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ATENȚIONARE: Legislația federală (SUA) 
restricționează vânzarea acestui produs de 
către un cadru medical licențiat sau la comanda 
acestuia.  

AVERTISMENT: Aparatul LMA® ProSeal™ și 
accesoriile LMA® ProSeal sunt livrate nesterile 
și trebuie să fie curățate și sterilizate înaintea 
utilizării inițiale și înainte de fiecare utilizare 
ulterioară. Ambalajul nu poate rezista la 
temperaturile ridicate din autoclave și trebuie 
să fie aruncat înainte de sterilizare.  

AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele, 
precauțiile și instrucțiunile de utilizare, înainte 
de utilizare. În caz contrar, utilizarea poate 
rezulta în vătămări severe ale pacienților sau 
deces.  

1 DESCRIEREA APARATULUI  

Aparatul respirator LMA® este un aparat inovator 
pentru gestionarea căilor respiratorii supraglotice. 
De la lansarea pe piață din 1988, aparatul respirator 
LMA® a fost utilizat în procedurile de rutină și de 
urgență pentru mai mult de 200 de milioane de 
pacienți. 

Aparatul LMA® ProSeal™ este o formă avansată a 
aparatului respirator LMA® și poate fi utilizat în 
aceleași cazuri ca și LMA® Classic™. Aparatul 
LMA® ProSeal™ este proiectat pentru a asigura 
avantaje suplimentare față de aparatul LMA® 
Classic™, care extind gama de proceduri pentru care 

este recomandat un aparat respirator LMA®. În 
timp ce LMA® Classic™ poate fi utilizat cu ventilare 
în presiune redusă pozitivă continuă (PPV), LMA® 
ProSeal™ a fost special proiectat pentru utilizarea cu 
PPV, cu sau fără substanțe relaxante pentru mușchii 
căilor respiratorii superioare. Aparatul LMA® 
ProSeal™ nu protejează căile respiratorii de efectele 
regurgitării și aspirării.  

LMA® ProSeal™ dispune de patru componente 
principale: mască, tub de umflare cu balon pilot, tub 
căi respiratorii și tub de drenare (imaginea 1). Masca 
este proiectată după forma hipofaringelui, cu 
lumenul îndreptat spre deschiderea laringiană. 
Masca dispune de o pernă principală care se 
etanșează pe deschiderea laringiană, iar mărimile 
mai mari dispun și de o pernă spate care permite 
obținerea unei etanșeități superioare. De mască este 
prins un tub de umflare a pernei, care intră într-un 
balon pilot și într-o supapă pentru umflarea și 
dezumflarea măștii. Ansamblul supapei dispune și 
de un bușon roșu care permite ventilarea aerului 
rezidual din mască în timpul autoclavării. Acesta 
previne umflarea pernei dacă este lăsată deschisă în 
timpul autoclavării cu abur. Bușonul trebuie scos 
înainte de autoclavare și trebuie montat la loc 
înainte de utilizarea clinică. Unele aparate mai vechi 
LMA® ProSeal™ s-ar putea să nu dispună de acest 
bușon roșu. Pe lângă tubul căilor respiratorii trece 
un tub de drenare care traversează peretele 
deschiderii măștii, la vârful măștii, în partea opusă 
sfincterului esofagian superior. Tubul pentru căile 

respiratorii este ranforsat cu sârmă pentru a preveni 
gâtuirea și se termină cu un conector standard de 15 
mm. 

Pentru adaptarea la anatomia nou născuților, LMA® 
ProSeal™ mărimea 1 nu dispune de sistem de 
împiedicare a mușcăturii (imaginea 2). De asemenea, 
LMA® ProSeal™ mărimea 1 diferă de măștile de alte 
mărimi prin faptul că dispune de un tub de drenare 
cu un diametru puțin mai mare (8fr).  

Nicio componentă nu conține latex de cauciuc 
natural. Aparatul LMA® ProSeal™ nu trebuie 
reutilizat de mai mult de 40 de ori. Pe lângă 
caracteristicile unanim apreciate ale aparatului 
LMA® Classic™, LMA® ProSeal™ oferă următoarele 
avantaje:  

• Pernă din material mai moale, cameră mai 

adâncă a măștii și formă specială a pernei, care 

asigură o etanșeizare superioară la pacienții 

adulți, față de cea oferită de LMA® Classic™, 

pentru o anumită presiune în pernă.  
• Configurație revizuită a pernei, care asigură o 

etanșeizare superioară față de cea oferită de 
aparatul LMA® Classic™, pentru o anumită 
presiune în pernă.  

• Orificiu pentru canal (sau tub de drenare) în 
zona sfincterului esofagian superior, care 
permite drenarea secrețiilor gastrice și accesul la 
tubul digestiv. Tubul are și rolul de a preveni 
aspirarea accidentală a conținutului gastric.  

• Tub de drenare care permite inserarea directă a 
tuburilor oro-gastrice standard, indiferent de 
poziția pacientului, fără a fi necesară folosirea 
forcepsului Margill.  

• Configurație cu două tuburi, care reduce șansele 
de rotire a măștii; profilul diferit al pernei, 
precum și tuburile flexibile permit fixarea mai 
bună a aparatului pe poziție.  

• Sistem încorporat de împiedicare a mușcăturii 
(cu excepția LMA® ProSeal™ mărimea 1), care 
reduce pericolul de obstruare a căilor respiratorii 
sau de deteriorare a tubului  

• Chingă de fixare pentru LMA® ProSeal™ 
Introducer, cu loc pentru degetul arătător sau 
degetul mare, în vederea inserării manuale 
(imaginea 3).  

• Poziția tubului de drenare în interiorul pernei 
previne blocarea de către epiglotă a tubului 
căilor respiratorii. Se elimină astfel necesitatea 
utilizării depărtătorului.  

Aparatul LMA® ProSeal™ este proiectat ca un 
sistem care asigură stimularea minimă a căilor 
respiratorii. Când este introdus complet folosind 
tehnica de inserare recomandată, vârful distal al 
pernei apasă pe sfincterul esofagian superior. Părțile 
laterale se sprijină pe fosa piriformă, iar marginea 
superioară pe baza limbii (imaginea 4). 

Dispozitiv accesoriu: LMA® ProSeal™ Introducer 

este un accesoriu al LMA® ProSeal™. Este un 

instrument de introducere detașabil, care ajută la 

inserarea aparatului LMA® ProSeal™, fără a 

amplasa degetele în gură. LMA® ProSeal™ 

Introducer este furnizat în curbura recomandată, 

Conector de 15 mm  

Sistem încorporat de împiedicare 

a muşcăturii  

Tub căi respiratorii  

Tub de drenare  

Tub de umflare  

Balon pilot  

Chingă instrument de 

introducere  

Orificiu tub căi respiratorii  

Tub intern de drenare  

Orificiu tub de drenare  

Supapă 

(buşon 

roşu)  Mască  

Pernă  

Imaginea 1: componentele aparatului LMA ProSeal™ mărimile 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 

şi 5.  

Conector  

Tub căi respiratorii  

Tub de drenare  

Tub de umflare  

Balon pilot  

Orificiu tub căi 

respiratorii  

Tub intern de drenare  

Orificiu tub de drenare 

Pernă  

Buşon roşu 

Imaginea 2: componentele aparatului LMA ProSeal™ 

mărimea 1. 

Imaginea 3: LMA ProSeal™ cu LMA 

ProSeal™ Introducer montat. 
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pentru utilizare imediată. Se livrează nesteril și 

autoclavabil. LMA® ProSeal™ Introducer este 

disponibil în următoarele două modele, cu 

dimensiuni și domenii de utilizare diferite: 
 

 
 

LMA® ProSeal™ Introducer dimensiunea  

1–2,5 - Acest dispozitiv este proiectat pentru 

utilizarea cu LMA® ProSeal™ de la dimensiunea 1 

până la dimensiunea 2,5. Principalele componente 

care intră în componența acestui dispozitiv sunt 

mânerul și corpul. Ambele componente sunt 

fabricate din oțel inoxidabil utilizat în aplicații 

medicinale. 

LMA® ProSeal™ Introducer dimensiunea  

3-5 - Acest dispozitiv este proiectat pentru utilizarea 

cu LMA® ProSeal™ de la dimensiunea 3 la 

dimensiunea 5. Principalele componente care intră 

în componența acestui dispozitiv sunt mânerul, 

corpul și balonul. Mânerul și corpul sunt fabricate 

din oțel inoxidabil utilizat în aplicații medicale. 

Balonul este fabricat din material siliconic utilizat în 

aplicații medicale. 

LMA® Proseal și accesoriul LMA® ProSeal 

Introducer trebuie să fie utilizate numai de către 

specialiști medicali instruiți în managementul căilor 

respiratorii.  

 

 

2 INDICAȚII DE UTILIZARE  

LMA® ProSeal™ 

The LMA® ProSeal™ este indicat pentru realizarea și 
menținerea controlului asupra căilor respiratorii, în 
timpul procedurilor de anestezie de rutină și de 
urgență la pacienții care nu se hrănesc, folosind 
ventilarea spontană sau cu presiune pozitivă. De 
asemenea, este indicat în situații cunoscute sau 
neașteptat de dificile de blocare a căilor respiratorii. 
Aparatul LMA® ProSeal™ nu este indicat pentru 

utilizare ca înlocuitor pentru tubul endotraheal și este 

potrivit mai ales în cazul anumitor proceduri 

chirurgicale în care nu este necesară intubarea.  

Aparatul LMA® ProSeal™ poate fi utilizat pentru 

degajarea rapidă a căilor respiratorii în timpul 

resuscitării cardiopulmonare (CPR) a pacienților 

profund inconștienți, cu reflexe glosofaringiene și 

laringiene absente, care au nevoie de 

ventilare artificială. În aceste cazuri, LMA® ProSeal™ 

trebuie utilizat doar dacă nu este posibilă 

intubarea endotraheală.  

LMA® ProSeal™ Introducer 

LMA® ProSeal™ Introducer este proiectat pentru 

utilizarea drept instrument detașabil, pentru a facilita 

introducerea LMA® ProSeal™ fără a amplasa 

degetele în gură. Este indicat pentru utilizare drept 

instrument pentru a facilita inserarea LMA® ProSeal™ 

fără fi necesară amplasarea degetelor în gură. 

3 INFORMAȚII DESPRE RAPORTUL 

RISC/ BENEFICIU  

La utilizarea pentru pacienții profund inconștienți, 

care au nevoie de resuscitare, la pacienții cu căi 

respiratorii dificile sau la deschiderea de urgenta a 

căilor respiratorii (adică „nu se poate intuba, nu se 

poate ventila”), riscul de regurgitare și de aspirare 

trebuie să fie evaluat în raport cu posibilul beneficiu 

de stabilire a unei căi respiratorii.  

4 CONTRAINDICAȚII  

LMA® ProSeal™ 

Din cauza riscului potențial de regurgitare și 

aspirare, nu utilizați LMA® ProSeal™ ca înlocuitor 

pentru un tub endotraheal la următorii pacienți cu 

căi respiratorii speciale sau dificile, dacă intervenția 

nu este una de urgență:  

• Pacienți care nu au încetat să se hrănească, 

inclusiv pacienți la care nu se poate confirma 

dacă au încetat să se hrănească.  

• Pacienți care suferă de obezitate avansată sau 

morbidă, femei a căror sarcină a trecut de 14 

săptămâni sau pacienți cu răni multiple sau 

masive, răni abdominale sau toracice acute, 

precum și orice stare asociată cu golirea 

întârziată a stomacului sau cu folosirea 

medicamentelor opiacee înainte de 

întreruperea hrănirii.  

Aparatul LMA® ProSeal™ este contraindicat și în 

următoarele cazuri:  

• Pacienți cu complianță pulmonară fixă redusă, 

cum ar fi pacienții cu fibroză pulmonară, 

deoarece calea respiratorie se etanșeizează la 

joasă presiune pe laringe.  

• Pacienți la care se anticipează că presiunea 

maximă de inspirare la nivelul căilor respiratorii 

va depăși 30 cm H2O cu LMA® ProSeal™.  

• Pacienții adulți care nu pot înțelege 

instrucțiunile sau care nu pot răspunde în mod 

adecvat la întrebări despre istoricul lor medical, 

deoarece la astfel de pacienți poate fi 

contraindicată folosirea aparatului LMA® 

ProSeal™. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Nu există contraindicații cunoscute care să fie 

asociate dispozitivului LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII  

În cadrul acestui manual de utilizare puteți observa 

avertismente și precauții corespunzătoare, care 

descriu situațiile care pot afecta siguranța în cazul 

folosirii aparatului LMA® ProSeal™ și LMA® 

ProSeal™ Introducer., limitări în timpul utilizării și pașii 

care trebuie urmați în cazul apariției unor astfel de 

situații. Înainte de utilizarea aparatului LMA® 

ProSeal™ și LMA® ProSeal™ Introducer, utilizatorul 

trebuie să cunoască următoarele situații și toate 

celelalte avertismente și precauții din cadrul acestui 

manual de utilizare. 

5.1 Avertismente  
• Aparatul LMA® ProSeal™ nu protejează 

pacientul de efectele regurgitării și aspirării.  
• Prezența unui tub gastric nu exclude posibilitatea 

regurgitării, ci o poate chiar favoriza, deoarece 
tubul gastric poate anula funcția sfincterului 
esofagian inferior.  

• Dacă aparatul este folosit pentru un pacient care 
nu se hrănește sau care prezintă pericol de 
reținere a conținutului gastric, trebuie să se ia 
măsuri profilactice de golire a conținutului 
stomacului și trebuie să se efectueze terapie 
antiacid corespunzătoare. Exemple de situații în 
care pacienții care nu se hrănesc prezintă risc din 
cauza reținerii conținutului gastric includ, dar nu 
sunt limitate la: hernie hiatală și obezitate 
moderată.  

• În cazul pacienților cu traumă orofaringiană 
severă, aparatul trebuie folosit doar dacă toate 
celelalte încercări de a stabili o cale respiratorie au 
eșuat.  

• În mediu IRM, LMA® ProSeal™ prezintă 
interacțiuni cu câmpul magnetic. Înainte de a 
utiliza acest aparat într-un mediu IRM, consultați 
Secțiunea 11, care conține informații despre 
imagistica prin rezonanță magnetică. Aparatul 
trebuie fixat corespunzător pentru a preveni 
posibila mișcare provocată de interacțiunile cu 
câmpul magnetic.  

• Difuzia de oxid de azot, oxigen sau aer poate 
crește sau poate reduce volumul și presiunea în 
pernă. Pentru a se asigura menținerea presiunii în 
pernă în limitele normale, presiunea în pernă 
trebuie să fie măsurată regulat pe parcursul unui 
caz cu monitor de presiune în pernă.  

• Dacă aparatul este folosit în condiții ambiante 
speciale, cum ar fi aerul îmbogățit cu oxigen, 
asigurați-vă că sunt luate toate măsurile de 
pregătire și de precauție necesare, în special în 
ceea ce privește pericolele și prevenirea lor. 
Aparatul poate fi inflamabil în prezența laserelor și 
a echipamentelor de electrocauterizare.  

• Pentru a se evita traumatismele, nu trebuie să se 
exercite niciodată o forță excesivă la utilizarea 
aparatelor. Trebuie să se evite întotdeauna forța 
excesivă.  

• Nu utilizați căile respiratorii LMA® sau oricare 
dintre accesorii dacă prezintă urme de deteriorare.  

• Nu umflați prea tare perna după inserare. Evitați 
presiunile în pernă mai mari de 60 cm H2O. Perna 
este proiectată pentru a fi umflată la o presiune 

Limbă 

Epiglotă 

Şanţ 

Hioid 

Plică aritenoepi-

glotică 

Fosă piriformă 

Cartilaj tiroidian 

Suprafaţa posteri-oară 

a cricoidului 

Marginea reflecta-tă a 

constrictor- lui faringian 

Regiunea sfinc-terului 

esofagian superior 

Esofag cervical 

Orificiu tub căi 

respiratorii  

Pernă  

Tub de drenare 

Orificiu tub de 

drenare  

Imaginea 4: vedere dorsală a poziţiei aparatului 

LMAProSeal™ care prezintă poziţia faţă de 

anatomia faringelui.  
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mică (aproximativ 60 cm H2O). Umflarea excesivă 
poate să nu îmbunătățească etanșarea, poate fi 
asociată cu ischemia mucoasei, poate provoca 
deplasarea aparatului și gâtuirea tubului de 
drenare.  

• Presiunea prea mare în pernă poate provoca 
poziționare incorectă și morbiditate 
faringolaringiană, inclusiv faringită, disfagie și 
rănirea nervilor.  

• Înainte de utilizarea aparatului LMA® ProSeal™ și 
LMA® ProSeal™ Introducer trebuie să se 
efectueze toate testele non-clinice descrise în 
secțiunea Teste de performanță. Testele de 
performanță trebuie să fie efectuate într-o zonă și 
de o manieră conformă cu practica medicală 
acceptată care minimizează contaminarea 
aparatului pentru căile respiratorii înainte de 
inserare. Rezultatele necorespunzătoare la oricare 
dintre teste indică faptul că aparatul nu mai poate 
fi utilizat și că trebuie înlocuit. 

• Atunci când aplicați lubrifiant, ungeți numai partea 

posterioară a pernei pentru a evita blocarea 

deschiderii căilor respiratorii sau aspirarea 

lubrifiantului.  

• Trebuie să se utilizeze un lubrifiant solubil în apă, 

cum ar fi K-Y Jelly®. Nu utilizați lubrifianți pe bază 

de silicon, deoarece aceștia afectează 

componentele aparatului LMA® ProSeal™. 

Lubrifianții care conțin lidocaină nu sunt 

recomandați. Lidocaina poate întârzia revenirea 

reflexelor de protecție și poate provoca o reacție 

alergică sau poate afecta structurile din vecinătate, 

inclusiv coardele vocale. 

• Nu utilizați germicide, dezinfectanți sau substanțe 

chimice, cum ar fi glutaraldehida (Cidex®), oxidul 

de etilenă, substanțele de curățare pe bază de 

fenoli, cele pe bază de iod sau compușii 

amoniului cuaternar, pentru curățarea sau 

sterilizarea căii respiratorii. Aceste substanțe sunt 

absorbite de materiale și provoacă expunerea 

pacientului la arsuri potențial grave ale țesutului și 

eventuala deteriorare a aparatului. Nu utilizați o 

cale respiratorie care a fost expusă la oricare 

dintre aceste substanțe.  

• Curățarea, clătirea și uscarea necorespunzătoare 

a aparatului poate provoca reținerea reziduurilor 

potențial periculoase sau sterilizare neadecvată.  

• Nu introduceți aparatul în lichid și nu îl udați 

înainte de utilizare.  

5.2 Atenționări 

• Depozitați aparatul într-un mediu întunecos și 

rece, evitând contactul direct cu lumina soarelui 

sau temperaturile extreme.  

• Dacă pacientul este anesteziat prea ușor în 

timpul stimulării chirurgicale sau dacă secrețiile 

bronhice irită coardele vocale în timpul trezirii 

din anestezie, poate apărea spasmul laringian. 

Dacă apare spasmul laringian, tratați cauza. 

Scoateți aparatul numai când reflexele de 

protecție ale căilor respiratorii își revin complet.  

• Nu trageți și nu folosiți forță excesivă atunci când 

manipulați tubul de umflare sau când încercați să 

retrageți aparatul din pacient de tubul de umflare, 

deoarece se poate desprinde de supapă.  

• Verificați dacă toate lucrările dentare amovibile au 

fost scoase înainte de a insera aparatul.  

• O cale respiratorie nefuncțională sau blocată 

poate indica faptul că aparatul nu a fost inserat 

corect.  

• Manipularea cu atenție este esențială. Aparatul 

LMA® ProSeal™ este fabricat din silicon pentru 

uz medical, care se poate rupe sau perfora. Evitați 

în permanență contactul cu obiecte ascuțite.  

• Aplicați numai manevrele recomandate în 

instrucțiunile de utilizare.  

• Aparatul uzat trebuie să treacă printr-un proces de 

manipulare și eliminare specific produselor 

periculoase pentru mediu, în conformitate cu 

reglementările locale și naționale. 

• Dacă problemele căilor respiratorii persistă sau 

dacă ventilarea nu este adecvată, aparatul trebuie 

să fie îndepărtat, iar legătura cu căile respiratorii 

trebuie stabilită prin alte mijloace. 

• O cartelă pentru înregistrarea a 40 de utilizări este 

furnizată împreună cu fiecare aparat, în vederea 

înregistrării numărului și datei utilizării. 

Completarea cartelei cu înregistrări validează 

garanția aparatului.  

• Pentru umflare sau dezumflare folosiți numai o 

seringă cu vârf standard conic luer.  

• În timpul pregătirii și inserării trebuie purtate 

mânuși pentru a se minimiza contaminarea 

aparatului.  

6 REACȚII ADVERSE  

Au fost raportate reacții adverse asociate cu 

utilizarea căilor respiratorii cu mască laringiană. 

Efectele secundare potențiale pot include 

traumatisme la nivelul căilor respiratorii, disfagie, 

dureri în gât, disfonie, laringospasm, obstrucție, 

stridor, bronhospasm, răgușeală, greață și vărsături, 

regurgitare, aspirație, distensie gastrică, intoleranță 

la pacient, spre exemplu, tuse și leziuni la nivelul 

gurii, buzelor sau limbii. 

Notă: Pentru un pacient / utilizator / terță parte 

din Uniunea Europeană și din țări cu regim de 

reglementare identic (Regulamentul 2017/745 / UE 

privind dispozitivele medicale); dacă, în timpul 

utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării 

acestuia, a avut loc un incident grav, vă rugăm să 

raportați acest incident producătorului și / sau 

reprezentantului său autorizat și autorității 

naționale relevante. Contactele autorităților 

naționale competente (punctele de contact pentru 

vigilență) și informații suplimentare pot fi găsite pe 

următorul site web al Comisiei Europene: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-

devices/contacts_en 

7 PREGĂTIREA DE UTILIZARE 

Avertisment: accesoriile  LMA® ProSeal™ și 

LMA®  ProSeal™ Introducer  sunt livrate nesterile 

și trebuie curățate și sterilizate înaintea utilizării 

inițiale și înainte de fiecare utilizare ulterioară. 

Ambalajul nu poate rezista la temperaturi ridicate 

sau autoclavare și trebuie aruncat înainte de 

sterilizare. 

Avertisment: accesoriul LMA® ProSeal™ 

Introducer trebuie curățat și sterilizat la fel ca și 

accesoriul LMA® ProSeal™. 

Atenție: pentru umflare sau dezumflare folosiți 

numai o seringă cu vârf standard conic luer.  

Atenție: în timpul pregătirii și inserării trebuie 

purtate mănuși pentru a minimiza contaminarea 

aparatului.  

7.1 Reprocesarea 

Avertismente generale, precauții și restricții 

Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivele sunt 

manipulate și procesate de către personal calificat, 

special instruit și cu experiență relevantă în ceea ce 

privește normele de igienă spitalicești și tehnologia 

de sterilizare. Pentru a asigura reprocesarea sigură 

și eficientă a dispozitivelor, următoarele instrucțiuni 

au fost validate de către producător pentru 

eficacitate și compatibilitate cu dispozitivele. Este 

responsabilitatea utilizatorului final să se asigure că 

curățarea și sterilizarea sunt efectuate folosind 

echipamente, materiale și personal relevant, 

pentru a obține rezultatul dorit. Orice abatere de 

la aceste instrucțiuni trebuie să fie evaluată în ceea 

ce privește eficacitatea și posibilele consecințe 

adverse. 

Echipamentul utilizat în timpul reprocesării trebuie 

să fie validat în materie de eficacitate, 

în conformitate cu standardele recunoscute la nivel 

internațional: 

- Scruber dezinfector, care îndeplinește cerințele 

din seria ISO 15883 și / sau din seria ANSI/AAMI 

ST15883. 

- Sterilizatoare cu abur, care îndeplinesc cerințele 

EN 13060/EN 285 împreună cu ISO 17665 și / sau 

ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Liniile directoare ale Organizației Mondiale 

a Sănătății (OMS) și literatura de specialitate 

publicată indică faptul că procedurile de curățare și 

sterilizare LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ 

Introducer, prezentate mai jos, sunt suficiente 

pentru inactivarea agenților patogeni convenționali 

(adică bacterii, ciuperci și viruși). La pacienții 

cunoscuți sau suspectați de a suferi de 

encefalopatie spongiformă transmisibilă, se 

recomandă ca instituțiile să urmeze liniile 

directoare ale OMS, distrugând, mai degrabă 

decât reutilizând LMA® ProSeal™ și LMA® 

ProSeal™ Introducer după utilizare. 

Avertisment: Înainte de utilizarea inițială și de 

orice utilizare ulterioară, toate dispozitivele trebuie 

să fie supuse reprocesării, așa cum este descris în 

secțiunile următoare. Respectați instrucțiunile și 

avertismentele emise de producători în ceea ce 

privește orice decontaminant, dezinfectant și agent 

de curățare utilizat. 

Atenție: manipularea atentă este esențială. 

LMA® ProSeal™ este fabricat din silicon utilizat în 

aplicații medicale care poate fi rupt sau perforat. 

Evitați contactul cu obiecte ascuțite în orice 

moment. 

Avertisment: Pe baza unei curățări, sterilizări și 

manipulări adecvate, LMA® ProSeal™ poate fi 

reutilizat de maximum 40 de ori. Curățarea și 

sterilizarea corespunzătoare a căilor respiratorii sunt 

esențiale pentru a asigura o utilizare în condiții de 

siguranță de până la 40 de ori. Utilizarea continuă 

dincolo de acest număr nu este recomandată, 

deoarece poate apărea degradarea componentelor, 

rezultând în performanțe defectuoase sau defecțiuni 

neașteptate. 

Ambalajul nu poate rezista la temperaturile ridicate 

de autoclavare și trebuie aruncat, înainte de 

sterilizare. 
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REPROCESAREA ÎNAINTE DE PRIMA 

UTILIZARE ȘI ORICE ALTĂ UTILIZARE 

ULTERIOARĂ 

Pregătirea la momentul de utilizare înainte 

de procesare 

Îndepărtați toate urmele de contaminare imediat 

după utilizare, pentru a evita formarea unor cruste. 

Nu utilizați agenți de fixare sau apă fierbinte (> 40°C 

/ 104°F). Depozitarea și transportul dispozitivelor la 

locul de reprocesare trebuie să fie efectuată cu 

dispozitivele amplasate într-un container sigilat. 

CURĂȚAREA 

Avertismente și precauții 

Atenție: Nu utilizați germicide, dezinfectanți sau 

agenți chimici, precum glutaraldehidă (Cidex®), 

oxid de etilenă, agenți de curățare pe bază de 

fenol, agenți de curățare cu conținut de iod sau 

compuși de amoniu cuaternari, pentru a curăța sau 

steriliza căile respiratorii. Astfel de substanțe sunt 

absorbite de materialele dispozitivului, rezultând în 

expunerea pacientului la potențiale arsuri severe 

ale țesuturilor și în posibila deteriorare a 

dispozitivului. Nu utilizați dispozitive LMA® 

ProSeal™ și LMA® ProSeal™ Introducer care au 

fost expuse la oricare dintre aceste substanțe. 

Agenții de curățare nu trebuie să conțină substanțe 

iritante pentru piele sau mucoase. 

Dacă nu sunt disponibili agenții de curățare / 

detergenții recomandați, care sunt indicați în 

secțiunea de curățare, pot fi utilizați detergenți ușori 

sau agenți de curățare enzimatici, în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului. Vă rugăm să rețineți că 

orice abatere de la aceste instrucțiuni, inclusiv 

utilizarea de agenți de curățare / detergenți care nu 

sunt specificați în aceste instrucțiuni va presupune o 

evaluare a eficacității specifice a dispozitivului și a 

adecvării procesului de curățare. Evaluarea 

respectivă necesită, de obicei, calificarea 

echipamentului și calificarea / validarea performanței 

specifice dispozitivului. 

Avertisment: Dacă nu curățați, clătiți și uscați corect 

LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ Introducer, se 

poate ajunge la reținerea reziduurilor potențial 

periculoase sau la o sterilizare inadecvată 

Apa purificată proaspăt preparată / apa foarte 

purificată sau apa sterilă în scopuri de clătire finală 

este recomandată. 

Curățarea manuală 

Utilizați întotdeauna o baie de curățare proaspăt 

pregătită. Respectați instrucțiunile producătorului 

agentului de curățare cu privire la temperaturile 

recomandate, concentrația și timpii de păstrare 

aferente acestuia. 

Instrucțiunile privind curățarea manuală au fost 

validate folosind următoarele echipamente / agenți 

de curățare: 

Perie de curățare: o perie cu peri moi, de 

dimensiuni adecvate. 

Agenți de curățare / Proces de curățare: 

A) Detergent enzimatic Endozime® Dual, Ruhof 

Healthcare . 

Procesul de curățare, folosind agentul de curățare A 

de mai sus: 

1) Amplasați LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ 

Introducer într-o soluție de curățare proaspăt 
preparată (concentrație 0,8%) la 36°C la 40°C / 

97°F la 104°F și curățați bine dispozitivele, până 
când se elimină toată contaminarea vizibilă. 

2) Atunci când curățați LMA® ProSeal™, 

asigurați-vă că zonele din spatele curelei 

LMA® ProSeal™ Introducer și de sub tubul de 

drenare intern sunt curate. 

3) Curățați tubul căilor respiratorii introducând 

ușor peria și deplasați peria în interior și 

exterior. 

4) Curățați tubul de drenare introducând ușor 

peria prin capătul proximal (exterior) al tubului 

de drenare, având grijă să nu deteriorați tubul 

de drenare. 

5) Clătiți temeinic toate componentele, sub apă 

de la robinet. (Notă: Acordați o atenție specială 

supapei de reținere interioare, pentru a evita 

contactul cu soluția de curățare. Dacă supapa 

este expusă la o soluție de curățare, clătiți bine 

sub apă de la robinet, pentru a îndepărta 

reziduurile de curățare, deoarece ar putea 

provoca defectarea prematură a supapei.) 

6) Inspectați cu atenție toate componentele 

pentru a identifica urme de contaminare 

reziduală. 

7) În cazul în care este detectată o contaminare 

reziduală, repetați procedura completă 

de curățare. 

Dacă se observă urme de umezeală în supapă, 

atingeți cu un prosop, pentru a îndepărta excesul 

de umiditate. 

Uscați în mod adecvat la temperatura camerei sau 
într-un dulap de uscare cu aer circulant. 

Sau, 

B) Diluați (8-10% v/v) soluție de bicarbonat de 
sodiu. Soluția de bicarbonat de sodiu 10% 
poate fi preparată amestecând 1 cană de 
bicarbonat de sodiu cu 10 căni de apă. 

Procesul de curățare, folosind agentul de curățare B 
de mai sus: 

1) Amplasați LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ 

Introducer într-o soluție de curățare proaspăt 

preparată de la 36 °C la 40 °C / 97 °F la 104 °F 

și curățați bine dispozitivele, până când se 

elimină toată contaminarea vizibilă. 

2) Pregătiți o a doua soluție de curățare proaspăt 

preparată, așa cum este descris mai sus, și 

curățați bine dispozitivele, folosind o perie 

moale adecvată. 

3) Atunci când curățați LMA® ProSeal™, 

asigurați-vă că zonele din spatele curelei 

LMA® ProSeal™ Introducer și de sub tubul de 

drenare intern sunt curate 

4) Curățați tubul introducând ușor peria și 

deplasând-o în interior și în exterior, având 

grijă să nu deteriorați dispozitivele. 

5) Curățați tubul de drenare introducând ușor 

peria prin capătul proximal (exterior) al 

tubului de drenare, având grijă să nu 

deteriorați tubul de drenare 

6) Clătiți temeinic toate componentele sub apă 

de la robinet. (Notă: Acordați o atenție specială 

supapei de reținere interioare, pentru a evita 

contactul cu soluția de curățare. Dacă supapa 

este expusă la o soluție de curățare, clătiți bine 

sub apă de la robinet, pentru a îndepărta 

reziduurile de curățare, deoarece ar putea 

provoca defectarea prematură a supapei.) 

7) Inspectați cu atenție toate componentele 

pentru contaminare reziduală. 

8) Dacă este detectată o contaminare reziduală, 

repetați procedura completă de curățare. 

Dacă se observă umezeală la nivelul supapei, folosiți 
un prosop pentru a îndepărta excesul de umiditate. 

Uscați la temperatura camerei sau într-un dulap de 
uscare cu aer circulant. 

Curățarea automata 

Instrucțiunile automate de curățare au fost validate 
folosind următoarele echipamente: 

Spălător: Miele Tip G7735 CD, Miele stivă standard 
cu porturi de clătire. 

Agenți de curățare: Deconex® PowerZyme, Borer 
Chemie AG 

Dezumflați temeinic toate baloanele. Amplasați 

dispozitivele în suportul de instrumente. Asigurați 

amplasarea adecvată a tuturor dispozitivelor, astfel 

încât toate zonele interne și externe ale dispozitivelor 

să fie accesibile. Conectați cavitățile căilor respiratorii 

cu orificiile de clătire. 

Începeți procesul de spălare: spălare-dezinfectare 

CD Miele G 7735, program Vario TD. 

1) 2 min de pre-cur ă țare cu ap ă  rece  

(i 35°C / 95°F). 

2) Drenare 

3) Curățare 5 min cu Deconex® PowerZyme, 0,5% 

la 55°C / 131ºF. 

4) Drenare 

5) Neutralizare 3 min cu apă rece  

(≤ 35°C / 95°F). 

6) Drenare 

7) 2 min clătire cu apă rece (≤ 35°C / 95ºF) 

8) * Dezinfectare termică opțională după curățarea 

automată. 

5 min dezinfecție termică la 90°C / 194ºF. 

Asigurați o uscare adecvată (de exemplu, aerul care 

circulă la 70°C / 158°F, 1 oră). 

*Dezinfectare 

Dezinfectarea termică poate fi efectuată ca parte a 

procesului automat de curățare, precum la pasul nr. 8 

de mai sus, pentru programul Vario TD. 

INSPECȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI TESTARE 

Efectuați inspecția dispozitivului și verificările 

funcționalității, așa cum este descris în secțiunea 

„Verificare pre-utilizare / Teste de performanță”. 

Toate testele funcționale și inspecțiile descrise în 

acest manual trebuie să fie efectuate ca parte a 

fiecărei proceduri de reprocesare, înainte de 

sterilizarea LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ 

Introducer. Eșecul în ceea ce privește oricare dintre 

testele respective indică faptul că dispozitivul și-a 

depășit viața utilă și ar trebui înlocuit. 

AMBALARE 

Ambalajul selectat pentru sterilizare termică trebuie să 

respecte cerințele conform ISO/ANSI AAMI ISO 11607. 

Pentru SUA: Utilizați folii de sterilizare autorizate de 

către FDA. 
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Verificați vizual semne de umiditate reziduală, înainte 

de ambalare în folie de sterilizare. 

STERILIZARE 

Avertismente și precauții 

Autoclavarea cu abur este singura metodă 

recomandată pentru sterilizarea aparatului LMA® 

ProSeal™ și LMA® ProSeal™ Introducer.  

Respectarea procedurii următoare este esențială 

pentru asigurarea sterilizării fără deteriorarea 

aparatului LMA® ProSeal™ și LMA® ProSeal™ 

Introducer.. 

Atenție: Integritatea materialelor LMA® ProSeal™ și 

LMA® ProSeal Introducer refolosibile va fi afectată 

negativ prin depășirea ciclului de sterilizare de 273ºF 

sau 134ºC. 

Autoclavele variază în ceea ce privește caracteristicile 

de proiectare și performanță. Parametrii ciclului ar 

trebui să fie întotdeauna verificați, în funcție de 

instrucțiunile scrise ale producătorului autoclavei, 

pentru configurația specifică a autoclavei și a sarcinii 

utilizate. 

Personalul instituției medicale este responsabil pentru 

aderarea la procesele specificate și validate în unitatea 

acestora și pentru menținerea controlului procesului. 

Nerespectarea acestui aspect poate invalida procesul 

de sterilizare al instituției medicale. 

Pentru sterilizarea aparatului LMA® ProSeal™ (fără 

bușon roșu), chiar înainte de autoclavarea cu abur, 

dezumflați perna, trăgând aer în seringă pentru a 

crea vacuum în pernă. Apoi deconectați seringa, 

fără a scăpa vacuumul. Asigurați-vă că atât seringa 

utilizată pentru dezumflarea pernei, cât și supapa 

sunt curate. 

Pentru a evita deteriorarea supapei, nu folosiți 

forță excesivă la introducerea seringii în portul 

supapei. Pentru a evita deteriorarea supapei, 

scoateți seringa din portul acesteia înainte de 

autoclavare.  

Dacă perna unui aparat LMA® ProSeal™ fără supapă 
pentru ventilare manuală se umflă imediat și spontan 
după îndepărtarea seringii, nu autoclavați și nu 
reutilizați masca. Acest lucru indică faptul că 
dispozitivul este defect. Cu toate acestea, este normal 
ca perna să se umfle la loc încet, timp de câteva ore, 
deoarece siliconul cauciucat permite trecerea gazelor. 

Atenție: aerul sau umezeala rămase în pernă se vor 
dilata la temperaturile mari și presiunile reduse din 
autoclavă, provocând deteriorarea ireversibilă 
(fisurarea și/sau ruperea) pernei și/sau a balonului de 
umflare.  

LMA® Pentru sterilizarea aparatului LMA® ProSeal™ 
cu buton roșu nu este necesară dezumflarea pernei 
înainte de autoclavarea cu abur, așa că este normală 
umflarea aparatului LMA® ProSeal™ la scoaterea din 
autoclavă, cu condiția ca supapa pentru ventilare 
manuală să fie în poziția deschis.  

Atenție: asigurați-vă că supapa pentru ventilare 
manuală a aparatului LMA® ProSeal™ este deschisă 
în timpul sterilizării pentru a preveni fisurarea pernei.  

Setări de sterilizare 

Sterilizarea cu abur este recomandată fie prin pre-
vidare, fie prin procesul de deplasare gravitațională. 
Fiecare dintre următoarele cicluri a fost validat în 
conformitate cu standardele armonizate la nivel 

internațional, pentru a atinge un nivel de asigurare a 
sterilității (SAL), care este adecvat pentru utilizarea 
prevăzută a dispozitivelor și în conformitate cu 
standardele și liniile directoare recunoscute la nivel 
internațional. 
 

Tip Temperatură Timp 

ținere 

Timp 

maxim 

uscare 

Ciclu pre-vac 134°C (273°F) 3 minute 16 minute 

Deplasare 

gravitațională 

132°C (270°F) 10 minute 1 minut 

După autoclavare, lăsați dispozitivul să se răcească la 
temperatura camerei înainte de utilizare. 

DEPOZITARE 

Depozitați dispozitivele sterilizate la temperatura 
camerei într-un loc uscat și fără praf, ferit de lumina 
directă a soarelui. 

Instrumentele sterile, ambalate, trebuie depozitate 
într-o zonă special desemnată în acest scop, cu acces 
limitat, care este bine ventilată și asigură protecție 
împotriva prafului, umezelii, insectelor, paraziților și a 
temperaturilor / umidității extreme. 

7.2 Teste pre-utilizare / Teste de 
performanță 

Avertisment: înainte de utilizarea aparatului LMA® 
ProSeal™ și LMA® ProSeal ™ Introducer trebuie 
efectuate toate testele și inspecțiile non-clinice 
descrise mai jos. Testele de performanță trebuie 
efectuate într-o zonă și de o manieră consecventă cu 
practica medicală acceptată care minimizează 
contaminarea aparatului pentru căile respiratorii 
înainte de inserare. Rezultatele necorespunzătoare la 
oricare dintre teste indică faptul că aparatul nu mai 
poate fi utilizat și că trebuie înlocuit.  

7.2.1 Testul de performanță 1: verificarea 
vizuală  

Dispozitivul LMA® ProSeal™ 

• Examinați suprafața tubului căilor respiratorii, a 
periei și a tubului de drenare pentru a vă asigura 
că nu prezintă deteriorări, inclusiv tăieturi, 
crăpături sau zgârieturi.  

• Examinați interiorul tubului căilor respiratorii, 

camera măștii și tubul de drenare, pentru a vă 

asigura că nu prezintă blocaje sau particule 

libere. Orice particule prezente în tuburi trebuie 

eliminate. 

• Verificați transparența tuburilor. Tuburile 

reutilizabile pentru căile respiratorii se vor 

decolora treptat, odată cu trecerea timpului și cu 

reutilizarea. 

Dispozitivul LMA® ProSeal™ Introducer 

• Verificați vizual dacă dispozitivul conține 

resturi și este deteriorat sau avariat, 

de exemplu, dacă prezintă semne de 

deformare și fisuri de suprafață etc. 

Avertisment: nu utilizați căile respiratorii LMA® sau 

oricare dintre accesorii, dacă prezintă urme 

de deteriorare. 

Avertisment: nu utilizați aparatul LMA® ProSeal™ 

dacă tuburile sunt decolorate, deoarece acest lucru 

afectează vizibilitatea și îndepărtarea eficientă a 

corpurilor străine în timpul curățării sau observarea 

lichidelor regurgitate în timpul utilizării.  

Avertisment: nu utilizați aparatul LMA® ProSeal™ 

dacă este deteriorat sau dacă particulele vizibile nu 

pot fi îndepărtate din interiorul tubului căilor 

respiratorii, deoarece, după inserare, acestea pot fi 

inhalate de pacient.  

• Verificați conectorul de 15 mm. Acesta trebuie 

să fie bine strâns pe capătul exterior al tubului 

căilor respiratorii.  

• Asigurați-vă că nu poate fi scos ușor cu mâna, 

trăgând destul de tare. Nu utilizați forță 

excesivă și nu răsuciți conectorul, deoarece 

garnitura s-ar putea rupe.  

Avertisment: nu utilizați aparatul LMA® ProSeal™ 

dacă conectorul măștii nu este bine strâns pe capătul 

exterior al tubului căilor respiratorii.  

• Asigurați-vă că secțiunea din camera măștii a 

tubului de drenare al aparatului LMA® ProSeal™ 

nu este ruptă sau perforată și că între tub și 

mască nu există urme de contaminare.  

• Dacă există, verificați perna spate a aparatului 

LMA® ProSeal™, pentru a vedea dacă prezintă 

încrețituri sau pliuri care indică fisurarea.  

7.2.2 Testul de performanță 2: umflarea și 

dezumflarea  

•  Introduceți cu grijă o seringă în portul supapei și 
dezumflați complet dispozitivul, astfel încât pereții 
pernei să fie complet lipiți unul de celălalt. La 
dezumflarea aparatului LMA® ProSeal™, 
asigurați-vă că bușonul roșu este închis. 
Îndepărtați seringa de pe portul supapei. Verificați 
pereții pernei pentru a vedea dacă rămân bine 
lipiți unul de celălalt.  

Avertisment: nu utilizați aparatul dacă pereții pernei 
se umflă din nou, imediat și spontan, chiar și foarte 
puțin.  

• Verificați masca LMA® ProSeal™ complet 
dezumflată pentru a vedea dacă prezintă 
încrețituri sau pliuri care indică fisurarea. Dacă 
sunt vizibile încrețituri evidente, perna spate ar 
putea fi fisurată semnificativ, iar aparatul LMA® 
ProSeal™ nu trebuie utilizat.  

• Umflați perna cu 50% mai mult aer decât volumul 
de umflare clinic maxim recomandat (consultați 
anexa - SPECIFICAȚII). Orice tendință de 
dezumflare a pernei indică prezența unei pierderi 
și trebuie să fie evidentă în două minute. Verificați 
simetria pernei umflate. Nu trebuie să prezinte 
protuberanțe la niciun capăt sau pe nicio parte.  

 

Avertisment: nu utilizați căile respiratorii LMA® 
dacă perna prezintă pierderi sau dacă aceasta 
prezintă protuberanțe.  

• În timp ce aparatul rămâne umflat cu mai mult 
de 50%, verificați balonul de umflare. Forma 
balonului trebuie să fie elipsoidală, subțire, 
ușor aplatizată, nu sferică. 

Imaginea 5: dezumflarea manuală a aparatului LMA 

ProSeal™ (observaţi presiunea aplicată manual pe vârf). 
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Avertisment: nu utilizați căile respiratorii LMA® 
dacă balonul de umflare este sferic sau asimetric, 
deoarece presiunea din pernă ar putea fi dificil 
de controlat.  

• În timp ce aparatul rămâne umflat cu mai mult 
de 50%, verificați interiorul tubului de drenare 
al aparatului LMA® ProSeal™ la ambele 
capete ale măștii. Asigurați-vă că tubul nu este 
gâtuit sau perforat. 

Avertisment: utilizarea unui aparat LMA® 
ProSeal™ cu un tub de drenare gâtuit sau blocat 
poate împiedica ventilarea stomacului sau 
introducerea unui tub gastric și poate permite 
umflarea stomacului și regurgitarea. Folosirea unui 
tub de drenare perforat sau rupt poate preveni 
umflarea aparatului LMA® ProSeal™ sau poate 
permite pierderi de gaze anestezice.  

7.3 Pregătirea înainte de inserare  

Înainte de inserarea aparatului, perna trebuie să fie 
complet dezumflată, ca o pană aplatizată. Pereții 
pernei nu trebuie să prezinte încrețituri, iar perna 
trebuie să fie dreaptă la capătul distal (imaginile 7a și 
7b). Această formă facilitează inserarea fără traume și 
poziționarea corectă pe pacient. Reduce riscul 
pătrunderii capătului distal în șanț sau glotă și evită 
prinderea pernei pe epiglotă sau pe cartilajele 
aritenoide.  

Înainte de dezumflarea aparatului LMA® ProSeal™ și 
în timpul utilizării clinice, asigurați-vă că bușonul roșu 
este închis.  

Metode de dezumflare a pernei: 

Aparatul poate fi dezumflat manual prin 
comprimarea capătului distal între degetul arătător 
și degetul mare (imaginea 5). Pentru toate 
modelele de dezumflare a aparatului sunt valabile 
aceleași principii și rezultate. 

Pentru a preveni uscarea lubrifiantului, ungerea 
suprafeței posterioare a pernei trebuie efectuată chiar 
înainte de inserare. Ungeți numai suprafața 
posterioară a pernei pentru a evita blocarea 
deschiderii căilor respiratorii sau aspirarea lubrifiantului. 
Se recomandă aplicarea unui bolus de lubrifiant pe 
vârful posterior al pernei dezumflate. Nu este 
necesară întinderea lubrifiantului pe suprafața măștii.  

Avertisment: Trebuie să se utilizeze un lubrifiant 
solubil în apă, cum ar fi K-Y Jelly®. Nu utilizați 
lubrifianți pe bază de silicon, deoarece aceștia 
afectează componentele aparatului LMA® 
ProSeal™ și LMA® ProSeal™ Introducer . 
Lubrifianții care conțin lidocaină nu sunt 
recomandați. Lidocaina poate întârzia revenirea 
reflexelor de protecție și poate provoca o reacție 
alergică sau poate afecta structurile din vecinătate, 
inclusiv coardele vocale. 

Avertisment: ungeți numai suprafața posterioară 
a pernei pentru a evita blocarea deschiderii căilor 
respiratorii sau aspirarea lubrifiantului. 

8 INSERAREA 
 

8.1 Introducerea 
Înainte de utilizarea aparatului LMA® ProSeal™ și 
LMA® ProSeal™ Introducer utilizatorul trebuie să se 
familiarizeze cu instrucțiunile din acest manual.  
Avertisment: o mască amplasată incorect poate 
provoca obstruarea parțială sau totală a căilor 
respiratorii sau contaminarea tubului de drenare al 
aparatului LMA® ProSeal™ cu lichide sau gaze din 
stomac și poate crește probabilitatea apariției 
suflului gastric, dacă este utilizată cu PPV. Verificați 
întotdeauna amplasarea corespunzătoare 
după inserare. 
Avertisment: asigurați-vă că bușonul roșu este închis 
în timpul utilizării clinice pentru a preveni 
dezumflarea pernei. 

Avertisment: pentru a evita rănirea, la inserarea 
aparatului LMA® ProSeal™ sau a unui tub gastric prin 
tubul de drenare al aparatului LMA® ProSeal™ nu 
trebuie aplicată niciodată o forță prea mare.  
Avertisment: anestezia inadecvată poate provoca 
tusea, ținerea respirației sau spasm laringian. 
Atenționare: Deschiderea căilor respiratorii trebuie 
să se reconfirme după fiecare schimbare a poziției 
capului sau gâtului pacientului. 

Înainte de inserare este important să țineți cont de 
următoarele:  

• Verificați ca mărimea aparatului să fie potrivită 
pentru pacient (consultați anexa de la sfârșitul 
manualului). Mărimile sunt aproximative, iar la 
alegerea mărimii corespunzătoare trebuie utilizată 
aprecierea clinică.  

• Perna trebuie să fie întotdeauna complet 
dezumflată prin tragerea fermă a seringii de 
dezumflare și tragerea ușoară a tubului 
de umflare.  

• Verificați forma pernei și ungerea acesteia, 
după cum s-a descris anterior.  

• Păstrați la îndemână un aparat LMA® steril, 
pregătit pentru utilizare imediată. Dacă este 
posibil, trebuie să fie disponibil și un aparat 
LMA® de altă mărime.  

• Pre-oxigenați și implementați procedurile de 
monitorizare standard.  

• Înainte de a încerca inserarea, realizați un nivel 
adecvat de anestezie. Rezistența sau deglutiția, 
mușcatul sau grețurile indică o anestezie 
inadecvată și/sau o tehnică inadecvată. 
Utilizatorii fără experiență trebuie să aleagă un 
nivel mai profund de anestezie.  

• Poziția ideală a capului este întins cu flexarea 
gâtului în poziția utilizată de obicei pentru 
intubarea traheală („poziția de inspirare ușoară 
pe nas”). Aceasta poate fi realizată prin 
împingerea din spate a capului cu cealaltă 
mână, în timpul mișcării de inserare. De 
asemenea, poate fi folosită o pernă pentru a 
menține gâtul flexat.  

• La utilizarea LMA® ProSeal™ Introducer, este 
posibil să nu mai fie necesară manevrarea 
capului și a gâtului. 

8.2 Metoda de inducere  

Următoarele metode de inducere sunt compatibile cu 
inserarea aparatului LMA® ProSeal™:  

• Propofol: este agentul preferat pentru inserare, 
deoarece atenuează optim reflexele căilor 
respiratorii superioare.  

• Inducerea prin inhalare: asigură condiții 
excelente pentru inserare la copii și la 
unii adulți.  

• Thiopentona sau altă substanță barbiturică: 
substanțele barbiturice folosite singure nu 
sunt agenți ideali de inducere pentru 
inserare.  

8.3 Metoda de inserare 

Aparatul LMA® ProSeal™ poate fi inserat folosind 

tehnica standard cu degetul arătător sau cu 

degetul mare, în funcție de accesul la pacient.  

Aparatul LMA® ProSeal™ poate fi inserat folosind 

și LMA® ProSeal™ Introducer. Instrumentul pentru 

introducere dedicat poate oferi o metodă de 

inserare mai ușoară decât cea cu degetul 

mare/arătător, la utilizarea aparatelor LMA® 

ProSeal™ cu mărimea cuprinsă între 1 și 2½.  

Imaginea 6a: perna aparatului LMA ProSeal™ 

dezumflată corespunzător în vederea 

introducerii. 

Imaginea 6b 

Imaginea 7a: amplasaţi în chingă vârful 

LMA ProSeal™ Introducer. 

Imaginea 7b: treceţi tuburile în jurul suprafeţei 

LMA ProSeal™ Introducer şi montaţi capătul proximal 

al tubului căilor respiratorii pe slotul corespunzător. 
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Toate cele trei tehnici au la bază aceleași principii. 

Pentru poziționarea corectă a căilor respiratorii 

LMA®, trebuie să se evite intrarea vârfului pernei 

în canalul sau orificiul glotei și prinderea acestuia 

pe epiglotă sau pe cartilajele aritenoide. Perna 

trebuie să fie dezumflată în forma corespunzătoare 

de pană (imaginile 6a și 6b) și trebuie menținută 

apăsată pe peretele faringian posterior al 

pacientului. Pentru a evita contractarea cu 

structurile anterioare în timpul inserării, degetul de 

inserare trebuie să apese tubul în sus (cranial) în 

timpul manevrei de inserare.  

 

8.4 Tehnica de inserare cu ajutorul 

LMA® ProSeal™ Introducer  

Această tehnică este recomandată pentru aparatul 

LMA® ProSeal™ cu mărimea cuprinsă între 1 și 2½.  

Alegeți un instrument de introducere de mărime 

corespunzătoare, după cum se prezintă în anexa 

de la sfârșitul manualului.  

Amplasați vârful instrumentului de introducere în 

chinga de pe spatele pernei (imaginea 7a). Treceți 

tuburile în jurul suprafeței convexe a lamei și 

montați capătul proximal al tubului căilor 

respiratorii pe slotul corespunzător al 

instrumentului (imaginea 7b). Aparatul LMA® 

ProSeal™ este prezentat montat pe instrumentul 

de introducere în imaginea 8.  

Uitându-vă la aparat, apăsați în sus vârful pernei 

pe cerul gurii și lipiți perna de acesta (imaginea 9). 

În timpul inserării, partea din spate a măștii trebuie 

să vină în contact cu cerul gurii, iar camera măștii 

trebuie să fie îndreptată spre limbă. Verificați 

poziția măștii și introduceți mai mult perna pe 

cerul gurii (imaginea 10). Apăsați falca în jos cu 

degetul mijlociu sau rugați un asistent să tragă de 

mandibulă în jos.  

Dacă cerul gurii este foarte arcuit, s-ar putea ca 

abordarea să trebuiască făcută ușor din lateral. 

Uitați-vă cu atenție în gură pentru a verifica dacă 

vârful pernei nu s-a întors. Ținând lama 

instrumentului de introducere apropiată de bărbie, 

rotiți aparatul spre interior cu o mișcare lină, 

circulară (imaginea 11). 

În timpul inserării, urmați curbura aparatului rigid 

de inserție. În timpul acestei manevre fălcile nu 

trebuie ținute larg deschise, deoarece limba și 

epiglota s-ar putea retrage, blocând trecerea 

măștii. Nu utilizați mânerul pentru a forța 

deschiderea gurii. Avansați spre hipofaringe până 

când se simte rezistență (imaginea 12).  

Înainte de scoaterea instrumentului de introducere, 

cealaltă mână trebuie scoasă din spatele capului 

pacientului pentru a stabiliza tubul căilor 

respiratorii (imaginea 13). Acest lucru previne 

deplasarea aparatului LMA® ProSeal™ la 

scoaterea instrumentului de introducere. 

De asemenea, permite terminarea inserării dacă 

operația nu a putut fi realizată integral folosind 

doar instrumentul de introducere. În acest 

moment, aparatul LMA® ProSeal™ trebuie 

amplasat corect, cu vârful bine presat pe sfincterul 

esofagian superior.  

Atenționare: Înainte de umflarea și fixarea 

aparatului LMA® ProSeal™, instrumentul de 

introducere trebuie să fie îndepărtat. 

8.5 Tehnica de inserare cu degetul 

arătător  

Țineți aparatul LMA® ProSeal™ ca pe un pix, cu 

degetul arătător apăsat pe chinga instrumentului 

de introducere (imaginea 14). Observați flexarea și 

poziția mâinii și a încheieturii (imaginea 15). 

Uitându-vă la aparat, apăsați în sus vârful pernei 

pe cerul gurii și lipiți perna de acesta. Observați 

poziția mâinii și a încheieturii (imaginea 16). 

Dacă cerul gurii este foarte arcuit, s-ar putea ca 

abordarea să trebuiască făcută ușor din lateral. 

Înainte de a continua, uitați-vă cu atenție în gură 

pentru a verifica dacă vârful pernei este amplasat 

corect pe cerul gurii.  

  

Imaginea 10: împingeţi în continuare perna în 

gură, presând pe cerul gurii. 

Imaginea 11: răsuciţi aparatul spre interior 

folosind o mişcare circulară, apăsând pe conturul 

cerului gurii şi al vălului palatin. 

Imaginea 12: avansaţi aparatul spre 

hipofaringe până când se simte rezistenţă. 

Imaginea 13: ţineţi de tuburi în timp ce 

scoateţi LMA ProSeal™ Introducer. 

Imaginea 14: ţineţi aparatul LMA  ProSeal™ 

cu degetul arătător în chingă. 

Imaginea 15: ţineţi aparatul cu degetul arătător 

în chingă; observaţi încheietura flexată. 

Imaginea 16: apăsaţi masca pe cerul 

gurii. 

Imaginea 8: aparatul ProSeal™ montat pe 

LMA ProSeal™ Introducer. 

Imaginea 9: apăsaţi vârful pernei pe cerul gurii. 
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Deschiderea suplimentară a gurii permite verificarea 
mai ușoară a poziției măștii. Apăsați falca în jos cu 
degetul mijlociu sau rugați un asistent să tragă de 
mandibulă în jos.  

Pe măsură ce degetul arătător avansează în gură, 
articulația degetului începe să se îndrepte (imaginea 17). 
În timpul acestei manevre fălcile nu trebuie ținute larg 
deschise, deoarece limba și epiglota s-ar putea retrage, 
blocând trecerea măștii.  

Folosind degetul arătător pentru ghidarea aparatului, 
apăsați înapoi spre cealaltă mână, care exercită 
contrapresiune (imaginea 18). Nu utilizați forță 
excesivă. Avansați aparatul spre hipofaringe până 
când se simte rezistență. Inserarea completă nu este 
posibilă decât dacă degetul arătător este complet 
întins, iar încheietura este complet întoarsă (imaginea 
19).  

În funcție de talia pacientului, degetul poate fi inserat 
complet în cavitatea bucală, înainte de a se întâmpina 
rezistență.  

Înainte de scoaterea degetului, cealaltă mână trebuie 
scoasă din spatele capului pacientului pentru a apăsa 

pe tubul căilor respiratorii (imaginea 20). Acest lucru 
previne deplasarea aparatului LMA® ProSeal™ la 
scoaterea degetului. De asemenea, permite 
terminarea inserării dacă operația nu a putut fi 
realizată integral folosind doar degetul arătător. În 
acest moment, aparatul LMA® ProSeal™ trebuie 
amplasat corect, cu vârful bine presat pe sfincterul 
esofagian superior. 

8.6 Tehnica de inserare cu 

degetul mare  

Tehnica de inserare cu degetul mare este folositoare 
dacă accesul din spate la pacient este dificil sau pentru 
a degaja rapid căile respiratorii, la inițierea CPR. 
Degetul mare este inserat în chingă, după cum se 
vede în imaginea 21. Inserarea este asemănătoare 
celei folosind degetul arătător.  

Pe măsură de degetul mare se apropie de gură, 

degetele se întind peste fața pacientului. Degetul 

mare este împins la maximum. Acțiunea de apăsare a 

degetului mare pe cerul gurii servește și la presarea 

capului în extensie (imaginile 22 - 25). 

 

8.7 Probleme la inserare  

O anestezie insuficient de profundă poate provoca 
tusea și ținerea respirației în timpul inserării. Dacă 
survine această situație, doza de anestezie trebuie 
mărită imediat cu agenți administrați prin inhalare sau 
pe cale intravenoasă și trebuie pornită ventilarea 
manuală.  

Dacă gura pacientului nu poate fi deschisă 
suficient pentru a insera masca, asigurați-vă mai 
întâi că pacientul este anesteziat corespunzător. 
Rugați un asistent să tragă de falcă în jos. Această 
manevră vă permite să vedeți mai bine în gură și 
să verificați poziția măștii. Cu toate acestea, nu 
mențineți falca în jos după ce masca a trecut 
de dinți. 

Pe parcursul manevrei de inserare perna trebuie să 
apese tubul pe cerul gurii, în caz contrar vârful se 
poate întoarce, poate lovi o protuberanță sau poate 
ajunge în faringele posterior (de ex. amigdalele 
hipertrofiate). Dacă perna nu se mulează pe cerul 
gurii sau dacă începe să se rotească în timp ce 
avansează, este necesară scoaterea și reinserarea 
acesteia. În cazul obstruării de către amigdale, o 
mișcare pe diagonală a măștii poate adesea rezolva 
problema.  

Dacă dificultatea persistă folosind această tehnică, 
trebuie utilizată una dintre celelalte tehnici descrise 
mai sus.  

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 19: avansaţi aparatul spre hipofaringe 

până când se simte rezistenţă. 

Imaginea 20: apăsați uşor capătul exterior al tubului 

căilor respiratorii, în timp ce scoateți degetul 

arătător. 

Imaginea 17: introduceţi masca în gură 

extinzând degetul arătător. 

Imaginea 18: apăsaţi degetul spre cealaltă 

mână, care exercită contrapresiune. 

Imaginea 21: ţineţi aparatul în chingă folosind 

degetul mare. 

Imaginea 22: amplasaţi masca pe cerul gurii. 

 amplasaţi masca pe cerul gurii. 

Imaginea 23: când degetul mare este pe palat, 

apăsaţi cranial (vezi săgeata) pentru a întinde capul. 

Imaginea 24: extindeţi degetele peste cap, 

permiţând accesul degetului mare. 
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8.8 Umflarea aparatului  

După inserare, tuburile trebuie să iasă din gură în 
direcția caudală. Fără a ține de tuburi, introduceți 
suficient aer pentru a obține o presiune în pernă de 
60 cm H2O (imaginea 26). Presiunea de umflare din 
anexa de la sfârșitul manualului reprezintă volumul 
maxim de umflare. De obicei, doar jumătate din 
volumul maxim este suficient pentru etanșeizare și/sau 
pentru atingerea unei presiuni în pernă de 60 cm H2O. 

Avertisment: nu umflați prea tare perna după 

inserare. Evitați presiunile în pernă mai mari de 60 

cm H2O. Perna este proiectată pentru a fi umflată 

la o presiune mică (aproximativ 60 cm H2O). 

Umflarea excesivă poate să nu îmbunătățească 

etanșarea, poate fi asociată cu ischemia mucoasei, 

poate provoca deplasarea aparatului și gâtuirea 

tubului de drenare.  

Avertisment: presiunea prea mare în pernă poate 

provoca poziționarea incorectă și morbiditate 

faringo-laringiană, inclusiv faringită, disfagie și 

rănirea nervilor.  

Volumul inițial în pernă va varia în funcție de pacient, 

mărimea aparatului, poziția capului și profunzimea 

anesteziei. În timpul umflării pernei nu țineți de tub, 

deoarece acest lucru poate împiedica poziționarea 

corespunzătoare a măștii. Uneori se observă o 

deplasare ușoară spre exterior a tubului, pe măsură 

ce aparatul se fixează pe hipofaringe.  

Semnele de fixare corespunzătoare pot include 

unul sau mai multe dintre următoarele: deplasarea 

ușoară spre exterior a tubului la umflare, prezența 

unei mici umflături ovale pe gât, în jurul zonei 

tiroide și cricoide sau dispariția pernei din 

cavitatea bucală.  

8.9 Conectarea sistemului de 

anestezie  

Având grijă să nu deplasați aparatul, conectați-l la 

circuitul de anestezie și ventilați ușor manual pentru a 

umfla plămânii și observați dacă există pierderi. 

Ascultarea și capnografia trebuie utilizate pentru a 

confirma schimbul adecvat de gaze. Ascultați în 

regiunea antero-laterală a gâtului pentru a observa 

dacă există zgomote anormale, care ar putea indica 

un spasm laringian ușor sau anestezie ușoară. 

8.10 Stabilirea poziției corecte sau 

incorecte a măștii  

La inserarea și umflarea aparatului LMA® 

ProSeal™, priviți cu atenție în partea anterioară a 

gâtului pentru a vedea dacă cartilajul cricoid se 

deplasează în față, indicând trecerea corectă a 

vârfului măștii prin spatele acestuia.  

Amplasarea corectă (imaginea 27a) ar trebui să asigure 

o etanșare perfectă pe glotă (etanșare 1), cu vârful 

măștii pe sfincterul esofagian superior (etanșare 2). 

Sistemul de împiedicare a mușcăturii trebuie să se afle 

între dinți. Dacă masca este prea aproape ca urmare a 

inserării incomplete, va apărea o pierdere de gaz pe la 

capătul proximal al tubului de drenare, atunci când 

plămânii se umflă și nu se va asigura o protecție 

corespunzătoare în caz de reflux gastric 

(imaginea 27b). Această situație trebuie corectată prin 

repoziționarea măștii. Nu încercați să compensați 

pierderea prin astuparea tubului de drenare.  

Uneori, o mască dezumflată sau introdusă 

necorespunzător poate ajunge în vestibulul laringelui 

(imaginea 27c). În acest caz, ventilarea ar putea fi 

afectată, iar pe la capătul proximal al tubului de 

drenare s-ar putea să apară pierderi de gaze. În pofida 

anesteziei adecvate, obstruarea se înrăutățește dacă 

masca este apăsată mai tare. Masca trebuie scoasă și 

reinserată. Pentru a facilita diagnoza amplasării corecte 

a măștii sau detectarea amplasării incorecte, amplasați 

un bolus mic (1 - 2 ml) de gel lubrifiant pe capătul 

proximal al tubului de drenare. Dacă masca este 

amplasată corespunzător, trebuie să se observe o 

ușoară mișcare sus-jos a lubrifiantului. Dacă nu există 

mișcare sau dacă bolusul de lubrifiant este scos, s-ar 

putea ca masca să fie amplasată incorect.  

Inserarea sau dezumflarea incorectă poate provoca și 
întoarcerea vârfului măștii în hipofaringe, provocând 
obstruarea tubului de drenare (imaginea 27d). Dacă 
vârful se întoarce, s ar putea să nu se observe o ușoară 
mișcare sus-jos a gelului lubrifiant. O metodă simplă, 
neinvazivă de testare a existenței acestei probleme ar fi 
trecerea unui tub gastric prin vârful capătului măștii 
pentru a verifica dacă tubul de drenare este liber. Dacă 
tubul gastric nu poate ajunge la capătul distal al tubului 
de drenare, vârful măștii s-ar putea să fie întors. 
Alternativ, acest lucru poate fi confirmat cu ajutorul 
unui bronhoscop fibrooptic. Masca trebuie scoasă și 
reinserată.  

Pentru a diferenția poziția prea retrasă a măștii 

(imaginea 27b) de introducerea acesteia în glotă 

(imaginea 27c), mai împingeți masca. Dacă masca este 

într-o poziție prea retrasă, pierderea va dispărea, dar 

ventilarea va fi mai greoaie dacă vârful măștii a intrat în 

glotă.  

Avertisment: dacă tubul de drenare prezintă 
pierderi chiar dacă aparatul este amplasat 
corespunzător, înseamnă că acesta este 
deteriorat (de ex. un tub intern de drenare rupt 
sau perforat). Dacă aparatul este deteriorat, nu 
trebuie utilizat.  

În anexă există un ghid pentru facilitarea 
poziționării corespunzătoare a aparatului LMA® 
ProSeal™. 

8.11 Fixarea aparatului  

Toate mărimile de aparat LMA® ProSeal™ dispun 

de un sistem de împiedicare a mușcăturii, cu 

excepția aparatului LMA® ProSeal™ mărimea 1. 

După umflare, aparatul trebuie fixat pe poziție 

folosind bandă adezivă, exact cum se prezintă în 

imaginea 28. Observați presiunea ușoară aplicată 

Imaginea 25: folosiţi cealaltă mână pentru a 

termina inserarea, conform indicaţiilor din 

imagine. 

Imaginea 26: umflaţi aparatul LMA ProSeal™ la o 

presiune nu mai mare de 60 cm H2O. 

Nu depăşiţi presiunea 

de 60 cm H2O 

Imaginea 27b: amplasare incorectă 

Aparat LMA ProSeal™ amplasat prea sus pe faringe: 

etanşare necorespunzătoare, care permite trecerea 

gazelor şi fluidelor în direcţiile indicate de săgeţi; 

pierderile pe la tubul de drenare pot fi eliminate prin 

continuarea introducerii măştii. 

Imaginea 27a: amplasare corectă 

Aparat LMA ProSeal™ amplasat corect: etanşare 

bună, fără suflu gastric. 

Etanşare 2 Etanşare 1 

Imaginea 27c: amplasare incorectă  

Aparat LMA ProSeal™ amplasat cu vârful în vestibulul 

laringian; ventilarea este obstruată şi se deteriorează 

dacă se continuă introducerea distală a măştii. 

Imaginea 27d: amplasare incorectă 

Masca LMA ProSeal™ este întoarsă în hipofaringe, 

provocând obstruarea tubului de drenare. 
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pe capătul exterior al tubului căilor respiratorii, în 

momentul fixării acestuia. Acest lucru asigură 

apăsarea corespunzătoare a vârfului măștii pe 

sfincterul esofagian superior. Pentru a preveni 

riscul rotirii aparatului, fixați-l cu capătul exterior 

peste mijlocul bărbiei, exact cum se vede în 

imaginea 28. 

În timpul utilizării aparatului LMA® ProSeal™ 

mărimea 1, procedați cu atenție sporită la fixarea căilor 

respiratorii pentru a vă asigura că perna nu se rotește 

într-o poziție incorectă. Deși configurația cu două 

tuburi asigură o stabilitate suplimentară a tubului 

căilor respiratorii și reduce posibilitatea rotirii 

aparatului, absența sistemului de împiedicare a 

mușcăturii solicită o atenție sporită.  

Avertisment: în timpul fixării aparatului LMA® 

ProSeal™ mărimea 1 trebuie acordată o atenție 

suplimentară, din cauza absenței sistemului de 

împiedicare a mușcăturii. 

9 ÎNTREȚINEREA ȘI RECUPERAREA 

DIN ANESTEZIE  

Ca și în cazul celorlalte metode de gestionare 
a căilor respiratorii, la utilizarea aparatului LMA® 
ProSeal™ este recomandată folosirea puls 
oximetriei și a capnografiei. Poate fi utilizată pentru 
ventilarea spontană sau controlată.  

9.1 Ventilarea spontană  

Aparatul LMA® ProSeal™ este bine tolerat de către 
pacienții care prezintă respirație spontană, când este 
însoțită de administrarea de substanțe volatile sau de 
anestezie intravenoasă, cu condiția ca anestezia să fie 
adecvată nivelului de stimul chirurgical și ca perna să 
nu fie umflată excesiv.  

Tușitul, ținerea respirației sau mișcarea pot fi provocate 
de anestezia necorespunzătoare, dacă agentul de 
inducție nu este menținut până când este atins un nivel 
adecvat pentru întreținerea anesteziei. Acest lucru 
survine în special după introducerea unui stimul extern, 
cum ar fi chirurgia sau mișcarea pacientului, dacă 
nivelul de anestezie nu a fost apreciat corect. 
Ventilarea trebuie asistată până când respirația revine. 

9.2 Ventilarea cu presiune pozitivă 

(PPV)  

Deși ar putea fi utilizat la pacienții care respiră spontan, 
aparatul LMA® ProSeal™ a fost proiectat pentru 
utilizarea cu PPV, cu sau fără relaxanți musculari. La 
alegerea unei tehnici cu relaxanți, medicamentul 
relaxant poate fi administrat înainte sau după 
introducere.  

Alternativ, dacă o schimbare în procedura 
chirurgicală sau de diagnosticare necesită 
conversia la o tehnică cu relaxanți, un relaxant 
muscular poate fi administrat în orice moment. 
Materialul mai moale al pernei, camera mai adâncă 
a măștii și forma specială a pernei aparatului 
LMA® ProSeal™ asigură o etanșeizare mai ușoară 
dar și mai eficientă pe deschiderea laringiană, 
comparativ cu aparatul LMA® Classic™.  

La utilizarea aparatului LMA® ProSeal™ cu PPV, 

trebuie ținut cont de următoarele:  

 

 
• Tubul de drenare poate juca și rolul unei 

conducte de eliberare, pentru a preveni 
aspirarea conținutului gastric în timpul PPV. 
Cu toate acestea, volumele tidale nu trebuie să 
depășească 8 ml/ kg, iar presiunea maximă la 
inspirare nu trebuie să depășească presiunea 
maximă de etanșare la nivelul căilor respiratorii, 
care poate varia în funcție de pacient, dar este în 
medie de până la 30 cm H2O pentru aparatul 
LMA® ProSeal™, cu 10 cm H2O mai mare decât 
la aparatul LMA® Classic™.  

• Etanșeitatea necorespunzătoare în timpul PPV 
ar putea fi provocată de:  

– Anestezia necorespunzătoare, care nu 
permite deschiderea completă a glotei,  

– Blocajul neuromuscular inadecvat,  
– Reducerea complianței plămânilor, cauzată 

de motive legate de procedură sau de 
pacient, sau  

– Desprinderea sau deplasarea pernei prin 
rotirea sau tragerea capului.  

• Dacă în timpul PPV se observă o pierdere pe la 
tubul de drenare, deși anestezia este adecvată, 
acest lucru ar putea fi provocat de deplasarea 
proximală a măștii. Asigurați-vă că benzile de 
fixare sunt bine fixate și reajustați după caz, în 
timp ce apăsați tuburile pentru a reloca vârful 
măștii pe sfincterul esofagian superior.  

• Dacă se observă o pierdere pe la pernă, nu o 
umflați mai tare. Acest lucru nu va îmbunătăți 
neapărat presiunea de etanșare și poate agrava 
problema, prin tensionarea suplimentară a 

pernei care de obicei este moale, prin 
îndepărtarea acesteia de laringe.  

9.3 Utilizarea tubului de drenare  

Avertisment: nu încercați să treceți un tub gastric 
prin tubul de drenare al aparatului LMA® ProSeal™, 
dacă există o pierdere de gaz pe la tubul de drenare 
și dacă se cunoaște sau se bănuiește o boală a 
esofagului.  

Dacă din punct de vedere clinic este indicată 
introducerea unui tub gastric în stomac, aspirația nu 
trebuie efectuată până când tubul gastric nu a ajuns 
în stomac. 

Avertisment: aspirația nu trebuie aplicată direct pe 
capătul tubului de drenare, deoarece acest lucru 
poate duce la gâtuirea tubului de drenare, care ar 
putea provoca rănirea sfincterului esofagian superior. 

Principala funcție a tubului de drenare este de a 
asigura o legătură separată de la și la tubul digestiv. 
Acesta poate direcționa gazele sau lichidele 
pacientului și, de asemenea, poate juca rol de ghidare 
pentru inserarea directă, în orice moment, a unui tub 
oro-gastric standard, dacă pacientul este anesteziat 
(imaginea 29). Pentru dimensiunea maximă a tubului 
gastric, consultați anexa de la sfârșitul manualului.  

Tubul oro-gastric trebuie să fie bine lubrifiat și 
trebuie să fie introdus încet și cu grijă. Dacă astfel de 
tuburi sunt utilizate împreună cu aparatul LMA® 
ProSeal™, este important să se evite posibilele 
traume provocate de rigiditatea excesivă a tubului. 
Din acest motiv, avertisment: nu utilizați tuburile 
oro-gastrice întărite ca urmare a refrigerării. 
Asigurați-vă că temperatura tubului este egală sau 
mai mare decât temperatura camerei.  

La inserare (imaginea 30), s-ar putea să se simtă 
adesea o rezistență în timp ce vârful cateterului este 
presat ușor pe sfincterul superior. Nu trebuie 
utilizată niciodată forța. Dacă un tub de mărime 
corespunzătoare nu reușește să treacă, s-ar 
putea ca masca să fie îndoită sau amplasată 
incorect. În astfel de cazuri, masca trebuie scoasă 
și reinserată. Nu utilizați forță excesivă. Luarea 
hotărârii cu privire la scoaterea tubului gastric 
trebuie luată în urma aprecierii clinice.  

Avertisment: pentru a evita rănirea, nu trebuie 

aplicată niciodată forță la inserarea unui tub gastric 

prin tubul de drenare al aparatului LMA® 

ProSeal™. 

9.4 Problemă potențială după 

inserare  

Nivel inadecvat de anestezie  

Cea mai comună problemă după inserare este 

imposibilitatea menținerii unui nivel adecvat al 

anesteziei. Administrați un bolus suplimentar de 

agent de inducere și/sau creșteți concentrației de 

agent volatil, în timp ce asistați ușor respirația.  

Difuzia de oxid de azot  

În pernă este difuzat oxid de azot, provocând 

creșterea presiunii în pernă. Rata de difuzie și 

presiunea maximă rezultată pot varia în funcție de 

volumul inițial de aer injectat în pernă, tipul de 

gaze utilizate pentru umflarea pernei, concentrația 

de oxid de azot din amestecul inhalat și mărimea 

aparatului.  

Dacă presiunea în pernă este prea mare, incidența 

faringitei post-operatorii poate crește. Pentru a reduce 

riscul de faringită sau de rănire neurovasculară, 

presiunea în pernă trebuie verificată periodic, iar gazul 

Imaginea 30: trecerea unui tub oro-gastric, prin 

aparatul LMA ProSeal™, în sfincterul esofagian 

superior. 

Imaginea 29: aparat LMA ProSeal™ cu tub 

orogastric. 

Imaginea 28: fixaţi aparatul folosind bandă 

adezivă. 
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trebuie extras periodic pentru a menține o presiune de 

60 cm H2O sau presiunea minimă de etanșare a pernei. 

Acest lucru se poate realiza în mai multe moduri. În 

primul rând, poate fi utilizat un monitor de presiune 

sau un transmițător de presiune.. În al doilea rând, se 

poate palpa balonul indicator de umflare. La o 

presiune în pernă de 60 cm H2O, balonul de umflare 

trebuie să fie foarte maleabil. Dacă balonul indicator de 

umflare se rigidizează sau se alungește, înseamnă că 

presiunea este prea mare. Volumul pernei trebuie 

redus pentru a menține o presiune apropiată de 

presiunea inițială de control.  

Avertisment: presiunea prea mare în pernă poate 

provoca poziționarea incorectă și morbiditate faringo-

laringiană, inclusiv faringită, disfagie și rănirea nervilor.  

Etanșarea necorespunzătoare la nivelul căilor 

respiratorii/pierderi de aer  

Dacă apar semne ale etanșeizării 

necorespunzătoare la nivelul căilor respiratorii, la 

începutul sau în timpul unei intervenții, se pot lua 

una sau mai multe dintre următoarele măsuri:  

• Verificați dacă doza de anestezie este adecvată și 

măriți-o, dacă este cazul.  

• Verificați presiunea în pernă la început și 
periodic în timpul intervenției, în special dacă 
se folosește oxid de azot.  

• Asigurați-vă că presiunea în pernă nu 
depășește 60 cm H2O; dacă este cazul, 
reduceți presiunea în pernă, fără a afecta 
etanșeitatea.  

• Dacă masca este așezată prea sus pe faringe, 
împingeți-o mai mult pentru a confirma 
contactul cu sfincterul esofagian superior.  

• Asigurați fixarea corespunzătoare, prin 

apăsarea pe cerul gurii în timpul fixării 

pe poziție.  

• Verificați întotdeauna integritatea pernei, înainte de 

utilizare.  

Amplasarea incorectă a produsului 

pentru căile respiratorii  

În general, amplasarea necorespunzătoare 

a produsului pentru căile respiratorii poate fi 

constatată prin capnografie sau modificarea 

modificărilor volumului tidal, de ex. reducerea 

volumului tidal expirat. Dacă se bănuiește amplasarea 

incorectă, verificați existența unei umflături mici, ovale 

sub cartilajul tiroidian. Dacă aceasta este absentă, 

poate indica amplasarea anterioară incorectă a 

vârfului măștii în orificiul laringian, în special dacă faza 

de expirare durează neobișnuit de mult. Dacă se 

bănuiește amplasarea incorectă, produsul pentru căile 

respiratorii trebuie scos și reinserat, după ce 

profunzimea anesteziei este adecvată pentru 

reinserare.  

Pozițiile incorecte ale aparatului LMA® ProSeal™ au 

fost discutate în secțiunea 8.10. În plus, 

deplasarea/rotirea aparatului LMA® ProSeal™ în 

timpul utilizării poate surveni ca urmare a umflării 

excesive a pernei, fisurării acesteia și/sau a desprinderii 

accidentale. Verificați presiunea în pernă la început și 

periodic în timpul intervenției, verificați integritatea 

pernei înainte de utilizare și asigurați fixarea 

corespunzătoare. Dacă aparatul LMA® ProSeal™ sare 

din gură în timpul inserării, s-ar putea ca masca să fie 

amplasată incorect, cu capătul distal îndoit pe faringe. 

Scoateți și reinserați sau îndreptați vârful cu mâna.  

Regurgitare neașteptată  

Chiar și la pacienții care nu se hrănesc, regurgitarea 

poate apărea dintr-o varietate de motive (de exemplu, 

dacă anestezia devine inadecvată) și poate duce la 

evacuarea de lichid prin tubul de drenare. La studiul 

pe cadavre s-a constatat că lichidele trec prin tubul de 

drenare fără contaminarea laringelui, dacă masca a 

fost amplasată corespunzător.  

Dacă survine regurgitarea, căile respiratorii nu trebuie 

îndepărtate, cu condiția ca saturația cu oxigen să 

rămână la un nivel acceptabil. Verificați ca doza de 

anestezie să fie adecvată și măriți-o intravenos, dacă 

este cazul. Dacă refluxul este asociat cu amplasarea 

incorectă a măștii, teoretic aspirarea este posibilă.  

Dacă se bănuiește aspirarea în timpul utilizării 

aparatului, pacientul trebuie înclinat imediat cu capul 

în jos. Deconectați scurt circuitul anestezic pentru a 

evita pătrunderea conținutului gastric în plămâni. 

Verificați ca doza de anestezie să fie adecvată și 
măriți-o intravenos, dacă este cazul. 
Repoziționați aparatul pentru a asigura 
sprijinirea capătului distal al acestuia pe 
sfincterul esofagian superior și asigurați-l 
folosind metoda de fixare descrisă în secțiunea 
8.11. Apoi trebuie realizată aspirarea prin tubul 
căilor respiratorii. Aspirarea arborelui 
traheobronșic folosind un bronhoscop 
fibrooptic prin tubul căilor respiratorii poate fi 
realizată dacă reflexele căilor respiratorii sunt 
atenuate corespunzător.  

Dacă se bănuiește existența în continuare de 
conținut gastric, se poate introduce un tub oro-
gastric prin tubul de drenare. Cu condiția ca saturația 

cu oxigen să rămână la un nivel acceptabil, aparatul 

nu trebuie scos.  

Dacă este indicată din punct de vedere clinic, începeți 

pregătirea pentru intubarea traheală imediată a 

pacientului. Dacă a survenit aspirarea, pacientului 

trebuie să i se facă o radiografie pulmonară și trebuie 

să fie tratat cu antibiotice, fizioterapie, precum și prin 

aspirare traheală.  

Obstruarea căilor respiratorii cu aparatul 
LMA® ProSeal™  

S-au raportat cazuri de obstruare a căilor respiratorii 

la folosirea aparatului LMA® ProSeal™. Unele dintre 

cazuri au fost asociate cu respirația zgomotoasă și 

presiunea negativă, care provoacă pătrunderea 

aerului în esofag în momentul inspirării. Alți practicieni 

au raportat o incidență crescută a stridolului la 

utilizarea aparatului LMA® ProSeal™. O cale de 

obstruare a căilor respiratorii este presiunea exercitată 

de capătul distal al măștii, care provoacă îngustarea 

orificiului glotei și închiderea mecanică a corzilor 

vocale. O altă cale este plierea mediană a peretelui 

pernei, care provoacă obstruarea fizică a căilor 

respiratorii. Dacă pacientul prezintă semne de 

obstruare a căilor respiratorii, trebuie luate una sau 

mai multe dintre următoarele măsuri:  

• Verificați dacă doza de anestezie este adecvată 

și măriți-o, dacă este cazul.  

• Asigurați-vă că presiunea în pernă nu 

depășește 60 cm H2O; dacă este cazul, 

reduceți presiunea în pernă, fără a afecta 

etanșeitatea.  

• Dacă pacientul respiră spontan, creșteți 

presiunea PEEP la expirare până la un nivel 

sigur din punct de vedere clinic sau 

utilizați PPV.  

• Încercați să poziționați capul și gâtul 

pacientului într-o poziție pentru inspirare 

ușoară pe nas (cu capul întins și gâtul flexat).  

• Luați în calcul examinarea fibro-optică, pentru 

a evalua poziția pernei și funcția corzilor vocale.  

• Dacă toate aceste operații nu reușesc, scoateți 

aparatul și reinserați-l.  

• Dacă este cazul, luați în calcul utilizarea unui 
aparat LMA® ProSeal™ de mărime mai 
mică.  

Atenționare: Dacă problemele căilor respiratorii 

persistă sau dacă ventilarea nu este adecvată, căile 

respiratorii LMA® ProSeal™ trebuie îndepărtate, iar 

legătura cu căile respiratorii trebuie stabilită prin alte 

mijloace.  

9.5 Trezirea din anestezie și 

scoaterea  

Dacă este cazul, inversați blocajul neuromuscular 

sau permiteți blocajului să dispară, înainte de a 

întrerupe administrarea agenților anestezici, la 

terminarea procedurii chirurgicale sau de stabilire a 

diagnosticului. Pacientul trebuie să înceapă să 

respire spontan, prin ventilarea ușoară asistată. În 

această fază este recomandabil să se verifice 

presiunea în pernă.  

Dacă este poziționat corespunzător, aparatul LMA® 

ProSeal™ este bine tolerat până la revenirea reflexelor 

de protecție, cu condiția ca presiunea în pernă să fie 

menținută în jurul valorii de 60 cm H2O. Acest lucru 

permite păstrarea liberă a căilor respiratorii, până 

când pacientul poate înghiți și tuși corespunzător. 

Scoaterea aparatului trebuie efectuată întotdeauna 

într-o zonă în care există echipament de aspirare și 

facilități pentru intubarea traheală rapidă. Trebuie 

urmată procedura următoare:  

• Monitorizarea pacientului trebuie să continue 

pe parcursul fazei de recuperare. Oxigenul 

trebuie administrat continuu prin circuitul 

anestezic sau prin piesa în T. Dacă este 

necesară aspirarea în jurul cavității bucale, pe 

căile respiratorii sau pe tubul de drenare, 

procedura trebuie efectuată înainte de 

recuperarea reflexelor.  

• Nu deranjați pacientul până la restabilirea 

reflexelor, cu excepția administrării de oxigen și 

efectuarea procedurilor de monitorizare. Nu se 

recomandă mișcarea pacientului din poziția 

lungit pe spate în poziția lungit pe lateral, dacă 

nu survine o situație care să impună acest lucru, 

cum ar fi regurgitarea sau voma. Dacă 

pacientul trebuie trezit în poziție laterală, se va 

adopta această poziție sub anestezie 

corespunzătoare.  

• Evitați aspirarea pe tubul căilor respiratorii, cu 

aparatul LMA® ProSeal™ pe poziție. Perna 

umflată protejează laringele de secrețiile 

bucale, iar probabilitatea necesității aspirării 

este redusă. Aspirarea și stimularea fizică pot 

provoca spasm laringian, dacă anestezia este 

ușoară.  
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• Urmăriți dacă pacientului i-a revenit reflexul de

deglutiție. De obicei, este sigur și ușor să se

îndepărteze banda adezivă atunci când revine

reflexul de deglutiție. Cu toate acestea,

intervalul dintre revenirea reflexului de

deglutiție și posibilitatea de a deschide gura

variază de la pacient la pacient, în funcție de

durata și tipul de anestezie.

• Dezumflați perna și simultan îndepărtați

aparatul, doar dacă pacientul poate deschide

gura la comandă. Dacă perna este dezumflată

înainte de revenirea reflexelor de deglutiție și

de tuse, secrețiile din partea superioară a

faringelui pot ajunge în laringe, provocând

tusea și spasmul laringian. Verificați 

permeabilitatea căilor respiratorii și 

profunzimea respirației. Dacă este cazul, poate 

fi efectuată aspirarea orală.  

În cazul în care căile respiratorii sunt îndepărtate 

într-o unitate de îngrijire post anestezie (PACU), 

personalul din camera de recuperare trebuie să fie 

instruit corespunzător cu privire la toate aspectele 

utilizării aparatului LMA® ProSeal™. Un medic 

anestezist trebuie să fie întotdeauna pregătit dacă 

aparatul trebuie scos în sala de operație. 

10 UZUL PEDIATRIC 

S-a constatat că mărimile mai mici ale căilor 

respiratorii sunt eficiente la copii, deși între laringele 

adulților și cel al copiilor există diferențe. Utilizarea 

căilor respiratorii la nou născuți și copii mici se 

recomandă să fie efectuată de către medicii 

anesteziști familiarizați cu pacienții pediatrici și care 

deja au experiență în anestezia căilor respiratorii la 

adulți.  

Anexa de la sfârșit prezintă instrucțiunile de bază 

pentru alegerea mărimii. La copiii în creștere s-ar 

putea să fie necesară înlocuirea unei măști de o 

mărime cu o alta mărime.  

Inserarea căilor respiratorii LMA® la copii se 

efectuează la fel ca la adulți, cu anestezie fie 

intravenoasă, fie cu gaz, cu condiția realizării unei 

anestezii de o profunzime corespunzătoare. 

Inserarea trebuie să poată fi efectuată cu succes cu 

același nivel de anestezie care ar fi necesar pentru 

intubare traheală. Incidența problemelor căilor 

respiratorii la copii, la utilizarea căilor respiratorii 

LMA®, pare să urmeze aceleași tendințe ca la 

adulți. Cu toate acestea, ca în cazul oricărei forme 

de anestezie și gestionare a căilor respiratorii la 

sugari și copii a căror ventilare este inadecvată, 

desaturarea se va instala mai rapid, din cauza 

consumului mai ridicat de oxigen al acestor 

pacienți.  

Anestezia căilor respiratorii cu aparatul LMA® la 

sugari și copii este asociată cu menținerea unei 

saturări mai mari cu oxigen, comparativ cu o 

mască facială și căi respiratorii Guedel, și cu 

abilitatea de a tuși și a plânge la trezire. Căile 

respiratorii LMA® sunt potrivite pentru multe 

proceduri chirurgicale pediatrice scurte sau de 

diagnosticare în ambulator și în cazul în care 

accesul în zona capului și a gâtului este limitat de 

folosirea unei măști faciale. 

11 UTILIZAREA CU IMAGISTICĂ PRIN 

REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM) 

MR Conditional

Teste neclinice au arătat că aparatul LMA® 

ProSeal™ prezintă compatibilitate RM condiționată. 

Un pacient care folosește acest aparat poate fi 

scanat într-un sistem IRM care îndeplinește 

următoarele condiții:  

• Înainte ca pacientul să intre în încăperea în

care se află sistemul IRM, căile respiratorii

trebuie să fie fixate bine cu bandă adezivă, cu

bandă textilă sau cu orice alte mijloace

adecvate menite să împiedice mișcarea sau

deplasarea lor.

• Câmp magnetic static de 3-Tesla sau mai puțin

• Amplitudine maximă a câmpului magnetic de

720-Gauss/cm (7,2 T/m) sau mai puțin

• RM maximă raportată de sistem, rata absorbției 

specifice medie măsurată la nivelul întregului 

corp (SAR) de 4-W/kg (mod de funcționare 

controlată la nivelul întâi pentru sistemul IRM)

timp de 15 minute de scanare (per secvență de 

impulsuri)

Căldură asociată cu IRM 

În condițiile de scanare menționate mai sus, se 

estimează că aparatul LMA® ProSeal™ produce 

o creștere maximă a temperaturii de 2,2 °C după

15 minute de scanare continuă.

Informații despre artefacte 

Dimensiunea maximă a unui artefact, așa cum se 

observă într-o secvență de impulsuri cu eco 

gradient și un sistem IRM 3-Tesla, se extinde 

aproximativ 50 mm în raport cu dimensiunea și 

forma aparatului LMA® ProSeal™, mărimea 5. 

12 DEFINIȚIA SIMBOLURILOR 

Fabricant 

Consultați instrucțiunile de utilizare 

pe acest site web: www.LMACO.com 

Volum de gonflare cu aer 

Greutatea pacientului 

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare 

Nu conține latex de cauciuc natural. 

Nu conține latex de 

cauciuc natural 

Fragil, manipulați cu atenție 

Feriți de lumina soarelui 

Feriți de umezeală 

Respectați poziția indicată 

Cod produs 

Cod lot 

Marcaj CE 

Număr de serie 

Nu reutilizați de mai mult de 

40 de ori 

Nesteril 

RM condiționată 

O indicație conform căreia 

dispozitivul este un dispozitiv 

medical. 

Data fabricației 

Rx only Numai cu prescripție 
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13 ANEXA A: PAȘI PENTRU FACILITAREA AMPLASĂRII CORECTE A MĂȘTII 

• După inserare, umflați perna la o presiune nu mai mare de 60 cm H2O.

• Conectați la sistemul de anestezie și verificați etanșeitatea la nivelul tubului de drenare și a tubului căilor respiratorii.

• Verificați poziția sistemului de împiedicare a mușcăturii.

• Amplasați un bolus mic de gel lubrifiant pe capătul proximal al tubului de drenare și strângeți cu grijă perna pentru a vedea mișcarea.

• Dacă este cazul, treceți un tub oro-gastric până la capătul vârfului măștii, pentru a vedea dacă tubul de drenare este liber.

• După poziționarea corespunzătoare, apăsați pe cerul gurii tuburile în timpul fixării pe poziție.

 Amplasare corectă x Amplasare incorectă x Amplasare incorectă x Amplasare incorectă 

Poziție mască Vârf în spatele cartilajelor 

aritenoid și cricoid  

Vârf amplasat prea sus pe 

faringe  

Vârf în vestibulul laringian Vârf îndoit înapoi 

Pierdere de 

gaz pe la 

tubul de 

drenare 

Nu Da Da Nu 

Sistem de 

împiedicare a 

mușcăturii 

Aproximativ la mijloc, între dinți Prea sus Aproximativ la mijloc, între dinți Prea sus 

Test cu 

lubrifiant 
Mișcare ușoară sus-jos 

Se poate deplasa, în funcție de 

poziție  

• Mișcare amplă sus-jos

• Aruncarea lubrifiantului sau

formarea spontană de bule

Lipsă mișcare ușoară sus-jos 

Verificare 

suplimentară 

Trecerea tubului oro-gastric 

prin vârful măștii arată că tubul 

de drenare este în poziția 

corespunzătoare  

Apăsarea suplimentară elimină 

pierderea  

Apăsarea suplimentară sporește 

obstruarea  

Trecerea dificilă a tubului 

oro-gastric indică un tub de 

drenare gâtuit 
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14 ANEXA B: SFATURI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DUPĂ INSERAREA APARATULUI LMA® ProSeal™ 

Probleme după inserare  Cauze posibile Soluții posibile 

Etanșare necorespunzătoare 

la nivelul căilor respiratorii/ 

pierderi de aer (pierdere de 

aer evidentă, ventilare 

deficitară)  

Mască amplasată prea sus pe faringe 
Împingeți mai mult masca și asigurați din nou cu 

bandă tuburile căilor respiratorii  

Anestezie inadecvată Măriți anestezia 

Fixare incorectă 
Asigurați presiunea pe cerul gurii și fixarea 

corespunzătoare  

Umflare excesivă a pernei 

Verificați presiunea în pernă la început și periodic în 

timpul intervenției, în special dacă se folosește oxid de 

azot, pentru a vă asigura că nu este > 60 cm H2O 

(ajustați dacă este cazul)  

Spargerea pernei 
Confirmați integritatea pernei înainte de utilizare; 

dezumflați complet înainte de autoclavare  

Pierdere de gaz pe la tubul 

de drenare, cu sau fără PPV 
Mască amplasată prea sus pe faringe 

Împingeți mai mult masca și asigurați din nou cu 

bandă tuburile căilor respiratorii  

Amplasare incorectă în vestibulul laringian Scoateți și reinserați 

Sfincter esofagian superior relaxat Monitorizați 

Obstruarea căilor respiratorii 

(ventilare dificilă, fonare, 

stridol)  

Amplasare incorectă în vestibulul laringian Scoateți și reinserați 

Vârful distal al măștii apasă pe orificiul glotei, cu închiderea 

mecanică a corzilor vocale  

- Asigurați anestezia adecvată și presiunea corectă de

umflare a pernei,

- Poziționați capul/gâtul pacientului într-o poziție

pentru inspirare ușoară pe nas

- Încercați PPV sau adăugați PEEP

Plierea mediană a pereților pernei 

- Luați în calcul utilizarea unui aparat LMA® ProSeal™

mai mic cu o mărime

- Asigurați presiunea corectă de umflare a pernei

Suflu gastric Vârf ul distal al măștii este îndoit spre înapoi Scoateți și reinserați sau îndreptați vârful cu mâna 

Mască amplasată prea sus pe faringe 
Împingeți mai mult masca și asigurați din nou cu 

bandă tuburile căilor respiratorii  

Deplasarea/rotirea/ieșirea 

măștii din gură  Umflare excesivă a pernei 

Verificați presiunea în pernă la început și periodic în 

timpul intervenției, în special dacă se folosește oxid de 

azot, pentru a vă asigura că nu este > 60 cm H2O  

Spargerea pernei Confirmați integritatea pernei înainte de utilizare 

Deplasare accidentală Asigurați și fixarea corespunzătoare 

Vârf ul distal al măștii este îndoit spre înapoi Scoateți și reinserați sau îndreptați vârful cu mâna 

Fixare incorectă 
Asigurați presiunea pe cerul gurii și fixarea 

corespunzătoare  

Rezistență la inserarea tubului 

oro-gastric  
Lubrifiere insuficientă 

Adăugați lubrifiant și încercați din nou să introduceți 

tubul oro-gastric  

Vârf ul distal al măștii este îndoit spre înapoi Scoateți și reinserați sau îndreptați vârful cu mâna 

Mască amplasată prea sus pe faringe 
Împingeți mai mult masca și asigurați din nou cu 

bandă tuburile căilor respiratorii  

Amplasare incorectă în vestibulul laringian Scoateți și reinserați 

Umflare excesivă a pernei 

Verificați presiunea în pernă la început și periodic în 

timpul intervenției, în special dacă se folosește oxid de 

azot, pentru a vă asigura că nu este > 60 cm H2O 
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15 ANEXA C: SPECIFICAȚII 

Selectarea pacientului 

Informațiile din tabelul însoțitor privind selectarea pacientului sunt numai în scop informativ. Cercetările privind aparatul LMA® Classic™ au indicat faptul că 

mărimea 4 sau 5 este potrivită pentru majoritatea adulților. Cu toate acestea, la selectarea mărimii oricărui aparat medical trebuie utilizată aprecierea clinică. 

Volumul de umflare 

Volumele de umflare din tabel reprezintă valori maxime, care nu trebuie depășite în timpul utilizării. După inserare, perna trebuie umflată până la obținerea 

unei presiuni minime de etanșare. 

Mărime LMA® ProSeal™ 
Informații selectare 

pacient 
Volum maxim de umflare 

Diametru maxim tub 

oro-gastric 

Mărime instrument de 

introducere 

1 Până la 5 kg 4 ml 2,7 mm/8 fr 1 - 2½ 

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

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

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

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

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

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

De obicei, acest lucru corespunde unei presiuni în pernă de 60 cm H2O. Această presiune nu trebuie depășită. Dacă după umflarea la această presiune nu se 

obține etanșarea pernei, aparatul este amplasat incorect sau s-ar putea să fie nevoie de o mărime mai mare. Dacă este posibil, se recomandă să fie utilizat 

aparatul cu cea mai mare mărime, umflat la cea mai mică presiune, nu invers. 
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