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UPOZORNENIE: Federálny zákon (USA) obmedzuje 
toto zariadenie na predaj licencovaným 
zdravotníckym pracovníkom alebo na ich príkaz. 

VAROVANIE: Pomôck LMA® ProSeal™ a 
príslušenstvo zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer 
sa dodávajú nesterilné a musia sa pred prvým a 
každým ďalším použitím očistiť a sterilizovať. Obal 
nevydrží vysoké teploty pri autoklávovaní, a preto 
by ste ho mali pred sterilizáciou vyhodiť.  

VAROVANIE: Prečítajte si celý návod na použitie, 
varovania, bezpečnostné opatrenia a pokyny pred 
použitím. Ak tak neurobíte, môže to viesť k vážnemu 
zraneniu alebo smrti pacienta. 

1 OPIS POMÔCKY 

Dýchacia pomôcka LMA® je inovatívna supraglotická 
pomôcka na zabezpečenie dýchacích ciest. Od svojho 
uvedenia na trh v roku 1988 bola dýchacia pomôcka 
LMA® použitá vo vyše 200 miliónoch prípadov pri 
rutinných aj urgentných zákrokoch. 

LMA® ProSeal™ je vylepšená verzia dýchacej pomôcky 
LMA™ a možno ju použiť pri rovnakých indikáciách ako 
LMA Classic™. LMA® ProSeal™ má oproti LMA Classic™ 

dizajnové vylepšenia, ktoré rozširujú škálu procedúr, na 
ktoré sú dýchacie pomôcky LMA® určené. Kým LMA® 
Classic™ sa dá používať pri pozitívnej tlakovej ventilácii 
(PPV) s nízkymi hodnotami, LMA® ProSeal™ je 
špeciálne navrhnutá na použitie pri PPV s aplikáciou 
svalových relaxantov aj bez nich, pri vyšších hodnotách 
tlaku v dýchacích cestách. Pomôcka LMA® ProSeal™ 
nechráni dýchacie cesty pred účinkami zvracania 
a vdýchnutia. 

Pomôcka LMA® ProSeal™ sa skladá zo štyroch 
hlavných komponentov: masky, nafukovacej hadičky 
s pilotným balónikom, dýchacej trubice a drenážnej 
trubice (obrázok 1). Maska má tvar prispôsobený 
kontúram hypofarynxu, s otvorom upriameným 
k laryngeálnemu otvoru. Maska pozostáva z hlavnej 
manžety, ktorá priľnie k laryngeálnemu otvoru, a jej 
väčšie verzie majú aj zadnú manžetu, ktorá priľnutie 
zvyšuje. K maske je pripojená inflačná hadička, na konci 
ktorej je pilotný balónik a ventil na infláciu a defláciu 
masky. Ventil je opatrený červenou zátkou, ktorá 
umožňuje odčerpať z masky zvyšný vzduch pred 
sterilizáciou v autokláve. Zabraňuje expanzii manžety, 
keď je ponechaná otvorená počas parnej sterilizácie 
v autokláve. Zátka sa musí pred sterilizáciou odpojiť 
a pred klinickým použitím dať späť. Niektoré staršie 
verzie pomôcky LMA® ProSeal™ nie sú opatrené touto 
červenou zátkou. Drenážna trubica prechádza laterálne 
popri dýchacej trubici a po zadnej strane otvoru 
prechádza k špičke masky do priestoru oproti hornému 

pažerákovému zvieraču. Vzduchová trubica je 
zosilnená drôtovým pletivom, ktoré bráni jej prípadnému 
poškodeniu, a je ukončená štandardným 15 mm 
konektorom.  

V snahe prispôsobiť pomôcku LMA® ProSeal™ 
neonatálnej anatómii, veľkosť 1 je bez zákusného bloku 
(obrázok 2). Veľkosť 1 sa líši od ostatných veľkostí aj 
tým, že má relatívne väčšiu drenážnu trubicu (8 fr).  

Všetky diely boli vyrobené bez použitia prírodného 
kaučukového latexu. Pomôcka LMA® ProSeal™ by sa 
nemala použiť opakovane viac ako 40-krát. Okrem 
dobre známych charakteristík LMA® Classic™, 
LMA® ProSeal™ ponúka aj nasledujúce vlastnosti: 

• Mäkší materiál manžety, hlbšie telo masky 
a špeciálny tvar manžety, ktoré zabezpečujú pri 
danom vnútromanžetovom tlaku u veľkostí pre 
dospelých lepšiu priľnavosť než pri LMA® Classic™, 

• Upravený dizajn manžety, ktorý umožňuje pri 
danom vnútromanžetovom tlaku dosiahnuť vyššiu 
priľnavosť než pri LMA® Classic™, 

• Kanál (resp. drenážnu trubicu) s otvorom v mieste 
horného pažerákového zvierača, ktorý umožňuje 
drenáž žalúdočných štiav a prístup do tráviaceho 
traktu; trubica je určená aj na zabránenie 
nežiaducej insuflácii žalúdočného traktu, 

• Drenážnu trubicu, ktorá umožňuje zavádzanie 
štandardnej orogastrickej sondy naslepo 
s pacientom v akejkoľvek polohe a bez nutnosti 
použitia Magillovych klieští, 

• Koncept dvojitej trubice, ktorý znižuje 
pravdepodobnosť vytáčania masky; upravený profil 
manžety spolu s ohybnosťou trubíc zabezpečujú 
bezpečnejšie ukotvenie pomôcky na mieste, 

• Integrovaný zákusný blok (s výnimkou 
LMA® ProSeal™ veľkosti 1) redukujúci 
nebezpečenstvo obštrukcie dýchacích ciest 
a poškodenia trubice,  

• Umiestňovací strmeň pre zasúvanie pomocou 
zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer, ktorý však 
slúži aj na opretie ukazováka alebo palca pri 
manuálnom zasúvaní (obrázok 3), 

• Umiestnenie drenážnej trubice vnútri manžety na 
zabránenie možnosti, že by epiglottis uzavrel 
dýchaciu trubicu. Tým sa eliminuje potreba mriežky 
na otvore. 

Pomôcka LMA® ProSeal™ je skonštruovaná tak, 
aby pôsobila na dýchacie cesty čo najmenej stimulačne. 
Pri úplnom zasunutí podľa odporúčaných techník je 
distálny koniec manžety pritlačený na horný pažerákový 
zvierač. Jej strany sú na úrovni piriform fossae a horná 
hranica sa opiera o koreň jazyka (obrázok 4). 

Doplnková pomôcka: Zavádzač LMA® ProSeal™ 
Introducer je doplnkom LMA® ProSeal™. Jedná sa 
o odnímateľný zavádzací nástroj, ktorý pomáha pri 
vkladaní pomôcky LMA® ProSeal™ bez toho, aby ste 
vložili prsty do úst. Zavádzač LMA® ProSeal™ 
Introducer sa dodáva v odporúčanom zakrivení na 
okamžité použitie. Je dodávaný nesterilný a je ho 
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Obrázok 1: Komponenty pomôcky LMA ProSeal™ veľkostí 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 a 5. 
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Obrázok 2: Komponenty pomôcky LMA ProSeal™ veľkosti 1. 

Manžeta 

Obrázok 3: Pomôcka LMA® ProSeal™ s nasadeným 
zavádzačom LMA ProSeal™ Introducer. 
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možné autoklávovať. Zavádzač LMA® ProSeal™ 
Introducer je k dispozícii v nasledujúcich dvoch 
modeloch s rôznymi veľkosťami a rozsahom použitia: 

 

Zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer vo veľkosti  
1–2,5 – Tento zavádzač je určený na použitie 
s pomôckou LMA® ProSeal™ veľkosť 1 až 
2,5. Hlavnými súčasťami, ktoré tvoria tento zavádzač, 
sú rukoväť a telo. Obe súčasti sú vyrobené 
z nehrdzavejúcej ocele. 

Zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer vo veľkosti 3-5 – 
Tento zavádzač je určený na použitie s pomôckou 
LMA® ProSeal™ veľkosti 3 až 5. Hlavné súčasti, ktoré 
tvoria tento zavádzač, sú rukoväť, telo a rukáv. Rukoväť 
a telo sú vyrobené z lekárskej nehrdzavejúcej ocele. 
Rukáv je vyrobený z lekárskeho silikónového materiálu. 

Pomôcka LMA® Proseal a príslušenstvo zavádzača 
LMA® ProSeal™ Introducer sú určené len  na 
používanie zdravotníckymi pracovníkmi vyškolenými na 
zabezpečovanie dýchacích ciest. 

2 INDIKÁCIE 
 
LMA® ProSeal™ 

Pomôcka LMA® ProSeal™ je určená na dosiahnutie 
a zabezpečenie kontroly dýchacích ciest počas zákrokov 
vykonávaných v rutinnej anestéze a počas urgentných 
zákrokov u pacientov nalačno za použitia spontánnej alebo 
pozitívnej tlakovej ventilácie. Je indikovaná aj na okamžité 

zabezpečenie dýchacích ciest pri známych alebo 
neočakávaných komplikáciách dýchacích ciest. 

LMA® ProSeal™ nie je určená ako náhrada 
endotracheálnej trubice a je vhodná najmä na vybrané 
chirurgické zákroky, pri ktorých nie je tracheálna 
intubácia potrebná.  

Pomôcka LMA® ProSeal™ môže byť použitá aj na 
okamžité spriechodnenie dýchacích ciest počas 
resuscitácie pacienta v hlbokom bezvedomí 
s absentujúcimi glosofaryngeálnymi a laryngeálnymi 
reflexmi s možnou potrebou umelej ventilácie. V takých 
prípadoch by pomôcka LMA® ProSeal™ mala byť 
použitá, iba ak je tracheálna intubácia nemožná. 

Zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer 
Zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer je určený 
na použitie ako odnímateľný zavádzací nástroj na 
uľahčenie zavedenia  LMA® ProSeal™  bez toho, aby 
ste vložili prsty do úst. Je indikovaný na použitie ako 
nástroj na uľahčenie zavedenia LMA® ProSeal™ bez 
toho, aby ste vložili prsty do úst. 

3 INFORMÁCIE OHĽADOM RIZIKA 
A PRÍNOSU 

Pri použití u úplne nereagujúcich pacientov s potrebou 
resuscitácie alebo u urgentných pacientov s komplikáciami 
dýchacích ciest (t. j. „nemožno intubovať, nemožno 
ventilovať“) musí byť zvážené riziko zvracania a aspirácie 
oproti možnému prínosu zabezpečenia dýchacích ciest. 

4 KONTRAINDIKÁCIE 
 
LMA® ProSeal™ 

Vzhľadom na možné riziko zvracania a aspirácie 
nepoužívajte pomôcku LMA® ProSeal™ ako náhradu 
endotracheálnej trubice v neurgentných prípadoch 
u nasledujúcich elektívnych pacientov, resp. pacientov s 
komplikáciami dýchacích ciest: 

• pacienti, ktorí nie sú nalačno, vrátane pacientov, u 
ktorých tento fakt nie je možné potvrdiť, 

• pacienti ťažko až chorobne obézni, ženy od 14 týždňa 
tehotenstva alebo pacienti s viacnásobnými alebo 
masívnymi poraneniami, akútnym poranením brucha 
alebo hrudníka, so stavmi súvisiacimi s oneskoreným 
vyprázdňovaním žalúdka, alebo užívajúci opiátové 
lieky pred hladovkou. 

Pomôcka LMA® ProSeal™ je kontraindikovaná aj u: 

• pacientov so stabilne zníženou roztiahnuteľnosťou 
pľúc, ako sú napr. pacienti trpiaci pľúcnou fibrózou, 
pretože ich dýchacie cesty produkujú príliš nízky tlak na 
priľnutie pomôcky k hrtanu, 

• pacientov, u ktorých sa predpokladá, že najvyššie 
hodnoty inspiračného tlaku v dýchacích cestách pri 
použití pomôcky LMA® ProSeal™ prekročia 30 cm H2O, 

• dospelých pacientov, ktorí nie sú v stave porozumieť 
pokynom, resp. nevedia adekvátne odpovedať na 
otázky o svojej zdravotnej histórii, vzhľadom na to, že 
by u nich mohla byť pomôcka LMA® ProSeal™ 
kontraindikovaná. 

LMA® ProSeal™ Introducer  
Nie sú známe žiadne kontraindikácie spojené s pomôckou 
LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 VAROVANIA A UPOZORNENIA 

V celom návode sa uvádzajú príslušné varovania 
a upozornenia poukazujúce na možné bezpečnostné 
riziká spojené s použitím pomôcky LMA® ProSeal™ 

a zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer, 
obmedzenia, ktoré môžu nastať počas ich použitia, 
a kroky, ktoré treba podniknúť v prípade ich výskytu. 
Používateľ by sa mal pred použitím pomôcky LMA® 
ProSeal™ a zavádzača LMA® ProSeal™Introducer 
oboznámiť s nasledujúcimi aj so všetkými ostatnými 
varovaniami a upozorneniami, ktoré sú uvedené v tomto 
návode. 

5.1 Varovania 

• Pomôcka LMA® ProSeal™ nechráni pacienta pred 
následkami zvracania a aspirácie. 

• Prítomnosť gastrickej trubice nevylučuje možnosť 
zvracania, ba naopak, môže zvýšiť jeho 
pravdepodobnosť vzhľadom na to, že gastrická trubica 
môže znefunkčniť dolný pažerákový zvierač.  

• U pacienta nalačno, u ktorého sa ide zaviesť pomôcka 
a je u neho zvýšené riziko zvyškového obsahu v 
žalúdku, treba prijať profylaktické opatrenia na jeho 
vyprázdnenie a nasadiť vhodnú antacidovú liečbu. 
Príklady stavov, keď u pacientov nalačno existuje 
riziko, že žalúdok nie je vyprázdnený, zahŕňajú okrem 
iných hiatálnu herniu a miernu obezitu. 

• pacientov s ťažkým orofaryngeálnym poranením by sa 
mala pomôcka použiť len vtedy, ak zlyhajú všetky 
ostatné spôsoby zabezpečenia dýchacích ciest. 

• Pomôcka LMA® ProSeal™ vykazuje v prostredí MRI 
interakciu s magnetickým poľom. Preto si pred použitím 
pomôcky v prostredí MRI prečítajte informácie o MRI 
uvedené v časti 11. Vzhľadom na možnosť pohnutia v 
dôsledku interakcií s magnetickým poľom je nutné 
pomôcku vhodným spôsobom zafixovať.  

• Difúzia oxidu dusného, kyslíka alebo vzduchu môže 
zvýšiť alebo znížiť objem a tlak manžety. Aby nedošlo 
k vzniku nadmerného tlaku v manžete, mal by byť tlak 
v manžete pravidelne meraný pomocou snímača tlaku 
v manžete. 

• Ak používate pomôcku v špeciálnych podmienkach 
prostredia, napr. v prostredí obohatenom kyslíkom, 
zaistite, aby sa vykonali všetky potrebné prípravné a 
bezpečnostné opatrenia, najmä čo sa týka prevencie a 
rizika požiaru. Pomôcka môže byť horľavá v 
prítomnosti laserov a zariadenia na elektrokauterizáciu. 

• Aby sa predišlo poraneniu, nemali by ste nikdy pri 
používaní pomôcky aplikovať nadmernú silu. Vždy je 
potrebné vyhýbať sa použitiu nadmernej sily. 

• Dýchaciu pomôcku LMA® ani príslušenstvo 
nepoužívajte, ak sú akýmkoľvek spôsobom 
poškodené. 

• Po vložení nikdy neprehusťujte manžetu. Vyhýbajte sa 
vnútromanžetovým tlakom nad 60 cm H2O. Manžeta je 
navrhnutá na nafúknutie na nízky tlak (približne 60 cm 
H2O). Prehustenie nezlepší priľnutie, môže byť spájané 
s ischémiou sliznice, môže spôsobiť vytlačenie 
pomôcky alebo spľasnutie drenážnej trubice.  

• Nadmerný vnútromanžetový tlak môže viesť 
k chybnému umiestneniu a ochoreniu vo faryngo-
laryngeálnej oblasti (vrátane zápalu hrdla, dysfágie a 
poranenia nervov). 

• Všetky neklinické testy opísané v testovaní funkčnosti 
musia byť vykonané pred každým použitím pomôcky 
LMA® ProSeal™ a zavádzača LMA® ProSeal™ 
Introducer. Testy funkčnosti by ste mali vykonať na 
mieste a spôsobom, ktorý je v súlade s platnými 
medicínskymi postupmi, ktoré minimalizujú 
kontamináciu pomôcky vkladanej do dýchacích ciest 
pred jej zavedením. Zlyhanie ktoréhokoľvek z testov 
určuje, že pomôcka už prekonala dobu používania a 
mali by ste ju nahradiť. 
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Obrázok 4: Dorzálny pohľad na pomôcku LMA® 
ProSeal™ a jej pozíciu vo vzťahu k anatómii hrtanu. 
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• Pri nanášaní lubrikantu ho naneste len na zadný 
povrch manžety, aby ste predišli zablokovaniu otvoru 
na dýchanie alebo aspirácii lubrikantu. 

• Mali by ste používať lubrikant na vodnej báze, ako napr. 
K-Y Jelly®. Nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu, 
pretože poškodzujú súčasti pomôcky LMA® ProSeal™ 
a zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer.. 
Neodporúčajú sa lubrikanty obsahujúce lidokaín. 
Lidokaín by mohol spomaliť návrat ochranných reflexov 
a spustiť alergickú reakciu či ovplyvniť okolité štruktúry 
vrátane hlasiviek. 

• Na čistenie či sterilizáciu vzduchovej trubice 
nepoužívajte germicídne, dezinfekčné alebo chemické 
činidlá ako glutaraldehyd (Cidex®), etylénoxid, čistiace 
prostriedky na báze fenolu, čistiace prostriedky s 
obsahom jódu alebo kvartérnych zlúčenín amoniaku. 
Takéto látky by mohol materiál absorbovať, čo by 
viedlo k vystaveniu pacienta potenciálne vážnym 
spáleniam tkanív a možnému poškodeniu pomôcky. 
Nepoužívajte vzduchovú trubicu, ktorá bola vystavená 
ktorejkoľvek z týchto látok. 

• Nesprávne očistenie, opláchnutie alebo usušenie 
pomôcky môže viesť k retencii možných 
nebezpečných zvyškov alebo nedostatočnej sterilizácii. 

• Pred používaním pomôcku neponárajte ani 
nenamáčajte do kvapaliny. 

5.2 Upozornenia 

• Pomôcku uchovávajte na tmavom chladnom mieste. 
Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením alebo 
teplotnými extrémami.  

• Ak bude u pacienta príliš slabá anestézia počas 
chirurgickej stimulácie alebo ak prieduškové sekréty 
podráždia hlasivky počas zotavovania z anestézie, 
môže dochádzať k laryngeálnym spazmám. Ak sa 
objavia laryngeálne spazmy, liečte ich príčinu. 
Pomôcku odstráňte len vtedy, keď sú ochranné reflexy 
dýchacích ciest dostatočné. 

• Pri manipulácii s inflačnou hadičkou netlačte ani 
nepoužívajte nadmernú silu a ani sa nepokúšajte 
odstrániť pomôcku pacientovi pomocou tejto hadičky, 
pretože sa môže odpojiť od hrdla manžety. 

• Zaistite, aby pred zavádzaním pomôcky boli 
odstránené všetky odstrániteľné protézy.  

• Nespoľahlivá alebo upchatá dýchacia trubica môže 
viesť k prípadom, kedy bude pomôcka nesprávne 
zavedená.  

• Pri manipulácii je nevyhnutná opatrnosť. Pomôcka 
LMA® ProSeal™ je vyrobená z lekárskeho silikónu, 
ktorý sa dá pretrhnúť alebo prederaviť. Preto dbajte, 
aby v žiadnom prípade neprišla do styku s ostrými 
alebo špicatými predmetmi.  

• Používajte len s odporúčanými úkonmi opísanými v 
návode na použitie. 

• Po použití pomôcky by sa mali dodržiavať postupy 
manipulácie a eliminácie pre výrobky s biologickým 
rizikom v súlade s miestnymi a národnými predpismi. 

• Ak problémy s dýchacími cestami pretrvávajú alebo je 
ventilácia nedostatočná, mali by ste odstrániť pomôcku 
a zabezpečiť dýchacie cesty iným spôsobom.  

• Ku každej pomôcke je dodaná aj záznamová karta na 
40 použití, kde sa zaznamenáva počet a dátum použití. 
Vyplnenie záznamovej karty je podmienkou platnosti 
záruky na pomôcku.  

• Na infláciu a defláciu používajte len injekčné striekačky 
so štandardným kužeľom luer.  

• Počas prípravy a zavádzania pomôcky by ste mali 
nosiť rukavice, aby sa minimalizovala kontaminácia 
pomôcky. 

6 NEŽIADUCE ÚČINKY 

Pri používaní laryngeálnych masiek boli hlásené 
nežiaduce účinky.  Potenciálne vedľajšie účinky môžu 
zahŕňať traumu dýchacích ciest, dysfágiu, bolesť hrdla, 
dysfóniu, laryngospazmus, obštrukciu, stridor, 
bronchospazmus, zachrípnutie, nevoľnosť a zvracanie, 
regurgitáciu, aspiráciu, distenziu žalúdka, intoleranciu 
pacientov – napr. kašeľ a poranenie úst, pier alebo 
jazyka.  

Poznámka: Pre pacienta/používateľa/tretiu stranu 
v Európskej Únii a v krajinách s rovnakým regulačným 
režimom (nariadenie 2017/745/EÚ o zdravotníckych 
pomôckach); ak počas používania tohto zariadenia alebo 
v dôsledku jeho používania došlo k vážnej udalosti, 
oznámte to výrobcovi a/alebo jeho autorizovanému 
zástupcovi a vášmu národnému orgánu. Kontakty na 
príslušné vnútroštátne orgány (kontaktné miesta pre 
vigilanciu) a ďalšie informácie možno nájsť na tejto 
webovej stránke Európskej komisie: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 PRÍPRAVA NA POUŽITIE 

Varovanie: Maska LMA® ProSeal™ je dodávaná 
v nesterilnom stave a musí byť pred prvým a každým 
nasledujúcim použitím vyčistená a vysterilizovaná. 
Obal nedokáže odolávať vysokým teplotám pri 
autoklávovaní a pred sterilizáciou by mal byť 
zlikvidovaný. 

Varovanie: Príslušenstvo zavádzača LMA® ProSeal™ 
Introducer treba vyčistiť a sterilizovať rovnakým 
spôsobom ako pomôcku LMA® ProSeal™.   

Upozornenie: Na infláciu a defláciu používajte len 
striekačku so štandardným luerovým hrotom.  

Upozornenie: Počas prípravy a zasúvania pomôcky by 
sa kvôli minimalizácii rizika kontaminácie mali používať 
rukavice. 

7.1 Opätovné spracovanie 

Všeobecné upozornenia, bezpečnostné opatrenia a 
obmedzenia 

Vždy zabezpečte, aby so zariadeniami manipuloval a 
pracoval kvalifikovaný personál, ktorý je špeciálne 
vyškolený a má adekvátne skúsenosti v oblasti hygieny 
nemocníc a sterilizačných technológií. S cieľom zaistiť 
bezpečné a účinné opätovné spracovanie pomôcok boli 
výrobcom schválené nasledujúce pokyny týkajúce sa 
účinnosti a kompatibility s pomôckami. Je 
zodpovednosťou koncového používateľa zabezpečiť, 
aby sa čistenie a sterilizácia vykonávali pomocou 
vhodného vybavenia, materiálov a personálu na 
dosiahnutie požadovaného výsledku. Každá odchýlka 
od týchto pokynov by sa mala vyhodnotiť z hľadiska 
účinnosti a možných nepriaznivých následkov. 

Účinnosť zariadenia používaného pri opätovného 
spracovania by mala byť overená podľa medzinárodne 
uznávaných štandardov: 

- Umývacie a dezinfekčné prostriedky spĺňajúce 
požiadavky normy ISO 15883 a/alebo sérií 
ANSI/AAMI ST15883. 

- Parné sterilizátory spĺňajúce požiadavky normy EN 
13060/EN 285 v spojení s normou ISO 17665 
a/alebo ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
a publikovaná literatúra naznačujú, že nižšie uvedené 
čistiace a sterilizačné postupy pre pomôcku LMA® 
ProSeal™ a zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer sú 
dostatočné na inaktiváciu bežných patogénov (t. j. 
baktérií, húb a vírusov). U pacientov, o ktorých je známe 
alebo existuje podozrenie, že trpia prenosnou 
spongiformnou encefalopatiou, sa odporúča, aby sa 
inštitúcie riadili pokynmi WHO tak, že po použití skôr 
zničia ako znovu použijú pomôcku LMA® ProSeal™ 
a zavádzač LMA® ProSeal™ Introducer. 

Varovanie: Pred prvým použitím a akýmkoľvek 
následným použitím musia byť všetky pomôcky 
podrobené opätovnému spracovaniu, ako je opísané v 
nasledujúcich častiach. Dodržujte pokyny a upozornenia 
všetkých použitých dekontaminantov, dezinfekčných 
prostriedkov a čistiacich prostriedkov vydané výrobcami. 

Upozornenie: Nevyhnutné je opatrné zaobchádzanie. 
Pomôcka LMA® ProSeal™ je vyrobená z lekárskeho 
silikónu, ktorý je možné roztrhnúť alebo perforovať. 
Zabráňte kontaktu s ostrými alebo zahrotenými predmetmi. 

Varovanie: Pri správnom vyčistení, sterilizácii 
a manipulácii je možné pomôcku LMA® ProSeal™ 
použiť maximálne 40-krát. Správne čistenie 
a sterilizácia dýchacích ciest je nevyhnutná na zaistenie 
bezpečného používania až 40-krát. Ďalšie používanie 
nad tento počet sa neodporúča, pretože môže dôjsť 
k degradácii súčastí, čo má za následok zhoršenie 
výkonu alebo náhle zlyhanie. 

Obal nevydrží vysoké teploty v autokláve a pred 
sterilizáciou by sa mal zlikvidovať. 

OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE PRED PRVÝM 
A KAŽDÝM NÁSLEDNÝM POUŽITÍM 

Príprava v mieste použitia pred spracovaním 

Ihneď po použití odstráňte všetky stopy kontaminácie, 
aby ste zabránili inkrustácii. Nepoužívajte fixačné 
prostriedky ani horúcu vodu (> 40 °C). Skladovanie a 
preprava pomôcok na miesto spracovania musia byť 
zabezpečené v zapečatenej nádobe. 

ČISTENIE 

Varovania a bezpečnostné opatrenia 

Varovanie: Na čistenie alebo sterilizáciu dýchacej 
pomôcky nepoužívajte germicídy, dezinfekčné 
prostriedky alebo chemické činidlá, akými sú napr. 
glutaraldehyd (Cidex®), etylénoxid, prostriedky na báze 
fenolu, prostriedky s obsahom jódu alebo kvartérnych 
amónnych zlúčenín. Materiál pomôcky tieto látky 
absorbuje, čo pacienta vystavuje nebezpečenstvu 
potenciálne ťažkých popálenín tkanív a pomôcku 
možnej skaze. Dýchaciu pomôcku, ktorá prišla do 
kontaktu s ktoroukoľvek z týchto látok, nepoužívajte. 
Nepoužívajte pomôcku LMA® ProSeal™ a zavádzač 
LMA® ProSeal™ Introducer, ktoré boli vystavené 
pôsobeniu týchto látok. Čistiace prostriedky nesmú 
obsahovať látky dráždiace pokožku alebo sliznice. 

Ak odporúčané čistiace prostriedky/detergenty, ktoré sú 
uvedené v časti Čistenie, nie sú k dispozícii, môžu sa v 
súlade s pokynmi výrobcu použiť jemné saponáty alebo 
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enzymatické čistiace prostriedky. Upozorňujeme, 
že akékoľvek odchýlky od týchto pokynov, vrátane 
použitia čistiacich prostriedkov/čistiacich prostriedkov, 
ktoré nie sú osobitne uvedené v týchto pokynoch, 
si budú vyžadovať vyhodnotenie účinnosti a vhodnosti 
čistiaceho procesu pre konkrétnu pomôcku. Príslušné 
hodnotenie zvyčajne vyžaduje kvalifikáciu zariadenia 
a kvalifikáciu/validáciu konkrétnej pomôcky. 

Varovanie: Nesprávne umytie, opláchnutie a osušenie 
pomôcky LMA® ProSeal™ a zavádzača LMA® 
ProSeal™ Introducer môže spôsobiť, že na nich 
zostanú potenciálne nebezpečné zvyšky, prípadne ich 
neadekvátnu sterilizáciu. 

Na účely konečného opláchnutia sa dôrazne odporúča 
čerstvo pripravená čistená voda/vysoko čistená voda 
alebo sterilizovaná voda.  

Manuálne čistenie 

Vždy používajte čerstvo pripravený čistiaci kúpeľ. 
Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku, 
pokiaľ ide o odporúčané teploty, koncentráciu a doby 
pôsobenia. 

Pokyny na manuálne čistenie boli validované pomocou 
nasledujúcich zariadení/čistiacich prostriedkov: 

Čistiaca kefa: Kefa s mäkkými štetinami vhodnej 
veľkosti. 

Čistiace prostriedky/čistiaci proces: 

A) Duálny enzymatický čistiaci prostriedok Endozime®, 
Ruhof Healthcare. 

Postup čistenia s použitím vyššie uvedeného čistiaceho 
prostriedku A: 

1) Vložte pomôcku LMA® ProSeal™ a zavádzač LMA® 
ProSeal™ do čerstvo pripraveného čistiaceho 
roztoku (koncentrácia 0,8 %) pri 36 °C až 
40 °C/97 °F až 104 °F a dôkladne očistite pomôcky, 
kým sa neodstráni všetka viditeľná kontaminácia. 

2) Pri čistení pomôcky LMA® ProSeal™ sa uistite, že 
oblasti za zavádzacím pruhom LMA® ProSeal™ 
a pod vnútornou odtokovou hadičkou sú čisté. 

3) Vyčistite dýchaciu trubicu jemným vložením kefky 
a prechádzaním smerom dovnútra a von. 

4) Vyčistite odtokovú hadičku jemným zasunutím kefky 
cez proximálny (vonkajší) koniec odtokovej trubice, 
pričom dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili. 

5) Všetky súčasti dôkladne opláchnite pod tečúcou 
vodou z vodovodu. (Poznámka: Venujte zvláštnu 
pozornosť vnútornému kontrolnému ventilu, aby ste 
sa vyhli kontaktu s čistiacim roztokom. Ak je ventil 
vystavený čistiacemu roztoku, dôkladne ho 
opláchnite pod tečúcou vodou z vodovodu, aby ste 
odstránili jeho zvyšky, pretože by to mohlo spôsobiť 
predčasné zlyhanie ventilu.) 

6) Starostlivo skontrolujte všetky súčasti na prítomnosť 
zvyškovej kontaminácie. 

7) Ak zistíte zvyškovú kontamináciu, opakujte celý 
postup čistenia. 

Ak vo ventile spozorujete vlhkosť, ťuknutím na uterák 
odstránite prebytočnú vlhkosť. 

Primerane vysušte pri izbovej teplote alebo v sušiarni s 
cirkulujúcim vzduchom, alebo 

B) zrieďte (8 - 10 % obj.) roztok hydrogenuhličitanu 
sodného. 10 % roztok hydrogenuhličitanu sodného 
je možné pripraviť zmiešaním 1 šálky sódy 
bikarbóny s 10 šálkami vody. 

Postup čistenia s použitím vyššie uvedeného čistiaceho 
prostriedku B: 

1) Vložte pomôcku LMA® ProSeal™ a zavádzač LMA® 
ProSeal™ do čerstvo pripraveného čistiaceho 
roztoku pri 36 °C až 40 °C/97 °F až 104 °F a 
dôkladne očistite pomôcky, kým sa neodstráni 
všetka viditeľná kontaminácia 

2) Pripravte druhý čerstvo pripravený čistiaci roztok, 
ako je opísané vyššie, a pomôcky dôkladne očistite 
pomocou vhodnej kefy so štetinami. 

3) Pri čistení pomôcky LMA® ProSeal™ sa ubezpečte, 
že oblasti za zavádzacím pruhom  LMA® ProSeal™ 
a pod vnútornou odtokovou hadičkou sú čisté. 

4) Vyčistite dýchaciu trubicu jemným vložením kefky a 
prechádzaním dovnútra a von, aby ste nepoškodili 
pomôcky. 

5) Vyčistite odtokovú hadičku jemným zasunutím kefky 
cez proximálny (vonkajší) koniec odtokovej trubice, 
pričom dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili. 

6) Všetky súčasti dôkladne opláchnite pod tečúcou 
vodou z vodovodu. (Poznámka: Venujte zvláštnu 
pozornosť vnútornému kontrolnému ventilu, aby ste 
sa vyhli kontaktu s čistiacim roztokom. Ak je ventil 
vystavený čistiacemu roztoku, dôkladne ho 
opláchnite pod tečúcou vodou z vodovodu, aby ste 
odstránili jeho zvyšky, pretože by to mohlo spôsobiť 
predčasné zlyhanie ventilu.) 

7) Starostlivo skontrolujte všetky súčasti na prítomnosť 
zvyškovej kontaminácie. 

8) Ak zistíte zvyškovú kontamináciu, opakujte celý 
postup čistenia. 

Ak vo ventile spozorujete vlhkosť, ťuknutím na uterák 
odstránite prebytočnú vlhkosť.  

Primerane vysušte pri izbovej teplote alebo v sušiarni s 
cirkulujúcim vzduchom. 

Automatické čistenie 

Pokyny na automatické čistenie boli overené pomocou 
tohto zariadenia: 

Podložka: Typ Miele G7735 CD, Štandardný stojan 
Miele s oplachovacími otvormi. 

Čistiace prostriedky: Deconex® PowerZyme, Borer 
Chemie AG 

Dôkladne vyfúknite všetky manžety. Umiestnite 
zariadenia do stojana na prístroje. Zaistite adekvátne 
umiestnenie všetkých pomôcok tak, aby boli prístupné 
všetky ich vnútorné a vonkajšie oblasti. Spojte lúmeny 
dýchacích ciest s výplachovými otvormi. 

Spustite proces čistenia: umývací a dezinfekčný 
prostriedok Miele G 7735 CD, program Vario TD. 

1) 2 minúty predčistenia studenou vodou (≤ 35 °C/ 

95 °F). 

2) Vysušte. 

3) 5 minútové čistenie pomocou Deconex® 
PowerZyme, 0,5 % pri 55 °C/ 131 °F. 

4) Vysušte. 

5) 3 minúty neutralizácie studenou vodou (≤ 35 °C/ 

95 °F). 

6) Vysušte. 

7) 2-minútové opláchnutie studenou vodou (≤ 35 °C/ 

95 °F). 

8) *Voliteľná tepelná dezinfekcia po automatickom 
čistení. 
5-minútová tepelná dezinfekcia pri 90 °C./194 °F 

Zaistite dostatočné sušenie (napr. cirkulujúcim vzduchom 
70 °C/158 °F, 1 hodinu). 

* Dezinfekcia 

Tepelná dezinfekcia sa môže vykonať ako súčasť 
procesu automatizovaného čistenia, ako je uvedené vo 
vyššie spomínanom kroku č. 8 pre program Vario TD. 

KONTROLA, ÚDRŽBA A TESTOVANIE 

Vykonajte kontrolu pomôcky a kontrolu jej funkčnosti 
podľa opisu v časti „Kontrola pred použitím/ Testovanie 
funkčnosti“. 

Všetky funkčné testy a kontroly opísané v tejto príručke 
sa musia vykonať ako súčasť každého postupu 
opätovného spracovania pred sterilizáciou pomôcky 
LMA® ProSeal™ a zavádzača LMA® ProSeal™ 
Introducer. Zlyhanie v niektorom z príslušných testov 
naznačuje, že pomôcke uplynula doba životnosti a mala 
by sa vymeniť. 

BALENIE 

Zvolený obal pre tepelnú sterilizáciu musí zodpovedať 
požiadavkám podľa normy ISO/ANSI AAMI ISO 11607. 
Pre USA: Používajte sterilizačné obaly s čistením FDA. 

STERILIZÁCIA 

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia 

Autoklávovanie v pare je jedinou odporúčanou metódou 
na sterilizáciu pomôcky LMA® ProSeal™ a zavádzača 
LMA® ProSeal™ Introducer.  

Dodržanie nasledujúceho postupu je nevyhnutné na 
zabezpečenie sterilizácie bez poškodenia pomôcky LMA® 
ProSeal™ a zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer. 

Upozornenie: Integrita opakovane použiteľných 
materiálov pomôcky LMA® ProSeal™ a zavádzača LMA® 
ProSeal™ Introducer bude nepriaznivo ovplyvnená 
prekročením sterilizačného cyklu pri teplote 273 °F alebo 
134 °C. 

Autoklávy sa líšia dizajnom a výkonovými vlastnosťami. 
Parametre cyklu by sa mali vždy overovať podľa 
písomných pokynov výrobcu autoklávu pre konkrétnu 
použitú konfiguráciu autoklávu a záťaže. 

Pracovníci zdravotníckeho zariadenia sú zodpovední za 
dodržiavanie procesov špecifikovaných a validovaných v 
ich zariadení a za dodržiavanie kontroly procesu. V 
opačnom prípade môže dôjsť k zneplatneniu procesu 
sterilizácie zdravotníckeho zariadenia.  

Pri sterilizácii pomôcky LMA® ProSeal™ 
(bez červenej zátky)  

Tesne pred parnou sterilizáciou v autokláve z manžety 
ťahom striekačky vysajte všetok vzduch, aby ste v nej 
dosiahli vákuum. Striekačku odpojte, pričom v manžete 
udržte vákuum. 

Dbajte na to, aby striekačka na vysatie vzduchu z 
manžety a ventil boli suché. 

Pri zavádzaní striekačky do otvoru ventilu neaplikujte 
prílišnú silu, čím zabránite poškodeniu ventila. Pred 
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vložením pomôcky do autoklávu vytiahnite striekačku 
z ventilu, aby sa ten následne nepoškodil. 

Ak sa vysatá manžeta pomôcky LMA® ProSeal™ bez 
manuálneho ventilu vzápätí po vytiahnutí striekačky 
spontánne nafúkne, nesterilizujte ju, ani viackrát 
nepoužívajte. Je to znak toho, že pomôcka je 
poškodená. Treba však podotknúť, že je normálne, ak 
sa manžeta nafúkne pomaly, v priebehu niekoľkých 
hodín, keďže silikónová guma nie je úplne 
vzduchotesná. 

Upozornenie: Akýkoľvek zvyškový vzduch alebo 
vlhkosť v manžete sa pri vysokých teplotách a nízkych 
tlakoch v autokláve roztiahne a spôsobí na manžete a 
prípadne aj na inflačnom balóniku nenapraviteľné škody 
(prasknutie alebo pretrhnutie). 

Pri sterilizácii pomôcky LMA® ProSeal™ s červenou 
zátkou  

Nie je potrebné vzduch z manžety pred sterilizáciou 
v autokláve vysať, naopak, pomôcka sa po vybratí 
z autoklávu napustí vzduchom, pričom treba zaistiť, aby 
bol manuálny ventil otvorený. 

Upozornenie: Zaistite, aby bol manuálny ventil 
pomôcky LMA® ProSeal™ počas sterilizácie otvorený, 
aby nedošlo k prasknutiu manžety. 

Nastavenia sterilizácie 
Sterilizácia parou sa odporúča buď pomocou predvákua, 
alebo gravitačným vytesnením. Každý z nasledujúcich 
cyklov bol validovaný v súlade s medzinárodne 
harmonizovanými normami, aby sa dosiahla úroveň 
zabezpečenia sterility (SAL), ktorá je vhodná pre 
zamýšľané použitie pomôcok, a v súlade s 
medzinárodne uznávanými normami a smernicami. 
medzinárodne uznávanými normami a usmerneniami.  

Typ Teplota Čas 
pôsobenia 

Min. čas 
sušenia 

Cyklus 
predvákua 

134 °C 
(273 °F) 

3 minúty 16 minút 

Gravitačné 
vytesnenie 

132 °C 
(270 °F) 

10 minút 1 minúta 

Po sterilizácii v autokláve nechajte pomôcku pred 
použitím vychladnúť na izbovú teplotu. 

SKLADOVANIE 

Sterilizované pomôcky skladujte pri izbovej teplote na 
suchom a bezprašnom mieste chránenom pred 
priamym slnečným žiarením. 

Sterilné zabalené pomôcky by sa mali skladovať na 
vyhradenom mieste s obmedzeným prístupom, ktoré je 
dobre vetrané a poskytuje ochranu pred prachom, 
vlhkosťou, hmyzom, škodcami a extrémami teplôt 
a vlhkosti. 

7.2 Kontrola pred použitím/ Testovanie 
funkčnosti 

Varovanie: Pred každým použitím pomôcky 
LMA® ProSeal™ a príslušenstva zavádzača 
LMA® ProSeal™ Introducer je nutné vykonať všetky nižšie 
uvedené neklinické kontroly alebo testy. Testy funkčnosti 
by sa mali vykonávať v priestoroch a spôsobom, ktoré sú 
konzistentné s akceptovateľnou zdravotníckou praxou, 
aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie dýchacej 
pomôcky pred jej zavedením. Zlyhanie pomôcky čo i len 
v jednom teste naznačuje, že pomôcka je za horizontom 
svojej použiteľnosti a mala by byť nahradená. 

7.2.1 Test funkčnosti 1: Vizuálna kontrola 

Pomôcka LMA® ProSeal™ 

• Skontrolujte povrchy dýchacej trubice, manžety 
a drenážnej trubice, či nejavia známky poškodenia, 
mimo iného zárezov, trhlín a škrabancov. 

• Skontrolujte vnútorné priestory dýchacej trubice, 
masky a drenážnej trubice a zabezpečte, aby neboli 
nijako blokované a neobsahovali žiadne voľné 
častice. Akékoľvek prípadné častice treba z trubíc 
odstrániť. 

• Skontrolujte priehľadnosť trubíc. Viacnásobne 
použiteľné trubice časom a používaním postupne 
menia farbu. 

Príslušenstvo zavádzača LMA® ProSeal™ 
Introducer 

• Vizuálne skontrolujte, či je pomôcka bez nečistôt a či nie 
je poškodená alebo porušená v zmysle deformácie a 
praskliny na povrchu atď. 

Varovanie: Dýchaciu pomôcku LMA® ani žiadne jej 
príslušenstvo nepoužívajte v prípade, že sú akokoľvek 
poškodené. 

Varovanie: Ak sú trubice zafarbené, pomôcku LMA® 
ProSeal™ nepoužívajte; zhoršená priehľadnosť 
negatívne ovplyvňuje schopnosť zaregistrovať v nich pri 
čistení cudzie telesá, resp. počas použitia vyvrátené 
žalúdočné tekutiny. 

Varovanie: Pomôcku LMA® ProSeal™ nepoužívajte 
pokiaľ je poškodená, prípadne ak viditeľné cudzie častice 
nemožno zvnútra dýchacej trubice vybrať – pacient by ich 
po jej zasunutí mohol vdýchnuť.  

• Skontrolujte 15 mm konektor. Mal by byť pevne 
vsunutý do vonkajšieho konca dýchacej trubice. 

• Ubezpečte sa, že sa nedá rukou ťahom len tak 
ľahko uvoľniť. Neaplikujte však prílišnú silu, resp. 
konektor nevytáčajte, spoj by sa mohol zlomiť. 

Varovanie: Pomôcku LMA® ProSeal™ nepoužívajte, ak 
konektor masky nevytvára s vonkajším koncom 
dýchacej trubice tesné spojenie. 

• Uistite sa, že časť drenážnej trubice 
LMA® ProSeal™, ktorá sa nachádza vo vnútornom 
priestore masky, nie je pretrhnutá ani prederavená, 
a že medzi trubicou a maskou sa nenachádza 
žiadny kontaminant. 

• Skontrolujte zadnú stranu manžety 
LMA® ProSeal™, či na nej nie sú vrásky či záhyby, 
naznačujúce možnosť jej pretrhnutia. 

7.2.2 Test funkčnosti 2: Inflácia a deflácia 

• Do otvoru ventilu opatrne zasuňte striekačku 
a z pomôcky vysajte všetok vzduch tak, aby jej 
steny úplne priľnuli k sebe. Pri deflácii pomôcky 
LMA® ProSeal™ sa ubezpečte, že červená zátka je 
zatvorená. Striekačku z ventilu vytiahnite. 
Skontrolujte, či steny manžety zostali tesne priľnuté 
k sebe. 

Varovanie: Ak sa manžeta vzápätí spontánne čo i len 
trošku nafúkne, pomôcku nepoužívajte. 

• Kompletne vysatú masku LMA® ProSeal™ 
skontrolujte, či na nej nie sú vrásky či ohyby, ktoré 
by mohli spôsobiť jej prasknutie. Ak sú viditeľné 
zreteľné vrásky, zadná strana manžety môže vážne 
prasknúť a takáto pomôcka LMA® ProSeal™ by sa 
nemala použiť. 

• Manžetu naplňte vzduchom 50 % nad odporúčaný 
maximálny klinický objem (pozrite si prílohu – 
ŠPECIFIKÁCIE). Akákoľvek tendencia sfukovania 
značí prepúšťanie, ktoré by sa malo zreteľne 
prejaviť do dvoch minút. Skontrolujte symetriu 

nafúknutej manžety. Na koncoch ani po stranách by 
nemali byť žiadne nerovnomerné výdute. 

Varovanie: Ak manžeta prepúšťa alebo sú na nej 
nerovnomerné výdute, dýchaciu pomôcku LMA® 
nepoužívajte. 

• Kým je pomôcka nafúknutá 50 % nad maximom, 
skontrolujte ešte inflačný balónik. Balónik by mal byť 
tenký, jemne sploštený, eliptického tvaru, nie guľatý. 

Varovanie: Dýchaciu pomôcku LMA® nepoužívajte, ak je 
inflačný balónik guľatý alebo nepravidelných tvarov, 
pretože v takom prípade by sa ťažko meral tlak v manžete. 

• Kým je pomôcka nafúknutá 50 % nad maximom, 
skontrolujte aj vnútro drenážnej trubice z oboch strán 
masky LMA® ProSeal™. Presvedčte sa, že trubica nie 
je prelomená alebo prederavená. 

Varovanie: Použitie pomôcky LMA® ProSeal™ 
s prelomenou alebo okludovanou trubicou môže 
znemožniť odčerpávanie žalúdka alebo zasunutie 
žalúdočnej sondy a môže spôsobiť infláciu žalúdka 
a možné zvracanie. Použitie prederavenej alebo 
roztrhnutej trubice môže znemožniť nafúknutie pomôcky 
LMA® ProSeal™ alebo spôsobiť unikanie anestetických 
plynov. 

7.3 Príprava pred zasunutím 

Pred zavedením pomôcky by mala byť manžeta úplne 
vysatá a mala by mať hladký klinovitý tvar. Steny manžety 
by nemali mať žiadne vrásky a manžeta by mala byť na 
distálnom konci rovná (obrázky 6a a 6b). Tento tvar 
napomáha jej atraumatickému zasunutiu a správnemu 
umiestneniu v tele pacienta. Znižuje tiež riziko vstupu 
distálneho konca do valikul alebo hlasivkovej štrbiny 
a predchádza jej zachyteniu v mieste oproti hrtanovej 
príchlopke alebo arytenoidom.  

Pred defláciou pomôcky LMA® ProSeal™ a potom aj 
počas jej klinického použitia sa presvedčte, že červená 
zátka je zatvorená. 

Spôsob deflácie manžety: 

Manžetu možno vysať manuálne – stlačením distálneho 
konca medzi palcom a ukazovákom (obrázok 5) sa 
dosiahne jej správny tvar. Rovnaké princípy a výsledky 
platia pre všetky spôsoby deflácie pomôcky. 

Lubrikácia zadného povrchu manžety by sa mala vykonať 
až tesne pred zasunutím pomôcky, aby lubrikant 
neuschol. Lubrikujte len zadný povrch manžety, aby 
nedošlo k zablokovaniu otvoru dýchacej trubice alebo 
aspirácii lubrikantu. Lubrikácia sa odporúča robiť tak, že 
na vysatej manžete sa na špičku jej zadnej strany nanesie 
väčšia kvapka lubrikantu. Nie je pritom potrebné ju 
rozotrieť po povrchu masky. 

Varovanie: Mali by ste používať lubrikant na vodnej 
báze, ako napr. K-Y Jelly®. Nepoužívajte lubrikanty na 
báze silikónu, pretože poškodzujú súčasti pomôcky 
LMA® ProSeal™ a zavádzača LMA® ProSeal™ 

Introducer. Neodporúčajú sa lubrikanty obsahujúce 
lidokaín. Lidokaín by mohol spomaliť návrat ochranných 
reflexov a spustiť alergickú reakciu či ovplyvniť okolité 
štruktúry vrátane hlasiviek.  

Obrázok 5: Manuálna deflácia pomôcky LMA® 

ProSeal™ (všimnite si uchopenia hrotu). 



Návod na použitie 
SK-Slovenská verzia 

8 

 

Varovanie: Lubrikujte len zadný povrch manžety, 
aby nedošlo k zablokovaniu otvoru dýchacej trubice alebo 
aspirácii lubrikantu. 

8 ZASÚVANIE 
 

8.1 Úvod 

Pred samotným použitím pomôcky LMA® ProSeal™ 
a zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer by sa mal 
používateľ oboznámiť s pokynmi v tomto návode.  

Varovanie: Nesprávne umiestnená maska môže 
spôsobiť nespoľahlivosť alebo obštrukciu dýchacej 
trubice, resp. znemožnenie drenážnej trubici 
LMA® ProSeal™ odvádzať tekutiny a plyny zo žalúdka, 
a pri použití s PPV môže zvýšiť pravdepodobnosť 
žalúdočných insuflácií. Po zasunutí preto správne 
umiestnenie pomôcky vždy dôkladne skontrolujte. 

Varovanie: Ubezpečte sa, že červená zátka je počas 
klinickej aplikácie pomôcky zatvorená, aby nedošlo k 
deflácii manžety. 

Varovanie: Pri zasúvaní pomôcky LMA®ProSeal™, resp. 
pri zasúvaní žalúdočnej sondy cez drenážnu trubicu 
LMA® ProSeal™, neaplikujte prílišnú silu, aby nedošlo k 
poraneniu.  

Varovanie: Neadekvátna anestézia môže vyvolať kašeľ, 
zadržiavanie dychu alebo kŕč hrtanu. 

Varovanie: Pri každej zmene polohy hlavy alebo krku 
pacienta by mala byť znova overená priechodnosť 
dýchacích ciest. 

Pred začatím zasúvania je dôležité mať na pamäti 
nasledujúce body: 
• Presvedčte sa, že veľkosť pomôcky sa hodí pre 

daného pacienta (pozrite si prílohu na konci návodu). 

Uvedené veľkostné škály sú približné a výber 
vhodnej veľkosti závisí od klinického posúdenia. 

• Manžeta musí byť neustále kompletne vysatá, tzn. na 

jednom konci sa vyťahuje deflačná striekačka a druhý 
koniec sa jemne napína v smere inflačnej línie. 

• Skontrolujte tvar manžety, a či je nalubrikovaná 

podľa vyššie uvedených pokynov. 
• Náhradnú sterilnú dýchaciu pomôcku LMA® majte 

vždy poruke a pripravenú na okamžité použitie. V 

prípade možnosti by ste mali mať k dispozícii aj 
alternatívny rozmer dýchacej pomôcky LMA®. 

• Vykonajte preoxygenáciu a implementujte 

štandardné kontrolné postupy. 
• Pred samotným zavádzaním priveďte pacienta do 

primeraného stavu anestézie. Odpor alebo 

prehĺtanie, hryzenie či napínanie na zvracanie je 
príznakom neadekvátnej anestézie alebo 
nevhodného postupu. Neskúsení používatelia by 

mali zvoliť hlbšiu úroveň anestézie. 
• Ideálna poloha hlavy je natiahnutie hlavy s ohybom 

v krku do polohy bežne používanej pri tracheálnej 

intubácii (tzv. „poloha pri rannom nádychu“). 
Dosahuje sa počas samotného zasúvania 
zatlačením hlavy voľnou rukou. Aby krk zostal 

ohnutý, možno ho podoprieť vankúšom. 
• Použitie zavádzača LMA ProSeal™ Introducer môže 

eliminovať manipulovanie s hlavou a krkom. 

8.2 Spôsob indukcie anestézie 

Pre proces zasúvania pomôcky LMA® ProSeal™ sú 
kompatibilné nasledujúce metódy indukcie: 

• Propofol: najvhodnejšia látka na zasúvanie 
pomôcky optimálnym spôsobom utlmujúca reflexy 
horných dýchacích ciest. 

• Inhalačná indukcia: poskytuje vynikajúce 
podmienky na zasúvanie u detí a niektorých 
dospelých. 

• Indukcia thiopentónom alebo inými barbiturátmi: 
barbituráty samy osebe nie sú ideálnym 
indukčným činidlom pre zasúvanie. 

8.3 Metóda zasúvania 

Pomôcku LMA® ProSeal™ možno zasunúť 
štandardnou technikou použitím prsta alebo palca, 
v závislosti od prístupu k telu pacienta.  

LMA® ProSeal™ možno zasúvať aj pomocou 
zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer. Jednoúčelový 
zavádzač môže predstavovať oveľa vhodnejší spôsob 
než zasúvanie palcom alebo prstom, najmä pri použití 
LMA® ProSeal™ rozmerov 1 až 2½. 

Pri všetkých troch spôsoboch sa postupuje podľa 
rovnakých princípov. Pre správne umiestnenie 
dýchacej pomôcky LMA® distálny koniec nesmie 
vstúpiť do valikul alebo hlasivkovej štrbiny, resp. sa 
zachytiť v mieste oproti hrtanovej príchlopke alebo 
arytenoidom. Manžeta musí byť vysatá, musí mať 
správny klinovitý tvar (obrázky 6a a 6b) a pri zasúvaní 
ju treba tlačiť oproti hornej stene hltanu pacienta. 
Zasúvací prst musí počas celého zasúvacieho 
manévru tlačiť trubicu dohora (kraniálne), aby nedošlo 
ku kontaktu so štruktúrami vpredu. 

  

Obrázok 6a: Pomôcka LMA® ProSeal™ správne vysatá 
pred zasunutím. 

Obrázok 6b 

Obrázok 7a: Hrot zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer 
zasuňte do strmeňa. 

Obrázok 7b: Trubice ohnite podľa tvaru čepele 
zavádzača LMA® ProSeal™ Introducer a proximálny 
koniec dýchacej trubice zasuňte do určeného slotu. 

Obrázok 8: Spojenie pomôcky LMA® ProSeal™ 

a zavádzača LMA ProSeal™ Introducer. 

Obrázok 9: Hrot manžety zatlačte oproti 
tvrdému podnebiu. 
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8.4 Zasúvanie pomocou zavádzača 
LMA® ProSeal™ Introducer 

Tento spôsob je odporúčaný pri veľkostiach 
pomôcky LMA® ProSeal™ 1 až 2½. 

Podľa informácií v prílohe na konci tohto návodu 
zvoľte správny rozmer zavádzača.  

Hrot zavádzača zasuňte do strmeňa, ktorý sa 
nachádza hneď za maskou (obrázok 7a). Trubice 
ohnite podľa tvaru čepele zavádzača a v tejto polohe 
ich zaistite tak, že proximálny koniec dýchacej 
trubice zasuniete do určeného slotu (obrázok 7b). 
Pripravené spojenie pomôcky LMA® ProSeal™ so 
zavádzačom je zobrazené na obrázku 8. 

Pod zrakovou kontrolou hrot manžety zatlačte oproti 
tvrdému podnebiu a manžetu vyrovnajte do jednej 
roviny s ním (obrázok 9). Počas zasúvania by mala 
byť zadná strana masky v kontakte s tvrdým 
podnebím a predná strana s dýchacím otvorom by 
mala čeliť jazyku. Skontrolujte polohu masky 
a kĺzavým pohybom oproti podnebiu manžetu 
zasuňte ďalej dovnútra (obrázok 10). Prostredníkom 
zatlačte sánku smerom nadol, prípadne inštruujte 
asistenta, aby sánku na okamih zatlačil za vás. 

Podnebie s príliš vysokým oblúkom si môže 
vyžadovať mierne laterálny prístup. Nazrite pozorne 
do úst a skontrolujte, či sa hrot manžety neprehýba. 
S čepeľou zavádzača nasmerovanou k brade 
zasuňte pomôcku dovnútra jediným hladkým 
otáčavým pohybom (obrázok 11).  

Počas zasúvania sledujte oblúk tuhej zavádzacej 
pomôcky. Čeľusť by pri tejto procedúre nemala byť 
otvorená doširoka, aby jazyk a hrtanová príchlopka 
príliš nepoklesli a nezablokovali tak ďalší postup 
masky. Rukoväť netlačte páčivým pohybom v snahe 
nechať ústa otvorené. Postupujte až do hypofarynxu, 
až kým nepocítite definitívny odpor (obrázok 12). 

Pri odstraňovaní zavádzača si pomôžte voľnou rukou, 
ktorá doteraz držala hlavu, a pridržte ňou dýchaciu 
trubicu (obrázok 13). Predídete tak riziku, že pri 
odoberaní zavádzača spolu s ním dislokujete aj 
dýchaciu pomôcku LMA® ProSeal™. Takýmto 
spôsobom môžete dokončiť aj samotné zasunutie, 
ak sa vám ho nepodarilo úplne dosiahnuť pomocou 
zavádzača. V tomto bode by mala byť dýchacia 
pomôcka LMA® ProSeal™ správne umiestnená, 
s hrotom pevne posadeným oproti hornému 
pažerákovému zvieraču. 

Upozornenie: Pred infláciou a fixáciou pomôcky 
LMA® ProSeal™ by ste mali odstrániť zavádzač. 

8.5 Metóda zasúvania pomocou 
ukazováka 

Dýchaciu pomôcku LMA® ProSeal™ uchopte do ruky 
ako pero, pričom ukazovák oprite do zavádzacieho 
strmeňa (obrázok 14). Všimnite si pozíciu ruky 
a ohyb zápästia (obrázok 15).  

Pod zrakovou kontrolou hrot manžety zatlačte oproti 
tvrdému podnebiu a manžetu vyrovnajte do jednej 
roviny s ním. Všimnite si pozíciu ruky a zápästia 
(obrázok 16). Podnebie s príliš vysokým oblúkom si 
môže vyžadovať mierne laterálny prístup. Pred 
ďalším postupom nazrite pozorne do úst 
a skontrolujte, či je hrot manžety v polohe oproti 
podnebiu správne vyrovnaný.  

Obrázok 12: S pomôckou postupujte do hypofarynxu, 
až kým nepocítite odpor. 

Obrázok 10: Manžetu zatlačte ďalej do úst, pričom ju 
neustále tlačte oproti podnebiu. 

Obrázok 11: Pomôcku zasuňte dovnútra otáčavým 
pohybom sledujúc krivky tvrdého a mäkkého podnebia. 

Obrázok 13: Pridržte trubice na mieste a zavádzač 

LMA ProSeal™ Introducer odoberte. 

Obrázok 14: Pomôcku LMA® ProSeal™ uchopte do ruky 
a ukazovák oprite do strmeňa. 

Obrázok 15: Dýchaciu pomôcku uchopte do ruky s 
ukazovákom opretým do strmeňa. Všimnite si ohnutie 
zápästia. 

Obrázok 16: Masku zatlačte nahor o tvrdé podnebie. 

Obrázok 18: Ukazovák tlačte k druhej ruke, ktorou 
vytvárate protitlak. 

Obrázok 17: Masku kĺzavým pohybom zasúvajte 
dovnútra, až kým sa prst nenarovná. 
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Viac otvorené ústa vám umožnia ľahšie skontrolovať 

pozíciu masky. Prostredníkom zatlačte sánku 

smerom nadol, prípadne inštruujte asistenta, aby 

sánku na okamih zatlačil za vás. 

Ako sa prst vnára čoraz hlbšie do úst, v kĺbe sa začne 
narovnávať (obrázok 17). Čeľusť by pri tejto 
procedúre nemala byť otvorená doširoka, aby jazyk 
a hrtanová príchlopka príliš nepoklesli 
a nezablokovali tak ďalší postup masky. 

Pri zavádzaní pomôcky ukazovákom si pomôžte 
druhou rukou, ktorou vytvárajte protitlak (obrázok 18). 
Neaplikujte však prílišnú silu. Postupujte s pomôckou 
až do hypofarynxu, kým nepocítite definitívny odpor. 
Zasunutie nemôže byť úplné, kým nie je ukazovák 
úplne natiahnutý a zápästie v plnej miere ohnuté 
(obrázok 19).  

V závislosti od veľkosti pacienta môže byť niekedy 
nutné zasunúť do ústnej dutiny ukazovák v celej jeho 
dĺžke, kým narazíte na odpor. 

Pri vyťahovaní prsta si pomôžte voľnou rukou, ktorá 
doteraz držala hlavu, a zatlačte ňou trochu dýchaciu 
trubicu smerom nadol (obrázok 20). Takýmto 
spôsobom predídete tomu, že spolu s prstom sa 
vysunie aj dýchacia pomôcka LMA® ProSeal™. 
Okrem toho vám to umožní dokončiť aj samotné 
zasunutie v prípade, že sa vám ho pomocou 
ukazováka nepodarilo úplne dosiahnuť. V tomto 
bode by mala byť dýchacia pomôcka LMA® ProSeal™ 
správne umiestnená, s hrotom pevne posadeným 
oproti hornému pažerákovému zvieraču. 

8.6 Metóda zasúvania pomocou palca 

Technika zasúvania pomocou palca je vhodná, keď 
je ťažké pristúpiť k pacientovi odzadu, prípadne na 
rýchle zabezpečenie dýchacích ciest pri náhlej 
kardiopulmonálnej resuscitácii. Palec sa zasunie do 
strmeňa podľa nákresu na obrázku 21. Zasunutie 
prebieha podobne ako pri technike s ukazovákom. 

Postupne ako sa palec vnára do úst, prsty sa 
narovnávajú dopredu ponad tvár pacienta. Palec sa 
zasunie v celej svojej dĺžke. Tlačenie palcom proti 
tvrdému podnebiu zároveň spôsobuje napínanie 
hlavy dozadu (obrázky 22 – 25). 

 

8.7 Problémy pri zasúvaní 

Neadekvátna hĺbka anestézie môže vyvolať kašeľ 
a zadržiavanie dychu počas zasúvania. Ak by k tomu 
došlo, anestéziu treba okamžite prehĺbiť inhalačným 
alebo intravenóznym prostriedkom a zriadiť 
manuálnu ventiláciu. 

Ak sa ústa pacienta nedajú otvoriť dostatočne na to, 
aby sa do nich dala vložiť maska, v prvom rade 
zabezpečte u pacienta adekvátnu anestéziu. Môžete 
požiadať asistenta, aby tlačil čeľusť smerom dole. 
Tento manéver vám umožní ľahšie nazrieť do úst 
a skontrolovať pozíciu masky. Každopádne, keď sa 
maska dostane za zuby, tlak na čeľusť povoľte. 

Manžeta musí tlačiť trubicu počas celého zasúvacieho 
manévru proti podnebiu, inak sa hrot môže zrolovať 
alebo naraziť na nepravidelnosť či opuch v zadnom 
hltane (napr. hypertrofované mandle). Ak manžeta nie 
je rovná, prípadne sa začne počas zasúvania skrúcať, 
celú masku treba vytiahnuť a pokúsiť sa ju zasunúť 
odznova. V prípade tonzilárnej obštrukcie často 
pomôže postupovať maskou diagonálne.  

Ak je ťažké úspešne dokončiť zasunutie zvolenou 
technikou, treba vyskúšať niektorý iný z vyššie 
opísaných alternatívnych postupov. 

8.8 Inflácia pomôcky 

Po zasunutí by trubice mali vyčnievať z úst priamo 
kaudálne. Bez pridržiavania trubíc napustite 
manžetu dostatočným množstvom vzduchu, aby ste 
dosiahli vnútromanžetový tlak 60 cm H2O (obrázok 
26). Inflačné hodnoty v prílohe na konci tohto návodu 
predstavujú maximálne inflačné objemy. Na 
dosiahnutie priľnutia, resp. vnútromanžetového tlaku 
na úrovni 60 cm H2O stačí častokrát polovica 
udávaného maximálneho objemu. 

Obrázok 19: S pomôckou postupujte do hypofarynxu, 
až kým nepocítite odpor. 

Obrázok 20: Pri vyťahovaní prsta jemne stlačte vonkajší 
koniec dýchacej trubice smerom nadol. 

Obrázok 21: Pomôcku držte s palcom zasunutým 
v strmeni. 

Obrázok 22: Masku umiestnite oproti tvrdému podnebiu. 

Obrázok 23: Keď je palec v polohe oproti podnebiu, 
zatlačte kraniálne (v smere šípky), aby sa hlava napla. 

Obrázok 24: Prsty smerujte dopredu ponad tvár, aby sa 
palec mohol zasunúť dnu. 

Obrázok 26: Pomôcku LMA® ProSeal™ napustite 
vzduchom; neprekročte tlak 60 cm H2O. 

Neprekročte tlak 60 cm H2O 

Obrázok 25: Pri dokončení zasúvania si pomôžte druhou 
rukou podľa nákresu. 
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Varovanie: Zasunutú manžetu nikdy nenafukujte nad 
odporúčanú hranicu. Nepresiahnite vnútromanžetový 
tlak 60 cm H2O. Manžeta je skonštruovaná na nižšie 
úrovne tlaku (na úrovni okolo 60 cm H2O). Nadmerné 
nahustenie nemusí zlepšiť priľnutie, naopak, môže byť 
sprevádzané ischémiou sliznice a spôsobiť dislokáciu 
pomôcky a kolaps drenážnej trubice.  

Varovanie: Nadmerný tlak vnútri manžety môže 
zapríčiniť nesprávnu polohu pomôcky 
a faryngolaryngeálne poranenia, vrátane bolesti hrdla, 
dysfágie a poranenia nervu. 

Počiatočný objem manžety sa bude líšiť v závislosti od 
pacienta, veľkosti pomôcky, polohy hlavy a hĺbky 
anestézy. Počas nafukovania trubicu nepridržiavajte – 
mohlo by to zabrániť usadeniu masky vo vnútri do 
správnej polohy. Pri nafukovaní, ako sa pomôcka 
usádza v hypofarynxe, možno niekedy zaznamenať 
mierne vysúvanie trubíc smerom von z ústnej dutiny.  

Správne umiestnenie môže naznačovať niektorý alebo 
viacero z nasledujúcich znakov: mierne vysunutie trubice 
po inflácii, prítomnosť hladkého oválneho vydutia v krku v 
oblasti štítnej žľazy a prstencovej chrupavky, prípadne 
viditeľná neprítomnosť manžety v ústnej dutine. 

8.9 Napojenie na systém anestézie 

S maximálnou pozornosťou, aby nedošlo k dislokácii, 
napojte pomôcku na anestetický okruh a zriaďte jemnú 
manuálnu ventiláciu na infláciu pľúc, pričom sledujte, či 
niekde nedochádza k únikom. Potvrdenie adekvátnej 
výmeny plynov sa vykoná auskultáciou a kapnograficky. 
Auskultáciu vykonajte v anterolaterálnom krčnom 
regióne so zameraním na abnormálne zvuky, ktoré by 
mohli indikovať mierny kŕč hrtanu, resp. ľahkú anestéziu. 

8.10 Diagnostika správneho alebo 
nesprávneho umiestnenia masky 

Pri zasúvaní a inflácii pomôcky LMA® ProSeal™ pozorne 

sledujte prednú časť krku, kde sa prstencová chrupavka 

má vysúvať mierne smerom dopredu, čo naznačuje 
správne prechádzanie hrotu masky v priestore za ňou.  

Správne umiestnenie (obrázok 27a) by malo vytvoriť 

tesné priľnutie masky ku glotisu (tesnenie 1) a jej hrot 

by mal byť zaklinený oproti hornému pažerákovému 
zvieraču (tesnenie 2). Zákusný blok by sa mal 
nachádzať medzi zubami. Ak je maska v dôsledku 

neúplného zasunutia umiestnená príliš proximálne, po 
inflácii pľúc dôjde k unikaniu plynu z proximálneho 
konca drenážnej trubice, a takéto umiestnenie poskytne 

len malú ochrana v prípade žalúdočného refluxu 
(obrázok 27b). Tento stav sa musí napraviť repozíciou 
masky. Nepokúšajte sa napraviť únik okludovaním 

drenážnej trubice. 

Zriedkavo sa stáva, že slabo vysatá alebo zasunutá maska 

vojde do hrtanovej predsiene (obrázok 27c). V takej situácii 
može dôjsť k istej obštrukcii ventilácie a cez proximálny 

koniec drenážnej trubice môže dochádzať k unikaniu plynu. 
Napriek primeranej anestézii, obštrukcia sa ešte zhorší s 
tým, ako sa maska zatlačí ďalej. Masku treba teda vytiahnuť 

a zasunúť znovu. Na diagnostiku správneho umiestnenia 
masky, prípadne na detekciu jej nesprávneho umiestnenia, 
vám pomôže väčšia kvapka (1 až 2 ml) lubrikačného gélu, 

„posadená“ do proximálneho otvoru drenážnej trubice. Ak 
je maska umiestnená správne, mali by ste pozorovať 
mierne meniskovité dvíhanie a klesanie lubrikantu v otvore 

trubice. Ak sa lubrikant vôbec nehýbe, prípadne je z trubice 
vychrlený von, maska je umiestnená nesprávne. 

Chabé zasunutie alebo deflácia manžety môžu spôsobiť, 
že hrot masky sa v hypofarynxe prehne dozadu a 
spôsobí obštrukciu drenážnej trubice (obrázok 27d). Že 
je hrot prehnutý vám môže naznačiť absencia 
meniskovitého pohybu lubrikačného gélu. Jednoduchou 
neinvazívnou metódou na otestovanie tohto problému je 
zasunutie žalúdočnej sondy až na koniec hrotu masky, 
čím zistíte, či je trubica v celej dĺžke priechodná. Ak 
žalúdočná sonda nedosiahla distálny koniec drenážnej 
trubice, hrot masky je s najväčšou pravdepodobnosťou 
prehnutý. Alternatívne môžete tento fakt potvrdiť optickou 
sondou. Masku treba vybrať a zasunúť znovu. 

Ak chcete rozlíšiť, či je maska umiestnená príliš 
vysoko (obrázok 27b) alebo zašla do glotisu 
(obrázok 27c), zatlačte ju hlbšie do vnútra. To síce 
vyrieši unikanie vzduchu, ak je maska privysoko, no 
na druhej strane, keď hrot masky vojde do glotisu, 
zvýši sa obštrukcia ventilácie. 

Varovanie: Ak pomôcka vykazuje unikanie vzduchu 
cez drenážnu trubicu aj napriek jej správnemu 
umiestneniu, môže to znamenať jej poškodenie 
(napr. pretrhnutie alebo prederavenie vnútornej 
drenážnej trubice). Ak je pomôcka akokoľvek 
poškodená, nemala by sa použiť. 

V prílohe sa nachádza príručka na správne 
umiestnenie pomôcky LMA® ProSeal™. 

8.11 Zafixovanie pomôcky 

Všetky veľkosti pomôcky LMA® ProSeal™ majú 
integrovaný zákusný blok, okrem LMA® ProSeal™ 
veľkosti 1. Po inflácii zafixujte pomôcku na mieste 
lepiacou páskou, presne podľa nákresu na obrázku 
28. Všimnite si, že na vonkajší koniec zafixovanej 
vzduchovej trubice fixácia pôsobí miernym tlakom. 
To zaručuje, že hrot masky zostáva po celý čas 
bezpečne pritlačený k hornému pažerákovému 
zvieraču. Aby nedošlo k vytáčaniu pomôcky, 
zafixujte ju obmotaním pásky v stredovej línii nad 
bradou, podľa nákresu na obrázku 28. 

Zvlášť opatrní buďte pri fixácii dýchacej trubice 
pomôcky LMA® ProSeal™ veľkosti 1, kde treba 
zabezpečiť, aby sa manžeta nevytočila 
a nedislokovala. Aj keď vďaka dizajnu s dvomi 
trubicami je dýchacia pomôcka stabilnejšia a menej 
náchylná na vytáčanie, vzhľadom na absenciu 
zákusného bloku, predsa len, treba byť opatrný. 

Varovanie: Pomôcka LMA® ProSeal™ veľkosti 1 si 
vzhľadom na absenciu zákusného bloku vyžaduje pri 
fixácii zvýšenú opatrnosť. 

 

  

Obrázok 28: Pomôcku zafixujte na mieste pomocou 
lepiacej pásky. 

Obrázok 27c: Nesprávne umiestnenie Pomôcka 
LMA® ProSeal™ umiestnená s hrotom v hrtanovej 
predsieni; dochádza k obštrukcii ventilácie a ak sa 
maska zatlačí ešte viac distálne, k jej deteriorácii. 

Obrázok 27a: Správne umiestnenie  
Pomôcka LMA® ProSeal™ v správnej polohe:  
s dobrým priľnutím bez žalúdočnej insuflácie. 

Priľnutie 2 Priľnutie 1 

Obrázok 27b: Nesprávne umiestnenie  
Pomôcka LMA® ProSeal™ umiestnená príliš vysoko  
v hrtane: slabé tesnenie umožňujúce plynu a tekutine 
voľne pretekať v smeroch naznačených šípkami; únik 
cez drenážnu trubicu možno eliminovať zatlačením 
masky hlbšie. 

Obrázok 27d: Nesprávne umiestnenie Maska pomôcky 
LMA® ProSeal™ v hypofarynxe prehnutá dozadu na seba; 
spôsobuje obštrukciu drenážnej trubice. 
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9 FÁZA ANESTÉZY A PREBÚDZANIA 

Podobne ako pri iných metódach zabezpečenia 
dýchacích ciest, aj pri použití pomôcky 
LMA® ProSeal™ sa odporúča využiť pulzovú 
oxymetriu a kapnografiu. Využiť ich možno pri 
spontánnej aj riadenej ventilácii. 

9.1 Spontánna ventilácia 

Pomôcka LMA® ProSeal™ je dobre tolerovaná 
u spontánne dýchajúcich pacientov pri použití 
prchavých látok alebo intravenóznej anestézie za 
predpokladu, že hladina anestézie je adekvátna úrovni 
chirurgických stimulov a manžeta nie je prehustená. 

Kašeľ, zadržiavanie dychu alebo pohnutie môžu byť 
dôsledkom neadekvátnej anestézie, keď účinok 
indukčného činidla vyprchal skôr, než bola 
zabezpečená potrebná úroveň udržiavacej anestézy. 
Môže k nemu dôjsť najmä pri externom stimule, 
napríklad pri začatí chirurgického zákroku alebo 
otáčaní pacienta vtedy, keď bola zle odhadnutá 
hladina anestézie. V tom prípade treba ventilácii 
jemne pomôcť, kým sa dýchanie nenavráti. 

9.2 Pozitívna tlaková ventilácia (PPV) 

Aj keď je využiteľná aj u pacientov so spontánnou 
ventiláciou, dýchacia pomôcka LMA® ProSeal™ bola 
navrhnutá predovšetkým na použitie pri pozitívnej 
tlakovej ventilácii (PPV) s aplikáciou svalových 
relaxantov alebo bez nich. Keď máte spôsob 
relaxácie zvolený, relaxant môže byť podaný pred 
alebo po zasunutí. 

Alternatívne, ak by si zmena chirurgického alebo 
diagnostického zákroku vyžiadala zmenu relaxačnej 
techniky, svalové relaxancium môže byť podané 
kedykoľvek. Mäkší materiál manžety, hlbšie telo 
masky a špeciálny tvar manžety LMA® ProSeal™ 
zabezpečujú jemnejšie, no zároveň lepšie priľnutie 
k laryngeálnemu otvoru v porovnaní s pomôckou 
LMA® Classic™.  

 

 

Pri použití LMA ProSeal™ pri PPV je nutné dbať na 
nasledujúce body: 

• Drenážna trubica môže pri PPV slúžiť aj ako 
odvzdušňovací kanál, ktorý zabraňuje 
žalúdočnej insuflácii. Napriek tomu, vdychové 
objemy by nemali prekročiť 8 ml/kg a maximálne 
nádychové tlaky by mali byť udržiavané pod 
hranicou maximálneho prítlaku dýchacej 
pomôcky, ktorý sa u jednotlivých pacientov bude 
líšiť, no v priemere býva do 30 cm H2O pri použití 
pomôcky LMA® ProSeal™, čo je o 10 cm H2O 
viac, než pri použití LMA® Classic™.  

• Prípadné unikanie vzduchu pri PPV môže mať 
tieto dôvody: 

– ľahká anestézia, spôsobujúca istý stupeň 
glotického uzavretia, 

– neadekvátna neuromuskulárna blokáda, 

– znížená roztiahnuteľnosť pľúc v súvislosti so 
zákrokom alebo v dôsledku faktorov na strane 
pacienta, alebo 

– dislokácia alebo migrácia manžety v dôsledku 
ťahu alebo otočenia hlavou. 

• Ak počas PPV spozorujete únik vzduchu cez 
drenážnu trubicu aj napriek tomu, že anestézia 
je adekvátna, dôvodom môže byť migrácia 
masky v proximálnom smere. V takom prípade 
skontrolujte, či sú fixačné pásky na svojom 
mieste, a v prípade potreby ich znovu zafixujte, 
pričom trubice zatlačte dovnútra, nech sa hrot 
masky znovu ocitne v priestore oproti hornému 
pažerákovému zvieraču. 

• V prípade unikania vzduchu v oblasti manžety 
určite nepostupujte tým spôsobom, že manžetu 
dohustíte. Dohustenie by vôbec nemuselo 
zlepšiť jej priľnutie, naopak, mohlo by únik ešte 
zintenzívniť tým, že by v predtým mäkkej 
manžete vzniklo napätie, v dôsledku ktorého by 
bola vytlačená z hrtanu. 

9.3 Použitie drenážnej trubice 

Varovanie: Nepokúšajte sa zasúvať žalúdočnú 
sondu cez drenážnu trubicu LMA® ProSeal™, ak cez 
ňu uniká vzduch a ak je známy alebo je podozrenie 
na patologický stav pažeráka alebo jeho poškodenie. 

Ak klinická indikácia dovolí zavedenie žalúdočnej 
sondy do žalúdka, satie by sa nemalo začať skôr, 
než sonda dosiahne žalúdok. 

Upozornenie: Satie by sa nemalo aplikovať priamo 
na konci drenážnej trubice, pretože by to mohlo 
spôsobiť jej kolaps a zapríčiniť možné poranenie 
horného pažerákového zvierača.  

Primárnou funkciou drenážnej trubice je 
zabezpečenie oddeleného kanálového spojenia 
z a do tráviaceho traktu. Prostredníctvom neho môžu 
byť odvádzané plyny a tekutiny z tela pacienta 
a môže tiež slúžiť na slepé zavedenie orogastrickej 
sondy v ktoromkoľvek okamihu počas anestézy 
(obrázok 29). Maximálne rozmery žalúdočných sond 
nájdete v prílohe na konci tohto návodu.  

Orogastrickú sondu treba dôkladne nalubrikovať 
a zasúvať pomaly a opatrne. Pri používaní týchto 
sond v spojení s dýchacou pomôckou LMA® 
ProSeal™ je dôležité predísť potenciálnemu 
poraneniu spôsobenému v súvislosti s nadmernou 

tuhosťou sondy. Z tohto dôvodu upozorňujeme: 
nepoužívajte orogastrické sondy, ktoré sú v dôsledku 
skladovania v mrazničke stuhnuté. Zabezpečte, aby 
sonda mala minimálne teplotu miestnosti. 

Pri zasúvaní (obrázok 30) častokrát narazíte na 
mierny odpor horného zvierača, ktorý treba hrotom 
katétra jemným tlakom prekonať. Nikdy nepostupujte 
silou. Ak sonda s primeraným rozmerom nedokáže 
hadicou prejsť, maska môže byť prelomená alebo 
v zlej polohe. V takých prípadoch treba masku 
vytiahnuť a zasunúť znovu. Neaplikujte však prílišnú 
silu. O vytiahnutí orogastrickej trubice treba 
rozhodnúť po zodpovednom klinickom zvážení. 

VAROVANIE: Aby nedošlo k poraneniu, pri zasúvaní 
žalúdočnej sondy cez drenážnu trubicu LMA® 
ProSeal™ nikdy nepostupujte silou. 

9.4 Možné problémy po zasunutí 

Neadekvátna hladina anestézie 

Najbežnejším problémom po zasunutí pomôcky je 
neudržanie adekvátnej hladiny anestézie. Nasaďte ďalší 
bolus indukčného činidla alebo zvýšte koncentráciu 
prchavej látky, a jemne pritom asistujte ventilácii. 

Difúzia oxidu dusného 

Oxid dusný preniká do manžety a spôsobuje 
zvyšovanie vnútromanžetového tlaku. Miera prenikania 
a výsledný maximálny tlak sa môžu líšiť v závislosti od 
počiatočného objemu vzduchu, ktorým bola manžeta 
nahustená, druhu použitých plynov, percenta oxidu 
dusného v inhalovanej zmesi a od veľkosti pomôcky. 

S nadmerným zvyšovaním vnútromanžetového tlaku 
sa zvyšuje aj výskyt pooperačnej bolesti hrdla. Aby sa 
predišlo riziku bolesti hrdla alebo prípadného 
neurovaskulárneho poranenia, tlak v manžete by sa 
mal periodicky kontrolovať a plyn z nej odsávať, aby sa 
hodnota vnútromanžetového tlaku udržiavala na  60 cm 
H2O, resp. na najnižšej hodnote, ktorá postačuje na 
priľnutie manžety. Kontrolu tlaku možno dosiahnuť 
viacerými spôsobmi. Po prvé, možno použiť snímač 
tlaku alebo tlakový prevodník. Po druhé, možno 
uskutočniť hmatovú kontrolu inflačného indikačného 
balónika. Pri hodnote vnútromanžetového tlaku na 
úrovni 60 cm H2O by mal byť inflačný balónik celkom 
poddajný. Ak začne byť balónik tuhý alebo začne 
tvarom pripomínať olivu, naznačuje to, že tlak 
v manžete je príliš vysoký. Vtedy treba objem vzduchu 
v manžete znížiť a udržiavať na úrovni blízkej 
počiatočnému kontrolnému objemu.  

Varovanie: Nadmerný tlak vnútri manžety môže 
zapríčiniť nesprávnu polohu pomôcky 
a faryngolaryngeálne poranenia, vrátane bolesti 
hrdla, dysfágie a poranenia nervu. 

Slabé priľnutie dýchacej pomôcky/unikanie 
vzduchu 

Ak na začiatku alebo počas procedúry spozorujete 
náznaky slabého priľnutia dýchacej pomôcky alebo 
unikania vzduchu, môžete vykonať jedno alebo 
viacero z nasledujúcich opatrení: 

• Skontrolujte, či je dostatočne hlboká anestézia 
a v prípade potreby ju prehĺbte. 

• Na začiatku a potom periodicky kontrolujte tlak 
v manžete, najmä pri použití oxidu dusného. 

Obrázok 29: Pomôcka LMA® ProSeal™  
s orogastrickou sondou. 

Obrázok 30: Prechod orogastrickej sondy cez pomôcku 
LMA® ProSeal™ do horného pažerákového zvierača. 
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• Zaistite, aby vnútromanžetový tlak nebol > 60 cm 
H2O; ak je vyšší, znížte ho, a pritom udržiavajte 
adekvátne priľnutie manžety. 

• Ak je maska posadená príliš vysoko vo farynxe, 
zatlačte ju nižšie, kým nepocítite kontakt jej hrotu 
s horným pažerákovým zvieračom. 

• Dbajte na správne zafixovanie pomôcky; pri 
prichytávaní lepiacou páskou ju tlačte proti 
podnebiu. 

• Pred samotným umiestnením vždy skontrolujte 
celistvosť manžety. 

Nesprávne umiestnenie dýchacej pomôcky 

Vo všeobecnosti sa zlé umiestnenie dýchacej 
pomôcky dá zistiť kapnografiou alebo pozorovaním 
zmien v dychovom objeme, teda napríklad nižším 
objemom vydychovaného vzduchu. Ak je podozrenie 
na nesprávne umiestnenie, skontrolujte, či sa na krku 
nachádza hladký oválny opuch vybiehajúci pod 
štítnou chrupavkou. Ak sa tam nenachádza, môže to 
indikovať nesprávne predné umiestnenie hrotu 
masky do laryngeálneho otvoru, najmä ak situáciu 
sprevádza nezvyčajne predĺžená výdychová fáza. Ak 
je podozrenie na nesprávne umiestnenie, dýchaciu 
pomôcka sa môže vytiahnuť a po zabezpečení 
adekvátnej úrovne anestézie znovu zasunúť. 

Konkrétne formy nesprávneho umiestnenia pomôcky 
LMA® ProSeal™ sú bližšie rozoberané v sekcii 8.10. 
Okrem toho, v dôsledku nadmernej inflácie manžety 
môže dôjsť k migrácii/rotácii pomôcky LMA® ProSeal™, 
prasknutiu manžety, prípadne k nepredvídanej 
dislokácii. Na začiatku a potom periodicky kontrolujte 
tlak v manžete a pred použitím skontrolujte celistvosť 
manžety a zabezpečte správne zafixovanie pomôcky. 
Ak sa pomôcka LMA® ProSeal™ počas zasúvania tlačí 
von z úst, je možné, že maska je nesprávne 
umiestnená a distálny hrot vo farynxe má prehnutý 
dozadu. V tom prípade pomôcku vyberte a znovu 
zasuňte, alebo prstom hrot upravte. 

Neočakávaná regurgitácia 

Regurgitácia sa môže objaviť aj u pacientov nalačno, 
a to z rôznych dôvodov (napríklad, ak je anestézia 
zrazu neadekvátna), pričom tekutina odteká von cez 
drenážnu trubicu. Na prípadoch exitovaných 
pacientov je dokumentované, že pokiaľ je maska 
správne umiestnená, tekutiny prechádzajú 
drenážnou trubicou bez kontaminácie larynxu. 

Ak dôjde k regurgitácii, dýchaciu pomôcku, za 
predpokladu, že saturácia kyslíkom je na prijateľných 
úrovniach, netreba vyberať. Skontrolujte, či je anestézia 
dostatočne hlboká, a ak je to vhodné, intravenózne ju 
prehĺbte. Ak k refluxu dôjde v spojitosti s nesprávne 
umiestnenou maskou, teoreticky hrozí aspirácia.  

V prípade podozrenia na aspiráciu pri použití 
pomôcky treba pacienta okamžite otočiť tvárou dole. 
Okamžite odpojte anestetický okruh, aby obsah 
žalúdka nebol vtlačený do pľúc. Skontrolujte, či je 
hĺbka anestézie dostatočná, a ak je to vhodné, 
intravenózne ju prehĺbte. Upravte pozíciu pomôcky 
tak, aby sa jej distálny koniec opieral o horný 
pažerákový zvierač, a v tejto polohe ju zafixujte 
podľa postupov opísaných v sekcii 8.11. Následne by 
sa cez dýchaciu trubicu malo aplikovať odsávanie. 
Ak sú reflexy dýchacích ciest primerane utlmené, je 
možné pristúpiť k odsávaniu tracheobronchiálneho 
stromu pomocou optického bronchoskopu cez 
dýchaciu trubicu. 

Ak je podozrenie na prítomnosť ďalšieho 
žalúdočného obsahu, cez drenážnu trubicu môžete 
dovnútra zasunúť žalúdočnú sondu. Ak je saturácia 
kyslíkom udržiavaná na prijateľnej úrovni, pomôcku 
by ste nemali vyberať.  

Ak si to klinické podmienky vyžadujú, začnite 
s prípravou na okamžitú tracheálnu intubáciu 
pacienta. Ak došlo k aspirácii, pacient by mal byť 
podrobený röntgenologickému vyšetreniu a liečený, 
podľa klinického posúdenia, antibiotikami, 
fyzioterapiou a tracheálnym odsávaním. 

Obštrukcia dýchacích ciest pri použití 
LMA® ProSeal™ 

Existujú správy o obštrukcii dýchacích ciest pri 
použití dýchacej pomôcky LMA® ProSeal™. Niektoré 
z nich sa týkajú hlasného dýchania a podtlaku, ktorý 
spôsobuje pri nádychoch vťahovanie vzduchu do 
pažeráka. Iní lekári zaznamenali pri použití dýchacej 
pomôcky LMA® ProSeal™ zvýšený výskyt chrčania. 
Jedným z predpokladaných mechanizmov 
obštrukcie dýchacích ciest je tlak vytváraný distálnou 
časťou masky, spôsobujúci zúženie glotického 
vstupu a následné mechanické uzavretie hlasiviek. 
Ďalším mechanizmom je prehnutie steny manžety 
mediálne, spôsobujúce fyzickú obštrukciu dýchacích 
ciest. Ak pacient vykazuje známky obštrukcie 
dýchacích ciest, malo by byť prijaté minimálne jedno 
alebo viacero z nasledujúcich opatrení: 

• Skontrolujte, či je dostatočne hlboká anestézia 
a v prípade potreby ju prehĺbte. 

• Zaistite, aby vnútromanžetový tlak nebol > 60 cm 
H2O; ak je vyšší, znížte ho, a pritom udržiavajte 
adekvátne priľnutie manžety. 

• Ak pacient spontánne dýcha, zabezpečte 
pozitívny tlak na konci výdychu na klinicky 
bezpečnej úrovni alebo použite pozitívnu tlakovú 
ventiláciu (PPV).  

• Pokúste sa dostať hlavu a krk pacienta do 
polohy ranného nádychu (hlava natiahnutá 
a šija ohnutá). 

• Zvážte optické vyšetrenie na zhodnotenie polohy 
manžety a funkčnosti hlasiviek. 

• Ak všetko ostatné zlyhá, pomôcku vytiahnite 
a znovu zaveďte.  

• Ak sa to zdá primerané, zvážte zasunutie 
pomôcky LMA® ProSeal™ menšej veľkosti. 

Upozornenie: Ak problémy s dýchacími cestami 
pretrvávajú alebo je ventilácia nedostatočná, mali by 
ste pomôcku LMA® ProSeal™ odstrániť a zabezpečiť 
dýchacie cesty iným spôsobom. 

9.5 Prebúdzanie z anestézie a vybratie 
pomôcky 

Ak je aplikovaný, zrušte neuromuskulárny blok, resp. 
ho pred vypnutím anestetického činidla na konci 
chirurgického alebo diagnostického zákroku 
nechajte odznieť. S jemne asistovanou ventiláciou 
by mal byť pacient ponechaný, aby začal dýchať 
spontánne. V tejto fáze sa odporúča skontrolovať 
vnútromanžetový tlak. 

Správne umiestnená pomôcka LMA® ProSeal™ je 
dobre tolerovaná až do návratu obranných reflexov 
za predpokladu, že vnútromanžetový tlak je 
udržiavaný okolo úrovne 60 cm H2O. Znamená to, že 
dýchacie cesty sa dajú udržať čisté až do momentu, 

keď je pacient schopný účinne prehĺtať a vykašliavať. 
Vyberanie pomôcky z tela pacienta by sa malo vždy 
uskutočňovať v priestore, kde je k dispozícii 
odsávacie zariadenie a všetko potrebné na prípadnú 
okamžitú tracheálnu intubáciu. Pri vyberaní by mali 
byť dodržané nasledujúce postupy: 

• Monitorovanie pacienta by malo pokračovať 
počas celej fázy prebúdzania. Kyslík by mal byť 
podávaný nepretržite cez anestetický okruh 
alebo prostredníctvom T-kusu. Ak je nutné 
vykonať odsávanie v oblasti ústnej dutiny alebo 
nižšie v dýchacích cestách alebo v oblasti 
drenážnej trubice, malo by sa tak udiať pred 
navrátením reflexov. 

• Pacienta nechajte v kľude, kým sa mu nenavrátia 
reflexy, s výnimkou zavádzania kyslíka 
a vykonávania kontrolných procedúr. 
Neodporúča sa otáčať ho zo supínovej polohy do 
polohy na boku ležmo, ak na to nie je urgentný 
dôvod, ktorým môže byť napríklad regurgitácia 
alebo zvracanie. Ak je žiaduce, aby sa pacient 
prebral v polohe na boku, treba ho do tejto 
polohy dostať ešte vo fáze primeranej anestézie. 

• Zabráňte vysávaniu dýchacej trubice 
s pomôckou LMA® ProSeal™ zavedenou na 
mieste. Nafúknutá manžeta chráni hrtan pred 
orálnymi výlučkami a potreba vysávania je tak 
nepravdepodobná. Vysávanie a fyzická 
stimulácia môžu vyprovokovať, ak je hladina 
anestézie už ľahká, kŕč hrtana. 

• U pacienta sa snažte zachytiť prvé náznaky 
prehĺtania. V momente, keď sa dostaví 
prehĺtanie, býva už zvyčajne bezpečné aj 
príhodné odstrániť lepiacu fixačnú pásku. Avšak 
interval medzi začatím prehĺtania a schopnosťou 
otvoriť ústa je u každého pacienta iný, 
v závislosti od dĺžky a typu anestézie. 

• Vzduch z manžety vypustite a zároveň vytiahnite 
pomôcku až vtedy, keď je pacient schopný na 
povel otvoriť ústa. Ak je vzduch z manžety 
vypustený pred návratom účinného prehĺtania 
a kašľových reflexov, výlučky z horného hltana 
sa môžu dostať do hrtana a spôsobiť kašeľ 
a hrtanový kŕč. Skontrolujte jasnosť dýchacích 
ciest a hĺbku dýchania. V tomto momente, ak je 
to potrebné, možno vykonať orálne odsávanie. 

Ak sa dýchacia pomôcka má vybrať až na izbe 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), personál by 
mal mať absolvované školenie vo všetkých 
aspektoch manipulácie s pomôckou LMA® ProSeal™. 
Ak sa má pomôcka vybrať v operačnej sále, 
anesteziológ by mal byť vždy v pohotovosti 
k dispozícii. 

10 PEDIATRICKÉ POUŽITIE 

Menšie veľkosti dýchacej pomôcky fungujú u detí 
preukázateľne rovnako účinne ako u dospelých, aj 
napriek rozdielnostiam medzi dospelým a detským 
hrtanom. Odporúča sa, aby použitie dýchacej 
pomôcky u novorodencov a malých detí vykonávali 
anesteziológovia, ktorým je problematika detských 
pacientov známa a ktorí už majú skúsenosti 
s použitím anestézie a pomôcky u dospelých.  

V prílohe na konci tohto návodu sú základné pokyny 
na určovanie veľkosti pomôcky. U detí s meniacou 
sa hmotnosťou môže byť nevyhnutné vymeniť 
vybranú veľkosť za inú. 
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Zasúvanie dýchacej pomôcky LMA® u detí sa 
vykonáva rovnakým spôsobom ako u dospelých, buď 
s použitím intravenóznej alebo plynovej indukcie 
v momente, keď je dosiahnutá adekvátna hladina 
anestézie. Úspešné zasunutie sa dá dosiahnuť 
v rovnakej hladine anestézie, akú by bolo treba na 
tracheálnu intubáciu. Výskyt problémov s dýchacími 
cestami pri použití pomôcky LMA® u detí zjavne 
kopíruje trend u dospelých. Treba však zdôrazniť, že 
rovnako ako pri inej forme anestézie a zabezpečení 
dýchacích ciest dojčiat a detí, kde je ventilácia 
neadekvátna, k desaturácii pravdepodobne dôjde 
skôr kvôli ich vyššej spotrebe kyslíka. 

Anestetické dýchanie pomocou dýchacej pomôcky 
LMA® je u detí a dojčiat spojené s vyššou saturáciou 
kyslíkom v porovnaní s použitím tvárovej masky 
a vzduchovodu Guedel a so schopnosťou kašľať 
a kričať pri prebúdzaní. Pomôcka LMA® je vhodná na 
množstvo krátkych pediatrických ambulantných 
chirurgických alebo diagnostických procedúr u tých 
pacientov, kde by bol prístup k hlave a krku inak 
obmedzený tvárovou maskou. 

11 POUŽITIE PRI ZOBRAZOVANÍ 
MAGNETICKOU REZONANCIOU (MRI) 

MR Conditional

Neklinické testovanie ukázalo, že pomôcka 
LMA® ProSeal™ je podmienečne bezpečná 
v prostredí MRI. Pacient s touto pomôckou by mal 
byť bezpečne skenovaný pomocou MRI za týchto 
podmienok: 

• Pred vstupom pacienta do miestnosti so 
systémom na MRI musí byť pomôcka správne
zafixovaná na mieste lepiacou páskou, textilnou
páskou alebo iným vhodným spôsobom, aby
nedošlo k pohybu alebo premiestneniu.

• Statické magnetické pole so silou 3 Tesla alebo 
menšou.

• Maximálny priestorový gradient magnetického
poľa 720 gauss/cm (7,2 T/m) alebo menej.

• Hlásené maximum pre systém na MRI,
špecifická rýchlosť absorpcie (SAR) 
spriemerovanej na celé telo s hodnotou 4-W/kg
(prevádzkový režim systému na MRI
kontrolovaný na prvej hladine) za 15 min
skenovania (na pulzovú sekvenciu).

Ohrev spojený s MRI 

Za vyššie uvedených podmienok sa očakáva, že sa 
pomôcka LMA® ProSeal™ po 15 min kontinuálneho 
skenovania ohreje maximálne o 2,2 °C. 

Informácie o artefaktoch 

Maximálna veľkosť artefaktu, ako ukázala pulzná 
sekvencia gradientového echa a 3-Tesla systém na 
MRI, sa zvyšuje na približne 50 mm vzhľadom na 
veľkosť a tvar pomôcky LMA® ProSeal™, veľkosť 5. 

12 VYSVETLENIE SYMBOLOV 

Výrobca 

Preštudujte si návod na použitie na 
tejto webovej stránke: 
www.LMACO.com 

Objem po nafúknutí vzduchom 

Hmotnosť pacienta 

Pred použitím si prečítajte návod 

Nie je vyrobené z prírodného latexu 

Nie je vyrobené z prírodného latexu 

Krehký obsah, manipulujte opatrne 

Chráňte pred slnečným žiarením 

Uschovajte v suchu 

Touto stranou hore 

Kód výrobku 

Číslo šarže 

Certifikačná značka Európskej únie 

Číslo série 

Nepoužívajte viac než 40-krát 

Nesterilné 

MR Conditional 

Označenie, že ide o zdravotnícku pomôcku 

Dátum výroby 

Rx only Len na predpis 
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13 PRÍLOHA A: POSTUP PRI ZAVÁDZANÍ MASKY DO SPRÁVNEJ POZÍCIE 

• Po zasunutí naplňte manžetu vzduchom tak, aby tlak v jej vnútri neprekročil 60 cm H2O.

• Pomôcku napojte na anestetický okruh a skontrolujte drenážnu a dýchaciu trubicu na prípadné úniky.

• Skontrolujte polohu zákusného bloku.

• Do proximálneho otvoru drenážnej trubice vložte malé množstvo lubrikačného gélu a jemným stláčaním vaku sledujte a zhodnoťte jeho pohyb.

• Ak je to potrebné, zasuňte žalúdočnú sondu až po hrot masky a zistite, či je drenážna trubica v celej svojej dĺžke priechodná.

• Keď je pomôcka správne umiestnená, zafixujte ju v danej polohe, pričom počas zalepovania páskou pridržiavajte trubice pritlačené k hornému podnebiu

 Správne umiestnenie x Nesprávne umiestnenie x Nesprávne umiestnenie x Nesprávne umiestnenie 

Pozícia masky Hrot masky v priestore za 
hlasivkovou a prstencovou 
chrupavkou 

Hrot príliš vysoko v hrtane Hrot v hrtanovej predsieni Hrot prehnutý dozadu 

Únik vzduchu 
cez drenážnu 
trubicu 

Nie Áno Áno Áno 

Zákusný blok Zhruba v strede medzi zubami Príliš vysoko Zhruba v strede medzi zubami Príliš vysoko 

Test pomocou 
lubrikantu 

Jemný meniskovitý pohyb Môže sa dvíhať a klesať, 
v závislosti od umiestnenia 

• Výrazné dvíhanie a klesanie

• Vyvrhnutie lubrikantu, prípadne
spontánne tvorenie bublín

Žiadny meniskovitý pohyb 

Dodatočná 
verifikácia 

Zasunutie OG sondy až po hrot 
masky značí, že drenážna trubica 
je priechodná 

Zatlačenie hlbšie eliminuje 
unikanie vzduchu 

Zatlačenie hlbšie zväčšuje 
obštrukciu 

Ťažká priechodnosť OG sondy 
značí oklúziu drenážnej trubice 
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14 PRÍLOHA B: TIPY NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV PO ZASUNUTÍ POMÔCKY LMA® PROSEAL™ 

Problémy po zasunutí Možné príčiny Možné riešenia 

Slabé priľnutie dýchacej 
trubice / unikanie vzduchu 
(počuteľný únik vzduchu, 
chabá ventilácia) 

Maska je posadená príliš 
vysoko v hrtane 

Zasuňte masku hlbšie a dýchacie trubice opätovne zafixujte páskou 

Neadekvátna anestézia Prehĺbte anestéziu 

Slabá fixácia Zaistite, aby bola pomôcka pritlačená o podnebie a správne zafixovaná 

Prehustená manžeta Na začiatku a potom periodicky kontrolujte tlak v manžete, najmä pri použití oxidu dusného, 
a dbajte, aby nebol > 60 cm H2O (v prípade potreby ho upravte) 

Prasknutá manžeta Pred použitím skontrolujte celistvosť manžety; pred sterilizáciou v autokláve ju vysajte 

Únik vzduchu cez drenážnu 
trubicu pri použití PPV aj bez 
nej 

Maska je posadená príliš 
vysoko v hrtane 

Zasuňte masku hlbšie a dýchacie trubice opätovne zafixujte páskou 

Nesprávne umiestnenie 
v hrtanovej predsieni 

Vyberte a znovu zaveďte 

Otvorený horný pažerákový 
zvierač 

Skontrolujte 

Obštrukcia dýchacej trubice 
(ťažká ventilácia, fonácia, 
pískanie) 

Nesprávne umiestnenie 
v hrtanovej predsieni 

Vyberte a znovu zaveďte 

Distálny hrot masky tlačí na 
vstup glotisu a spôsobuje 
mechanické uzavretie 
hlasiviek 

- Zabezpečte adekvátnu anestéziu a upravte tlak v manžete,

- Pokúste sa dostať hlavu a krk pacienta do polohy ranného nádychu

- Skúste PPV alebo zvýšte pozitívny endexpiračný tlak

Prehnutie stien manžety 
mediálne 

- Zvážte zasunutie pomôcky LMA® ProSeal™ menšej veľkosti

- Zabezpečte správny tlak v manžete

Žalúdočná insuflácia Distálny hrot masky 
prehnutý dozadu 

Pomôcku vyberte a znovu zasuňte alebo prstomhrot upravte 

Maska je posadená príliš 
vysoko v hrtane 

Zasuňte masku hlbšie a dýchacie trubice opätovne zafixujte páskou 

Migrácia/vytáčanie/vysúvanie 
masky von z úst  

Prehustená manžeta Na začiatku a potom periodicky kontrolujte tlak v manžete, najmä pri použití oxidu dusného, 
a dbajte, aby nebol > 60 cm H2O 

Prasknutá manžeta Pred použitím skontrolujte celistvosť manžety 

Náhodná dislokácia Zaistite správne zafixovanie 

Distálny hrot masky 
prehnutý dozadu 

Pomôcku vyberte a znovu zasuňte alebo prstomhrot upravte 

Slabá fixácia Zaistite, aby bola pomôcka pritlačená o podnebie a správne zafixovaná 

Odpor pri zasúvaní OG sondy Nedostatočná lubrikácia Aplikujte viac lubrikantu a zasunutie sondy opakujte 

Distálny hrot masky 
prehnutý dozadu 

Pomôcku vyberte a znovu zasuňte alebo prstomhrot upravte 

Maska je posadená príliš 
vysoko v hrtane 

Zasuňte masku hlbšie a dýchacie trubice opätovne zafixujte páskou 

Nesprávne umiestnenie 
v hrtanovej predsieni 

Vyberte a znovu zaveďte 

Manžeta je prehustená Na začiatku a potom periodicky kontrolujte tlak v manžete, najmä pri použití oxidu dusného, 
a dbajte, aby nebol > 60 cm H2O 
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15 PRÍLOHA C: ŠPECIFIKÁCIE 

Výber pacienta 

Informácie pre výber pacienta v nasledujúcej tabuľke majú len orientačný charakter. Výskumy zahrňujúce pomôcku LMA® Classic™ naznačujú, že veľkosti 4 a 5 sú 
vhodné pre väčšinu dospelých pacientov. Napriek tomu, pri výbere veľkosti akejkoľvek zdravotníckej pomôcky je rozhodujúce konkrétne klinické posúdenie. 

Inflačné objemy 

Inflačné objemy uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú maximálne hodnoty, ktoré by sa nemali prekročiť. Po zasunutí stačí manžetu nafúknuť na minimálny tlak, 
ktorý zabezpečí jej priľnutie. 

Veľkosť 
LMA® ProSeal™ 

Informácia o pacientovi Maximálny inflačný 
objem 

Maximálny priemer 
orogastrickej sondy 

Veľkosť zavádzača 

1 do 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 

Bežne to korešponduje s vnútromanžetovým tlakom na úrovni 60 cm H2O. Tento tlak by sa nemal prekročiť. Ak k priľnutiu manžety nedôjde ani po dosiahnutí tejto 
hodnoty, znamená to buď, že pomôcka je zle umiestnená, alebo ju treba vymeniť za väčšiu. Ak je to možné, odporúča sa radšej použiť väčšiu vhodnú veľkosť s nižším 
vnútromanžetovým tlakom, než naopak. 
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