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Bruksa
anvisning –
LMA Su
ureSeal™ P
PreCurved
VARNIN
NG: LMA Su
ureSeal™ PrreCurved
levereraas sterila o
och är end
dast för
engångssbruk. De ska kastass efter
användn
ning och får in
nte återanvändas.
VARNIN
NG: Återbeaarbetning avv LMA
SureSeal™ PreCurved
d för engångsb
bruk kan
t
försämraad prestand
da och
leda till
försämrad funktionalitet. Återanvvändning
av engåångsbruksprodukter kan medföra
exponerring för virus, bakterier, svaamp och
prionpattogener. Validerade ren
ngörings‐
och
steriliseringsmetoder
och
för
ng
till
instruktioner
återställnin
ursprungliga specifikaationer finns inte för
produkter.
ureSeal™
LMA
Su
dessa
PreCurved är inte utformade för att
rengöras, desinficerass eller omsterriliseras.
Allmän information:
I LMA SureSeal™ P
PreCurved inggår inte
naturlig latex eller ftaalater.
S
P
PreCurved levereras
LMA SureSeal™
sterila (steriliserade
(
oxid) för
med etyleno
engångssbruk och erb
bjuder enkel införing
utan attt anvisning fö
ör digitala elleer andra
införingssverktyg behö
övs.
Figur 1:: Komponentter som ingår i LMA
SureSeal™ PreCurved
d

Tabell
T
1: Speciffikation för LM
MA SureSeal™
™
PreCurved
Storlek
S
3
4
5
Anslutare
A
för
15 mm
m hane (ISO
lu
uftvägen
5356‐1)
5
Fyllningsventi l
Luer‐ko
opplingsspetss
(ISSO 594‐1)
In
nre volym,
m
19 ml 19 ml 27 ml
ventilatorvägeen
Tryckfall
T
< 1,6 < 1,6 < 1,,6
cm
cm
cm
m
H2O
H2O
H2O
vid
vid
vid
d
60
60
60
0
l/min l/min l/min

Minsta
M
utrymme
mellan
m
tä
änderna
In
nre sträcknin g

29
mm

30
mm

34
4
mm
m

22,0
cm

22,0
cm

24,0
m
cm

Korrekt
K
placerring av LMA SureSeal™
PreCurved
P
i föörhållande till anatomiska
riiktmärken

LMA SuureSeal™ Pre
eCurved
a ‐ Pati entände
b ‐ Tätnningsmekanism
c ‐ Venttilatoröppning
d ‐ Venntilatorväg
e ‐ Yttree ändanslutn
ning
Indikatiioner:
LMA SuureSeal™ PreC
Curved är indicerat för
u
och bibehålla
b
användaas för att uppnå
kontrolll
över
luftvägen
under
p
rutinaneestesiingrepp på fastande patienter
med
spontan‐
antingen
eller
n (Positive Pressure
övertryccksventilation
Ventilattion, PPV).
Det är också indicerat för att sääkra den
da eller
omedel bara luftväggen i känd
oblem.
oväntadde luftvägspro
När deen används för patien
nt med
luftvägssproblem (dvss. ”kan inte in
ntuberas,
kan intte ventilera””), måste rissken för
kräkningg och aspira
ation vägas mot
m den
potentieella nyttan avv upprättandet av en
luftväg.
pad för bruk under
Den ärr bäst lämp
elektivaa kirurgiska ingrepp därr trakeal
intubatiion inte är nödvändig.
Den kaan användas för att etab
blera en
omedel bar och ohiindrad luftvääg under
å en djupt meedvetslös
hjärtlunngräddning på
patient,, utan glo
ossopharyngeu
us‐ och
m behöver ko
onstgjord
larynx‐rreflexer, som
ureSeal™
andningg. I dessa fall bör LMA Su
PreCurvved
endast
användaas
när
trakeali ntubation inte är möjlig.

Tabell
T
2: Beskrrivning av anatomiska
riiktmärken

ureSeal™ PreC
Curved komp
ponenter
LMA Su
(Figur 1)):
a) Anslutare
b) Luftvägstub
c) Platta
d) Manschett
e) Uppblåsninggsslang
f) Pilotballong
g) Kontrollventtil

Tabell 33: Beskrivning av delar som ingår i
LMA Su reSeal™ PreCurved

Anatomiska
A
rriktmärken
1 ‐ Matstrupeen
7 ‐ Tungbenet
T
2 ‐ Luftstrupeen
8 ‐ Tungan
T
3 ‐ Krikoidbroosket 9 ‐ Munhålan
M
4‐
10 ‐ Nässvalget
Sköldkörtelbrrosket
5 ‐ Larynxingåången 11 ‐ Framtänderr
6 ‐ Struplockeet
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Kontrai ndikationer:
På grunnd av den potentiella
p
risken för
kräkningg och asp
piration, skka LMA
SureSeaal™ PreCurved inte användas som
ersättniing för end
dotrakeal tub
b under
p
följandee elektiva ingrrepp eller på patienter
med lufftvägsproblem
m som inte är akuta:
a
1. Patieenter som inte har fastat, inklusive
patienteer vars fasta inte kan bekrääftas.
2. Patieenter som är mycket öveerviktiga,
mer än 14 veckor gra
avida eller aku
utfall och
s
har
återuppplivningssituattioner eller som
sjukdom
m förknippa
ad med fördröjd
magsäc kstömning eller som harr använt
n fastan.
opiatläkkemedel innan
3. Patieenter med ottillräcklig mun
nöppning
för att m
möjliggöra införandet.

LMA SureSeal™ PreCurved är också
kontraindicerat för:
1. Patienter med fixerad minskad
lungkapacitet, eller ett högsta förväntat
inspiratoriskt tryck på 20 cm H2O,
eftersom
enheten
skapar
en
lågtrycksförslutning (cirka 20 cm H2O) runt
struphuvudet.
2. Vuxna patienter som inte kan förstå
anvisningar eller som inte kan ge
tillfredsställande svar på frågor om sin
sjukdomshistorik, eftersom användning av
LMA™ hos sådana patienter kan vara
kontraindicerat för LMA SureSeal™
PreCurved.
3. LMA SureSeal™ PreCurved får ej
användas
i
en
akut
eller
en
återupplivningssituation på patienter som
inte är djupt medvetslösa och som kan
göra motstånd mot införandet av enheten.
Biverkningar
Det finns rapporterade biverkningar i
samband med användning av larynxmask‐
luftvägar och endotrakealtuber.
Läroböcker och publikationer ska
konsulteras för specifik information.
Förberedelser inför användning:
Välj rätt storlek på LMA SureSeal™
PreCurved
Patientens vikt/storlek
Storlek 3:
30 kg–50 kg vuxen
Storlek 4:
50 kg–70 kg vuxen
Storlek 5:
70 kg–100 kg vuxen
Ta fram en tydligt märkt spruta för
uppblåsning och tömning av manschetten.
Kontroller innan användning
Det är mycket viktigt att kontroller av LMA
SureSeal™
PreCurved
utförs
före
användning, för att fastställa att de är
säkra att använda.
Varning: Om något av dessa test
misslyckas får enheten inte användas.
Dessa test ska utföras som följer:
1. Undersök insidan av luftvägstuben för
att säkerställa att den inte är blockerad
och inte innehåller några lösa föremål.
Undersök hela tubens längd. Om brott
eller inbuktningar kan ses, ska enheten
kastas bort.
2. Håll luftvägstuben i båda ändarna och
öka böjningen till men inte över 180o. Om
tuben böjs på fel sätt och viks under
denna procedur ska enheten kastas bort.
3. Töm ur all luft ur manschetten. Blås
upp den igen, med en luftvolym som är 50 %
högre än den maximala inflationsvolymen
för respektive storlek.
Storlek 3 30 ml
Storlek 4 45 ml
Storlek 5 60 ml

Undersök manschetten för att se om det
finns några läckor, bulor eller ojämna
utbuktningar. Om några tecken på dessa
problem finns ska enheten kastas bort. En
mask med bulor kan orsaka tilltäppning vid
användning. Töm sedan masken igen.
Håll enheten överfylld till 50 % och
undersök samtidigt den blå pilotballongen.
Ballongformen ska vara elliptisk och inte
rund.
4. Undersök luftvägsanslutaren. Den ska
passa korrekt med luftvägstuben och ska
inte, med rimlig kraft, gå att ta bort.
Använd inte alltför mycket kraft eller vrid
på anslutaren eftersom detta kan göra att
förslutningen går sönder. Om anslutaren
är lös ska enheten kastas bort för att
undvika risken för oavsiktlig urkoppling
under användning.
5. Missfärgning. Missfärgning påverkar
synligheten av vätska i luftvägstuben.
6. Dra försiktigt i inflationsröret för att
säkerställa att det är säkert anslutet till
både manschetten och ballongen.
7. Undersök öppningen i masken. Tryck
försiktigt på de två flexibla ribborna som
går tvärs över maskens öppning, för att
säkerställa att de inte är trasiga eller
skadade
på
annat
sätt.
Om
öppningsribborna inte är intakta är det
möjligt att struplocket kan blockera
luftvägen. Använd inte om öppningsribban
är skadad.
Förberedelse innan införing:
Töm ur all luft med hjälp av LMA™ Cuff
Deflator för att skapa den stela och tunna
ledande kanten som krävs för att föra in
spetsen bakom ringbrosket. Manschetten
ska
vikas
tillbaka,
bort
från
öppningsribborna. Applicera glidmedel på
manschettens baksida precis innan
införing. Applicera inte glidmedel på
framsidan eftersom detta kan blockera
öppningsribban eller orsaka aspiration av
glidmedel.
Varning: Ett vattenlösligt glidmedel, t.ex.
K‐Y Jelly®, bör användas. Använd inte
silikonbaserade glidmedel eftersom de
orsakar förslitning av komponenter i LMA
SureSeal™ PreCurved. Glidmedel som
innehåller lidokain rekommenderas inte
för användning med denna enhet.
Lidokain kan fördröja återkomsten av
patientens skyddsreflexer som förväntas
innan man tar bort enheten, kan orsaka en
allergisk reaktion och kan påverka de
omgivande
strukturerna,
inklusive
stämbanden.
Varning: Se till att alla lösa tandproteser
har tagits ut innan enheten förs in.
Införing:
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Obs! Handskar ska bäras.
1. Narkosen måste vara tillräckligt djup för
att tillåta införing.
Försök inte föra in den direkt efter
nedsövning med barbiturat om patienten
inte har fått ett avslappnande medel.
2. Håll LMA SureSeal™ PreCurved i rätt
position. (Figur 1)
Placera huvud och hals som för en vanlig
trakealintubation.
Placera huvudet i neutralt eller
svagt ”sniffnings‐läge” (framskjutning av
huvudet + böjning av nacken) genom att
trycka fram huvudet bakifrån med en hand
samtidigt som du sätter masken i munnen
med den andra handen. (Figur 2)
3. Tryck den distala spetsen mot insidan av
de övre tänderna eller tandköttet. (Figur
3)
4. För enheten inåt med ett något
diagonalt tillvägagångssätt (rikta spetsen
bort från mittlinjen). (Figur 4)
5. Fortsätt att föra enheten inåt och rör
handen i en cirkelrörelse så att enheten
följer krökningen bakom tungan. (Figur 5)
6. Motstånd ska kännas när den distala
änden av enheten når sin slutliga position i
nedre svalget. Enheten är nu helt införd.
(Figur 6)
7. Kontrollera att det svarta strecket på
tuben är riktat mot överläppen.
Blås genast upp manschetten utan att
hålla i tuben. (Figur 7)
Gör detta INNAN anslutning till
gastillförsel.
Detta
låter
enheten
positionera sig korrekt. Blås upp
manschetten med tillräckligt med luft för
att erhålla en lågtrycksförslutning. Håll
inte i tuben under uppblåsning av
manschetten, eftersom detta hindrar
enheten från att hamna i rätt position.
Varning: BLÅS ALDRIG UPP MANSCHETTEN
FÖR MYCKET.
Maximala uppblåsningsvolymer (ml)
Storlek 3 20 ml
Storlek 4 30 ml
Storlek 5 40 ml
8. Anslut till gastillförsel medan du håller i
tuben så att den inte rör sig. Blås försiktigt
upp lungorna för att bekräfta korrekt
placering. Sätt in en rulle gasbinda som ett
bitblock (se till att den är tjock nog) och
tejpa enheten på plats. Kontrollera att den
proximala änden av luftvägstuben pekar
kaudalt. (Figur 8) När den är korrekt
placerad ska tuben vara tryckt bakåt mot
gommen och den bakre svalgväggen. När
man använder enheten är det viktigt att
komma ihåg att sätta in ett bitblock vid
slutet av proceduren.

Figur 1: Håll
H LMA
SureSeal™
™ PreCurved i
rätt posittion.

Figur 2: Placera huvud och
hals som för en vanlig
trakealintubation.

Figur 3: Trryck spetsen på
masken mot
m den hårda
gommen

Figur 4: Tryckk
manschetten
n längre in i
munnen och upprätthåll
mmen.
tryck mot gom

Figur 5: För enheten inåt
med en cirkelrörelse, och
ot konturerna av
tryck mo
hårda occh mjuka gommen

Figur 6: Förr enheten in i
nedre svalgget tills
motstånd känns.
k

Figur 7: Blås upp
manschetten utan att hållaa
i tuben

i en rulle
Figur 8: Sätt in
gasbinda som
m ett bitblock
och tejpa enh
heten på plats.
Se till att den
n proximala
änden av lufttvägstuben
pekar kaudaltt.

Bibehållla luftvägen
1. Tilltääppning kan orsakas om enheten
rubbas eller inte förs in korrekt.
o
man
Struploccket kan tryyckas ned om
använde
er en felaktig införinggsteknik.
Kontrollera genom auskultation av halsen
orrigera genom att upprepa
och ko
införingen eller höja sstruplocket med
m hjälp
av ett laryngoskop.
2. Felakktig placeringg av maskenss spets i
glottis kan
k imitera laryngospasm och/eller
o
bronkosspasm.
3. Undvvik att flytta runt enheten i svalget
när patie
enten endast är lätt sövd.
4. Behåll bitblocket p
på plats tills enheten
ts
bort.
har tagit
5. Töm inte mansch
hetten på lufft förrän
reflexerna är helt återställda.
6. Luft kan tömmaas från mansschetten
bibehålla ett konstant
k
under narkos för att b
intra‐maanschettryck (helst runt 60 cm
H2O).

Borttagning
B
PreCurved,
1.
LMA
SureSeal™
tiillsammans m
med det rekkommenderad
de
bitblocket,
b
skka behållas på plats tills
patienten
p
är vid medveta
ande. Syre ska
administreras genom ett ”T”‐delssystem
och
o
standardöövervakning ska finnas på
p
plats.
p
Innan m
man försökerr ta bort eller
tö
ömma enheteen är det myycket viktigt att
a
man
m
inte stöör patienten på något sä
ätt
fö
örrän
skydddsreflexerna
a
är
he
elt
återställda. Taa inte bort enheten
e
förrä
än
patienten
p
påå uppmaningg kan öppn
na
munnen.
m
2. Titta efterr försök attt svälja, vilket
påvisar
p
att refllexerna nästan är återställd
da.
Det
D är normal t inte nödvän
ndigt att utföra
sugning, därfö r att en korre
ekt använd LM
MA
PreCurved
d
skyddar
SureSeal™
ar.
sttruphuvudet mot orala utsöndringa
Patienter kom
mmer att sväljja utsöndringar
vid borttagninng. Sugutrusttning ska dock
vara tillgängligg hela tiden.
3. Töm mans chetten helt på luft preccis
in
nnan borttaagning, även
n om delvvis
tö
ömning kan rekommend
deras för att
a
hjälpa till att taa bort utsöndringar.
Varning:
V
1. LMA SureSSeal™ PreCurved förhindrar
in
nte kräkning eller aspirattion. Dess bru
uk
på
p sövda paatienter bör begränsas till
t
fa
astande patieenter. Ett antaal tillstånd ökar
riisken för kkräkningar under
u
narko
os.
Använd
A
inte enheten utan att vidta
lä
ämpliga förssiktighetsåtgä
ärder för att
a
sä
äkerställa attt magen är tom
m.
2. Laryngospaasmer kan fö
örekomma om
patienten
p
intee är tillräckligt djupt sövvd
under kirurgiisk stimulering eller om
bronkiala
b
irriterar
utsöndringaar
sttämbanden när patiente
en vaknar ur
narkosen. Om laryngospasm
mer inträffar, ta
in
nte bort LMA
A SureSeal™ PreCurved,
P
uta
an
behandla
b
orsa ken. Ta endasst bort enhete
en
när luftvägarnnas skyddsre
eflexer är he
elt
återställda.
3. Dra inte i e ller använd onödig
o
kraft när
du hanterar infflationsröret, och försök inte
att ta bort ennheten från patienten me
ed
hjälp av inflatiionstuben, efftersom den då
d
kan lossna frånn manschettappen.
4.
4 När man annvänder enhe
eten i särskild
da
miljöförhålland
m
den, såsom berikat syre, ska
man
m
se ti ll att allaa nödvändig
ga
fö
örberedelser och förebygggande åtgärder
har utförts, särskilt näär det gäller
brandfaror
b
ochh förebyggand
de av dessa.
5. Använd endast spru
utor med en
e
sttandardmässiig Luer‐kopp
plingsspets för
uppblåsning elller tömning.
6.
6 Blötlägg intee LMA SureSe
eal™ PreCurve
ed
i vätska före annvändning.
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7.
A
Använd
endast
meed
de
rekomm
menderade ma
anövrer som beskrivs
b
i
bruksannvisningen.
8. Vid tillämpning av glidmedeel undvik
blockeriing av luftvägsöppninggen av
glidmeddlet.
9. Om luftvägspro
oblem kvarsttår eller
o
bör LMA
ventilattionen är otillräcklig,
SureSeaal™ PreCurve
ed tas bort och en
luftväg uupprättas på annat sätt.
10. Föörsiktig hante
ering är avgörande.
ontakt med vaassa eller
Undvik hela tiden ko
heten om
spetsigaa föremål. Sättt inte in enh
inte m
manschetten är helt töm
md enligt
i
anvisningarn
na
för
beskrivnningen
insättni ng.
nvändas vid beredning
11. Hanndskar ska an
och iinsättning för
f
att minimera
m
minering av lufttvägarna.
kontam
12. Föör använda enheter ska en
hanterinngs‐ och elimineringspro
ocess för
biologisskt riskfyllda produkter följas, i
l
och nationella
n
enlighett med alla lokala
bestämm
melser.
Varningg:
1. Förvaara enheten mörkt och svvalt, och
undvik direkt so
olljus och extrema
temperaaturer.
2. Överddriven kraft måste
m
alltid un
ndvikas.
3. Anväänd inte enhetten om den är
ä skadad
styckförpackkningen
förr
LMA
eller
ed är skadaad eller
SureSeaal™ PreCurve
öppnad .
A SureSeal™ PreCurved får inte
4. LMA
omsteriiliseras och//eller återanvändas.
a
Enhetenn levereras stteril och ska användas
direkt ur förpackn
ningen och är inte
konstru erad för att tåla återanvvändning,
eller
exponering
för
rengörinng
desinficcering eller ste
eriliseringsmeedel.
A SureSeal™ PreCurved kan
k
vara
5. LMA
brandfaarlig i närvvaro av lasrar och
apparattur för elektro
okauteriseringg.
agnetisk
Använddning med ma
resonannstomografi (MRT)

Tester har utförts för att beestämma
ör LMA Su
ureSeal™
kompattibiliteten fö
PreCurvved med MRT. Innan LMA
SureSeaal™ PreCurved
d används i MRT‐miljö,
M
ska aanvändaren noggrant jämföra
utrustniingen och te
estförhållandeena som
beskrivss med dem
m som planeeras att
användaas i den faktiska kliniska miljön.
m
Se
nedan fför detaljerade resultat av tester av
enheterrna i en MRT‐miljö.

LMA Su
ureSeal™ PreC
Curved har faastställts
vara MR‐kompatibell. Icke‐kliniska tester
har visat att LMA SurreSeal™ PreCurved är
MR‐kom
mpatibel. En patient med
d denna
enhet kan skannass säkert omedelbart
efter plaacering, underr följande villkkor:
M
Flö
ödestäthet
Statisk Magnetisk
‐Statisk magnetisk flö
ödestäthet påå högst 3
tesla
m
‐Maximaal rumslig gradient magnetisk
flödestäthet på högstt 18 000 Gauss/cm
‐Maximaalt
rapporrterat
MR
R‐system,
helkropp
psgenomsnittt
av
specifik
absorptiionshalt (SAR) av 4‐W/kg under
u
15
minuterrs skanning (dvvs. per pulsseekvens)
‐Första kontrollerad
de nivån fö
ör MR‐
et
systeme
MRT‐rellaterad uppväärmning
I icke‐‐kliniska tester, visadee LMA
SureSea
al™ PreCurveed med mettallfjäder
följande
e temperaturrökning under MRT
utförd med
m 15 minuters skanning (dvs. per
pulssekvvens) i 3‐Tesla (3‐Tesla/12
28 MHz,
Excite, HDX,
H
Programvara 14X.M5, General
Electric Healthcare, M
Milwaukee, WI):
MR‐systtemet rapportterade,
Helkroppsgenomsnittt SAR 2,9‐W/kkg
etrimätvärden
n,
Kalorime
Helkroppsgenomsnittt SAR 2,7‐W/kkg
t
rändring
Högsta temperaturfö
1,7 °C
Temperaatur på en skala för hela kroppen
k
i
genomsnitt SAR 4‐W//kg 2,3 °C

Symboldefinit ion:
Tilllverkare
See bruksanvisniing på
deenna webbplaats:
ww
ww.LMACO.com
Luuftuppblåsninggsvolym
Paatientens vikt
Lääs anvisningarrna innan
annvändning
Ej tillverkad me
ed
naaturligt latex
Öm
mtålig, hanterras
vaarsamt

Puls‐
sekvens

olljus
Skkyddas mot so

Föörvaras torrt

p
Deenna sida upp
Prroduktkod
Saatsnummer

Storlek
signal‐
tomrum
Plan‐
ng
orienterin
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GRE
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2
mm

22,197‐
2
m
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4,580‐
2
mm

4,064‐
2
mm
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Viinkelrät

Parallell

Vinkelrät

Den innformation som ges i detta
dokumeent är korrektt vid utgivninggstillfället.
Tillverkaaren förbehå
åller sig rättten att
förbättrra eller ändrra produkterrna utan
föregåeende meddelande.

Curved är avvsedd för
LMA SuureSeal™ PreC
engångssbruk
och
garanterad
d
mot
fabrikattionsfel vid levveranstillfällett.
ast om produ
ukten har
Garantinn gäller enda
köpts ffrån en aukktoriserad disstributör.
TELEFLEEX MEDICAL FRISKRIVER SIG
HÄRME D FRÅN ALLA
A ANDRA GAR
RANTIER,
SIG
UT
TTRYCKLIGA
VARE
ELLER
UNDERFFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN
BEGRÄN
NSNING GARANTIER AV
VSEENDE
SÄLJBARRHET ELLER LÄMPLIGHET
L
FÖR ETT
VISST Ä NDAMÅL.

Fåår ej återanvändas
Fåår ej omsterilisseras
Deenna produkt är inte
til lverkad med ftalater
f

Teleflexx Medical
IDA Bussiness and Tecchnology Parkk
e, Co Westmeath,
Dublin RRoad, Athlone
Irland

d
St eriliserad med
ettylenoxid
Bääst före
Fåår ej användass om
em
mballaget är skadat
s
MR‐kompatibel
M

T1‐SE

MA Better by Design, LMA SureSeal
LMA, LM
PreCurvved och Tele
eflex är varumärken
som tillhhör Teleflex In
ncorporated eller
e
dess
dotterbbolag.

Tillverkaarens garantii:

CEE‐märkning
Artefakttinformation
MR‐bildkvaliteten kaan påverkas om det
aktuella området äär i exakt samma
område eller relativtt nära läget för LMA
SureSeal™ PreCurved med metaallfjäder.
n måste
Därför är det möjligt att man
parametrarna
förr
MR‐
optimerra
tomograafin för attt kompenseera för
närvaron
av
enheten.
M
Maximala
artefaktstorleken (dvvs. som kan sees på en
gradientt ekopulssekkvens) sträccker sig
ungefär 25 mm i förh
hållande till storleken
s
men av LMA SureSeal™ PrreCurved
och form
med me
etallfjäder.
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