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VAR FÖRSIKTIG: Enligt federal lag (USA) får 
den här produkten endast säljas av läkare eller 
enligt en legitimerad läkares ordination. 

VARNING: LMA® ProSeal™ och tillbehöret LMA® 
ProSeal™ Introducer levereras i icke-steril form och 
måste rengöras och steriliseras före 
första användningen och före alla efterföljande 
användningar. Förpackningen är inte 
motståndskraftig mot de höga temperaturerna i 
autoklaven och ska kasseras före sterilisering. 

VARNING: Läs alla varningar, 
försiktighetsåtgärder och instruktioner i 
bruksanvisningen före användning. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig 
patientskada eller dödsfall. 

1 BESKRIVNING AV ENHETEN 

LMA®-luftvägen är en nyskapande enhet för hantering 
av supraglottisk luftväg. Sedan den kommersiella 
lanseringen 1988 har LMA®-luftvägen använts på över 
200 miljoner patienter för rutin- och akutåtgärder. 

LMA® ProSeal™ är en avancerad form av LMA® - luftväg 
som har samma indikationer för användning som LMA® 
Classic™. LMA® ProSeal™ är utformad för att ge ytterligare 

fördelar utöver LMA® Classic™, vilket utökar antalet 
åtgärder som LMA®-luftvägen är indikerad för. Medan 
LMA® Classic™ kan användas med lågtryckstillämpad 
övertrycksventilation (Positive Pressure Ventilation, PPV), 
har LMA® ProSeal™ utformats speciellt för användning 
med PPV med och utan muskelavslappnande medel vid 
högre luftvägstryck. LMA® ProSeal™ skyddar inte 
luftvägarna från regurgitations- eller aspirationseffekter. 

LMA® ProSeal™ består av fyra huvudkomponenter: mask, 
uppblåsningsslang med pilotballong, luftvägstub och 
dränagerör (figur 1). Masken är konstruerad så att den 
formar sig efter hypofarynx kontur, med lumen mot larynx 
öppning. Masken har en huvudsaklig kuff som sluter runt 
larynx öppning och de större storlekarna har också en 
bakre kuff som hjälper till att öka förslutningen. På masken 
sitter en uppblåsningsslang som slutar i en pilotballong 
samt en ventil för uppblåsning och tömning av masken. En 
röd plugg sitter också på ventilanordningen så att 
residualluft i masken kan ventileras under autoklavering. 
Det förhindrar att kuffen utvidgas när den lämnas öppen 
under ångautoklavering. Pluggen måste tas ut före 
autoklavering och sättas tillbaka före klinisk användning. 
Vissa äldre modeller av LMA® ProSeal™ har eventuellt inte 
den röda pluggen. Ett dränagerör passerar lateralt om 
luftvägstuben och genomkorsar masköppningens botten 
vid maskspetsen på motsatt sida av den övre 

esofagussfinktern. Luftvägstuben är trådförstärkt för att 
förhindra kollaps och avslutas med en standardkoppling 
på 15 mm.  

För att passa den neonatala anatomin har inte 
LMA® ProSeal™ storlek 1 något bitblock (figur 2). 
LMA® ProSeal™ storlek 1 skiljer sig också från andra 
storlekar på det viset att det har ett relativt stort 
dränagerör (8 fr). 

Alla komponenter är ej gjorda med naturligt latex. LMA® 
ProSeal™ ska inte återanvändas mer än 40 gånger. 
Förutom de välkända egenskaperna hos LMA® Classic™ 
erbjuder LMA® ProSeal™ följande funktioner: 
• Ett mjukare kuffmaterial, djupare maskskål och 

särskild kufform ger en tätare förslutning än med 
LMA® Classic™ för ett givet tryck i kuffen med 
vuxenstorlekarna. 

• En reviderad kuffutformning som ger en tätare 
förslutning än med LMA® Classic™ för ett givet 
tryck i kuffen. 

• En kanalöppning (eller en dränagerörsöppning) 
vid övre esofagussfinktern som tillåter dränage av 
sekret från magsäcken och åtkomst till 
matspjälkningsorganen. Röret är också avsett att 
förhindra oavsiktlig inblåsning i magsäcken. 

• Ett dränagerör som möjliggör blind införing av 
orogastriska standardsonder oavsett patientläge, 
utan att Magills tång behöver användas. 

• En utformning med dubbla rör som minskar 
sannolikheten för maskrotation. Den reviderade 
kuffprofilen tillsammans med de böjbara rören 
resulterar i en enhet som sitter säkrare på plats. 

• Ett inbyggt bitblock (med undantag för 
LMA® ProSeal™ storlek 1) som minskar risken för 
luftvägsobstruktion eller skada på rören. 

• En placeringshälla till LMA® ProSeal™ Introducer 
som även rymmer pekfingret eller tummen vid 
manuell införing (figur 3). 

• Dränagerörets placering inuti kuffen förhindrar att 
epiglottis blockerar luftvägstuben. Detta tar bort 
behovet av öppningsspärrar. 

LMA® ProSeal™ är utformad som en luftvägsenhet 
som ska orsaka minimal stimulans. När den har förts 
in helt och hållet med användning av den 
rekommenderade införingstekniken trycker kuffens 
distala spets mot övre esofagussfinktern. Dess sidor 
vetter mot vardera sinus piriformis och den övre 
kanten vilar mot tungbasen (figur 4). 

 

Tillbehörsenhet: LMA® ProSeal™ Introducer är ett 
avtagbart införingsverktyg för hjälp vid införing av 
LMA® ProSeal™ om man vill undvika att sätta ett 
finger i patientens mun. LMA® ProSeal™ Introducer 
levereras med den rekommenderade konturen för 
omedelbar användning. Den levereras icke-steril och 
kan autoklaveras. LMA® ProSeal™ Introducer finns 
tillgänglig i följande två modeller med olika storlekar 
och användningsområde: 

15 mm-koppling 

Inbyggt bitblock 

Luftvägstub 

Introducerhälla 

Luftvägstubsöppning 

Internt dränagerör 

Dränagerörsöppning 

Dränagerör 

Uppblåsningsslang 

Pilotballong 

Mask 

Ventil (röd plugg) 

Kuff 

Figur 1: Komponenterna i LMA® ProSeal™ i storlek 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 och 5. 

Figur 2: Komponenterna i LMA® ProSeal™ storlek 1. 

Figur 3: LMA® ProSeal™ med LMA® ProSeal™ 

Introducer 
på plats. 

Koppling 

Luftvägstub 

Luftvägstubsöppning 

Internt dränagerör 

Dränagerörsöppning 

Dränagerör 

Uppblåsningsslang 

Pilotballong 

Röd plugg 

Kuff 
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LMA® ProSeal™ Introducer storlek 1–2,5 – Denna 

introducer är avsedd för användning med LMA® 

ProSeal™ storlek 1 till 2,5. Huvudkomponenterna i 

denna introducer är handtag och huvuddel. Båda 

komponenterna är tillverkade av rostfritt stål av 

medicinsk kvalitet.  

 

LMA® ProSeal™ Introducer storlek 3–5 – Denna 
introducer är avsedd att användas med LMA® 
ProSeal™ storlek 3 till 5. Huvudkomponenterna i 
denna introducer är handtaget, huvuddelen och 
hylsan. Handtaget och huvuddelen är tillverkade av 
rostfritt stål av medicinsk kvalitet. Hylsan är tillverkad 
av silikon av medicinsk kvalitet. 

LMA® Proseal™ och tillbehöret LMA® ProSeal™ 
Introducer är avsedda att användas av kvalificerad 
medicinsk personal som utbildats i luftvägshantering. 

2 INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ är avsedd att användas för att uppnå 
och bibehålla kontroll över luftvägen under 
rutinanestesi och akut anestesi hos fastande patienter 
med hjälp av spontan ventilation eller 
övertrycksventilation. Den är också indicerad för att 

säkra en omedelbar luftväg vid kända eller oväntade 
svåra luftvägssituationer. 

LMA® ProSeal™ är inte indicerad för att ersätta en 
endotrakealtub och den är bäst lämpad för 
användning vid elektiva kirurgiska åtgärder där 
trakealintubation inte är nödvändigt. 

LMA® ProSeal™ kan användas för att upprätta en 
omedelbar fri luftväg vid upplivning av en djupt 
medvetslös patient som saknar glossofaryngeala och 
laryngeala reflexer vilket kräver konstgjord andning. I 
sådana fall ska LMA® ProSeal™ endast användas när 
trakealintubation inte är möjligt. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

LMA® ProSeal™ Introducer är avsedd att användas 

som ett avtagbart införingsverktyg för hjälp vid införing 

av LMA® ProSeal™ om man vill undvika att sätta ett 

finger i patientens mun. Den är indicerad för 

användning som ett verktyg för hjälp vid införing av 

LMA® ProSeal™ om man vill undvika att sätta ett 

finger i patientens mun. 

3 INFORMATION OM RISKER OCH 

FÖRDELAR 

Vid användning på en djupt medvetslös patient i 
behov av upplivning eller en patient med svår 
luftvägssituation på en akut väg (dvs. ”kan inte 
intubera, kan inte ventilera”) måste risken för 
regurgitation och aspiration vägas mot den potentiella 
nyttan av att upprätta en luftväg. 

4 KONTRAINDIKATIONER 

LMA® ProSeal™ 

På grund av den potentiella risken för regurgitation 
och aspiration får LMA® ProSeal™ inte användas som 
ersättning för en endotrakealtub på en elektiv väg hos 
följande elektiva patienter eller patienter med svåra 
luftvägstillstånd: 

• Patienter som inte är fastande, inklusive 
patienter eller vars fastande inte kan bekräftas. 

• Patienter som har kraftig eller patologisk fetma, 
som varit gravida mer än 14 veckor eller som har 
flera skador eller omfattande skada, akut 
bukskada eller torakal skada, eller patienter i 
tillstånd som associeras med försenad 
tarmtömning eller som har använt 
opiatläkemedel före fasta. 

LMA® ProSeal™ är också kontraindikerad hos: 

• Patienter med kroniskt nedsatt lungcompliance, till 
exempel patienter med lungfibros, eftersom 
luftvägen formar en lågtrycksförslutning runt 
larynx. 

• Patienter vars inspiratoriska topptryck i luftvägarna 
förväntas överstiga 30 cm H2O med LMA® 
ProSeal™ 

• Vuxna patienter som inte kan förstå instruktioner 
eller inte kan svara tillfredsställande på frågor 
om sin anamnes, eftersom sådana patienter 
kan vara kontraindikerade för användning med 
LMA® ProSeal™. 

LMA® ProSeal™ Introducer  

Det finns inga kända kontraindikationer associerade 

med tillbehöret LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 VARNINGAR OCH 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

I den här bruksanvisningen finns lämpliga varningar och 
meddelanden om försiktighetsåtgärder som beskriver 
potentiella säkerhetsrisker relaterade till användning 
av LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ Introducer, 
begränsningar under användning och åtgärder som 
ska vidtas om dessa risker uppstår. Alla användare ska 
känna till följande och alla andra varningar och 
meddelanden om försiktighetsåtgärder som finns med 
i den här bruksanvisningen innan de börjar använda 
LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ Introducer . 
 

5.1 Varningar 

• LMA® ProSeal™ skyddar inte patienten från 
regurgitations- eller aspirationseffekter. 

• Närvaron av en gastrisk sond utesluter inte 
risken för regurgitation och kan till och med 
öka sannolikheten för regurgitation eftersom 
den gastriska sonden kan göra den nedre 
esofagussfinktern inkompetent. 

• Om enheten används på en fastande patient 
som löper risk för retinerat maginnehåll, ska 
profylaktiska åtgärder vidtas för att tömma magen 
på dess innehåll och lämplig antacidbehandling 
sättas in. Exempel på tillstånd där fastande 
patienter kan löpa risk för retinerat maginnehåll 
inkluderar, men är inte begränsade till: hiatusbråck 
och måttlig fetma. 

• Hos patienter med svårt orofaryngealt trauma ska 
enheten endast användas när alla andra försök att 
upprätta en luftväg har misslyckats. 

• LMA® ProSeal™ interagerar med magnetfälten i en 
MR-miljö. Läs Sektion 11 för MR-information innan 
du använder denna enhet i MR-miljö. Lämplig 
fixering av denna enhet krävs för att förhindra 
eventuell förflyttning på grund av interaktionen med 
magnetfälten. 

• Spridning av kväveoxid, syre, eller luft kan öka eller 
minska kuffens volym och tryck. För att säkerställa 
att kufftrycket inte blir alltför högt, bör kufftrycket 
mätas regelbundet under behandlingen med en 
kufftrycksmätare. 

• När du använder enheten i särskilda 
miljöförhållanden, såsom berikat syre, säkerställ 
att alla nödvändiga förberedelser och garantier har 
vidtagits, speciellt när det gäller brandfaror och 
riskförebyggande. Enheten kan vara brandfarlig i 
närvaro av lasrar och diatermiutrustning. 

• För att undvika trauma bör för stor kraft aldrig 
tillämpas när du använder enheterna. För stor kraft 
måste alltid undvikas. 

• Använd inte LMA®-luftvägen eller några av 
tillbehören om de är skadade på något sätt. 

• Blås aldrig upp kuffen för mycket efter införing. 
Undvik tryck i kuffen som är högre än 60 cm H2O. 
Kuffen är utformad för att blåsas upp till ett lågt 
tryck (ca 60 cm H2O). Överuppblåsning kan inte 
förbättra förslutningen, kan relateras till mukosal 
ischemi och kan orsaka att enheten rubbas samt 
att dränageröret kollapsar. 

• För högt tryck i kuffen kan leda till felplacering och 
faryngolaryngeal morbiditet, bland annat ont i 
halsen, dysfagi och nervskada. 

• Alla de icke-kliniska tester som beskrivs i Kontroll 
före användning/Funktionstester skall utföras före 
varje användning av LMA® ProSeal™ och LMA® 
ProSeal™ Introducer. Funktionstester ska utföras 

Tunga 

Epiglottis 

Vallecula 

Tungbenet 

Aryepiglottiska vecket 

Sinus piriformis 

Sköldbrosket 

Bakre ytan av 
ringbrosket 

Reflekterad kant av 
faryngeala konstriktor 

Övre esofagussfinktern 

Cervikala esofagus 

Luftvägstubsöppning 

Kuff 

Dränagerör 

Dränagerörsöppning 

Figur 4: Dorsal vy över LMA® ProSeal™ som 
visar läget i förhållande till svalgets anatomi. 
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på en yta och ett sätt som stämmer överens 
med godkända rutiner för att minska risken för 
kontaminering av luftvägsenheten före införing. 
Om något av testerna inte är godkänt är det en 
indikation på att enheten har förbrukat sin livslängd 
och ska bytas ut. 

• När du använder glidmedel, smörj bara kuffens 
bakre yta så att luftvägsöppningen inte blockeras 
och glidmedlet inte aspireras.  

• Ett vattenlösligt glidmedel, till exempel K-Y Jelly®, 
ska användas. Använd inte silikonbaserade 
glidmedel eftersom sådana kan försämra 
komponenterna i LMA® ProSeal™ och LMA® 
ProSeal™ Introducer. Glidmedel som innehåller 
lidokain rekommenderas inte. Lidokain kan 
fördröja återkomsten av skyddsreflexer och kan 
framkalla en allergisk reaktion eller påverka 
omkringliggande strukturer, inklusive stämbanden. 

• Använd inte bakteriedödande medel, 
desinfektionsmedel eller kemiska medel som 
glutaraldehyd (Cidex®), etylenoxid, fenolbaserade 
rengöringsmedel, jodhaltiga rengöringsmedel eller 
kvartära ammoniumföreningar för att rengöra eller 
sterilisera luftvägen. Sådana ämnen absorberas av 
materialen, vilket resulterar i att patienten utsätts 
för potentiellt allvarliga vävnadsbrännskador och 
eventuell försämring av enheten. Använd inte en 
luftväg som har exponerats för något av dessa 
ämnen. 

• Om enheten inte rengörs, sköljs och torkas 
ordentligt kan det leda till att potentiellt farliga 
rester finns kvar i enheten eller att den inte 
steriliseras tillräckligt. 

• Sänk inte ned enheten och blötlägg den inte i 
vätska före användning. 

5.2 Försiktighetsåtgärder 

• Förvara enheten i en mörk, sval miljö och undvik 
direkt solljus eller extrema temperaturer. 

• Laryngospasm kan uppstå om patienten blir alltför 
lätt nedsövd under kirurgisk stimulering eller om 
bronkialsekret irriterar stämbanden under 
uppvaknande från anestesi. Om laryngospasm 
inträffar ska orsaken behandlas. Avlägsna 
enheten endast när luftvägens skyddande reflexer 
är fullt kompetenta. 

• Dra inte eller använd inte onödigt stor kraft vid 
hantering av uppblåsningsröret och försök inte 
avlägsna enheten från patienten med hjälp av 
uppblåsningsröret, eftersom det kan lossna från 
kuffens införingsmuff. 

• Se till att alla avtagbara proteser avlägsnas innan 
du sätter in enheten. 

• En otillförlitlig eller blockerad luftväg kan resultera 
om enheten har blivit felaktigt införd. 

• Varsam hantering är avgörande. LMA® ProSeal™ 
är tillverkad av medicinskt silikon som kan få revor 
och perforeras Undvik alltid kontakt med vassa 
eller spetsiga föremål. 

• Använd endast med de rekommenderade 
manövrer som beskrivs i bruksanvisningen. 

• Använda enheter skall följa en borttagnings- och 
hanteringsprocess för biologiska riskprodukter i 
enlighet med alla lokala och nationella regler. 

• Om luftvägsproblem kvarstår eller ventilationen är 
otillräcklig, bör enheten tas bort och en luftväg 
etableras på något annat sätt. 

• Ett protokollkort för 40 användningar medföljer varje 
enhet så att du kan anteckna vilken gång 
i ordningen och vilket datum den användes. 
Enhetens garanti gäller endast om protokollkortet 
fylls i. 

• Använd endast en spruta med vanlig luerfattning 
och för uppblåsning eller tömning av kuffen. 

• Handskar ska användas under förberedelserna 
och införingen för att minimera risken för 
kontaminering av enheten. 

6. BIVERKNINGAR 

Biverkningar har rapporterats efter användning av 
larynxmask-luftvägar. Potentiella biverkningar kan 
inkludera luftvägstrauma, dysfagi, halsont, dysfoni, 
laryngospasm, obstruktion, stridor, bronkospasm, 
heshet, illamående och kräkningar, uppstötningar, 
aspiration, uppsvälld buk, patientintolerans, t.ex. hosta, 
samt mun-, läpp-, eller tungskada. 

Obs! För en patient/användare/tredje part i Europeiska 
unionen och i länder med identisk förordningsregim 
(förordning 2017/745/EU om medicintekniska produkter) 
som under användning av denna enhet eller som ett 
resultat av dess användning råkar ut för ett allvarligt 
tillbud, ska rapportera detta till tillverkaren och/eller dess 
auktoriserade representant och till den nationella 
myndigheten. Kontaktinformation för nationella 
myndigheter (Vigilance Contact Points) och ytterligare 
information kan hittas på den Europeiska 
kommissionens webbsida: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
 

7 FÖRBEREDELSER INFÖR 

ANVÄNDNING 

Varning! LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 

Introducer levereras icke-sterila och måste rengöras och 

steriliseras före första användningen och före alla 

efterföljande användningar. Förpackningen är inte 

motståndskraftig mot de höga temperaturerna i 

autoklaven och ska kasseras före sterilisering. 

Varning! Tillbehöret LMA® ProSeal™ Introducer ska 
rengöras och steriliseras på samma sätt som 

LMA® ProSeal™. 

Obs! Använd endast en spruta med vanlig luerfattning 

och avsmalnande spets för uppblåsning eller tömning av 

kuffen. 

Obs! Handskar ska användas under förberedelserna 

och införingen för att minimera risken för kontaminering 
av enheten. 

7.1 Reprocessing 

Allmänna varningar, försiktighetsåtgärder och 

begränsningar 

Se alltid till att enheterna hanteras och bearbetas av 

kvalificerad personal som är särskilt utbildad och har 

erfarenhet inom sjukhushygien och 

steriliseringsteknik. För att säkerställa säker och 

effektiv reprocessing av enheterna har följande 

instruktioner godkänts med avseende på effektivitet 
och kompatibilitet av tillverkaren. Det är 

slutanvändarens ansvar att säkerställa att rengöring 

och sterilisering utförs med lämplig utrustning, 

material och personal för att uppnå önskat resultat. 

Alla avvikelser från dessa instruktioner ska utvärderas 

med avseende på effektivitet och potentiellt negativa 

följder. 

Utrustningen som används under reprocessing ska 

valideras att den är effektiv enligt internationella 

godkända standarder: 

- Diskdesinfektorer som uppfyller kraven i ISO 

15883-serien och/eller ANSI/AAMI ST15883-
serien. 

- Ångsterilisatorer som uppfyller kraven i EN 

13060/EN 285 tillsammans med ISO 17665  

och/eller ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer och 
publicerade litteratur anger att rengörings- och 

steriliseringsprocedurerna för LMA® ProSeal™ och 

LMA® ProSeal™ som anges nedan är tillräckliga för 

inaktivering av vanliga patogener (dvs. bakterier, 

svamp och virus). För patienter som har eller 

misstänks ha transmissibla spongiforma 

encefalopatier rekommenderas det att institutionen 
följer WHO:s riktlinjer och hellre förstör än 

återanvänder LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 

Introducer efter användning. 

Varning: Före den första användningen och all 

efterföljande användning, ska alla enheter 

reprocessas enligt beskrivningen i följande avsnitt. 

Följ instruktioner och varningarna som är utfärdade av 
tillverkarna av de dekontamineringsmedel, 

desinfektionsmedel och rengöringsmedel som 

används. 

Obs! Noggrann hantering är viktigt. LMA® ProSeal™ 

är tillverkad av silikon av medicinsk kvalitet som kan 

gå sönder eller perforeras. Undvik alltid kontakt med 

vassa eller skarpa föremål. 

Varning: Med korrekt rengöring, sterilisering och 

hantering kan LMA® ProSeal™ återanvändas 
maximalt 40 gånger. Korrekt rengöring och 

sterilisering av enheterna är viktigt för att säkerställa 

fortsatt användning upp till 40 gånger. Fortsatt 

användning utöver detta antal rekommenderas inte 

eftersom enheterna kan försämras, vilket leder till 

sänkt prestanda eller plötsligt fel. 

Förpackningen klarar inte de höga temperaturerna i 
autoklaven och ska kasseras före sterilisering. 

REPROCESSING FÖRE DEN FÖRSTA 
ANVÄNDNINGEN OCH ALLA EFTERFÖLJANDE 

ANVÄNDNINGAR 

Förberedelse vid användningstillfället före 

bearbetning 

Ta bort alla spår av föroreningar direkt efter 

användning för att undvika beläggningar. Använd inte 

fixeringsmedel eller varmt vatten (>40 °C/104 °F). 

Förvaring och transport av enheterna till 

reprocessingstationen måste ske i en försluten 
behållare. 

RENGÖRING  

Varningar och försiktighetsåtgärder 

Varning: Använd inte bakteriedödande medel, 
desinfektionsmedel eller kemikaliemedel som 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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glutaraldehyd (t.ex. Cidex®), etylenoxid, fenolbaserat 
rengöringsmedel, jodhaltiga rengöringsmedel eller 
kvarternära ammoniaksammansättningar för att 
rengöra eller sterilisera luftvägen. Sådana ämnen 
absorberas av enheternas material, vilket leder till att 
patienten exponeras för en onödig risk och en möjlig 
försämring av enheten. Använd inte LMA® ProSeal™ 
och LMA® ProSeal™ Introducer som blivit exponerad 
för något av dessa ämnen. Rengöringsmedlen får inte 
innehålla sådant som kan vara irriterande för huden 
och slemhinnorna.  

Om rekommenderade rengöringsmedel/diskmedel som 
anges i rengöringsavsnittet inte finns tillgängliga, kan milt 
diskmedel eller enzymatiska rengöringsmedel användas i 
enlighet med tillverkarens instruktioner. Observera att alla 
avvikelser från dessa instruktioner, inklusive användning 
av rengöringsmedel/diskmedel som inte är specifikt 
angivna i dessa instruktioner, kommer att kräva en 
utvärdering för enhetsspecifik effektivitet och lämplighet av 
rengöringsprocessen. Varje utvärdering kräver vanligtvis 
utrustningskvalificering och enhetsspecifik 
kvalificering/validering av prestanda. 

Varning: Underlåtenhet att korrekt rengöra, skölja 
och torka LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 
Introducer kan leda till att det finns kvar potentiella 
farliga rester på den eller inadekvat sterilisering.  

Nyberett renat vatten/högt förfinat vatten eller sterilt 
vatten rekommenderas för den sista sköljningen. 

Manuell rengöring 

Använd alltid ett nyberett rengöringsbad. Se 
rengöringsmedelstillverkarens instruktioner med 
hänsyn till rekommenderade temperaturer, 
koncentration och verkningstider. 

Instruktionerna för manuell rengöring har validerats 
med följande utrustning/ rengöringsmedel: 

Rengöringsborste: En borste med mjuka borst i 
lämplig storlek. 

Rengöringsmedel/rengöringsprocess:  

A) Endozime® dubbelenzymatiskt diskmedel, Ruhof 
Healthcare. 

Rengöringsprocess med rengöringsmedel A (ovan): 

1) Placera LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 
Introducer i en nyberedd rengöringslösning 
(koncentration 0,8 %) i 36 °C till 40 °C (97 °F till 
104 °F) och rengör noggrant enheterna tills alla 
synliga föroreningar är borta. 

2) Vid rengöring av LMA® ProSeal™ ska det 

säkerställas att områdena bakom hällan till LMA® 

ProSeal™ Introducer och under det interna 

dränageröret är rena. 

3) Rengör luftvägstuben genom att försiktigt föra in 

borsten och dra den in och ut. 

4) För rengöring av dränageröret, för försiktigt in 

borsten genom den proximala (yttre) änden av 

dränageröret och se till att dränageröret inte 

skadas. 

5) Skölj alla komponenter noggrant under rinnande 

kranvatten. (Obs! Var extra noga vid den inre 

kontrollventilen för att undvika kontakt med 

rengöringslösningen. Om ventilen kommer i 

kontakt med rengöringslösningen ska du skölja 

noggrant under rinnande kranvatten för att få bort 

rester av rengöringsmedlet då ventilen annars 

kan gå sönder i förväg.) 

6) Inspektera alla komponenter noggrant för att se 

om det finns någon förorening kvar. 

7) Om du upptäcker någon förorening ska hela 

rengöringsproceduren upprepas. 

Om du upptäcker fukt i ventilen ska du knacka den 

mot en handduk för att få bort överdriven fukt. 

Torka ordentligt i rumstemperatur eller i ett torkskåp 

med cirkulerande luft. 

Eller 

B) Späd ut (8–10 % v/v) natriumbikarbonatlösning. 10 

% natriumbikarbonatlösning kan beredas genom att 

blanda 1 del bakpulver med 10 delar vatten 

Rengöringsprocess med rengöringsmedel B (ovan): 

1) Placera LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 

Introducer i en nyberedd rengöringslösning på 

mellan 36 °C och 40 °C (97 °F och 104 °F), och 

rengör enheterna noggrant tills all synlig 

kontaminering har avlägsnats. 

2) Förbered en andra nyberedd rengöringslösning 

såsom beskrivs ovan och rengör noggrant 

enheterna med en lämplig borste med mjuka borst. 

3) Vid rengöring av LMA® ProSeal™ ska det 

säkerställas att områdena bakom hällan till LMA® 

ProSeal™ Introducer och under det interna 

dränageröret är rena. 

4) Rengör luftvägstuben genom att försiktigt föra in 

borsten och dra den in och ut. Se till att enheterna 

inte skadas. 

5) För rengöring av dränageröret, för försiktigt in 

borsten genom den proximala (yttre) änden av 

dränageröret och se till att dränageröret inte skadas 

6) Skölj alla komponenter noggrant under rinnande 

kranvatten. (Obs! Var extra noga vid den inre 

kontrollventilen för att undvika kontakt med 

rengöringslösningen. Om ventilen kommer i 

kontakt med rengöringslösningen ska du skölja 

noggrant under rinnande kranvatten för att få bort 

rester av rengöringsmedlet då ventilen annars 

kan gå sönder i förväg.) 

7) Inspektera alla komponenter noggrant för att se 

om det finns någon förorening kvar. 

8) Om du upptäcker någon förorening ska hela 

rengöringsproceduren upprepas. 

Om du upptäcker fukt i ventilen, ska du knacka den 

mot en handduk för att få bort överdriven fukt. 

Torka ordentligt i rumstemperatur eller i ett torkskåp 

med cirkulerande luft. 

Automatisk rengöring 

Instruktionerna för automatisk rengöring har 

validerats med följande utrustning: 

Diskmaskin: Miele typ G7735 CD, Miele Standardställ 

med sköljningsportar 

Rengöringsmedel: Deconex® PowerZyme, Borer 

Chemie AG 

Töm ur alla kuffar noggrant och placera enheterna i 

instrumentstället. Säkerställ att alla enheter placeras 

korrekt på så sätt att alla inre och yttre ytor på 

enheterna är åtkomstbara. Anslut luftvägslumen till 

sköljningsportarna. 

Starta diskprocessen: Miele G 7735 CD diskdesinfektor, 

Vario TD-program. 

1) 2 min förtvätt med kallt vatten (≤ 35 °C/95 °F).  

2) Töm 

3) 5 min rengöring med Deconex® PowerZyme, 

0,5 % i 55 °C/131 °F. 

4) Töm 

5) 3 min neutralisering med kallt vatten (≤ 35 °C/95 °F). 

6) Töm 

7) 2 min sköljning med kallt vatten (≤ 35 °C/95 °F). 

8) *Valfri termisk desinfektion efter automatisk rengöring. 

5 min termisk desinfektion i (≤ 35 °C/95 °F). 

Säkerställ tillräcklig torkning (t.ex. cirkulerande luft 70 °C/158 

ºF, en timme) 

*Desinfektion 

Termisk desinfektion kan utföras som en del av den 

automatiska rengöringsprocessen som i steg 8 ovan 

med Vario TD-programmet. 

INSPEKTION, UNDERHÅLL OCH TESTNING 

Utför inspektion av enheten och funktionaliteten enligt 

beskrivningen i avsnittet ”Kontroller före användning”. 

Alla funktionalitetstest och inspektioner som beskrivs 

i denna handbok måste utföras som en del av varje 

reprocessingprocedur före sterilisering av LMA® 

ProSeal™ och LMA® ProSeal™ Introducer. Om något 

test misslyckas indikerar det att enheten har passerat 

sin brukstid och ska bytas ut. 

7.1 PAKETERING 

Den valda paketeringen för termisk sterilisering måste 

efterleva kraven i ISO/ANSI AAMI ISO 11607. USA: 

använd steriliseringsomslag som godkänts av FDA. 

Kontrollera visuellt att det inte finns någon 

kvarvarande fukt före paketering i 

steriliseringsomslaget. 

STERILISERING 

Varningar och försiktighetsåtgärder 

Ångautoklavering är den enda rekommenderade 

metoden för sterilisering av LMA® ProSeal™ och 

LMA® ProSeal™ Introducer. 

Att hålla sig till följande procedur är viktigt för att 

säkerställa sterilisering utan att LMA® ProSeal™ och 

LMA® ProSeal™ Introducer skadas. 

Obs! Materialintegriteten hos de återanvändbara LMA® 

ProSeal™ och LMA® ProSeal™ Introducer kan påverkas 

negativt om steriliseringscykeln överskrider 273 ºF eller 

134 ºC. 
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Autoklaver har olika utformning och 

prestandaegenskaper. Cykelparametrar ska alltid 

verifieras mot autoklavtillverkarens skriftliga 

instruktioner för den specifika autoklav och den 

belastningskonfiguration som används. 

Personal på sjukvårdsinrättningen är ansvariga för att 

hålla sig till processer som är specificerade och validerade 

på deras inrättning och för att bibehålla kontrollen över 

processen. Underlåtenhet att göra detta kan göra 

sjukvårdsinrättningens steriliseringsprocess ogiltig. 

Vid sterilisering av LMA® ProSeal™ (utan röd 

plugg) ska kuffen precis före ångautoklavering 

tömmas på luft genom att sprutan dras tillbaka så att 

vakuum erhålls i kuffen. Koppla sedan bort sprutan 

medan vakuumet bibehålls. 

Se till att både sprutan som används för att tömma 

kuffen och ventilen är torra. 

För att undvika skada på ventilen ska man inte 

tillämpa för stor kraft när sprutan förs in i ventilporten. 

Ta bort sprutan från ventilporten före autoklavering så 

att ventilen inte skadas. 

Om kuffen till en tömd LMA® ProSeal™ utan manuell 

ventil spontant blåses upp igen omedelbart efter att 

sprutan har avlägsnats ska masken inte autoklaveras 

eller återvändas. Det är en indikation på att enheten 

är defekt. Det är dock normalt att kuffen sakta blåses 

upp igen under en period på flera timmar eftersom 

silikongummimaterialet är gasgenomsläppligt. 

Obs! Luft eller fukt som är kvar i kuffen expanderar 

vid höga temperaturer och låga tryck i autoklaven, 

vilket orsakar oreparabel skada (utbuktning och/eller 

bristning) på kuffen och/eller uppblåsningsballongen. 

Vid sterilisering av LMA® ProSeal™ (med röd plugg) 

är det inte nödvändigt att tömma kuffen på luft före 

ångautoklavering. Det är normalt att LMA® ProSeal™ 

blåses upp när den avlägsnas från autoklaven 

förutsatt att den manuella ventilen är öppen. 

Obs! Se till att den manuella ventilen på 

LMA® ProSeal™ är öppen under steriliseringen för att 

förhindra att kuffen får utbuktningar. 

Steriliseringsinställningar  
Ångsterilisering rekommenderas antingen via 
förvakuum eller via gravitationsförflyttningsprocess. 
Varje cykel har validerats i enlighet med internationellt 
harmoniserade standarder för att uppnå en 
sterilitetssäkringsnivå (SAL) som är lämplig för den 
avsedda användningen av enheterna och efterlevnad 
av internationellt godkända standarder och riktlinjer.  

Typ Temperatur Hålltid Minsta torktid 

Förvakuumcykel 134 °C  
(273 °F) 

3 minuter 16 minuter 

Normaltryck 132 °C  
(270 °F) 

10 
minuter 

1 minut 

Efter autoklavering, låt enheten kyla till 

rumstemperatur innan du använder den. 

FÖRVARING 

Förvara de steriliserade enheterna i rumstemperatur 

på en torr plats som är fri från damm och skyddas från 

direkt solljus. 

Sterila, paketerade instrument ska förvaras i ett avsett 

utrymme med begränsad åtkomst som är välventilerat 

och ger skydd mot damm, fukt, insekter, skadedjur 

och extrem temperatur/luftfuktighet. 

7.2 Kontroll före 

användning/funktionstester 

Varning! Alla icke-kliniska inspektioner eller tester 

som beskrivs nedan måste utföras innan LMA® 

ProSeal™ och tillbehöret LMA® ProSeal ™ Introducer 

används. Funktionstester ska utföras på en yta och ett 

sätt som stämmer överens med godkända rutiner för 

att minska risken för kontaminering av 

luftvägsenheten före införing. Om något av testerna 

inte är godkänt är det en indikation på att enheten har 

förbrukat sin livslängd och ska bytas ut. 

7.2.1 Funktionstest 1: Visuell inspektion  

Enheten LMA® ProSeal™ 

• Undersök ytan på luftvägstuben, kuffen och 

dränageröret så att den inte är skadad, t.ex. 

genom snitt, revor eller repor. 

• Undersök insidan av luftvägstuben, maskskålen 

och dränageröret för att säkerställa att det inte 

finns blockeringar eller lösa partiklar. Partiklar i 

röret och tuben måste tas bort. 

• Undersök rörets och tubens genomsynlighet. 

Återanvändningsbara luftvägstuber missfärgas 

gradvis med tiden och efter flera användningar. 

Tillbehöret LMA® ProSeal™ Introducer 

• Kontrollera enheten visuellt för att säkerställa att 

den är fri från rester och att den inte är skadad 

eller försämrad, t.ex. är deformerad eller har 

sprickor på ytan osv. 

Varning: Använd inte LMA®-luftvägen eller något annat 

tillbehör om de på något sätt är skadade eller försämrade. 

Varning! Använd inte LMA® ProSeal™ om röret och tuben 

är missfärgade eftersom det gör det svårare att se och 

effektivt avlägsna främmande partiklar under rengöringen 

eller se regurgiterade vätskor under användning. 

Varning! Använd inte LMA® ProSeal™ om den är 

skadad eller om synliga partiklar inte kan avlägsnas från 

luftvägstubens insida, eftersom de kan andas in av 

patienten efter införing. 

• Undersök 15 mm-kopplingen. Den ska sitta tight 

på luftvägstubens yttre ände. 

• Se till att den inte enkelt kan dras av för hand med 

rimlig kraft. Använd inte för stor kraft och vrid inte på 

kopplingen eftersom det kan göra att förslutningen 

skadas. 

Varning! Använd inte LMA® ProSeal™ om maskens 

koppling inte sitter tight på luftvägstubens yttre ände. 

 

• Se till att den del av dränageröret till LMA® ProSeal™ 

som ligger inuti maskskålen inte har revor eller 

perforeringar, samt att det inte förekommer någon 

kontaminering mellan röret och masken. 
• Undersök den bakre kuffen till LMA® ProSeal™ om 

sådan finns, och titta efter skrynklor eller veck 

som visar på utbuktning. 

7.2.2 Funktionstest 2: Uppblåsning och tömning 

• För försiktigt in en spruta i ventilporten och blås 

upp enheten så mycket det går så att kuffens 

väggar plattas ut dikt mot varandra. Töm 

LMA® ProSeal™ genom att se till att den röda 

pluggen är stängd. Ta bort sprutan från 

ventilporten. Undersök kuffväggarna för att se om 

de fortsätter att vara utplattade dikt mot varandra. 

Varning! Använd inte enheten om kuffväggarna blåses 

upp spontant igen på en gång, även om det bara är 

litegrann. 

• Undersök den helt tömda LMA® ProSeal™-

masken och titta efter skrynklor eller veck som 

visar på utbuktning. Om det finns tydliga tecken 

på skrynklor kan den bakre kuffen vara allvarligt 

utbuktad och LMA® ProSeal™ ska inte användas. 
• Blås upp kuffen med 50 % mer luft än den 

rekommenderade maximala 

uppblåsningsvolymen för klinisk användning (se 

bilaga – SPECIFIKATIONER). Alla tecken på att 

kuffen töms på luft är en indikation på att det 

finns en läcka och detta märks inom två minuter. 

Undersök den uppblåsta kuffens symmetri. Det 

ska inte finnas några ojämna utbuktningar på 

ändar eller sidor. 

 

Varning! Använd inte LMA®-luftvägen om kuffen 

läcker eller om det förekommer ojämna utbuktningar 

på kuffen. 

• Undersök uppblåsningsballongen medan 

enheten fortfarande är överuppblåst med 50 %. 

Ballongens form ska vara en tunn, något 

tillplattad elliptisk form, inte sfärisk. 

Varning! Använd inte LMA®-luftvägen om 

uppblåsningsballongen är sfärisk eller har en 
oregelbunden form eftersom det kan vara svårt att 
mäta upp trycket i kuffen. 

• Inspektera insidan av dränageröret till 

LMA® ProSeal™ från maskens båda ändar medan 

enheten fortfarande är överuppblåst med 50 %. Se 
till att röret inte har kollapsat eller perforerats. 

Figur 5: Manuell tömning av LMA® ProSeal™ (observera det 
manuella trycket på spetsen). 
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Varning! Om man använder en LMA® ProSeal™ med 

kollapsat eller blockerat dränagerör kan det förhindra 
ventilation av magen eller införing av en gastrisk sond 
och kan möjliggöra uppblåsning av magen och 
eventuell regurgitation. Användning av ett perforerat 
eller rispat dränagerör kan hindra LMA® ProSeal™ från 

att blåsas upp eller möjliggöra utströmning av 
anestesigaser. 

7.3 Förberedelser före införing 

Innan enheten förs in ska kuffen tömmas helt på luft 
så att den får en tillplattad kilform. Kuffens väggar ska 
inte har några skrynklor och kuffen ska ha en rak distal 
ände (figur 6a och 6b). Den här formen underlättar 
atraumatisk införing och korrekt placering i patienten. 
Den minskar risken för att den distala änden förs in i 
vallecula eller glottis och ser till att den inte kläms mot 
epiglottis eller kannbrosket.  

Innan LMA® ProSeal™ töms på luft och under klinisk 

användning ska man se till att den röda pluggen är 
stängd. 

Metod för kufftömning: 
Enheten kan tömmas manuellt genom att trycka ihop 
den distala änden mellan pekfingret och tummen 
(figur 5) för att erhålla rätt kufform. Samma principer 
och resultat gäller i alla metoder för tömning av 
enheten. 

Kuffens bakre yta ska smörjas precis före införing för 
att förhindra att glidmedlet torkar ut. Smörj bara 
kuffens bakre yta så att luftvägsöppningen eller 
aspirationen inte blockeras av glidmedlet. En klump 
med glidmedel bör appliceras på den tömda kuffens 
bakre spets. Det är inte nödvändigt att stryka ut 
glidmedlet över maskens yta. 

Varning: Ett vattenlösligt glidmedel, till exempel 
K-Y Jelly®, ska användas. Använd inte 
silikonbaserade glidmedel eftersom sådana kan 
försämra komponenterna i LMA® ProSeal™ och 
LMA® ProSeal™ Introducer. Glidmedel som 
innehåller lidokain rekommenderas inte. Lidokain kan 
fördröja återkomsten av skyddsreflexer och kan 
framkalla en allergisk reaktion eller påverka 
omkringliggande strukturer, inklusive stämbanden. 

Varning! Smörj bara kuffens bakre yta så att 
luftvägsöppningen eller aspirationen inte täpps till av 
glidmedlet. 

8 INFÖRING 

8.1 Inledning 

Innan LMA® ProSeal™ och LMA® ProSeal™ 
Introducer används ska användaren känna till 
anvisningarna i denna bruksanvisning. 

Varning! En inkorrekt placerad mask kan resultera i en 
otillförlitlig eller blockerad luftväg eller så kan 
LMA® ProSeal™-dränagerörets ledning av vätskor eller 
gaser från magen sluta fungera och sannolikheten för 
inblåsning i magsäcken kan öka om masken används 
med PPV. Kontrollera alltid korrekt placering efter 
införing. 

Varning! Se till att den röda pluggen är stängd under 
klinisk användning för att förhindra att kuffen töms på 
luft. 

Varning! För att undvika skada vid införing av 
LMA® ProSeal™ eller vid införing av en gastrisk sond 
genom dränageröret till LMA® ProSeal™ får under 
inga omständigheter för stor kraft användas. 

Varning! Otillräcklig anestesi kan leda till hosta, 
tillbakahållen andning eller larynxspasm. 

Obs! Luftvägens öppenhet bör återbekräftas efter 
eventuella förändringar i patientens huvud- och 
halsposition. 

Före införing är det viktigt att observera följande 
punkter: 

• Kontrollera att enhetens storlek passar 
patienten (se bilagan längst bak i 
bruksanvisningen). Intervallen är ungefärliga 
och kliniskt omdöme ska användas vid val av rätt 
storlek. 

• Töm alltid kuffen helt på luft genom att med fast 
hand dra tillbaka tömningssprutan och försiktigt 
dra ut uppblåsningsslangen. 

• Kontrollera kuffens form och smörjning enligt 
tidigare beskrivningar. 

• Ha en steril LMA®-luftväg i reserv redo och 

förberedd för omedelbar användning. Om det är 
möjligt ska också en LMA®-luftväg i en alternativ 

storlek finnas till hands. 
• Syresätt i förväg och implementera procedurer 

för standardövervakning. 

• Se till att uppnå en tillräcklig anestesinivå före 
införing. Motstånd, sväljningar, bitningar eller 
hulkningar är indikationer på otillräcklig anestesi 
och/eller felaktig teknik. Oerfarna användare ska 
välja en djupare anestesinivå. 

• Den bästa huvudpositionen är när halsen är 
sträckt och nacken böjd något bakåt i den position 
som normalt används för trakealintubation 
(”sniffande position”). Erhåll positionen genom att 
föra upp huvudet bakifrån med den icke-
dominerande handen under införingsrörelsen. En 
kudde kan också användas för att hålla nacken 
böjd. 

• Användning av LMA® ProSeal™ Introducer kan 

göra det möjligt att minska eller eliminera 
manipuleringen av huvud och nacke. 

8.2 Induktionsmetod 

Följande induktionsmetoder är kompatibla med införing 
av LMA® ProSeal™: 

• Propofol: Detta är det föredragna medlet för införing 
eftersom det hämmar de övre luftvägsreflexerna 
optimalt. 

• Inhalationsinduktion: Det ger utmärkta 
förutsättningar för införing hos barn och hos vissa 
vuxna. 

• Tiopenton eller annan induktion med barbiturater: 
Enbart barbiturater är inte idealiska som 
induktionsmedel för införing. 

8.3 Införingsmetod 

LMA® ProSeal™ kan föras in med standardtekniker 
med pekfingret eller tummen, beroende på hur 
åtkomsten till patienten ser ut. 

 

LMA® ProSeal™ kan också föras in med LMA® ProSeal™ 
Introducer. Den särskilda introducern kan vara en 
lämpligare införingsmetod än teknikerna med 
tummen/pekfingret vid användning av LMA® ProSeal™ 
i storlekarna 1 till 2½. 

Alla tre teknikerna följer samma principer. Vid korrekt 

placering av LMA®-luftvägen får inte kuffens spets 

föras in i vallecula eller glottisöppningen och den får 
inte klämmas mot epiglottis eller kannbrosket. Kuffen 
måste vara tömd på luft och ha korrekt kilform 
(figur 6a till 6b) och den ska hållas hoptryckt mot 
patientens bakre svalgvägg. För att undvika kontakt 
med de främre strukturerna under införing måste det 
införande fingret pressa tuben uppåt (kraniellt) genom 
hela införingsmanövern. 

 

 

 

Mynd 6a: LMA ProSeal™ belgurinn lofttæmdur á 

fullnægjandi hátt fyrir ísetningu. 

Mynd 6b 

Mynd 7a: Stingið enda LMA ProSeal™ Introducer í ólina. 
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8.4 Införingsteknik med LMA® ProSeal™ 

Introducer 

Den här tekniken rekommenderas för LMA® ProSeal™ 

i storlek 1 till 2½. 

Välj korrekt storlek på introducern i enlighet med 

bilagan längst bak i bruksanvisningen. 

Placera introducerns spets i kuffens bakre hälla 

(figur 7a). Vik röret och tuben runt bladets konvexa yta 

och placera luftvägstubens proximala ände i den 

matchande skåran i verktyget (figur 7b). I figur 8 visas 

LMA® ProSeal™ monterad i introducern. 

Under direkt insyn ska kuffens spets tryckas uppåt 

mot den hårda gommen och kuffen ska plattas ut mot 

den (figur 9). Under införing ska maskens baksida 

vara i kontakt med den hårda gommen och maskens 

skål ska vara vänd mot tungan. Bekräfta maskens 

position och skjut kuffen längre inåt mot gommen 

(figur 10). Tryck ned käken med långfingret eller 

anvisa en assistent att tillfälligt dra ned underkäken. 

 

 

 

En hög bågformad gom kan kräva ett något lateralt 

tillvägagångssätt. Titta noggrant in i munnen för att 

bekräfta att kuffens spets inte har vikts över. Håll 

introducerns blad nära hakan och rotera enheten inåt 

med en jämn cirkelformad rörelse (figur 11). 

Följ kurvan på den styva införingsenheten under 

införing. Käken ska inte hållas vidöppen under denna 

rörelse eftersom det kan göra att tungan och epiglottis 

faller neråt och blockerar maskens passage. Använd 

inte handtaget som en hävstång för att tvinga munnen 

att öppna sig. För enheten framåt in i hypofarynx tills ett 

tydligt motstånd känns (figur 12). 

Innan introducern avlägsnas ska den icke-dominerande 

handen tas från baksidan av patientens huvud för att 

stabilisera luftvägstuben (figur 13). Det hindrar 

LMA® ProSeal™ från att rubbas ur läge när introducern 

avlägsnas. Det gör det också möjligt att slutföra 

införingen om inte enheten har förts in helt och hållet 

enbart med hjälp av introducern. Vid det här laget ska 

LMA® ProSeal™ vara korrekt placerad med spetsen 

stadigt upptryckt mot den övre esofagussfinktern. 

 

 

Var försiktig: Introducern bör tas bort före inflation 

och fixering av LMA® ProSeal™. 

8.5 Införingsteknik med pekfingret 

Håll LMA® ProSeal™ som en penna med pekfingret 

intryckt i introducerhällan (figur 14). Observera 

böjningen och handens och handledens position 

(figur 15). 

Under direkt insyn ska kuffens spets tryckas uppåt mot 

den hårda gommen och kuffen ska plattas ut mot den. 

Observera handens och handledens position (figur 16). 

En hög bågformad gom kan kräva ett något lateralt 

tillvägagångssätt. Titta noggrant in i munnen för att 

Mynd 7b: Fellið slöngurnar að LMA ProSeal™ Introducer 

og festið nærenda öndunarslöngunnar í þar til gerða rauf á 

tækinu. 

Mynd 8: LMA ProSeal™ fest á LMA ProSeal™ Introducer. 

Mynd 9: Ýtið enda belgsins að harðgómnum. 

Mynd 10: Ýtið belgnum lengra inn í munninn og viðhaldið 

þrýstingi að gómnum.  

Mynd 11: Sveigið tækið inn á við með hringlaga hreyfingu 

og ýtið því að bugðum harðgómsins og holdgómsins.  

Mynd 12: Ýtið tækinu inn í barkann þar til viðnám finnst. 

Mynd 13: Haldið slöngunum á sínum stað á meðan LMA 

ProSeal™ Introducer er fjarlægt.  

Mynd 14: Haldið í LMA ProSeal™ með vísifingurinn í ólinni. 

 

Mynd 15: Haldið í tækið með vísifingur í ólinni, athugið að 

úlnliðurinn er sveigður. 
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bekräfta att kuffens spets är korrekt utplattad mot 

gommen innan du fortsätter. 

 

 

Det är lättare att bekräfta maskens position om munnen 
öppnas ytterligare. Tryck ned käken med långfingret eller 
anvisa en assistent att tillfälligt dra ned underkäken. 

Allt eftersom pekfingret går längre in i munnen börjar 
fingerleden att sträckas ut (figur 17). Käken ska inte 
hållas vidöppen under denna rörelse eftersom det kan 
göra att tungan och epiglottis faller neråt och 
blockerar maskens passage. 

Använd pekfingret för att styra enheten och tryck 
bakåt mot den andra handen som utövar ett mottryck 
(figur 18). Använd inte för stor kraft. För enheten 
framåt in i hypofarynx tills ett tydligt motstånd känns. 
Fullständig införing är inte möjlig om inte pekfingret är 
helt utsträckt och handleden helt böjd (figur 19). 

Beroende på patientens storlek kan fingret i dess 
längsta utsträckning föras in i munhålan innan det 
möter motstånd. 

 

 

Innan fingret avlägsnas ska den icke-dominerande 
handen tas bort från baksidan av patientens huvud för 
att trycka nedåt på luftvägstuben (figur 20). Det 
hindrar LMA® ProSeal™ från att dras ur plats när 
fingret avlägsnas. Det gör det också möjligt att slutföra 
införingen om detta inte har uppnåtts enbart med hjälp 
av pekfingret. Vid det här laget ska LMA® ProSeal™ 
vara korrekt placerad med spetsen stadigt upptryckt 
mot den övre esofagussfinktern. 

8.6 Införingsteknik med tummen 

Tuminföringstekniken är lämplig om det är svårt att få 
åtkomst till patienten bakifrån, eller om man vill 
upprätta en luftväg snabbt medan man påbörjar HLR. 
För in tummen i hällan enligt figur 21. Införingen liknar 
den som används med pekfingret. 

När tummen närmar sig munnen ska fingrarna 
sträckas fram över patientens ansikte. Tummen förs 
framåt så långt det går. När man trycker tummen mot 
den hårda gommen får det den effekten att huvudet 
också sträcks (figur 22–25). 

 

 

 

 

8.7 Införingsproblem 

Ett otillräckligt anestesidjup kan resultera i hosta och 
tillbakahållen andning under införing. Om det händer 
ska anestesin fördjupas omedelbart med 
inhalationsmedel eller intravenösa medel och manuell 
ventilation upprättas. 

Om patientens mun inte kan öppnas tillräckligt för att 
föra in masken ska man först se till att patienten är 
tillräckligt sövd. En assistent kan anvisas att dra ned 
käken. Denna manöver gör det lättare att se in i 
munnen och bekräfta maskens position. Men fortsätt 
inte att hålla ned käken när masken har passerat förbi 
tänderna. 

Kuffen måste trycka tuben mot gommen genom hela 

införingsmanövern, annars kan spetsen vikas mot sig 

själv eller stöta emot en oregelbundenhet eller 

svullnad i bakre delen av svalget (t.ex. förstorade 

Mynd 16: Ýtið grímunni að harðgómnum.  

Mynd 17: Rennið grímunni inn á við og réttið úr 

vísifingrinum. 

 

Mynd 18: Ýtið fingrinum í áttina að hinni höndinni sem 

veitir mótþrýsting. 

 

Mynd 19: Ýtið tækinu inn í barkann þar til viðnám finnst. 

Mynd 20: Ýtið varlega á ytri enda slöngunnar í öndunarveg 

og takið vísifingurinn úr. 

 

Mynd 21: Haldið í tækið með þumalinn í ólinni. 

Mynd 22: Komið grímunni fyrir við góminn.  

Mynd 23: Þegar þumalfingurinn er við góminn, skal ýta að 

höfði (sjá ör) til að sveigja höfuðið aftur.  

Mynd 24: Setjið fingurna yfir höfuðið og stingið 

þumalfingrinum inn á við. 
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tonsiller). Om kuffen inte plattas ut eller om den börjar 

sno sig när den förs fram måste masken dras tillbaka 

och föras in igen. Om tonsillerna blockeras kan en 

diagonal förflyttning av masken ofta vara till hjälp. 

Om svårigheten består med den valda tekniken ska 

en av de andra teknikerna som beskrivs ovan 

användas. 

8.8 Blåsa upp enheten 

Efter införing ska röret och tuben sticka ut från 

munnen i kaudal riktning. Blås upp kuffen, utan att 

hålla i röret och tuben, med precis så mycket luft att 

det räcker för att uppnå ett tryck i kuffen på 60 cm H2O 

(figur 26). De uppblåsningsmängder som visas i 

bilagan längst bak i bruksanvisningen är de maximala 

uppblåsningsvolymerna. Oftast behövs endast hälften 

av de maximala volymerna för att uppnå en förslutning 

och/eller ett tryck på 60 cm H2O i kuffen. 

 

 

Varning! Blås inte upp kuffen för mycket efter införing. 

Undvik tryck i kuffen som är högre än 60 cm H2O. 

Kuffen är utformad för att blåsas upp till ett lågt tryck 

(cirka 60 cm H2O). Överuppblåsning kan inte förbättra 

förslutningen, men det kan relateras till mukosal 

ischemi och kan orsaka att enheten rubbas samt att 

dränageröret kollapsar. 

Varning! För högt tryck i kuffen kan leda till 

felplacering och faryngolaryngeal morbiditet, bland 

annat ont i halsen, dysfagi och nervskada. 

 

Den initiala kuffvolymen varierar beroende på 

patienten, enhetens storlek, huvudets position och 

anestesidjupet. Håll inte i tuben under 

kuffuppblåsningen eftersom det hindrar masken från 

att lägga sig till rätta på rätt plats. Ibland kan man 

notera att tuben rör sig en aning neråt när enheten 

lägger sig till rätta i hypofarynx. 

Korrekt placering kan indikeras av ett eller flera av 
följande tecken: tuben rör sig en aning neråt vid 
uppblåsning, en mjuk oval svullnad förekommer i 
halsen runt sköldbrosket och ringbrosket eller så syns 
ingen kuff i munhålan.  

8.9 Ansluta till anestesisystemet 

Anslut enheten till anestesikretsen och var försiktig så 
att den inte rubbas. Tillämpa varsam manuell ventilation 
för att blåsa upp lungorna och notera om det 
förekommer några läckor. Auskultation och kapnografi 
ska användas för att bekräfta tillräckligt gasutbyte. 
Auskultera i den anterolaterala halsregionen för att 
lyssna efter onormala ljud som kan indikera lindrig 
larynxspasm eller lätt anestesi. 

8.10 Diagnostisera korrekt och inkorrekt 

maskläge 

Vid införing och uppblåsning av LMA® ProSeal™ ska 

man titta noga på framsidan av halsen för att observera 
om ringbrosket flyttas framåt, vilket indikerar att 
maskspetsen passerar på rätt sätt bakom det. 

Korrekt placering (figur 27a) ska ge en läckagefri 
förslutning mot glottis (förslutning 1) med maskens 
spets inkilad mot den övre esofagussfinktern 
(förslutning 2). Bitblocket ska ligga mellan tänderna. 
Om masken ligger för proximalt på grund av ofullständig 
införing kommer gas att läcka från den proximala änden 
av dränageröret när lungorna blåses upp och då finns 
det i så fall bara ett litet skydd i händelse av gastrisk 
reflux (figur 27b). Denna situation måste korrigeras 
genom att masken omplaceras. Försök inte att åtgärda 
läckan genom att blockera dränageröret. 

Ibland kan en dåligt tömd eller införd mask komma in i 
vestibulum laryngis (figur 27c). I sådana fall kan det 
förekomma viss obstruktion av ventilationen och gas kan 
läcka från dränagerörets proximala ände. Trots tillräcklig 
anestesi förvärras obstruktionen om masken trycks in 
ytterligare. Masken ska tas ut och föras in igen. Förenkla 
kontrollen av maskens placering genom att placera en 
liten klump (1–2 ml) glidgel i den proximala änden av 
dränageröret. Masken är korrekt placerad om glidmedlet 
rör sig uppåt och nedåt en aning i menisken. Om ingen 
rörelse observeras eller om glidmedlet stöts ut kan 
masken vara felaktigt placerad. 

Dålig införing eller tömning kan också göra att maskens 
spets viker sig bakåt mot sig själv i hypofarynx så att 
dränageröret blockeras (figur 27d). Om spetsen viker 
sig bakåt kan det förekomma en brist på meniskrörelse 
i glidgelen. En enkel, noninvasiv metod för att testa 
detta problem är att föra ner en gastrisk sond till 
maskspetsens ände för att bekräfta att dränageröret är 
öppet. Om den gastriska sonden inte når dränagerörets 
distala ände är det troligt att maskspetsen har vikts 
över. Ett alternativ är att bekräfta med ett fiberoptiskt 
bronkoskop. Masken ska tas ut och föras in igen. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25: Notið hina höndina til að ljúka ísetningu eins og 

sýnt er á myndinni.  

Mynd 26: Loftfyllið LMA ProSeal™; þrýstingurinn skal 

ekki fara yfir 60 cm H2O. 

 

Innsigli 2 Innsigli 1 

Mynd 27a: Rétt staðsetning LMA ProSeal™ á réttum stað: 

Góð þéttni og enginn innblástur í maga. 

Mynd 27b: Röng staðsetning LMA ProSeal™ staðsett of 

hátt í koki: Léleg þéttni, loft og vökvi flæða óhindrað í áttir 

sem örvarnar sýna. Ef frárennslisslangan lekur, má laga slíkt 

með því að ýta grímunni lengra inn.  

Mynd 27c: Röng staðsetning LMA ProSeal™ staðsett 

með endann í forgarði barkakýlisins: Loftskipti eru teppt og 

versna ef grímunni er ýtt lengra fjærlægt. 

Mynd 27d: Röng staðsetning LMA ProSeal™, þar sem 

brettist upp á enda grímunnar í barkakýliskoki og teppa 

myndast í frárennslisslöngunni.  
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Tryck masken ytterligare inåt för att kontrollera om 
masken ligger för högt (figur 27b) eller om den har 
kommit in i glottis (figur 27c). Detta åtgärdar en läcka 
om masken ligger för högt, men orsakar ökad 
obstruktion av ventilationen om maskspetsen har 
kommit in i glottis. 

Varning! Om läckor från dränageröret förekommer 
trots att enheten sitter korrekt kan det vara en indikation 
på att enheten är skadad (t.ex. en reva eller perforering 
på det interna dränageröret). Om enheten är skadad på 
något sätt ska den inte användas. 

I bilagan finns en guide som underlättar korrekt 
placering av LMA® ProSeal™. 

8.11 Fixera enheten 

Alla storlekar av LMA® ProSeal™ har ett inbyggt bitblock 
utom LMA® ProSeal™ storlek 1. När enheten är 
uppblåst ska den fixeras på plats med självhäftande 
tejp, precis som på bilden i figur 28. Observera det 
varsamma tryck som tillämpas på luftvägstubens yttre 
ände när den fixeras. Detta säkerställer att maskens 
spets trycks säkert mot den övre esofagussfinktern. 
Förhindra risken för att enheten roterar genom att fixera 
enheten så att den yttre änden skjuter ut över hakan i 
mittlinjen som på bilden i figur 28. 

Vid användning av LMA® ProSeal™ storlek 1 ska man 
vara extra försiktig när man fixerar luftvägen så att 
kuffen inte roterar eller rubbas. Även om den dubbla 
rördesignen gör luftvägstuben stabilare och att den inte 
roterar lika lätt måste extra försiktighet iakttas eftersom 
det inte finns något bitblock. 

Varning! Var extra försiktig vid fixering av LMA® ProSeal™ 
storlek 1 eftersom den saknar bitblock. 

 

9 ANESTESIUNDERHÅLL OCH 

ÅTERHÄMTNING 

Som vid andra metoder för luftvägshantering 
rekommenderas pulsoximetri och kapnografi vid 
användning av LMA® ProSeal™. Det kan användas 
antingen för spontan eller styrd ventilation. 

9.1 Spontan ventilation 

LMA® ProSeal™ tolereras väl av patienter som andas 
spontant när den används med andningsgaser eller 
intravenös anestesi, förutsatt att anestesin är tillräcklig 

för att klara av operationens stimulus och att kuffen inte 
blåses upp för mycket. 

Hosta, tillbakahållen andning eller rörelse kan vara ett 
resultat av otillräcklig anestesi om effekten av 
induktionsmedlet tillåts avta innan tillräckliga 
anestesinivåer för underhåll har uppnåtts. Det är 
troligast att detta sker efter introduktion av ett yttre 
stimulus, t.ex. kirurgi eller att patienten vänds, när 
anestesinivån har missbedömts. Ventilationen ska 
assisteras försiktigt tills andningen kommer tillbaka. 

9.2 Övertrycksventilation (PPV) 

Även om den kan användas på patienter med spontan 
andning har LMA® ProSeal™ utformats för användning 

med PPV, med eller utan muskelavslappnande medel. 
När en avslappningsteknik har valts kan det avslappnande 

läkemedlet ges antingen före eller efter införing. 

Men om en ändring i det kirurgiska eller diagnostiska 

ingreppet kräver övergång till en avslappningsteknik 
kan ett muskelavslappnande medel ges när som helst. 

Det mjukare kuffmaterialet, den djupare maskskålen 
och den särskilda kufformen hos LMA® ProSeal™ ger 

en mjukare men också effektivare förslutning mot 
larynxöppningen jämfört med LMA® Classic™. 

Följande punkter ska iakttas när LMA® ProSeal™ 

används med PPV: 

 

 

• Dränageröret kan också fungera som 

avledningskanal för att förhindra inblåsning i 
magsäcken under PPV. Tidalvolymerna ska dock 
inte överskrida 8 ml/kg och de inspiratoriska 

topptrycken ska hållas inom det maximala 
förslutningstrycket i luftvägen som varierar mellan 

olika patienter, men som har ett medelvärde på 
upp till 30 cm H2O med LMA® ProSeal™ vilket är 

10 cm H2O högre än med LMA® Classic™. 

 

• Om läckor förekommer under PPV kan det bero på: 

– lätt anestesi som orsakar en viss grad av 
stängning av glottis 

– otillräcklig neuromuskulär blockad 
– nedsatt lungcompliance som hänger ihop 

med ingreppet eller patientfaktorer 

– rubbning eller förflyttning av kuffen genom 
huvudvridning eller -sträckning. 

• Om läckage genom dränageröret observeras 

under PPV trots att anestesin är tillräcklig kan 
det bero på att masken har förflyttats proximalt. 

Se till att fixeringstejpen fortfarande sitter på 
plats och justera vid behov. Tryck röret och 

tuben inåt för att omplacera maskspetsen mot 
den övre esofagussfinktern. 

• Om det förekommer en läcka runt kuffen ska 
man inte bara tillföra mer luft i kuffen. Det 

kommer inte nödvändigtvis att förbättra 
förslutningstrycket och kan göra läckan värre 

eftersom det ökar spänningen i den normalt 
mjuka kuffen så att den stöts bort från larynx. 

9.3 Använda dränageröret 

Varning! Försök inte leda in en gastrisk sond via 
dränageröret till LMA® ProSeal™ om gas läcker ut via 

dränageröret och vid känd eller misstänkt 
esofagussjukdom eller -skada. 

Om det är kliniskt indikerat att leda in en gastrisk sond i 
magen ska inte sugning utföras förrän den gastriska 

sonden har nått magen. 

Varning! Sugning ska inte tillämpas direkt på 

dränagerörets ände, eftersom detta kan göra att 
dränageröret kollapsar och eventuellt orsakar skada på 

den övre esofagussfinktern. 

Dränagerörets primära funktion är att utgöra en separat 

kanal från och till matspjälkningsorganen. Det kan 
dirigera gaser eller vätskor från patienten och kan också 

fungera som en styrledare vid blind införing av en 
orogastrisk sond när som helst under anestesin 

(figur 29). Se bilagan längst bak i bruksanvisningen för 
maximal storlek på gastriska sonder. 

Den orogastriska sonden ska smörjas in väl med 
glidmedel och ledas långsamt och försiktigt. När 
sådana sonder används tillsammans med 
LMA® ProSeal™ är det viktigt att undvika risken för 

trauma som kan relateras till för styva sonder. Av det 
skälet följer denna varning: Använd inte orogastriska 
sonder som har styvnat genom kylning. Se till att 
sonden håller rumstemperatur eller högre. 

Vid införing (figur 30) kan man ofta känna ett visst 
motstånd när kateterns spets trycks varsamt mot den 
övre sfinktern. Tvingande kraft får aldrig användas. Om 
en sond med lämplig storlek inte går in kan masken ha 
snott sig eller vara felplacerad. I sådana fall ska masken 
tas ut och föras in igen. Använd inte för stor kraft. 
Använd kliniskt omdöme när beslutet tas om den 
orogastriska sonden ska avlägsnas. 

Varning! Undvik skada genom att aldrig använda 
överdriven kraft under införingen av en gastrisk sond via 

dränageröret till LMA® ProSeal™. 

  

Figur 29: LMA® ProSeal™ med orogastrisk sond. 

Figur 30: Ledning av en orogastrisk sond via LMA® ProSeal™ in 
i den övre esofagussfinktern. 

Figur 28: Fixera enheten på plats med självhäftande tejp. 



Bruksanvisning 
SV–Svensk version 

13 

 

9.4 Potentiella problem efter införing 

Otillräcklig anestesinivå 

Det vanligaste problemet efter införing är oförmågan att 
upprätthålla en tillräcklig anestesinivå. Administrera 
ytterligare en bolus induktionsmedel och/eller öka 
koncentrationen av andningsgas medan ventilationen 
assisteras försiktigt. 

Diffusion av kväveoxid 

Kväveoxid diffunderar in i kuffen och orsakar ett ökat 
tryck i kuffen. Diffusionshastigheten och det 
resulterande topptrycket kan variera beroende på den 
initiala luftvolymen som injiceras i kuffen, vilka gastyper 
som använts för att blåsa upp kuffen, procentandelen 
kväveoxid i den inhalerade blandningen och enhetens 
storlek. 

Incidensen av postoperativt halsont kan öka om trycket i 

kuffen blir för högt. För att minska risken för halsont eller 
eventuell neuromuskulär skada ska kufftrycket 

kontrolleras regelbundet och gasen släppas ut emellanåt 
för att upprätthålla ett tryck i kuffen på 60 cm H2O eller 

minsta erforderliga förslutningstryck. Detta kan 
åstadkommas på flera olika sätt. För det första kan en 

tryckmätare eller tryckgivare användas. För det andra 
kan man helt enkelt känna på uppblåsningsballongen. 

Med ett tryck på 60 cm H2O i kuffen ska 
uppblåsningsballongen kännas mycket eftergivlig. Om 

uppblåsningsballongen blir styv eller olivformad är det en 
indikation på för högt tryck. Kuffvolymen ska minskas så 

att ett tryck nära det initiala kontrolltrycket upprätthålls. 

Varning! För högt tryck i kuffen kan leda till felplacering 
och faryngolaryngeal morbiditet, bland annat ont i 

halsen, dysfagi och nervskada. 

Dålig luftvägsförslutning/luftläckage 

Om det finns tecken på en dålig luftvägsförslutning eller 
luftläckage i början eller under en behandling ska en eller 

flera av följande åtgärder vidtas: 

• Bekräfta att anestesin är tillräckligt djup och 

fördjupa den vid behov. 
• Kontrollera kufftrycket i början och med jämna 

mellanrum under behandlingen, särskilt vid 
användning av kväveoxid. 

• Se till att trycket i kuffen inte är > 60 cm H2O. Minska 
trycket i kuffen vid behov och upprätthåll en 

tillräcklig förslutning. 
• Om masken sitter för högt i svalget ska den tryckas 

in ytterligare så att kontakt med den övre 
esofagussfinktern kan bekräftas. 

• Säkerställ ordentlig fixering genom att tillämpa 
palatalt tryck medan den tejpas på plats. 

• Bekräfta alltid kuffens integritet innan den placeras. 

Felplacering av luftvägsprodukt 

I allmänhet kan felplacering av en luftvägsprodukt 

bedömas med kapnografi eller genom observation av 
förändringar i tidalvolymen, t.ex. en minskad utandad 

tidalvolym. Om man misstänker felplacering ska man 
kontrollera om det finns en mjuk, oval svullnad i halsen 

som breder ut sig under sköldbrosket. Om svullnaden 
saknas kan det vara en indikation på anterior 

felplacering av maskspetsen i larynxöppningen, särskilt 
om utandningsfasen är ovanligt lång. Om man 

misstänker felplacering kan luftvägsprodukten 

avlägsnas och föras in igen när anestesidjupet är 

tillräckligt för återinföring. 

Specifika felplaceringar för LMA® ProSeal™ diskuterades 

i avsnitt 8.10. Dessutom kan LMA® ProSeal™ migrera/ 

rotera under användning på grund av överuppblåsning 
av kuffen, en utbuktad kuff och/eller oavsiktlig rubbning. 
Kontrollera kufftrycket i början och med jämna 
mellanrum under en behandling och verifiera kuffens 
integritet före användning för att säkerställa ordentlig 
fixering. Om LMA® ProSeal™ skjuter ut ur munnen 

under införing kan masken vara felaktigt placerad med 
den distala spetsen bakåtvikt i svalget. Ta ut och för in 
den igen eller känn med fingrarna bakom spetsen. 

Oväntad regurgitation 

Till och med hos fastande patienter kan regurgitation 
förekomma av en rad olika skäl (till exempel om 
anestesin blir otillräcklig), vilket resulterar i att vätska 
kommer ut ur dränageröret. Hos kadaver har det visat sig 
att vätskor passerar upp genom dränageröret utan 
laryngeal kontaminering när masken är korrekt placerad. 

Om regurgitation förekommer ska luftvägen inte 
avlägsnas, förutsatt att syremättnaden är på en fortsatt 
acceptabel nivå. Bekräfta att anestesin är tillräckligt 
djup och fördjupa anestesin intravenöst om det är 
lämpligt. Om reflux förekommer i samband med en 
felplacerad mask är aspiration teoretiskt möjligt. 

Om man misstänker aspiration när enheten används 
ska patienten omedelbart placeras med huvudet i lågt 
läge. Koppla från anestesikretsen tillfälligt så att 
maginnehållet inte tvingas in i lungorna. Bekräfta att 
anestesin är tillräckligt djup och fördjupa anestesin 
intravenöst om det är lämpligt. Omplacera enheten för 
att säkerställa att den distala änden ligger mot den övre 
esofagussfinktern och fixera den på plats med 
fixeringsmetoden som beskrivs i avsnitt 8.11. Sugning 
ska endast tillämpas via luftvägstuben. Sugning av 
trakeobronkialträdet med användning av ett fiberoptiskt 
bronkoskop via luftvägstuben kan användas om 
luftvägsreflexerna är tillräckligt hämmade. 

Om man misstänker att det förekommer ytterligare 
maginnehåll kan en orogastrisk sond ledas genom 
dränageröret. Om syremättnaden är på en fortsatt 
acceptabel nivå ska enheten inte avlägsnas. 

Om det är kliniskt indikerat ska förberedelser för 
omedelbar trakealintubation av patienten påbörjas. Om 
aspiration har skett ska patienten få bröstkorgen 
röntgad och behandlas med kliniskt lämpliga åtgärder, 
t.ex. antibiotika, sjukgymnastik och trakealsugning. 

Luftvägsobstruktion med LMA® ProSeal™ 
Det finns rapporter om luftvägsobstruktion vid 

användning med LMA® ProSeal™. Vissa rapporter 

visade ett samband med ljudlig andning och negativt 
tryck, vilket gör att luft dras in i esofagus med 
inandningen. Andra kliniker har rapporterat en ökad 

incidens av stridor med LMA® ProSeal™. En mekanism 

för luftvägsobstruktion föreslås vara trycket från den 
distala masken som gör att glottisöppningen smalnar av 
och att stämbanden därefter sluts mekaniskt. En annan 
mekanism är att kuffväggen viks medialt vilket orsakar 
en fysisk luftvägsobstruktion. Om patienten uppvisar 
några tecken på luftvägsobstruktion ska en eller flera av 
följande åtgärder vidtas: 

• Bekräfta att anestesin är tillräckligt djup och 
fördjupa den vid behov. 

• Se till att trycket i kuffen inte är > 60 cm H2O. 
Minska trycket i kuffen vid behov och upprätthåll 
en tillräcklig förslutning. 

• Om patienten andas spontant ska patienten ges 
exspiratoriskt PEEP upp till en kliniskt säker nivå 
eller så ska PPV tillämpas. 

• Försök att placera patientens huvud och nacke i 
”sniffande” position (sträck halsen och böj 
nacken något bakåt). 

• Överväg att använda fiberoptisk undersökning för 
att utvärdera kuffpositionen och stämbandens 
funktion. 

• Om inget annat fungerar ska enheten tas ut och 
föras in igen. 

• Överväg att föra in en LMA® ProSeal™ av mindre 

storlek om det är lämpligt. 

Var försiktig: Om luftvägsproblem kvarstår eller 

ventilationen är otillräcklig, bör LMA® ProSeal™-enheten 

tas bort och en luftväg etableras på något annat sätt. 

9.5 Uppvaknande från anestesi och 

avlägsnande 

Om det är lämpligt ska den neuromuskulära blockaden 
hävas eller blockaden tillåtas avta innan 

anestesimedlen stängs av i slutet av det kirurgiska eller 
diagnostiska ingreppet. Med varsam assisterad 

ventilation ska patienten få börja andas spontant. I det 
här skedet är det rådigt att kontrollera trycket i kuffen. 

En korrekt placerad LMA® ProSeal™ tolereras väl fram 

till att skyddsreflexerna kommer tillbaka, förutsatt att 

trycket i kuffen hålls på cirka 60 cm H2O. Det betyder att 
en fri luftväg kan upprätthållas tills patienten kan svälja 

och hosta effektivt. Avlägsnandet ska alltid utföras i ett 
område där sugutrustning och hjälpmedel för snabb 

trakealintubation finns tillgängliga. Följande procedur 
ska följas: 
• Patientövervakning ska fortsätta under hela 

återhämtningsstadiet. Syre ska administreras 

kontinuerligt genom anestesikretsen eller genom 
ett T-stycke. Om sugning krävs runt munhålan 

eller neråt i luftvägen eller dränageröret ska det 
utföras innan reflexerna har återhämtat sig. 

• Lämna patienten ostörd tills reflexerna har 

återställts med undantag för administrering av 
syrgas och övervakning. Patienten bör inte flyttas 

från ryggläge till liggande sidoläge om det inte 

finns akuta skäl till det, till exempel regurgitation 

eller kräkningar. Om patienten behöver väckas i 

sidoläge måste patienten vändas till detta läge 

under tillräcklig anestesi. 

• Undvik sugning av luftvägstuben när 

LMA® ProSeal™ Den uppblåsta kuffen skyddar 

larynx från munsekret och sugning behövs 
sannolikt inte. Sugning och fysisk stimulans kan 

framkalla larynxspasm om anestesin är lätt. 
• Titta efter tecken på sväljning. Det är vanligtvis 

säkert och enkelt att ta bort den självhäftande 
tejpen när sväljningen börjar. Men intervallet från 

att patienten börjar svälja till att patienten kan 
öppna munnen varierar från patient till patient, 

beroende på vilken typ av anestesi som använts 
och hur länge patienten varit sövd. 
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• Töm kuffen och ta samtidigt bort enheten endast 
när patienten kan lyda ett kommando att öppna 
munnen. Om kuffen töms innan patientens svälj-
och hostreflexer har återkommit kan sekret i övre 
larynx tränga in i larynx och framkalla hosta eller 
larynxspasm. Kontrollera öppenheten i luftvägen 
och andningsdjupet. Sugning av munnen kan 
utföras vid behov. 

Om luftvägen ska avlägsnas på en 
uppvakningsavdelning ska personalen där få utbildning 
i hela hanteringen av LMA® ProSeal™. En narkosläkare 

ska alltid finnas till hands om enheten ska avlägsnas 
utanför operationssalen. 

10 PEDIATRISK ANVÄNDNING 

De mindre storlekarna har visat sig fungera effektivt 
på barn trots de skillnader som finns mellan larynx hos 
vuxna och hos spädbarn. Luftvägsanvändning på 
nyfödda och små barn bör genomföras av 
narkosläkare som är vana vid barnpatienter och redan 
har erfarenhet av anestesi av vuxna vid 
luftvägsingrepp. 

I bilagan längst bak i bruksanvisningen finns 
grundläggande riktlinjer för val av storlek. För barn 
vars vikt hamnar mellan två storlekar kan det vara 
nödvändigt att ersätta en storlek med en annan. 

LMA®-luftvägen förs in hos barn på samma sätt som 

hos vuxna efter antingen intravenös induktion eller 
gasinduktion, förutsatt att tillräckligt anestesidjup har 
uppnåtts. En lyckad införing ska kunna ske på samma 
anestesinivå som är lämplig för trakealintubation. 
Incidensen för luftvägsproblem vid användning av 

LMA®-luftvägen hos barn verkar följa samma mönster 

som hos vuxna. Men precis som vid alla andra former 
av anestesi och luftvägshantering hos barn och vuxna 
där ventilationen är otillräcklig, är det troligt att 
desaturation sker snabbare på grund av den högre 
syreförbrukningen. 

Hos barn och spädbarn associeras anestesi med 

LMA®-luftvägen med upprätthållande av en högre 

syremättnad jämfört med en ansiktsmask och 
Guedelluftväg samt förmågan att hosta och skrika när 

de vaknar. LMA®-luftvägen är lämplig för många korta 

pediatriska ambulatoriska kirurgiska eller 
diagnostiska ingrepp samt ingrepp där åtkomsten till 
huvudet och halsen annars skulle vara begränsad av 
en ansiktsmask. 

11 ANVÄNDNING MED 

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI (MRT) 

 MR Conditional 

Icke-kliniska tester har visat att LMA® ProSeal™ är 

villkorligt MR-kompatibel. En patient kan skannas 
säkert i ett MRT-system som uppfyller följande villkor: 
• Innan patienten kommer in i MRT-rummet måste 

luftvägarna fästas ordentligt på plats med tejp, 
tygband eller andra lämpliga medel, för att 
förhindra rörelse eller förflyttning. 

• Statiskt magnetfält på 3-Tesla eller mindre 
• Maximal spatial magnetfältsgradient på 

720 gauss/cm (7, 2T/m) eller mindre 

• Maximal MR-system som rapporterats, 
genomsnittlig specifik absorptionsgrad för hela 
kroppen (Specific Absorption Rate - SAR) 
4-W/kg (kontrollerad driftlägesgrundnivå för drift 
av MRT-systemet) under 15 min. skanning (per 
pulssekvens) 

MRT-relaterad uppvärmning 

Enligt de skanningsvillkor som definieras ovan förväntas 

LMA® ProSeal™ ge en maximal temperaturökning på 

2,2 °C efter 15 minuters kontinuerlig skanning. 

Information om artefakt 

Den maximala artefaktstorleken som kan ses på en 
gradient ekopulssekvens och ett 3-Tesla MR-system 
sträcker sig ungefär 50 mm i förhållande till storleken 

och formen av LMA® ProSeal™, storlek 5. 

12 DEFINITION AV SYMBOLER 

 Tillverkare 

 
Läs bruksanvisningen på den här 
webbplatsen: www.LMACO.com 

 Luftuppblåsningsvolym 

 Patientens vikt 

 Läs instruktionerna före användning 

 
Ej tillverkad med naturlig gummilatex 

 
Ej gjord med naturligt latex 

 Ömtåligt, hanteras varsamt 

 
Undvik solljus 

 
Håll torrt 

 
Denna sida upp 

 Produktnummer 

 Lotnummer 

 
CE-märkning 

 Serienummer 

 Får inte användas fler än 40 gånger 

 
Ej steril 

 
MR med villkor 

 
Indikerar att enheten är ren medicinteknisk 
enhet. 

 
Tillverkningsdatum 

Rx only Endast förskrivning 

 

MR 
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13 BILAGA A: STEG FÖR ATT UNDERLÄTTA KORREKT MASKLÄGE 

• Efter införing ska kuffen blåsas upp till ett tryck på högst 60 cm H2O i kuffen. 
• Anslut anestesikretsen och titta efter läckor från dränageröret och luftvägstuben. 
• Verifiera bitblockets placering. 
• Applicera en liten klump glidgel på dränagerörets proximala ände och tryck försiktigt ihop påsen för att bedöma rörelsen. 
• Led vid behov den orogastriska sonden till slutet av maskspetsen för att bekräfta att dränageröret är öppet. 
• När den sitter på rätt plats ska ett palatalt tryck tillämpas på röret och tuben medan de tejpas på plats. 

  Korrekt placering x Inkorrekt placering x Inkorrekt placering x Inkorrekt placering 

 

    

Maskposition Spets bakom kann- och 
ringbrosket 

Spets för högt placerad i svalget Spets i vestibulum laryngis Spets vikt bakåt 

Gasläckage från 
dränagerör 

Nej Ja Ja Nej 

Bitblock Ungefär mittemellan tänderna För högt Ungefär mittemellan tänderna För högt 

Glidmedelstest Mycket liten meniskrörelse Kan röra sig beroende på position • Markerad uppåt-/nedåtrörelse 
• Utstött glidmedel eller spontan 

bubbelbildning 

Ingen meniskrörelse 

Extra kontroll För OG-sonden till maskens spets 
för att kontrollera om dränageröret 
är öppet 

Eliminera läcka genom att trycka 
in mer 

Ökad obstruktion orsakas om man 
trycker in mer 

Svårighet att föra in OG-sonden 
indikerar blockerat dränagerör 
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14 BILAGA B: TIPS FÖR FELSÖKNING AV PROBLEM EFTER INFÖRING AV LMA® PROSEAL™ 

Problem efter införing Sannolika orsaker Möjliga lösningar 

Dålig luftvägsförslutning/ 

luftläckage (hörbart 

luftläckage, dålig ventilation) 

Masken sitter för högt placerad i svalget För in masken ytterligare och säkra luftvägstuberna med tejp igen 

Otillräcklig anestesi Fördjupa anestesin 

Dålig fixering Säkerställ palatalt tryck och ordentlig fixering 

Överuppblåsning av kuffen Kontrollera kufftrycket i början av och med jämna mellanrum under 

behandlingen, särskilt vid användning av kväveoxid för att säkerställa 

att trycket inte blir > 60 cm H2O (justera vid behov) 

Utbuktning av kuffen Bekräfta kuffens integritet före användning. Töm den helt på luft 
före autoklavering 

Gasläckage upp till 

dränageröret med eller 

utan PPV 

Masken sitter för högt placerad i svalget För in masken ytterligare och säkra luftvägstuberna med tejp igen 

Inkorrekt placering i vestibulum laryngis Ta ut och för in igen 

Öppna övre esofagussfinktern Övervaka 

Luftvägsobstruktion (svår 

ventilation, fonation, stridor) 

Inkorrekt placering i vestibulum laryngis Ta ut och för in igen 

Maskens distala spets trycker mot glottisöppningen med 

mekanisk slutning av stämbanden 

- Säkerställ tillräcklig anestesi och korrekt uppblåsningstryck i 
kuffen 

- Placera patientens huvud/nacke i ”sniffande” position 

- Prova med PPV eller lägg till PEEP 

Kuffens väggar viks medialt - Överväg att föra in en LMA® ProSeal™ som är en storlek mindre 
- Säkerställ korrekt uppblåsningstryck i kuffen 

Inblåsning i magsäcken Maskens distala spets vikt bakåt Ta ut och för in den igen eller känn med fingrarna bakom spetsen 

Masken sitter för högt placerad i svalget För in masken ytterligare och säkra luftvägstuberna med tejp igen 

Förflyttning/rotation/masken 

åker ut ur munnen 

Överuppblåsning av kuffen Kontrollera kufftrycket i början av och med jämna mellanrum 

under behandlingen, särskilt vid användning av kväveoxid för 

att säkerställa att trycket inte blir > 60 cm H2O 

Utbuktning av kuffen Bekräfta kuffens integritet före användning 

Oavsiktlig rubbning Säkerställ ordentlig fixering 

Maskens distala spets vikt bakåt Ta ut och för in den igen eller känn med fingrarna bakom spetsen 

Dålig fixering Säkerställ palatalt tryck och ordentlig fixering 

Motstånd vid införing av OG- 

sond 

Otillräcklig smörjning Tillsätt glidmedel och försök att föra in OG-sonden igen 

Maskens distala spets vikt bakåt Ta ut och för in den igen eller känn med fingrarna bakom spetsen 

Masken sitter för högt placerad i svalget För in masken ytterligare och säkra luftvägstuberna med tejp igen 

Inkorrekt placering i vestibulum laryngis Ta ut och för in igen 

Ordentlig överuppblåsning av kuffen Kontrollera kufftrycket i början av och med jämna mellanrum 

under behandlingen, särskilt vid användning av kväveoxid för 

att säkerställa att trycket inte blir > 60 cm H2O 
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15 BILAGA C: SPECIFIKATIONER 

Patientval 

Informationstabellen för patientval är endast avsedd som en riktlinje. Undersökningar med LMA® Classic™ har visat att storlek 4 eller 5 passar de flesta vuxna. Kliniskt 
omdöme ska dock alltid användas vid val av storlek av en medicinsk produkt. 

Uppblåsningsvolym 

De uppblåsningsvolymer som finns angivna i tabellen nedan är de maximala värdena och får inte överskridas vid användning. Efter införing ska kuffen blåsas upp till 
minsta erforderliga förslutningstryck. 

LMA® 
ProSeal™- 

storlek 

Information om patientval Maximal 
uppblåsningsvolym 

Maximal diameter för 
orogastrisk sond 

Introducerstorlek 

1 Upp till 5 kg 4 ml 2,7 mm/8 fr 1-2½ 

1½ 5–10 kg 7 ml 3,5 mm/10 fr 1-2½ 

2 10–20 kg 10 ml 3,5 mm/10 fr 1-2½ 

2½ 20–30 kg 14 ml 4,9 mm/14 fr 1-2½ 

3 30–50 kg 20 ml 5,5 mm/16 fr 3-5 

4 50–70 kg 30 ml 5,5 mm/16 fr 3-5 

5 70–100 kg 40 ml 6,0 mm/18 fr 3-5 

I normala fall motsvarar det ett tryck på 60 cm H2O i kuffen. Detta tryck får inte överskridas. Om förslutningen inte uppnås efter att kuffen har blåsts upp till detta tryck 
är enheten antingen felplacerad eller så krävs en större storlek. Om möjligt rekommenderas att den största lämpliga storleken används med ett lägre tryck i kuffen, 
snarare än tvärtom. 
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