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ET - Eesti keel 

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

 
HOIATUS. Ameerika Ühendriikide föderaalseadus lubab seda seadet 
müüa litsentsiga tervishoiutöötaja või tervishoiutöötaja tellimusel. 
 
TÄHELEPANU. LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff 
Pilot™ tarnitakse steriilsena, ainult ühekordseks kasutamiseks, kasutada tuleks 
kohe pärast pakendi eemaldamist ja pärast kasutamist tuleb ära visata. Tooteid 
ei tohi korduskasutada. Korduskasutamine võib põhjustada nakkuste levikut 
ning vähendada toote usaldusväärsust ja funktsionaalsust. 
 
TÄHELEPANU. Ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud LMA® Unique 
PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ taastöötlemine võib 
põhjustada toimimise halvenemist või funktsionaalsuse kaotust. Ainult 
ühekordseks kasutamiseks mõeldud toodete korduskasutamise tagajärjeks võib 
olla kokkupuude viiruslike, bakteriaalsete, seen- või priooni-tüüpi 
patogeenidega. Nende toodete jaoks ei ole kehtivaid puhastus- ja 
steriliseerimismeetodeid ning juhendeid taastöötlemiseks esialgsete omaduste 
saavutamiseks. LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff 
Pilot™ ei ole mõeldud puhastamiseks, desinfitseerimiseks ega 
taassteriliseerimiseks. 
 
HOIATUS. Enne kasutamist lugege kõiki kasutusjuhiste hoiatusi, 
ettevaatusabinõusid ja juhiseid. Selle tegemata jätmine võib põhjustada raske 
vigastuse või surma. 
 
 
ÜLDINE TEAVE  
Kasutusjuhendis toodud viide nimetusele „seade” kehtib mõlemale LMA® Unique 
PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™-i versioonile, kui ei ole 
märgitud teisiti. 
 

See seade on mõeldud kasutamiseks üksnes hingamisteede säilitamise alase 
väljaõppe läbinud tervishoiuspetsialistidele. 
 
SEADME KIRJELDUS  
LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ ei ole 
valmistatud naturaalse kummilateksiga ega ftalaatidega. Nad tarnitakse 
steriilsetena (steriliseeritud etüleenoksiidiga) ainult ühekordseks kasutamiseks. 
 

LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on kergesti 
sisestatavad ega vaja digitaalset või seadme sisseviimiseks mõeldud vahendit.  
 

Seadmetel LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on 
kolm põhikomponenti: hingamisteede toru, mansett ja rõhusüsteem. 
 

Seadme LMA® Unique PreCurved™ rõhusüsteem sisaldab rõhutoru koos 
juhtballooniga ning kontrollklappi manseti täitmiseks ja tühjendamiseks. 
Juhtballoon tagab mansetis oleva rõhu umbkaudse näitamise ning kontrollklapp 
hoiab ära õhu lekkimise ja hoiab rõhku mansetis. 
 

Seadme LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ täitmissüsteem koosneb rõhutorust 
koos Cuff Pilot™-iga. Cuff Pilot™ võimaldab maski manseti sees oleva rõhu pidevat 
nägemist. See asendab tavapärast juhtballooni ja seda kasutatakse samal viisil 
täitmiseks ja tühjendamiseks. 
 

LMA® Unique PreCurved™ on MR-tingimuslik. Enne seadme kasutamist MRT 
keskkonnas vaadake MRT teabe osa. 
 

LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on MR-ohutu. Mõiste „MR-ohutu” 
tähendab, et seade ei ole teadaolevalt MR-keskkonnas ohtlik. 
 

 
 
 
 
 
Joonis 1. LMA® Unique PreCurved™ komponendid 
 

  
 
LMA® Unique PreCurved™ komponendid (Joonis 1): 

a) pistik 
b) hingamisteede toru 
c) seljaosa 
d) mansett 
e) täitmise voolik 
f) juhtballoon 
g) kontrollklapp 

 
 
Joonis 2. LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ komponendid 
 

 
 
LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ komponendid (Joonis 2): 

a) pistik 
b) hingamisteede toru 
c) seljaosa 
d) mansett 
e) täitmise voolik 
f) Cuff Pilot™ 
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Tabel 1. Seadme spetsifikatsioonid 
 Seadme suurus 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 
Patsiendi kaal 
(kg) Kuni 5 5–10 10–20 20–30 30–50 50–70 70–100 

Hingamistee-
de pistik 15 mm isane (ISO 5356-1) 

Ventilaatori 
juurdepääsu 
sisemine 
maht (ml) 

4 5 8 10 19 19 27 

Rõhulangus 
(mm H2O) 

< 22 
15 

l/min 
juures 

< 10 
15 

l/min 
juures 

< 20 
30 

l/min 
juures 

< 10 
30 

l/min 
juures 

< 16 
60 

l/min 
juures 

< 16 
60 

l/min 
juures 

< 12  
60 

l/min 
juures 

Väikseim 
hammasteva-
heline ava 
(mm) 

16 18 21 24 29 30  34  

Sisemise 
ventilaatori 
juurdepääsu 
tavapärane 
pikkus (cm) 

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

Kokkuvõte kliiniliste uuringute meetoditest, materjalidest, andmetest ja 
tulemustest, mis kinnitavad selle rahvusvahelise standardi nõudeid, kui need on 
kohaldatud, on kättesaadavad küsimise korral. 
 
Seadme õige asend anatoomiliste märkide suhtes 
 

 
 
Tabel 2. Anatoomiliste märkide kirjeldus 
Anatoomilised märgid 
1 - Söögitoru 7 - Keeleluu 
2 - Trahhea 8 - Keel 
3 - Krikoidkõhr 9 - Suuõõs 
4 - Kõrisõlm 10 - Ninaneel 
5 - Kõriava 11 - Lõikehambad 
6 - Epiglotis  
 
Tabel 3. Seadme osade kirjeldus 
a - Patsiendipoolne ots d - Ventilaatori juurdepääs 
b - Ventilaatori ava e - Välise otsa pistik 
c - Tihendusmehhanism 
 
NÄIDUSTUS 
LMA® Unique PreCurved™ ja LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on mõeldud 
kasutamiseks hingamisteede üle kontrolli saavutamiseks ja selle säilitamiseks 
rutiinsete anesteesiaprotseduuride ajal tühja kõhuga patsientidel, kasutades 
spontaanset või positiivse rõhuga ventilatsiooni (PRV). 
 

Samuti on nad mõeldud kasutamiseks hingamisteede koheseks avamiseks 
oodatud või ootamatute keeruliste hingamisteedega seotud olukordade puhul. 
 

Sobivad kasutamiseks valitud kirurgilistel protseduuridel, kus trahhea 
intubeerimine ei ole vajalik. 
 

Seadmeid võib kasutada hingamisteede koheseks avamiseks kardiopulmonaarse 
elustamise (KPE) ajal sügavalt teadvusetul patsiendil, kellel puuduvad keele-neelu 
ja kõri refleksid ning vajalik on kunstlik ventileerimine. Sellistel puhkudel peaks 
seadmeid kasutama vaid juhul, kui trahhea intubeerimine ei ole võimalik. 

RISKIDE JA KASU TEAVE 
Elustamist vajaval mittereageerival patsiendil või erakorralise juurdepääsuga raske 
hingamisteede seisundiga (st intubatsiooni, ventilatsiooni võimaluseta) patsiendil 
kasutamise korral tuleb hinnata regurgitatsiooni ja aspiratsiooni ohtu ning hingamistee 
rajamise potentsiaalset kasu. 
 
VASTUNÄIDUSTUSED 
Regurgitatsiooni ja aspiratsiooni potentsiaalse ohu tõttu ärge kasutage seadet 
endotrahheaaltoru asemel alljärgnevatel plaanilist operatsiooni vajavatel või 
mitteerakorralise juurdepääsuga raske hingamisteede seisundiga patsientidel. 
 

1. Patsiendid, kes ei ole olnud söömata, muu hulgas patsiendid, kelle puhul ei saa seda 
kindlaks teha. 
2. Patsiendid, kes on haiguslikult rasvunud, patsiendid, kelle rasedus on kestnud kauem 
kui 14 nädalat või kes on erakorralistes ja elustamist nõudvates olukordades või 
kannatavad mao hilinenud tühjenemisega seotud haigusseisundi all või kui patsient on 
enne söögikordade ärajätmist kasutanud opiaate sisaldavaid ravimeid. 
3. Patsiendid, kelle suu ei avane seadme sisestamiseks piisavalt. 
 

Seade on vastunäidustatud ka: 
1. Patsientidele, kellel on kindlaks määratud vähenenud kopsumaht või maksimaalne 
puhumisrõhk, mis peaks ületama 20 cm H2O, kuna seade moodustab neelu ümber 
madala rõhuga tihendi (umbes 20 cm H2O). 
2. Täiskasvanud patsientidele, kes ei saa juhtnööridest aru või ei ole suutelised 
haiguslugu puudutavatele küsimustele adekvaatselt vastama, sest selliste patsientide 
puhul võib seadme kasutamine olla vastunäidustatud. 
3. Seadet ei tohiks kasutada elustamisel või erakorralistes olukordades patsientidel, kes 
ei ole täielikult teadvuseta ja kes võivad osutada seadme sisestamisele vastupanu. 
 
KÕRVALMÕJUD 
Teatatud on kõrimaskiga hingamisteede seadme kasutamisega seotud kõrvalnähtudest. 
Võimalike kõrvaltoimete hulgas võivad olla hingamisteede trauma, düsfaagia, 
kurguvalu, düsfoonia, kõrispasm, obstruktsioon, striidor, bronhospasm, kähedus, 
iiveldus ja oksendamine, regurgitatioon, aspiratsioon, mao distensioon, patsiendi 
talumatus, nt köhimine, ja suu, huule või keele vigastus. 
 
TÄHELEPANU 
1. Vigastuste vältimiseks tuleb liigset jõudu vältida kogu protseduuri kestel. 
2. Ärge kasutage seadet, kui see on vigastatud või kui selle pakend on vigastatud või 
avatud. 
3. Kui seadet kasutatakse erilistes keskkonnatingimustes (näiteks rikastatud hapnikku 
sisaldavas keskkonnas), tuleb kindlasti järgida vajalikke ettevalmistussuuniseid ja 
ettevaatusabinõusid, eeskätt neid, mis käsitlevad tulekahjuohtu ja tulekahju 
ennetamist. Seade võib laserite ja elektrolüütiliste seadmete läheduses süttida. 
4. Kõige olulisem on eelkontrollimiste tegemine enne seadme kasutamist, et 
tuvastada, kas seade on kasutamiseks ohutu. Kui üks testidest näitab tõrget, ei tohi 
seadet kasutada. 
5. Ärge asetage seadet enne kasutamist vedelikku ega leotage vedelikus. 
6. Määrdeainet peale kandes vältige õhu liikumistee ava ummistamist määrdeainega. 
7. Ärge täitke mansetti kunagi üle 60cm H2O. Liigne mansetisisene rõhk võib 
põhjustada paigutuse nõuetele mittevastavust ning farüngolarüngeaalseid probleeme, 
muu hulgas kurguvalu, düsfaagiat ja närvikahjustust. 
8. Kasutada tuleb vees lahustuvat määrdeainet, nt K-Y Jelly®. Ärge kasutage 
silikoonipõhiseid määrdeaineid, sest need kahjustavad seadme komponente. Lidokaiini 
sisaldavaid määrdeaineid ei soovitata seadmega kasutada. Lidokaiin võib patsiendil 
muuta peale seadme eemaldamist ootuspäraste kaitsereflekside uuesti tekkimise 
hilisemaks, võib kutsuda esile allergilise reaktsiooni või mõjutada ümbritsevaid 
struktuure, kaasa arvatud häälepaelu. 
9. Seade ei hoia ära oksendamist või aspireerimist. Anesteesia all olevatel patsientidel 
kasutamine peaks olema piiratud söömata patsientidega. Mitmed tingimused 
soodustavad anesteesia all oksendamist. Ärge kasutage seadmeid ilma asjakohaste 
ettevaatusabinõudeta, mis tagavad, et magu on tühi. 
10. Dilämmastikoksiidi, hapniku või õhu difusioon võib suurendada või vähendada 
manseti mahtu ja rõhku. Protseduuri ajal tuleb manseti rõhku regulaarselt manseti rõhu 
monitoriga jälgida, et manseti rõhk ei tõuseks liiga kõrgele. 
11. Enne MRT keskkonnas kasutamist vaadake MRT teabe osa. 
 
HOIATUSED 
1. Kui patsiendi anesteesia kirurgilise stimulatsiooni ajal on ebapiisav või kui 
bronhiaalsed sekretsioonid ärritavad pärast anesteesia mõjumise algust häälepaelu, 
võib esineda kõrispasme. Kõrispasmi esinemisel tuleb kõrvaldada selle põhjus. 
Eemaldage seade alles siis, kui hingamisteede kaitserefleksid vastavad täielikult 
nõuetele. 
2. Ärge tõmmake täitmise voolikut ega rakendage selle käsitsemisel liigset jõudu ning 
ärge püüdke seadet täitmise voolikust hoides patsiendist eemaldada, sest manseti liide 
võib küljest lahti tulla. 
3. Kasutage täitmiseks või tühjendamiseks ainult standardse Luer-tüüpi 
koonusotsakuga süstalt. 
4. Kasutamisel järgige kasutusjuhendis kirjeldatud soovitatavaid suuniseid. 
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5. Kui hingamisteede probleemid püsivad või ventilatsioon on ebapiisav, tuleb seade 
eemaldada ning hingamistee rajada mõnda teist meetodit kasutades.  
6. Ettevaatlik käsitsemine on kriitilise tähtsusega. Vältige kokkupuudet teravate või 
teravatipuliste esemetega, et hoida ära seadme katkirebimist või augustamist. Ärge 
sisestage seadet, kui mansetid ei ole sisestamisjuhendis kirjeldatu kohaselt täielikult 
tühjendatud. 
7. Ettevalmistuste ja sisestamise ajal tuleb hingamisteede saastumise minimeerimiseks 
kindaid kanda. 
8. Kasutatud seadme korral tuleb järgida bioloogiliselt ohtlike toodete käsitsemisele ja 
kõrvaldamisele kohalduvat protsessi, mis vastab kohalikele ja riiklikele eeskirjadele. 
9. Hoidke seadet pimedas ja jahedas keskkonnas, vältides otsest päikesevalgust ja 
äärmuslikke temperatuure. 
10. Veenduge enne seadme sisestamist, et kõik eemaldatavad fikseerimisvahendid 
oleks eemaldatud. 
11. Ebausaldusväärne või takistustega hingamistee võib olla tingitud seadme nõuetele 
mittevastavast sisestamisest. 
 
Märkus. Patsientide / kasutajate / kolmandate osapoolte jaoks Euroopa Liidus ja 
riikides, kus on samasugune regulatiivne režiim (määrus 2017/745/EL 
meditsiiniseadmete kohta); kui selle seadme kasutamise ajal või selle kasutamise 
tagajärjena on leidnud aset tõsine juhtum, teatage sellest tootjale ja/või tootja 
volitatud esindajale ja oma riiklikule asutusele. Riiklike pädevate asutuste (Vigilance 
Contact Points) kontaktid ja lisainformatsioon on leitavad järgneval Euroopa 
Komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en. 
 
 

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE 
Valige seadme õige suurus. Vaadake tabelis 1 toodud teavet patsiendi kaalu ja 
suuruse kohta. 
Manseti täitmiseks ja tühjendamiseks peab olema selgelt märgistatud süstal. 
 

KASUTAMISEELSED KONTROLLID 
Tähelepanu. Kõige olulisem on eelkontrollimiste tegemine enne seadme kasutamist, et 
tuvastada, kas seade on kasutamiseks ohutu. 
 

Tähelepanu. Kui üks testidest näitab tõrget, ei tohi seadet kasutada. 
 

Testid tuleks teha järgmiselt. 
1. Uurige õhutoru sisemust, et tuvastada, kas selles ei ole ummistust ega lahtisi 
osakesi. Uurige toru kogu pikkuse ulatuses. Kui leiate lõikeid või sälkusid, visake seade 
ära. 
2. Painutage toru mõlemast otsast kinni hoides kumeruse suurendamiseks, kuid mitte 
üle 180o. Kui toru peaks selle protseduuri ajal väänduma, visake seade ära. 
3. Tühjendage mansett täielikult. 
 

LMA® Unique™ PreCurved™ puhul 
Täitke seade uuesti õhu hulgaga, mis on 50% suurem kui maksimaalne täitmise väärtus 
iga suuruse jaoks. 
 

Tabel 4. Testige manseti ületäitumise mahtu. 
 Seadme suurus 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Manseti 
ületäitumise 
mahud (ml) 

6 10 15 21 30 45 60 

 

Otsige mansetilt lekkeid, rebendeid ja ebaühtlast paisumist. Kui leiate märke nendest 
probleemidest, visake seade ära. Rebenev mask võib põhjustada kasutamisel takistusi. 
Seejärel tühjendage mask uuesti. 
Kui seade on 50% ulatuses üle täidetud, uurige täitmise juhtballooni. Ballooni kuju 
peaks olema ovaalne, mitte ümmargune.  
 

LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ puhul 
Täitke seade uuesti Cuff Pilot™-i (Joonis 13) punase tsoonini õhu hulgaga > 70 cmH2O. 
 

Otsige mansetilt lekkeid, rebendeid ja ebaühtlast paisumist. Kui leiate märke nendest 
probleemidest, visake seade ära. Rebenev mask võib põhjustada kasutamisel takistusi. 
Seejärel tühjendage mask uuesti. 
 

4. Uurige õhu liikumistee pistikut. See peaks istuma kindlalt hingamisteede torus ja 
seda ei peaks olema võimalik eemaldada mõistlikku jõudu kasutades. Ärge kasutage 
üleliigset jõudu ega väänake pistikut, kuna see võib tihendi lõhkuda. Kui pistik on lõtv, 
visake seade ära, et vältida ootamatut lahtitulemist kasutamise ajal. 
5. Värvimuutused. Värvimuutused mõjutavad vedeliku nähtavust hingamisteede 
torus. 
6. Tõmmake õrnalt täitmise voolikut, et see oleks kindlalt kinnitatud nii manseti kui ka 
ballooni külge. 
7. Uurige maskis olevat ava. Sondeerige maski ava külgedel olevaid painduvaid vardaid 
õrnalt, veendumaks, et nad ei ole katki või muul viisil kahjustatud. Kui ava vardad ei ole 
terved, võib epiglotis õhu läbipääsu takistada. Ärge kasutage, kui ava varras on 
kahjustatud. 
 

SISESTAMISEELNE ETTEVALMISTAMINE 
Tühjendage seadme mansett täielikult, et luua jäik õhuke juhtiv serv, mis on vajalik 
otsa sisestamiseks kõrisõlme taha. Mansett peaks tahapoole kokku murduma, eemale 
ava varrastest. Määrige manseti tagaosa põhjalikult vahetult enne sisestamist. Ärge 
määrige esiosa, kuna selle tagajärjel võib tekkida ava varda ummistus või määrdeaine 
aspiratsioon. 
 
Tähelepanu. Kasutada tuleb vees lahustuvat määrdeainet, nt K-Y Jelly®. Ärge kasutage 
silikoonipõhiseid määrdeaineid, sest need kahjustavad seadme komponente. Lidokaiini 
sisaldavaid määrdeaineid ei soovitata seadmega kasutada. Lidokaiin võib patsiendil 
muuta peale seadme eemaldamist ootuspäraste kaitsereflekside uuesti tekkimise 
hilisemaks, võib kutsuda esile allergilise reaktsiooni või mõjutada ümbritsevaid 
struktuure, kaasa arvatud häälepaelu. 
 

Hoiatus. Veenduge enne seadme sisestamist, et kõik eemaldatavad 
fikseerimisvahendid oleks eemaldatud. 
 
SISESTAMINE 
Hoiatus. Ettevalmistuste ja sisestamise ajal tuleb hingamisteede saastumise 
minimeerimiseks kindaid kanda. 
Hoiatus. Seadme avatust tuleb pärast patsiendi pea või kaela asendi muutust uuesti 
kontrollida. 
 

1. Sisestamise lubamiseks peab anesteesia olema piisavalt sügav. 
Ärge üritage sisestada kohe pärast barbituraadi manustamist, välja arvatud juhul, kui 
antud on relaksanti.  
2. Hoidke seadet LMA® Unique PreCurved™ õiges asendis. (Joonis 3) 
Pea ja kaela asend peaks olema sama nagu tavapärase trahhea intubeerimise korral. 
Pange pea neutraalsesse või kergesse „nuusutamisasendisse” (Nuusutamine = pea 
pikendus + kaela venitamine), lükates ühe käega pead tagantpoolt ja samal ajal teise 
käega maski suhu sisestades. (Joonis 4) 
3. Vajutage kaugem ots vastu ülemiste hammaste või igemete sisekülge. (Joonis 5) 
4. Libistage sissepoole, kasutades kergelt diagonaalset suunda (suunake ots keskliinist 
eemale). (Joonis 6) 
5. Jätkake sissepoole libistamist, pöörates kätt ringjate liigutustega nii, et seade järgib 
keele taga olevat kaart. (Joonis 7) 
6. Kui seadme kaugem ots jõuab alumises neelus oma lõppasendisse, peaks olema 
tunda takistust. Seade on nüüd täielikult sisestatud. (Joonis 8) 
7. Kontrollige, et torul olev mustade täppidega riba oleks suunatud ülahuule poole. 
Nüüd täitke mansett viivitamatult toru hoidmata. (Joonis 9) 
Tehke seda ENNE gaasivarustusega ühendamist. See võimaldab seadmel õige asendi 
leida. Täitke mansett piisava õhukogusega, et saavutada madala rõhuga tihend. 
Vaadake tabelist 5 teavet täitmise kohta. Manseti täitmise ajal ärge hoidke toru, sest 
see takistab seadmel õigesse asendisse paigutumist.  
 

Tähelepanu. ÄRGE TÄITKE MANSETTI KUNAGI ÜLELIIA. 
 

Tabel 5. Täitmise teave  

Toode Soovituslik 
Seadme suurus 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 

LMA® Unique 
PreCurved™ 

Manseti 
maksimaalne 
täitmismaht 
(ml/60cmH2O) 

4 7 10 14 20 30 40 

LMA® Unique 
PreCurved™ 
Cuff Pilot™ 

Mansetisisene 
rõhk (cmH2O) 60 60 60 60 60 60 60 

 

8. Ühendage gaasivarustus, hoides toru selle nihkumise vältimiseks. Täitke õrnalt 
kopsud, et saada kinnitus korrektsele paigutusele. Sisestage hammustamise 
vältimiseks marlirull (kindlustades piisava paksuse) ning kinnitage seade teibi abil 
kohale, veendudes, et hingamisteede toru proksimaalne ots oleks suunatud 
kaudaalselt (Joonis 10). Õige paigutuse korral peaks toru olema surutud tagasi 
suulakke ja neelu tagumisse ossa. Seadet kasutades on oluline meeles pidada, et 
protseduuri lõpus tuleb sisestada hammustamiskaitse. 
 

  
 
 
 

Joonis 3. Hoidke seadet LMA 
Unique PreCurved™ asendis 

Joonis 4. Pea ja kaela asend peaks 
olema sama nagu tavapärase trahhea 
intubeerimise korral. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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Seadme LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ täitmissüsteem 
1. Seadmel LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on manseti abiventiil, mis jälgib 
maski mansetisisest rõhku pidevalt sel ajal, kui seade on patsiendi 
hingamisteedesse sisestatud. Manseti abiventiilil on kolm rõhutsooni – kollane, 
roheline ja punane. Musta riba asend lõõtsal näitab manseti sees olevat rõhku. 
2. Roheline tsoon määrab manseti optimaalse rõhu 40–60 cmH2O vahel. Õhku 
sisestatakse mansetti, kuni must riba on selles tsoonis ning tihend on saavutatud. 
 

 
Joonis 11. Manseti abiventiil rohelises tsoonis 

 

3. Kollane tsoon näitab rõhku, mis on alla 40 cmH2O. Kollases tsoonis võib tihend 
olla saavutatud, kuid kui must riba liigub protseduuri ajal lõõtsal kollasesse tsooni, 
võib see viidata rõhu võimalikule vähenemisele või alatäitumisele. 
 

 
Joonis 12. Manseti abiventiil kollases tsoonis 

 

4. Punane tsoon näitab rõhku, mis on üle 70 cmH2O. See viitab võimalikule rõhu 
tõusule või ületäitumisele. Rõhku soovitatakse vabastada, kuni must lõõtsariba on 
tagasi rohelises tsoonis. 
 

 
Joonis 13. Manseti abiventiil punases tsoonis 

 

Tähelepanu. ÄRGE TÄITKE MANSETTI KUNAGI ÜLELIIA. 
 

ÕHU LÄBIPÄÄSU TAGAMINE 
1. Kui seade on nihkunud või valesti sisestatud, võib esineda takistus. Halva 
sisestamistehnika korral võib epiglotis olla alla surutud. Kontrollige kaela 
auskultatsiooni ja parandage uuesti sisestamisega või epiglotise tõstmisega, 
kasutades larüngoskoopi. 
2. Maski otsa vale paigutus kõris võib matkida larüngospasmi ja/või bronhiaalset 
spasmi. 
3. Vältige seadme neelus liigutamist, kui patsient on anesteesia kerge mõju all. 
4. Jätke hammustamiskaitse kohale, kuni seade on eemaldatud. 
5. Ärge tühjendage mansetti enne, kui refleksid on täielikult taastunud. 
6. Anesteesia jooksul võib õhku mansetist vähendada püsiva maskisisese rõhu 
hoidmiseks (alati vähem kui 60 cm H2O). 
 
EEMALDAMINE 
1. Seadme peaks koos soovitatud hammustamiskaitsmega jätma paika, kuni 
patsient tuleb teadvusele. Patsiendile tuleks anda hapnikku, kasutades „T”-
kujulist süsteemi, ja rakendama peaks tavapärast jälgimist. Enne seadme 
eemaldamist või tühjendamist on oluline jätta patsient täiesti segamatult, kuni 
kaitserefleksid on täielikult taastunud. Ärge eemaldage seadet enne, kui 
patsient saab käsu peale suud avada. 
2. Otsige neelamise olemasolu, mis näitab, et refleksid on peaaegu taastunud. 
Tavaliselt ei ole imemine vajalik, kuna õigesti kasutatud seade kaitseb neelu 
oraalsete sekreetide eest. Patsiendid neelavad sekreedid eemaldamise ajal. 
Vaakumaparatuur peaks siiski olema kogu aeg kättesaadav. 
3. Tühjendage mansett täielikult vahetult enne eemaldamist, kuigi osaline 
tühjendamine võib olla soovitatud, et aidata sekreetide eemaldamisel. 
 
KASUTAMINE MAGNETRESONANTSTOMOGRAAFIAGA 
(MRT) 
 
LMA® Unique PreCurved™ jaoks 
 

 
 
Seade LMA® Unique PreCurved™ on MR-tingimuslik. 
 

Mittekliiniline testimine tõestas, et toode on MR-tingimuslik. Seadmega LMA® 
Unique PreCurved™ patsienti saab skaneerida ohutult kohe pärast paigutamist 
järgmistel tingimustel: 
 
• Enne kui patsient siseneb magnetresonantstomograafia süsteemi ruumi, tuleb 

hingamisteede seade nõuetekohaselt teibi, plaastri või muu sobiva vahendi 
abil liikumise või oma kohalt nihkumise vältimiseks fikseerida. 

• Staatiline magnetväli 3 teslat või vähem 
• Maksimaalne ruumiline magnetväli 720-Gauss/cm või vähem; 
• MR-süsteemi määratud kogu kehaga keskmistatud spetsiifiline 

neeldumismäär (SAR) 4 W/kg (MR-süsteemi esmatasandil reguleeritava 
töörežiimiga) 15-minutilisel skaneerimisel (impulsisekventsi kohta). 

 

Magnetresonantstomograafiaga seotud kuumenemine 
Ülal kirjeldatud skaneerimistingimustel on seadmest LMA® Unique PreCurved™ 
tingitud maksimaalne temperatuuri tõus pärast 15-minutilist pidevskaneerimist 2,5°C. 
 

Artefakti puudutav teave 
Maksimaalne artefakti suurus, mida on täheldatud gradientkaja impulsisekventsil 
ja 3-teslalisel MR-süsteemil, on seadme LMA® Unique PreCurved™ suuruse ja kuju 
suhtes ligikaudu 50 mm võrra suurem. 
 
LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ puhul 
 

 MR-ohutu 
 
Seade LMA® Unique PreCurved™ Cuff Pilot™ on MR-ohutu (st objekt, mis ei kujuta 
endast MR-keskkonnas ohtu). 
 

Joonis 5. Suruge maski ots vastu 
suulage. 

Joonis 6. Suruge mansett kaugemale suhu, 
tagades surve vastu kõva suulage. 

Joonis 7.°Kiigutage seadet sissepoole 
ringikujuliste liigutustega, surudes 
vastu kõva ja pehme suulae piirjooni. 

Joonis 8.°Viige seade edasi alumisse 
neelu, kuni tunnete takistust. 

Joonis 9.°Täitke mansett toru 
hoidmata. 

Joonis 10.°Sisestage marlirull 
hammustamise takistamiseks ning 
koputage seade kohale nii, et 
hingamisteede toru proksimaalne ots 
oleks suunatud kaudaalselt. 

MR-tingimuslik 
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SÜMBOLITE SELGITUSED 
 

 Tootja 

 
Küsige kasutamise kohta veebilehel 
www.LMACO.com 

 Õhuga täitmise maht / mansetisisene rõhk 

 
Patsiendi kaal 

 Lugege enne kasutamist juhtnööre 

 
Ei ole valmistatud naturaalsest kummilateksist  

 Purunemisohtlik, käsitsege hoolikalt 

 Hoidke eemal päikesevalgusest 

 
Hoidke kuivana 

 See pool üles 

 Tootekood 

 Partii number 

 
CE-märgistus 

 Ärge korduskasutage 

 
Ärge taassteriliseerige 

 
See toode ei ole valmistatud ftalaatidega 

 Steriliseeritud etüleenoksiidiga 

 Kasutage 

 
Ärge kasutage, kui pakend on vigastatud 

 MR-tingimuslik 

 
MR-ohutu 

 
Viitab, et seade on meditsiiniseade 

Rx only Ainult retseptiga 

 
Ühekordne steriilne barjäärisüsteem 
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