PL – Polsski

Instrukcja użytkow
wania –
wana maskaa krtaniowa LMA
profilow
SureSea
al™ PreCurved
OSTRZEŻŻENIE: Profilow
wana maska krtaniowa
k
LMA SureSeal™ PreCurrved jest dostaarczana w
stanie sterylnym i jest przeznaczona wyłącznie
w
orazowego użyytku. Po użyciiu maskę
do jedno
należy wyrzucić
w
i niie należy użyywać jej
ponownie.
OSTRZEŻŻENIE: Ponown
ne korzystanie z maski
LMA Su
ureSeal™ PreC
Curved, przezznaczonej
wyłącznie
e do jednoraazowego użytkku, może
negatywn
nie wpłynąć n
na jej niezaw
wodność i
działanie. Ponowne używanie prroduktów
przeznaczonych wyłączznie do jednorrazowego
użytku może prowad
dzić do narażżenia na
z
patoggenami
wirusowymi,
kontakt
nymi, grzybowyymi lub prionow
wymi. Dla
bakteryjn
niniejszycch produktów nie ma potwieerdzonych
metod czyszczenia
c
i stterylizacji ani instrukcji
ponowne
ego wykorzysstania. Maskka LMA
SureSeal™
™ PreCurved n
nie jest przeznaaczona do
czyszczen
nia,
dezynfeekcji
czy
p
ponownej
sterylizaccji.
Informaccje ogólne:
Maskę
LMA
Su
ureSeal™
P
PreCurved
wyprodukowano
beez
użycia
lateksu
naturalne
ego i ftalanów.
Maska LMA SureSeeal™ PreCurvved jest
dostarczaana w stanie stterylnym (steryylizowana
tlenkiem etylenu) i jest przeznaczona wyłącznie
w
do jedno
orazowego użyytku. Maska umożliwia
u
łatwe wprowadzanie b
bez koniecznośści użycia
cyfrowycch lub meechanicznych narzędzi
ułatwiająących wprowadzanie.
Rysunek 1: Elemen
nty
SureSeal™
™ PreCurved

urządzenia

Tabela 1: Specyffikacja maski LM
MA SureSeal™
PreCurved
Ro
ozmiar
3
4
5
Złłącze z rurką
15 mm
m męski
(ISO 5356‐1)
Zawór do
Stożżek luer
napełniania
(ISO
O 594‐1)
maski
m
Wewnętrzna
W
19 ml
19
1 ml
27 ml
m
objętość
śccieżki
wywietrznika
w
< 1,6
Spadek
< 1,6
< 1,6
6
ciiśnienia
m H2O cm H2O
cm H2O cm
6
przy 60 przy 60 przy 60
l/min
l/min
n
l/min
Minimalna
M
przestrzeń
międzyzębowa
m
Wewnętrzna
W
śccieżka

29 mm

30 mm

34 mm

22,0 cm

22
2,0 cm

24,0 cm
c

Prawidłowa pozzycja maski LMA SureSeal™
PreCurved wzglęędem najważniejszych części
anatomicznych

LMA

Tabela 2: Opis czzęści anatomiczznych

Elementyy
urządzeniaa
LMA
S
SureSeal™
PreCurve
ed (Rysunek 1):
a) Złącze
b) Przewód powietrzny
c) Płytka osłonnaa
d) Mankiet
e) Przewód do nadmuchiwania
mankietu
f) Balonik pilotujący
g) Zawór blokująący

Części
C
anatom
miczne
1 – przełyk
2 – tchawica
3 – chrząstka
pierścieniowa
p
ata
4 – chrząstka
ta
arczowata
5 – wejście doo
krtani
6 – nagłośnia

7 – kość
k
gnykowa
a
8 – ję
ęzyk
9 – jaama ustna
10 – nosogardziell
11 – siekacze
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Tabela 3 : Opis części maski LMA SureSSeal™
PreCurveed

Maska LMA SureSea
al™ PreCurve
ed
a – koń cówka wewn
nątrz pacjentaa
b – mecchanizm uszcczelniania
c – otw
wór wentylacyyjny
d – ścieeżka wentylaccyjna
e – zew
wnętrzne końccowe złącze
Wskazannia:
Profilowaana maska krttaniowa LMA SureSeal™
S
PreCurveed wskazana je
est do stosowan
nia w celu
udrażniaania i utrzym
mania drożno
ości dróg
oddechoowych podczass rutynowych zabiegów
anestezjoologicznych przeprowadzan
nych na
czczo
z
zastosowaniem
w
wentylacji
spontaniicznej lub wentylacji
w
mecchanicznej
dodatnim
m ciśnieniem (ang. Positive Pressure
Ventilati on, PPV).
Produkt
nież
do
zalecany
jest
równ
bezpośreedniego zabezp
pieczenia drożn
ności dróg
oddechoowych w przypadku
p
wyystąpienia
przewidyywalnych
lub
nieoczeekiwanych
trudnoścci związanych
h z drożnośccią dróg
oddechoowych.
Podczas stosowania u pacjentów z utrudnioną
drożnośccią dróg oddechowych (np. niiemożliwa
intubacjaa, niemożliwa
a wentylacja)), należy
rozważyćć ryzyko zwrottu i zachłyśnięccia treścią
żołądkow
wą na tle potencjalnych korzyści
wynikająących z przyw
wrócenia drożności dróg
oddechoowych.
Produkt wskazany jest przede wszyystkim do
zabiegów
w elektywnych, gdzie niewymaagana jest
intubacjaa dotchawicza pacjenta.
p
Produkt może być stosowany w celu
zapewnieenia bezpośre
edniej drożno
ości dróg
oddechoowych podczas resuscytacji krąążeniowo‐
oddechoowej (RKO) głłęboko nieprzyytomnego
pacjentaa z brakiem
m odruchu językowo‐
j
gardłoweego oraz krtan
niowego, któryy wymaga
wentylaccji mechaniczne
ej. W takich przzypadkach
maskę LLMA SureSeal™ PreCurved powinno
stosowaćć się tylko wte
edy, gdy niemo
ożliwa jest
intubacjaa dotchawicza pacjenta.
p
wskazania:
Przeciww
Ze wzglęędu na poten
ncjalne ryzyko zwrotu i
zachłyśn ięcia nie należży stosować maski
m
LMA
SureSeall™ PreCurved zamiast dottchawiczej
rurki inttubacyjnej w następujących
n
zabiegach
elektywnnych lub u nasstępujących pacjentów z
utrudniooną drożnością dróg oddeechowych,
podczas planowych zab
biegów:
1. Pacjeenci, którzy nie są na czczo
o, w tym
pacjenci,, w których przypadku nie można
potwierddzić, że są na czzczo.
2. Pacjennci z patologiczzną otyłością, kobiety
k
od
14 tygoodnia ciąży, w sytuacjach nagłych i
wymagajjących resuscyytacji lub w warunkach
w
związanyych z opóźźnionym opró
óżnianiem
żołądka, a także u pacjentów sttosujących
doperacyjnym.
opioidy w okresie przed
3. Pacjjenci z rozw
warciem jamyy ustnej
niewystaarczającym do wprowadzenia
w
maski.

Maska LM
MA SureSeal™ PreCurved nie powinna
być rów
wnież stosowaana w nastęępujących
przypadkkach:
1. Pacjen
nci z trwałą obn
niżoną podatno
ością płuc
lub ze spodziewanym szczytowym ciśnieniem
wym przekraczaającym 20 cm H2O, gdyż
wdechow
urządzen
nie tworzy szcczelne niskociśśnieniowe
zamknięccie (około 20 cm
m H2O) wokół krtani.
k
2. Pacjenci dorośli, kttórzy nie są w stanie
eć instrukcji lub nie mogąą udzielić
zrozumie
właściwe
ej odpowiedzzi podczas wywiadu
lekarskiego, gdyż sto
osowanie massek LMA
SureSeal™
™ PreCurved u tych pacjentów może
być niewskazane.
3. Maskki LMA SureeSeal™ PreCurrved nie
powinno się stosować p
podczas resusccytacji lub
w sytuacjach nagłych u pacjentów niebędących
e głębokiej niieprzytomnościi oraz w
w stanie
przypadkku pacjentów, kktórzy mogą op
pierać się
wprowad
dzeniu urządzen
nia.
Działania
a niepożądane
Istnieją potwierdzone
p
niepożądane reaakcje
związane
e ze stosowanieem masek krtan
niowych i
dotchawicznych rurek in
ntubacyjnych Aby
A
s
infformacje, należży
uzyskać szczegółowe
zapoznaćć się ze standardowymi podręccznikami
i opubliko
owaną literaturrą.
Przygoto
owanie do użycia:
Należy dobrać odpowieedni rozmiar maski LMA
SureSeal™ PreCurved
Waga pacjenta/Rozmiaar
Rozmiar 3: 30kg – 50kg dorosły
Rozmiar 4: 50kg – 70kg dorosły
Rozmiar 5: 70kg – 100kkg dorosły
nie oznaczoną
Należy sttosować wyraźn
strzykawkę do napełniania i opróżniania
mankietu
u.
Kontrola wstępna
Przeprow
wadzenie kontroli wstępnej maski
m
LMA
SureSeal™
™ PreCurved przed użyciiem jest
niezwykle
e istotne, gdyyż pozwala usstalić, czy
produkt jest
j bezpiecznyy do użycia.
Ostrzeżenie: Niepowodzenie jakiegoko
olwiek
testu kon
ntrolnego oznaccza, że maska nie
n
powinna zostać użyta.
Testy ko
ontrolne, które należy przeprowadzić,
obejmująą:
1. Spraw
wdzić wnętrze p
przewodu powietrznego
w celu weryfikacji,
w
czy jjest ono drożne i wolne
od luźnych cząsteczek. Skontrolować rurkę na
całej jejj długości. W przypadku wykrycia
jakichkolwiek przecięć lub wgnieceń
ń, maskę
należy wyyrzucić.
2. Przytrzzymując za obaa końce wygiąćć przewód
powietrzzny maksymaln
nie do 180o. Jeśśli dojdzie
do zagięccia przewodu, m
maskę należy wyrzucić.
w
3. Całko
owicie opróżn
nić mankiet. Napełnić
mankiet ponownie do o
objętości przekrraczającej
o 50% maksymalną
m
w
wartość napełn
nienia dla
wybranego rozmiaru.
Ro
ozmiar 3 30ml
Ro
ozmiar 4 45ml
Ro
ozmiar 5 60ml
Sprawdziić, czy mankiet jest szczelnyy, czy nie
występujją wybrzuszeniaa lub nierówne wydęcia.
W przyypadku wysttąpienia którregoś z
powyższyych,
maskę
należy
wyrzucić.

Wybrzuszająca
W
ssię maska możże być przyczyną
niedrożności poodczas jego użycia. Następn
nie
opróżnić maskę ponownie.
Gdy
G mankiet jesst wypełniony do 50% powyżżej
maksymalnej
m
doopuszczalnej po
ojemności, nale
eży
sp
prawdzić balonnik pilotujący. Balonik
B
powinie
en
mieć
m kształt elipptyczny, a nie sfferyczny.
4. Sprawdzić złąącze z rurką. Po
owinno być ściśśle
dopasowane doo rurki; odłączzenie złącza prrzy
pociągnięciu z uzasadnioną siłą powinno być
niemożliwe. Niee należy stoso
ować nadmiern
nej
siiły ani skręcać zzłącza, gdyż mo
oże to prowadzzić
do uszkodzenia uszczelki. Jeśli złącze jest luźn
ne,
maskę
m
należy wyrzucić, aby uniknąć ryzyka
przypadkowego rozłączenia po
odczas użycia.
oloru wpływa na
5. Zmiana kolooru. Zmiana ko
widoczność
w
płynnu w rurce.
6. Należy delikaatnie pociągnąćć za przewód do
d
nadmuchiwania,, aby upewn
nić się, że je
est
dobrze podłączoona do mankiettu i balonika.
7. Sprawdzić otw
wór w masce. Należy delikatn
nie
skkontrolować
dwa
elasstyczne
słup
pki
przecinające otw
wór maski, aby sprawdzić, czy
c
nie są złamane ani uszkodzone
e w inny sposó
ób.
eśli słupki w otworze maski zosta
ały
Je
uszkodzone, n agłośnia możże spowodować
niedrożność dróóg oddechowycch. Nie stosować
maski,
m
jeśli otwóór został uszkod
dzony.
wprowadzenie
Przygotowanie
przed
em
urządzenia:
Opróżnić
O
całkow
wicie za pomoccą urządzenia do
d
opromieniania m
mankietu LMA™
™ Cuff Deflator w
elu utworzeniaa sztywnej i cienkiej
c
krawęd
dzi
ce
prowadzącej
niezbędnej
do
wciśnięccia
ko
ońcówki za chrząstkę pierścieniowattą.
Mankiet
M
powinnien odchylić się od słupkó
ów
otworu maski. Tuż przed wprowadzenie
em
należy dokładnnie nasmarow
wać tylną czę
ęść
mankietu.
m
Nie należy smarrować przedniej
czzęści mankietuu, gdyż może to spowodować
blokadę słupka w otworze lub aspirację środka
marującego.
sm
Ostrzeżenie:
O
ować lubrykant
Należy stoso
ro
ozpuszczalny w wodzie, taki jak K‐Y Jelly®. Nie
N
należy stosowaćć lubrykantów na
n bazie silikon
nu,
gdyż powodująą one zniszcze
enie elementó
ów
maski
m
LMA SureeSeal™ PreCurve
ed. Nie zaleca się
s
sttosowania z ttym urządzenie
em lubrykantó
ów
za
awierających lidokainę. Lidokaina
L
może
opóźniać pow
wrót odruchó
ów obronnych
em
pacjenta oczekiiwanych tuż przed usunięcie
woływać reakcjję alergiczną, lu
ub
urządzenia i wyw
może
m
wpływać nna otaczające struktury,
s
łączn
nie
ze
e strunami głossowymi.
Ostrzeżenie:
O
Przzed wprowadze
eniem urządzen
nia
należy upewnićć się, że ussunięto wszelk
kie
uchome protezzy zębowe.
ru
urządzenia:
Wprowadzenie
W
Uwaga:
U
należy sstosować rękaw
wiczki
1. Poziom zniecczulenia powin
nien być na ty
yle
głłęboki,
aby
umożliwić
wprowadzen
nie
urządzenia.
Nie
N
należy
wprowadzaać
urządzen
nia
bezpośrednio po znieczulen
niu za pomocą
barbituranów, chyba że paccjentowi podan
no
śrrodek zwiotczajjący.
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2. Przyytrzymać ma
askę LMA SureSeal™
S
PreCurveed w odpowied
dniej pozycji. (Fiig. 1)
Ułożyć głłowę i szyję pacjenta w pozycjji typowej
do intub acji dotchawiczzej.
Ustawić głowę w pozyccji neutralnej lub nieco w
ąchanie = wyprrostowana
pozycji „„wąchania” (wą
oprzez popychaanie głowy
głowa + zgięta szyja) po
od tyłu jjedną dłonią i wprowadzanie maski do
ust drugąą dłonią. (Rysunek 2)
3. Przzycisnąć dysttalną końców
wkę do
wewnętrrznej powierzcchni górnych zębów lub
dziąsła. ((Rysunek 3)
4. Wsun ąć urządzenie do wewnątrz, lekko pod
skosem (kierować koń
ńcówkę na zew
wnątrz od
linii środ kowej). (Rysunek 4)
5. Konttynuować wssuwanie do wnętrza,
poruszaj ąc ręką ruchem obrotowym
m tak, aby
o wzdłuż krzywizny
urządzennie podążało
znajdująccej się za językiiem. (Rysunek 5)
5
6. Po oosiągnięciu przzez dystalną końcówkę
k
urządzennia ostatecznej pozycji w gardle dolnym
powinienn pojawić się
s
wyczuwaln
ny opór.
Urządzennie jest teraz ca
ałkowicie wpro
owadzone.
(Rysunekk 6)
7. Należży sprawdzić, czy czarna prrzerywana
linia na rrurce jest zwróccona ku górnej wardze.
Następn ie natychmiastt napełnić mankiet bez
przytrzym
mywania rurki. (Rysunek 7)
Należy too zrobić PRZED podłączeniem do źródła
gazu. D
Dzięki temu urządzenie ułoży
u
się
prawidłoowo. Napełnićć mankiet takką ilością
powietrzza, aby uzyskać odpowiednią szczelność
s
przy nisskim ciśnieniu
u. Podczas naapełniania
mankietuu nie wolno prrzytrzymywać rurki,
r
gdyż
uniemożżliwi to włłaściwe ułożeenie się
urządzennia.
Ostrzeżeenie: NIE WOLNO NAD
DMIERNIE
NAPEŁNIIAĆ MANKIETU.
malna objętość napełniania
n
(m
ml)
Maksym
Roozmiar 3 20ml
Roozmiar 4 30ml
Roozmiar 5 40ml
8. Podłąączyć do źród
dła gazu, przyytrzymując
przewódd powietrzny tak, aby zapobiec
katnie wypełnićć płuca w
przemiesszczeniu. Delik
celu spraawdzenia właścciwego ułożenia. Włożyć
wałek z gazy (o odpow
wiedniej grubości) w celu
zabezpieeczenia przed zgryzieniem,
z
a następnie
plastram
mi
zamocować
urządzen
nie
we
właściwyym położeniu ta
ak, aby bliższa końcówka
k
przewoddu powietrzneggo skierowanaa była ku
G urządzeniee zostanie
dołowi. (Rysunek 8) Gdy
właściwi e ułożone, przewód powietrzzny należy
ebienia i tylnej ściany
przycisnąąć do podnie
gardłoweej. Stosując to urządzeniee, należy
pamiętaćć, aby pod koniec zabiegu umieścić
wałek
z
gazy zabezpieczający
z
y
przed
zgryzieniiem.

Rysunek 1: Przytrzymać
MA SureSeal™
maskę LM
PreCurveed w
odpowieedniej pozycji.

Rysunek 2: Ułożyyć głowę i
szyję pacjenta w pozycji
typowej do intub
bacji
dotchawiczej.

Rysunek 3:
3 Przycisnąć
końcówkę
ę maski do
podniebie
enia twardego.

Rysunekk 5: Wsuwać
urządzenie do wewnątrz
ruchem obrotowym,
przyciskkając do konturów
podnieb
bienia twardego i
miękkiego.

Rysunek 7: Napełnić
mankiet bez
b
przytrzym
mywania rurki.

Rysunek 4: Wciskać
W
mankiet głęb
biej do jamy
ustnej, utrzym
mując nacisk
na podniebieenie.

Rysunek 6: Wprowadzać
urządzenie do gardła
dolnego do momentu
wyczuwalneego oporu.

Rysunek 8: Włożyć
W
wałek z
gazy w celu zabezpieczenia
przed zgryzieeniem, a
następnie plaastrami
zamocować urządzenie
u
we
właściwym położeniu tak,
aby bliższa ko
ońcówka
przewodu po
owietrznego
skierowana była
b ku dołowi.

wanie drożnośści dróg oddech
howych
Utrzymyw
1. Gdy urządzenie
u
przemieści się lub zostało
niewłaściwie wprowad
dzone, może dojść do
p
niedrożności dróg oddeechowych. W przypadku
nieodpow
wiedniej techniki wprowadzania może
dojść do
o wepchnięciaa nagłośni. Sprawdzić
S
poprzez osłuchanie szyi oraz ponowne
prawidłowe założenie urządzenia lub uniesienie
u
nagłośni za pomocą laryyngoskopu.
nie końcówki maski w
2. Niewłłaściwe ułożen
głośni mo
oże dawać objaawy podobne do
d kurczu
krtani lub
b skurczu oskrzeeli.
3. Należyy unikać przemieszczania urząądzenia w
gardle, gdy pacjent znajjduje się w płyttkiej fazie
znieczule
enia.
4. Blokkada przed zgryzieniem powinna
pozostać aż do usunięcia urządzenia.
5. Nie op
próżniać mankietu dopóki niee zostaną
w pełni przywrócone wszystkie odruchy
obronne..
6. Powie
etrze można usunąć z mankietu w
trakcie znieczulenia w celu utrzyymywania
stałego
ciśnienia
wewnątrz
mankietu
malnie 60 cm H2O).
(maksym
Usuwanie
1. Maska
a LMA SureSeeal™ PreCurved wraz z
zalecaną blokadą przed
d zgryzieniem powinna
pozostaćć w miejscu zało
ożenia aż do od
dzyskania
przytomn
ności przez pacjenta. Tlen
n należy
podawaćć poprzez rurkkę T‐kształtną. Pacjent
musi byćć standardowo
o monitorowan
ny. Przed
próbą usunięcia lub opróżnienia urządzenia
należy pacjenta pozosttawić w spoko
oju aż do
pełnego przywrócenia odruchów ob
bronnych.
Nie wolno wyjmowaać urządzeniaa dopóki

pacjent samoddzielnie nie otworzy
o
ust na
polecenie.
2. Należy spraw
wdzać, czy dosszło do powro
otu
przełykania, coo jest oznakką, że odruchy
obronne zostałyy prawie w pełni przywrócon
ne.
ma potrzeby od
dsysania płynów,
Zazwyczaj nie m
widowo założo
ona maska LM
MA
ponieważ praw
ni krtań prze
ed
SureSeal™ PreeCurved chron
wydzielinami
w
z jamy ustnej. Pacjent połkn
nie
wydzielinę
w
wm
momencie usunięcia urządzenia.
Niemniej
N
jednaak zawsze nale
eży dysponować
sp
przętem do odssysania.
3. Tuż przed wyjęciem urrządzenia nale
eży
ca
ałkowicie opróóżnić mankiet. Można również
za
alecić częściow
we opróżnienie
e mankietu, gdyż
może
m
to ułatwić usunięcie wydzielin.
Przestroga:
1. Maska LMA SSureSeal™ PreC
Curved nie chro
oni
przed zwrotem
m i zachłyśnięciem. Stosowan
nie
maski
m
u pacjenntów w znieczzuleniu powinn
no
ograniczać się ddo pacjentów operowanych na
Istniieje
szeregg
czynnikó
ów
czzczo.
predysponującycch do wymiotó
ów w warunkach
nieczulenia. Niie należy stoso
ować urządzen
nia
zn
bez
odpowiednich
środkó
ów
podjęciaa
bezpieczeństwaa mających na celu upewnien
nie
siię, że żołądek ppacjenta jest pu
usty.
2. W przypadkku zbyt płytkie
ego znieczulen
nia
podczas stym
mulacji w trakcie zabieg
gu
ch
hirurgicznego luub nagromadze
enia się wydzielin
z oskrzeli drażn iących struny głosowe
g
podczzas
wybudzania
w
się pacjenta z narrkozy może dojjść
do kurczu krtaani. W przypadku wystąpien
nia
MA
kurczu krtani, nnie wolno usuwać maski LM
reCurved, a należy leczzyć
SureSeal™ Pre
przyczynę kurc zu. Urządzenie można wyjąć
wyłącznie
w
po peełnym przywró
óceniu odruchó
ów
obronnych.
3. Nie ciągnąć i nie stosowaćć nadmiernej siły
operując przew
wodem do napełniania,
n
nie
n
próbować wyciąągać urządzeniaa ciągnąc za rurkę
t spowodować
napełniającą, ggdyż może to
etu.
odłączenie jej odd czopa mankie
4. Podczas stosowania urządzenia w
warunkach otoczenia np. w
szzczególnych w
attmosferze w
wzbogaconego tlenu, nale
eży
upewnić się, że poczyniono wsszelkie niezbędne
przygotowania i podjęto wszelkie środ
dki
ostrożności, zw
właszcza w kwestii
k
ochrony
przeciwpożarow
wej.
5. Do napełniannia i opróżniania należy używać
wyłącznie
w
strzykkawki ze standaardową stożkow
wą
ko
ońcówką typu lluer.
6. Maski LMA SSureSeal™ PreC
Curved nie woln
no
przed użyciem z anurzać ani mo
oczyć w cieczach.
7. Stosować wyyłącznie w sposób opisany w
in
nstrukcji użytkoowania.
8. Podczas n akładania lub
brykantu unikać
atkania nim otw
woru oddechow
wego.
za
9. Jeżeli problem
m drożności dróg oddechowych
utrzymuje się lub gdy wentylacja je
est
MA SureSeal™
nieprawidłowa,
maskę LM
ość
PreCurved należży usunąć i zapewnić drożno
dróg oddechowyych w inny spossób.
s
10. Niezbędne jest ostrożne posługiwanie się
kać
urządzeniem. PPrzez cały czas należy unik
etknięcia z osttrymi lub ostrro zakończonymi
ze
przedmiotami.
Nie wolno
o wprowadzać
urządzenia, jeeżeli mankiet nie zostan
nie
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całkowiccie opróżniony według opisu podanego
w instrukkcji wprowadza
ania.
11. Podcczas przygotow
wywania i wpro
owadzania
należy
stosować
rękawiczki,,
aby
zminima lizować
ryzyyko zakażenia
dróg
oddechoowych.
12. Zużżyte urządzen
nie należy odkazić
o
i
zutylizow
wać zgodnie z procedurrami dla
produktóów
stwarzzających
z
zagrożenie
biologiczzne, według ob
bowiązujących przepisów
p
lokalnychh i państwowycch.
Ostrzeżeenie:
1. Urząądzenie należy przechow
wywać w
ciemnym
m i chłodnym miejscu,
m
unikać ekspozycji
e
na bezpoośrednie światłło słoneczne lu
ub skrajne
temperaatury.
2. Należyy zawsze unikaćć stosowania naadmiernej
siły.
3. Maskii LMA SureSeal™ PreCurved nie
n należy
używać w przypadku
u jej uszkodzzenia lub
uszkodzeenia bądź prrzypadkowego otwarcia
opakowaania.
4. Maskii LMA SureSeal™ PreCurved nie
n należy
ponowniie sterylizowaćć ani powtórniee używać.
Urządzennie jest dostarcczane w stanie sterylnym
i należży użyć go bezpośred
dnio po
rozpakow
waniu. Nie jest
j
przeznacczone do
ponowneego użycia, czyyszczenia ani ekspozycji
e
na środkki dezynfekujące
e lub sterylizująące.
5. Maskka LMA Sure
eSeal™ PreCurrved jest
potencjaalnie łatwopalna w obecności laserów i
urządzeńń elektrochirurggicznych.
niu z obrazowaaniem
Stosowaanie w połączen
metodą rezonansu mag
gnetycznego (M
MRI)

Przeprow
wadzono bada
ania w celu określenia
o
zgodnoścci maski LMA SureSeal™ PreeCurved z
rezonanssem magnetycznym. Przed użyciem
maski LM
MA SureSeal™ PreCurved
P
w śrrodowisku
MRI, użyytkownik powin
nien starannie porównać
paramettry sprzętu orazz parametry wyykonanych
z
rzeczyw
wistymi
plan
nowanymi
badań
mi. Poniżej znaajdują się
warunkaami klinicznym
szczegółoowe wyniki testów w środowisku MRI
Maska LMA SureSea
al™ PreCurved
d została
sklasyfikoowana jako urządzenia, które można
stosowaćć w środowissku działania MR pod
pewnym
mi warunkami. Testy niekliniczne
wykazałyy, że maska LM
MA SureSeal™ PreCurved
P
jest waruunkowo bezpie
eczna w środow
wisku MR.
Pacjentaa z tym urządzeniem można beezpiecznie
ast po umiieszczeniu
skanowaać natychmia
urządzennia przy zach
howaniu nastęępujących
warunkóów:
Statycznne pole magnettyczne
– Statycczne pole magnetyczne o indukcji
mniejszeej lub równej 3,0 T
– Makssymalny gradient przestrzenny pola
magnetyycznego mniejsszy lub równyy 18 000
gausów//cm
– Makksymalny wskkazany przez system
rezonanssu magnetyczn
nego (RM) wsp
półczynnik
absorpcjji swoistej (SAR) uśredniony na masę
ciała: 4‐W
W/kg na 15 minut
m
skanowan
nia (tj. na
sekwenccję impulsów)

– Kontrolowany tryb działania pierwszego
stopnia dla
d systemu rezonansu magnetycznego
Nagrzew
wanie związane z RM
W testaach niekliniczn
nych urządzen
nie LMA
SureSeal™ PreCurved z metalową sprężyną
o wzrost tempeeratury o przed
dstawione
wywołało
poniżej wartości w trakcie obrrazowania
rezonanssu magnetyczznego wykon
nywanego
przez 15 minut skanow
wania (tj. na sekwencję
w) w systemie R
RM o natężeniu
u pola 3 T
impulsów
(3 T/128 MHz, Excitte, HDx, przy użyciu
oprogram
mowania 14X..M5, General Electric
Healthcare, Milwaukee,, WI):
Wskazany przez system MR
absorp
pcji
swoistejj
(SAR)
współczyynnik
uśredniony na masę ciałła 2,9‐W/kg
Zmierzon
ne kalorymetryccznie wartości,
współczyynnik SAR uśreedniony na masę
m
ciała
2,7‐W/kgg
Najwiękssza zmiana temperatury 1,7°C
Temperatura zeskalow
wana do wspó
ółczynnika
SAR uśrednionego na m
masę ciała 4‐W/kkg 2,3°C
Dane dottyczące artefakktów
Jakość ob
brazu RM możże być gorsza, jeśli
j
dany
obszar pokrywa się z p
pozycją urządzeenia LMA
SureSeal™
™ PreCurved z metalową spręężyną lub
obszarem
m położonym w jego pobliżu. Dlatego
może byćć konieczna opttymalizacja parrametrów
obrazowaania MR w celu skompensowania
obecnoścci tego urzządzenia. Maksymalna
wielkość artefaktu (tj. obserwow
wana w
impulsow
wych sekwencjaach echa gradieentowego)
wynosi około
o
25 mm względem ro
ozmiaru i
kształtu maski LMA SSureSeal™ PreC
Curved z
metalową sprężyną.

Defnicja
D
symbollu:
Pr oducent
Zaapoznać się z insstrukcją
obbsługi na stronie
e
intternetowej:
ww
ww.LMACO.com
m
Obbjętość napełniania
poowietrzem
Maasa ciała pacjen
nta
Pr zed użyciem prrzeczytać
insstrukcję
Wyprodukowano
o bez
W
użżycia lateksu naturalnego
Osstrożnie, produkt
deelikatny
wiatłem
Chhronić przed św
słoonecznym
Pr zechowywać w suchym
miiejscu

Tąą stroną do góryy
Kood produktu
Nuumer partii

Sekwencja
impulsów

Rozmiar sygnaału
pustego
Zorientowanie
e
płaszczyzny

Echo
Echo
gradien
nt‐ gradien‐
owe
towe

T1‐SE

T1‐SE

2,203
mm2

2,197
mm2

4,580
0
mm2

4,064‐
mm2

Równoległe

Prostopadłe

Równoleggłe

Prostopadłe
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niniejszeej publikacji nie może podlegać
kopiowa niu, przechow
wywaniu w systemie
wania danych ani przekazyywaniu w
wyszukiw
żadnej fformie: elektro
onicznej, mechanicznej,
fotografiicznej, fonograficznej ani innej bez
wcześnieejszego uzyskan
nia zgody wydawcy.
LMA, LM
MA Better by Design, LMA SureSeal
PreCurveed i Teleflex są
s znakami tow
warowymi
lub zastrrzeżonymi znakami towarowyymi firmy
Teleflex Incorporated
d lub jej po
odmiotów
stowarzyyszonych.
Informaccje zawarte w niniejszym do
okumencie
są zgodnne ze stanem wiedzy
w
aktualnyym w dniu
publikacjji. Producent za
astrzega sobie prawo do
wprowaddzania ulepszeń i zmian w prroduktach
bez wczeeśniejszego pow
wiadomienia.
a:
Gwaranccja producenta
LMA SureSeal™
P
PreCurved
Urządzennie
przeznacczone jest do jednorazowego
j
o użytku i
objęte jest gwaran
ncją dotycząącą wad
produkcyyjnych w chwilii dostawy.
Gwaranccja ma zasttosowanie jed
dynie w
przypadkku
zakupu
u
produktu
od
TELEFLEX
autoryzoowanego
dyystrybutora.
MEDICALL OGRANICZZA WSZYSTKIIE INNE
GWARAN
NCJE, ZARÓW
WNO WYRAŹNE JAK I
DOROZU
UMIANE, W TYM
T
BEZ OGR
RANICZEŃ
GWARAN
NCJE WARTOŚCI HANDLOW
WEJ LUB
PRZYDATTNOŚCI DO OKR
REŚLONEGO CEELU.

Znnak CE
Ni e używać pono
ownie
Ni e sterylizować powtórnie
Pr odukt wytworzzony bez
użżycia ftalanów

Teleflex Medical
nology Park
IDA Businness and Techn
Dublin Rooad, Athlone, Co
C Westmeath,
Ireland

enkiem
Steerylizowano tle
etyylenu
Użżyć przed
Ni e stosować, jeśśli
oppakowanie jest
usszkodzone
W
Warunkowo zgod
dny ze
śroodowiskiem RM
M
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