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Şekil 1: LMA ProSeal™’in bileşenleri 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 ve 5 beden boylarıyla sunulur. 

Şekil 3: LMA ProSeal™ Introducer 
yerleştirilmiş LMA ProSeal™. 

Dikkat: Federal (ABD) yasalar, bu cihazın satışını 

yetkili bir sağlık pratisyeni reçetesiyle yapılacak 

şekilde sınırlar. 

Uyarı: LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer aksesuarı steril olmayan bir biçimde 
sağlanır ve ilk kullanımdan ve takip eden her 
kullanımdan önce temizlenmeli ve sterilize 
edilmelidir. Ambalaj, yüksek otoklavlama 
sıcaklıklarına dayanamaz ve sterilizasyondan 
önce atılmalıdır. 

UYARI: Kullanmadan önce tüm Kullanım Talimatı 
uyarılarını, önlemlerini ve talimatları okuyun. 
Bunlar okunmadan kullanılması hastanın ciddi 
derecede yaralanmasına, hatta ölmesine neden 
olabilir. 

 

1. CİHAZ TANIMI 

LMA® hava yolu, yenilikçi bir supraglottik hava yolu 
kontrol cihazıdır. Ticari olarak piyasaya sürüldüğü 
1988 yılından bu zamana kadar, LMA® hava yolu rutin 
ve acil durum müdahaleleri için 200 milyondan fazla 
hastada kullanıldı. 

LMA® ProSeal™, LMA® Classic™ ile aynı 
endikasyonlarda kullanılabilen LMA® hava yolunun 

gelişmiş halidir. LMA® ProSeal™, LMA hava yolunun 
endikte olduğu müdahalelerin kapsamını genişleten 

LMA Classic™’ten daha üstün avantajlar sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. LMA® Classic™ düşük basınçlı 
pozitif basınçlı ventilasyon (PPV) ile birlikte 

kullanılabilirken, LMA® ProSeal™ kas gevşetici 
ajanlarla birlikte ve yalnızca PPV ile birlikte kullanım 
için özel olarak tasarlanmıştır. LMA® ProSeal™ hava 
yolunu regürjitasyon ve aspirasyon etkilerine karşı 
korumaz.  

LMA® ProSeal™ dört ana bileşene sahiptir. Bunlar; 
maske, pilot balonlu şişirme hattı, hava yolu tüpü ve 
tahliye tüpüdür (şekil 1). Maske, larinjeal açıklıkla 
örtüşen lümeniyle hipofarinksin konturlarına uyum 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Maske larenjeal 
girişin etrafında sızdırmazlığı sağlayan bir ana kafa 
sahiptir; daha büyük beden boylarındaki maskelerde 
ayrıca, sızdırmazlığı artırmaya yardımcı olan bir arka 
kaf bulunur. Maske üzerinde, pilot balon içerisinde 
sonlanan bir şişirme hattı ve maskeyi şişirmeye ve 
havasını boşaltmaya yarayan bir valf bulunur. Maske 
içerisindeki rezidüel havanın otoklavlama sırasında 
hava tahliyesine imkan vermek için valf tertibatına 
yerleştirilmiş kırmızı bir tapa bulunur. Bu tapa, buharlı 
otoklavlama sırasında açık bırakıldığında, kafın 
genişlemesini önler. Bu tapa, otoklavlamadan önce 
çıkartılmalı ve klinik kullanımdan önce yerine 
takılmalıdır. Daha eski bazı LMA® ProSeal™ cihazları 
kırmızı renkli tapaya sahip olmayabilir. Hava yolu 
tüpüne lateral uzanan ve üst özofajeal sfinktere 
karşılık gelen maske ucunda bulunan maske girişinin 
zeminine çapraz yerleşimli bir tahliye tüpü bulunur. 
Hava yolu tüpü katlanmasını önlemek amacıyla tel ile 
güçlendirilmiştir ve bitiminde standart 15 mm 
konektöre sahiptir.  

LMA® ProSeal™ yenidoğan anotomisine uyması 

amacıyla, LMA® ProSeal™ cihazının 1 beden 
boyunda ısırma bloku bulunmamaktadır (Şekil 2). 
LMA® ProSeal™ cihazının 1 beden boyu nispeten 
daha geniş bir tahliye tüpüne (8fr) sahip olması 
bakımından da diğer beden boylarından ayrılır.  

Tüm bileşenler doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır. 
LMA® ProSeal™ cihazı 40 defadan fazla yeniden 
kullanılmamalıdır. LMA® Classic™’in iyi bilinen 
özniteliklerine ek olarak, LMA® ProSeal™ aşağıdaki 
özellikleri sunar: 

• Daha yumuşak kaf malzemesi, daha derin maske 
tertibatı ve erişkin beden boyları için her türlü kaf 
içi basıncında LMA® Classic™’den daha yüksek 
sızdırmazlık sağlamaya imkan veren özel maske 
şekli.  

• Her türlü kaf içi basıncında LMA® Classic™’ten 
daha yüksek sızdırmazlığa imkan veren 
iyileştirilmiş kaf tertibatı.  

• Üst özofajeal sfinkterde gastrik sekresyonların 
tahliyesine imkan vermeye ve sindirim yoluna 
erişmeye yarayan bir kanal (veya tahliye tüpü) 
girişi. Tüp ayrıca, kasıtsız oluşabilecek gastrik 
insüflasyonu önlemeye yönelik olarak 
tasarlanmıştır. 

• Magill forsepslerine ihtiyaç duymaksızın her türlü 
hasta pozisyonunda standart orogastrik tüplerin 
kör insersiyonuna imkan veren bir tahliye tüpü. 

• Maskenin dönme olasılığını azaltan ikili tüp 
tertibatı ve esnek tüplerle birlikte iyileştirilmiş kaf 
profili cihazın yerine daha emniyetli bir şekilde 
sabitlenmesini sağlar. 

• Hava yolu obstrüksiyonu veya tüpün zarar görme 
tehlikesini azaltan sabit ısırma bloku (LMA® 
ProSeal™ 1 beden boyu hariç). 

• LMA® ProSeal™ Introducer için sabitleme 
kelepçesi (Şekil 3) aynı zamanda, manüel 
insersiyon için işaret parmağını veya 
başparmağı tutar. 

• Tahliye tüpünün kaf içerisindeki pozisyonu 
epiglotisin hava yolu tüpünü tıkamasını önler. Bu 
pozisyon, apertür sürgülerine olan ihtiyacı ortadan 
kaldırır. 

LMA® ProSeal™ asgari oranda uyarıcı bir hava 
yolu cihazı olmak üzere tasarlanmıştır. Önerilen 
insersiyon tekniğinden yararlanarak tamamen 
yerleştirildiğinde, kafın distal ucu üst özofajeal 
sfinktere baskı yapar. Yan yüzeyleri piriform 
fossaya dönüktür ve üst kenarlığı dil tabanına 
dayanmaktadır (Şekil 4).  

Aksesuar Cihaz: LMA® ProSeal™ Introducer, 
LMA® ProSeal™ cihazının bir aksesuarıdır. LMA® 
ProSeal™ cihazının ağza parmaklar sokulmadan 
insersiyonuna yardımcı olmak için kullanılan, 
çıkarılabilir bir insersiyon aletidir. LMA® ProSeal™ 
Introducer hemen kullanım için önerilen eğrilikte 

Şekil 2: 1 beden LMA ProSeal™’in bileşenleri. 
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sağlanır. Steril olmayan şekilde sağlanır ve 
otoklavlanabilirdir. LMA® ProSeal™ Introducer 
cihazı, farklı boyutları ve kullanım aralıkları olan şu 
iki modelde sunulur: 

 

LMA® ProSeal™ Introducer 1–2,5 boyları: Bu 
introdüser LMA® ProSeal™ 1 ila 2,5 boyları ile 
beraber kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
introdüseri oluşturan ana bileşenler sap ve 
gövdedir. Bileşenlerin ikisi de tıbbi kullanıma uygun 
paslanmaz çelik materyalden yapılmıştır.  
 

LMA® ProSeal™ Introducer 3-5 boyları: 
Bu introdüser LMA® ProSeal™ 3 ila 5 boyları ile 
beraber kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Bu introdüseri oluşturan temel bileşenler sap, 
gövde ve manşondur. Sap ve gövde tıbbi 
kullanıma uygun paslanmaz çelik materyalden 
yapılmıştır. Manşon, tıbbi kullanıma uygun silikon 
materyalden yapılmıştır.  

LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ Introducer 
aksesuarı yalnızca hava yolu kontrolü eğitimi almış tıp 
uzmanları tarafından kullanıma uygundur. 

2. KULLANIM ENDİKASYONLARI 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ ister spontan, ister pozitif 
basınçlı ventilasyon kullanan aç bırakılmış 
hastaların rutin ve acil durum anestezi 
müdahaleleri esnasında hava yolu kontrolünü 
sağlamak ve sürdürmek için kullanılmaya 
endiktedir. Ayrıca, bilinen veya öngörülmeyen zor 
hava yolu vakalarında hava yolunu anında 
emniyete almaya endiktedir.  

LMA® ProSeal™, endotrakeal tüpün muadili olarak 
kullanılmaya endikte değildir ve en uygun kullanım 
alanı; trakeal entübasyona ihtiyaç duyulmayan 
elektif cerrahi müdahalelerdir.  

LMA® ProSeal™ glosofarinjeal ve larinjeal refleks 
sergilemeyen ve yapay ventilasyon gerektiren 
tamamen bilinçsiz hastaya yapılan 
kardiyopulmoner resüssitasyon (CPR) sırasında 
anında açık bir hava yolu tesis etmek için 
kullanılabilir. Bu tür vakalarda, LMA® ProSeal™ 
sadece ve sadece trakeal entübasyonun mümkün 
olmadığı hallerde kullanılmalıdır.  

LMA® ProSeal™ Introducer 
LMA® ProSeal™ Introducer cihazı, LMA® 
ProSeal™ cihazının ağza parmaklar sokulmadan 
yerleştirilmesine yardımcı olmak için çıkarılabilir bir 
introdüser alet olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. LMA® ProSeal™ cihazının ağza 
parmaklar sokulmadan yerleştirilmesine yardımcı 
olmak üzere kullanım için endikedir. 

3. RİSK-FAYDA BİLGİSİ 

Resüssitasyona ihtiyaç duyan tamamen tepkisiz 
hastada veya acil durum yolağında zor hava 
yoluna maruz (ör. “entübe edilemeyen, ventilasyon 
yapılamayan”) bir hastada kullanıldığında, 
regürjitasyon ve aspirasyon riskine karşılık, hava 
yolu oluşturma potansiyel faydası hesaplanmalıdır.  

4. KONTRENDİKASYONLAR 

LMA® ProSeal™ 

Potansiyel regürjitasyon ve aspirasyon riski 
dolayısıyla, LMA® ProSeal™’i aşağıdaki elektif 
vakalarda veya acil vaka olmayan hastalarda 
endotrakeal tüpün muadili olarak kullanmayın:  

• Aç olduğu teyit edilemeyen hastalar dâhil, aç 
bırakılmamış hastalarda ve  

• Aşırı veya morbid obez hastalarda, 14 hafta 
üzeri hamilelerde veya çoklu veya ağır 
yaralanma geçirmiş hastalarda, akut karından 
yaralanmalarda veya toraks yaralanmalarında, 
gecikmiş gastrik ifrazatla ilişkilendirilen 
durumlarda veya aç bırakılma öncesi opiyat 
ilaç kullanılan durumlarda ürünü kullanmayın.  

LMA® ProSeal™ ayrıca, şunlarla kontraendikedir:  

• Hava yolu larinks etrafında düşük basınçlı 
sızdırmazlık meydana getireceğinden ötürü, 
pulmoner fibroz hastaları gibi sabit düşük 
pulmoner kompliyans tablosu bulunan 
hastalarda, 

• LMA® ProSeal™ uygulandığında pik hava yolu 
inspiratuar basıncının 30 cm H2O’yu aşacağı 
öngörülen hastalarda ve 

• Verilen talimatları anlamayan veya tıbbi 
öykülerine dair yöneltilen soruları yeterli ölçüde 
cevaplayamayan erişkin hastalarda, bu 
hastaların LMA® ProSeal™ ile birlikte 
kullanıma kontraendike olabileceklerinden 
ötürü bu ürünü kullanmayın.  

LMA® ProSeal™ Introducer  
LMA® ProSeal™ Introducer aksesuar cihazıyla 
ilişkilendirilen, bilinen kontrendikasyonlar yoktur. 
 

5. UYARILAR VE DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR  

Bu kullanım kılavuzunda LMA® ProSeal™ ve 
LMA® ProSeal™ Introducer kullanımına eşlik eden 
olası güvenlik tehlikelerini, kullanım sırasında 
gözetilmesi gereken sınırlamaları ve bu tehlikelerin 
ortaya çıkması halinde izlenmesi gereken adımları 
açıklayan gerekli uyarılara ve dikkat edilecek 
hususlara yer verilmiştir. Kullanıcı LMA® ProSeal™ 

ve LMA® ProSeal™ Introducer’i kullanmadan önce 
aşağıda yer verilenleri ve bu kullanım kılavuzunda 
bulunan diğer tüm uyarı ve dikkat edilecek 
hususları iyi anlamış olmalıdır.  

5.1. Uyarılar 

• LMA® ProSeal™ hastayı regürjitasyon ve 
aspirasyon etkilerine karşı korumaz. 

• Gastrik tüp kullanımı regürjitasyon 
riskini ortadan kaldırmayacağı gibi, gastrik tüp 
alt özofajeal sfinkteri etkisiz kılabileceğinden 
ötürü, regürjitasyon ihtimalini daha da 
artırabilir.  

• Cihazın tutulan gastrik muhteva riskine maruz aç 
bırakılan hastada kullanılacak olması halinde, 
mide muhtevasını boşaltmaya yönelik propilaktik 
tedbirler alınmalı ve gerekli antasid tedavisi 
uygulanmalıdır. Aç bırakılan hastaların tutulan 
gastrik muhteva riskine maruz olabileceği 
koşullar; hiyatus hernisi ve ılımlı obezite 
durumlarını içermekte olup bunlarla sınırlı değildir.  

• Şiddetli seyreden orofarinjeal travmalı 
hastalarda, cihaz ancak hava yolunu açmaya 
yönelik diğer tüm teşebbüsler çaresiz 
kaldığında kullanılmalıdır. 

• LMA® ProSeal™ MRI ortamında manyetik alan 
etkileşimi sergilemektedir. Bu cihazı MRI 
ortamında kullanmadan önce, MRI Bilgileri için 
Bölüm 11’e başvurun. Manyetik alan 
etkileşimine bağlı olası hareketi önlemek 
amacıyla bu cihazın tam fiksasyonu 
sağlanmalıdır.  

• Azot oksit, oksijen veya hava gazı difüzyonu kaf 
hacmini veya basıncını artırabilir veya azaltabilir. 
Kaf basıncının aşırı düzeylere ulaşmamasını 
sağlamak için vaka esnasında kaf basıncı bir kaf 
basıncı manometresi yardımıyla düzenli olarak 
ölçülmelidir. 

• Cihazı zenginleştirilmiş oksijen gibi özel 
atmosferik koşullarda kullanırken, yangın tehlikesi 
ve yangınla mücadele tedbirleri başta olmak 
üzere gerekli tüm hazırlıkların ve tedbirlerin 
alındığından emin olun. Bu cihaz, lazer ve 
elektrokoter ekipmanların bulunduğu ortamlarda 
yanıcı hale gelebilir. 

• Travma oluşumunu önlemek için bu cihazları 
kullanırken hiçbir zaman aşırı kuvvet 
uygulanmamalıdır. Aşırı güç kullanımından daima 
sakınılmalıdır. 

• Herhangi bir hasara uğramış olmaları 
durumunda, LMA hava yolu veya herhangi bir 
aksesuarını kullanmayın. 

• İnsersiyon sonrasında kafı asla olması 
gerekenden fazla şişirmeyin. Kaf içi basıncının 60 
cm H2O’dan daha yüksek olmasına izin vermeyin. 
Bu kaf düşük basınçla (yaklaşık 60 cm H2O) 
şişirilmek üzere tasarlanmıştır. Kafın fazla 
şişirilmesi sızdırmazlığı artırmayabilir, mukozal 
iskemi ile ilişkilendirilebileceği gibi, cihazın 
yerinden çıkmasına ve tahliye tüpünün 
katlanmasına sebep olabilir.  

• Fazla yüksek kaf içi basıncı kafın yerinden 
oynamasıyla ve boğaz ağrısı, disfaji ve 
sinir yaralanmasını içeren faringolarinjeal 
morbiditeyle sonuçlanabilir. 

• LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer’in her kullanımından önce Kullanım 
Öncesi Kontrol/Performans Testlerinde açıklanan 
tüm klinik olmayan testlerin gerçekleştirilmesi 
gereklidir. Bu performans testleri insersiyondan 
önce hava yolu cihazının kontamine olma 
ihtimalini en aza indirgeyen kabul görmüş tıbbi 
uygulamalarla tutarlı bir alanda ve yöntemle 
gerçekleştirilmelidir. Bir testin başarısız olması, 
cihazın faydalı ömrünü doldurduğu ve 
değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Şekil 4: Farinjeal anatomi açısından LMA 

ProSeal™’in pozisyonunu gösteren dorsal 
görünümü. 
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• Yağlayıcı uygularken, hava yolu apertürünün 
bloke olmasını veya yağlayıcının aspire olmasını 
önlemek için yalnızca, kafın arka yüzeyini 
yağlayın. 

• K-Y Jelly® benzeri suda çözünebilir bir yağlayıcı 
madde kullanılmalıdır. LMA® ProSeal™ ve LMA® 
ProSeal™ Introducer bileşenlerinin çözünmesine 
sebep olduğu için silikon bazlı yağlayıcıları 
kullanmayın. Lidokain içeren yağlayıcılar tavsiye 
edilmemektedir. Lidokain koruyucu reflekslerin 
dönüşünü geciktirebilir ve alerjik reaksiyonu 
tetikleyebilir veya vokal kordlar dâhil civar yapıları 
etkileyebilir. 

• Hava yolunu temizlemek veya sterilize etmek için 
glutaraldehit (Cidex®), etilen oksit, fenol bazlı 
temizleyiciler, iyodin içeren temizleyiciler veya 
kuaterner amonyum bileşikleri gibi mikrop 
öldürücüleri, dezenfektanları veya kimyasal 
ajanları kullanmayın. Bu kimyasalların eşyalar 
tarafından emilmesi hastanın olası ağır doku 
yanıklarına maruz kalmasına ve muhtemel cihaz 
arızalarına sebep olabilir. Bu kimyasallardan 
herhangi birine maruz kalmış hava yolunu 
kullanmayın. 

• Cihazın tamamen temizlenmemiş, durulanmamış 
veya kurulanmamış olması, olası tehlikeli 
artıkların alıkoyulmasıyla veya yetersiz 
sterilizasyonla sonuçlanabilir. 

• Cihazı kullanmadan önce sıvı içerisine 
daldırmayın veya ıslatmayın.  

5.2. Dikkat Edilecek Hususlar 

• Cihazı doğrudan güneş ışığına veya 
aşırı sıcağa maruz bırakmaktan kaçının ve 
karanlık ve serin bir ortamda saklayın.  

• Cerrahi stimülasyon esnasında hastaya çok 
hafif anestezi uygulanması veya bronşiyal 
sekresyonların anesteziden ayılma sırasında 
vokal kordları irrite etmesi halinde larinjeal 
spazm oluşabilir. Larinjeal spazmın oluşması, 
yaşamı tehdit eden durumlara sebep olabilir. 
Cihazı sadece hava yolu koruyucu refleksleri 
tamamen elverişli hale geldiğinde çıkarın. 

• Şişirme hattını asılarak veya orantısız kuvvet 
uygulayarak tutmayın veya kaf valfinden 
çıkabileceği için cihazı şişirme tüpünden 
çekerek hastadan çıkarmaya çalışmayın. 

• Cihazı yerleştirmeden önce tüm çıkarılabilir 
protezlerin çıkarıldığından emin olun.  

• Hava yolunun güvenilir olmaması veya 
tıkanmış olması, cihazın yanlış 
yerleştirilmesiyle sonuçlanabilir.  

• Cihazın dikkatli taşınması çok önemlidir. LMA® 
ProSeal™ tıbbi kullanıma uygun silikondan 
imal edilmiştir. Bu yüzden, cihaz yarılabilir 
veya delinebilir. Keskin veya sivri uçlu 
cisimlerle temastan daima sakınılmalıdır.  

• Cihazı kullanırken yalnızca kullanım 
talimatlarında açıklanmış olan önerilen 
manevraları uygulayın. 

• Kullanılmış cihazların taşınmasında ve 
bertarafında tüm yerel ve ulusal 
düzenlemelere uygun şekilde biyolojik tehlikeli 
ürünler için geçerli olan süreç takip edilmelidir. 

• Hava yolu sorunlarının devam etmesi veya 
ventilasyonun yetersiz olması durumunda, 
cihaz çıkartılmalı ve başka herhangi bir 
yöntemle hava yolu tesis edilmelidir.  

• Her cihazla birlikte kullanım adedini ve tarihini 
kaydetmeye yarayan 40 kullanımlık bir kayıt 
kartı sağlanır. Kayıt kartı dolduğunda cihazın 
garantisi sona erer.  

• Şişirme veya hava alma için sadece, standart 
luer kilit uçlu bir şırınga kullanın.  

• Cihazın kontaminasyonunu en aza indirgemek 
için hazırlık ve insersiyon sırasında eldiven 
kullanılmalıdır.  

6. ADVERS ETKİLER 

Larinjeal maske hava yollarının kullanımıyla 
ilişkilendirilen bildirilmiş advers reaksiyonlar 
bulunmaktadır. Olası yan etkiler arasında solunum 
sistemi travması, yutma zorluğu, boğaz ağrısı, 
disfoni, laringospazm, obstrüksiyon, stridor, 
bronkospazm, ses kısıklığı, mide bulantısı ve 
kusma, regüsjitasyon, aspirasyon, mide 
distansiyonu, hasta intoleransı (örn. öksürük ve 
ağız, dudak veya dil yaralanması) gösterilebilir. 

Not: Avrupa Birliğinde veya aynı düzenleyici 
yönetim şekline sahip (Tıbbi Cihazlara İlişkin (AB) 
2017/745 sayılı tüzük) ülkelerde bulunan bir 
hasta/kullanıcı/üçüncü taraf için; bu cihazın 
kullanımı sırasında veya sonucunda ciddi bir 
durum meydana gelirse olayı lütfen üreticisine 
ve/veya yetkili temsilciye ve ulusal yetkili makama 
bildirin. Yetkili ulusal makamların (Vijilans İletişim 
Bilgileri) iletişim bilgileri ve daha fazla bilgi şu 
Avrupa Komisyonu web sitesinde bulunabilir: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

 

7. KULLANIMA HAZIRLIK  

Uyarı: LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer steril olmayan bir biçimde sağlanır ve ilk 
kullanımdan ve takip eden her kullanımdan önce 
temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Ambalaj, yüksek 
otoklavlama sıcaklıklarına dayanamaz ve 
sterilizasyondan önce atılmalıdır. 

Uyarı: LMA® ProSeal™ Introducer aksesuarı, 
LMA® ProSeal™ için uygulanan aynı yöntemle 
temizlenmeli ve sterilize edilmelidir.  

Dikkat: Şişirme veya hava alma için sadece, 
standart luer kilit uçlu bir şırınga kullanın.  

Dikkat: Cihazın kontaminasyonunu en aza 
indirgemek için hazırlık ve insersiyon sırasında 
eldiven kullanılmalıdır.  

7.1. Yeniden İşleme 

Genel Uyarılar, Önlemler ve Kısıtlamalar 

Cihazların her zaman hastane hijyeni ve 
sterilizasyon teknolojisi konusunda özel eğitim almış 
ve yeterli deneyime sahip olan kalifiye personel 
tarafından kullanıldığından ve işlendiğinden emin 
olun. Cihazların güvenli ve etkili şekilde yeniden 
işlendiğinden emin olmak üzere aşağıdaki 
talimatların izlenmesi, cihazla uyumluluk ve etkililik 
konusunda üretici tarafından onaylanmıştır. Temizlik 
ve sterilizasyon işlemlerinin istenen amaca ulaşması 
için uygun ekipman, malzeme ve personel ile 
gerçekleştirildiğinden emin olmak son kullanıcının 
sorumluluğudur. Bu talimatlardan herhangi bir 
şekilde sapılması, etkililik ve olası advers sonuçlar 
bakımından değerlendirilmelidir. 

Yeniden işleme sırasında kullanılan ekipman, 
uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara göre 
etkililik bakımından onaylanmış olmalıdır: 
- ISO 15883 serisinin ve/veya ANSI/AAMI 

ST15883 Serisinin gerekliliklerini karşılayan 
yıkayıcı-dezenfekte ediciler 

- ISO 17665 ve/veya ANSI AAMI ST8, ANSI 
AAMI ST79 ile bağlantılı olarak EN 13060/EN 
285 gerekliliklerini karşılayan buhar 
sterilizatörleri 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) talimatları ve 
yayınlanmış literatür, aşağıda açıklanan LMA® 
ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ temizleme ve 
sterilizasyon prosedürlerinin, konvansiyonel 
patojenleri (yani bakteri, mantar ve virüsler) etkisiz 
hale getirmek için yeterli olduğunu belirtmektedir. 
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatisi olan veya 
olduğundan şüphelenilen hastalarda, kurumların, 
DSÖ talimatlarını izleyerek LMA® ProSeal™ ve 
LMA® ProSeal™ ürününü kullandıktan sonra tekrar 
kullanmak yerine imha etmeleri tavsiye 
edilmektedir. 

Uyarı: İlk ve takip eden tüm kullanımlardan önce 
tüm cihazlar aşağıdaki bölümlerde açıklanan 
yeniden işleme işlemine tabi tutulmalıdır. Kullanılan 
dekontamine ediciler, dezenfektanlar ve temizlik 
maddeleri için üreticiler tarafından verilen 
talimatları izleyin. 

Dikkat: Dikkatli kullanım birinci derece önem taşır. 
LMA® ProSeal™ yırtılabilen veya delinebilen, tıbbi 
kullanıma uygun silikondan yapılmıştır. Kesici-
delici aletlerle temas ettirmekten daima kaçının. 

Uyarı: Doğru temizleme, sterilize etme ve kullanım ile 
LMA® ProSeal™ en fazla 40 kez yeniden kullanılabilir. 
40 defaya kadar devamlı olarak güvenli kullanımı 
sağlamak için hava yolunun doğru şekilde 
temizlenmesi ve sterilize edilmesi önemlidir. Belirtilen 
sayıdan daha fazla tekrar kullanımı, performansın 
azalmasına veya aniden bozulmaya neden 
olabileceğinden dolayı tavsiye edilmemektedir. 

Ambalaj, otoklavlamanın yüksek ısısına karşı 
dayanıklı değildir ve sterilize etme işleminden 
önce atılmalıdır. 

 

İLK VE TAKİP EDEN TÜM KULLANIMLARDAN 
ÖNCE YENİDEN İŞLEME 

 
Yeniden işlemeden önce kullanım noktasındaki 
hazırlık 

İnkrustasyonu önlemek için kullandıktan hemen 
sonra tüm kontaminasyon izlerini temizleyin. 
Fiksatif maddeler veya sıcak su kullanmayın 
(>40 °C/104 °F). Cihazların yalıtılmış kap içinde 
saklanması ve yeniden işleme konumuna 
taşınması sağlanmalıdır.  

TEMİZLEME 

Uyarılar ve Önlemler 
 
Uyarı: Hava yolunu ürününü temizlemek veya 
sterilize etmek için glutaraldehid (örn. Cidex®), 
etilen oksit, fenol tabanlı temizleme maddeleri veya 
iyodür içeren temizleme maddeleri gibi jermisitler, 
dezenfektanlar veya kimyasal ajanlar kullanmayın. 
Bu tür maddeler, cihazdaki malzemeler tarafından 
emilir, bu da hastanın gereksiz riske maruz 
kalmasına ve cihazın muhtemelen bozulmasına 
neden olur. Bu maddelerden herhangi birine maruz 
kalan LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer’i kullanmayın. Temizleme maddeleri, cilt 
veya mukoza zarı iritanları içermemelidir.  



Kullanım Talimatları 
TR–Türkçe Baskı 

6 

Tavsiye edilen temizleme maddeleri/temizleme 
bölümünde belirtilen deterjanlar mevcut değilse 
hafif deterjanlar veya enzimatik temizlik maddeleri 
üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılabilir. 
İlgili talimatlarda özellikle belirtilmeyen temizleme 
maddelerinin/deterjanların kullanımı da dahil olmak 
üzere bu talimatlardan herhangi bir sapmanın, 
temizlik işleminin cihaza özel etkililiği ve uygunluğu 
konusunda bir değerlendirme gerektirdiğini 
unutmayın. İlgili değerlendirme genellikle ekipman 
niteliklerini ve aygıta özgü performans 
niteliklerini/doğrulamasını gerektirir. 

Uyarı: LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer cihazını iyice temizlememek, 
durulamamak ve kurutmamak potansiyel olarak 
tehlikeli kalıntıların geride kalmasına veya yetersiz 
sterilizasyona yol açabilir. 

Son durulama için, yeni hazırlanmış saf su/çok 
saflaştırılmış su veya steril su kullanılması tavsiye 
edilmektedir. 

Elle Temizleme 

Her zaman yeni hazırlanmış bir temizleme banyosu 
kullanın. Tavsiye edilen sıcaklıklar, konsantrasyon ve 
bekletme sürelerine ilişkin olarak temizleme maddesi 
üreticisinin talimatlarını izleyin. 

Aşağıdaki ekipman/temizleme maddeleri kullanılarak 
elle temizleme talimatları onaylanmıştır: 

Temizleme Fırçası: Uygun boyutlu, yumuşak kıllı fırça. 

Temizleme Maddesi/ Temizleme İşlemi:  

A) Endozime® İkili Enzimatik Deterjan, Ruhof 
Healthcare. 

Yukarıdaki temizlik maddesi A kullanılarak Temizleme 
İşlemi: 

1) LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer cihazlarını 36 °C ila 40 °C / 97 °F 
ila 104 °F derecedeki yeni hazırlanmış 
temizleme solüsyonuna (konsantrasyon: 
%0,8) koyun ve görünür tüm kontaminasyon 
ortadan kalkana kadar cihazları iyice yıkayın.  

2) LMA® ProSeal™ cihazını temizlerken LMA® 
ProSeal™ Introducer kelepçesinin 
arkasındaki ve dahili tahliye tüpü altındaki 
bölgelerin temiz olduğundan emin olun. 

3) Fırçayı yavaşça sokup ileri geri sürterek hava 
yolu tüplerini temizleyin. 

4) Fırçayı tahliye tüpünün proksimal (dış) 
ucundan sokarak tahliye tüpünü yavaşça 
temizleyin ve tahliye tüpüne zarar 
vermemeye özen gösterin. 

5) Akan musluk suyunun altında bileşenleri iyice 
durulayın. (Not: Temizleme solüsyonuyla temas 
etmesini önlemek için iç çekvalfe özellikle dikkat 
edin. Valf temizleme solüsyonuna maruz 
kaldıysa, temizleme artıkları valfin erken 
bozulmasına neden olabileceği için bunları 
ortadan kaldırmak amacıyla akan musluk 
suyunun altında iyice durulayın.) 

6) Bileşenlerde artık kontaminasyon kalıp 
kalmadığını dikkatle inceleyin. 

7) Artık kontaminasyon olduğunu tespit 
ederseniz bütün temizlik prosedürünü 
tekrarlayın. 

Valfte nem olduğunu fark ederseniz fazla nemi 
almak için valfi hafifçe bir havluya vurun. 

Oda sıcaklığında veya hava sirkülasyonlu bir 
kurutma dolabında gerektiği kadar kurutun.  

Veya, 

B) Sodyum bikarbonat solüsyonunu sulandırın 
(%8-10 v/v). %10 sodyum bikarbonat solüsyonu, 1 
ölçek karbonat ile 10 ölçek su karıştırılarak 
hazırlanabilir. 

Yukarıdaki temizlik maddesi B kullanılarak 
Temizleme İşlemi:  

1) LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ 
Introducer cihazlarını 36 °C ila 40 °C / 97 °F 
ila 104 °F derecedeki yeni hazırlanmış 
temizleme solüsyonuna koyun ve görünür 
tüm kontaminasyon ortadan kalkana kadar 
cihazları iyice yıkayın.  

2) Yukarıda açıklandığı şekilde ikinci bir temizleme 
solüsyonu hazırlayın ve uygun yumuşak kıllı 
fırçayı kullanarak cihazları iyice temizleyin.  

3) LMA® ProSeal™ cihazını temizlerken LMA® 
ProSeal™ Introducer kelepçesinin 
arkasındaki ve dahili tahliye tüpü altındaki 
bölgelerin temiz olduğundan emin olun. 

4) Fırçayı yavaşça sokup ileri geri sürterek hava 
yolu tüplerini temizleyin. 

5) Fırçayı tahliye tüpünün proksimal (dış) 
ucundan sokarak tahliye tüpünü yavaşça 
temizleyin ve tahliye tüpüne zarar 
vermemeye özen gösterin. 

6) Akan musluk suyunun altında bileşenleri iyice 
durulayın. (Not: Temizleme solüsyonuyla temas 
etmesini önlemek için iç çekvalfe özellikle dikkat 
edin. Valf temizleme solüsyonuna maruz 
kaldıysa, temizleme artıkları valfin erken 
bozulmasına neden olabileceği için bunları 
ortadan kaldırmak amacıyla akan musluk 
suyunun altında iyice durulayın.) 

7) Bileşenlerde artık kontaminasyon kalıp 
kalmadığını dikkatle inceleyin. 

8) Artık kontaminasyon olduğunu tespit ederseniz 
bütün temizlik prosedürünü tekrarlayın. 

Valfte nem olduğunu fark ederseniz fazla nemi 
almak için valfi hafifçe bir havluya vurun.    

Oda sıcaklığında veya hava sirkülasyonlu bir 
kurutma dolabında gerektiği kadar kurutun.  

Otomatik Temizleme 

Aşağıdaki ekipmanlar kullanılarak otomatik 
temizleme talimatları onaylanmıştır: 

Yıkayıcı: Miele Tip G7735 CD, durulama portları 
olan Miele Standard raf 

Temizleme Maddeleri: Deconex® PowerZyme, 
Borer Chemie AG 

Tüm kafları iyice indirin. Cihazları alet rafına 
yerleştirin. Tüm cihazların, iç ve dış alanları 
erişilebilir olacak şekilde uygun olarak 
yerleştirildiğinden emin olun. Hava yollarının 
lümenlerini durulama portlarıyla bağlayın. 

Yıkama işlemine başlama: Miele G 7735 CD 
yıkayıcı-dezenfekte edici, Vario TD programı. 

1) 2 dakika soğuk suyla temizleme  
(≤35 °C/ 95 °F).  

2) Suyu tahliye etme 

3) 5 dakika 55 °C/ 131 °F derecedeki %0,5 
Deconex® PowerZyme ile temizleme. 

4) Suyu tahliye etme 

5) 3 dakika soğuk suyla nötralizasyon  
(≤35 °C/ 95 °F). 

6) Suyu tahliye etme 

7) 2 dakika soğuk suyla durulama  
(≤35 °C/ 95 °F). 

8) *Otomatik temizlemenin ardından isteğe bağlı 
termal dezenfeksiyon. 

5 dakika 90 °C/194 °F derecede termal 
dezenfeksiyon. 

Yeterince kuruduğundan emin olun (yani hava 
sirkülasyonunda 70 °C/ 158 °F, 1 saat). 

*Dezenfeksiyon 

Termal dezenfeksiyon, Vario TD programı için, 
yukarıdaki 8 numaralı adımda olduğu gibi, otomatik 
temizleme işleminin bir parçası olarak 
gerçekleştirilebilir. 

İNCELEME, BAKIM VE TEST ETME 

“Kullanım Öncesi Kontrolü/Performans Testleri” 
bölümünde açıklanan cihaz inceleme ve işlev 
kontrollerini gerçekleştirin. 

Bu kılavuzda açıklanan işlevsel testlerin ve 
incelemelerin tümü, LMA® ProSeal™ ve LMA® 
ProSeal™ ürününün sterilize edilmesinden önce, 
her yeniden işleme prosedürünün bir parçası 
olarak gerçekleştirilmelidir. Testlerin herhangi 
birinde başarısız olması, cihazın kullanım ömrünün 
dolduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. 

AMBALAJ 

Termal sterilizasyon için seçilen ambalaj ISO/ANSI 
AAMI ISO 11607 gerekliliklerine uymalıdır. ABD 
için: FDA onaylı sterilizasyon poşetleri kullanın. 

Sterilizasyon poşetine koymadan önce cihazın 
nemli kalıp kalmadığını kontrol edin. 

STERİLİZASYON 
Uyarılar ve Önlemler 

LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ Introducer 
sterilizasyonu için önerilen tek yöntem buharlı 
otoklavlamadır. 

LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ Introducer’in 
hasar görmeden sterilize edildiğinden emin olmak 
için aşağıdaki prosedürün takip edilmesi önemlidir. 

Dikkat: 134 °C/ 273 °F derecelik sterilizasyon 

döngüsü aşıldığında LMA® ProSeal™ ve LMA® 

ProSeal™ Introducer malzemelerinin bütünlüğü 

kötü yönde etkilenebilir. 

Otoklavlar farklı tasarım ve performans 
özelliklerine sahiptir. Döngü parametreleri, her 
zaman otoklav üreticisinin yazılı talimatı ile 
kullanılan belirli otoklav ve yükleme konfigürasyona 
göre doğrulanmalıdır. 
 
Sağlık tesisi personeli, belirtilen ve tesislerinde 
onaylanan proseslere uymaktan ve proses kontrolünü 
sağlamaktan sorumludur. Bunu yapmamak sağlık 
tesisinin sterilizasyon prosesini geçersiz kılabilir. 
 
LMA® ProSeal™’in (kırmızı tapa olmadan) 
sterilizasyonu için, buharlı otoklavlamanın hemen 
öncesinde, kaf içerisinde vakum oluşturmak için 
şırıngayı geriye doğru çekerek kafın havasını boşaltın. 
Ardından, vakumu sabit tutarak şırıngayı çıkarın. 

Kafın havasını boşaltmak için kullanılan şırınganın 
ve valfin kuru olduğundan emin olun. 

Valfin zarar görmesini önlemek için, sırıngayı valf 
portuna yerleştirirken aşırı kuvvet uygulamayın. 
Valfin hasar görmesini önlemek için otoklavlamadan 
önce şırıngayı valf portundan çıkarın.  
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Manüel hava deliği bulunmayan havası boşaltılmış 

LMA® ProSeal™’in kafı şırınganın çıkarılmasıyla 

birlikte yeniden şişerse, maskeyi otoklavlamayın 

veya tekrar kullanmayın. Bu cihazda bir kusur 

olduğunu gösterir. Öte yandan, silikon kauçuk 

malzeme gaz geçirimli olduğu için birkaç saatlik 

süre boyunca kafın yeniden yavaş yavaş şişmesi 

normaldir. 

Dikkat: Kaf içerisinde kalan hava veya nem 

otoklav içerisinde oluşan daha yüksek sıcaklık ve 

düşük basınç ortamında genleşerek kaf ve/veya 

şişirme balonunda onarılamaz hasara (çıkıntı 

ve/veya yırtık) sebep olacaktır. 

Kırmızı tapalı LMA® ProSeal™’in sterilizasyonu 

için Buharlı otoklavlamadan önce kafın havasının 

boşaltılması gerekmez; dolayısıyla manüel hava 

tahliye deliği açık konumunda olduğu takdirde, 

LMA® ProSeal™’in buharlı otoklavdan çıkarıldıktan 

sonra şişirilmesi normaldir. 

Dikkat: Kafta çıkıntı oluşumunu önlemek için 

sterilizasyon sırasında LMA® ProSeal™’in manüel 

boşaltma deliğinin açık olduğundan emin olun. 

Sterilizasyon Ayarları 

Buharlı sterilizasyonun ön vakum veya yer çekimi 

işlemleri yoluyla yapılması tavsiye edilmektedir. 

Aşağıdaki döngülerin her biri, cihazların kullanım 

amaçları için uygun ve uluslararası düzeyde kabul 

edilmiş standartlar ve talimatlar gereğince, bir 

sterilite güvenlik düzeyine (SAL) ulaşmak için, 

uluslararası uyumlaştırılmış standartlara göre 

onaylanmıştır. 

Tür Sıcaklık Bekleme 

Süresi 

Minimum 

Kuruma 

Süresi 

Ön Vakum 

Döngüsü 

134 °C 

(273 °F) 

3 Dakika 16 Dakika 

Yer Çekimi 132 °C 

(270 °F) 

10 Dakika 1 Dakika 

Otoklavlamadan sonra, kullanımdan önce cihazın 

oda sıcaklığına soğumasına izin verin. 

SAKLAMA 
Sterilize edilmiş cihazları kuru ve tozsuz bir yerde, oda 

sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklayın. 

Steril, paketlenmiş aletler iyi havalandırılan ve toz, 

nem, böcek, vermin ve aşırı sıcaklık/nemden 

koruma sağlayan belirli, sınırlı bir alanda 

saklanmalıdır. 

7.2. Kullanım Öncesi 
Kontrol/Performans Testleri 

Uyarı: LMA® ProSeal™ veya LMA® ProSeal™ 

Introducer aksesuar cihazın her kullanımından önce, 

aşağıda açıklanan klinik olmayan inceleme veya 

testlerin tamamının gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu 

performans testleri insersiyondan önce hava yolu 

cihazının kontamine olma ihtimalini en aza 

indirgeyen kabul görmüş tıbbi uygulamalarla tutarlı 

bir alanda ve yöntemle gerçekleştirilmelidir. Bir testin 

başarısız olması, cihazın faydalı ömrünü doldurduğu 

ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 

7.2.1. Performans Testi 1: Görsel İnceleme  

LMA® ProSeal™ Cihazı 

• Hava yolu tüpü, kaf ve tahliye tüpünün dış 

yüzeyinde kesik, yarık veya çizik dâhil hasar 

olup olmadığını kontrol edin. 

• Herhangi bir tıkanıklık veya gevşek parça 
bulunmadığından emin olmak için hava yolu 
tüpü, maske tertibatı ve tahliye tüpünün iç 
yüzeyini kontrol edin. Tüplerin içerisindeki tüm 
parçacıklar çıkartılmalıdır. 

• Tüplerin saydamlığını kontrol edin. Çok 
kullanımlık hava yolu tüpleri zamanla ve 
kullanıldıkça renk değiştirir. 

LMA® ProSeal™ Introducer aksesuarı 

• Cihazda kir olup olmadığını ve deformasyon 
ve yüzey çatlakları vb. hasar ya da 
bozulmalar olup olmadığını görsel olarak 
kontrol edin. 

Uyarı: Herhangi bir hasara uğramış olmaları 
durumunda, LMA®   hava yolu veya herhangi bir 
aksesuarını kullanmayın 

Uyarı: Tüpler renk değiştirmişse, temizlik sırasında 
yabancı parçacıkları etkili biçimde görmek ve 
gidermek veya kullanım sırasında regürjite sıvıları 
görmek zorlaşacağından LMA® ProSeal™’i 
kullanmayın. 

Uyarı: Hasar görmüş olması veya insersiyondan 
sonra hasta tarafından solunabileceği için hava yolu 
tüpünün içinde gözle görülür giderilemeyen 
parçacıklar bulunması halinde LMA® ProSeal™’i 
kullanmayın. 

• 15 mm konektörü kontrol edin. Konektör hava 
yolu tüpünün dış ucuna sıkıca oturmalıdır. 

• Biraz kuvvet uygulayarak elle çekildiğinde, 
konektörün kolaylıkla çıkmadığından emin 
olun. Contayı kırabileceğinden ötürü, 
konektöre aşırı kuvvet uygulamayın veya 
konektörü bükmeyin.  

Uyarı: Maske konektörü hava yolu tüpünün dış 
ucuna sıkıca oturmuyorsa LMA® ProSeal™’i 
kullanmayın. 

• LMA® ProSeal™ tahliye tüpünün maske 
içerisinden geçen kesitinin yarık veya delik 
olmadığından ve tüp ve maske arasında 
kontaminasyon bulunmadığından emin olun. 

• Çıkıntı oluşumuna işaret eden kıvrılmalar veya 
katlanmalar bulunmadığından emin olmak için 
LMA® ProSeal™’in arka kafını kontrol edin. 

7.2.2. Performans Testi 2: Şişirme ve 
 Hava Boşaltma  

• Şırıngayı valf portu içerisine dikkatlice yerleştirin 
ve kaf çeperleri sıkıca düzleşecek şekilde cihazın 
havasını tamamen boşaltın. LMA® ProSeal™’in 
havasını boşaltmak için kırmızı tapanın kapalı 
olduğundan emin olun. Şırıngayı valf portundan 
çıkarın. Sıkıca düzleştiklerinden emin olmak 
amacıyla kaf çeperlerini kontrol edin. 

Uyarı: Kaf çeperleri çok az bile olsa hemen 
şişerse, cihazı kullanmayın. 

• Çıkıntı oluşumuna işaret eden kıvrılmalar veya 
katlanmalar bulunmadığından emin olmak için 
tamamen havası boşaltılmış LMA® ProSeal™’i 
kontrol edin. Belirgin kıvrılmaların bulunması 
durumunda, arka kaf ciddi şekilde çıkıntı yapmış 
olabilir ve LMA® ProSeal™ kullanılmamalıdır. 

• Kafı önerilen maksimum klinik şişirme 
hacminden %50 daha fazla basınçla şişirin 
(Bkz. Ek A - TEKNİK ÖZELLİKLER). Kafın 
havasını boşaltmaya yatkın olması sızıntıya 
işaret eder ve sızıntı iki dakika içerisinde 
belirgin hale gelir. Şişik haldeki kafın 
simetrisini kontrol edin. Kafın iki tarafında 
da düzensiz şişkinlik olmamalıdır. 

 

Uyarı: Kafta sızıntı veya düzensiz şişkinlik varsa, 
LMA® hava yolunu kullanmayın. 

• Cihaz %50 daha fazla basınçla şişirilmiş 
haldeyken, şişirme balonunu kontrol edin. 
Balon yuvarlak değil, ince, hafif düzleşmiş ve 
elips şeklinde olmalıdır. 

Uyarı: Şişirme balonu yuvarlak veya düzensiz 
şekilli ise, kaf basıncını ölçmek zor olabileceği için 
LMA® hava yolunu kullanmayın. 

• Cihaz %50 fazla basınçla şişirilmiş haldeyken, 
LMA® ProSeal™ tahliye tüpünün içini 
maskenin her iki ucundan kontrol edin. Tüpün 
katlanmamış veya delinmemiş olduğundan 
emin olun. 

Uyarı: LMA® ProSeal™’in katlanmış veya tıkanmış 
bir tahliye tüpüyle birlikte kullanımı midedeki 
havanın tahliyesine veya gastrik tüpün 
insersiyonunu önleyebilir ve midenin şişmesiyle 
olası regürjitasyona izin verebilir. Delinmiş veya 
yarılmış tahliye tüpü kullanımı LMA® ProSeal™’in 
şişirilmesini önleyebilir veya anestezik gazların 
sızmasına izin verebilir. 

7.3. İnsersiyon öncesi hazırlık  

Cihazın insersiyonu öncesinde, kaf yassı bir kama 
şekli alacak şekilde tamamen havası boşaltılmış 
olmalıdır. Kaf çeperlerinde hiçbir kırışıklık olmamalı 
ve kaf distal uçta düz olmalıdır (Şekil 6a ve 6b). Bu 
şekil atravmatik insersiyonu ve hastada doğru 
pozisyonlamayı kolaylaştırır. Distal ucun vallekula 
veya glotise girme riskini azaltarak, epiglotis veya 
aritenoidlere sıkışmasını engeller.  

LMA® ProSeal™’in havasını boşaltmadan önce ve 
klinik kullanım sırasında, kırmızı tapanın kapalı 
olduğundan emin olun.  

Kaf hava boşaltma yöntemi: 

Cihaz doğru kaf şeklini elde etmek amacıyla 
parmak ve başparmak arasında (Şekil 5) distal 
uçtan bastırılarak manüel olarak cihazın havası 
boşaltılabilir. Aynı ilkeler ve sonuçlar cihazın 
havasını boşaltmak için başvurulan tüm yöntemler 
için geçerlidir. 

Yağlayıcının kurumasını önlemek için kafın arka 
yüzeyi insersiyondan hemen önce yağlanmalıdır. 
Hava yolu apertürünün bloke olmasını veya 
yağlayıcının aspire olmasını önlemek için yalnızca 
kafın arka yüzeyini yağlayın. Boşaltılmış kafın arka 
ucuna bir bolus yağlayıcı uygulanması 
önerilir. Yağlayıcının maske yüzeyine yayılması 
gerekli değildir. 

Uyarı: K-Y Jelly® benzeri suda çözünebilir bir 
yağlayıcı madde kullanılmalıdır. LMA® ProSeal™ 
ve LMA® ProSeal™ Introducer bileşenlerinin 
çözünmesine sebep olduğu için silikon bazlı 
yağlayıcıları kullanmayın. Lidokain içeren 
yağlayıcılar tavsiye edilmemektedir. Lidokain 
koruyucu reflekslerin dönüşünü geciktirebilir ve 
alerjik reaksiyonu tetikleyebilir veya vokal kordlar 
dâhil civar yapıları etkileyebilir.  

Figure 5: Manual deflation of the  

LMA® ProSeal™ (note manual pressure at tip). 
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Uyarı: Hava yolu apertürünün bloke olmasını veya 
yağlayıcının aspire olmasını önlemek için yalnızca 
kafın arka yüzeyini yağlayın.  

8. İNSERSİYON 

8.1. Giriş 

LMA® ProSeal™ ve LMA® ProSeal™ Introducer’i 
kullanmadan önce, kullanıcı bu kılavuzda yer alan 
tüm talimatlardan haberdar olmalıdır.  

Uyarı: Maskenin yanlış yerleştirilmesi hava yolunun 
güvenilirliğini yitirmesi veya tıkanmasıyla veya LMA® 
ProSeal™ tahliye tüpünün midedeki sıvıların veya 
gazların çıkmasına imkan verecek bir kanal 
oluşturmasıyla ve PPV ile birlikte kullanılması 
durumunda, gastrik insüflasyon olasılığının 
artmasıyla sonuçlanabilir. İnsersiyondan sonra, 
maskenin daima düzgün yerleştirildiğini kontrol edin. 

Uyarı: Kafın havasının boşalmasını önlemek için 
klinik kullanım esnasında kırmızı tapanın kapalı 
olduğundan emin olun. 

Uyarı: Travma oluşumundan sakınmak için LMA® 
ProSeal™’in insersiyonu veya LMA® ProSeal™ 
tahliye tüpü içerisinden gastrik tüp insersiyonu 
sırasında aşırı kuvvet uygulamaktan daima 
kaçınılmalıdır.  

Uyarı: Yetersiz anestezi öksürüğe, nefesin kesilmesine 
veya larinjeal spazma öncülük edebilir.  

Dikkat: Hastanın baş ve boyun pozisyonundaki 
herhangi bir değişiklik sonrasında, hava yolunun 
açıklığı yeniden teyit edilmelidir. 

İnsersiyondan önce aşağıdaki noktalara dikkat 
edilmesi önemlidir:  

• Cihaz boyunun hastaya uygun olduğunu 
kontrol edin (kılavuzun arkasındaki Ek’e 
bakın). Bedenler yaklaşık olup uygun boyun 
seçiminde klinik kanı gözetilmelidir. 

• Kaf daima boşaltma şırıngasının arkasından 
sıkıca ve şişirme hattı üzerinden nazikçe 
çekilerek tamamen boşaltılmış olmalıdır. 

• Kaf şeklinin ve yağlanma düzeyinin daha önce 
belirtilen şekilde olduğunu kontrol edin. 

• Hazır ve acil kullanıma hazırlanmış halde 
yedek bir LMA® hava yolu bulundurun. 
Mümkünse, LMA® hava yolunun alternatif bir 
boyu da hazır bulundurulmalıdır. 

• Preoksijenize edin ve standart izleme usullerini 
uygulayın. 

• İnsersiyona teşebbüs etmeden önce, yeterli 
anestezi düzeyine ulaşın. Direnç veya yutkunma, 
ısırma veya öğürme anestezinin yetersiz 
olduğuna ve/veya uygulanan tekniğin uygun 
olmadığına işaret eder. Deneyimsiz kullanıcılar 
daha derin bir anestezi düzeyini tercih etmelidir. 

• İdeal baş pozisyonuna trakeal entübasyon için 
normalde kullanılan pozisyonda boynu 
esneterek başı öne doğru uzatmak suretiyle 
(“koklama pozisyonu”) ulaşılır. Bu pozisyona 
ulaşmak için insersiyon hareketi sırasında 
baskın olmayan eli kullanarak başı arkadan 
bastırmak gerekir. Boynun esnetilmiş halde 
kalması için bir yastık da kullanılabilir. 

• LMA® ProSeal™ Introducer kullanarak baş ve 
boyun manipülasyonunu azaltmak veya 
ortadan kaldırmak mümkündür. 

8.2. İndükleme Yöntemi  

LMA® ProSeal™’in insersiyonuna uygun 
indükleme yöntemlerine aşağıda yer verilmiştir: 

• Propofol: Üst hava yolu reflekslerini en ideal 
şekilde giderdiği için insersiyon açısından bu 
ajan tercih edilmelidir. 

• İnhalasyon İndüksiyonu: Bu yöntem 
çocuklara ve bazı erişkinlere insersiyon için 
mükemmel koşullar oluşturulmasını sağlar. 

• Tiyopenton veya diğer barbitürat indüksiyonu: 
Barbitüratlar yalnız başına kullanım için ideal 
indüksiyon ajanları değildir. 

8.3. İnsersiyon Yöntemi  

Hastanın erişime elverişli oluşuna bağlı olarak, 
LMA® ProSeal™ standart işaret parmağı veya 
başparmak tekniği kullanılarak yerleştirilebilir.  

LMA® ProSeal™ ayrıca, LMA® ProSeal™ 
Indroducer kullanılarak da yerleştirilebilir. LMA® 
ProSeal™ 1 ila 2½ boylarını kullanırken özel 
Introducer, başparmak/parmak tekniklerine göre 
daha yararlı bir insersiyon yöntemi sağlayabilir. 

Bu tekniklerin üçü için de aynı ilkeler uygulanır. 
LMA® hava yolunu doğru pozisyonlamak için, 
kaf ucu vallekulaya veya glotik açıklığa 
girmesinden kaçınılmalı ve epiglotis veya 
aritenoidlere sıkışmamalıdır. Kaf doğru kama 
şeklini (Şekil 6a - 6b) alacak şekilde boşaltılmalı 
ve hastanın posterior farinjeal çeperine doğru 
bastırılmalıdır. İnsersiyon sırasında anterior 
yapılarla temastan kaçınmak için yerleşimde 
aktif olan parmak insersiyon manevrası 
boyunca tüpe yukarı doğru (kraniyal olarak) 
bastırmalıdır. 

 

 

 

 

 

  

Şekil 9: Kafın ucunu sert damağa doğru bastırın. 

Şekil 8: LMA® ProSeal™’in LMA ProSeal™ 

Introducer’a yerleştirilmiş görünümü 

Şekil 7b: Tüpleri LMA® ProSeal™ Introducer’ın 

etrafına dolayın ve hava yolu tüpünün proksimal 
ucunu karşılık gelen yuvaya takın. 

Şekil 7a: LMA® ProSeal™ Introducer’ın ucunu 

kelepçeye yerleştirin. 

Şekil 6b 

Şekil 6a: LMA ProSeal™ kafının insersiyon için 

tamamen boşaltılmış görünümü 
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8.4. LMA® ProSeal™ Introducer 
İnsersiyon Tekniği  

LMA® ProSeal™’in 1 ila 2½ boyları için bu 
teknik önerilir. 

Kılavuzun arkasında bulunan Ekte gösterilen doğru 
İntrodüser boyunu seçin.  

İntrodüserin ucunu kafın arkasındaki kelepçeye 
yerleştirin (Şekil 7a). Tüpleri sıyırıcının dışbükey yüzey 
kısmının etrafından katlayın ve hava yolu tüpünün 
proksimal ucunu aletin içerisindeki eşleşen yuvaya 
takın (Şekil 7b). LMA® ProSeal™ Şekil 8’da monte 
edilmiş halde gösterilmektedir. 

Doğrudan görmek suretiyle kafın ucunu sert damağa 
karşı yukarı yönde bastırın ve kafı düzleştirin (Şekil 9). 
İnsersiyon sırasında, maskenin arka kısmı sert 
damakla temas halinde ve maske de dile dönük 
olmalıdır. Maskenin pozisyonunu doğrulayın ve kafı 
damağa doğru iyice kaydırın (Şekil 10). Orta 
parmağınızla çeneyi aşağı doğru bastırın veya bir 
asistandan alt çeneyi bir an için aşağı doğru 
bastırmasını isteyin. 

 

 

 

Damak yüksek kavisli ise, biraz daha yanal bir 
yaklaşımı gerektirebilir. Ağzın içine dikkatlice 
bakarak kafın ucunun katlanmadığını 
doğrulayın. İntrodüser sıyırıcıyı çeneye yakın 
tutarak, cihazı düzgün ve tek bir dairesel 
hareketle içeriye doğru döndürün (Şekil 11).  

İnsersiyon sırasında, rijid insersiyon cihazının 
kavisini takip edin. Dilin ve epiglotisin aşağı 
dönerek maskenin geçişini bloke olmasına izin 
verebileceğinden ötürü bu hareket esnasında 
çene ardına kadar açık olmamalıdır. Tutamağı 
ağzı açmak amacıyla güç uygulayacak bir 
kaldıraç gibi kullanmayın. Mutlak bir 
mukavemet hissedinceye dek hipofarinkse 
doğru ilerletin (Şekil 12). 

İntrodüseri çıkarmadan önce, baskın olmayan 
el hastanın arkasından çekilerek hava yolu 
tüpünün stabilizasyonu sağlanmalıdır (Şekil 13). 
Bu, İntrodüser çıkarılırken LMA® ProSeal™’in 
çekilerek yerinden çıkmasını önler. Aynı 
zamanda, İntrodüser ile tam insersiyon 
sağlanamadığında, insersiyonun 
tamamlanmasına da yardımcı olur. Bu noktada, 
ucu üst özofajeal sfinktere doğru sıkıca 
bastırılarak LMA® ProSeal™ doğru şekilde 
yerleştirilmelidir. 

 

 

 

Dikkat: LMA® ProSeal™’in şişirilmeden veya 
sabitlenmeden önce, introdüser çıkarılmalıdır. 

8.5. İşaret Parmağıyla İnsersiyon 
Tekniği  

LMA® ProSeal™’i bir kalem tutar gibi işaret 
parmağınızla İntrodüser kelepçesine doğru 
bastırarak tutun (Şekil 14). El ve bileğin bükülü 
olduğuna ve pozisyonuna dikkat edin (Şekil 15).  

Doğrudan görmek suretiyle kafın ucunu sert 
damağa karşı yukarı yönde bastırın ve kafı 
düzleştirin. El ve bileğin pozisyonuna dikkat 
edin (Şekil 16). Damak yüksek kavisli ise, biraz 
daha yanal bir yaklaşımı gerektirebilir. 
Devam etmeden önce, ağzın içine dikkatlice 
bakarak kafın damağa doğru iyice 
düzleştiğini doğrulayın. 

 

 

 
Şekil 18: Parmağınızı karşı basınç oluşturan 

diğer elinize doğru bastırın. 

Şekil 17: İşaret parmağınızı uzatarak maskeyi 

içeriye doğru kaydırın. 

Şekil 16: Maskeyi sert damağa doğru bastırın. 

Şekil 15: İşaret parmağınızı kelepçeye sokarak 

cihazı tutun; bileğin bükülü olduğuna dikkat edin. 

Şekil 14: İşaret parmağınızı sokarak LMA 

ProSeal™’i kelepçenin içerisinde tutun. 

Şekil 13: LMA ProSeal™ Introducer’ı çıkarırken, 

tüpleri yerinden oynatmayın. 

Şekil 12: Mukavemet hissedilene dek, cihazı 
hipofarinkse doğru ilerletin. 

Şekil 11: Sert ve yumuşak damağın konturlarına 

doğru bastırarak cihazı dairesel bir hareketle 
içeriye doğru sallayın.  

Şekil 10: Damağa doğru yaptığınız baskıyı 

koruyarak kafı ağza doğru iyice bastırın. 
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Ağzı daha fazla açmak maskenin pozisyonunu 
doğrulamayı kolaylaştırır. Orta parmağınızla çeneyi 
aşağı doğru bastırın veya bir asistandan alt çeneyi 
bir an için aşağı doğru bastırmasını isteyin. 

İşaret parmağını ağzın iyice içine soktuğunuzda, 
parmak eklem yerinden esnemeye başlar 
(Şekil 17). Dilin ve epiglotisin aşağı dönerek 
maskenin geçişini bloke olmasına izin 
verebileceğinden ötürü bu hareket esnasında çene 
ardına kadar açık olmamalıdır. 

Cihaza kılavuzluk etmesi için işaret parmağınızı 
kullanarak arkadan diğer ele doğru bastırarak karşı 
basınç uygulayın (Şekil 18). Aşırı güç uygulamayın. 
Mutlak bir mukavemet hissedilene dek, cihazı 
hipofarinkse doğru ilerletin. İşaret parmağı tamamen 
uzanmadıkça ve bilek tamamen bükülü halde 
olmadıkça tam insersiyon sağlamak mümkün 
değildir (Şekil 19).  

Hastanın beden boyuna bağlı olarak, mukavemetle 
karşılaşmadan önce parmağın oral kaviteye 
tamamen sokulması gerekebilir.  

 

 

Parmağınızı çıkarmadan önce, baskın olmayan el 
hastanın arkasından çekilerek hava yolu tüpüne 
bastırılmalıdır (Şekil 20). Bu, parmağınızı çıkarırken 
LMA® ProSeal™’in çekilerek yerinden çıkmasını önler. 
Aynı zamanda, işaret parmağıyla tam insersiyon 
sağlanamadığında, insersiyonun tamamlanmasına da 
yardımcı olur. Bu noktada, ucu üst özofajeal sfinktere 
doğru sıkıca bastırılarak LMA® ProSeal™ doğru 
şekilde yerleştirilmelidir. 

8.6. Başparmakla İnsersiyon Tekniği  

Başparmakla insersiyon tekniği hastaya arkadan 
erişmenin zor olduğu veya CPR’ye başlarken hava 
yolu tüpüne hızlıca ulaşmak istenilen durumlarda 
yararlıdır. Başparmak Şekil 21’de gösterildiği gibi 
kelepçeye sokulur. İnsersiyon, işaret parmağıyla 
yapılana benzer bir yöntemle gerçekleştirilir.  

Elinizi, başparmak ağzın yanında olacak şekilde 
hastanın yüzünün üstüne getirerek parmaklarınızı 
açın. Başparmağı tamamen ilerletin. Başparmağın 
damağa doğru uyguladığı itme eylemi aynı 
zamanda, başı geriye doğru eğmeye yardımcı olur 
(Şekil 22 - 25). 

 

 

 

 

8.7. İnsersiyon Sorunları  

Yetersiz anestezi derinliği insersiyon sırasında 
öksürmeye veya nefesin kesilmesine sebep 
olabilir. Bu durumda, inhalasyonel veya intravenöz 
ajanlarla ve manüel ventilasyon sağlanarak anestezi 
derhal derinleştirilmelidir. 

Hastanın ağzı maskeyi takmak için yeterince 
açılamıyorsa, ilk olarak hastaya yeterince anestezi 
verildiğinden emin olun. Bir asistandan çeneyi 
aşağıya çekmesi istenebilir. Bu manevra ağzın içini 
görmeyi ve maskenin pozisyonunu doğrulamayı 
kolaylaştırır. Bununla birlikte, maske dişlerin ötesine 
geçtikten sonra, çeneyi çekmeye devam etmeyin. 

İnsersiyon manevrası boyunca kaf; tüpü damağa 
değecek şekilde bastırmalıdır. Aksi halde, ucu kendi 
etrafında katlanabilir veya bir düzensizliğe veya 
posterior farinkste şişkinliğe (ör. hipertrofik tonsiller) 
sebep olabilir. Kaf düzleşmezse veya ilerletildikçe 
kıvrılmaya başlarsa, maskenin geri çekilmesi ve 
yeniden takılması gereklidir. Tonsiler obstrüksiyon 
durumunda, maskenin diyagonal olarak geçirilmesi 
çoğunlukla daha başarılı bir yöntemdir.  

Seçilen teknikte zorluğun devam etmesi halinde, 
yukarıda açıklanan diğer tekniklerden birine 
başvurulmalıdır. 

8.8. Cihazı Şişirme  

İnsersiyondan sonra, tüpler ağızdan kuyruk gibi 
çıkmalıdır. Tüpleri tutmadan, kafı 60 cm H2O kaf içi 
basınca ulaşmaya yetecek kadar havayla şişirin 
(Şekil 26). Kılavuzun arkasında yer alan Ekte 
gösterilen şişirme miktarları, maksimum şişirme 
hacimleridir. Çoğu zaman, 60 cm H2O kaf içi 
basıncı elde etmek için maksimum hacmin yarısı 
yeterli olmaktadır.  

 

  

Şekil 26: LMA ProSeal™’i 60 cm H20 basıncı 

aşmayacak şekilde şişirin. 
  

60cm H20 basıncı 
aşmayın 

Şekil 25: İnsersiyonu gösterildiği gibi 

tamamlamak için diğer elinizi kullanın. 

Şekil 24: Parmaklarınızı açarak elinizi hastanın 

yüzünün üstüne koyun ve başparmağın içe 
geçmesini sağlayın. 

Şekil 23: Başparmak damağın karşısındayken, 

başı geriye doğru eğmek için kraniyal olarak 
(oka bakın) bastırın. 

Şekil 22: Maskeyi damağa doğru yerleştirin. 

Şekil 21: Başparmağınızı sokarak cihazı 

kelepçenin içerisinde tutun. 

Şekil 20: İşaret parmağınızı çıkarırken hava yolu 

tüpünün dış ucuna nazikçe bastırın. 

Şekil 19: Mukavemet hissedilene dek, cihazı 

hipofarinkse doğru ilerletin. 
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Uyarı: İnsersiyon sonrasında kafı asla olması 
gerekenden fazla şişirmeyin. Kaf içi basıncının 60 cm 
H2O’dan daha yüksek olmasına izin vermeyin. Bu kaf 
düşük basınçla (yaklaşık 60 cm H2O) şişirilmek üzere 
tasarlanmıştır. Kafın fazla şişirilmesi sızdırmazlığı 
artırmayabilir; mukozal iskemi ile ilişkilendirilebileceği 
gibi, cihazın yerinden çıkmasına ve tahliye tüpünün 
katlanmasına sebep olabilir.  

Uyarı: Fazla yüksek kaf içi basıncı kafın yerinden 
oynamasıyla ve boğaz ağrısı, disfaji ve sinir 
yaralanmasını içeren faringolarinjeal morbiditeyle 
sonuçlanabilir. 

Başlangıç kaf hacmini hastaya, cihazın boyuna, 
baş pozisyonuna ve anestezik derinliğe göre 
değişiklik gösterebilir. Kaf şişirme esnasında, 
maskeyi doğru yere yerleşmekten alıkoyacağı için 
tüpü elinizle tutmayın. Tüpün dışa doğru birazcık 
hareket etmesiyle kimi zaman cihazın hipofarinkse 
oturduğu bildirilmiştir.  

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı cihazın doğru 
yerleştiğinin işaretidir: Tüpün şişirildiğinde dışa 
doğru hafifçe hareket etmesi, tiroid ve krikoid alan 
etrafında düzgün oval bir şişkinliğin varlığı veya 
oral kavitede kafın görünür olmaması. 

8.9. Anestezik sisteme bağlama  

Cihazı yerinden çıkmaması için özen göstererek 
anestezik devreye bağlayın ve hiçbir sızıntı 
olmadığına dikkat ederek ciğerleri şişirmek için 
yavaş yavaş manüel ventilasyon sağlayın. Yeterli 
gaz değişimini teyit etmeye yönelik oskültasyon ve 
kapnografiye başvurulmalıdır. Ilıman larinjeal 
spazm veya hafif anesteziye işaret edebilecek 
anormal seslerin varlığını kontrol etmek için 
anterolateral boyun bölgesini dinleyin. 

8.10. Doğru ve yanlış maske 
pozisyonu tanısının koyulması 

LMA® ProSeal™’i takarken veya şişirirken, krikoid 
kartilajın öne doğru hareket edip etmediğini 
gözlemek için boynun ön kısmına dikkatlice bakın. 
Krikoid kartilajın öne doğru hareket etmesi 
maskenin ucunun boynun arkasından doğru 
şekilde geçtiğine işaret eder.  

Doğru yerleşimde (Şekil 27a) maske ucu üst 
özofajeal sfinktere (conta 2) sıkışarak glotise 
(conta 1) gelecek şekilde sızıntısız bir conta 
vazifesi görmelidir. Isırma bloku dişlerin arasında 
olmalıdır. Yetersiz insersiyon sonucu maskenin çok 
yakında durması halinde, akciğerler şişirildiğinde 
tahliye tüpünün proksimal ucundan gaz sızacak ve 
gastrik reflü oluşma ihtimaline karşı sağlanan 
koruma çok yetersiz olacaktır (Şekil 27b). Bu 
durum, maskeyi yeniden pozisyonlayarak 
düzeltilmelidir. Sızıntıyı önlemek için tahliye tüpünü 
tıkamaya çalışmayın. 

Nadiren de olsa, yetersiz bir şekilde havası 
boşaltılmış veya takılmış maskenin larinks 
vestibülüne girmesi söz konusu olabilir (Şekil 27c). 
Böyle bir durumda, ventilasyonun obstrüksiyona 
uğraması ve tahliye tüpünün proksimal ucundan 
gaz sızması mümkün olabilir. Yeterli anesteziye 
rağmen, maskenin daha fazla bastırılması 
durumunda obstrüksiyon daha da şiddetlenir. 
Maske çıkarılmalı ve yeniden takılmalıdır. Doğru 
maske yerleşimi tanısını veya yanlış yerleşim 
teşhisini kolaylaştırmak için, tahliye tüpünün 
proksimal ucuna küçük bir bolus (1 - 2 ml) 
yağlayıcı uygulayın. Maske düzgün 
yerleştirildiğinde, yağlayıcı yarımay eksende çok 
hafif ileri geri (menisküs hareketi) hareket etmelidir. 
Maske hiç hareket etmiyorsa veya uygulanan 
yağlayıcı kenarlardan fışkırmışsa, maske yanlış 
yerleştirilmiş olabilir. 

Yanlış insersiyon veya boşaltma ayrıca, maske 
ucunun hipofarinkste geriye katlanmasına sebep 
olarak tahliye tüpünün obstrükte olmasına yol 
açabilir (Şekil 27d). Ucun geriye katlanması 
halinde, yağlayıcı jel üzerinde yarımay eksende 
gerçekleşen hareket yetersiz olabilir. Tahliye 
tüpünün açık olduğunu doğrulamak için maske 
ucundan gastrik tüp geçirmek bu sorunu test 
etmek amacıyla uygulanabilecek basit girişimsiz 
bir yöntemdir. Gastrik tüp tahliye tüpünün distal 
ucuna ulaşmıyorsa, maske ucu katlanmış olabilir. 
Alternatif olarak, bu durum fiberoskop ile teyit 
edilebilir. Maske çıkarılmalı ve yeniden takılmalıdır. 

 

 

 

 

Maskenin çok yukarıda (Şekil 27b) veya glotise 
girmiş (Şekil 27c) olduğunu ayırt etmek için 
maskeyi içeriye doğru iyice bastırın. Bu, maskenin 
çok yüksekte olması halinde sızıntıyı önler ancak; 
maske ucunun glotise girmiş olması durumunda 
artan obstrüksiyona yol açar.  

Uyarı: Cihaz doğru pozisyonlanmış olmasına 
rağmen tahliye tüpünde sızıntı oluşursa, bu 
cihazda hasar olduğuna (ör. yarık veya delik 
internal tahliye tüpü) işaret edebilir. Cihaz 
hasarlıysa kullanılmamalıdır. 

Doğru LMA® ProSeal™ pozisyonunu 
kolaylaştırmak amacıyla Ekte bir kılavuza yer 
verilmiştir. 

8.11. Cihazın Fiksasyonu  

LMA® ProSeal™ 1 beden hariç LMA® ProSeal™’in 
tüm beden boyları yerleşik ısırma blokuna sahiptir. 
Cihaz şişirildiğinde, tam olarak Şekil 28’da 
gösterildiği gibi yapışkan bantla yerine 
sabitlenmelidir. Sabitlerken hava yolu tüpünün dış 
ucuna hafifçe baskı uygulanmasına dikkat edin. 
Bu, maskenin ucunun emniyetli bir şekilde üst 
özofajeal sfinktere bastırılmasını sağlar. Cihazın 
dönme riskini ortadan kaldırmak için cihazı 
Şekil 28’da gösterildiği gibi dış ucu orta hatta 
çenenin üstünden uzanacak şekilde sabitleyin. 

LMA® ProSeal™ 1 beden boyunu kullanırken, kafın 
dönmemesi ve yerinden çıkmaması için hava 
yolunun fiksasyonu sırasında daha fazla özen 
gösterin. İkili tüp tasarımı hava yolunu daha stabil 
ve dönmeye daha az eğilimli kılmasına rağmen, 
ısırma blokunun bulunmayışı daha fazla tedbiri 
gerekli kılmaktadır. 

Uyarı: LMA® ProSeal™ 1 beden boyunda ısırma 
bloku bulunmamasına bağlı olarak, fiksasyon 
sırasında daha fazla özen gösterilmelidir. 

  

Şekil 28: Cihazı yerine sabitlemek için yapışkan 

bant kullanın. 

Şekil 27d: Yanlış yerleşim. LMA ProSeal™ 

maske hipofarinkste geriye doğru katlandıysa: 
Tahliye tüpünün obstrükte olmasına sebep olur. 

Şekil 27c: Yanlış yerleşim. LMA ProSeal™ ucu 

larinjeal vestibüle girecek şekilde yerleştirildiyse: 
Ventilasyon obstrüktedir ve maskeye distalde daha 
fazla basılırsa ventilasyon daha da kötüleşir. 

Şekil 27b: Yanlış yerleşim. LMA ProSeal™’in 

farinkste çok yükseğe yerleşmiş olması: Yanlış 
contalamanın oklarla gösterilen yönlerde gaz ve 
sıvı sızıntısına imkan vermesi; tahliye tüpündeki 
sızıntı maskenin daha fazla bastırılmasıyla 
giderilebilir. 

Şekil 27a: Doğru yerleşim: LMA ProSeal™ 

doğru yerleştiğinde: maskenin tamamen 
sızdırmazlığı sağlanmış olur ve gastrik insüflasyon 
mevcut değildir. 

Conta 2 Conta 1 
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9. ANESTEZİ İDAMESİ VE 
UYANMA  

Hava yolu kontrolünün diğer yöntemlerinde olduğu 
gibi, LMA® ProSeal™ kullanımında da puls 
oksimetre ve kapnografiye bakılması önerilir. 
Spontan veya kontrollü ventilasyon sırasında puls 
oksimetri veya kapnografi kullanılabilir. 

9.1. Spontan ventilasyon  

Volatil ajanlarla birlikte kullanıldığında veya 
anestezinin cerrahi stimulusu karşılayacak yeterlilikte 
olması şartıyla intravenöz anestezi uygulandığı 
durumlarda spontan nefes alan hastalarda LMA® 
ProSeal™ iyi tolere edilmektedir. 

İdame için yeterli anestezi düzeyleri elde 
edilmeden önce indükleyici ajanın etkisinin 
geçmesine izin verilmesi halinde, yeterli olmayan 
anestezi sonucu öksürük, nefesin kesilmesi veya 
hareket etme söz konusu olabilir. Bu bilhassa, 
cerrahi müdahale veya anestezi düzeyi yanlış 
yorumlanmış bir durumda hastayı döndürme gibi 
harici bir stimulusun başlangıcını takiben 
gelişebilmektedir Nefes alma düzelinceye dek, 
ventilasyon nazikçe asiste edilmelidir. 

9.2. Pozitif Basınçlı Ventilasyon (PPV) 

Spontan nefes alan hastalarda kullanılabilecek 
olmasına rağmen, kas gevşetici ajanlara 
başvuruluyor olsun veya olmasın LMA® 
ProSeal™ PPV ile birlikte kullanım için 
tasarlanmıştır. Bir ağrı kesici tekniği seçildiğinde, 
insersiyon öncesinde veya sonrasında kas 
gevşetici ilaç verilmesi mümkündür. 

Alternatif olarak, cerrahi veya tanılayıcı 
müdahalede meydana gelen değişikliğin kas 
gevşetici tekniğinde dönüşümü gerekli kılması 
halinde, herhangi bir aşamada bir kas gevşetici 
verilebilir. LMA® ProSeal™ daha yumuşak kaf 
malzemesi, daha derin maske ve özel kaf şekli 
sayesinde, LMA® Classic™’e kıyasla larinjeal 
girişte daha nazik ama daha etkili 
contalama sağlar. 

LMA® ProSeal™’i PPV ile birlikte kullanırken 
aşağıdaki noktalar gözetilmelidir: 

 

 

• PPV sırasında gastrik insüflasyonu önlemek için 
tahliye tüpü aynı zaman da tahliye kanalı görevi 
de görebilir. Bununla birlikte tidal hacim 8 
ml/kg’yi aşmamalı ve pik inspiratuar basınçlar 
farklı hastalarda değişiklik gösterecek olan 
maksimum hava yolu sızdırmazlık basıncı 
içerisinde, fakat ortalama olarak LMA® 
Classic™’e göre 10 cm H2O daha yüksek olan 
LMA® ProSeal™ için en fazla 30 cm 
H2O olmalıdır.  

• PPV sırasında sızıntılar oluşursa, bu 
aşağıdakilerden kaynaklanabilir:  

− Bir derece glotik kapanıma sebep olan hafif 
anestezi, 

− Yetersiz nöromusküler blokaj, 

− Müdahale veya hasta etmenlerine bağlı 
akciğer kompliyansında azalma veya 

− Başı çevirme veya çekme ile kafın yerinden 
çıkması veya oynaması. 

• PPV sırasında tahliye tüpünde sızıntı 
görülmesi halinde, anestezi yeterli olsa bile, bu 
maskenin proksimal olarak yerinden oynamış 
olmasından kaynaklanabilir. Maske ucunu üst 
özofajeal sfinktere doğru yerinden oynatmak 
için tüpleri içeriye doğru bastırarak sabitleme 
bantlarının yerinde olduğundan emin olun ve 
ihtiyaç duyulduğu ölçüde yeniden ayarlayın. 

• Kaf çevresinde sızıntı olması durumunda, kafa 
daha fazla hava ilave etmeyin. Aslında, bu 
conta basıncını iyileştirmeyeceği gibi, 
normalde yumuşak olan kafı larinksin ötesine 
doğru iterek gerilimi artırmak suretiyle sızıntıyı 
daha da şiddetli hale getirebilir. 

9.3. Tahliye tüpünün kullanımı  

Uyarı: Tahliye tüpünde gaz sızıntısı olması ve 
bilinen veya şüphelenilen özofajeal patoloji veya 
hasar olması durumunda LMA® ProSeal™ tahliye 
tüpünün içinden gastrik tüp geçirmeye çalışmayın. 

Klinik olarak mideye gastrik tüp sokulmasına işaret 
eden bir durum mevcutsa, gastrik tüp mideye 
ulaşıncaya kadar vakumlama 
gerçekleştirilmemelidir.  

Uyarı: Tahliye tüpünün katlanmasına ve üst 
özofajeal sfinkterde olası yaralanmaya sebep 
olabileceği için doğrudan tahliye tüpünün ucuna 
vakumlama uygulanmamalıdır.  

Tahliye tüpünün öncelikli işlevi sindirim kanalına ve 
dışına ayrı bir kanal sağlamaktır. Tahliye tüpü 
hastada gazları veya sıvıları yönlendirebilir ve 
bununla birlikte, anestezi esnasında herhangi bir 
zamanda bir orogastrik tüpün kör insersiyonuna 
kılavuzluk edebilir (Şekil 29). Azami gastrik tüp 
boyları için bu kılavuzun arkasındaki Ek’e 
başvurun.  

Orogastrik tüp iyi yağlanmış olmalı ve yavaşça ve 
dikkatlice geçirilmelidir. Bu tüpler LMA® ProSeal™ 
ile birlikte kullanıldığında, aşırı tüp rijitliğiyle 
ilişkilendirilen travma olasılığından sakınılması 
önemlidir. Bu nedenle, Uyarı: soğutma ile 
sertleşen orogastrik tüpleri kullanmayın. Tüpün oda 
sıcaklığında veya üstünde olduğundan emin olun. 

İnsersiyonu takiben (Şekil 30) kateterin ucu hafifçe 
üst sfinktere doğru bastırıldığından ötürü, çoğu kez 
bir miktar mukavemet tespit edilmiştir. Hiçbir 
zaman, fiziksel güç uygulanmamalıdır. Uygun 
beden boyundaki bir tüp geçmeyecek olursa, 
maske bükülebilir veya yerleşimi bozulabilir. Bu tür 
durumlarda, maske çıkarılmalı ve yeniden 
takılmalıdır. Aşırı güç uygulamayın. Orogastrik 

tüpün ne zaman çıkarılacağı hususunda klinik 
kanı gözetilmelidir. 

Uyarı: Travma oluşumunu önlemek için gastrik 
tüpün LMA® ProSeal™’e insersiyonu sırasında 
hiçbir zaman fiziksel güç uygulanmamalıdır. 

9.4. İnsersiyon sonrası olası 
sorunlar  

Yetersiz anestezi düzeyi  

İnsersiyonu takiben karşılaşılabilecek en yaygın 
sorun yeterli anestezi düzeyini idame 
ettirememektir. Ventilasyonu hafifçe asiste etmeyi 
sürdürürken, diğer bir taraftan da ilave bir bolus 
indükleyici ajan tatbik edin ve/veya volatil olan 
ajanın konsantrasyonunu artırın. 

Azot oksit difüzyonu 

Kaf içerisine azot oksit yayılması, kaf içi basınçta 
artışa sebep olur. Difüzyon oranı ve nihayetinde 
oluşan pik basınç kaf içerisine pompalanan 
havanın ilk hacmine, kafı şişirmek için kullanılan 
gazların türüne, inhale karışımdaki azot oksitin 
oranına ve cihazın boyuna bağlı olarak farklılık 
gösterebilir. 

Kaf içi basıncın aşırı hale gelmesi durumunda, post 
operatif boğaz ağrısı insidansı artabilir. Boğaz 
ağrısı veya olası nöromusküler yaralanma riskini 
azaltmak için kaf basıncı düzenli aralıklarla kontrol 
edilmeli ve fasılalı olarak 60 cm H2O kaf içi basıncı 
veya asgari “tam kapalı” basıncı idame edecek 
şekilde idame edecek şekilde içindeki gaz tahliye 
edilmelidir. Bunun için farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Birincisi, bir basınç manometresi 
veya basınç transdüseri kullanılabilir. İkincisi, 
şişirme gösterge balonunu hissederek sağlanabilir. 
60 cm H2O kaf içi basınçta, şişirme balonu çok 
uyumlu hissettirmelidir. Şişirme gösterge balonu 
sertleşir veya zeytin şeklini alırsa, bu aşırı basınca 
işaret eder. Kaf hacmi başlangıç kontrol basıncına 
yakın bir basıncı idame ettirecek şekilde 
düşürülmelidir.  

Uyarı: Fazla yüksek kaf içi basıncı kafın yerinden 
oynamasıyla ve boğaz ağrısı, disfaji ve sinir 
yaralanmasını içeren faringolarinjeal morbiditeyle 
sonuçlanabilir. 

Yetersiz hava yolu sızdırmazlığı/hava sızıntısı  

Bir vaka başlangıcında veya sırasında yetersiz 
hava yolu sızdırmazlığı veya hava sızıntısı 
oluşumu belirtilerinin ortaya çıkması durumunda, 
aşağıdaki tedbirlerden bir veya birden fazlası 
alınabilir: 

• Anestezi derinliğinin yeterli olduğunu 
doğrulayın ve gerekirse derinleştirin. 

• Kaf basınçlarını özellikle azot oksit kullanırken, 
başlangıçta ve belirli aralıklarla kontrol edin. 

• Kaf içi basınçların 60 cm H2O’dan daha 
yüksek olmamasını sağlayın; gerekirse, yeterli 
sızdırmazlığı idame ederek kaf içi basıncını 
düşürün. 

• Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilirse, üst 
özofajeal sfinkter ile temasını teyit etmek için 
maskeyi iyice bastırın. 

• Damağa basınç uygularken yerine hafifçe 
vurarak doğru fiksasyonun sağlandığından 
emin olun. 

• Yerleşim öncesinde, kafın sağlam olduğunu 
daima kontrol edin. 

Şekil 30: LMA ProSeal™’den üst özofajeal 

sfinktere orogastrik tüp geçirme. 

Şekil 29: LMA ProSeal™ ile orogastrik tüp 

kullanımı. 
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Hava yolu ürününün yer değiştirmesi  

Hava yolu ürününün yer değiştirip değiştirmediği 
genellikle, kapnografiyle veya tidal hacimdeki 
değişimlerin gözlenmesiyle anlaşılabilir; ör. 
azalmış ekspire tidal hacim. Yer değiştirmeden 
şüphelenilirse, tiroid kartilajın altına uzanan 
düzgün oval bir şişlik mevcut olup olmadığını 
kontrol edin. Mevcut değilse, bu özellikle olağan 
dışı uzamış ekspiratuar fazda maske ucunun 
larinjeal girişe doğru anterior yer değişimine işaret 
edebilir. Yer değişiminden şüphelenilirse, hava 
yolu ürünü çıkarılarak anestezik derinliğin yeniden 
insersiyona uygun olması şartıyla yeniden 
takılabilir. 

LMA® ProSeal™’in spesifik yer değişimlerine 
Bölüm 8.10’da değinilmiştir. Buna ek olarak, 
kullanım esnasında kafın fazla şişirilmesine, kafın 
çıkıntı yapmasına ve/veya kazara yerinden 
oynamasına bağlı olarak LMA® ProSeal™ yer 
değiştirebilir/dönebilir. Kaf basıncını bir vaka 
sırasında başlangıçta ve belirli aralıklarla kontrol 
edin, kullanmadan önce sağlam olduğunu 
doğrulayın ve düzgün bir şekilde sabitlendiğinden 
emin olun. İnsersiyon sırasında LMA® ProSeal™ 
ağızdan çıkarsa, maske distal ucu farinkste geriye 
doğru katlanacak şekilde yanlış pozisyonlanabilir. 
Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital olarak 
ucunun arkasını tarayın. 

Beklenmedik regürjitasyon 

Aç bırakılmış hastalarda bile, çeşitli nedenlere 
(örneğin, anestezinin yetersiz hale gelmesi 
durumunda) bağlı olarak regürjitasyon oluşarak 
tahliye tüpünden sıvı açığa çıkmasıyla 
sonuçlanabilir. Maske doğru şekilde 
yerleştirildiğinde larinjeal kontaminasyon 
olmaksızın sıvının tahliye tüpüne geçtiği 
kadavralarda gösterilmiştir. 

Regürjitasyon oluşursa, oksijen doygunluğunun 
kabul edilebilir düzeylerde kalması şartıyla, hava 
yolu çıkarılmamalıdır. Anestezik derinliğin yeterli 
olduğunu doğrulayın ve uygunsa, intravenöz 
olarak anesteziyi derinleştirin. Maskenin yanlış 
yerleştirilmesine bağlı olarak reflü oluşursa, teoride 
aspirasyon mümkündür.  

Cihazı kullanırken aspirasyondan şüphelenilmesi 
halinde, hasta derhal baş aşağı eğilmelidir. 
Anestezik devreyi geçici bir süreliğine çıkararak 
gastrik muhtevaların akciğerlere itilmemesini 
sağlayın. Anestezik derinliğin yeterli olduğunu 
doğrulayın ve uygunsa, intravenöz olarak 
anesteziyi derinleştirin. Distal uç üst özofajeal 
sfinktere uzanacak şekilde cihazı yeniden 
pozisyonlayın ve Bölüm 8.11’de açıklanan 
fiksasyon yöntemini kullanarak yerine sabitleyin. 
Daha sonra, hava yolu tüpünden vakum 
uygulanmalıdır. Hava yolu refleksleri yeterince 
donuklaşmış ise, hava yolu tüpü içerisinden 
geçirilen fiberoptik bronkoskop yardımıyla 
trakebronşiyal vakumlama yapılabilir. 

Daha ileri gastrik muhteva varlığından 
şüphelenilirse, tahliye tüpünden orogastrik tüp 
geçirilebilir. Oksijen doygunluğunun kabul 
edilebilir düzeyde idame edilmesi şartıyla, cihaz 
çıkarılmamalıdır.  

Klinik olarak endikte ise, hastanın derhal trakeal 
entübasyonu için hazırlığa başlayın. Aspirasyon 
oluşmuşsa, hastanın göğüs filmi çekilmeli ve 
klinik uygunluğu doğrultusunda hasta 
antibiyotik, fizyoterapi ve trakeal vakumlama ile 
tedavi edilmelidir. 

LMA® ProSeal™ ile hava yolu obstrüksiyonu 

LMA® ProSeal™ ile oluştuğu bildirilen hava yolu 
obstrüksiyonu vakaları olmuştur. Bu bildirimlerin bir 
kısmı gürültülü respirasyonla ve insiprasyonla 
havanın özofagus içine çekilmesine sebep olan 
negatif basınçla ilişkilendirilmiştir. Farklı 
klinisyenler LMA® ProSeal™ ile birlikte artan 
stridor insidansı bildirmiştir. Hava yolu 
obstrüksiyonu mekanizmasına ilişkin 
önermelerden biri distalde maskeden gelen 
basıncın glotik girişin daralmasına ve bunu takiben 
vokal kordların mekanik kapanmasına sebep 
olduğu şeklindedir. Önerilen bir diğer mekanizma 
ise kaf çeperinin medyal olarak katlanarak fiziksel 
hava yolu obstrüksiyonuna sebep olduğudur. 
Hastada hava yolu obstrüksiyonu belirtileri varsa, 
aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı alınmalıdır: 

• Anestezi derinliğinin yeterli olduğunu 
doğrulayın ve gerekirse derinleştirin. 

• Kaf içi basınçların 60 cm H2O’dan daha 
yüksek olmamasını sağlayın; gerekirse, yeterli 
sızdırmazlığı idame ederek kaf içi basıncını 
düşürün. 

• Hasta spontan nefes alıyorsa, klinik açıdan 
güvenli bir düzeye kadar ekspiratuar PEEP 
sağlayın veya PPV kullanın.  

• Hastanın başını ve boynunu koklama 
pozisyonuna (baş öne uzanmış ve boyun 
esnetilmiş) getirmeyi deneyin. 

• Kaf pozisyonunu ve vokal kord fonksiyonunu 
değerlendirmek için fiberoptik muayeneyi göz 
önünde bulundurun. 

• Diğer tüm yöntemlerin başarısız olması 
halinde, cihazı çıkarın ve yeniden takın.  

• Uygunsa, daha küçük beden boyunda bir 
LMA® ProSeal™ insersiye etmeyi düşünün.  

Dikkat: Hava yolu sorunlarının devam etmesi 
veya ventilasyonun yetersiz olması durumunda, 
LMA® ProSeal™ çıkartılmalı ve başka herhangi bir 
yöntemle hava yolu tesis edilmelidir. 

9.5. Anesteziden ayılma ve cihazın 
çıkarılması  

Uygulanabiliyorsa, nöromusküler bloku tersine 
çevirin veya cerrahi veya tanılayıcı müdahalenin 
sonunda anestezik ajanları devreden çıkartmadan 
önce blokun ortadan kalkmasına imkan verin. 
Hafifçe asiste edilen ventilasyon ile hastanın 
spontan nefes almaya başlamasına imkan 
verilmelidir. Bu aşamada, kaf içi basıncın kontrol 
edilmesi tavsiye edilir. 

Kaf iç basınçların 60 cm H2O civarında tutulması 
şartıyla, doğru şekilde yerleştirilen LMA® 
ProSeal™ koruyucu refleksler düzelinceye kadar 
iyi tolere edilmektedir. Bu da, hasta etkin bir 
şekilde yutkununcaya ve öksürünceye dek açık bir 
hava yolunun sürdürülebileceği anlamına gelir. 
Çıkarma işlemi daima vakum ekipmanının ve hızlı 
trakeal entübasyona yönelik olanakların mevcut 
olduğu bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki 
prosedür izlenmelidir: 

• Uyanma evresi boyunca hasta takibi devam 
etmelidir. Bir anestezik devre veya T-biçimli 
ek parçası ile devamlı olarak oksijen 
verilmelidir. Oral kavite çevresinde veya 
hava yoluna veya tahliye tüpüne doğru 
vakumlama gerekliyse, bu işlem refleksler 
geri gelmeden önce gerçekleştirilmelidir. 

• Refleksler düzelinceye dek oksijen 
vermenin ve izleme prosedürlerini 
gerçekleştirmenin dışında hastayı rahatsız 
etmeyin. Regürjitasyon veya kusma gibi acil 
bir sebebe bağlı olmadıkça, hastanın 
sırtüstü pozisyondan lateral boylu boyunca 
uzanmış pozisyona alınması tavsiye 
edilmemektedir. Hastanın lateral 
pozisyonda uyandırılması gerekiyorsa, 
hasta uygun anestezi altında bu pozisyona 
döndürülmelidir. 

• LMA® ProSeal™ takılıyken hava yolu 
tüpünü cihaz ile vakumlamaktan kaçının. 
Şişirilmiş kaf larinksi oral sekresyonlardan 
koruyarak vakumlamaya olan ihtiyacı 
ortadan kaldırabilir. Anestezinin hafif olması 
durumunda, vakumlama ve fiziksel 
stimülasyon larinjeal spazmı tetikleyebilir. 

• Yutkunma belirtileri olup olmadığını takip 
edin. Yutkunma başladığında yapışkan 
bandı çıkarmak çoğunlukla güvenli ve 
kolaydır. Bununla birlikte, yutkunmanın 
başlangıcı ile ağzı açma yetisi arasındaki 
interval anestezinin uzunluğuna ve türüne 
bağlı olarak hastadan hastaya değişir. 

• Kafın havasını boşaltın ve sadece hasta 
komut verildiğinde ağzını açabilir hale 
geldiyse aynı anda cihazı çıkartın. Kaf etkin 
yutkunma ve öksürme refleksleri geri 
gelmeden önce boşaltılırsa, üst farinksteki 
sekresyonlar larinkse girerek öksürüğü 
veya larinjeal spazmı tetikleyebilir. Hava 
yolunun açıklığını ve respiratuar derinliği 
doğrulayın. Gerekliyse, bu aşamada oral 
vakumlama gerçekleştirilebilir. 

Hava yolu bir Post-Anestezi Bakım Ünitesinde 
(PACU) çıkarılacaksa, uyandırma odası ekibi 
LMA® ProSeal™ idamesinin tüm boyutları ile ilgili 
eğitilmelidir. Cihaz ameliyathaneden 
uzaklaştırılacaksa, daima bir anestezi uzmanı 
hazır bulunmalıdır. 

10. PEDİYATRİK KULLANIM  

Erişkin ve infant larinksindeki farklılıklara 
rağmen, daha küçük boydaki hava yolunun 
çocuklarda etkili fonksiyon sergilediği 
görülmüştür. Yenidoğanlarda ve küçük 
çocuklarda hava yolu kullanımının pediyatrik 
hastalara aşina ve erişkin hava yolu anestezisi 
konusunda halihazırda deneyimli bir anestezi 
uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi önerilir. 

Bu kılavuzun arkasında bulunan Ek beden 
boylarının kullanımına ilişkin temel yönergelere 
yer vermektedir. Geçiş ağırlığındaki çocuklarda, 
bir beden boyunun diğeriyle değiştirilmesi 
gerekli olabilir. 
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Çocuklarda LMA® hava yolu insersiyonu, yeterli 
anestezik derinliğe ulaşılmış olması şartıyla, 
intravenöz veya gaz indüklemeyi takiben 
erişkinler için açıklananla aynı yöntem 
içerisinde gerçekleştirilir. Trakeal entübasyon 
için uygun olanla aynı seyirde anestezi ile 
insersiyon başarılı olmalıdır. LMA® hava yolu 
tatbik edilen çocuklarda hava yolu sorunları 
insidansı erişkinlerde gözlenen ile aynı eğilimi 
izleyebilir. Buna rağmen, ventilasyonun yetersiz 
olduğu infantlarda ve çocuklarda anestezi ve 
hava yolu yönetiminin her türünde olduğu gibi, 
pediyatrik vakaların daha yüksek oksijen 
tüketimine bağlı olarak desatürasyon daha hızlı 
bir şekilde meydana gelebilir. 

Bir yüz maskesiyle ve Guedel hava yolu ve 
uyanma esnasında öksürme ve ağlama 
yetisiyle kıyaslandığında, çocuklarda ve 
infantlarda LMA® hava yolu anestezisi daha 
yüksek oksijen satürasyonu ile 
ilişkilendirilmektedir. LMA® hava yolu çoğu kısa 
süreli pediyatrik ambulatuar cerrahi veya tanısal 
müdahale için ve yüz maskesi kullanımında baş 
ve boyuna erişimin sınırlı hale geleceği 
müdahaleler için uygundur. 

11. MANYETİK REZONANS 
GÖRÜNTÜLEME (MRG) İLE 
BİRLİKTE KULLANIM 

 

Klinik olmayan testler LMA® ProSeal™’in MR 
Koşullu olduğunu ortaya koymuştur. Bu cihazı 
taşıyan bir hasta aşağıdaki koşulları 
karşılaması şartıyla MRG sisteminde güvenli 
biçimde taramadan geçirilebilir: 

• Hasta MRG sistem odasına girmeden önce, 
hareket etmesini veya yer değiştirmesini 
önlemek için hava yolu yapışkan bantla, 
kumaş bantla veya uygun diğer yöntemlerle 
yerine iyice sabitlenmelidir.  

• 3-Tesla veya altında statik manyetik alan 

• 720 gauss/cm (7,2 T/m) veya altında 
maksimum uzamsal gradyen manyetik alan 

• Bildirilen en yüksek MR sistemi: 
15 dakikalık tarama için (puls sekansı 
başına) tüm vücut ortalaması 4-W/kg (MRG 
sistemi için Birinci Seviye Kontrollü İşletim 
Modu) spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 

MRG İlişkili Isınma 

Yukarıda belirtilen tarama koşulları altında, 
15 dakikalık sürekli taramadan sonra LMA® 
ProSeal™’in maksimum 2,2°C’lik sıcaklık artışı 
ortaya koyması öngörülmektedir. 

Artefakt Bilgileri 

Gradyen eko puls sekansında ve 3-Tesla MRG 
sisteminde görüldüğü haliyle maksimum 
artefakt büyüklüğü LMA® ProSeal™ 5 beden 
boyunun büyüklüğü ve şekline bağlı olarak 
yaklaşık 50 mm artar. 

12. SEMBOL TANIMI 

 
Üreten Firma 

 

www.LMACO.com 
adresindeki web sitesinden 
IFU’ya danışın. 

 Hava şişirme hacmi 

 
Hasta ağırlığı 

 

Kullanımdan önce Talimatı 
okuyun 

 

Doğal kauçuk lateksten 
yapılmamıştır 

 Doğal kauçuk lateksten 
yapılmamıştır 

 
Kırılabilir, dikkatli tutun 

 
Güneş ışığından uzak tutun 

 
Kuru muhafaza edin 

 
Üst taraf 

 Ürün Kodu 

 Lot Numarası 

 
CE İşareti 

 Seri Numarası  

 
40 seferden fazla kullanmayın 

 
Steril değil 

 
MR Koşullu 

 

Cihazın bir Tıbbi Cihaz 
olduğunu belirtir 

 
Üretim Tarihi 

Rx only Yalnızca reçete ile kullanılır 
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13. EK A: DOĞRU MASKE POZİSYONUNU KOLAYLAŞTIRAN ADIMLAR 

• İnsersiyondan sonra, kafı iç basıncı 60 cm H2O’dan daha fazla olmayacak şekilde şişirin. 

• Anestezi devresini bağlayın ve tahliye tüpünde ve hava yolu tüpünde sızıntı olmadığını kontrol edin. 

• Isırma blokunun pozisyonunu doğrulayın. 

• Tahliye tüpünün proksimal ucuna küçük bir bolus yağlayıcı jel uygulayın ve hareketi değerlendirmek için keseyi nazikçe sıkın. 

• Gerekirse, tahliye tüpünün açık olduğunu doğrulamak için maskenin uç kısmından bir orogastrik tüp geçirin. 

• Doğru pozisyonlandığında, yerine vurarak tüpleri damağa doğru bastırın. 

  Doğru yerleşim  Yanlış yerleşim  Yanlış yerleşim  Yanlış yerleşim 

 

    

Maske 
pozisyonu 

Ucu aritenoid ve krikoid 
kartilajların arkasında 

Ucu farinkste çok yüksekte Ucu larinjeal vestibülde Ucu geriye doğru katlanmış 

Tahliye 
tüpünde gaz 
sızıntısı 

Hayır Evet Evet Hayır 

Isırma bloku 
Dişlerin yaklaşık yarısına 
kadar 

Çok yüksek 
Dişlerin yaklaşık yarısına 
kadar 

Çok yüksek 

Yağlayıcı 
testi 

Hafif yarımay eksenli 
(menisküs) hareket 

Pozisyona bağlı olarak hareket 
oluşabilir 

• Belirgin yukarı/aşağı yönlü 
hareket 

• Yağlayıcı fışkırması veya 
spontan baloncuk 
formasyonu 

Hafif yarımay eksenli 
(menisküs) hareket yok 

Ek 
doğrulama 

Maskenin uç kısmından bir 
orogastrik tüp geçirmek tahliye 
tüpünün açık olduğunu 
doğrular 

Daha fazla bastırmak sızıntıyı 
ortadan kaldırır 

Daha fazla bastırmak 
obstrüksiyonu artırır 

Orogastrik tüpü geçirmede 
zorlanılması tahliye tüpünün 
oklüde olduğuna işaret eder 
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14. EK B: LMA® PROSEALTM İNSERSİYONUNDAN SONRA SORUN GİDERMEYE YÖNELİK İPUÇLARI 

İnsersiyon sonrası oluşan 
sorunlar 

Olası sebep(ler) Olası çözüm(ler) 

Yetersiz hava yolu 
sızdırmazlığı/hava sızıntısı 
(duyulur hava sızıntısı, 
yetersiz ventilasyon) 

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş 
Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu 
tüplerini bantla yeniden sabitleyin 

Yetersiz anestezi Anesteziyi derinleştirin 

Yetersiz fiksasyon 
Damağa baskı yaptığından ve doğru 
fiksasyondan emin olun 

Kafın fazla şişirilmesi 

Kaf basıncını bir vaka sırasında başlangıçta ve 
belirli aralıklarla ve özellikle azot oksit 
kullanımında basıncın 60 cm H2O’dan (gerekirse 
ayarlayın) daha fazla olmadığını kontrol edin 

Kafta çıkıntı oluşması 
Kullanmadan önce kafın sağlam olduğunu 
kontrol edin; otoklavlama öncesinde tamamen 
havasını boşaltın 

PPV kullanımı olsun veya 
olmasın tahliye tüpüne 
ulaşan gaz sızıntısı 

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş 
Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu 
tüplerini bantla yeniden sabitleyin 

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın  

Üst özofajeal sfinkterin açık olması İzleyin 

Hava yolu obstrüksiyonu 
(zor ventilasyon, fonasyon, 
stridor) 

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın 

Maskenin distal ucunun glotis girişiyle vokal kordların mekanik 
kapanımına baskı yapması 

− Yeterli anestezi sağlayın ve kaf şişirme 
basınçlarını düzeltin 

− Hastanın başını/boynunu koklama 
pozisyonuna alın 

− PPV’yi deneyin veya PEEP ekleyin 

Kaf çeperlerinin medyal katlanması 
− LMA® ProSeal™’in daha küçük bir beden 

boyunda olanını insersiye etmeyi düşünün 

− Doğru kaf şişirme basınçlarını sağlayın 

Gastrik insüflasyon 
Maskenin distal ucu geriye doğru katlanmış 

Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital 
olarak ucunun arkasını tarayın 

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş 
Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu 
tüplerini bantla yeniden sabitleyin 

Yer 
değişimi/Dönme/Maskenin 
ağızdan çıkması 

Kafın fazla şişirilmesi 

Kaf basıncının bir vaka sırasında başlangıçta ve 
belirli aralıklarla ve özellikle azot oksit 
kullanımında 60 cm H2O’dan daha fazla 
olmadığını kontrol edin 

Kafta çıkıntı oluşması Kafın sağlam olduğunu kontrol edin. 

Kazara yerinden oynama Doğru sabitlendiğinden emin olun 

Maskenin distal ucu geriye doğru katlanmış 
Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital 
olarak ucunun arkasını tarayın 

Yetersiz fiksasyon 
Damağa baskı yaptığından ve doğru 
fiksasyondan emin olun 

Orogastrik tüp insersiyonuna 
mukavemet 

Yetersiz yağlama 
Yağlayıcı ekleyin ve orogastrik tüpü yeniden 
geçirmeyi deneyin 

Maskenin distal ucu geriye doğru katlanmış 
Maskeyi çıkarın ve yeniden takın veya dijital 
olarak ucunun arkasını tarayın 

Maske farinkste çok yükseğe yerleştirilmiş 
Maskeyi daha ileriye götürün ve hava yolu 
tüplerini bantla yeniden sabitleyin 

Larinjeal vestibülde yanlış yerleşim Çıkarın ve yeniden takın 

Kafın çok fazla şişirilmesi 

Kaf basıncını bir vaka sırasında başlangıçta ve 
belirli aralıklarla ve özellikle azot oksit 
kullanımında basıncın 60 cm H2O’dan daha fazla 
olmadığını kontrol edin 
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15. EK C: SPESİFİKASYONLAR 

Hasta seçimi 

Eşlik eden tabloda yer alan hasta seçim bilgileri yalnızca yönlendirme amaçlıdır. LMA® Classic™’e ilişkin yürütülen araştırma 4 veya 5 beden boylarının 
çoğu erişkin hastaya uyduğunu ortaya koymuştur. Buna rağmen, bir tıbbi cihazı seçerken, klinik kanı gözetilmelidir 

Şişirme hacmi 

Aşağıdaki tabloda yer verilen şişirme hacimleri maksimum değerler olup kullanımda aşılmamalıdır. İnsersiyondan sonra, kaf “tam kapalı” basıncı elde 
edilene dek şişirilmelidir. 

LMA® 
ProSeal™ 

beden boyu 

Hasta seçimi bilgileri Maksimum şişirme 
hacmi 

Orogastrik Tüpün 
Maksimum Çapı 

İntrodüser boyu 

1 5 kg’ye kadar 4 ml 2,7 mm / 8 fr 1 - 2½ 

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

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

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

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

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

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

Bu, tipik olarak 60 cm H2O kaf içi basınca karşılık gelir. Bu basınç değeri aşılmamalıdır. Kafı bu basınca şişirdikten sonra sızdırmazlık sağlanamazsa, 
cihaz ya yanlış yerleştirilmiştir ya da daha büyük boyun kullanımı gereklidir. Mümkün olduğunda, tersini uygulamak yerine, daha düşük bir kaf içi 
basınçta uygun olan en büyük boy kullanılması önerilir. 
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