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BRUKSANVISNING–  
LMA® Unique PreCurved™ & LMA® 
Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ 

 
FORSIKTIG: I henhold til amerikansk lovgivning skal dette produktet kun 
selges av eller etter rekvisisjon fra lisensiert helsepersonell. 
 
ADVARSEL: LMA® Unique PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ 
leveres sterile og kun for engangsbruk, skal brukes direkte fra pakningen og skal 
kastes etter bruk. De må ikke brukes på nytt. Gjenbruk kan føre til kryssinfeksjon, 
og redusere påliteligheten og funksjonaliteten av produktet. 
 
ADVARSEL: Reprosessering av LMA® Unique PreCurved™ and LMA® Unique 
PreCurved™ Cuff Pilot™ kan føre til dårligere ytelse eller tap av funksjonalitet. 
Gjenbruk av produkter for engangsbruk kan føre til at de blir utsatt for virale, 
bakterielle, sopp eller prioniske patogener. Godkjente rengjørings- og 
steriliseringsmetoder og -instruksjoner for reprosessering til opprinnelige 
spesifikasjoner er ikke tilgjengelig for disse produktene. LMA® Unique 
PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ er ikke laget for å bli renset, 
desinfisert eller resterilisert. 
 
ADVARSEL: Les alle bruksanvisninger, forholdsregler og instruksjoner før bruk. 
Hvis det ikke gjøres, kan det føre til alvorlig pasientskade eller død. 
 
 
GENERELL INFORMASJON: 
Dersom ikke annet er oppgitt, gjelder begrepet “enhet” oppgitt i denne IFU-en for 
begge versjonene av LMA® Unique PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ 
Cuff Pilot™. 
 

Disse enhetene skal kun brukes av medisinske profesjonelle som har opplæring i 
håndtering av luftveier. 
 
ENHETSBESKRIVELSE:  
LMA® Unique PreCurved™ eller LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ er ikke laget 
av naturlig gummilateks og ftalater. De leveres sterile (sterilisert med etylenoksid) 
og er kun for engangsbruk. 
 

LMA® Unique PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ gir enkel 
innføring uten behov for digital hjelp eller verktøyveiledning.  
 

LMA® Unique PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ har tre 
hovedkomponenter: luftveisslange, mansjett og oppblåsingssystem. 
 

Oppblåsingssystemet til LMA® Unique PreCurved™ består av en oppblåsingsslange 
med pilotballong og kontrollventil for mansjettoppblåsing og deflatering. 
Pilotballongen gir en omtrentlig indikasjon av trykket inne i mansjetten, og 
kontrollventilen forhindrer luftlekkasje og opprettholder trykket i mansjetten. 
 

Oppblåsingssystemet til LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ består av en 
oppblåsingslinje med en Cuff Pilot™ . Cuff Pilot™ muliggjør konstant visualisering av 
trykket inne i maskemansjetten. Det erstatter standard-pilotballongen, og skal 
brukes på samme måte for mansjett-oppblåsing og deflatering. 
 

LMA® Unique PreCurved™ er MR-sikker under bestemte forhold. Se avsnittet for 
MR-informasjon før du bruker enheten i MR-miljø. 
 

LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ er MR-sikker. Begrepet “MR-sikker” betyr at 
det ikke utgjør noen kjent risiko i noen MR-miljøer. 
 

 
 
 
 
 
Figur 1: LMA® Unique PreCurved™-komponentene 
 

  
 
LMA® Unique PreCurved™-komponenter (Figur 1): 

a) Kobling 
b) Luftrør 
c) Bakplate 
d) Mansjett 
e) Oppblåsingsslange 
f) Pilotballong 
g) Kontrollventil 

 
 
Figur 2: LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™-komponenter 
 

  
 
LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™-komponenter (figur 2): 

a) Kobling 
b) Luftrør 
c) Bakplate 
d) Mansjett 
e) Oppblåsingsslange 
f) Cuff Pilot™ 
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Tabell 1: Spesifikasjoner for enheten 
 Enhetsstørrelse 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 
Pasientens 
vekt (kg) 

Opp 
til 5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-70 70-

100 
Luftveiskoblin
g 15 mm hann (ISO 5356-1) 

  

Innvendig 
volum av 
ventilatorvei 
(ml) 

4 5 8 10 19 19 27 

Trykknedgang 
(mm H2O)  

< 22 
ved 
15 

l/mi
n 

< 10 
ved 
15 

l/min 

< 20 
ved 
30 

l/min 

< 10 
ved 
30 

l/min 

< 16 
ved 
60 

l/min 

< 16 
ved 
60 

l/min 

< 12 
ved 60 
l/min 

Minste 
interdentale 
mellomrom 
(mm) 

16 18 21 24 29 30  34  

Normal 
lengde på 
innvendig 
ventilatorvei 
(cm) 

12,0 13,5 15,5 16,5 22,0 22,0 24,0 

Et sammendrag av metoder, materialer, data og resultater av kliniske studier som 
validerer kravene for denne internasjonale standarden er tilgjengelig på forespørsel, 
hvis aktuelt. 
 

Korrekt posisjon for enheten i forhold til anatomiske 
landemerker 
 

 
 
Tabell 2: Beskrivelse av anatomiske landemerker 

Anatomiske landemerker 
1 - Spiserør 7 - Tungeben 
2 - Trakea 8 - Tunge 
3 - Ringbrusk 9 - Munnhule 
4 - Skjoldbrusk 10 - Nesesvelgrommet 
5 - Strupeinløp 11 - Fortenner 
6 - Strupelokk  

 
Tabell 3: Beskrivelse av enhetsdeler 

a - Pasientende d - Ventilatorvei 
b - Ventilatoråpning e - Ekstern endekobling 
c - Forseglingsmekanisme 

 

INDIKASJONER FOR BRUK: 
LMA® Unique PreCurved™ og LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ er indisert for 
bruk for å oppnå og opprettholde kontroll av luftveiene under rutinemessige 
anestetiske prosedyrer hos fastende pasienter med enten spontan eller positiv 
trykkventilering (Positive Pressure Ventilation – PPV). 
 

De er også indisert for å sikre øyeblikkelige luftveier ved kjente eller uventede 
vanskelige luftveisproblemer. 
 

De er egnet for bruk i frivillige kirurgiprosedyrer hvor det ikke er nødvendig med 
trakeal intubering. 
 

De kan brukes til å etablere en øyeblikkelig, ren luftvei under hjerte-lunge-redning 
(CPR) hos dypt bevisstløse pasienter med fraværende glossofaryngeale og 
laryngeale reflekser som krever kunstig åndedrett. I disse tilfellene skal enhetene 
kun brukes når trakeal intubering ikke er mulig. 

 
INFORMASJON OM RISIKO OG FORDELER: 
Ved bruk hos dypt ubevisste pasienter som har behov for gjenoppliving eller hos 
en pasient med vanskelige luftveier i en nødssituasjon (dvs. “kan ikke intubere, 
kan ikke ventilere”), må risikoen for oppgulping og aspirasjon veies mot den 
potensielle fordelen av å etablere en luftvei. 
 
KONTRAINDIKASJONER: 
På grunn av risikoen for oppgulping og aspirasjon, må ikke enheten brukes som en 
erstatning for en endotrakeal slange for følgende frivillige eller vanskelige 
luftveispasienter som ikke er i akuttmottak: 
 

1. Pasienter som ikke er fastende, inkludert pasienter som ikke kan bekreftes å 
være fastende.  
2. Pasienter som er sykelig overvektige, som har vært gravide i mer enn 14 uker 
eller i gjenopplivingssituasjoner eller andre tilstander som er forbundet med 
forsinket tømming av magen eller pasienter som har brukt opiumholdige legemidler 
før fasting.  
3. Pasienter med for liten munnåpning til at innføring kan skje. 
 

Enheten er også kontraindisert hos: 
1. Pasienter med vedvarende redusert lungeelastisitet eller topptrykk (peak 
inspiratory pressure) som forventes å overstige 20 cm H2O, på grunn av at enheten 
danner en forsegling med lavt trykk (omtrent 20 cm H2O) rundt strupehodet. 
2. Voksne pasienter som ikke er i stand til å forstå instruksjoner eller som ikke kan 
svare adekvat på spørsmål om sin medisinske historie. Slike pasienter kan være 
kontraindisert for bruk av enheten. 
3. Enheten skal ikke brukes ved gjenoppliving eller akuttsituasjoner for pasienter 
som ikke er dypt ubevisste og som kan gjøre motstand mot innføring av enheten.  
 
BIVIRKNINGER: 
Det er rapportert om bivirkninger knyttet til bruken av laryngeale maskeluftveier. 
Potensielle bivirkninger kan inkludere luftveistraumer, dysfagi, sår hals, dysfoni, 
laryngospasme, obstruksjon, knirking, bronkospasme, heshet, kvalme og oppkast, 
gulping, aspirasjon, magesvelling, pasientintoleranse f.eks. hosting, og munn-, 
leppe- eller tungeskade. 
 
 
ADVARSEL: 
1. Overdreven bruk av kraft må unngås til alle tider, for å unngå trauma. 
2. Må ikke brukes hvis produktet er skadet, eller innpakningen er skadet eller åpnet. 
3. Når enheten brukes i spesielle miljøomgivelser, som for eksempel beriket 
oksygen, kontroller at alle nødvendige forberedelser og forsiktighetsregler er tatt, 
særlig med hensyn til forebygging av brann og brannfare. Enheten kan være 
brannfarlig i nærvær av laser og elektrokauterisk utstyr. 
4. Det er høyst viktig at kontrollene før bruk utføres på enheten, for å fastslå at den 
er sikker å bruke. Dersom enheten ikke består en av testene, må den ikke brukes. 
5. Enheten må ikke bløtlegges eller nedsenkes i vann før bruk. 
6. Ved bruk av smøremiddel, unngå blokkering av luftveisåpningen med 
smøremiddelet. 
7. Overoppblås aldri mansjetten over 60 cm H2O. Overdreven innvendig 
mansjetttrykk kan føre til feilposisjonering og faryngo-laryngeal morbiditet, 
inkludert sår hals, dysfagi og nerveskade. 
8 Det må brukes et vannløselig smøremiddel, som for eksempel K-Y Jelly®. Bruk ikke 
silikonbaserte smøremidler, da disse bryter ned komponentene på enheten. 
Smøremidler som inneholder lidokain anbefales ikke for bruk sammen med 
enheten. Lidokain kan forsinke tilbakekomsten av pasientens beskyttelsesreflekser, 
som forventes før enheten fjernes, kan fremkalle allergisk reaksjon eller påvirke 
omkringliggende strukturer, deriblant stemmebåndene. 
9. Enheten forhindrer ikke oppgulping eller aspirasjon. Bruken av enheten hos 
pasienter under anestesi bør begrenses til fastende pasienter. Et antall lidelser 
disponerer for oppgulping under anestesi. Enhetene må ikke brukes uten å ta 
forholdsregler for å sikre at magen er tom. 
10. Utslipp av nitrogenoksid, oksygen eller luft kan øke eller redusere 
mansjettvolum og -trykk. For å kontrollere at mansjettrykket ikke blir overdrevet, 
bør mansjettrykket måles regelmessig under et tilfelle med mansjetttrykk-
overvåker. 
11. Se avsnittet for MR-informasjon før du bruker enheten i MR-miljø. 
 
FORSIKTIGHETSREGLER: 
1. Laryngeale spasmer kan oppstå hvis pasienten blir for lite anestesert under 
kirurgisk stimulering eller hvis bronkiesekreter irriterer stemmebåndene 
under oppvåkning fra anestesien. Hvis det oppstår laryngeale spasmer, må årsaken 
behandles. Fjern kun enheten når beskyttelsesrefleksene for luftveien er fullstendig 
kompetente. 
2. Dra ikke eller bruk unødvendig kraft ved håndtering av oppblåsingsslangen eller 
prøv å fjern enheten fra pasienten med oppblåsingslinjen, da den kan løsne fra 
mansjettpluggen. 
3. Bruk kun en sprøyte med standard luertupp for oppblåsing eller deflatering. 
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4. Brukes kun med de anbefalte manøvrene som er beskrevet i bruksanvisningen. 
5. Hvis luftveisproblemene vedvarer eller ventileringen er utilstrekkelig, bør 
enheten fjernes, og luftvei må etableres ved andre midler.  
6. Forsiktig håndtering er grunnleggende. Unngå kontakt med skarpe eller spisse 
objekter til alle tider, for å forhindre oppriving eller perforering av enheten. Før ikke 
inn enheten uten av mansjettene er fullstendig oppblåste, som beskrevet i 
instruksjoner for innføring. 
7. Det skal brukes hansker under klargjøring og innføring for å minimere 
kontaminering av luftveien. 
8  Brukte enheter skal følge en håndtering- og elimineringsprosess for 
miljøskadelige produkter, i henhold til alle lokale og nasjonale reguleringer. 
9. Enheten skal oppbevares i mørke, kjølige omgivelser, unngå direkte sollys eller 
ekstreme temperaturer. 
10. Lidokain kan forsinke tilbakekomsten av pasientens beskyttelsesreflekser, som 
forventes før enheten fjernes, kan fremkalle allergisk reaksjon eller påvirke 
omkringliggende strukturer, deriblant stemmebåndene.  
11. En upålitelig eller blokkert luftvei kan bli resultatet i tilfeller hvor enheten ikke 
har blitt korrekt innført. 
Merk: For en pasient/bruker/tredjepart i EU og land med identisk 
reguleringsregime (Forordning 2017/745/EU for medisinsk utstyr); hvis, under bruk 
av dette utstyret eller som et resultat av broken av det, en alvorlig hendelse har 
skjedd, vennligst rapporter det til produsenten og/eller dens autoriserte 
representant og til din nasjonale myndighet. Kontaktene til nasjonale kompetente 
myndigheter (Vigilance Contact Points) og mer informasjon finner du på følgende 
EU-kommisjonsnettsted’: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
 
 

FORBEREDELSER FØR BRUK: 
Velg riktig størrelse for enheten. Se tabell 1 for informasjon om pasientvekt og 
størrelse. 
Bruk en godt merket sprøyte for oppblåsing og tømming av mansjetten. 
 
KONTROLLER FØR BRUK: 
Advarsel: Det er høyst viktig at kontrollene før bruk utføres på enheten, for å fastslå 
at de er sikre å bruke. 
 

Advarsel: Dersom enheten ikke består en av testene, må den ikke brukes. 
 

Disse testene bør utføres som følger: 
1. Undersøk innsiden av luftveisslangen for å sikre at den er fri for blokkeringer 
eller løse partikler. Undersøk hele slangens lengde. Dersom det finnes kutt eller 
hakk på enheten, må den kasseres. 
2. Hold i hver ende og bøy luftveisslangen for å øke krummingen opp til, men ikke 
over, 180 o. Hvis slangen knekker under denne prosedyren, skal den kasseres. 
3. Tøm mansjetten fullstendig for luft. 
 

For LMA® Unique™ PreCurved™ 
Fyll enheten med en luftmengde som er 50 % større enn maksimum 
oppblåsingsverdi for hver størrelse. 
 
Tabell 4: Test over-oppblåsingsvolum for mansjett 

 Enhetsstørrelse 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Over-
oppblåsingsvolum 
for mansjett (ml) 

6 10 15 21 30 45 60 

 
Undersøk mansjetten for lekkasjer, utbulinger og til og med ujevn svulming. Dersom 
det finnes indikasjoner på noen av disse problemene, skal enheten kastes. En maske 
som buler ut, kan føre til obstruksjon under bruk. Tøm masken igjen. 
Mens enheten er 50 % overoppfylt undersøkes oppblåsings-pilotballongen. 
Ballongformen skal være elliptisk, ikke rund.  
 

For LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ 
Blås oppenheten på nytt til rød sone av Cuff Pilot™ (Fig. 13) med et luftvolum 
på > 70 cm H2O. 
 

Undersøk mansjetten for lekkasjer, utbulinger og til og med ujevn svulming. Dersom 
det finnes indikasjoner på noen av disse problemene, skal enheten kastes. En maske 
som buler ut, kan føre til obstruksjon under bruk. Blås deretter masken opp på nytt. 
 

4. Undersøk luftveiskoblingen. Den skal sitte godt fast i luftveisslangen, og ikke 
være mulig å fjerne med rimelig kraft. Ikke bruk overdreven kraft eller vri 
tilkoblingen da dette kan bryte til at forseglingen brytes. Hvis tilkoblingen er løs, må 
enheten kasseres for å redusere risikoen for frakobling ved et uhell under bruk. 
5. Misfarging. Misfarging påvirker synligheten til væske i luftveisslangen. 
6. Dra forsiktig i oppblåsingslinen for å kontrollere at den er sikkert festet til både 
mansjetten og ballongen. 
7. Undersøk åpningen i masken. Trykk forsiktig på de to fleksible stengene på tvers 
av maskeåpningen for å kontrollere at de ikke er knekt eller skadet på andre måter. 

Hvis åpningsstengene ikke er intakte, kan strupelokket blokkere luftveien. Skal ikke 
brukes hvis åpningsstengene er skadet 

 
FORBEREDELSE FØR INNFØRING: 
Tøm mansjetten fullstendig for luft for å danne den stive, tynne innføringskanten 
som er nødvendig for å føre tuppen bak ringbrusken. Mansjetten skal folde seg 
bakover bort fra åpningsstengene. Smør baksiden av mansjetten grundig rett før 
innføringen. Ikke smør forsiden, da dette kan føre til blokkering av åpningsstengene 
eller aspirasjon av smøremiddel. 
 

Advarsel: Det må brukes et vannløselig smøremiddel, som for eksempel K-Y Jelly®. 
Bruk ikke silikonbaserte smøremidler, da disse bryter ned komponentene på 
enheten. Smøremidler som inneholder lidokain anbefales ikke for bruk sammen 
med enheten. Lidokain kan forsinke tilbakekomsten av pasientens 
beskyttelsesreflekser, som forventes før enheten fjernes, kan fremkalle allergisk 
reaksjon eller påvirke omkringliggende strukturer, deriblant stemmebåndene.  
 

Forsiktig: Lidokain kan forsinke tilbakekomsten av pasientens beskyttelsesreflekser, 
som forventes før enheten fjernes, kan fremkalle allergisk reaksjon eller påvirke 
omkringliggende strukturer, deriblant stemmebåndene. 
 
INNFØRING: 
Forsiktig: Det skal brukes hansker under klargjøring og innføring for å minimere 
kontaminering av luftveien. 
Forsiktig: Åpenheten av denne enheten bør bekreftes på nytt etter alle endringer i 
pasientens nakke- eller hodeposisjon. 
 

1. Anestesien må være dyp nok til å tillate innføring. 
Ikke prøv å føre inn umiddelbart etter induksjon med barbiturat, hvis det ikke er gitt 
et avslappende legemiddel. 
2. Hold LMA® Unique PreCurved™-enheten i posisjon. (Fig. 3) 
Posisjoner hodet og nakken som for vanlig trakeal intubering. 
Legg hodet i en nøytral eller svakt “snuse” stilling (snusing = forlengelse av hodet + 
halsfleksjon) ved å skyve hodet bakfra med den ene hånden mens masken innføres 
i munnen med den andre hånden. (Fig. 4) 
3. Trykk den distale spissen mot innsiden av tennene i overmunnen eller 
tannkjøttet. (Fig. 5) 
4. Skyv innover og en tanke diagonalt (pek spissen vekk fra midtlinjen). (Fig. 6) 
5. Fortsett å skyve innover mens hånden dreies i en rund bevegelse, slik at enheten 
følger krumningen bak tungen. (Fig. 7) 
6. En skal kunne føle motstand når den distale enden av enheten kommer til den 
endelige posisjonen i det nedre svelget. Enheten er nå satt helt inn (Fig. 8) 
7. Kontroller at den svarte linjen på slangen vender mot overleppen.  
Blås umiddelbart opp mansjetten uten å holde i slangen. (Fig. 9) 
Gjør dette FØR tilkobling til gass. Dette vil gjøre det mulig for enheten å plassere 
seg riktig Blås opp mansjetten med tilstrekkelig luft til at det oppnås en forsegling 
med lavt trykk. Se tabell 5 for informasjon om oppblåsing. Under oppblåsingen av 
mansjetten, må du ikke holde slangen fordi dette kan forhindre at enheten 
plasseres i riktig posisjon. 
 

Advarsel: BLÅS ALDRI OPP MANSJETTEN FOR MYE. 
 

Tabell 5: Informasjon om oppblåsing  

Produkt Anbefalt 
Enhetsstørrelse 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 

LMA ®Unique 
PreCurved™ 

Maksimum 
volum for 
mansjettoppblås
ing (ml/60 cm 
H2O) 

4 7 10 14 20 30 40 

LMA ®Unique 
PreCurved™ 
Cuff Pilot™ 

Internt 
mansjetttrykk 
(cm H2O) 

60 60 60 60 60 60 60 

 

8. Koble til gass mens du holder slangen for å unngå forflytning Blås forsiktig opp lungene 
for å bekrefte riktig plassering Før inn en gasrull som bittblokkering (sørg for riktig 
tykkelse), og teip enheten på plass. Kontroller at den proksimale enden av luftveisslangen 
peker kaudalt. (Fig. 10). Når slangen er plassert riktig, skal den presses bakover inn mot 
ganen og den posteriore veggen i svelget. Ved bruk av denne enheten er det viktig å 
huske å sette inn en bitblokkering ved slutten av prosedyren. 

   
 Figur 3: Hold LMA® 

Unique PreCurved™-
enheten i posisjon. 

Figur 4: Posisjoner hodet og 
nakken som for vanlig 
trakeal intubering. 
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LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™-oppblåsingssystem 
1. LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ har en mansjett-pilotventil, som 
kontinuerlig overvåker internt mansjettrykk-trykket for masken mens den er satt 
inn i pasientens luftvei. Det finnes tre trykksoner på Cuff-pilotventil –gul, grønn og 
rød. Posisjonen av den svarte linjen på belgene indikerer trykket i mansjetten. 
2. Den grønne sonen tildeler optimalt trykk for mansjetten, mellom 40 - 60 cm H2O. 
Luft blir introdusert gjennom mansjetten til den svarte linjen er innenfor sonen og 
det er oppnådd en forsegling. 
 

 
Figur 11: Mansjett-pilotventil i grønn sone 

 
3. Den gule sonen indikerer et trykk på mindre enn 40 cm H2O. En forsegling kan 
oppnås i den gule sonen, imidlertid kan en forflytning av den svarte linjen på 
belgene inn i den gule sonen under prosedyren indikere en mulig nedgang i trykket 
eller en under-oppblåsing. 
 

 
Figur 12: Mansjett-pilotventil i gul sone 

 
4. Den røde sonen indikerer et trykk på mer enn 70 cm H2O. Dette indikerer en 
mulig økning i trykket eller over-oppblåsing. Det anbefales at trykket slippes opp til 
den svarte belglinjen er tilbake i den grønne sonen. 
 

 
Figur 13: Mansjett-pilotventil i rød sone 

 
Advarsel: BLÅS ALDRI OPP MANSJETTEN FOR MYE. 
 

OPPRETTHOLDE LUFTVEI: 
1. Det kan forekomme obstruksjon hvis enheten kommer ut av stilling eller føres 
inn på feil måte. Strupelokket kan bli skjøvet ned ved dårlig innføringsteknikk. 
Kontroller ved auskultasjon av halsen, og korriger ved å føre inn på nytt eller heving 
av strupelokket ved hjelp av et laryngoskop. 
2. Feilposisjonering av masketuppen inn i glottis kan ligne laryngospasme og/eller 
bronkospasme. 
3. Unngå å bevege enheten rundt i svelget når pasienten er i et lett nivå i anestesien. 
4. Behold biteblokken på plass til enheten er fjernet. 
5. Ikke tøm mansjetten for luft før refleksene er kommet helt tilbake. 
6. Det kan trekkes luft fra mansjetten under anestesien for å opprettholde et 
konstant internt trykk i mansjetten (alltid mindre enn 60 cm H2O). 
 

FJERNING: 
1. Enheten skal sitte på plass, sammen med den anbefalte bittblokkeringen, til 
bevisstheten er tilbake. Oksygen skal administreres ved et T-stykkesystem, og 
standard overvåkning skal være på plass. Før forsøk på å fjerne eller deflatere 
enheten, er det grunnleggende at pasienten er fullstendig uforstyrret til de 
beskyttende refleksene har returnert fullstendig. Fjern ikke enheten før pasienten 
kan åpne munnen på forespørsel. 
2. Se etter forsøk på svelging, som indikerer at refleksene nesten er gjenopprettet. 
Det er vanligvis unødvendig å utføre sug fordi den korrekt brukte enheten beskytter 
larynx fra orale sekreter. Pasienter vil svelge sekreter ved fjerning. Overdreven bruk 
av kraft må unngås til alle tider, for å unngå trauma. 
3. Deflater mansjetten fullstendig før fjerning, selv om delvis deflatering kan 
anbefales for å hjelpe å fjerne sekreter. 
 

BRUK MED MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI (MR) 
 
For LMA® Unique PreCurved™ 
 

 
 
LMA® Unique PreCurved™ er MR-sikker under bestemte forhold. 
 

Ikke-klinisk testing demonstrerer at dette produktet er MR-sikkert under bestemte 
forhold. En pasient med LMA® Unique PreCurved™ kan skannes trygt umiddelbart 
etter plassering under følgende forhold: 
 

• Før pasienten går inn i MR-systemrommet må luftveien fikseres godt på plass 
med klistreteip, tekstilbånd eller andre nødvendige forholdsregler for å hindre 
bevegelse eller dislokering. 

• Statisk magnetfelt på 3-tesla eller mindre. 
• Maksimum spatialgradient magnetfelt på 720-Gauss/cm eller mindre. 
• Maksimum MR-system rapportert, gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsgrad 

for hele kroppen (SAR) av 4-W/kg (kontrollert modus på første nivå-operasjon 
for MR-systemet) i 15 minutter skanning (dvs. per pulssekvens) 

 

MR-relatert oppvarming 
Under skanneforholdene definert over, forventes LMA® Unique PreCurved™ å 
produsere en maksimumstemperatur-stigning på 2,5 °C etter 15 minutter med 
kontinuerlig skanning. 
 

Artefaktinformasjon 
Maksimum artefaktstørrelse som sett på gradientekko-pulssekvens og en 3-tesla 
MR-system strekker seg omtrent 50 mm i forhold til størrelsen og formen på LMA® 
Unique PreCurved™-enheten. 
 
For LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ 
 

MR-sikker 
 
LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ er MR-sikker (dvs. at det ikke utgjør noen 
kjent risiko i noen MR-miljøer.) 
SYMBOLDEFINERING: 

Figur 5: Trykk tuppen av 
masken mot den harde ganen. 

Figur 6: Trykk mansjetten lenger inn i 
munnen, mens du opprettholder 
trykket mot ganen. 

Figur 7: Sving enheten 
innover med 
sirkelbevegelse, mens du 
trykker mot konturene av 
den harde og myke ganen. 

Figur 8: Før enheten 
lenger inn i den nedre 
farynksen til du kjenner 
motstand. 

Figur 9: Blås opp 
mansjetten uten å 
holde i slangen 

Figur 10: Før inn en gasrull som 
bittblokkering og teip enheten 
på plass, kontroller også at den 
proksimale enden av 
luftveisslangen peker kaudalt. 

MR-sikker under bestemte forhold 
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 Produsent 

 

Konsulter IFU på denne nettsiden: 
www.LMACO.com 

 Luftoppblåsingsvolum/Internt mansjettrykk 

 
Pasientens vekt  

 
Les bruksanvisningen før bruk 

 
Ikke fremstilt med naturgummilateks  

 Ømtålig, behandles forsiktig 

 

 
 

Må holdes unna sollys 

 
Må holdes tørr 

 Denne side opp 

 Produktbeskrivelse 

 Partinummer: 

 
CE-merke 

 Må ikke brukes på nytt 

 
Må ikke resteriliseres 

 
Dette produktet er uten ftalater 

 
Sterilisert med etylenoksid 

 Brukes før 

 
Må ikke brukes hvis pakningen er skadet 

 
MR-sikker under bestemte forhold 

 
MR-sikker 

 
En indikasjon på at enheten er et medisinsk 
utstyr. 

 Rx only Kun resept 

 
Enkelt sterilt barrieresystem 

 
Copyright © 2021 Teleflex Incorporated. 
Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, 
lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen som helst 
måte elektrisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten å innhente 
tillatelse fra utgiveren. 
 

Teleflex, Teleflex-logoen, LMA, LMA Better by Design, LMA Unique, LMA Unique 
PreCurved og Cuff Pilot er varemerker eller registerte varemerker for Teleflex 
Incorporated eller dets tilknyttede selskaper, i USA og/eller andre land. 
. 
 
Informasjonen oppgitt i dette dokumentet er korrekt på publikasjonsidspunktet. 
Produsenten forbeholder seg retten til å forbedre eller modifisere produktet uten 
forvarsel. 
 
Legens navn: 
Hvis LMA® Unique PreCurved™ and LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ som kun 
er laget for engangsbruk, bearbeides for gjenbruk, kan det føre til redusert ytelse 
eller funksjonalitet. 
 
Garantien er kun gyldig ved kjøp fra en godkjent distributør. TELEFLEX FRASIER SEG 
ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE , INKLUDERT , UTEN 
BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL . 
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