Należy stosować opakowania 
do sterylizacji zatwierdzone przez FDA. 

Należy wzrokowo skontrolować pod kątem resztkowej 
wilgoci przed zapakowaniem w opakowanie do sterylizacji. 

Sterylizacja 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Jedyną zalecaną metodą sterylizacji urządzenia LMA® 
ProSeal™ i prowadnika LMA® ProSeal™  Introducer jest 
sterylizacja w autoklawie parowym. 

Aby podczas sterylizacji nie doszło do uszkodzenia 
urządzenia LMA® ProSeal™ ani prowadnika LMA® 
ProSeal™ Introducer, konieczne jest przestrzeganie 
poniższej procedury: 

Przestroga: Przekroczenie temperatury 134°C (273°F) 
może negatywnie wpłynąć na integralność materiału, z 
którego jest wykonane urządzenie wielokrotnego użytku 
LMA® ProSeal™ lub prowadnik LMA® ProSeal™ 

Introducer. 

Autoklawy różnią się konstrukcją i wydajnością. Dlatego 
parametry cyklu należy zawsze porównywać z pisemnymi 
instrukcjami producenta autoklawu przeznaczonymi dla 
konkretnego autoklawu oraz załadowanymi ustawieniami. 

Za przestrzeganie odpowiednich procesów sterylizacji 
odpowiada personel służby zdrowia. W przeciwnym razie 
może dojść do unieważnienia procesu sterylizacji w danej 
placówce służby zdrowia. 

W celu sterylizacji urządzenia LMA® ProSeal™ (bez 
czerwonej zatyczki) bezpośrednio przed sterylizacją w 
autoklawie parowym opróżnić mankiet, ciągnąc tłok 
strzykawki do tyłu w celu uzyskania próżni w mankiecie. 
Następnie odłączyć strzykawkę, zachowując próżnię.  

Upewnić się, że zarówno strzykawka używana do 
opróżniania mankietu, jak i zawór są suche.  

Aby nie uszkodzić zaworu podczas wkładania strzykawki 
do portu zaworu, nie należy używać nadmiernej siły. Aby 
nie uszkodzić zaworu, należy wyjąć strzykawkę z portu 
zaworu przed sterylizacją w autoklawie.  

Maski nie należy sterylizować w autoklawie ani 
ponownie używać, jeśli mankiet opróżnionego 
urządzenia LMA® ProSeal™ bez otworu ręcznej 
wentylacji spontanicznie napełni się ponownie 
natychmiast po odłączeniu strzykawki. Jest to 
charakterystyczna cecha wadliwego urządzenia. 
Jednak powolne ponowne napełnienie się mankietu w 
ciągu kilku godzin jest normalne, ponieważ guma 
silikonowa jest przepuszczalna dla gazów.  
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Przestroga: Wszelka wilgoć lub powietrze pozostałe w 
mankiecie ulegnie rozszerzeniu w warunkach wysokiej 
temperatury i niskiego ciśnienia w autoklawie, 
prowadząc do nieodwracalnego uszkodzenia 
(uwypuklenia lub pęknięcia) mankietu lub 
nadmuchiwanego balonika. 

W przypadku sterylizacji urządzenia LMA® ProSeal™ 
z czerwoną zatyczką nie jest konieczne opróżnienie 
mankietu przed sterylizacją w autoklawie parowym. 
Napełnienie urządzenia LMA® ProSeal™ po wyjęciu z 
autoklawu jest więc normalne, zakładając, że otwór 
ręcznej wentylacji jest w pozycji otwartej.  

Przestroga: Aby zapobiec uwypukleniu mankietu 
należy upewnić się, że otwór ręcznej wentylacji 
urządzenia LMA® ProSeal™ jest otwarty 
podczas sterylizacji.  

Ustawienia autoklawu 

Zaleca się stosowanie sterylizacji parowej w formie 
próżni wstępnej lub obiegu grawitacyjnego. Każdy 
z następujących cykli został zwalidowany zgodnie ze 
zharmonizowanymi międzynarodowo normami w celu 
osiągnięcia poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 
odpowiedniego do zaplanowanego sposobu 
wykorzystania urządzeń i zgodnie z międzynarodowo 
uznanymi normami i wytycznymi. 

Typ Temperatura Czas 
ekspozycji 

Minimalny 
czas 
suszenia 

Próżnia 
wstępna 

134°C 
(273°F) 

3 minuty 16 minut 

Obieg 
grawitacyjny 

132°C 
(270°F) 

10 minut 1 minuta 

Po przeprowadzeniu sterylizacji w autoklawie urządzenie 

powinno ostygnąć do temperatury pokojowej przed użyciem.  

PRZECHOWYWANIE 

Wyjałowione urządzenia należy przechowywać 

w temperaturze pokojowej w suchym i wolnym od pyłów 
miejscu, osłoniętym przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

Jałowe, zapakowane narzędzia należy przechowywać 

w przeznaczonych do tego pomieszczeniach 
o ograniczonym dostępie, które są dobrze wentylowane 

i umożliwiają ochronę przed pyłem, wilgocią, owadami, 
szkodnikami oraz skrajnymi temperaturami. 

7.2 Kontrola przed rozpoczęciem 
użytkowania / Testy sprawności 
urządzenia 

Ostrzeżenie: Przed każdym zastosowaniem urządzenia 
LMA® ProSeal™ lub przyłączanego prowadnika LMA® 
ProSeal™ Introducer należy przeprowadzić wszystkie 
opisane poniżej kontrole lub testy niekliniczne. Testy 
sprawności urządzenia należy przeprowadzić w miejscu i w 
sposób zgodny z zaakceptowaną praktyką medyczną, która 
zmniejsza do minimum ryzyko zanieczyszczenia 
urządzenia do udrożniania dróg oddechowych przed jego 
wprowadzeniem. Niepomyślne zakończenie 
któregokolwiek z testów oznacza, że okres przydatności 
urządzenia został przekroczony i należy je wymienić.  

7.2.1 Test sprawności urządzenia 1: 
przegląd wzrokowy 

Urządzenie LMA® ProSeal™ 

• Sprawdzić powierzchnię przewodu powietrznego, 
mankietu i przewodu obarczającego pod kątem 
uszkodzeń, w tym rozcięć, rozdarć oraz zadrapań. 

• Sprawdzić wnętrze przewodu powietrznego, czaszy 
maski oraz przewodu zgłębnika i upewnić się, że nie 
ma w nich elementów blokujących ani luźnych cząstek. 
Należy usunąć z przewodów wszelkie cząstki. 

• Sprawdzić przejrzystość przewodów. W miarę upływu 
czasu i kolejnych użyć przewody powietrzne będą 
stopniowo tracić barwę. 

Przyłączany prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer 

• Sprawdzić wzrokowo, czy urządzenie jest wolne od 
zanieczyszczeń, nie jest w żaden sposób zepsute, a 
więc czy np. nie jest zdeformowane ani nie posiada 
pęknięć na powierzchni itp. 

Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia do 
udrażniania dróg oddechowych LMA® ani żadnych 
akcesoriów, jeśli są one w jakikolwiek sposób uszkodzone. 

Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia LMA® 
ProSeal™, jeśli przewody utraciły barwę, ponieważ 
uniemożliwia to zauważenie, a w efekcie usunięcie obcych 
cząstek podczas czyszczenia, a także zauważenie 
zwracanych płynów podczas użytkowania.  

Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia LMA® 
ProSeal™, jeśli jest ono uszkodzone lub jeśli nie można 
usunąć widocznych cząstek z wnętrza przewodu 
powietrznego, gdyż mogą one zostać wchłonięte przez 
organizm pacjenta po wprowadzeniu urządzenia.  

• Sprawdzić złącze 15 mm. Powinno ono być dokładnie 
dopasowane do zewnętrznego końca przewodu 
powietrznego. 

• Należy się upewnić, że nie można go łatwo ściągnąć 
ręką przy użyciu odpowiedniej siły. Nie należy używać 
nadmiernej siły ani przekręcać złącza, gdyż może to 
doprowadzić do utraty szczelności. 

Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia LMA® 
ProSeal™, jeśli złącze maski nie jest dokładnie 
dopasowane do zewnętrznego końca przewodu 
powietrznego.  

• Należy upewnić się, że fragment przewodu
zgłębnika urządzenia LMA® ProSeal™ znajdujący
się wewnątrz czaszy maski nie jest rozerwany ani
przedziurawiony, oraz że między przewodem i 
maską nie ma zanieczyszczeń. 

• Sprawdzić tylny mankiet urządzenia
LMA® ProSeal™ (jeśli znajduje się w urządzeniu),
pod kątem występowania zagnieceń lub zagięć
wskazujących, że doszło do uwypuklenia. 

7.2.2 Test sprawności 2: Napełnianie 
i opróżnianie 

• Ostrożnie włożyć strzykawkę do portu zaworu i 
całkowicie opróżnić urządzenie, aby ścianki mankietu 
ściśle do siebie przylegały. Aby opróżnić urządzenie 
LMA® ProSeal™, należy upewnić się, że czerwona 
zatyczka jest zamknięta. Wyjąć strzykawkę z portu 
zaworu. Sprawdzić, czy ścianki mankietu nadal ściśle 
do siebie przylegają. 

Ostrzeżenie: Jeśli ścianki mankietu zostaną natychmiast 
spontanicznie napełnione nawet w niewielkim stopniu, nie 
należy używać urządzenia.  

• Sprawdzić całkowicie opróżnioną maskę urządzenia 
LMA® ProSeal™ pod kątem występowania zagnieceń 
lub zagięć wskazujących, że doszło do uwypuklenia. W 
przypadku widocznych zagnieceń tylny mankiet może 
być poważnie uwypuklony, dlatego nie należy używać 
urządzenia LMA® ProSeal™. 

• Napełnić mankiet ilością powietrza o 50% większą niż 
zalecana maksymalna kliniczna objętość napełniania 
(więcej informacji zawiera Dodatek DANE 
TECHNICZNE). Jakakolwiek tendencja mankietu do 
opróżniania oznacza występowanie nieszczelności i 
powinna być widoczna w ciągu dwóch minut. 
Sprawdzić symetrię napełnionego mankietu. Na 
żadnym końcu ani po bokach nie powinno być żadnych 
nierównych wybrzuszeń. 

Ostrzeżenie: W przypadku dostrzeżenia nieszczelności lub 
nierównych wybrzuszeń na mankiecie nie należy używać 
urządzenia do udrożniania dróg oddechowych LMA®.  

• Gdy urządzenie pozostaje nadmiernie napełnione 
o 50%, sprawdzić nadmuchiwany balonik. Powinien 
mieć wąski, lekko spłaszczony kształt eliptyczny, nie 
kulisty. 

Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzenia do udrożniania 
dróg oddechowych LMA®, jeśli nadmuchiwany balonik ma 
kształt kulisty lub nieregularny, gdyż pomiar ciśnienia w 
mankiecie może być utrudniony. 

• Gdy urządzenie pozostaje nadmiernie napełnione o
50%, sprawdzić wnętrze przewodu zgłębnika
urządzenia LMA® ProSeal™ przy obu końcach
maski. Należy upewnić się, że nie jest on
zapadnięty ani przedziurawiony. 

Ostrzeżenie: Używanie urządzenia LMA® ProSeal™ 
z zapadniętym lub zablokowanym przewodem zgłębnika 
może uniemożliwić wentylację żołądka lub wprowadzenie 
zgłębnika żołądkowego oraz może doprowadzić do 
napełnienia żołądka gazem i regurgitacji. Używanie 
przedziurawionego lub rozdartego przewodu zgłębnika 
może uniemożliwić napełnienie urządzenia LMA® ProSeal™ 
lub doprowadzić do uwalniania gazu znieczulającego. 

7.3 Przygotowanie przed wprowadzeniem 

Przed wprowadzeniem urządzenia należy całkowicie 
opróżnić mankiet do spłaszczonego, klinowatego kształtu. 
Na ściankach mankietu nie powinno być żadnych zagnieceń, 
a mankiet przy dystalnym końcu powinien być wyprostowany 
(Rysunki 6a i 6b). Ten kształt sprzyja bezurazowemu 
wprowadzeniu i prawidłowemu ułożeniu urządzenia u 
pacjenta. Zmniejsza on ryzyko wprowadzenia dystalnego 
końca do dolinki nagłośniowej lub głośni i zapobiega jego 
zablokowaniu przez nagłośnię lub chrząstki nalewkowate.  

Przed opróżnieniem urządzenia LMA® ProSeal™ 
i podczas stosowania klinicznego należy upewnić się, 
że czerwona zatyczka jest zamknięta.  

Metoda opróżniania mankietu:  

Urządzenie można opróżnić ręcznie, ściskając dystalny 
koniec między palcem i kciukiem (rysunek 5) w celu 
uzyskania prawidłowego kształtu mankietu. Te same 
zasady i wyniki dotyczą wszystkich metod opróżniania 
urządzenia. 

Aby zapobiec wysychaniu środka poślizgowego, należy 
smarować tylną powierzchnię mankietu bezpośrednio przed 
wprowadzaniem. Aby uniknąć zablokowania otworu 
oddechowego lub aspiracji środka poślizgowego, należy 
smarować tylko tylną stronę mankietu. Zalecane jest 
naniesienie niewielkiej ilości środka poślizgowego na tylną 
końcówkę opróżnionego mankietu. Nie jest konieczne 
rozprowadzanie środka poślizgowego po powierzchni maski.  

Ostrzeżenie: Należy stosować środek poślizgowy 
rozpuszczalny w wodzie, taki jak K-Y Jelly®. Nie należy 
stosować środków poślizgowych na bazie silikonu, gdyż 
doprowadzają do degradacji składników urządzenia 
LMA® ProSeal™ i prowadnika LMA® ProSeal™.Introducer. 
Nie zaleca się stosowania środków poślizgowych 
zawierających lidokainę. Lidokaina może opóźniać 

Rysunek 5: Ręczne opróżnianie urządzenia LMA®  
ProSeal™ (zwrócić uwagę na ręczny nacisk na końcówkę). 
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powrót odruchów ochronnych i wywoływać reakcję 
alergiczną, a także wpływać na otaczające struktury, 
łącznie ze strunami głosowymi.  

Ostrzeżenie: Aby uniknąć zablokowania otworu 
oddechowego lub aspiracji środka poślizgowego, należy 
smarować tylko tylną stronę mankietu. 

8. WPROWADZANIE 

8.1 Wstęp 

Przed przystąpieniem do stosowania urządzenia LMA® 
ProSeal™ i prowadnika LMA® ProSeal™.Introducer 
użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami 
przedstawionymi w niniejszym podręczniku.  

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe umieszczenie maski może 
doprowadzić do niepewnej drożności lub zablokowania 
dróg oddechowych bądź uniemożliwić przechodzenie 
płynów lub gazów z żołądka przez przewód zgłębnika 
urządzenia LMA® ProSeal™, a w przypadku wentylacji 
ciśnieniem dodatnim może także zwiększyć 
prawdopodobieństwo insuflacji żołądka. Po 
wprowadzeniu należy zawsze sprawdzić, czy 
ustawienie jest prawidłowe.  

Ostrzeżenie: Aby zapobiegać opróżnianiu mankietu 
podczas stosowania klinicznego, należy zawsze 
upewnić się, że czerwona zatyczka jest zamknięta.  

Ostrzeżenie: Aby uniknąć urazu, nigdy nie wolno 
używać nadmiernej siły podczas wprowadzania 
urządzenia LMA® ProSeal™ lub podczas wprowadzania 
zgłębnika żołądkowego przez przewód zgłębnika 
urządzenia LMA® ProSeal™.  

Ostrzeżenie: Niewystarczające znieczulenie może 
spowodować kaszel, zatrzymanie oddechu lub skurcz 
krtani.  

Przestroga: Po każdej zmianie położenia głowy i szyi 
pacjenta należy zawsze ponownie potwierdzić drożność 
dróg oddechowych.  

Przed wprowadzeniem należy koniecznie zwrócić 
uwagę na następujące informacje:  

• Należy sprawdzić, czy rozmiar urządzenia jest
odpowiedni dla danego pacjenta (więcej informacji 
zawiera dodatek znajdujący się na końcu 
podręcznika). Zakresy są przybliżone, dlatego przy
wyborze odpowiedniego rozmiaru należy kierować
się oceną kliniczną. 

• Mankiet powinien być zawsze całkowicie
opróżniany przez mocne pociągnięcie tłoka
strzykawki opróżniającej do tyłu i delikatne
ciągnięcie przewodu do napełniania. 

• Należy sprawdzić kształt mankietu i jego
nasmarowanie zgodnie z opisem powyżej. 

• Należy mieć pod ręką zapasowe jałowe urządzenie
do udrożniania dróg oddechowych LMA®

przygotowane do natychmiastowego użytku. Gdy
jest to możliwe, powinien być również dostępny inny
rozmiar urządzenia do udrożniania dróg
oddechowych LMA®. 

• Należy zastosować natlenianie wstępne i 
standardowe procedury monitorowania.

• Przed przystąpieniem do wprowadzania należy 
uzyskać odpowiedni poziom znieczulenia. Opór, 
przełykanie, gryzienie lub wymiotowanie wskazuje na 
niewystarczające znieczulenie lub niewłaściwą 
technikę. Niedoświadczeni użytkownicy powinni 
korzystać z głębszego poziomu znieczulenia. 

• Idealną pozycją jest wysunięta głowa z szyją zgiętą
w pozycji używanej normalnie podczas intubacji
tchawicy („pozycja wąchania”). Można ją uzyskać,
pchając głowę od tyłu niedominującą ręką podczas

wprowadzania. Do utrzymania zgiętej szyi można 
użyć poduszki.  

• Stosowanie prowadnika LMA® ProSeal™ Introducer
może prowadzić do zmniejszenia lub
wyeliminowania konieczności manipulowania głową
i szyją. 

8.2 Metoda znieczulenia 

Podczas wprowadzania urządzenia LMA® ProSeal™ 
można stosować poniższe metody znieczulenia:  

• Propofol: jest to środek polecany do stosowania
podczas wprowadzania, ponieważ optymalnie
łagodzi odruchy górnych dróg oddechowych. 

• Znieczulenie wziewne: zapewnia świetne warunki do 
wprowadzania u dzieci i niektórych dorosłych. 

• Znieczulenie z zastosowaniem tiopentonu i innych
barbituranów: barbiturany same w sobie nie są 
idealnymi środkami znieczulającymi do 
wprowadzania.

8.3 Metoda wprowadzania 

Urządzenie LMA® ProSeal™ może być wprowadzane za 
pomocą standardowej techniki palca wskazującego lub 
kciuka, w zależności od dostępu do pacjenta.  

Urządzenie LMA® ProSeal™ można również 
wprowadzać za pomocą prowadnika LMA® ProSeal™ 
Introducer. Zastosowanie tego prowadnika może być 
bardziej użyteczną metodą wprowadzania od techniki 
kciuka lub palca w przypadku używania urządzenia 
LMA® ProSeal™ w rozmiarach od 1 do 2½.  

Wszystkie trzy techniki są oparte na tych samych 
zasadach. Aby prawidłowo ustawić urządzenie do 
udrożniania dróg oddechowych LMA®, końcówka 
mankietu nie może znaleźć się w dolince nagłośniowej ani 
w otworze głośni i nie może zostać zablokowana przez 
nagłośnię ani przez chrząstki nalewkowate. Mankiet musi 
być opróżniony i mieć prawidłowy klinowaty kształt 
(rysunki 6a do 6b) oraz powinien być dociśnięty do tylnej 
ściany gardła pacjenta. Aby uniknąć kontaktu ze 
strukturami przednimi, przez cały czas wprowadzania 
palec wprowadzający musi dociskać przewód do góry (w 
kierunku czaszki).  

Rysunek 6a: Mankiet urządzenia LMA® ProSeal™ 
prawidłowo opróżniony do wprowadzenia. 

Rysunek 6b 

Rysunek 7a: Umieszczanie końcówki prowadnika 
LMA® ProSeal™ Introducer w pasku. 

Rysunek 7b: Zagiąć przewody dookoła prowadnika LMA® 
ProSeal™ Introducer i dopasować proksymalną końcówkę 
przewodu powietrznego do odpowiedniego 

Rysunek 8: Urządzenie LMA® ProSeal™ zamontowane 
na prowadniku LMA® ProSeal™ Introducer. 
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8.4 Technika wprowadzania prowadnika 
LMA® ProSeal™ Introducer 

Ta technika jest zalecana dla urządzeń LMA® ProSeal™ 
w rozmiarach od 1 do 2½.  

Prawidłowy rozmiar prowadnika należy wybrać zgodnie 
z dodatkiem znajdującym się z tyłu niniejszego 
podręcznika.  

Umieścić końcówkę prowadnika na pasku z tyłu mankietu 
(rysunek 7a). Zagiąć przewody dookoła wypukłej 
powierzchni łopatki i dopasować proksymalny koniec 
przewodu powietrznego do odpowiedniego otworu w 
narzędziu (rysunek 7b). Rysunek 8 przedstawia 
urządzenie LMA® ProSeal™ zamocowane w prowadniku.  

Utrzymując bezpośredni nadzór wzrokowy, docisnąć 
końcówkę mankietu w górę do podniebienia twardego i 
płasko rozłożyć na nim mankiet (rysunek 9). Podczas 
wprowadzania tył maski powinien stykać się z podniebieniem 
twardym, a czasza maski powinna być skierowana w stronę 
języka. Sprawdzić położenie maski i wsunąć mankiet dalej 
do środka po podniebieniu (rysunek 10). Środkowym palcem 
popchnąć szczękę w dół lub poinstruować asystenta, aby na 
chwilę pociągnął w dół dolną szczękę.  

Podniebienie o wysokim łuku może wymagać lekko 
bocznego podejścia. Ostrożnie zajrzeć do jamy ustnej w 
celu sprawdzenia, czy końcówka mankietu nie zagięła 
się. Utrzymując łopatkę prowadnika w pobliżu 
podbródka, jednym płynnym ruchem okrężnym obrócić 
urządzenie do środka (rysunek 11).  

Podczas wprowadzania należy podążać za krzywizną 
sztywnego prowadnika. Podczas wykonywania tego ruchu 
usta nie powinny być szeroko otwarte, ponieważ przez to 
język i nagłośnia mogą opaść w dół, blokując przechodzenie 
maski. Nie należy używać uchwytu jako dźwigni do 
otwierania ust. Wprowadzać urządzenie do gardła dolnego 
do momentu wyczucia wyraźnego oporu (rysunek 12).  

Przed wyjęciem prowadnika niedominująca ręka powinna 
być zabrana spod głowy pacjenta w celu ustabilizowania 
przewodu powietrznego (rysunek 13). Zapobiega to 
wyciągnięciu urządzenia LMA® ProSeal™ podczas 
wyjmowania prowadnika. Pozwala to również na 
zakończenie wprowadzania, w przypadku gdy nie udało 
się to całkowicie za pomocą samego prowadnika. W tym 

momencie urządzenie LMA® ProSeal™ powinno 
znajdować się w prawidłowym położeniu, a jego 
końcówka powinna być mocno dociśnięta do górnego 
zwieracza przełyku.  

Przestroga: Przed napełnieniem i zamocowaniem 
urządzenia LMA® ProSeal™ należy najpierw usunąć 
prowadnik. 

8.5 Technika wprowadzania za pomocą 
palca wskazującego 

Chwycić urządzenie LMA® ProSeal™ jak długopis, z 
palcem wskazującym wepchniętym w pasek 
prowadnika (rysunek 14). Należy zwrócić uwagę na 
zgięcie i ułożenie dłoni oraz nadgarstka (rysunek 15).  

Utrzymując bezpośredni nadzór wzrokowy, docisnąć 
końcówkę mankietu w górę do podniebienia twardego i 
płasko rozłożyć na nim mankiet. Należy zwrócić uwagę 
na ułożenie dłoni oraz nadgarstka (rysunek 16). 
Podniebienie o wysokim łuku może wymagać lekko 
bocznego podejścia. Przed przejściem do kolejnych 
czynności ostrożnie zajrzeć do jamy ustnej w celu 
sprawdzenia, czy końcówka mankietu jest prawidłowo 
rozłożona na podniebieniu.  

Rysunek 9: Przycisnąć końcówkę mankietu 
do podniebienia twardego. 

Rysunek 18: Docisnąć palec w kierunku drugiej ręki 
wywierającej przeciwny nacisk. 

Rysunek 17: Wsunąć maskę do środka, prostując palec 
wskazujący. 

Rysunek 16: Przycisnąć maskę do góry w 
kierunku podniebienia twardego. 

Rysunek 10: Wcisnąć mankiet głębiej do jamy ustnej, 
utrzymując nacisk na podniebienie. 

Rysunek 11: Wsunąć urządzenie do wewnątrz ruchem 
obrotowym, przyciskając je do krawędzi podniebienia 
twardego i miękkiego.

Rysunek 12: Wprowadzać urządzenie do gardła 
dolnego do momentu wyczucia oporu. 

Rysunek 13: Przytrzymać przewody, wyjmując 
prowadnik LMA® ProSeal™ Introducer. 

Rysunek 14: Chwycić urządzenie LMA® ProSeal™, 
wkładając palec wskazujący do paska. 

Rysunek 15: Chwycić urządzenie, trzymając palec 
wskazujący w pasku. Zwrócić uwagę na zgięty nadgarstek. 
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Szersze otwarcie ust ułatwia sprawdzenie położenia 
maski. Środkowym palcem popchnąć szczękę w dół lub 
poinstruować asystenta, aby na chwilę pociągnął w dół 
dolną szczękę.  

W miarę przesuwania się palca wskazującego głębiej do 
jamy ustnej staw palca zaczyna się prostować (rysunek 
17). Podczas wykonywania tego ruchu usta nie powinny 
być szeroko otwarte, ponieważ przez to język i nagłośnia 
mogą opaść w dół, blokując przechodzenie maski.  

Kierując urządzeniem za pomocą palca wskazującego, 
nacisnąć do tyłu w kierunku drugiej ręki wywierającej 
przeciwny nacisk (rysunek 18). Nie należy używać 
nadmiernej siły. Wprowadzać urządzenie do gardła 
dolnego do momentu wyczucia wyraźnego oporu. Pełne 
wprowadzenie nie będzie możliwe, dopóki palec 
wskazujący nie będzie całkowicie wyprostowany, a 
nadgarstek całkowicie zgięty (rysunek 19).  

W zależności od rozmiarów pacjenta przed 
napotkaniem oporu palec może zostać całkowicie 
wprowadzony do jamy ustnej.  

Przed wyjęciem palca należy zabrać niedominującą rękę 
spod głowy pacjenta w celu dociśnięcia przewodu 
powietrznego w dół (rysunek 20). Zapobiega to 
wyciągnięciu urządzenia LMA® ProSeal™ podczas 
wyjmowania palca. Pozwala to również na zakończenie 
wprowadzania, w przypadku gdy nie udało się to całkowicie 
za pomocą samego palca wskazującego. W tym momencie 
urządzenie LMA® ProSeal™ powinno znajdować się w 
prawidłowym położeniu, a jego końcówka powinna być 
mocno dociśnięta do górnego zwieracza przełyku. 

8.6 Technika wprowadzania za pomocą 
kciuka 

Zastosowanie techniki wprowadzania za pomocą kciuka 
jest korzystne, gdy dostęp do pacjenta od tyłu jest 
utrudniony lub gdy jest wymagane szybkie udrożnienie 
dróg oddechowych przed przeprowadzeniem 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kciuk należy 
włożyć do paska w sposób przedstawiony na Rysunku 
21. Wprowadzanie jest podobne do wprowadzania za
pomocą palca wskazującego. 

W miarę zbliżania kciuka do ust palce powinny być 
wyprostowane nad twarzą pacjenta. Należy wprowadzić 
cały kciuk. Dopychanie kciuka do podniebienia twardego 
ma również na celu wyciągnięcie głowy (Rysunki 22–25). 

8.7 Problemy z wprowadzaniem 

Niewystarczająca głębokość znieczulenia może 
doprowadzić do kaszlu i zatrzymania oddechu podczas 
wprowadzania. W takim przypadku należy natychmiast 
pogłębić znieczulenie za pomocą środków wziewnych lub 
podawanych dożylnie i zastosować ręczną wentylację.  

Jeśli nie można otworzyć ust pacjenta w stopniu 
wystarczającym do wprowadzenia maski, należy najpierw 
upewnić się, że pacjent jest wystarczająco znieczulony. 
Można poprosić asystenta o pociągnięcie szczęki w dół. 
Ułatwi to zajrzenie do jamy ustnej i sprawdzenie położenia 
maski. Jednak gdy maska minie zęby, nie należy nadal 
ciągnąć szczęki w dół.  

Mankiet musi dociskać przewód do podniebienia przez 
cały czas wprowadzania, gdyż w przeciwnym razie 
końcówka może się zagiąć bądź trafić na nieregularny 
kształt lub wybrzuszenie w tylnej części gardła (np. w 
przypadku hipertrofii migdałków). Jeśli mankiet zaczyna 
się skręcać lub nie rozkłada się płasko podczas 
wprowadzania, należy wycofać maskę i wprowadzić ją 
ponownie. W przypadku zablokowania migdałkami 
często bywa pomocne przesunięcie maski na ukos.  

Jeśli w przypadku wybranej techniki występują trudności, 
należy zastosować inną z opisanych powyżej technik.  

8.8 Napełnianie urządzenia 

Po wprowadzeniu przewody powinny wystawać z ust w 
pozycji przypominającej ogon. Nie trzymając 
przewodów, należy napełnić mankiet ilością powietrza 
wystarczającą do uzyskania ciśnienia 60 cm H2O 
wewnątrz mankietu (rysunek 26). Objętości napełniania 
przedstawione w dodatku z tyłu tego podręcznika są 
maksymalnymi objętościami napełniania. Często do 
uzyskania uszczelnienia lub ciśnienia wewnątrz 
mankietu wynoszącego 60 cm H2O wystarcza tylko pół 
maksymalnej objętości.  

Ostrzeżenie: Po wprowadzeniu nie wolno nadmiernie 
wypełniać mankietu. Należy unikać ciśnienia 
przekraczającego 60 cm H2O. Mankiet jest przeznaczony 
do napełniania niskim ciśnieniem (około 60 cm H2O). 
Nadmierne napełnienie może nie zwiększyć 
uszczelnienia, może być związane z niedokrwieniem 
śluzówki, a także spowodować przemieszczenie 
urządzenia i uszkodzenie przewodu zgłębnika.  

Rysunek 19: Wprowadzać urządzenie do gardła dolnego 
do momentu wyczucia oporu. 

Rysunek 20: Delikatnie dociskać tylny koniec przewodu 
powietrznego, wyjmując jednocześnie palec wskazujący. 

Rysunek 21: Chwycić urządzenie, wkładając kciuk do paska. 

Rysunek 22: Umieścić maskę na podniebieniu. 

Rysunek 23: Gdy kciuk znajduje się naprzeciwko podniebienia, nacisnąć 
w kierunku czaszki (patrz strzałka) w celu wyprostowania głowy. 

Rysunek 24: Wyprostować palce nad głową, 
umożliwiając wprowadzenie kciuka do wnętrza. 

Rysunek 25: Dokończyć wprowadzanie drugą ręką 
w przedstawiony sposób. 

Nie przekraczając 
ciśnienia 60 cm H2O. 

Rysunek 26: Napełnić urządzenie LMA® 
ProSeal™, nie przekraczając ciśnienia 60 cm H2O. 
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Ostrzeżenie: Nadmierne ciśnienie wewnątrz mankietu 
może doprowadzić do nieprawidłowego ułożenia 
urządzenia oraz chorób gardła i krtani, m.in. bólu gardła, 
trudności w przełykaniu bądź uszkodzenia nerwu.  

Początkowa objętość mankietu będzie się różnić 
w zależności od pacjenta, rozmiaru urządzenia, 
ułożenia głowy i głębokości znieczulenia. Podczas 
napełniania mankietu nie należy trzymać przewodu, 
gdyż zapobiega to prawidłowemu ułożeniu się maski. 
Gdy urządzenie osiada w gardle dolnym, na zewnątrz 
można czasem zauważyć niewielki ruch przewodu.  

O prawidłowym ułożeniu urządzenia świadczy jedna lub 
więcej z następujących oznak: niewielki ruch przewodu 
na zewnątrz podczas napełniania, obecność gładkiego 
owalnego wybrzuszenia w szyi w okolicy tarczycy i 
chrząstki pierścieniowatej lub brak widocznego 
mankietu w jamie ustnej. 

8.9 Łączenie z obwodem oddechowym 
aparatu do znieczulania  

Uważając, aby nie spowodować przesunięcia, 
podłączyć urządzenie do obwodu oddechowego 
aparatu do znieczulania i zastosować delikatną ręczną 
wentylację w celu napełnienia płuc, zwracając uwagę na 
występowanie możliwych nieszczelności. W celu 
potwierdzenia wystarczającej wymiany gazowej należy 
zastosować osłuchiwanie i kapnografię. Osłuchiwać 
przednio-boczny obszar szyi pod kątem występowania 
nieprawidłowych dźwięków mogących świadczyć o 
łagodnym skurczu krtani lub płytkim znieczuleniu.  

8.10 Rozpoznawanie prawidłowego i 
nieprawidłowego położenia maski  

Podczas wprowadzania i napełniania urządzenia LMA® 
ProSeal™ należy dokładnie obserwować przód szyi, 
wypatrując przesuwania chrząstki pierścieniowatej do 
przodu, co świadczy o prawidłowym przechodzeniu za 
nią końcówki maski.  

Właściwe położenie (rysunek 27a) powinno zapewniać 
uszczelnienie głośni bez przecieków (uszczelnienie 1) z 
końcówką maski zaklinowaną w obrębie górnego 
zwieracza przełyku (uszczelnienie 2). Zabezpieczenie 
przed przygryzieniem powinno znajdować się między 
zębami. Jeśli w wyniku niecałkowitego wprowadzenia 
położenie maski jest zbyt proksymalne, podczas 
napełniania płuc z proksymalnego końca przewodu 
zgłębnika będzie wyciekać gaz i ochrona w przypadku 
refluksu żołądkowego będzie niewielka (rysunek 27b). 
Należy skorygować tę sytuację, zmieniając położenie 
maski. Nie należy podejmować prób zatamowania 
nieszczelności przez blokowanie przewodu zgłębnika.  

Czasami niewłaściwie opróżniona lub wprowadzona 
maska może wejść do przedsionka krtani (rysunek 27c). 
W takiej sytuacji wentylacja może zostać częściowo 
zablokowana i może dojść do wycieku gazu 
z proksymalnego końca przewodu zgłębnika. Pomimo 
wystarczającego znieczulenia zablokowanie może ulec 
zwiększeniu w wyniku dalszego wciskania maski. 
Należy wyjąć i ponownie wprowadzić maskę. 
Aby ułatwić rozpoznanie prawidłowego umieszczenia 
maski lub wykrycie jej nieprawidłowego umieszczenia, 
należy wprowadzić niewielką ilość (1–2 ml) żelu 
poślizgowego do proksymalnego końca przewodu 
zgłębnika. W prawidłowo umieszczonej masce powinien 
występować niewielki ruch menisku środka 
poślizgowego w górę i w dół. Brak ruchu lub wyrzucenie 
niewielkiej ilości środka poślizgowego może świadczyć 
o nieprawidłowym umieszczeniu maski.  

Słabe wprowadzenie lub opróżnienie może również 
spowodować zagięcie końcówki maski w gardle dolnym, 
przez co przewód zgłębnika zostanie zablokowany 
(rysunek 27d). Zagięcie końcówki do tyłu może być 
przyczyną braku ruchu menisku w żelu poślizgowym. 

Prostą, nieinwazyjną metodą sprawdzenia, czy występuje 
ten problem, jest wprowadzenie zgłębnika żołądkowego 
do samego końca maski w celu sprawdzenia drożności 
przewodu zgłębnika. Jeśli zgłębnik żołądkowy nie sięga 
do dystalnego końca przewodu zgłębnika, końcówka 
maski jest prawdopodobnie zagięta. Można to również 
potwierdzić za pomocą obrazowodu. Należy wyjąć i 
ponownie wprowadzić maskę.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aby odróżnić zbyt wysokie położenie maski 
(rysunek 27b) od wprowadzenia maski do głośni 
(rysunek 27c), należy wcisnąć maskę głębiej do środka. 

Jeśli maska jest ułożona zbyt wysoko, wyciek zostanie 
zatrzymany. Jeśli końcówka maski została 
wprowadzona do głośni, spowoduje to zwiększenie 
blokady wentylacji.  

Ostrzeżenie: Występowanie wycieków z przewodu 
zgłębnika pomimo prawidłowego ułożenia urządzenia 
może wskazywać na uszkodzenie urządzenia (np. 
rozdarty lub przerwany wewnętrzny przewód zgłębnika). 
Jeśli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
nie należy go używać.  

Przewodnik dotyczący prawidłowego umieszczania 
urządzenia LMA® ProSeal™ znajduje się w dodatku. 

8.11 Mocowanie urządzenia  

Urządzenia LMA® ProSeal™ we wszystkich rozmiarach, 
poza urządzeniem LMA® ProSeal™ o rozmiarze 1, mają 
wbudowane zabezpieczenie przed przygryzieniem. Po 
napełnieniu należy zamocować urządzenie za pomocą 
taśmy przylepnej w sposób przedstawiony na Rysunku 
28. Podczas mocowania zewnętrznego końca 
przewodu powietrznego należy wywierać na niego 
niewielki nacisk. Dzięki temu końcówka mankietu jest 
mocno dociśnięta do górnego zwieracza przełyku. Aby 
zapobiec obracaniu urządzenia, należy zamocować je 
w taki sposób, aby zewnętrzny koniec wystawał nad 
brodą w okolicy linii środkowej, jak przedstawiono na 
Rysunku 28.  

Stosując urządzenie do udrożniania dróg oddechowych 
LMA® ProSeal™ o rozmiarze 1, należy zachować 
szczególną ostrożność na etapie mocowania 
urządzenia w celu upewnienia się, że mankiet nie 
zostanie obrócony ani przemieszczony. Dzięki 
obecności w urządzeniu dwóch przewodów przewód 
powietrzny jest bardziej stabilny i mniej podatny na 
obracanie, ale brak zabezpieczenia przed 
przygryzieniem wymaga zachowania szczególnej 
ostrożności.  

Ostrzeżenie: Z powodu braku zabezpieczenia przed 
przygryzieniem w urządzeniu LMA® ProSeal™ o 
rozmiarze 1, należy zachować szczególną ostrożność 
podczas mocowania. 
 

 
 
 

 

 

Rysunek 28: Przymocować urządzenie za pomocą taśmy 
przylepnej. 

Rysunek 27a: Właściwe ułożenie 
Urządzenie LMA® ProSeal™ we właściwym ułożeniu: dobre 
uszczelnienie bez insuflacji żołądka. 

Rysunek 27b: Niewłaściwe ułożenie 
Urządzenie LMA® ProSeal™ umieszczone zbyt wysoko 
w gardle: słabe uszczelnienie, przez co gazy i płyny 
przechodzą w kierunkach przedstawionych za pomocą 
strzałek. Wycieki z przewodu zgłębnika można 
wyeliminować, wciskając maskę bardziej do środka. 

Rysunek 27c: Niewłaściwe ułożenie 
Końcówka urządzenia LMA® ProSeal™ umieszczona 
w przedsionku krtani. Wentylacja jest zablokowana i zmniejszy 
się, jeśli maska zostanie wciśnięta dystalnie jeszcze dalej. 

Rysunek 27d: Niewłaściwe ułożenie 
Maska urządzenia LMA® ProSeal™ zagięta w gardle 
dolnym, przez co przewód zgłębnika zostaje zablokowany. 

Uszczelnienie 2 Uszczelnienie 1 
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9. PODTRZYMYWANIE ZNIECZULENIA I 
WYBUDZANIE 

Jak w przypadku wszystkich innych metod zapewniania 
drożności dróg oddechowych, podczas używania 
urządzenia LMA® ProSeal™ zalecane jest stosowanie 
pulsoksymetrii i kapnografii. To urządzenie może być 
używane do wentylacji spontanicznej lub kontrolowanej. 

9.1 Wentylacja spontaniczna  

Urządzenie LMA® ProSeal™ jest dobrze tolerowane 

u pacjentów oddychających spontanicznie w przypadku 

stosowania środków wziewnych lub znieczulenia 

podawanego dożylnie, pod warunkiem że głębokość 
znieczulenia odpowiada poziomowi bodźców 
chirurgicznych, a mankiet nie został nadmiernie 

napełniony.  

Jeśli środek znieczulający przestanie działać przed 

uzyskaniem odpowiedniej głębokości znieczulenia, 
niewystarczające znieczulenie może doprowadzić do 

kaszlu, zatrzymania oddechu lub ruchliwości. Taka 
sytuacja jest szczególnie prawdopodobna po zadziałaniu 
bodźca zewnętrznego, takiego jak zabieg chirurgiczny lub 

obrócenie pacjenta, w przypadku złej oceny poziomu 
znieczulenia. Należy delikatnie wspomagać wentylację aż 
do przywrócenia oddechu.  

9.2 Wentylacja ciśnieniem dodatnim (PPV)  

Chociaż urządzenie LMA® ProSeal™ zostało opracowane 

do użytku w przypadku wentylacji PPV, z zastosowaniem 
leków zwiotczających mięśnie lub bez, może ono być 

również używane u pacjentów oddychających 
spontanicznie. Wybierając technikę zwiotczania mięśni, 
można zdecydować się na podawanie leku zwiotczającego 

albo przed, albo po wprowadzeniu.  

Jeśli jednak zmiana w postępowaniu chirurgicznym lub 

diagnostycznym wymaga przejścia na technikę 
zwiotczania mięśni, lek zwiotczający mięśnie można 

podać w dowolnej chwili. Miększy materiał mankietu, 
głębsza czasza maski i specjalny kształt mankietu 
urządzenia LMA® ProSeal™ pozwalają uzyskać 

delikatniejsze, ale również i skuteczniejsze 
uszczelnienie przy wejściu do krtani niż za pomocą 
urządzenia LMA® Classic™.  

 

 
 

 

Stosując urządzenie LMA® ProSeal™ do wentylacji PPV, 
należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:  

• Przewód zgłębnika może również działać jako 
obwód odciążający zapobiegający insuflacji 
żołądka podczas wentylacji PPV. Jednak objętość 
oddechowa nie powinna przekraczać 8 ml/kg, a 
szczytowe ciśnienia wdechowe nie powinny 
przekraczać maksymalnego ciśnienia 
uszczelniającego drogi oddechowe, które jest różne 
u poszczególnych pacjentów, ale w przypadku 
urządzenia LMA® ProSeal™ średnio dochodzi do 
30 cm H2O, czyli wartości o 10 cm H2O większej niż 
w przypadku urządzenia LMA® Classic™.  

• Nieszczelności występujące podczas wentylacji 
PPV mogą być spowodowane przez następujące 
czynniki:  

– płytkie znieczulenie skutkujące częściowym 
zamknięciem głośni,  

– niewystarczająca blokada nerwowo-mięśniowa,  

– zmniejszenie podatności płuc związane z 
zabiegiem lub uwarunkowaniami pacjenta,  

– przemieszczenie lub migracja mankietu 
wynikająca z pociągnięcia lub obracania głowy.  

• Nieszczelność przewodu zgłębnika 
zaobserwowana podczas wentylacji PPV przy 
wystarczającym znieczuleniu może wynikać z 
proksymalnej migracji maski. W takiej sytuacji 
należy się upewnić, że taśmy przylepne są ciągle 
na miejscu, wciskając w tym samym czasie 
przewody do środka w celu zmiany położenia 
końcówki maski względem zwieracza górnego 
gardła. 

• W przypadku wystąpienia przecieku wokół 
mankietu nie należy dodawać do mankietu większej 
ilości powietrza. Niekoniecznie spowoduje to 
poprawę uszczelnienia, a może pogorszyć przeciek 
przez wywołanie naprężenia w normalnie miękkim 
mankiecie, odpychając go od krtani.  

9.3 Stosowanie przewodu zgłębnika  

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób 
przeprowadzenia zgłębnika żołądkowego przez 
przewód zgłębnika urządzenia LMA® ProSeal™, jeśli 
z przewodu zgłębnika wycieka gaz oraz w przypadku 
obecności bądź podejrzenia znanej patologii lub 
uszkodzeń w obrębie przełyku.  

Jeśli istnieją wskazania kliniczne do wprowadzenia 
zgłębnika żołądkowego do żołądka, nie należy 
stosować ssania, dopóki zgłębnik żołądkowy nie dotrze 
do żołądka.  

Ostrzeżenie: Ssania nie należy stosować bezpośrednio 
na końcu przewodu zgłębnika, ponieważ może to 
spowodować zapadnięcie się przewodu zgłębnika i 
możliwe obrażenia górnego zwieracza przełyku.  

Główną funkcją przewodu zgłębnika jest zapewnienie 
oddzielnego obwodu z oraz do przewodu pokarmowego. 

Może on służyć do transportowania gazów i płynów od 
pacjenta. Można go również wykorzystywać jako 
prowadnicę do wprowadzania zgłębników 
ustno-żołądkowych na ślepo w dowolnym momencie 
znieczulenia (rysunek 29). Maksymalne rozmiary 
zgłębników żołądkowych można znaleźć w dodatku na 
końcu tego podręcznika.  

Zgłębnik ustno-żołądkowy należy dobrze nasmarować 
środkiem poślizgowym. a następnie wprowadzać powoli 
i ostrożnie. Podczas stosowania takich zgłębników 
razem z urządzeniem LMA® ProSeal™ należy unikać 
możliwości wystąpienia urazu związanego z nadmierną 
sztywnością zgłębnika. Z tego powodu, Ostrzeżenie: nie 
należy używać zgłębników ustno-żołądkowych, które 
zostały usztywnione przez schładzanie. Należy upewnić 
się, że zgłębnik ma temperaturę pokojową lub wyższą.  

Podczas wprowadzania (rysunek 30) często 
odczuwalny jest niewielki opór, gdy końcówka cewnika 
jest delikatnie dociskana do górnego zwieracza. Nigdy 
nie należy używać nadmiernej siły. Jeśli zgłębnik o 
odpowiednim rozmiarze nie przechodzi, maska może 
być zgięta lub ułożona w nieodpowiedni sposób. W 
takim przypadku należy wyjąć i ponownie wprowadzić 
maskę. Nie należy używać nadmiernej siły. Podejmując 
decyzję dotyczącą tego, kiedy zgłębnik ustno-
żołądkowy powinien zostać wyjęty, należy się kierować 
oceną kliniczną.  

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć urazów, nigdy nie wolno 
używać nadmiernej siły podczas wprowadzania 
zgłębnika żołądkowego przez przewód zgłębnika 
urządzenia LMA® ProSeal™. 

9.4 Możliwe problemy po wprowadzeniu  

Niewystarczający poziom znieczulenia  

Najczęstszym problemem pojawiającym się po 
wprowadzeniu jest nieutrzymywanie wystarczającego 
poziomu znieczulenia. Należy podać dodatkową, 
niewielką ilość środka znieczulającego lub zwiększyć 
stężenie środka wziewnego, delikatnie wspomagając 
wentylację.  

Dyfuzja podtlenku azotu  

Podtlenek azotu dyfunduje do mankietu, powodując 
zwiększenie ciśnienia wewnątrz mankietu. Szybkość 
dyfuzji i wynikające z niej ciśnienie szczytowe mogą się 
różnić w zależności od początkowej objętości powietrza 
wprowadzonego do mankietu, typu gazów użytych do 
napełnienia mankietu, procentowej zawartości 
podtlenku azotu we wdychanej mieszaninie oraz 
rozmiaru urządzenia. 

Nadmierne ciśnienie wewnątrz mankietu może 
zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
pozabiegowego bólu gardła. Aby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia bólu gardła lub możliwego urazu nerwowo-
naczyniowego, należy okresowo sprawdzać ciśnienie 
wewnątrz mankietu i co jakiś czas wypuszczać gaz w 
celu utrzymania tego ciśnienia na poziomie 60 cm H2O 
lub na poziomie najmniejszego ciśnienia 
wystarczającego do zachowania uszczelnienia. Można 
to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, można 
korzystać z urządzenia monitorującego ciśnienie lub 
przetwornika ciśnienia. Przy ciśnieniu wewnątrz 
mankietu wynoszącym 60 cm H2O nadmuchiwany 
balonik powinien bardzo łatwo poddawać się naciskowi. 
Sztywność balonika lub nabranie przez niego kształtu 
oliwki wskazuje na nadmierne ciśnienie. Należy 
wówczas zmniejszyć ciśnienie wewnątrz mankietu do 
ciśnienia bliskiego początkowemu ciśnieniu 
kontrolnemu.  

Ostrzeżenie: Nadmierne ciśnienie wewnątrz mankietu 
może doprowadzić do nieprawidłowego ułożenia 
urządzenia oraz chorób gardła i krtani, m.in. bólu gardła, 
trudności w przełykaniu bądź uszkodzenia nerwu.  

Rysunek 29: Urządzenie LMA® ProSeal™ ze zgłębnikiem 

ustno‑żołądkowym. 

Rysunek 30: Przeprowadzanie zgłębnika 

ustno‑żołądkowego przez urządzenie LMA® ProSeal™ 
do górnego zwieracza przełyku. 



Instrukcja użytkowania 
PL-Wersja polska 

13 

 

Słabe uszczelnienie dróg oddechowych/przeciek 
powietrza  

W przypadku zauważenia oznak słabego uszczelnienia 
dróg oddechowych lub przecieku powietrza na początku 
lub podczas procedury można wykonać jedną lub więcej 
z poniższych czynności:  

• Sprawdzić, czy znieczulenie jest wystarczająco 
głębokie i w razie potrzeby je pogłębić.  

• Sprawdzić wartości ciśnienia w mankiecie na 
początku i okresowo w trakcie procedury, 
szczególnie w przypadku stosowania podtlenku 
azotu. 

• Upewnić się, że ciśnienie wewnątrz mankietu nie 
przekracza 60 cm H2O. W razie potrzeby należy 
zmniejszyć ciśnienie wewnątrz mankietu, 
utrzymując odpowiednie uszczelnienie.  

• Jeśli maska jest umieszczona zbyt wysoko w gardle, 
należy wcisnąć ją głębiej w celu potwierdzenia styku 
z górnym zwieraczem przełyku.  

• Prawidłowo zamocować urządzenie za pomocą 
taśmy przylepnej, wywierając nacisk za pomocą 
podniebienia.  

• Przed przystąpieniem do wprowadzenia należy 
zawsze sprawdzić integralność mankietu.  

Nieprawidłowe ułożenie produktu do udrożniania 
dróg oddechowych  

Nieprawidłowe ułożenie można ocenić za pomocą 
kapnografii lub obserwacji zmian objętości oddechowej, 
np. zmniejszenie objętości wydychanej. W przypadku 
podejrzenia nieprawidłowego ułożenia urządzenia 
należy sprawdzić, czy pod chrząstką tarczowatą obecne 
jest gładkie, owalne wybrzuszenie. Jego brak może 
wskazywać na przednie przemieszczenie końcówki 
maski ku wejściu do krtani, szczególnie w przypadku 
zaobserwowania nietypowo wydłużonej fazy wydechu. 
W przypadku podejrzenia nieprawidłowego położenia 
można wyjąć urządzenie do udrożniania dróg 
oddechowych i wprowadzić je ponownie, gdy głębokość 
znieczulenia będzie odpowiednia.  

Przykłady nieprawidłowego ułożenia urządzenia LMA® 
ProSeal™ zostały omówione w sekcji 8.10. Ponadto 
migracja lub obrócenie urządzenia LMA® ProSeal™ 
podczas użytkowania może wynikać z nadmiernego 
napełnienia, uwypuklenia lub przypadkowego 
przemieszczenia mankietu. Należy sprawdzić wartości 
ciśnienia w rękawie na początku i okresowo w trakcie 
procedury, sprawdzić integralność mankietu przed 
użyciem, a także upewnić się co do poprawności 
zamocowania. Wyskoczenie urządzenia LMA® 
ProSeal™ z ust podczas wprowadzania może świadczyć 
o nieprawidłowym położeniu maski — dystalna 
końcówka może być zagięta do tyłu w gardle. Należy 
wówczas wyjąć i ponownie wprowadzić urządzenie lub 
cyfrowo przeczesać obszar za końcówką.  

Nieoczekiwana regurgitacja  

Nawet u pacjentów będących na czczo może dojść do 
regurgitacji z różnych przyczyn (na przykład jeśli 
znieczulenie stanie się niewystarczające), co prowadzi 
do wypływania płynów z przewodu zgłębnika. W 
badaniach prowadzonych na zwłokach wykazano, że w 
przypadku prawidłowego umieszczenia maski płyny 
przechodzące przez przewód zgłębnika nie powodują 
zanieczyszczenia krtani.  

Zakładając, że nasycenie tlenem pozostaje na 
akceptowalnym poziomie, w przypadku wystąpienia 
regurgitacji nie należy wyjmować urządzenia do 
udrożniania dróg oddechowych. Należy sprawdzić, czy 
znieczulenie jest wystarczająco głębokie i w razie 
potrzeby pogłębić je dożylnie. Jeśli nieprawidłowe 
ułożenie maski spowoduje refluks, istnieje teoretyczna 
możliwość wystąpienia aspiracji.  

W przypadku podejrzenia aspiracji podczas używania 
urządzenia należy natychmiast pochylić pacjenta głową 
w dół. Należy na chwilę odłączyć obwód oddechowy 
aparatu do znieczulania, aby treść żołądka nie została 
wprowadzona do płuc. Należy sprawdzić, czy 
znieczulenie jest wystarczająco głębokie i w razie 
potrzeby pogłębić je dożylnie. Należy zmienić ułożenie 
urządzenia, aby dystalny koniec znajdował się na 
górnym zwieraczu przełyku, i zamocować je we 
właściwym miejscu za pomocą metody mocowania 
opisanej w sekcji 8.11. Następnie należy zastosować 
ssanie przez przewód powietrzny. Jeśli odruchy dróg 
oddechowych są wystarczająco złagodzone, można 
zastosować odsysanie z drzewa 
tchawiczo-oskrzelowego za pomocą 
bronchofiberoskopu wprowadzonego przez przewód 
powietrzny.  

W przypadku podejrzenia dalszej obecności treści 
żołądkowej, można przeprowadzić zgłębnik 
ustno-żołądkowy przez przewód zgłębnika. Zakładając, 
że nasycenie tlenem jest utrzymywane na 
akceptowalnym poziomie, nie należy 
wyjmować urządzenia.  

Jeśli są ku temu przesłanki kliniczne, należy zacząć 
przygotowania do natychmiastowej intubacji tchawicy 
pacjenta. W przypadku wystąpienia aspiracji należy 
wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 
pacjenta i leczyć go antybiotykami, fizjoterapią i 
odsysaniem z tchawicy zgodnie ze wskazaniami 
klinicznymi.  

Niedrożność dróg oddechowych podczas 
stosowania urządzenia LMA® ProSeal™  

Istnieją doniesienia na temat niedrożności dróg 
oddechowych występującej podczas używania 
urządzenia LMA® ProSeal™. Niektóre z tych doniesień 
są związane z głośnym oddychaniem i ujemnym 
ciśnieniem, przez które powietrze jest wciągane do 
przełyku podczas wdechu. Inni lekarze zgłaszali 
przypadki zwiększonej częstości występowania świstu 
krtaniowego podczas stosowania urządzenia LMA® 
ProSeal™. Jednym z sugerowanych mechanizmów 
niedrożności dróg oddechowych polega na tym, że 
nacisk wywierany przez dystalną maskę powoduje 
zwężenie otworu głośni, co prowadzi do mechanicznego 
zamknięcia strun głosowych. Inny mechanizm jest 
oparty na przyśrodkowym zagięciu ścianki mankietu 
powodującym fizyczną niedrożność dróg oddechowych. 
W przypadku zauważenia u pacjenta oznak 
niedrożności dróg oddechowych można wykonać jedną 
lub więcej z poniższych czynności:  

• Sprawdzić, czy znieczulenie jest wystarczająco 
głębokie i w razie potrzeby je pogłębić.  

• Upewnić się, że ciśnienie wewnątrz mankietu nie 
przekracza 60 cm H2O. W razie potrzeby należy 
zmniejszyć ciśnienie wewnątrz mankietu, 
utrzymując odpowiednie uszczelnienie.  

• Jeśli pacjent oddycha spontanicznie, zapewnić 
dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu na 
poziomie bezpiecznym klinicznie lub zastosować 
wentylację PPV.  

• Spróbować ułożyć głowę pacjenta w pozycji 
wąchania (wyciągnięta głowa i zgięta szyja).  

• Wziąć pod uwagę badanie fiberoskopowe w ocenie 
pozycji mankietu i funkcji strun głosowych.  

• W przypadku niepowodzenia innych możliwości, 
wyjąć i ponownie wprowadzić urządzenie.  

• W razie potrzeby rozważyć wprowadzenie 
urządzenia LMA® ProSeal™ o mniejszym rozmiarze.  

Przestroga: Jeżeli problemy z drogami oddechowymi 
utrzymują się lub wentylacja jest nieodpowiednia, 
urządzenie LMA® ProSeal™ należy usunąć, a drogi 
oddechowe udrożnić w inny sposób. 

9.5 Wybudzanie ze znieczulenia 
i wyjmowanie urządzenia  

W razie potrzeby odwrócić blokadę nerwowo-mięśniową 
lub pozwolić jej skutkom minąć przed wyłączeniem 
środków znieczulających pod koniec procedury 
chirurgicznej lub diagnostycznej. Należy pozwolić 
pacjentowi zacząć spontanicznie oddychać, stosując 
delikatnie wentylację wspomaganą. Na tym etapie 
zalecane jest sprawdzenie ciśnienia wewnątrz mankietu.  

Prawidłowo umieszczone urządzenie LMA® ProSeal™ 
jest dobrze tolerowane do momentu przywrócenia 
odruchów ochronnych, zakładając, że ciśnienie 
wewnątrz mankietu jest utrzymywane na poziomie około 
60 cm H2O. Oznacza to, że można utrzymywać 
drożność dróg oddechowych do momentu, w którym 
pacjent jest w stanie wydolnie przełykać i kaszleć. 
Wyjmowanie powinno być zawsze przeprowadzane w 
miejscu wyposażonym w aparaturę umożliwiającą 
odsysanie oraz sprzęt przeznaczony do szybkiej 
intubacji tchawicy. Należy postępować zgodnie z 
następującą procedurą:  

• Monitorowanie pacjenta należy kontynuować przez 
cały etap wybudzania. Tlen powinien być stale 
podawany przez obwód oddechowy aparatu do 
znieczulania lub przez rurkę T-kształtną. Jeśli w 
obrębie jamy ustnej, w dalszej części przewodu 
powietrznego lub przewodu zgłębnika wymagane 
jest zastosowanie ssania, należy je przeprowadzić 
przed przywróceniem odruchów.  

• Nie ruszać pacjenta do momentu przywrócenia 
odruchów, z wyjątkiem podawania tlenu i 
wykonywania procedur monitorowania. Nie jest 
zalecana zmiana pozycji pacjenta z ułożenia na 
plecach do ułożenia bocznego podpartego, chyba 
że jest ku temu ważna przyczyna, taka jak 
regurgitacja lub wymioty. W razie konieczności 
wybudzenia pacjenta w pozycji bocznej należy 
obrócić go do tej pozycji pod wystarczającym 
znieczuleniem.  

• Unikać stosowania ssania w przewodzie 
powietrznym, gdy urządzenie LMA® ProSeal™ 
znajduje się na miejscu. Napełniony mankiet chroni 
krtań przed wydzielinami z jamy ustnej, zatem 
odsysanie prawdopodobnie nie będzie wymagane. 
W przypadku płytkiego znieczulenia odsysanie 
i stymulacja fizyczna mogą wywołać skurcz krtani.  

• Wypatrywać oznak przełykania. Zazwyczaj jest 
bezpiecznie i wygodnie usunąć taśmę przylepną, 
gdy rozpoczyna się przełykanie. Jednak 
w zależności od długości i typu znieczulenia okres 
między rozpoczęciem przełykania i możliwością 
otwarcia ust jest różny u różnych pacjentów.  

• Opróżnienie mankietu i jednoczesne usunięcie 
urządzenia można wykonać wyłącznie wtedy, gdy 
pacjent jest w stanie otworzyć usta na polecenie. 
Jeśli mankiet zostanie opróżniony przed powrotem 
wydolnego odruchu przełykania i kaszlu, wydzieliny 
znajdujące się w gardle górnym mogą przedostać 
się do krtani, wywołując kaszel lub skurcz krtani. 
Sprawdzić drożność dróg oddechowych i głębokość 
oddechu. Jeśli to konieczne, można teraz wykonać 
odsysanie z jamy ustnej.  

Jeśli urządzenie do udrożniania dróg oddechowych 
LMA® ProSeal™ ma zostać usunięte na oddziale 
wybudzeniowym, jego personel powinien być 
wszechstronnie przeszkolony w obsłudze tego 
urządzenia. Jeśli urządzenie ma zostać wyjęte poza 
salą operacyjną, należy zadbać o dostępność 
anestezjologa. 
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10. STOSOWANIE U DZIECI

Pomimo różnic między krtanią osoby dorosłej 
i niemowlęcia wykazano, że urządzenia do udrożniania 
dróg oddechowych o mniejszych rozmiarach działają 
skutecznie u dzieci. U noworodków i małych dzieci 
zaleca się stosowanie urządzenia do udrożniania dróg 
oddechowych przez anestezjologów mających 
doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w znieczulaniu 
dróg oddechowych u osób dorosłych.  

Podstawowe wytyczne dotyczące wyboru wielkości 
urządzenia można znaleźć w dodatku na końcu tego 
podręcznika. U dzieci o wadze na granicy podanych 
zakresów może okazać się konieczne zastąpienie 
jednego rozmiaru innym.  

Wprowadzanie urządzenia LMA® u dzieci jest 
przeprowadzane w taki sam sposób, jak opisano dla 
osób dorosłych, po podaniu znieczulenia dożylnego lub 
wziewnego, zakładając uzyskanie odpowiedniej 
głębokości znieczulenia. Wprowadzanie powinno 
zakończyć się powodzeniem przy tej samej głębokości 
znieczulenia, jaka byłaby odpowiednia dla intubacji 
tchawicy. Częstość występowania problemów 
dotyczących dróg oddechowych u dzieci, u których 
zastosowano urządzenie do udrożniania dróg 
oddechowych LMA®, wydaje się wykazywać tę samą 
zależność, co u osób dorosłych. Jednak, tak jak w 
przypadku każdej formy znieczulenia i zabiegu na 
drogach oddechowych u niemowląt i dzieci 
z niewystarczającą wentylacją, większe zużycie tlenu 
zaowocuje prawdopodobnie szybszą desaturacją.  

Stosowanie znieczulenia podczas używania urządzenia 
do udrożniania dróg oddechowych LMA® u dzieci i 
niemowląt wiąże się z utrzymywaniem większego 
nasycenia tlenem w porównaniu do maski twarzowej i 
rurki ustno-gardłowej Guedela, a także z możliwością 
wystąpienia kaszlu i płaczu podczas wybudzania. 
Urządzenie do udrożniania dróg oddechowych LMA® 
można stosować w wielu krótkich ambulatoryjnych 
procedurach chirurgicznych lub diagnostycznych u 
dzieci, a także w procedurach, w których dostęp do 
głowy i szyi byłby w innym wypadku ograniczony przez 
użycie maski twarzowej. 

11. STOSOWANIE Z OBRAZOWANIEM
REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MRI)

MR Conditional 

Badania niekliniczne wykazały, że urządzenie LMA® 

ProSeal™ jest warunkowo zgodne ze środowiskiem RM. 

Pacjenta z tym urządzeniem można bezpiecznie 
skanować w systemie MRI po spełnieniu następujących 
warunków:  

• Zanim pacjent wejdzie do pomieszczenia systemu
MR, urządzenie należy odpowiednio unieruchomić 
za pomocą taśmy samoprzylepnej, taśmy 
materiałowej lub innego sposobu zapobiegającego
poruszeniu lub przemieszczeniu. 

• Statyczne pole magnetyczne o natężeniu 3 T lub
mniejszym 

• Maksymalny gradient przestrzenny pola
magnetycznego wynoszący 720 gauss/cm (7,2 T/m) 
lub mniej 

• Maksymalny, zgłaszany przez system RM, 
uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji
swoistej (SAR) 4 W/kg (kontrolowany tryb pracy
pierwszego poziomu dla pracy systemu MRI) dla 15
min skanowania (zgodnie z sekwencją impulsową) 

Ogrzewanie związane z obrazowaniem MRI  

W pewnych zdefiniowanych wyżej warunkach 
skanowania, urządzenie LMA® ProSeal™ powinno 
dawać maksymalny wzrost temperatury 2,2°C po 
15 minutach ciągłego skanowania.  

Informacje o artefaktach 

Maksymalny rozmiar artefaktu obserwowanego na 
sekwencji impulsowej echa gradientowego w systemie 
MRI 3 T rozciąga się na około 50 mm względem 
rozmiaru i kształtu urządzenia LMA® ProSeal™, rozmiar 
5. 

12. DEFINICJE SYMBOLI

Producent 

Zapoznać się z instrukcją obsługi 
zamieszczoną na stronie: 
www.LMA®CO.com 

Objętość napełniania powietrzem 

Masa ciała pacjenta 

Przed użyciem przeczytać instrukcję 

Nie wykonano z lateksu naturalnego 

Nie wykonano z lateksu naturalnego 

Ostrożnie, produkt delikatny 

Chronić przed światłem słonecznym 

Chronić przed wilgocią 

Tą stroną do góry 

Kod produktu 

Numer partii 

Znak CE 

Numer seryjny 

Nie używać więcej niż 40 razy 

Niesterylne 

MR Conditional 

Wyrób ten jest wyrobem medycznym 
(Medical Device) 

Data produkcji 

Rx only Dostępny tylko na receptę 
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13. DODATEK A: CZYNNOŚCI UŁATWIAJĄCE UZYSKANIE PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA MASKI

• Po wprowadzeniu napełnić mankiet do ciśnienia wewnątrz mankietu wynoszącego maksymalnie 60 cm H2O. 

• Podłączyć do obwodu oddechowego aparatu do znieczulenia i sprawdzić, czy nie występują przecieki z przewodu zgłębnika i przewodu powietrznego. 

• Sprawdzić położenie zabezpieczenia przed przygryzieniem. 

• Umieścić niewielką ilość żelu poślizgowego na proksymalnym końcu przewodu zgłębnika i delikatnie nacisnąć worek w celu oceny ruchu żelu. 

• W razie potrzeby przeprowadzić zgłębnik ustno-żołądkowy do samej końcówki maski, aby sprawdzić drożność przewodu zgłębnika.

• Po prawidłowym ustawieniu wywrzeć nacisk na przewody za pomocą podniebienia, mocując urządzenie za pomocą taśmy przylepnej.

 Właściwe ułożenie x Niewłaściwe ułożenie x Niewłaściwe ułożenie x Niewłaściwe ułożenie 

Położenie maski Końcówka za chrząstkami 
nalewkowatymi i pierścieniowatą 

Końcówka zbyt wysoko w gardle Końcówka w przedsionku krtani Końcówka zagięta do tyłu 

Wyciek gazu z 
przewodu 
zgłębnika 

Nie  Tak  Tak  Nie  

Zabezpieczenie 
przed przygry-
zieniem  

W przybliżeniu w połowie odległości 
pomiędzy zębami  

Zbyt wysoko  W przybliżeniu w połowie 
odległości pomiędzy zębami 

Zbyt wysoko  

Test środka 
poślizgowego 

Niewielki ruch menisku Może wykazywać ruch w 
zależności od pozycji  

• Wyraźny ruch w górę i w dół

• Wyciśnięcie środka 
poślizgowego lub spontaniczne 
powstawanie pęcherzyków 

Brak ruchu menisku 

Dodatkowe 
sprawdzenie 

Przeprowadzenie zgłębnika ustno-
żołądkowego do końcówki maski 
wskazuje na drożność przewodu 
zgłębnika  

Nacisk powoduje dalsze 
zmniejszanie wycieku  

Nacisk powoduje dalszy wzrost 
niedrożności  

Trudności w przeprowadzeniu 
zgłębnika ustno-żołądkowego 
wskazują na niedrożność 
przewodu zgłębnika 
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14. DODATEK B: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PO WPROWADZENIU URZĄDZENIA LMA® PROSEAL™

Problemy po wprowadzeniu  Możliwe przyczyny  Możliwe rozwiązania  

Słabe uszczelnienie dróg 
oddechowych/przeciek 
powietrza (słyszalny przeciek 
powietrza, słaba wentylacja)  

Maska osadzona zbyt wysoko 
w gardle  

Przesunąć maskę głębiej i ponownie zamocować przewody powietrzne taśmą 

Niewystarczający poziom 
znieczulenia  

Pogłębić poziom znieczulenia 

Słabe zamocowanie Zapewnić odpowiedni nacisk za pomocą podniebienia i prawidłowe zamocowanie 

Nadmierne napełnienie 
mankietu  

Sprawdzić ciśnienie w mankiecie na początku i okresowo w trakcie procedury, szczególnie 
w przypadku stosowania podtlenku azotu, aby upewnić się, że jego wartość nie przekracza 60 cm 
H2O (w razie potrzeby dostosować)  

Przepuklina mankietu Sprawdzić integralność mankietu przed użyciem; całkowicie opróżnić przed umieszczeniem w 
autoklawie  

Wyciek gazu do przewodu 
zgłębnika z wentylacją 
ciśnieniem dodatnim (PPV) lub 
bez  

Maska osadzona zbyt wysoko 
w gardle  

Przesunąć maskę głębiej i ponownie zamocować przewody powietrzne taśmą 

Niewłaściwe ułożenie w 
przedsionku krtani  

Wyjąć i wprowadzić ponownie urządzenie 

Górny zwieracz przełyku 
otwarty  

Monitorować 

Niedrożność dróg oddechowych 
(trudności w wentylacji, fonacja, 
świst krtaniowy)  

Niewłaściwe ułożenie w 
przedsionku krtani  

Wyjąć i wprowadzić ponownie urządzenie 

Nacisk dystalnego końca 
maski naciska na otwór głośni 
z mechanicznym 
zamknięciem strun głosowych 

- Zapewnić odpowiednie znieczulenie i prawidłowe ciśnienie napełnienia mankietu

- Ułożyć głowę i szyję pacjenta w pozycji wąchania

- Spróbować zastosować wentylację ciśnieniem dodatnim (PPV) lub zwiększyć dodatnie ciśnienie w 
końcowej fazie wydechu (PEEP) 

Przyśrodkowe zgięcie ścianek 
mankietu  

- Rozważyć wprowadzenie urządzenia LMA® ProSeal™ mniejszego o jeden rozmiar

- Zapewnić prawidłowe ciśnienie napełnienia mankietu 

Insuflacja żołądka Dystalna końcówka maski 
zagięta do tyłu  

Wyjąć i ponownie wprowadzić urządzenie lub palcami odgiąć końcówkę 

Maska osadzona zbyt wysoko 
w gardle  

Przesunąć maskę głębiej i ponownie zamocować przewody powietrzne taśmą 

Przemieszczenie/obrót/ 
wypadnięcie maski z ust 

Nadmierne napełnienie 
mankietu  

Sprawdzić ciśnienie w mankiecie na początku i okresowo w trakcie procedury, szczególnie 
w przypadku stosowania podtlenku azotu, aby upewnić się, że jego wartość nie przekracza 60 cm 
H2O  

Przepuklina mankietu Sprawdzić integralność mankietu przed użyciem 

Przypadkowe 
przemieszczenie 

Zapewnić prawidłowe zamocowanie 

Dystalna końcówka maski 
zagięta do tyłu  

Wyjąć i ponownie wprowadzić urządzenie lub palcami odgiąć końcówkę 

Słabe zamocowanie Zapewnić odpowiedni nacisk za pomocą podniebienia i prawidłowe zamocowanie 

Opór przy wprowadzaniu 
zgłębnika ustno-żołądkowego  

Niewystarczająca ilość środka 
poślizgowego  

Zwiększyć ilość środka poślizgowego i ponownie spróbować przeprowadzić zgłębnik ustno-
żołądkowy  

Dystalna końcówka maski 
zagięta do tyłu  

Wyjąć i ponownie wprowadzić urządzenie lub palcami odgiąć końcówkę 

Maska osadzona zbyt wysoko 
w gardle  

Przesunąć maskę głębiej i ponownie zamocować przewody powietrzne taśmą 

Niewłaściwe ułożenie w 
przedsionku krtani  

Wyjąć i wprowadzić ponownie urządzenie 

Wyraźnie nadmierne 
napełnienie mankietu 

Sprawdzić ciśnienie w mankiecie na początku i okresowo w trakcie procedury, szczególnie 
w przypadku stosowania podtlenku azotu, aby upewnić się, że jego wartość nie przekracza 60 cm 
H2O 
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15. DODATEK C: DANE TECHNICZNE

Wybór pacjentów 

Informacje dotyczące wyboru pacjentów przedstawione w poniższej tabeli stanowią wyłącznie wskazówki. Badania dotyczące urządzenia LMA® Classic™ wykazały, że dla 
większości osób dorosłych odpowiedni jest rozmiar 4 lub 5. Jednak wybierając rozmiar każdego urządzenia medycznego, należy kierować się oceną kliniczną. 

Objętość napełniania 

Objętości napełniania podane w poniższej tabeli są maksymalnymi wartościami, których nie należy przekraczać podczas użytkowania. Po wprowadzeniu należy napełnić mankiet 
pod najmniejszym ciśnieniem wystarczającym do uzyskania uszczelnienia. 

Rozmiar  

LMA® ProSeal™  

Informacje na temat wyboru 
pacjentów  

Maksymalna objętość 
napełniania  

Maksymalna średnica 
zgłębnika ustno-

żołądkowego  

Rozmiar prowadnika  

1  Do 5 kg 4 ml  2,7 mm/8 F  1 - 2½ 

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

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

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

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

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

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

Zazwyczaj odpowiada to ciśnieniu wewnątrz mankietu wynoszącemu 60 cm H2O. Nie należy przekraczać tego ciśnienia. Jeśli po napełnieniu mankietu do tej wartości ciśnienia 
uszczelnienie nie zostanie uzyskane, urządzenie znajduje się w nieprawidłowym położeniu lub może być wymagany większy rozmiar. Gdy to możliwe, zalecane jest zastosowanie 
największego pasującego rozmiaru używanego przy niższym ciśnieniu wewnątrz mankietu, a nie na odwrót. 
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