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ETTEVAATUST! Ameerika Ühendriikide föderaalseadus 
lubab seda seadet müüa arstil või arsti käsul.

HOIATUS! Seadmeid LMA Protector™ ja LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ tarnitakse steriilsena ning need on mõeldud 
vaid ühekordseks kasutamiseks. Seadmed tuleb pärast 
kasutamist ära visata ja neid ei tohi uuesti kasutada. 
Korduvkasutamine võib põhjustada ristinfektsiooni ja 
vähendada toote usaldusväärsust ning funktsionaalsust.

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud seadmete LMA 
Protector™ ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ uuesti töötlemine 
võib põhjustada seadmete jõudluse halvenemist või 
funktsionaalsuse kadu. Ühekordseks kasutamiseks 
mõeldud toodete uuesti kasutamine võib suurendada 
viiruste, bakterite, seente või prioonide leviku ohtu. LMA 
Protector™ ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ on terminaalselt 
steriliseeritud etüleenoksiidgaasiga. Selle toote jaoks pole 
saadaval kinnitatud puhastamise ja steriliseerimise 
meetodeid ega juhiseid toodete ümbertöötlemiseks 
algsetele nõuetele vastavaks. Seadmeid LMA Protector™ 
ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ ei tohi korduvkasutuseks 
puhastada, desinfitseerida ega uuesti steriliseerida.

ÜLDINE TEAVE

Kui pole teisiti märgitud, tähistab kasutusjuhendis olev viide 
„seade” seadmete LMA Protector™ ja LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ mõlemat versiooni.

Seadmeid tohivad kasutada ainult need meditsiinitöötajad, 
kes on läbinud hingamisteede avamise väljaõppe.

SEADME KIRJELDUS 

LMA Protector™ ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ ei sisalda 
looduslikku kummilateksit ega ftalaate. Need tarnitakse 
steriilselt (steriliseeritud etüleenoksiidiga) ainult ühekordseks 
kasutamiseks. 

Seade annab juurdepääsu respiratoorsele traktile ja seedetraktile 
ning võimaldab neid eraldada. Anatoomiat järgiva kujuga 
hingamisteede toru on läbilõikelt elliptiline ja lõpeb distaalselt 
kõrimaskis. Õhuga täidetav mansett on tehtud nii, et see vastab 
hüpofaarünksi kujule, nii et kauss ja mask on kõriga kohakuti.

Seade sisaldab kaht dreeni, mis on nähtavad erinevate 
proksimaalsete avadena. Dreenid jätkuvad distaalselt ja 
jõuavad välja manseti kausi taga olevasse kambrisse. Kamber 
kitseneb distaalselt manseti otsas olevaks avauseks, mis on 
distaalselt ühenduses söögitoru ülemise sulgurlihasega. Isase 
dreeniava külge võib ühendada dreenitoru, mis võimaldab 
eemaldada maovedelikku läbi söögitoru ülemise sulgurlihase. 
Teise võimalusena võib läbi emase dreeniava viia makku hästi 
määritud maosondi, mis võimaldab hõlpsalt mao sisu 
eemaldada. Läbi emase dreeniava viidud dreeni võib pärast 
sisestamist kasutada seadme õige asendi kontrollimiseks ja 
seejärel jälgimiseks, et mask kasutamise ajal ei nihkuks. 

Isane dreeniava

Isane dreeniava

Kinnitussakk 

Kinnitussakk 

Emane 
dreeniava

Emane 
dreeniava

Hammustustõke

Hammustustõke
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Hingamisteede toru
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Mansett 

Täitmistoru

Täitmistoru

Distaalne dreeniava

Distaalne dreeniava

Liitmik

Liitmik

Cuff Pilot™
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Joonis 2: seadme LMA Protector™ Cuff Pilot™ komponendid

Joonis 1: seadme LMA Protector™ komponendid
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Seadet on lihtne sisestada, vajamata digitaalset abi või 
juhtvahendit. See on piisavalt paindlik, et seade jääks õigesse 
asendisse ka siis, kui patsiendi pead liigutatakse mis tahes 
suunas. Sisseehitatud hammustustõke vähendab 
hingamisteede toru võimalike kahjustuste ohtu ja ummistumist 
hammustamise korral.

Seadme fikseerimissüsteem takistab proksimaalset nihkumist. 
Õige kasutamise korral tõhustab see distaalse otsa tihendi 
toimimist söögitoru ülemise sulgurlihase ümber, isoleerides 
respiratoorse trakti seedetraktist, mis vähendab maosisu 
aspiratsiooni ohtu.

Seadme LMA Protector™ õhuga täitmise süsteem koosneb 
täitmistorust koos kontrollballooni ja kontrollventiiliga manseti 
õhuga täitmiseks ning õhu väljalaskmiseks. Kontrollballoon 
näitab ligikaudset mansetis olevat rõhku ja kontrollventiil hoiab 
ära õhu lekkimise ning säilitab manseti rõhku.

Seadme LMA Protector™ Cuff Pilot™ õhuga täitmise süsteem 
koosneb täitmistorust ja seadmest Cuff Pilot™. Cuff Pilot™ 
võimaldab pidevalt jälgida maski manseti sees olevat rõhku. 
See asendab standardse kontrollballooni ja seda kasutatakse 
ühtmoodi manseti õhuga täitmiseks ning õhu väljalaskmiseks. 

LMA Protector™ vastab MR-i tingimustele. Enne seadme 
kasutamist MRT keskkonnas tutvuge MRT teabe jaotisega. 

LMA Protector™ Cuff Pilot™ on MR-ohutu. Termin MR-ohutu 
tähendab, et see ei põhjusta teadaolevalt üheski MR-
keskkonnas ohtu. 

KASUTUSNÄIDUSTUSED

LMA Protector™ ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ on mõeldud 
hingamisteede üle kontrolli saavutamiseks ja hoidmiseks 
korraliste anesteesiaprotseduuride ajal tühja kõhuga 
patsientidel, kasutades spontaanset või positiivse rõhuga 
ventilatsiooni.

Seadet võib kasutada ka elustamisel hingamisteede 
avamiseks, nagu tavaliselt on kasutatud seadmeid LMA 
ProSeal™, LMA Classic™ või LMA Unique™. Seadet võib 
kasutada ka hingamisteede koheseks avamiseks teadaolevate 
või ootamatute hingamisteede keeruliste seisundite korral. 
Seadet võib kasutada kiiresti puhta hingamistee saamiseks 
sügavalt teadvuseta patsiendile kunstliku hingamise 
tegemisel, kui patsiendil puuduvad glossofarüngeaalsed ja 
kõrirefleksid ning vajalik võib olla kunstlik ventileerimine.

Seda võib kasutada ka hingamisteede viivitamatuks 
avamiseks, kui trahheaalset intubatsiooni ei saa vajalike 
oskuste või vahendite puudumise tõttu teha või kui trahheaalne 
intubatsioon ei õnnestu.

RISKE JA KASU PUUDUTAV TEAVE

Kui seadet kasutatakse sügavalt teadvuseta patsiendile 
kunstliku hingamise tegemisel või patsiendi hingamisteede 
keerulise seisundi puhul hädaolukorras (s.t ei saa intubeerida, 
ei saa ventileerida), tuleb võrrelda maosisu väljutamise ja 
aspiratsiooni ohtu puhta hingamistee saamise võimaliku 
kasuga.

VASTUNÄIDUSTUSED

Seda seadet ei tohi kasutada järgmistel patsientidel.

•  Patsientidel, kes on saanud kiiritusravi kaelale, kaasa 
arvatud hüpofaarünksile, kuna esineb traumaoht ja/või 
kinnitamise nurjumise oht.

•  Patsientidel, kes ei saa suud sisestamiseks piisavalt lahti 
teha.

•  Erakorralisele operatsioonile minevatel patsientidel, kellel on 
suur refluksi oht akuutse sooleummistuse või iileuse tõttu, 
või patsientidel, kes on saanud vigastada veidi pärast 
tugeva eine söömist (vaadake ülal jaotist 
Kasutusnäidustused).

•  Patsientidel, kellel on vaja pea- või kaelaoperatsiooni, kus 
hingamisteede seade võib segada kirurgi ligipääsu.

•  Elustatavatel patsientidel, kellel on toimiv okserefleks.

•  Patsientidel, kes on neelanud söövitavaid aineid.

HOIATUSED

•  Hoolimata julgustandvatest juhtumitest seoses teise 
põlvkonna LMA seadmetega, ei ole praegu teada, kas see 
seade kaitseb alati aspiratsiooni eest, isegi kui see on õigesti 
fikseeritud. 

•  Maosondi kasutamine ei välista aspiratsiooni tekke 
võimalust, kui seade ei ole õiges kohas ja fikseeritud. 

•  Seadme kasutamine ei pruugi olla tõhus patsientide puhul, 
kellel on vähenenud kopsu venivus fikseeritud obstruktiivse 
hingamisteede haiguse tõttu, sest hingamisteede positiivse 
rõhu nõue võib ületada tihendi rõhu. 

•  Ärge üritage viia maosondi dreeni kaudu kõhtu teadaoleva 
või arvatava söögitoru patoloogia korral. 

•  Kui aspiratsioon toimub otse dreeni otsast, võib esineda 
ödeemi või hematoomi põhjustamise oht. 
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•  Seadmega ventileerimise eeliseid tuleb võrrelda võimaliku 
aspiratsiooni ohuga näiteks järgmistes olukordades. 
Sümptomaatilise või ravimata gastroösofageaalse refluksi, 
raseduse 14. nädala möödumise, hulgi- või tõsiste 
vigastuste või hilinenud mao tühjenemisega seostatud 
seisundite korral, nagu opiaate sisaldavate ravimite 
kasutamine patsientidel, kellel on akuutne vigastus või 
nakkuslik või põletikuline peritoneaalne haigus. 

•  Kasutada tuleb vees lahustuvat määrdeainet, nagu K-Y® 
Jelly. Ärge kasutage silikoonipõhiseid määrdeained, kuna 
need kahjustavad seadme komponente. Lidokaiini 
sisaldavate määrdeainete kasutamine pole soovitatav. 
Lidokaiin võib aeglustada patsiendi kaitsvate reflekside 
naasmist pärast seadme eemaldamist, tekitada allergilisi 
reaktsioone või mõjutada ümbritsevaid organeid, sh 
häälepaelu.

•  Seade võib olla laserite ja elektrokauterisatsiooniseadmete 
juuresolekul tuleohtlik.

ETTEVAATUSABINÕUD

•  Ärge kastke seadet enne kasutamist vedelikku ega leotage 
seda.

•  Järgige seadme liigutamisel ainult kasutusjuhendis 
kirjeldatud soovitatud võtteid.

•  Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud või kui selle 
pakend on kahjustatud või avatud. 

•  Määrdeaine kasutamisel ärge blokeerige hingamisteede 
ava. 

•  Trauma vältimiseks ei tohi seadme sisestamisel või dreeni 
kaudu maosondi sisestamisel kasutada liigset jõudu.

•  Ärge täitke mansetti pärast sisestamist liigselt. Sobiv 
mansetisisene rõhk on 60 cm H2O. Seda rõhku ei tohi 
ületada. Liigne mansetisisene rõhk võib põhjustada vale 
paigutuse, mis võib põhjustada farüngolarüngeaalse 
vigastuse, sh kurguvalu, düsfaagia ja närvikahjustuse. 

•  Kui hingamisteede probleemid püsivad või ventilatsioon ei 
ole piisav, tuleb seade eemaldada ja hingamistee avada 
muul viisil. 

•  Oluline on seadet õrnalt käsitseda. Seade on tehtud 
meditsiinilisest polüvinüülkloriidist, mis võib rebeneda või 
perforeeruda. Vältige alati kokkupuudet teravate või 
teravaotsaliste esemetega. Ärge sisestage seadet, kui 
mansetist ei ole õhk täielikult välja lastud, nagu on kirjeldatud 
sisestamise juhistes.

•  Ettevalmistuse ja sisestamise ajal tuleb hingamisteede 
saastumise minimeerimiseks kanda kirurgilisi kindaid. 

•  Hoidke seadet pimedas ja jahedas keskkonnas, vältides 
otsest päikesevalgust ning äärmuslikke temperatuure.

•  Kasutatud seade tuleb kõrvaldada vastavalt bioloogilist 
ohtu käsitlevatele kohalikele ning riiklikele määrustele.

•  Kasutage manseti õhuga täitmiseks ja õhu välja laskmiseks 
ainult standardse Lueri ühendusega koonilise otsaga 
süstalt.

•  Lämmastikoksiid imendub mansetti, tõstes rõhku. 
Imendumiskiirus ja sellest tulenev maksimaalne rõhk võib 
varieeruda olenevalt mansetti sisestatud õhu esialgsest 
mahust, manseti täitmiseks kasutatavate gaaside tüübist ja 
lämmastikoksiidi protsendist sissehingatud segus.

KÕRVALNÄHUD

Larüngeaalse maski õhuteede ja endotrahheaalsete torude 
kasutamisel on dokumenteeritud kõrvalnähud. Vaadake 
spetsiifilise teabega tutvumiseks laialdaselt kasutatavaid 
õpikuid ja avaldatud kirjandust.
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Suurus

3 4 5

Hingamisteede liitmik 15 mm isane (ISO 5356-1)

Täitmisklapp Lueri koonus (ISO 594-1)

Ventileerimistee sisemine maht 19 ml 22 ml 23 ml

Dreenimistee sisemine maht 33 ml 41 ml 42 ml

Sisemise ventileerimistee nominaalne 
pikkus

17,5 cm 18 cm 20 cm

Sisemise dreenimistee nominaalne 
pikkus

19,3 cm 21 cm 23 cm

Rõhulangus
< 0,8 cm H2O läbilaskel 

60 l/min
< 0,5 cm H2O läbilaskel 

60 l/min
< 0,5 cm H2O läbilaskel 

60 l/min

Manseti maksimaalne rõhk 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Minimaalne interdentaalne vahe 28 mm 32 mm 32 mm

Seadme LMA Protector™ õige asend anatoomiliste orientiiride suhtes

Mansett (patsiendi ots)

Krikoidne kõhr

Mansett (ventilatoorne avaus)

Larüngeaalne sisselase

Liitmik (välise otsa liitmik)

Hüoidluu

Söögitoru

Hingetoru

Mansett (sulgemismehhanism)

Kilpkõhr

Hingamisteede toru (ventileerimistee)

Kõripealis

Lõikehambad

Ninaneel
Suuõõs

Keel

Tabel 1: seadme LMA Protector™ tehnilised andmed
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1,0–< 2,5 cm

Krikoidne kõhr

Söögitoru

Hingetoru

Kilpkõhr
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SUURUSE VALIK

Täiskasvanutel kasutage tavaliselt esimese valikuna suurust 
4. Pärast sisestamist, seadme fikseerimist ja seejärel õhuga 
täitmist soovitusliku rõhuni peaks kinnitussaki ja patsiendi 
ülemise huule vahe olema 1 cm. 

SEADME KASUTUSEELNE 
KONTROLLIMINE

Enne seadme kasutamist tuleb läbi viia järgmised ülevaatused 
ja kontrollid. Toimivuse kontrollid tuleb läbi viia üldtunnustatud 
meditsiinilistele tavadele vastavas keskkonnas ja neile vastaval 
viisil, mis minimeerivad seadme saastumist enne sisestamist. 

Hoiatus! Ärge kasutage seadet, kui see ei läbi mis tahes 
ülevaatust või kontrolli.

•  Kontrollige, et seadme pinnal ega dreenis ei oleks kahjustusi, 
sealhulgas lõikejälgi, rebendeid, kriimustusi või sõlmi.

•  Kontrollige hingamisteede toru sisemust tagamaks, et seal 
pole ummistusi ega lahtisi osakesi. Kõik torudes olevad 
osakesed tuleb eemaldada. Ärge kasutage hingamisteede 
toru, kui ummistust või osakest ei saa eemaldada.

•  Laske mansett õhust täiesti tühjaks. Kui mansett on tühi, 
kontrollige, et see ei täituks iseenesest. Ärge kasutage 
seadet, kui mansett täitub iseenesest.

SEADME ÕHUST TÜHJENDAMINE ENNE 
SISESTAMIST

1.  Pärast vähemalt 50 ml süstla kindlat ühendamist õhuga 
täitmise avaga hoidke süstalt ja seadet täpselt nii, nagu on 
näidatud joonisel 5. Liigutage ühendatud süstal seadmest 
eemale, kuni õhuga täitmise toru on kergelt venituses, 
nagu näidatud joonisel. Suruge seadme distaalne ots 
nimetissõrme ja pöidla vahele, samal ajal õhku välja 
tõmmates, kuni tekib vaakum.

2.  Tühjendamise ajal hoidke seadet nii, et distaalne ots oleks 
kergelt ettepoole keerdus, nagu on näidatud joonisel 5.

Täiskasvanud patsientidel, kes on keskmisest väiksema või 
suurema kehaehitusega, on sageli võimalik saada hea 
tulemus, kasutades seadet suurusega 4. Mõlemal juhul tuleb 
mansett täita õhuga piisavalt, et välistada leket positiivse 
rõhuga ventilatsiooniga, kuid mitte ületada manseti rõhku 60 
cm H2O. Väiksematel patsientidel saavutatakse see rõhk 
suhteliselt väikese õhu mahuga, samas kui suuremad 
patsiendid vajavad suuremaid mahte. Kahtluse korral saab 
määrata ligikaudselt sobiva suuruse, hoides iga seadet 
patsiendi näo vastas vastavalt joonisel 4 näidatud viisile.

Joonis 3: seadme LMA Protector™ suuruse määramine

Joonis 5: seadmest LMA Protector™ õhu väljalaskmine

Joonis 4: seadme LMA Protector™ suuruse määramine 
(2. meetod)
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3.  Laske seadmel õhust tühjeneda, kuni süstla pingulolek 
viitab, et maskis on tekkinud vaakum. 

4.  Hoidke süstal pinge all ja eemaldage see samal ajal kiiresti 
õhuga täitmise ava küljest. See tagab, et mask jääb õhust 
täiesti tühjaks, nagu on näidatud joonisel 6.

Joonis 6: kui mansett saavutab õhust tühjendamise ajal 
kiilu kuju, eemaldage süstal õhuga täitmise torust
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SISESTAMINE

1.  Määrige maski ja hingamisteede toru tagapinda enne 
sisestamist.

2.  Seiske patsiendi pea taga või kõrval.

3.  Seadke pea neutraalsesse või kergesse „nuusutamise” 
asendisse (nuusutamine ehk pea sirutamine ja kaela 
painutamine).

4.  Hoidke seadet täpselt nii, nagu on näidatud joonisel 7.

5.  Vajutage distaalne otsak vastu ülemiste hammaste või 
igemete sisekülge.

6.  Libistage see kergelt diagonaalselt sissepoole (suunake 
otsak keskkohast eemale).

7.  Jätkake sissepoole libistamist, pöörates kätt ringikujuliselt, 
et seade järgiks keelekumerusi.

8.  Kui seadme distaalne ots jõuab söögitoru ülemise 
sulgurlihaseni, peaks olema tunda takistust. Seade on 
nüüd täielikult sisestatud.

SISESTAMISE NÄPUNÄITED

Ebapiisav anesteesia sügavus võib sisestamise ajal 
põhjustada köhimist ja hinge kinnihoidmist. Sellisel juhul 
tuleks anesteesia kohe inhaleeritavate või intravenoossete 
anesteetikumidega sügavamaks muuta ja ventileerida tuleks 
käsitsi.

Kui patsiendi suud ei saa maski sisestamiseks piisavalt avada, 
veenduge kõigepealt, et anesteesia sügavus oleks piisav, 
seejärel paluge assistendil patsiendi lõuga allapoole tõmmata. 
See liigutus võimaldab paremini suhu näha, et kontrollida 
maski asendit. Kuid kui mask on hammastest möödunud, 
ärge hoidke enam lõuga all.

Mansett peab toru vastu suulage vajutama terve 
sisestamistoimingu ajal, vastasel juhul võib otsak keerdu 
minna või põhjustada neelu tagaosa paistetust (kurgumandlite 
hüpertroofiat). Kui mansett ei lähe sisestamisel lamedaks või 
hakkab keerdu minema, eemaldage mask ja sisestage see 
uuesti. Kurgumandlite takistuse korral aitab sageli maski 
diagonaalne nihutamine.

Joonis 7: vajutage maski otsak vastu kõva suulage

Joonis 9: lükake seade ringikujuliste liigutustega 
sissepoole, surudes vastu kõva ja pehme suulae kontuure

Joonis 8: suruge mansett sügavamale suhu, säilitades 
survet suulae vastas

Joonis 10: lükake seadet edasi hüpofaarünksisse, kuni 
tunnete takistust
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FIKSEERIMINE

Kinnitage seade patsiendi näole, kasutades teipi järgmisel 
viisil. 

•  Kasutage 30–40 cm pikkust teibitükki, hoides seda 
horisontaalselt mõlemast otsast.

•  Vajutage teip risti üle kinnitussaki ja jätkake allapoole 
surumist, et teibi otsad kinnituksid patsiendi põskede külge 
ja seade ise oleks teibi abil õrnalt sissepoole vajutatud. 

•  Ärge keerake teipi seadme proksimaalse otsa ümber.

•  Ärge kasutage Guedeli hingamisteede toru, kuna seadmele 
on lisatud hammustustõke. 

SEADME LMA PROTECTOR™ ÕHUGA 
TÄITMINE 

Mansett peaks olema täidetud piisava õhuga, et välistada 
leket positiivse rõhuga ventilatsiooniga, kuid manseti rõhku 
60 cm H2O või vastava seadme manseti maksimaalselt rõhku 
ei tohi ületada. Kui ühtki manomeetrit ei ole käepärast, täitke 
õhuga nii, et saavutada piisav tihend ilma leketeta ventilatsiooni 
lubamiseks.

Joonis 11: fikseerige seade, kasutades teipi. Venitage teipi, 
nagu näidatud joonisel 11a, et veenduda, et teibi keskosa 
vajutatakse vertikaalselt allapoole saki peale (joonis 11b).

Joonis 12a: manseti kontrollventiil rohelises tsoonis

Joonis 11a

Joonis 11b

Tabel 2: seadmete LMA Protector™ ja LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ valiku juhis 

SEADME LMA PROTECTOR™ CUFF PILOT™ 
ÕHUGA TÄITMISE SÜSTEEM 

1.  Seadmel LMA Protector™ Cuff Pilot™ on manseti 
kontrollventiil, mis võimaldab kasutajal visuaalselt jälgida 
maski mansetisisest rõhku, kui see on sisestatud patsiendi 
hingamisteedesse. Manseti kontrollventiilil on kolm 
rõhutsooni – kollane, roheline ja punane. Sülfoonil oleva 
musta joone asend näitab mansetis olevat rõhku.

2.  Roheline tsoon näitab manseti optimaalset rõhku 
vahemikus 40–60 cm H2O. Mansetti suunatakse õhku, 
kuni must joon on selles tsoonis ja tihend on saavutatud.

3.  Kollane tsoon näitab, et rõhk on väiksem kui 40 cm H2O. 
Tihendi võib saavutada ka kollases tsoonis, kuid kui 
protseduuri ajal liigub sülfooni must joon kollasesse tsooni, 
võib see viidata rõhu vähenemisele või liiga vähesele õhuga 
täitumisele.

Hinga-
mistee 
suurus

Patsiendi 
kaal

OG toru 
maksi-
maalne 
suurus

ETT 
maksi-
maalne 
suurus 

Maksi-
maalne 
mansetisi-
sene rõhk

3 30–50 kg 16 Fr 6,5 60 cm H2O

4 50–70 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

5 70–100 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

http://www.lmaco.com
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4.  Punane tsoon näitab, et rõhk on suurem kui 70 cm H2O. 
See näitab, et rõhk on liiga suur. Soovitatav on rõhku 
vähendada, kuni sülfooni must joon on rohelises tsoonis.

Hoiatus! Ärge täitke mansetti üle!

ÕIGE ASEND 

Õige asend peaks tekitama lekkevaba tihendi vastu häälepilu 
nii, et maski otsak oleks vastu söögitoru ülemist sulgurlihast. 
Lisatud hammustustõke peaks paiknema hammaste vahel.

Maski õige asendi kindlaksmääramise hõlbustamiseks 
asetage väike kogus (1–2 ml) sobivalt viskoosset ja vees 
lahustuvat määrdeainet isase dreeniava proksimaalsesse 
otsa ja katke emane dreeniava pöidlaga. Õigesti asetatud 
maski puhul peaks pärast käsisälgule nõrga surve rakendamist 
ja vabastamist toimuma määrdeaine meniski kerge üles-alla 
liikumine. See näitab, et dreeni distaalne ots on õiges asendis, 
sulgedes läbipääsu söögitoru ülemise sulgurlihase ümber 
(kägisälgu kontroll). Sarnast liikumist võib näha ka siis, kui 
hingamisteedele rakendatakse läbi seadme nõrka survet.

MAO TÜHJENDAMINE 

Dreen hõlbustab maost tõusvate vedelike ja gaaside 
suunamist. Mao tühjendamise hõlbustamiseks võib maosondi 
viia läbi emase dreeniava makku mis tahes ajal anesteesia 
protseduuri kestel. Maosondi maksimaalseid suurusi vaadake 
tabelist 2. Maosond peab olema hästi määritud ja see tuleb 
viia sisse aeglaselt ning hoolikalt. Aspiratsiooni ei tohiks läbi 
viia enne, kui maosond on makku jõudnud. Aspiratsiooni ei 
tohiks rakendada otse dreeni otsale, kuna see võib põhjustada 
dreeni lagunemise ja vigastada söögitoru ülemist sulgurlihast.

Joonis 12b: manseti kontrollventiil kollases tsoonis

Joonis 12c: manseti kontrollventiil punases tsoonis

http://www.lmaco.com
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ANESTEESIA SÄILITAMINE 

Spontaanselt hingavad patsiendid taluvad seda seadet hästi, 
kui seda kasutatakse lenduvate ainete või intravenoosse 
anesteesiaga tingimusel, et anesteesia on piisav, vastamaks 
kirurgilise stiimuli tasemele, ja mansett ei ole liiga õhku täis.

Positiivse rõhuga ventilatsiooni (PRV) jooksul ei tohiks seadet 
kasutades hingamismahud olla suuremad kui 8 ml/kg ja 
haripunkti inspiratoorne rõhk tuleks hoida allpool 
hingamisteede tihendi maksimaalset rõhku.

Kui lekked ilmnevad PRV ajal, võib see olla tingitud nõrgast 
anesteesiast, mis põhjustab häälepilu osalist sulgumist ja 
kopsu täituvuse tõsist vähenemist, mis on seotud 
protseduuriga, patsiendi teguritega, vale asendiga, pea 
pööramisest tingitud manseti liikumisega või haardumisega 
halvasti fikseeritud maskis.

DREENI KASUTAMINE

Hoiatus! Ärge üritage viia maosondi läbi seadme dreeni 
selles oleva gaasilekke ja teadaoleva või arvatava 
söögitoru patoloogia või kahjustuse korral.

Kui maosondi viimine makku on kliiniliselt näidustatud, ei tohi 
aspiratsiooni teha enne maosondi makku jõudmist.

Hoiatus! Aspiratsiooni ei tohiks rakendada otse dreeni 
otsale, kuna see võib põhjustada dreeni lagunemise. See 
võib põhjustada vigastusi söögitoru ülemisele 
sulgurlihasele.

Dreeni peamine funktsioon on olla eraldi kanal seedetraktist ja 
seedetraktini. See võib juhtida gaasid või vedelikud patsiendist 
välja või olla ka juhis maosondi pimedale sisestamisele igal 
ajal anesteesia vältel. Maosondi maksimaalseid suurusi 
vaadake tabelist 2.

HOIATUS! Ärge kasutage suukaudseid maosonde, mis 
on külmutuses jäigemaks muutunud. Veenduge alati, et 
toru oleks toatemperatuuril või sellest kõrgemal.

Sisestamisel (joonis 13) ilmneb tihti teatav takistus, kui 
kateedri otsak surutakse õrnalt vastu ülemist sulgurlihast. 
Ärge kasutage liigset jõudu. Kui sobiva suurusega toru ei lähe 
läbi, võib mask olla keerdus või vales asendis. Sellisel juhul 
tuleb mask eemaldada ja uuesti sisestada. Otsustamiseks, 

millal suukaudne maosond eemaldada, peab kasutama 
kliinilist hinnangut.

Hoiatus! Trauma vältimiseks ei tohi maosondi sisestamisel 
seadme dreeni kaudu kasutada liigset jõudu.

NÄPUNÄITED PÄRAST SISESTAMIST

Ebapiisav anesteesia tase

Kõige tavalisem probleem pärast sisestamist on suutmatus 
tagada piisav anesteesia tase. Sellisel juhul tuleks anesteesia 
kohe inhaleeritavate või intravenoossete anesteetikumidega 
sügavamaks muuta ja ventileerida tuleks käsitsi. 

Kehv hingamisteede tihend või õhuleke

Kui protseduuri algul või selle jooksul esineb märke kehvast 
hingamisteede tihendist või õhulekkest, võite kasutusele võtta 
järgmised abinõud.

•  Kontrollige, et anesteesia sügavus oleks piisav ja vajaduse 
korral süvendage seda.

•  Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt 
protseduuri vältel, eriti dilämmastikoksiidi kasutamise korral.

•  Veenduge, et mansetisisene rõhk ei ole > 60 cm H2O. 
Vajaduse korral vähendage seda, säilitades piisav tihend.

•  Kui mask on neelus liiga kõrgele seatud, lükake seda 
kaugemale, et saada ühendus söögitoru ülemise 
sulgurlihasega.

Joonis 13: maosondi sisestamine läbi seadme LMA 
Protector™ söögitoru ülemisse sulgurlihasesse

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com


12

•  Fikseerige asend korralikult teibiga, rakendades survet 
suulaele.

•  Enne sisestamist kontrollige alati manseti seisukorda.

Hingamisteede seadme vale asend

Üldiselt saab hingamisteede seadme vale asendit hinnata 
kahel viisil: kapnograafia abil või jälgides hingamismahtude 
muutuseid (nt väljahingatava õhu vähenenud maht). Vale 
asendi kahtlusel kontrollige, kas kaelal on kilpkõhre alla ulatuv 
sile ja ovaalne turse. Selle puudumine võib viidata maski 
otsaku eesmisele liikumisele kõri sisselaskeavasse, eriti kui 
tegemist on ebatavaliselt pikaajalise väljahingamisfaasiga. Kui 
seadme asend on vale, võib seadme eemaldada ja uuesti 
sisestada, kui anesteesia sügavus on selleks piisav.

Lisaks võib seadme kasutamisel esineda liikumist/pöörlemist, 
mis on tingitud manseti liigsest õhuga täitumisest, rebenenud 
mansetist ja/või juhuslikust valest asendist. Kontrollige 
manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri vältel, 
kontrollige manseti seisukorda enne kasutamist ja fikseerige 
see korralikult. Kui seade tuleb sisestamise ajal suust välja, 
võib mask olla vales asendis nii, et distaalne otsak on neelus 
tagasi voltunud. Sellisel juhul eemaldage seade ja sisestage 
uuesti. 

TAASTUMINE

Seadet tohib eemaldada ainult vastava väljaõppe ja 
varustusega personal. Seade eemaldatakse tavaliselt 
operatsioonisaalis, kuigi see sobib madala invasiivsuse tõttu 
hingamise säilitamiseks taastumise ajal operatsioonijärgses 
ärkamisruumis. Kuna taastumine hõlmab neelu suurenemist, 
on mõttekas enne patsiendi saatmist ärkamisruumi 
vähendada õhu mahtu mansetis, samas ei tohi mansett selles 
etapis olla kunagi täiesti tühi.

Laske õhk mansetist täielikult välja ja eemaldage samal ajal 
seade AINULT siis, kui patsient suudab käsu peale suu avada. 
Kui mansett on õhust TÄIELIKULT tühjaks lastud enne 
efektiivsete neelamis- ja köhimisreflekside naasmist, võivad 
eritised neelu ülaosas siseneda kõrisse, kutsudes esile 
köhimist või kõrispasme.

Patsiendi jälgimine peaks jätkuma kogu taastumisetapi vältel. 
Vajaduse korral võib hapniku juhtida järjepidevalt läbi 
anesteesiasüsteemi või hingamisteede seadme 
proksimaalsele otsale kinnitatud T-kujulise osa kaudu.

http://www.lmaco.com
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KASUTAMINE 
MAGNETRESONANTSTOMOGRAAFIAGA 

MR Vastab MR-i tingimustele

Metallvedruga seade LMA Protector™ vastab MR-i 
tingimustele.

Mittekliiniline kontrollimine näitas, et see seade vastab MR-i 
tingimustele. Selle seadmega patsienti võib skannida ohutult 
kohe pärast paigaldamist järgmistel tingimustel.

•  Enne patsiendi viimist MRT kabinetti peab hingamisteede 
toru olema korralikult fikseeritud teibiga, riidest lindiga või 
muul sobival viisil, mis väldib seadme liikumist ja paigast 
nihkumist.

• 3-teslane või väiksem staatiline magnetväli

•  Maksimaalne ruumilise gradiendi magnetväli 18 000 
Gauss/cm või vähem

•  Maksimaalne MR-süsteem näitas terve keha keskmist 
erineelduvuskiirust (SAR) 4 W/kg (MR-süsteemi esmane 
kontrollitud töörežiim) 15-minutilise skannimise jooksul 
(impulsijada kohta)

Magnetresonantstomograafiaga seotud kuumenemine

Ülalmääratletud skannimistingimustes tekitab seade LMA 
Protector™ eeldatavalt maksimaalse temperatuuri tõusu 
2,3 °C pärast 15-minutilist pidevat skannimist.

Artefakti puudutav teave

Maksimaalne artefakti suurus, nagu näha gradiendi kaja 
impulsi sagedusest ja 3-teslases MR-süsteemis, on kuni 
ligikaudu 25 mm vastavalt metallist vedruga seadme LMA 
Protector™ suurusele ja kujule.

MR-ohutu

MR-ohutu

Seade LMA Protector™ Cuff Pilot™ on MR-ohutu (s.t see ei 
põhjusta teadaolevalt üheski MR-keskkonnas ohtu).

http://www.lmaco.com
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Tootja 

Lugege järgmisel veebisaidil olevat 
kasutusjuhendit: www.LMACO.com

Õhuga täitmise maht / mansetisisene 
rõhk

Patsiendi kaal

Enne kasutamist lugege juhiseid

Ei sisalda looduslikku kummilateksit

Õrn, käsitseda ettevaatlikult

Hoidke eemal päikesevalgusest

Hoidke kuivas

See pool üles

Tootekood

Tooteseeria number

CE-märk

MR
Vastab MR-i tingimustele

MR-ohutu

Ärge kasutage korduvalt

Ärge steriliseerige

Ei sisalda ftalaate 

Steriliseeritud etüleenoksiidiga

Kasutamistähtaeg

Ärge kasutage, kui pakend on 
kahjustatud

SÜMBOLITE TÄHENDUS 

http://www.lmaco.com
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ETAPID MASKI ÕIGESSE ASENDISSE SEADMISE HÕLBUSTAMISEKS

•  Pärast sisestamist täitke mansett õhuga kõige rohkem 
60 cm H2O mansetisisese rõhuni.

•  Ühendage anesteesiaseadmega ja kontrollige lekkeid 
dreenist ning hingamisteede torust.

•  Kontrollige hammustustõkke asendit.

•  Asetage väike kogus määrdeainet isase dreeniava 
proksimaalsesse otsa, katke emane dreeniava pöidlaga ja 
pigistage liikumise hindamiseks õrnalt kotti.

•  Vajaduse korral viige suukaudne maosond maski otsaku 
otsa, et kontrollida dreeni avatust.

•  Kui seade on õiges asendis, fikseerige see teibiga, 
rakendades torudele palataalset survet.

Õige paigutus Vale paigutus

Otsak pilk- ja 
krikoidsete kõhrede 
taga

Otsak neelus liiga 
kõrgel

Otsak kõri eeskojas Otsak tagasi volditud

Dreeni gaasileke Ei Jah Jah Ei

Hammustustõke
Ligikaudu poolenisti 
hammaste vahel

Liiga kõrgel
Ligikaudu poolenisti 
hammaste vahel

Liiga kõrgel

Määrdeaine test
Vähene meniski 
liikumine

Võib liikuda olenevalt 
asendist

Märgatav üles/alla 
liikumine

Määrdeaine 
eemaldumine või 
spontaanne mullide 
tekkimine

Menisk ei liigu

Täiendav 
kontrollimine

Maosondi viimine maski 
otsakule näitab dreeni 
avatust

Sügavamale lükkamine 
välistab lekke

Sügavamale lükkamine 
suurendab takistust

Maosondi raskendatud 
edasiviimine näitab 
dreeni ummistust

http://www.lmaco.com
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Probleemid pärast 
sisestamist

Võimalik(ud) põhjus(ed) Võimalik(ud) lahendus(ed)

Kehv hingamisteede 
tihend / õhuleke 
(kuuldav õhuleke, 
kehv ventilatsioon)

Mask on neelus liiga kõrgele seatud Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga

Ebapiisav anesteesia Süvendage anesteesiat

Kehv fikseerimine Tagage surve suulaele ja õige fikseerimine

Manseti liigne täitmine
Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri 
vältel, eriti dilämmastikoksiidi kasutamisel veendumaks, et rõhk 
oleks > 60 cm H2O (vajaduse korral reguleerige)

Manseti väljasopised Kontrollige manseti seisukorda enne kasutamist

Gaasi lekkimine 
dreeni PRV 
olemasolul või selle 
puudumisel

Mask on neelus liiga kõrgele seatud Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti

Söögitoru ülemine sulgurlihas avatud Jälgige

Hingamisteede 
ummistus (raskused 
ventileerimisel, 
fonatsioon, striidor)

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti

Maski distaalne otsak surub 
häälepiluavale, põhjustades 
häälepaelte mehhaanilise sulgumise

–  Tagage piisav anesteesia ja manseti õige täiterõhk

–  Seadke patsiendi pea/kael nuusutamise asendisse

–  Proovige PRV-d või lisage positiivset väljahingamise lõpu rõhku

Manseti seina voltumine 
mediaalselt

–  Kaaluge ühe suuruse võrra väiksema seadme LMA Protector™ 
sisestamist

–  Tagage manseti õige täiterõhk

Mao täitumine õhuga

Maski distaalne otsak tagasi 
voltunud

Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega

Mask on neelus liiga kõrgele seatud Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga

Liikumine / 
pöörlemine / maski 
väljumine suust

Manseti liigne täitmine
Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri 
vältel, eriti dilämmastikoksiidi kasutamisel veendumaks, et rõhk 
oleks > 60 cm H2O

Manseti väljasopised Kontrollige manseti seisukorda enne kasutamist

Juhuslik vale asend Tagage õige fikseerimine

Maski distaalne otsak tagasi 
voltunud

Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega

Kehv fikseerimine Tagage surve suulaele ja õige fikseerimine

Takistus maosondi 
sisestamisel

Ebapiisav määrimine Lisage määrdeainet ja proovige maosond uuesti paigaldada

Maski distaalne otsak tagasi voltunud Eemaldage ja sisestage uuesti või pühkige otsaku tagant sõrmega

Mask on neelus liiga kõrgele seatud Lükake maski sügavamale ja kinnitage hingamisteede torud teibiga

Vale asend kõri eeskojas Eemaldage ja sisestage uuesti

Manseti liigne täitmine väga suurel 
määral

Kontrollige manseti rõhku alustades ja korrapäraselt protseduuri 
vältel, eriti dilämmastikoksiidi kasutamisel veendumaks, et rõhk 
oleks > 60 cm H2O

NÄPUNÄITED PÄRAST SEADME LMA PROTECTOR™ SISESTAMIST

http://www.lmaco.com
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Autoriõigus 2015 Teleflex Incorporated

Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi 
ilma väljaandja eelneva loata paljundada, otsingusüsteemis 
salvestada ega edastada ühelgi elektroonilisel, mehhaanilisel, 
fotokopeerimise, salvestamise ega muul viisil.

LMA, LMA Better by Design, LMA Protector, Cuff Pilot ja 
Teleflex on ettevõtte Teleflex Incorporated või tema 
tütarettevõtete kaubamärgid. Seadet LMA Protector™ 
kaitsevad mitmed antud ja menetluses olevad patendid.

Dokumendis olev teave oli täpne trükkimineku ajal. Tootja 
jätab endale õiguse tooteid eelneva teatamiseta täiustada ja 
muuta.

Lugege kasutusjuhendit, et saada teavet näidustuste, 
vastunäidustuste, hoiatuste ja ettevaatusabinõude kohta või 
selle kohta, milline LMA™ hingamisteede seade on teatud 
kliiniliseks otstarbeks kõige parem.

Tootja garantii 

Seadmed LMA Protector™ ja LMA Protector™ Cuff Pilot™ on 
mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja tootja garanteerib, et 
tarnimise ajal on seade defektideta. Garantii kehtib ainult siis, 
kui seade on ostetud volitatud edasimüüjalt. 

TELEFLEX MEDICAL LOOBUB KÕIGIST MUUDEST 
SELGELT VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD GARANTIIDEST, 
KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, TURUSTATAVUSE 
VÕI TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST.

  Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park, 
Dublin Road, Athlone, 
Co. Westmeath, Ireland
 www.LMACO.com

Kontaktteave Ameerika Ühendriikides: 
Teleflex Medical 
2917 Weck Drive, Research Triangle Park,  
NC 27709 USA 
Rahvusvaheliselt: (919) 544 8000 
USA: (866) 246 6990

Väljaanne: PBE 2114-000 Ver C EE
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