
 

 

Pokyny k použití 
CS-Česká verze 

 



Pokyny k použití 
CS-Česká verze 

2 

 

Obsah 

1 POPIS POMŮCKY 3 

2. INDIKACE PRO POUŽITÍ 4 

3. INFORMACE O RIZICÍCH A PŘÍNOSECH 4 

4. KONTRAINDIKACE 4 

5. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 4 

5.1 Varování 4 

5.2 Bezpečnostní opatření 5 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 5 

7. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 5 

7.1 Opětovné zpracování 5 

7.2 Kontrola před použitím / Testy funkčnosti 7 

7.3 Příprava před zavedením 7 

8. ZAVEDENÍ 8 

8.1 Úvod 8 

8.2 Metoda úvodní anestézie 8 

8.3 Metoda zavedení 8 

8.4 Technika zavedení zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer 8 

8.5 Technika zavedení ukazovákem 9 

8.6 Technika zavedení palcem 10 

8.7 Potíže se zaváděním 10 

8.8 Nafouknutí pomůcky 10 

8.9 Připojení k anestetickému systému 10 

8.10 Rozpoznání správné a nesprávné polohy masky 11 

8.11 Fixace pomůcky 11 

9 VEDENÍ ANESTÉZIE A JEJÍ UKONČENÍ 12 

9.1 Spontánní ventilace 12 

9.2 Ventilace s pozitivním přetlakem (PPV) 12 

9.3 Použití drenážní trubice 12 

9.4 Možné problémy po vložení 12 

9.5 Vyvedení z anestézie a odstranění 13 

10 PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 13 

11 POUŽITÍ PŘI VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI) 14 

12 DEFINICE SYMBOLŮ 14 

13 DODATEK A: KROKY K USNADNĚNÍ SPRÁVNÉHO UMÍSTĚNÍ MASKY 15 

14 DODATEK B: TIPY NA ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PO ZAVEDENÍ MASKY LMA® PROSEAL™ 16 

15 DODATEK C: SPECIFIKACE 17 
 

 



Pokyny k použití 
CS-Česká verze 

3 

 

UPOZORNĚNÍ: Podle federálního zákona (USA) 
smí být toto zařízení prodáváno pouze 
licencovaným zdravotnickým pracovníkem nebo 
na lékařský předpis. 

VAROVÁNÍ: Maska LMA® ProSeal™ a zavaděč 
LMA® ProSeal Introducer se dodávají nesterilní 
a je třeba ji před prvním a jakýmkoli dalším 
použitím vyčistit a sterilizovat. Obal nedokáže 
odolat vysokým teplotám při autoklávování a 
před sterilizací je nutné jej odstranit. 

VAROVÁNÍ: Před použitím si přečtěte všechna 
varování, bezpečnostní opatření a pokyny 
v těchto pokynech k použití. Pokud tak 
neučiníte, může to vést k závažnému poranění 
nebo smrti pacienta. 

1 POPIS POMŮCKY 

Maska LMA® je inovovaná supraglotická pomůcka 
k regulaci dýchacích cest. Od jeho komerčního uvedení 
v roce 1988 byla maska LMA® použita u více než 
200 milionů pacientů při rutinních i naléhavých zákrocích. 

Pomůcka LMA® ProSeal™ je pokročilejší formou 
masky LMA®, kterou lze použít u stejných indikací 

jako LMA® Classic™. Pomůcka LMA® ProSeal™ 
poskytuje oproti LMA® Classic™ další výhody, které 
rozšiřují rozmezí výkonů, pro něž je maska LMA® 
určena. Zatímco pomůcku LMA® Classic™ lze použít 
při ventilaci s nízkým pozitivním přetlakem (PPV), 
tak LMA® ProSeal™ byla výslovně navržena pro 
PPV za použití svalových relaxancií i bez nich při 
vyšších tlacích vzduchu. Pomůcka LMA® ProSeal™ 
neochraňuje dýchací cesty před regurgitací a aspirací.  

Maska LMA® ProSeal™ má čtyři hlavní součásti: masku, 
nafukovací hadičku s vodicím balónkem, trubici 
vzduchovodu a drenážní hadičku (obrázek 1). Maska 
je navržena tak, aby vyhovovala tvaru hypofaryngu 
s lumen nasměrovaným ke vchodu do laryngu. 
Maska má hlavní manžetu, která nasedá na vchod 
do laryngu. Větší velikosti rovněž mají zadní manžetu, 
která napomáhá utěsnění. K masce je připojena 
nafukovací hadička končící vodicím balónkem 
a ventilem k nafouknutí a vyfouknutí masky. Sestava 
ventilu je rovněž opatřena červenou zástrčkou, která 
během autoklávování umožňuje ventilaci reziduálního 
vzduchu v masce. Tak se předejde expanzi manžety, 
když je během parního autoklávování ponechána 
otevřená. Před autoklávováním je třeba zástrčku 

odpojit a před klinickým použitím opět nasadit. 
Některé starší pomůcky LMA ProSeal™ nemusí být 
červenou zástrčkou opatřeny. Drenážní hadička 
vede po straně trubice vzduchovodu, kříží otvor 
masky v hrotu masky naproti hornímu jícnovému 
svěrači. Trubice vzduchovodu je vyztužena drátem, 
který brání jejímu promáčknutí, a je zakončena 
běžným 15mm konektorem.  

Aby se přizpůsobilo anatomii novorozence, nemá 
maska LMA® ProSeal™ velikosti 1 ochranu proti 
skousnutí (obrázek 2). Maska LMA® ProSeal™ 
velikosti 1 se rovněž od jiných velikostí liší tím, že má 
relativně velkou drenážní hadičku (8fr). 

Všechny součásti ne vyrobeny z přírodního latexu. 
Masku LMA® ProSeal™ nepoužívejte opakovaně více 
než 40krát. K obecně známým charakteristikám 
produktů LMA® Classic™ nabízí maska LMA® ProSeal™ 
ještě následující vlastnosti: 

• Jemnější materiál manžety, hlubší miska masky 
a zvláštní tvar manžety umožňují pro daný tlak 
uvnitř manžety u velikostí pro dospělé lepší 
utěsnění než maska LMA® Classic™. 

• Přepracovaná úprava manžety, která umožňuje 
pro daný tlak uvnitř manžety větší utěsnění než 
maska LMA® Classic™. 

• Otvor kanálu (nebo drenážní trubice) u horního 
jícnového svěrače umožňuje drenáž žaludečních 
šťáv a přístup do trávicího traktu. Trubice je 
rovněž určena k prevenci nechtěné 
insuflace žaludku. 

• Drenážní trubice, která umožňuje vložení 
standardních orogastrických sond naslepo 
v jakékoli poloze pacienta bez potřeby 
Magillových kleští. 

• Úprava s dvojitou trubicí, která snižuje 
pravděpodobnost rotace masky; přepracovaný 
profil manžety spolu s ohebnými trubicemi 
umožňující bezpečnější ukotvení pomůcky 
na místě. 

• Zabudovaná ochrana proti skousnutí (s výjimkou 
masky LMA® ProSeal™ velikosti 1), která 
snižuje riziko obstrukce dýchacích cest nebo 
poškození trubice 

• Polohovací popruh pro zavaděč LMA® ProSeal™ 
Introducer, který se rovněž přizpůsobí ukazováku 
nebo palci při ručním vkládání (obrázek 3). 

• Poloha drenážní trubice uvnitř manžety brání 
epiglotis uzavřít trubici vzduchovodu. Tím je 
omezena potřeba zarážek apertury.  

 

Maska LMA® ProSeal™ je vytvořena tak, aby minimálně 
dráždila dýchací cesty. Když je pomocí doporučené 
vkládací techniky pomůcka zcela zavedena, distální 
konec manžety se natiskne na horní jícnový svěrač. Její 
strany směřují do fossae pyriformes a horní hranice 
spočívá na kořeni jazyka (obrázek 4).  

15mm konektor 

Integrovaná ochrana proti skousnutí 

Trubice vzduchovodu 

Drenážní trubice 

Nafukovací hadička 

Vodicí balónek 

Popruh zavaděče 

Vstupní otvor trubice vzduchovodu 

Vnitřní drenážní hadička

Vstupní otvor drenážní hadičky 

Ventil 

(červená 

zástrčka) 
Maska 

Manžeta 

Obrázek 1: Součásti masky LMA® ProSeal™ ve velikostech 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 a 5. 

Obrázek 2: Součásti masky LMA® ProSeal™ velikosti 1. 

Konektor 

Trubice vzduchovodu 

Drenážní trubice 

Nafukovací hadička 

Vodicí balónek 

Vstupní otvor trubice vzduchovodu 

Vnitřní drenážní trubice 

Vstupní otvor drenážní hadičky 

Manžeta 

Červená zástrčka 

Obrázek 3: Maska LMA® ProSeal™ s umístěným 
zavaděčem LMA® ProSeal™ Introducer. 
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Příslušenství: Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 
je příslušenství pro masku LMA® ProSeal™. Jedná 
se o vyjímatelný zavaděč, který pomáhá zavést 
masku LMA® ProSeal™ bez nutnosti vkládání prstů 
do úst. Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer je 
dodáván ve tvaru zahnutí, se kterým ho lze ihned 
použít. Je dodáván nesterilní a je možné ho 
autoklávovat. Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 
je k dispozici v následujících dvou provedeních, 
která se liší velikostí a použitím:  

Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer velikosti 1–2,5: 
Tento zavaděč je určen k použití s maskou LMA® 
ProSeal™ velikosti 1 až 2,5. Skládá se ze dvou hlavních 
částí, rukojeti a těla, které jsou obě vyrobeny z nerezové 
oceli zdravotnické kvality. 

Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer velikosti 3–5: 

Tento zavaděč je určen k použití s maskou LMA® 
ProSeal™ velikosti 3 až 5. Skládá se z rukojeti, těla 
a pláště. Rukojeť a tělo jsou vyrobeny z nerezové 
oceli zdravotnické kvality, plášť je vyroben ze 
zdravotnického silikonu. 

Zavaděče LMA® Proseal a LMA® ProSeal Introducer smí 
používat pouze zdravotníci školení v zajišťování 
dýchacích cest. 

2. INDIKACE PRO POUŽITÍ 

LMA® ProSeal™ 

Maska LMA ProSeal™ je indikována pro použití 
k zajištění a udržování dýchacích cest během rutinních 
a nouzových anesteziologických zákroků u lačných 
pacientů s použitím spontánní nebo přetlakové 
ventilace. Je rovněž indikována k okamžitému zajištění 

dýchacích cest při očekávaných nebo neočekávaných 
potížích při jejich zajišťování. 

Maska LMA® ProSeal™ není určena k použití jako 
náhrada za endotracheální trubici a nejlépe se hodí 
k elektivním operačním zákrokům, kde není nutná 
tracheální intubace. 

Masku LMA® ProSeal™ je možné použít k 
okamžitému zajištění dýchacích cest během 
kardiopulmonální resuscitace (KPR) u pacientů v 
hlubokém bezvědomí s nepřítomnými 
glossofaryngeálními a laryngeálními reflexy, kdy je 
vyžadována umělá ventilace. V těchto případech by 
maska LMA® ProSeal™ měla být použita pouze 
tehdy, když tracheální intubace není možná. 

Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 
Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer je určen k použití 
jako vyjímatelný zavaděč pro usnadnění zavedení 
masky LMA® ProSeal™ bez vkládání prstů do úst. Je 
indikován pro použití k usnadnění zavedení masky 
LMA® ProSeal™ bez vkládání prstů do úst.  

3. INFORMACE O RIZICÍCH A PŘÍNOSECH 

Když je maska použita u zcela nereagujících pacientů 
při nutnosti resuscitace nebo u pacientů s obtížně 
zajistitelnými dýchacími cestami při jejich pohotovostním 
zajištění (tj. „nelze intubovat, nelze ventilovat“), musí být 
zváženo riziko regurgitace a aspirace vůči možnému 
přínosu zajištění dýchacích cest. 

4. KONTRAINDIKACE 

LMA® ProSeal™ 

Kvůli možnému riziku regurgitace a aspirace 
nepoužívejte masku LMA® ProSeal™ jako náhražku 
za endotracheální trubici u následujících 
plánovaných pacientů nebo pacientů s obtížným 
zajištěním dýchacích cest při neakutních výkonech: 

• Pacienti, kteří nebyli na lačno, včetně těch, 
u kterých nelze lačnění ověřit. 

• Pacienti, kteří jsou velmi nebo až patologicky 
obézní, pacientky v pozdějším než 14. týdnu 
těhotenství nebo ti, kteří mají vícečetná nebo 
masivní poranění s akutním poraněním břicha 
nebo hrudníku a jakýmikoli stavy spojenými se 
zpomaleným vyprazdňováním žaludku nebo 
použitím opiátů před lačněním. 

Maska LMA® ProSeal™ je rovněž kontraindikována u: 

• pacientů s fixovanou sníženou plicní 
poddajností, jako jsou pacienti s plicní fibrózou, 
protože vzduchovod vytváří kolem laryngu 
nízkotlaké utěsnění; 

• pacientů, u nichž se očekává, že vrcholové 
inspirační tlaky v dýchacích cestách překročí 
30 cm H2O při použití masky LMA® ProSeal™; 

• dospělých pacientů, kteří nejsou schopni pochopit 
pokyny nebo nemohou adekvátně odpovědět na 
otázky týkající se jejich zdravotní anamnézy, 
protože takoví pacienti by pro použití masky LMA® 
ProSeal™ mohli být kontraindikováni. 

Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 
Nejsou známy žádné kontraindikace spojené se 
zavaděčem LMA® ProSeal™ Introducer. 

5. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ 

V této instruktážní příručce jsou uvedena příslušná 
varování a bezpečnostní opatření popisující možná 
bezpečnostní rizika spojená s použitím masky LMA® 
ProSeal™ a zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer, 

omezení během použití a kroky, které je třeba učinit, 
když se tyto situace objeví. Uživatel by se měl 
seznámit s následujícími a všemi dalšími varováními 
a bezpečnostními opatřeními obsaženými v této 
instruktážní příručce ještě před samotným použitím 
masky LMA® ProSeal™ a zavaděče LMA® 
ProSeal™ Introducer. 

5.1 Varování 
• Maska LMA® ProSeal™ neochraňuje pacienta 

před regurgitací a aspirací. 

• Přítomnost žaludeční sondy nevylučuje možnost 
regurgitace – dokonce k ní může vést, protože 
tato sonda může způsobit inkompetenci dolního 
jícnového svěrače. 

• Je-li pomůcka použita u lačných pacientů, u nichž 
je riziko retence žaludečního obsahu, měla by být 
zahájena profylaktická opatření k vyprázdnění 
žaludečního obsahu a příslušná terapie antacidy. 
Příklady stavů, kdy mohou být lační pacienti 
ohroženi retinovaným obsahem žaludku, mimo 
jiné zahrnují: hiátovou hernii a mírnou obezitu. 

• U pacientů s vážným poraněním jícnu by pomůcka 
měla být použita pouze v případě, že všechny 
ostatní pokusy o zajištění dýchacích cest selhaly. 

• Maska LMA® ProSeal™ ukazuje interakce 
v magnetickém poli v prostředí MRI. Před použitím 
této masky v prostředí MRI si přečtěte informace o 
MRI v části 11. Aby se předešlo možným pohybům 
kvůli interakcím s magne-tickým polem, je 
zapotřebí dostatečná fixace pomůcky. 

• Difúze oxidu dusnatého, kyslíku nebo vzduchu 
může zvyšovat či snižovat tlak v manžetě a také její 
objem. Aby v manžetě nedocházelo k nadměrnému 
přetlaku, je třeba při zákroku pravidelně měřit její 
tlak pomocí monitoru tlaku manžety. 

• Je-li pomůcka používána ve zvláštních 
podmínkách, jako je prostředí s vyšším obsahem 
kyslíku, ujistěte se, že jste učinili veškerou 
potřebnou přípravu a podnikli veškerá bezpeč-
nostní opatření s ohledem na riziko vzniku 
požáru a jeho prevenci. Pokud se zařízení 
nachází v blízkosti laserových a elektro-
kauterizačních zařízení, může se vznítit. 

• Abyste se vyhnuli poranění, je nutné se při 
jakémkoli zacházení s pomůckou vyvarovat 
použití nadměrné síly. Nikdy nepoužívejte 
nadměrnou sílu. 

• Nepoužívejte vzduchovod LMA® ani jiné 
příslušenství, je-li jakýmkoli způsobem poškozený. 

• Manžetu po zavedení nikdy nenafukujte příliš. 
Nepokoušejte se dosáhnout tlaku v manžetě 
většího než 60 cm H2O. Manžeta je určena 
k nafouknutí na nízký tlak (přibližně 60 cm H2O). 
Nadměrné nafouknutí nezlepší utěsnění; může 
být spojeno s ischémií sliznice a může způsobit 
dislokaci zařízení a promáčknutí drenážní trubice. 

• Nadměrný tlak uvnitř manžety může vést k její 
špatné pozici a faryngolaryngeální morbiditě, 
včetně bolesti v krku, dysfagii a poranění nervů. 

• Před použitím masky LMA® ProSeal™ a zavaděče 
LMA® ProSeal™ Introducer je třeba provést 
veškeré neklinické zkoušky popsané v části 
Kontrola před použitím / Testy funkčnosti. Testy 
funkčnosti by měly být prováděny v prostorách a 
způsobem odpovídajícím schváleným lékařským 
postupům, které minimalizují kontaminaci masky 
před jeho zavedením. Selhání kteréhokoli testu 
znamená, že skončila životnost zařízení životnost, 
a je třeba je vyměnit. 

Jazyk  

Epiglotis 

Valekula 

Jazylka  

Aryepiglotický záhyb  

Pyriformní fossa  

Štítná chrupavka  

Zadní povrch prstencové 
chrupavky  

Zobrazený okraj 
faryngeálního svěrače  

Oblast horního 
jícnového svěrače  

Krční část jícnu  

Vstupní otvor 
trubice vzduchovodu 

Manžeta  

Drenážní hadička  

Vstupní otvor drenážní 
hadičky 

Obrázek 4: Dorsální pohled na masku LMA® ProSeal™ 

ukazující polohu ve vztahu k anatomii faryngu. 
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• Při použití lubrikantu lubrikujte pouze zadní 
povrch manžety, aby nedošlo k zablokování ústí 
dýchacích cest nebo aspiraci lubrikantu. 

• Měl by být použit lubrikant rozpustný ve vodě, 
jako je K-Y Jelly®. Nepoužívejte lubrikanty na 
bázi silikonu, protože součásti masky LMA® 
ProSeal™ a zavaděče LMA® ProSeal™ 
Introducer znehodnocují. Lubrikanty obsahující 
Lidokain se nedoporučují. Lidokain může zpozdit 
obnovu obranných reflexů a může vyvolat 
alergickou reakci nebo ovlivnit okolní struktury, 
včetně hlasivkových vazů. 

• K čištění ani sterilizaci masky nepoužívejte 
germicidy, dezinfekci ani chemická činidla, jako 
je glutaraldehyd (Cidex®), etylénoxid, čisticí 
prostředky na bázi fenolu, čisticí prostředky 
obsahující jod nebo kvartérní amoniové soli. 
Takové látky jsou materiálem absorbovány 
a pacient je tak ohrožen možným vážným 
popálením tkáně a hrozí porucha zařízení. 
Nepoužívejte masku, která byla vystavena 
některé z těchto substancí. 

• Nesprávné čištění, oplach a osušení masky 
mohou vést k retenci potenciálně nebezpečných 
reziduí nebo nedostatečné sterilizaci. 

• Před použitím zařízení neponořujte ani 
nenamáčejte do tekutin. 

5.2 Bezpečnostní opatření 

• Skladujte pomůcku na tmavém chladném místě, 
nevystavujte ji přímému slunečnímu světlu ani 
extrémním teplotám. 

• Podráždění stimuly během operace 
v nedostatečné anestezii či podráždění hlasivek 
bronchiálním sekretem při ukončování anestézie 
může vyvolat spazmus laryngu. Dojde-li ke 
spazmu laryngu, řešte jeho příčinu. Masku 
odstraňujte pouze v případě, že jsou plně 
obnoveny ochranné reflexy dýchacích cest. 

• Při manipulaci s nafukovací hadičkou se 
vyvarujte tahání či používání nadměrné síly. 
Nevytahujte masku z pacienta ani za nafukovací 
hadičku, protože může dojít k jejímu uvolnění od 
kohoutu manžety. 

• Je-li to možné, ujistěte se před zavedením 
zařízení, že jste odstranili umělý chrup. 

• Při nesprávném zavedení může dojít 
k nespolehlivému zajištění dýchacích cest či 
k jejich obstrukci. 

• Je důležitá opatrná manipulace. Maska 
LMA® ProSeal™ je vyrobena ze silikonu vhodného 
pro použití ve zdravotnictví, který lze roztrhnout 
nebo perforovat. Nikdy nevystavujte kontaktu 
s ostrými předměty nebo předměty s hroty. 

• Používejte pouze manévry popsané v pokynech 
k použití. 

• S použitým zařízením by mělo být nakládáno 
(tj. manipulace a eliminace) v souladu se všemi 
místními a národními předpisy pro zacházení 
s biologicky nebezpečnými produkty. 

• Pokud problémy s dýchacími cestami přetrvávají 
nebo je ventilace nedostatečná, pomůcka by 
měla být vyjmuta a dýchací cesty zajištěny 
nějakým jiným způsobem. 

• S každou pomůckou je dodávána záznamová 
karta na 40 použití pro zaznamenání čísla a data 
použití. Vyplnění záznamové karty potvrzuje 
záruku pomůcky. 

• K nafouknutí nebo vypuštění používejte pouze 
stříkačku se standardním hrotem typu luer. 

• Během přípravy a vkládání používejte rukavice, 
abyste minimalizovali kontaminaci pomůcky. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

V souvislosti s použitím laryngeální masky jsou hlášeny 
nežádoucí účinky. Možné nežádoucí účinky zahrnují 
poranění dýchacích cest, dysfágii, suchost v hrdle, 
dysfonii, laryngospasmus, obstrukci, stridor, 
bronchospasmus, chrapot, nauzeu a zvracení, 
regurgitaci, aspiraci, distenzi žaludku, intoleranci, jako 
např. kašel, a poranění úst, rtů nebo jazyka. 

Poznámka: Pro pacienty / uživatele / třetí strany 
v Evropské unii a v zemích se shodným regulačním 
režimem (směrnice 2017/745/EU o zdravotnických 
prostředcích) platí, že pokud při použití tohoto 
zařízení nebo v důsledku jeho použití dojde 
k závažné události, musí to nahlásit výrobci a/nebo 
jeho autorizovanému zástupci a místnímu 
odpovědnému orgánu daného státu. Kontakty na 
příslušné orgány v jednotlivých státech a další 
informace jsou k dispozici na následujících 
webových stránkách Evropské komise: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en. 

7. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 

Varování: Maska LMA® ProSeal™ je dodávána 
nesterilní a musí být před prvním a každým 
následným použitím vyčištěna a sterilizována. Obal 
nedokáže odolávat vysokým teplotám autoklávování 
a před sterilizací by měl být zlikvidován. 

Varování: Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer je 
třeba očistit a sterilizovat stejným způsobem jako 
masku LMA® ProSeal™. 

Upozornění: K nafouknutí nebo vypuštění používejte 
pouze stříkačku se standardním hrotem typu luer. 

Upozornění: Během přípravy a vkládání používejte 
rukavice, abyste minimalizovali kontaminaci pomůcky. 

7.1 Opětovné zpracování 
 
Obecná varování, bezpečnostní opatření 
a omezení 

Vždy zajistěte, aby s těmito zařízeními nakládali 
kvalifikovaní pracovníci, kteří byli patřičně proškoleni 
a mají dostatek zkušeností s nemocniční hygienou 
a technologií sterilizace. Účinnost a kompatibilita 
následujících pokynů se zařízeními byly validovány 
výrobcem, aby byla zajištěna maximální účinnost 
a bezpečnost opětovného zpracování. Je 
odpovědností koncového uživatele, aby se při čištění 
a sterilizaci používalo vhodné vybavení a vhodné 
materiály a aby tyto postupy prováděl odpovídající 
personál. Při každém odklonu od těchto pokynů je 
zapotřebí vyhodnotit dopad na účinnost a možné 
nežádoucí důsledky. 

Účinnost vybavení použitého při opětovném 
zpracování musí být validována podle mezinárodně 
uznávaných standardů: 
- Myčky a dezinfekční zařízení musí odpovídat 

požadavkům standardů řady ISO 15883 a/nebo 
ANSI/AAMI ST15883 

- Parní sterilizátory musí odpovídat požadavkům 
standardů EN 13060/EN 285 v souladu s ISO 
17665 a/nebo ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Podle pokynů a publikovaných dokumentů Světové 
zdravotnické organizace (WHO) jsou níže popsané 
postupy čištění a sterilizace pro masku LMA® 
ProSeal™ a zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 
dostatečné k inaktivaci běžných patogenů 
(tj. bakterií, hub a virů). U pacientů s potvrzenou 
přenosnou spongiformní encefalopatií nebo 
s podezřením na ni je v souladu s pokyny WHO 
doporučeno masku LMA® ProSeal™ a zavaděč 
LMA® ProSeal™ Introducer po použití namísto 
opětovného použití zničit. 

Varování: Všechna zařízení musí před prvním 
použitím i před každým dalším použitím projít 
opětovným zpracováním, které je popsáno 
v následujících částech. Postupujte podle pokynů 
a varování, která vydávají výrobci příslušných 
dekontaminačních, dezinfekčních a čisticích 
prostředků, které používáte. 

Upozornění: Se zařízením je nutné zacházet 
opatrně. Maska LMA® ProSeal™ je vyrobena ze 
zdravotnického silikonu, který se může roztrhnout 
nebo proděravět. Vyhněte se kontaktu s ostrými 
předměty nebo hroty. 

Varování: Při správných postupech čištění, sterilizace 
a zacházení může být maska LMA® ProSeal™ použita 
maximálně 40krát. Pro bezpečnost používání masky 
po celou tuto dobu je zásadní správné čištění 
a správná sterilizace. Další používání po dovršení této 
hranice již není doporučeno, jelikož může dojít 
k degradaci součástí a následnému zhoršení funkce 
nebo náhlému selhání. 

Obal není odolný proti vysokým teplotám během 
autoklávování a před sterilizací je nutné ho vyhodit. 

OPĚTOVNÉ ZPRACOVÁNÍ PŘED PRVNÍM 
A KAŽDÝM DALŠÍM POUŽITÍM 

Příprava v místě použití před zpracováním 

Ihned po použití odstraňte všechny zbytky 
kontaminace, aby nemohly zaschnout. Nepoužívejte 
fixační prostředky ani horkou vodu (> 40 °C / 
104 °F). Zařízení musí být na místo opětovného 
zpracování přepraveno v utěsněné nádobě. 

ČIŠTĚNÍ 

Varování a bezpečnostní opatření 

Varování: Nepoužívejte k čištění nebo sterilizaci 
masky germicidní, dezinfekční nebo jiné chemické 
prostředky jako glutaraldehyd (Cidex®), ethylenoxid, 
fenolové čisticí prostředky, čisticí prostředky 
s obsahem jódu nebo kvarterních amoniových solí. 
Tyto prostředky se absorbují do materiálů zařízení 
a při expozici pacienta hrozí závažné popáleniny 
nebo narušení integrity zařízení. Masku LMA® 
ProSeal™ a zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer, 
které byly vystaveny kterékoli z těchto látek, 
nepoužívejte. Čisticí prostředky nesmí obsahovat 
látky iritující kůži nebo sliznice. 

Pokud nejsou k dispozici čisticí prostředky uvedené 
v příslušné části o čištění, je možné použít slabé 
detergenty nebo enzymatické čisticí prostředky 
v souladu s pokyny jejich výrobců. Upozorňujeme, 
že jakýkoli odklon od těchto pokynů včetně použití 
jiného čisticího prostředku nebo detergentu, než je 
zde specificky uvedeno, bude vyžadovat hodnocení 
účinnosti a vhodnosti pro dané zařízení. V tomto 
hodnocení se obvykle posuzuje vhodnost daného 
prostředku a validace funkčnosti zařízení. 
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Varování: Pokud neproběhne správné vyčištění, 
opláchnutí a usušení masky LMA® ProSeal™ 
a zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer, mohou na 
nich zůstat potenciálně nebezpečné zbytky 
a sterilizace nemusí proběhnout správně. 

Pro konečné opláchnutí je vysoce doporučena 
čerstvě připravená čištěná voda, vysoce čištěná 
voda nebo sterilní voda. 

Manuální čištění 

Vždy použijte čerstvě připravenou čisticí lázeň. 
Dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku ohledně 
doporučených teplot, koncentrace a doby expozice. 

Pokyny k manuálnímu čištění byly validovány pro 
následující vybavení / čisticí prostředky: 

Čisticí kartáč: čisticí kartáč vhodné velikosti 
s měkkými štětinami 

Čisticí prostředky / proces čištění: 

A) Duální enzymatický detergent Endozime® firmy 
Ruhof Healthcare 

Proces čištění s výše uvedeným čisticím 
prostředkem A: 

1) Umístěte masku LMA® ProSeal™ a zavaděč 
LMA® ProSeal™ Introducer do čerstvě 
připraveného čisticího roztoku (koncentrace 
0,8 %) o teplotě 36 °C až 40 °C / 97 °F až 
104 °F a pečlivě je očistěte, abyste odstranili 
veškerou viditelnou kontaminaci. 

2) Při čištění masky LMA® ProSeal™ dbejte na to, 
aby oblasti za popruhem zavaděče LMA® 
ProSeal™ Introducer a pod vnitřní drénovací 
hadičkou byly čisté. 

3) Vyčistěte vzduchovod opatrným zasunutím 
kartáče a pohyby tam a zpět. 

4) Vyčistěte drénovací hadičku opatrným zasunutím 
kartáče přes proximální (vnější) konec. Postupujte 
opatrně, abyste hadičku nepoškodili. 

5) Pečlivě opláchněte všechny součásti tekoucí 
vodou z vodovodu. (Poznámka: Věnujte 
pozornost vnitřnímu ventilu, který nesmí přijít 
do kontaktu s čisticím roztokem. Pokud ventil 
přijde do kontaktu s čisticím roztokem, pečlivě 
ho opláchněte tekoucí vodou z vodovodu 
a odstraňte všechny zbytky tohoto roztoku. 
V opačném případě může dojít k předčasnému 
selhání ventilu.) 

6) Pečlivě zkontrolujte, jestli na žádné součásti 
nejsou zbytky kontaminace. 

7) Pokud odhalíte zbytky kontaminace, zopakujte 
celý proces čištění. 

Pokud uvnitř ventilu odhalíte zbytky vlhkosti, osušte 
je dotekem ručníku. 

Osušte součásti při pokojové teplotě nebo v sušičce 
s cirkulujícím vzduchem. 

Nebo 

B) Zředěný roztok hydrogenuhličitanu sodného 
(8–10 % v/v). Tento 10% roztok lze připravit 
smícháním 1 dílu sody s 10 díly vody. 

Proces čištění s výše uvedeným čisticím 
prostředkem B: 

1) Umístěte masku LMA® ProSeal™ a zavaděč 
LMA® ProSeal™ Introducer do čisticího roztoku 
při teplotě od 36 °C až 40 °C  / 97 °F až 104 °F 

a pečlivě je očistěte, abyste odstranili veškerou 
viditelnou kontaminaci. 

2) Připravte druhý čerstvý čisticí prostředek, jak je 
popsáno výše, a pečlivě očistěte všechna 
zařízení pomocí vhodného jemného kartáče. 

3) Při čištění masky LMA® ProSeal™ dbejte na to, 
aby oblasti za popruhem zavaděče LMA® 
ProSeal™ Introducer a pod vnitřní drénovací 
hadičkou byly čisté. 

4) Vyčistěte vzduchovod opatrným zasunutím 
kartáče a pohyby tam a zpět. Postupujte 
opatrně, abyste zařízení nepoškodili. 

5) Vyčistěte drénovací hadičku opatrným 
zasunutím kartáče přes proximální 
(vnější) konec. Postupujte opatrně, abyste 
hadičku nepoškodili. 

6) Pečlivě opláchněte všechny součásti tekoucí 
vodou z vodovodu. (Poznámka: Věnujte 
pozornost vnitřnímu ventilu, který nesmí přijít 
do kontaktu s čisticím roztokem. Pokud ventil 
přijde do kontaktu s čisticím roztokem, pečlivě 
ho opláchněte tekoucí vodou z vodovodu 
a odstraňte všechny zbytky tohoto roztoku. 
V opačném případě může dojít k předčasnému 
selhání ventilu.) 

7) Pečlivě zkontrolujte, jestli na žádné součásti 
nejsou zbytky kontaminace. 

8) Pokud odhalíte zbytky kontaminace, zopakujte 
celý proces čištění. 

Pokud uvnitř ventilu odhalíte zbytky vlhkosti, osušte 
je dotekem ručníku. 

Osušte součásti při pokojové teplotě nebo v sušičce 
s cirkulujícím vzduchem. 

Automatické čištění 

Pokyny k automatickému čištění byly validovány pro 
následující vybavení: 

Myčka: Miele Type G7735 CD, standardní koš Miele 
s proplachovacími porty 

Čisticí prostředky: Deconex® PowerZyme, 
Borer Chemie AG 

Pečlivě vyfoukněte všechny manžety. Umístěte 
zařízení do koše na nástroje. Zkontrolujte, jestli jsou 
všechna zařízení umístěna správně tak, aby všechny 
jejich vnitřní i vnější povrchy byly přístupné. Propojte 
lumen vzduchovodů s proplachovacími porty. 

Spusťte proces mytí: Myčka-dezinfekční zařízení 
Miele G 7735 CD, program Vario TD. 

1) 2 minuty předčištění studenou vodou 
(≤ 35 °C / 95 °F). 

2) Vypuštění 

3) 5 minut čištění prostředkem Deconex® 
PowerZyme, 0,5 % při teplotě 55 °C / 131 °F. 

4) Vypuštění 

5) 3 minuty neutralizace studenou vodou 
(≤ 35 °C / 95 °F). 

6) Vypuštění 

7) 2 minuty oplachování studenou vodou 
(≤ 35 °C / 95 °F). 

8) *Volitelná tepelná dezinfekce po automatickém 
čištění: 5 minut tepelné dezinfekce při 
90 °C / 194 °F. 

Zajistěte vhodné vysušení (např. cirkulujícím 
vzduchem při teplotě 70 °C / 158 °F po 
dobu 1 hodiny). 

*Dezinfekce 

Tepelnou dezinfekci je možné provést jako součást 
automatického čištění v kroku č. 8 programu Vario 
TD, jak je uvedeno výše. 

KONTROLY, ÚDRŽBA A TESTOVÁNÍ 

Proveďte kontrolu zařízení a testy funkčnosti, jak 
je uvedeno v části „Kontrola před použitím / 
Testy funkčnosti”. 

Všechny testy funkčnosti a kontroly popsané v těchto 
pokynech je nutné provést při každém opětovném 
zpracování před sterilizací masky LMA® ProSeal™ 
a zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer. Pokud 
zařízení ve kterémkoli testu selže, znamená to, že již 
vypršela jeho životnost a je nutné ho vyměnit. 

OBAL 

Obaly pro tepelnou sterilizaci musí vyhovovat 
požadavkům podle standard ISO/ANSI AAMI ISO 
11607. Pro USA: použijte sterilizační obaly 
schválené FDA. 

Před zabalením do sterilizačního obalu vizuálně 
zkontrolujte, jestli na zařízení nejsou zbytky vlhkosti. 

STERILIZACE 

Varování a bezpečnostní opatření 

Jedinou doporučenou metodou sterilizace masky 
LMA® ProSeal™ a zavaděče LMA® ProSeal™ 
Introducer je parní autoklávování. 

Aby sterilizace masky LMA® ProSeal™ a zavaděče 
LMA® ProSeal™ Introducer proběhla bez jejich 
poškození, je nezbytné postupovat podle 
následujících pokynů. 

Upozornění: Integrita opakovaně použitelné masky 
LMA® ProSeal™ a zavaděče LMA® ProSeal™ 
Introducer bude při překročení parametrů sterilizačního 
cyklu 134 °C / 273 °F negativně ovlivněna. 

Autoklávy se liší svou konstrukcí a charakteristikami. 
Parametry cyklů se vždy musí ověřit podle 
písemných pokynů výrobce autoklávu pro konkrétní 
model a konfiguraci náplně. 

Personál zdravotnického zařízení odpovídá za 
dodržování postupů procesu, které byly zavedeny 
a validovány pro toto zařízení, a za kontrolu těchto 
procesů. Pokud tak neučiní, může to znehodnotit 
proces sterilizace. 

Pro sterilizaci masky LMA® ProSeal™ (bez 
červené zástrčky) bezprostředně před parním 
autoklávováním vyfoukněte manžetu zatažením za 
stříkačku směrem zpět, abyste v manžetě vytvořili 
podtlak. Poté stříkačku odpojte za ponechání 
podtlaku. Ujistěte se, že stříkačka použitá k 
vyfouknutí manžety i ventil jsou suché.  

Při zavádění stříkačky do portu ventilu nepoužívejte 
nadměrnou sílu, abyste ventil nepoškodili. Před 
autoklávováním stříkačku z portu ventilu vyjměte, 
abyste zabránili jeho poškození.  

Pokud se manžeta vyfouknuté masky LMA® ProSeal™ 
bez ruční ventilace okamžitě a spontánně po 
odstranění stříkačky znovu nafoukne, masku 
neautoklávujte ani znovu nepoužívejte. Značí to 
přítomnost vadné pomůcky. Nicméně je normální, že 
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se manžeta za několik hodin pomalu znovu nafoukne, 
protože silikonový materiál je propustný pro plyn. 

Upozornění: Jakýkoli vzduch nebo vlhkost 
zůstávající v manžetě při vysokých teplotách 
a nízkých tlacích autoklávu expandují a vedou k 
nevratnému poškození (herniaci a/nebo prasknutí) 
manžety a/nebo nafukovacího balónku. 

Při sterilizaci masek LMA® ProSeal™ s červenou 
zástrčkou není nutné manžetu před parním 
autoklávováním vyfouknout, takže je běžné, že 
maska LMA® ProSeal™ je po vyjmutí z autoklávu 
nafouknuta, jestliže je ruční ventil v otevřené poloze.  

Upozornění: Ujistěte se, že je ruční ventil 
LMA® ProSeal™ během sterilizace otevřený, abyste 
předešli herniaci manžety. 

Nastavení sterilizace 

Je doporučena sterilizace s prevakuem nebo 
s gravitačním odvzdušněním. Všechny následující cykly 
byly validovány v souladu s mezinárodními standardy, 
aby dosáhly úrovně sterility (SAL), která odpovídá účelu 
použití těchto zařízení. Proces proběhl v souladu 
s mezinárodně uznávanými standardy a pokyny. 

Typ Teplota Doba 
expozice 

Minimální 
doba sušení 

Prevakuum 134 °C 
(273 °F) 

3 minuty 16 minut 

Gravitační 
odvzdušnění 

132 °C 
(270 °F) 

10 minut 1 minuta 

Po dokončení autoklávování nechte zařízení před 
použitím vychladnout na pokojovou teplotu. 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte sterilizovaná zařízení při pokojové teplotě 
na suchém místě bez prachu a bez přístupu přímého 
slunečního světla. 

Sterilní zabalené nástroje je zapotřebí skladovat na 
označeném místě s omezeným přístupem, které je 
dobře ventilované a chrání tyto nástroje před 
prachem, vlhkostí, hmyzem, červy a extrémními 
hodnotami teploty nebo vzdušné vlhkosti. 

7.2 Kontrola před použitím / Testy 
funkčnosti 

Varování: Všechny níže popsané neklinické kontroly 
a testy musí být prováděny před každým použitím 
masky LMA® ProSeal™ a zavaděče LMA® ProSeal™ 
Introducer. Testy funkčnosti by měly být prováděny 
v prostorách a způsobem odpovídajícím schváleným 
lékařským postupům, které minimalizují kontaminaci 
masky před jeho zavedením. Selhání kteréhokoli 
testu znamená, že zařízení skončilo svou životnost 
a je třeba je vyměnit.  

7.2.1 Test funkčnosti 1: Kontrola pohledem 

Maska LMA® ProSeal™ 

• Zkontrolujte, zda povrch trubice vzduchovodu, 
manžeta a drenážní trubice nejsou poškozené, 
včetně rozříznutí, roztržení nebo poškrábání. 

• Zkontrolujte uvnitř trubici vzduchovodu, misku 
masky a drenážní trubici a ujistěte se, že nejsou 
zablokované ani uvolněné součásti. 
Veškeré částice přítomné v hadičkách by měly 
být odstraněny.  

• Zkontrolujte průhlednost trubic. Opakovaně 
použitelné trubice vzduchovodu stárnutím 
a opětovným použitím postupně změní barvu. 

Zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer 

• Pohledem zkontrolujte, že na zařízení nejsou 
žádné nečistoty a že zařízení nevykazuje 
známky poškození ani opotřebování jako např. 
deformace nebo povrchové praskliny atd. 

Varování: Pokud maska LMA® ProSeal™ nebo 
kterékoli příslušenství vykazuje známky poškození 
nebo opotřebování, nepoužívejte je. 

Varování: Masku LMA® ProSeal™ nepoužívejte, 
pokud mají trubice změněnou barvu, protože se tak 
snižuje možnost vidět a účinně odstranit cizí částice 
během čištění nebo zahlédnout regurgitované 
tekutiny během použití.  

Varování: Masku LMA® ProSeal™ nepoužívejte, 
pokud je poškozená nebo nelze odstranit viditelné 
částice uvnitř trubice vzduchovodu, protože po 
zavedení by je pacient mohl vdechnout.  

• Zkontrolujte 15mm konektor. Měl by pěvně 
nasedat na vnější konec trubice vzduchovodu. 

• Ujistěte se, že jej nelze rukou za použití 
přiměřené síly snadno sundat. Nepoužívejte 
nadměrnou sílu ani konektorem neotáčejte, 
protože by se utěsnění mohlo poškodit.  

Varování: Masku LMA® ProSeal™ nepoužívejte, 
pokud její konektor pevně na vnější konec trubice 
vzduchovodu nenasedá.  

• Ujistěte se, že část drenážní trubice 
LMA® ProSeal™ ležící v misce masky není 
roztržená ani perforovaná, a že mezi trubicí 
a maskou nedošlo ke kontaminaci.  

• Ujistěte se, že zadní manžeta masky 
LMA® ProSeal™ (je-li přítomná) není zprohýbaná 
a nemá záhyby naznačující herniaci. 

7.2.2 Test funkčnosti 2: Nafouknutí 
a vyfouknutí 

• Opatrně zaveďte stříkačku do portu ventilu a zcela 
pomůcku vyfoukněte, takže stěny manžety jsou 
pevně přitisknuté jedna ke druhé. Abyste masku 
LMA® ProSeal™ vyfoukli, ujistěte se, že je červená 
zástrčka zavřená. Vyjměte stříkačku z portu 
ventilu. Zkontrolujte stěny manžety a zjistěte, 
zda zůstávají pevně přitisknuté jedna ke druhé.  

Varování: Pokud se stěny manžety okamžitě 
a spontánně zase nafouknou, byť jen trochu, 
pomůcku nepoužívejte. 

• Ujistěte se, že zcela vyfouknutá maska 
LMA® ProSeal™ není zprohýbaná a nemá 
záhyby naznačující herniaci. Je-li patrné zřetelné 
zprohýbání, zadní manžeta může být vážně 
uskřinutá, masku LMA® ProSeal™ nepoužívejte.  

• Nafoukněte manžetu 50 % vzduchu navíc, než 
je doporučený maximální klinický inflační objem 
(viz Dodatek – SPECIFIKACE). Jakákoli 
tendence manžety se vyfouknout znamená 
přítomnost ucházení a měla by být zřejmá do 
dvou minut. Zkontrolujte symetrii nafouknuté 
manžety. Na žádném konci nebo straně by 
nemělo být nerovnoměrné vypouknutí.  

 

Varování: Pokud je přítomno ucházení manžety 
nebo její nerovnoměrné vypouknutí, vzduchovod 
LMA® nepoužívejte. 

• Zatímco pomůcka zůstává nafouknutá o 50 % 
navíc, zkontrolujte nafukovací balónek. Tvar 
balónku by měl zůstat štíhlý, lehce oploštělého 
eliptického tvaru, nikoli sférický.  

Varování: Pokud je nafukovací balónek sférický 
nebo nepravidelného tvaru, masku LMA® 
nepoužívejte, protože může být obtížné posoudit 
tlak manžety.  

• Zatímco pomůcka zůstává nafouknutá o 50 % 
navíc, zkontrolujte zevnitř drenážní trubici 
LMA® ProSeal™ z obou konců masky. Ujistěte se, 
že trubice není promáčknutá ani perforovaná. 

Varování: Použití masky LMA® ProSeal™ 
s promáčknutou nebo ucpanou drenážní trubicí 
může bránit odvzdušnění žaludku nebo zavedení 
žaludeční sondy a může umožnit inflaci žaludku 
a případnou regurgitaci. Použití perforované nebo 
roztržené drenážní trubice může zabránit 
nafouknutí masky LMA® ProSeal™ nebo umožnit 
únik anestetických plynů. 

7.3 Příprava před zavedením 

Před zavedením pomůcky je třeba manžetu zcela 
vyfouknout do tvaru zploštělého klínu. Stěny 
manžety by neměly mít žádné záhyby a manžeta by 
měla být na distálním konci rovná (obrázky 6a a 6b). 
Tento tvar usnadňuje atraumatické zavedení 
a správné umístění pro pacienta. Snižuje se tím 
riziko vstupu distálního konce do valekul nebo glotis 
a zabrání se zachycení o epiglotis nebo hlasivky. 

Před vyfouknutím masky LMA® ProSeal™ a během 
klinického použití se ujistěte, že je červená 
zástrčka zavřená. 

Metody vyfouknutí manžety:  

Zařízení lze vyfouknout ručně stlačením distálního 
konce ukazovákem a palcem (obrázek 5), abyste 
získali správný tvar manžety. Stejné 
principy a výsledky se týkají všech metod 
vyfouknutí pomůcky. 

Těsně před vložením manžety by měla být 
provedena lubrikace jejího zadního povrchu, aby se 
předešlo vyschnutí lubrikantu. Lubrikujte pouze 
zadní povrch manžety, aby nedošlo k zablokování 
ústí dýchacích cest nebo aspiraci lubrikantu. 
Doporučuje se aplikovat bolus lubrikantu na zadní 
cíp vyfouknuté manžety. Není třeba roztírat lubrikant 
po povrchu masky.  

Varování: Měl by být použit lubrikant rozpustný ve 
vodě, jako je K-Y Jelly®. Nepoužívejte lubrikanty na 
bázi silikonu, protože součásti masky LMA® ProSeal™ 
a zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer znehodnocují. 

Obrázek 5: Ruční vyfouknutí masky LMA® ProSeal™ 

(povšimněte si tlaku ruky na hrot). 
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Lubrikanty obsahující Lidokain se nedoporučují. 
Lidokain může zpozdit obnovu obranných reflexů a 
může vyvolat alergickou reakci nebo ovlivnit okolní 
struktury, včetně hlasivkových vazů.  

Varování: Lubrikujte pouze zadní povrch manžety, 
aby nedošlo k zablokování ústí dýchacích cest nebo 
aspiraci lubrikantu. 

8. ZAVEDENÍ 
 

8.1 Úvod 

Před použitím masky LMA® ProSeal™ a zavaděče 
LMA® ProSeal™ Introducer by se měl uživatel 
seznámit s pokyny obsaženými v této příručce. 

Varování: Nesprávně umístěná maska může vést 
k nespolehlivým nebo ucpaným dýchacím cestám 
nebo k selhání drenážní trubice LMA® ProSeal™ jako 
kanálu tekutin nebo plynů ze žaludku a může 
zvyšovat pravděpodobnost insuflace žaludku při 
použití s PPV. Po zavedení vždy zkontrolujte 
správné umístění.  

Varování: Ujistěte se, že je červená zástrčka během 
klinického použití zavřená, abyste předešli 
vyfouknutí manžety.  

Varování: Aby nedošlo k poranění, nepoužívejte 
během zavádění masky LMA® ProSeal™ nebo 
žaludeční sondy přes drenážní hadičku LMA® 
ProSeal™ nadměrnou sílu.  

Varování: Nedostatečná anestézie může vést ke 
kašli, zadržení dechu nebo spazmu laryngu.  

Upozornění: Po jakékoli změně polohy hlavy nebo krku 
pacienta je třeba ověřit průchodnost dýchacích cest. 

Před zavedením je důležití uvědomit si 
následující body: 

• Zkontrolujte, že velikost pomůcky odpovídá 
pacientovi (viz Dodatek vzadu v příručce). 
Rozmezí jsou přibližná a výběr vhodné velikosti 
by měl zvážit lékař.  

• Manžeta musí být vždy zcela vyfouknutá pevným 
zpětným zatažením za deflační stříkačku 
a opatrným zatažením za nafukovací hadičku.  

• Zkontrolujte tvar manžety a její lubrikaci, jak bylo 
již dříve popsáno.  

• Připravte si náhradní sterilní masku LMA® 
k okamžitému použití. Je-li to možné, měla by 
být rovněž k dispozici alternativní velikost 
masky LMA®.  

• Předem okysličte a použijte standardní 
monitorovací postupy.  

• Před pokusem o zavedení dosáhněte 
dostatečné úrovně anestézie. Odpor nebo 
polykání, kousání či říhání znamenají 
nedostatečnou anestezii a/nebo nevhodnou 
techniku. Nezkušení uživatelé by si měli zvolit 
hlubší úroveň anestézie.  

• Ideální poloha hlavy je její záklon v poloze běžně 
používané k tracheální intubaci („čichací 
poloha“). Té lze dosáhnout zatlačením na hlavu 
zezadu nedominantní rukou během zavádění. 
K udržení záklonu v oblasti krku lze rovněž 
použít polštář.  

• Při použití zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer 
je možné manipulaci s hlavou a krkem redukovat 
nebo omezit. 

8.2 Metoda úvodní anestézie  

Se zaváděním masky LMA® ProSeal™ jsou kompatibilní 
následující metody úvodní anestézie:  

• Propofol: Je při zavádění látkou volbou, protože 
optimálně otupí reflexy horních dýchacích cest.  

• Inhalační úvodní anestézie: Umožňuje výborné 
podmínky pro zavádění u dětí a u některých 
dospělých.  

• Thiopentonová nebo jiná barbiturátová úvodní 
anestézie: Barbituráty samy o sobě nejsou pro 
zavádění ideálními úvodními prostředky. 

8.3 Metoda zavedení 

Masku LMA® ProSeal™ lze zavést pomocí 
standardní techniky pomocí ukazováku nebo palce, 
v závislosti na přístupu k pacientovi.  

Masku LMA® ProSeal™ lze rovněž zavést pomocí 
zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer. Vyhrazený 
zavaděč nabízí užitečnější metodu zavedení než 
technika palce/ukazováku při použití masek LMA® 
ProSeal™ velikostí 1 až 2.  

Všechny tři techniky postupují dle stejných principů. 
Správně umístěte masky LMA®, hrot manžety nesmí 
vstoupit do valekul nebo otvoru glotis a nesmí se 
zachytit o epiglotis nebo hlasivky. Manžetu je třeba 
vyfouknout do správného klínového tvaru 
(obrázky 6a a 6b) a ponechat ji stisknutou proti zadní 
stěně faryngu pacienta. Aby během vkládání nedošlo 
ke kontaktu s předními strukturami, zavádějící prst 
musí stisknout hadičku směrem nahoru (kraniálně) 
během zaváděcího manévru. 

 

 
8.4 Technika zavedení zavaděče LMA® 

ProSeal™ Introducer  

Tato technika je doporučená pro masku 
LMA® ProSeal™ velikosti 1 až 2.  

Vyberte správnou velikost zavaděče, jak je 
zobrazeno v Dodatku vzadu v příručce.  

Obrázek 6b 

Obrázek 6a: Manžeta LMA® ProSeal™ řádně vyfouknutá 
k zavedení. 

Obrázek 7a: Umístěte hrot zavaděče LMA® ProSeal™ 
Introducer do popruhu. 

Obrázek 7b: Připevněte trubice k zavaděči 
LMA® ProSeal™ Introducer a založte proximální 
konec trubice vzduchovodu do odpovídajícího slotu. 

Obrázek 8: Maska LMA® ProSeal™ nasazená na 
zavaděč LMA® ProSeal™ Introducer. 

Obrázek 9: Stlačte hrot manžety proti tvrdému patru. 
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Umístěte hrot zavaděče do popruhu v zadní části 
manžety (obrázek 7a). Omotejte hadičky kolem 
konvexního povrchu lžíce a založte trubici masky do 
odpovídajícího slotu na nástroji (obrázek 7b). Maska 
LMA® ProSeal™ je zobrazena nasazená do 
zavaděče na obrázku 8.  

Za přímého dohledu přitiskněte hrot manžety nahoru 
proti tvrdému patru a manžetu o ně stiskněte 
(obrázek 9). Během zavádění by zadní strana masky 
měla být v kontaktu s tvrdým patrem a miska masky 
by měla směřovat k jazyku. Ověřte polohu masky a 
posuňte manžetu po patře dále dovnitř (obrázek 10). 
Zatlačte čelist prostředníkem dolů nebo o krátké 
stlačení dolní čelisti požádejte asistenta.  

Vysoko klenuté patro může vyžadovat lehce bočný 
přístup. Pozorně nahlédněte do úst, abyste ověřili, že 
hrot manžety se nepřehnul. Během zavádění lžíce 
blízko u brady otočte zařízení dovnitř jedním táhlým 
krouživým pohybem (obrázek 11).  

Během zavádění sledujte zakřivení rigidní zaváděcí 
pomůcky. Během tohoto pohybu nedržte čelist široce 
otevřenou, protože by mohlo dojít k zapadnutí 
epiglostis a jazyka a k zablokování průchodu masky. 
Nepoužívejte rukojeť jako páku k násilnému otevření 
úst. Zavádějte do hypofaryngu, dokud neucítíte 
konečný odpor (obrázek 12). 

 

 

Před vyjmutím zavaděče přesuňte nedominantní 
ruku zpoza hlavy pacienta a stabilizujte jí trubici 
masky (obrázek 13). Předejdete tak vytažení masky 
LMA® ProSeal™ během vyjímání zavaděče. Rovněž 
umožňuje dokončení zavedení v případě, že nedošlo 
k úplnému zavedení samotným zavaděčem. V tomto 
okamžiku lze masku LMA® ProSeal™ správně umístit 
s hrotem přitisknutým na horní jícnový svěrač.  

Upozornění: Zavaděč by se měl před nafouknutím 
a fixací masky LMA® ProSeal™ odstranit. 

 

8.5 Technika zavedení ukazovákem  

Podržte masku LMA® ProSeal™ jako pero, 
s ukazovákem vtisknutým do popruhu zavaděče 
(obrázek 14). Povšimněte si ohnutí a polohy ruky 
a zápěstí (obrázek 15).  

Za přímého dohledu přitiskněte hrot manžety nahoru 
proti tvrdému patru a manžetu o ně stiskněte. 
Povšimněte si polohy ruky a zápěstí (obrázek 16). 
Vysoko klenuté patro může vyžadovat lehce bočný 
přístup. Pozorně nahlédněte do úst, abyste před 
dalším pokračováním ověřili, že hrot manžety je 
správně stisknutý proti patru.  

Další otevření úst usnadňuje ověření polohy masky. 
Zatlačte čelist prostředníkem dolů nebo o krátké 
stlačení dolní čelisti požádejte asistenta.  

 

Jak ukazovák postupuje dále do úst, jeho kloub se 
začíná narovnávat (obrázek 17). Během tohoto 
pohybu nedržte čelist široce otevřenou, protože by 
mohlo dojít k zapadnutí epiglostis a jazyka 
a k zablokování průchodu masky.  

Pomocí ukazováku naveďte masku, zatlačte dozadu 
proti druhé ruce, čímž uplatníte protitlak (obrázek 18). 
Nepoužívejte nadměrnou sílu. Zavádějte masku do 
hypofaryngu, dokud neucítíte konečný odpor. Úplné 
zavedení není možné, dokud není ukazovák zcela 
natažený a zápěstí úplně ohnuté (obrázek 19).  

V závislosti na velikosti pacienta lze ukazovák zavést 
až v celé jeho délce do dutiny ústní ještě před 
zaznamenáním odporu.  

Před vyjmutím prstu přesuňte nedominantní ruku 
zpoza hlavy pacienta a stiskněte dolů trubici masky 
(obrázek 20). Tak předejdete vytažení masky 
LMA® ProSeal™ během vytahování prstu. Rovněž tím 
umožníte dokončení zavedení v případě, že nedošlo 
k úplnému zavedení samotným ukazovákem. V tomto 
okamžiku lze masku LMA® ProSeal™ správně umístit 
s hrotem přitisknutým na horní jícnový svěrač. 

Obrázek 10: Zatlačte manžetu dále do úst s udržováním 
tlaku na patro. 

Obrázek 11: Krouživým pohybem sklouzněte zařízením 
dovnitř a tlačte proti konturám tvrdého a měkkého patra. 

Obrázek 12: Zavádějte pomůcku do hypofaryngu, dokud 
neucítíte odpor. 

Obrázek 13: Přidržte trubice na místě za současného 
vyjímání zavaděče LMA® ProSeal™ Introducer. 

Obrázek 14: Přidržte masku LMA® ProSeal™ 
ukazovákem v popruhu. 

Obrázek 15: Přidržte pomůcku ukazovákem v popruhu; 
povšimněte si ohnutého zápěstí. 

Obrázek 16: Stlačte masku nahoru proti tvrdému patru. 

Obrázek 17: Za narovnávání ukazováku posuňte 
masku dovnitř. 

Obrázek 18: Zatlačte prstem proti druhé ruce, čímž 
vyvinete protitlak. 
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8.6 Technika zavedení palcem 

Technika vkládání palcem je užitečná, pokud je obtížné 
získat přístup k pacientovi zezadu nebo k rychlému 
zajištění dýchacích cest při zahajování KPR. Palec se 
vloží do popruhu, jak je zobrazeno na obrázku 21. 
Zavedení je podobné jako při použití ukazováku.  

Jak se palec blíží k ústům, prsty jsou roztaženy proti 
obličeji pacienta. Palec se zavádí úplně celý. 
Zatlačení palce proti tvrdému patru rovněž slouží 
k tlačení hlavy do záklonu (obrázky 22–25). 

 

 

8.7 Potíže se zaváděním  

Nedostatečná hloubka anestézie může vést ke kašli 
a zadržení dechu během zavádění. Pokud k tomu 
dojde, anestézii je třeba okamžitě prohloubit 
inhalačními nebo intravenózními látkami a zavést 
ruční ventilaci.  

Pokud ústa pacienta nelze dostatečně otevřít 
k zavedení masky, nejprve se ujistěte, že je pacient 
dostatečně uspán. Můžete požádat asistenta, aby 
stlačil čelist dolů. Tento manévr usnadňuje 
nahlédnutí do úst a ověření polohy masky. Nicméně 
jakmile je maska zavedena za zuby, tah za dolní 
čelist uvolněte.  

Manžeta musí přitisknout trubici během zaváděcího 
manévru proti patru, jinak se hrot může ohnout nebo 
mít vliv na nepravidelnost nebo otoky v zadním 
faryngu (např. hypertrofované tonsily). Pokud stisknutí 
manžety selže nebo se při posunování stočí, 
je třeba masku vytáhnout a vložit ji znovu. V případě 
obstrukce tonsil je často úspěšný diagonální 
posun masky. 

Pokud obtíže u zvolené techniky přetrvají, měla by 
být použita jedna z výše popsaných jiných technik.  

8.8 Nafouknutí pomůcky 

Po zavedení by měly trubice vystupovat z úst 
a směřovat kaudálně. Bez přidržování hadiček 
nafoukněte manžetu dostatečným množstvím 
vzduchu, abyste dosáhli tlaku uvnitř manžety 60 cm 
H2O (obrázek 26). Inflační objemy Zobrazené 
v Dodatku vzadu v příručce jsou maximální inflační 
objemy. Často stačí k dosažení utěsnění a/nebo 
dosažení tlaku uvnitř manžety 60 cm H2O pouze 
polovina maximálního objemu. 

 

Varování: Manžetu po zavedení nikdy nenafukujte 
příliš. Nepokoušejte se dosáhnout tlaku v manžetě 
většího než 60 cm H2O. Manžeta je vytvořena 
k nafouknutí na nízký tlak (přibližně 60 cm H2O). 
Nadměrné nafouknutí nezlepší utěsnění, může být 
spojeno s ischémií sliznice a může způsobit dislokaci 
zařízení a promáčknutí drenážní trubice.  

Varování: Nadměrný tlak uvnitř manžety může vést 
k její špatné pozici a faryngolaryngeální morbiditě, 
včetně bolesti v krku, dysfagii a poranění nervů.  

Iniciální objem manžety se liší podle pacienta, 
velikosti zařízení, polohy hlavy a hloubky anestézie. 
Během nafukování manžety trubici nedržte, brání to 
usazení masky v její správné poloze. Někdy je 
možné zaznamenat malý pohyb směrem ven, když 
se zařízení usadí v hypofaryngu. 

Známky správného umístění mohou zahrnovat jeden 
nebo více z následujících bodů: lehký pohyb trubice 
směrem ven při nafouknutí, přítomnost měkkého 
oválného otoku v krku kolem štítné a prstencové 
chrupavky oblasti nebo v dutině ústní není žádná 
manžeta vidět. 

8.9 Připojení k anestetickému systému  

Dejte pozor na dislokaci, připojte zařízení 
k anestetickému okruhu a zahajte lehkou ruční 
ventilaci k inflaci plic. Dávejte pozor, zda nedochází 
k úniku. K ověření adekvátní výměny plynů použijte 
auskultaci nebo kapnografii. Auskultujte 
v anterolaterální oblasti krku, abyste zkontrolovali 
neobvyklé zvuky, které mohou znamenat mírný 
spazmus laryngu nebo slabou anestézii.  

Obrázek 19: Zavádějte zařízení do hypofaryngu, dokud 

neucítíte odpor. 

Obrázek 20: Při vytahování ukazováku opatrně 
stiskněte vnější konec trubice vzduchovodu. 

Obrázek 21: Přidržte zařízení palcem v popruhu. 

Obrázek 22: Umístěte masku proti patru. 

Obrázek 25: Dle obrázku dokončete druhou rukou 
zavedení. 

Obrázek 26: Nafoukněte masku LMA® ProSeal™, 
nepřekračujte tlak 60 cm H2O. 

Nepřekračujte tlak 
60 cm H2O 

Obrázek 23: Když je palec proti patru, zatlačte kraniálně 
(viz šipka) a zakloňte hlavu. 

Obrázek 24: Roztáhněte prsty nad hlavou a palec nechte 
vniknout dovnitř. 
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8.10 Rozpoznání správné a nesprávné 
polohy masky  

Při vkládání a nafukování masky LMA® ProSeal™ 
se pozorně dívejte na přední stranu krku, abyste 
zkontrolovali, zda se prstencová chrupavka pohybuje 
dopředu. To značí správný průchod hrotu masky za ní.  

 

Správné umístění (obrázek 27a) by mělo vytvořit 
neunikající utěsnění glotis (utěsnění 1) hrotem 
masky zaklíněným proti hornímu jícnovému svěrači 
(utěsnění 2). Ochrana proti skousnutí by měla 
spočívat mezi zuby. Pokud maska leží příliš 
proximálně v důsledku neúplného zavedení, 
proximálním koncem drenážní trubice bude při inflaci 
plic unikat plyn a maska bude poskytovat pouze 
malou ochranu před žaludečním refluxem 
(obrázek 27b). Tuto situaci je třeba napravit změnou 
polohy masky. Nepokoušejte se překonat únik 
ucpáním drenážní trubice.  

Sporadicky může špatně vyfouknutá nebo zavedená 
maska vstoupit do vestibula laryngu (obrázek 27c). 
V této situaci může dojít k obstrukci ventilace a plyn 
může unikat z proximálního konce drenážní hadičky. 
Navzdory adekvátní anestézii se obstrukce zhoršuje, 
pokud se maska zatlačí dále. Masku je třeba vyjmout 
a zavést znovu. Rozpoznání správného umístění 
masky nebo detekci jejího nesprávného umístění 
usnadníte vpravením malé dávky (1–2 ml) lubrikač-
ního gelu do proximálního konce drenážní hadičky. 
U správně umístěné masky by mělo docházet 
k lehkému meniskovému pohybu lubrikantu nahoru 
a dolů. Pokud nedochází k žádnému pohybu nebo 
je bolus lubrikantu vypuzen, maska může být 
umístěná špatně.  

Špatné vložení nebo vyfouknutí může rovněž 
způsobit, že se hrot masky ohne v hypofaryngu zpět 
a tím se drenážní trubice ucpe (obrázek 27d). Pokud 
se hrot ohne zpět, může dojít ke ztrátě meniskového 
pohybu lubrikačního gelu. Jednoduchou neinvazivní 
metodou testování tohoto problému je prostrčení 
žaludeční sondy koncem hrotu masky k ověření, zda 
je drenážní hadička průchodná. Pokud žaludeční 
sonda nedosáhne distálního konce drenážní hadičky, 
hrot masky se pravděpodobně ohnul. Případně to 
lze ověřit fibroskopem. Masku je třeba vyjmout 
a zavést znovu.  

Abyste rozlišili, zda maska spočívá příliš vysoko 
(obrázek 27b), nebo vstoupila do glotis 
(obrázek 27c), zatlačte masku dál dovnitř. 
To překoná únik, pokud je maska příliš vysoko, ale 
způsobí zvýšenou obstrukci ventilace, pokud hrot 
masky vstoupil do glotis.  

Varování: Pokud dojde k unikání drenážní trubice, 
přestože je zařízení umístěno správně, může to 
znamenat poškození pomůcky (např. natržení nebo 
perforaci vnitřní drenážní trubice). Pokud je pomůcka 
jakkoli poškozená, nepoužívejte ji.  

Pokyny® k usnadnění správného polohování masky 

LMA ProSeal™ jsou uvedeny v Dodatku. 
 

8.11 Fixace pomůcky 

Všechny velikosti masky LMA® ProSeal™ mají 
zabudovanou ochranu proti skousnutí s výjimkou 
masky LMA® ProSeal™ velikosti 1. Po nafouknutí by 
pomůcka měla být zafixována na místě pomocí lepící 
pásky, přesně jak je zobrazeno na obrázku 28. 
Věnujte pozornost mírnému tlaku aplikovanému na 
vnější konec trubice vzduchovodu během fixace. 
Tak zajistíte, aby hrot masky byl bezpečně přitisknut 
k hornímu jícnovému svěrači. Abyste předešli riziku 
rotace pomůcky, zafixujte ji s vnějším koncem 

směřujícím nad bradu ve střední čáře, jak je vidět na 
obrázku 28.  

Během použití masky LMA® ProSeal™ velikosti 1 
věnujte zvláštní péči vzduchovodu a ujistěte se, že 
se manžeta neotočila a nedislokovala. Ačkoli 
provedení s dvojitou trubicí činí trubici vzduchovodu 
stabilnější a rotace je méně pravděpodobná, 
nepřítomnost ochrany proti skousnutí vyžaduje 
zvláštní pozornost.  

Varování: Kvůli nepřítomnosti ochrany proti 
skousnutí u masky LMA® ProSeal™ velikosti 1 buďte 
během fixace zvýšeně opatrní. 

 

  

Obrázek 27a: Správné umístění  

Maska LMA® ProSeal™ správně umístěná: dobré utěsnění 
bez insuflace žaludku. 

Utěsnění 1 

Utěsnění 2 

Obrázek 27b: Nesprávné umístění  
Maska LMA® ProSeal™ umístěná příliš vysoko ve 

faryngu: Špatné utěsnění umožňující průnik tekutiny ve 
směru šipek; prosakování přes drenážní hadičku lze 
eliminovat zatlačením masky dále. 

Obrázek 27c: Nesprávné umístění  
Maska LMA® ProSeal™ s hrotem umístěným ve 
vestibulu laryngu; ventilaci je zabráněno a dochází ke 
zhoršení, pokud je maska zatlačena více distálně. 

Obrázek 27d: Nesprávné umístění  
Maska LMA® ProSeal™ ohnutá v hypofaryngu zpět, 
způsobuje ucpání drenážní trubice. 

Obrázek 28: Upevněte zařízení na místě pomocí lepicí pásky. 
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9 VEDENÍ ANESTÉZIE A JEJÍ UKONČENÍ 

Při použití masky LMA® ProSeal™ se stejně jako 
u dalších metod regulace dýchacích cest doporučuje 
použití pulsní oxymetrie a kapnografie. Lze použít 
buď spontánní, nebo řízenou ventilaci.  

9.1 Spontánní ventilace  

Maska LMA® ProSeal™ je dobře tolerovaná 
u spontánně dýchajících pacientů, pokud je použita 
spolu s anestézií těkavými látkami nebo intravenózní 
anestézií a ta odpovídá úrovni stimulu při operačním 
zákroku a manžeta není nafouknutá příliš.  

Pokud při nedostatečné anestézii činidlo úvodní 
anestézie vyprchá před dostatečnou hladinou 
k dosažení jejího udržení, může dojít ke kašli, zadržení 
dechu nebo pohybu. To spíše nastane obvykle po 
provedení vnějšího stimulu, jako je operační zákrok 
nebo otočení pacienta, když byla špatně zhodnocena 
úroveň anestézie. Ventilace by měla být lehce 
podporována, dokud se neobnoví dýchání. 

9.2 Ventilace s pozitivním přetlakem (PPV)  

Ačkoli může být použita u spontánně dýchajících 
pacientů, maska LMA® ProSeal™ byla vytvořena 
k použití s PPV, za použití svalových relaxancií nebo 
bez nich. Když je zvolena technika s relaxanciem, toto 
léčivo by mělo být podáno před nebo po zavedení.  

Případně pokud změna operačního nebo 
diagnostického postupu vyžaduje konverzi na techniku 
s relaxanciem, svalový relaxant lze podat kdykoli. 
Jemnější materiál manžety, hlubší miska masky 
a zvláštní tvar manžety masky LMA® ProSeal™ vedou 
k jemnějšímu ale také efektivnějšímu utěsnění vstupu 
laryngu ve srovnání s maskou LMA® Classic™1, 2.  

Při použití masky LMA® ProSeal™ s PPV je třeba 
zkontrolovat následující body:  

• Drenážní trubice může rovněž sloužit jako 
pomocný kanál bránící insuflaci žaludku při PPV. 
Nicméně respirační objem by neměl překročit 
8 ml/kg a vrcholové inspirační tlaky by měly 
zůstat v rámci maximálního tlaku utěsnění 
dýchacích cest, který se u jednotlivých pacientů 
liší, ale je průměrně až 30 cm H2O s maskou 
LMA® ProSeal™, což je o 10 cm H2O více než 
u masky LMA® Classic™.  

• Pokud během PPV dojde k úniku, může to být 
z následujících důvodů:  

– lehká anestézie způsobující postupný 
uzávěr glotis, 

– neadekvátní nervosvalová blokáda,  

– redukce poddajnosti plic související 
s postupem nebo faktory pacienta,  

– dislokace nebo migrace manžety otočením 
hlavy nebo trakcí.  

• Je-li během PPV pozorováno u drenážní hadičky 
prosakování, i když je anestézie dostačující, 
může to být kvůli migraci masky proximálně. 
Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pásky stále na 
místě a dle potřeby je znovu nastavte, zatímco 
trubice tlačíte zpět, abyste masku přemístili proti 
hornímu jícnovénu svěrači.  

• V případě úniku kolem manžety se nepokoušejte 
přidávat do manžety více vzduchu. To nemusí 
nezbytně zlepšit tlak utěsnění a může zhoršit 
únik zvýšením napětí běžné měkké manžety. Ta 
je odtlačována od laryngu.  

9.3 Použití drenážní trubice 

Varování: Nepokoušejte se žaludeční sondou projít 
přes drenážní hadičku LMA® ProSeal™, pokud přes 
ni dochází k úniku plynu a je přítomná patologie či 
poranění jícnu nebo na ně máte podezření.  

Pokud je lékařem indikováno zavést do žaludku 
žaludeční sondu, nemělo by se provádět sání, dokud 
se sonda nedostane až do žaludku. 

Varování: Sání by nemělo být použito přímo na 
konec drenážní hadičky, protože by to mohlo vést 
k jejímu promáčknutí a způsobit možné poranění 
horního jícnového svěrače.  

Primární funkce drenážní trubice je poskytnutí 
samostatného kanálu do a z trávicího traktu. Může 
odvést plyny nebo tekutiny z těla pacienta a rovněž 
může sloužit jako vodič pro zavedení orogastrické 
sondy naslepo kdykoli během anestézie 
(obrázek 29). Maximální velikosti žaludečních sond 
viz Dodatek vzadu v příručce.  

Orogastrická sonda by měla být dobře lubrikovaná 
a zavádět se pomalu a opatrně. Když se takové 
sondy použijí ve spojení s maskou LMA® ProSeal™, 
je důležité vyhýbat se možnému poranění 
spojenému s nadměrnou rigiditou sondy. Z tohoto 
důvodu varujeme: nepoužívejte orogastrické sondy, 
které byly ztuženy zmrazením. Ujistěte se, že sonda 
má pokojovou nebo vyšší teplotu.  

Při zavedení (obrázek 30) můžete zaznamenat 
odpor, jak se hrot katetru lehce natiskne na horní 
svěrač. Nikdy nepoužívejte sílu. Pokud sonda 
odpovídající velikosti neprojde, maska může být 
zalomená nebo špatně umístěná. V těchto případech 
je masku třeba vyjmout a zavést znovu. 
Nepoužívejte nadměrnou sílu. Při rozhodování 
o odstranění orogatrické sondy by mělo být na 
zvážení lékaře.  

Varování: Aby nedošlo k poranění, nepoužívejte 
během zavádění žaludeční sondy přes drenážní 
trubici LMA® ProSeal™ sílu. 

9.4 Možné problémy po vložení 

Neadekvátní úroveň anestézie  

Nejběžnější problém po zavedení je selhání udržení 
dostatečné úrovně anestézie. Podejte další bolus 
indukujícího činidla a/nebo zvyšte koncentraci 
těkavé látky za současné lehké podpory ventilace.  

Difuze oxidu dusného  

Oxid dusný difunuje do manžety a způsobuje zvýšení 
tlaku uvnitř manžety. Rychlost difuze a výsledný 
vrcholový tlak se mohou lišit s iniciálním objemem 
vzduchu vstříknutého do manžety, typem použitého 
plynu, procentem oxidu dusného v inhalované směsi 
a velikostí pomůcky.  

Incidence pooperační bolesti v krku se může 
zvyšovat, pokud tlak v manžetě začne být nadměrný. 
Riziko bolesti v krku nebo případného 
nervověcévního poranění snížíte pravidelnými 
kontrolami tlaku manžety a opakovaným odsáváním 
plynu, aby se tlak v manžetě udržel na 60 cm H2O 
nebo na minimálním tlaku potřebném právě k 
utěsnění. Toho lze dosáhnout různými způsoby. 
Jednak lze použít monitor tlaku nebo snímač tlaku. 
Kromě toho lze jednoduše vnímat nafouknutí 
indikátorového balónku. Při tlaku uvnitř manžety 
60 cm H2O se nafukovací balónek zdá velmi 
poddajný. Pokud začne být nafouknutí 
indikátorového balónku tuhé nebo je olivového tvaru, 
značí to nadměrný tlak. Měl by se snížit objem 
manžety, aby se udržoval tlak blízký iniciálnímu 
kontrolnímu tlaku.  

Varování: Nadměrný tlak uvnitř manžety může vést 
k její špatné pozici a faryngolaryngeální morbiditě, 
včetně bolesti v krku, dysfagii a poranění nervů. 

Špatné utěsnění dýchacích cest / Únik vzduchu  

Jsou-li známky špatného utěsnění dýchacích cest 
nebo dochází-li k úniku vzduchu na začátku nebo 
během výkonu, lze povést jedno nebo více 
z následujících měření:  

• Ověřit, zda je hloubka anestézie adekvátní, a dle 
potřeby prohloubit. 

  

Obrázek 29: Maska LMA® ProSeal™ s orogastrickou sondou. 

Obrázek 30: Průchod orogastrické sondy maskou 
LMA® ProSeal™ do horního jícnového svěrače. 
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• Na začátku zkontrolujte tlaky v manžetě a pak 
pravidelně během výkonu, zejména při použití 
s oxidem dusným.  

• Ujistěte se, že tlaky uvnitř manžety 
nejsou > 60 cm H2O; dle potřeby snižte tok uvnitř 
manžety za ponechání adekvátního utěsnění.  

• Pokud je maska usazená příliš vysoko ve 
faryngu, pak ji zatlačte dál, abyste si ověřili 
kontakt s horním jícnovým svěračem.  

• Ujistěte se o správné fixaci zatlačením na patro 
za současného zajištění na místě páskem.  

• Před umístěním se vždy ujistěte o celistvosti 
manžety.  

Špatná poloha masky  

Obecně lze špatnou polohu masky zhodnotit 
kapnograficky nebo pozorováním změn respiračního 
objemu, např. sníženým objemem vydechovaného 
vzduchu. Pokud máte podezření na špatné umístění, 
zkontrolujte, zda je pod štítnou chrupavkou oválný 
otok krku. Pokud chybí, může to znamenat chybné 
přední umístění hrotu masky do vstupu laryngu, 
zejména pokud je neobvykle prodloužená fáze 
výdechu. Máte-li podezření na špatné umístění, 
masku je třeba odstranit a znovu vložit, jakmile je 
hloubka anestézie dostačující pro tento úkon. 

Specifická chybná umístění masky LMA® ProSeal™ 
byla probrána v části 8.10. Dále může během 
použití dojít k migraci/rotaci masky LMA® ProSeal™ 
kvůli nadměrnému nafouknutí manžety, herniaci 
manžety a/nebo nechtěnému posunutí. Na začátku 
a pravidelně během výkonu kontrolujte tlak 
v manžetě. Ověřte její celistvost před samotným 
použitím a ujistěte se o správné fixaci. Pokud maska 
LMA® ProSeal™ během zavádění z úst vyhřezne, 
může být špatně umístěná s distálním hrotem 
ohnutým ve faryngu směrem zpět. Vyjměte ji a znovu 
zaveďte nebo ji prstem za hrotem shrňte. 

Neočekávaná regurgitace  

K regurgitaci může z mnoha důvodů dojít dokonce 
i u lačných pacientů (např. pokud anestézie není 
adekvátní), a to vede k výstupu tekutiny z drenážní 
hadičky. Bylo to pozorováno u zemřelých, kde 
z drenážní hadičky vycházela tekutina, aniž by 
došlo ke kontaminaci laryngu při správném 
umístění masky.  

Když dojde k regurgitaci, tak pokud saturace 
kyslíkem zůstává na přijatelné úrovni, masku 
nevyjímejte. Ověřte, že hloubka anestézie je 
adekvátní a dle potřeby ji intravenózně prohlubte. 
Pokud dojde k refluxu v souvislosti se špatně 
umístěnou maskou, teoreticky je možná aspirace.  

V případě podezření na aspiraci při použití této 
pomůcky by měl být pacient okamžitě sklopen hlavou 
dolů. Okamžitě odpojte anestetický okruh, aby obsah 
žaludku nebyl vtlačován do plic. Ověřte, že hloubka 
anestézie je adekvátní a dle potřeby ji intravenózně 
prohlubte. Změňte polohu pomůcky a ujistěte se, že 
distální konec leží proti hornímu jícnovému svěrači a 
zajistěte jej na místě pomocí fixační metody popsané 
v části 8.11. Poté přes trubici vzduchovodu proveďte 

sání. Pokud jsou reflexy dostatečně utlumeny, lze 
odsát tracheobron-chiální strom přes trubici 
vzduchovodu pomocí bronchoskopu s vláknovou 
optikou.  

Pokud je podezření na přítomnost dalšího 
žaludečního obsahu, lze do drenážní hadičky zavést 
orogastrickou sondu. Pokud saturace kyslíkem 
zůstává na přijatelné úrovni, pomůcku nevyjímejte.  

Je-li rozhodnuto lékařem, zahajte přípravu   okamžité 
tracheální intubaci pacienta. Pokud došlo k aspiraci, 
pacient by měl být zrentgenován a léčen (je-li to 
klinicky vhodné) antibiotiky, fyzioterapií a odsátím 
trachey.  

Obstrukce dýchacích cest maskou LMA® 
ProSeal™  

Při použití masky LMA® ProSeal™ byly zaznamenány 
případy obstrukce dýchacích cest. Některé z případů 
byly spojeny s hlasitým dýcháním a podtlakem, což 
vedlo ke vtažení vzduchu do jícnu při nádechu. 
Někteří lékaři pozorovali u masky LMA® ProSeal™ 
zvýšený výskyt stridoru. Jedním z navrhovaných 
mechanismů obstrukce dýchacích cest je tlak distální 
masky způsobující zúžení vstupu do glotis 
a následný mechanický uzávěr hlasivek. Dalším 
mechanismem je ohnutí stěny manžety mediálně, 
což vede k fyzické obstrukci dýchacích cest. Jeví-li 
pacient známky obstrukce dýchacích cest, je vhodné 
provést jedno nebo více z následujících měření:  

• Ověřit, zda je hloubka anestézie adekvátní, a dle 
potřeby prohloubit.  

• Ujistěte se, že tlaky uvnitř manžety 
nejsou > 60 cm H2O; dle potřeby snižte tok uvnitř 
manžety za ponechání adekvátního utěsnění.  

• Pokud pacient dýchá spontánně, zajistěte 
expirační PEEP až do klinicky bezpečné úrovně 
nebo použijte PPV.  

• Pokuste se nastavit hlavu a krk pacienta do 
čichací polohy (hlava zakloněná a krk předklo-
něný).  

• Zvažte vyšetření vláknovou optikou k vyhodno-
cení polohy manžety a funkce hlasivek.  

• Pokud všechno ostatní selže, masku vyjměte 
a znovu zaveďte.  

• Je-li to vhodné, zvažte vložení menší velikosti 
masky LMA® ProSeal™.  

Upozornění: Pokud problémy s dýchacími cestami 
přetrvávají nebo je ventilace nedostatečná, je třeba 
masku LMA® ProSeal™ vyjmout a dýchací cesty 
zajistit jiným způsobem.  

9.5 Vyvedení z anestézie a odstranění  

Je-li to možné, před vypnutím anestetických látek na 
konci operačního nebo diagnostického zákroku 
zrušte nervosvalovou blokádu nebo ji nechte 
vyprchat. Za lehké podpůrné ventilace nechte 
pacienta začít dýchat spontánně. V tomto stádiu je 
vhodné zkontrolovat tlak v manžetě.  

Správně umístěná maska LMA® ProSeal™ je dobře 
snášena, dokud se neobnoví obranné reflexy za 

předpokladu, že tlak v manžetě je udržován kolem 
60 cm H2O. To znamená, že čisté dýchací cesty lze 
udržet, dokud je pacient schopen účinně polykat 
a kašlat. Odstranění by vždy mělo být prováděno 
v prostoru, kde je vybavení k odsávání a jsou 
přítomny pomůcky k rychlé tracheální intubaci. Je 
třeba dodržet následující postup:  

• Monitorování pacienta by mělo pokračovat 
i během stádia ukončování anestézie. 
Kontinuálně by měl být podáván kyslík 
prostřednictvím anestetického okruhu nebo  
T-spojky. Je-li v okolí dutiny ústní nebo 
v dýchacích cestách či drenážní hadičce nutné 
použít odsávání, mělo by být provedeno ještě 
před obnovou obranných reflexů.  

• Nechte pacienta v klidu, dokud se neobnoví 
reflexy, s výjimkou podávání kyslíku a provádění 
monitorování. Není vhodné pacienta přemisťovat 
z polohy supinační do lehu na boku, pokud 
k tomu není naléhavý důvod, jako je regurgitace 
nebo zvracení. Je-li třeba pacienta probouzet 
v laterální poloze, musí být do této polohy otočen 
za dostatečné anestézie. 

• Neprovádějte odsávání trubice vzduchovodu se 
zavedenou maskou LMA® ProSeal™. 
Nafouknutá manžeta chrání larynx před sekrety 
dutiny ústní a odsávání není třeba. Pokud je 
anestézie jen lehká, odsávání a fyzická 
stimulace mohou vyprovokovat laryngeální 
spazmus.  

• Dávejte pozor na známky polykání. Je obvykle 
bezpečné a vhodné se začátkem polykání lepicí 
pásku odstranit. Nicméně interval mezi 
začátkem polykání a schopností otevřít ústa se 
u pacientů liší podle délky a typu anestézie. 

• Vyfoukněte manžetu a současně vyjměte 
pomůcku pouze v případě, že pacient již na 
pokyn dokáže otevřít ústa. Pokud se manžeta 
vyjme před obnovou účinných polykacích 
a kašlacích reflexů, sekrety v horním faryngu 
mohou vstoupit do laryngu a vyvolat kašel nebo 
laryngeální spazmus. Ověřte průchodnost 
dýchacích cest a hloubku dýchání. Dle potřeby 
lze nyní provést odsávání dutiny ústní.  

Odstraňuje-li se maska na jednotce pooperační péče, 
personál dospávací místnosti by měl být vyškolen ve 
všech aspektech zacházení s maskou LMA® 
ProSeal™. Vždy by měl být k dispozici anesteziolog 
pro případ, že bude třeba pomůcku odstranit mimo 
operační sál. 
 

10 PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 

Ukázalo se, že u dětí i přes rozdíl mezi laryngem 
dospělých a dětí funguje efektivně menší velikost 
masky. Použití masky u novorozenců a malých dětí 
by dle doporučení měli provádět anesteziologové 
seznámení s dětskými pacienty a se zkušenostmi 
s anestézií za použití vzduchovodu pro dospělé.  

Základní pokyny k volbě velikosti nabízí Dodatek 
vzadu v příručce. U dětí s hmotností v přechodném 
rozmezí může být zapotřebí výměna jedné velikosti 
za jinou.  
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Zavedení masky LMA® u dětí se provádí stejným 
způsobem, jak bylo popsáno pro dospělé, 
v návaznosti na intravenózní úvodní anestézii nebo 
anestézii plynem za předpokladu dosažení 
adekvátní hloubky anestézie. Zavedení by mělo být 
úspěšné při stejné úrovni anestézie, jaká by byla 
vhodná pro tracheální intubaci. Incidence potíží se 
vzduchovodem u dětí při použití vzduchovodu LMA® 
se jeví se stejným trendem jako u dospělých. 
Nicméně jako u kterékoli formy anestézie a regulace 
dýchacích cest u kojenců a dětí, kde je ventilace 
neadekvátní, nastane desaturace pravděpodobně 
rychleji kvůli jejich vyšší spotřebě kyslíku.  

Anestézie s maskou LMA® je u dětí a kojenců 
spojená s udržováním vyšší saturace kyslíku ve 
srovnání s obličejovou maskou a Guedelovým 
vzduchovodem a se schopností kašlat a křičet 
během probouzení. Maska LMA® je vhodná k mnoha 
krátkým ambulantním operačním a diagnostickým 
pediatrickým zákrokům a tehdy, kdy by jinak přístup 
k hlavě a krku byl použitím obličejové masky omezen. 

11 POUŽITÍ PŘI VYŠETŘENÍ 
MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI) 

MR Conditional 

Neklinické testování ukázalo, že maska LMA® 
ProSeal™ je podmínečně použitelná v prostředí MR. 
Pacienta s touto maskou je možné bezpečně snímat 
ihned po zavedení při dodržení následujících 
podmínek:  

• Aby nedošlo k pohybu či posunutí masky, 
je třeba před vstupem pacienta do místnosti 
s MR řádně fixovat masku pomocí lepicí pásky, 
textilní pásky či jiným vhodným prostředkem.  

• Statické magnetické pole o síle 3 tesly 
nebo méně.  

• Maximální prostorový gradient magnetického 
pole 720 gaussů/cm (7,2 T/m) nebo méně.  

• Maximální uváděná hodnota celotělové specific-
ké míry absorpce (SAR) systémem MR 4 W/kg 
(řízený provozní režim první třídy provozu 
systému MR) po dobu 15 minut snímání 
(dle sekvence pulzů).  

Zahřívání spojené s magnetickou rezonancí  

Za výše uvedených podmínek snímání se očekává, 
že nárůst teploty masky LMA® ProSeal™ bude činit 
maximálně 2,2 °C po 15 minutách nepřetržitého 
snímání.  

Informace o tvorbě artefaktů  

Maximální velikost artefaktů pozorovaná při pulzní 
sekvenci gradientu odezvy při intenzitě 3 tesly se 
rozšiřuje přibližně o 50 mm ve vztahu k velikosti 
a tvaru masky LMA® ProSeal™ velikosti č. 5. 

12 DEFINICE SYMBOLŮ 

 

 
Výrobce 

 

Návod k použití najdete na stránkách: 
www.LMACO.com 

 Objem vzduchu k nafouknutí 

 
Hmotnost pacienta 

 Před použitím si přečtěte pokyny 

 
Nevyrobeno z přírodního latexu 

 
Nevyrobeno z přírodního latexu 

 Křehké, zacházejte opatrně 

 
Chraňte před slunečním světlem 

 Uchovávejte v suchu 

 
Touto stranou nahoru 

 Kód produktu 

 Číslo šarže 

 Označení CE 

 Sériové číslo 

 Nepoužívejte více než 40krát 

 
Nesterilní 

 
MR Conditional 

 
Označení zdravotnického prostředku 

 
Datum výroby 

Rx only Pouze na předpis 
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13 DODATEK A: KROKY K USNADNĚNÍ SPRÁVNÉHO UMÍSTĚNÍ MASKY  

• Po zavedení nenafukujte manžetu na více než 60 cm H2O tlaku uvnitř manžety.  

• Připojte okruh anestézie a zkontrolujte únik z drenážní hadičky a trubice vzduchovodu.  

• Zkontrolujte polohu ochrany proti skousnutí.  

• Na proximální konec drenážní hadičky naneste malé množství lubrikačního gelu a opatrně stiskněte vak, abyste zhodnotili pohyb.  

• Je-li to k ověření průchodnosti drenážní hadičky nutné, zaveďte ke konci hrotu masky orogastrickou sondu.  

• Jakmile je správně umístěna, zatlačte patrem na hadičky za současného zajištění na místě páskem. 

 

  Správné umístění x Nesprávné umístění x Nesprávné umístění x Nesprávné umístění 

 

    

Poloha 
masky 

Hrot za arytenoidní a krikoidní 
chrupavkou  

Hrot příliš vysoko v hltanu  

 

Hrot ve vestibulu laryngu  

 

Hrot ohnutý směrem zpět 

Únik plynu 
z drenážní 
hadičky  

Ne Ano Ano Ne 

Ochrana 
proti 
skousnutí  

Přibližně střední cesta mezi zuby Příliš vysoko  Přibližně střední cesta 
mezi zuby  

 

Příliš vysoko 

Test 
lubrikantu  

Lehký meniskový pohyb  Může se pohybovat v závislosti 
na poloze  

• Označený pohyb nahoru/dolů 

• Vypuzení lubrikantu nebo 
spontánní tvorba bublin  

Žádný meniskový pohyb 

Další ověření Průchod OG hadičky do hrotu 
masky znamená, že drenážní 
hadička je průchodná  

Zatlačení dále eliminuje únik  Zatlačení dále zvyšuje obstrukci Obtížné zavádění OG hadičky 
značí ucpanou drenážní hadičku 
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14 DODATEK B: TIPY NA ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PO ZAVEDENÍ MASKY LMA® PROSEAL™ 
 

Problémy po vložení  Možné příčiny  Možná řešení  

Slabé utěsnění dýchacích 
cest / únik vzduchu (slyšitelný 
únik vzduchu, slabá ventilace)  

Maska je uložena příliš vysoko v hltanu  
Zasuňte masku hlouběji a znovu zajistěte trubice 
vzduchovodu páskou  

Nedostatečná anestézie  Prohlubte anestézii  

Slabá fixace  Zajistěte tlak patra a řádnou fixaci  

Nadměrné nafouknutí manžety  
Zkontrolujte tlak v manžetě na začátku a pravidelně během 
výkonu, zvláště pokud používáte oxid dusnatý: nemá 
přesahovat > 60 cm H2O (v případě potřeby upravte)  

Vyhřeznutí manžety  
Před použitím zkontrolujte neporušenost manžety; před 
autoklávováním manžetu zcela vypusťte  

Únik vzduchu do drenážní 
hadičky s PPV nebo bez něj  

Maska je uložena příliš vysoko v hltanu  
Zasuňte masku hlouběji a znovu zajistěte trubice 
vzduchovodu páskou  

Nesprávné umístění ve vestibulu laryngu  Vyjměte masku a znovu ji zaveďte  

Otevřete horní jícnový svěrač  Monitor  

Obstrukce vzduchovodu (obtížná 
ventilace, fonace, stridor)  

Nesprávné umístění ve vestibulu laryngu  Vyjměte masku a znovu ji zaveďte  

Distální hrot masky utlačuje vstup do glotis mechanickým uzavřením 
hlasivkových vazů  

- Zajistěte adekvátní anestézii a správné nafukovací tlaky 
v manžetě 

- Umístěte hlavu a krk pacienta do „čichací“ polohy 

- Vyzkoušejte PPV nebo přidejte PEEP  

Ohnutí stěn manžety mediálně  

- Zvažte vložení o jedno číslo menší masky LMA® 
ProSeal™.  

- Zajistěte správné nafukovací tlaky manžety  

Insuflace žaludku  
Distální hrot masky je ohnutý směrem zpět  

Vyjměte masku a znovu ji zaveďte, nebo ji prstem za 
hrotem shrňte  

Maska je uložena příliš vysoko v hltanu  
Zasuňte masku hlouběji a znovu zajistěte trubice 
vzduchovodu páskou  

Migrace/rotace/vyčnívání 
masky z úst  Nadměrné nafouknutí manžety  

Zkontrolujte tlak v manžetě na začátku a pravidelně 
během výkonu, zvláště pokud používáte oxid dusnatý: 
nemá přesahovat > 60 cm H2O  

Vyhřeznutí manžety  Před použitím ověřte neporušenost masky  

Náhodná změna polohy  Zajistěte řádnou fixaci  

Distální hrot masky je ohnutý směrem zpět  
Vyjměte masku a znovu ji zaveďte, nebo ji prstem za 
hrotem shrňte  

Slabá fixace  Zajistěte tlak patra a řádnou fixaci  

Odpor k zavedení OG hadičky  Nedostatečná lubrikace  Přidejte lubrikant a znovu se pokuste OG hadičku zavést  

Distální hrot masky je ohnutý směrem zpět  
Vyjměte masku a znovu ji zaveďte, nebo ji prstem za 
hrotem shrňte  

Maska je uložena příliš vysoko v hltanu  
Zasuňte masku hlouběji a znovu zajistěte trubice 
vzduchovodu páskou  

Nesprávné umístění ve vestibulu laryngu  Vyjměte masku a znovu ji zaveďte  

Nadměrné nafouknutí manžety  
Zkontrolujte tlak v manžetě na začátku a pravidelně během 
výkonu, zvláště pokud používáte oxid dusnatý: nemá 
přesahovat > 60 cm H2O 
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15 DODATEK C: SPECIFIKACE 

Výběr pro pacienta  

Informace o výběru pro pacienta z doprovodného stolku je pouze pro informační účely. Výzkum týkající se masky LMA® Classic™ ukázal, že velikost 4 nebo 
5 vyhovuje většině dospělých. Nicméně výběr velikosti jakéhokoli zdravotnického prostředku by měl posoudit lékař.  

Inflační objem  

Inflační objemy uvedené v tabulce níže jsou maximální hodnoty a neměly by být při použití překračovány. Po zavedení by měla být manžeta nafukována, dokud není 
dosažen tlak potřebný právě k utěsnění. 

Velikost masky  

LMA ProSeal™  

Informace o výběru 
pacientů  

Maximální nafukovací 
objem  

Maximální průměr 
orogastrické sondy  

Velikost zavaděče  

1  do 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  

To obvykle odpovídá tlaku v manžetě 60 cm H2O. Tento tlak by neměl být překročen. Pokud nafouknutím na tento tlak není dosaženo utěsnění, zařízení je buď 
špatně umístěno, nebo může být zapotřebí větší velikosti. Je-li to možné, doporučuje se použít větší vhodnou velikost při nižším tlaku uvnitř manžety spíše 
než naopak. 
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Teleflex, logo Teleflex, LMA, LMA ProSeal, LMA Classic a LMA Better by Design jsou značky nebo ochranné známky společnosti Teleflex Incorporated nebo jejích 
dceřiných společností v USA a/nebo v jiných státech. 

Tyto informace jsou v době publikace považovány za správné. Výrobce si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.  

Záruka výrobce: 
Produkt LMA® ProSeal™ je možné používat opakovaně a vztahuje se na něj záruka na výrobní vady na čtyřicet (40) použití nebo období jednoho (1) roku od data 
zakoupení (podle toho, která varianta nastane dříve) za určitých podmínek. Vyplněná evidenční karta musí být přiložena u všech vrácených produktů. 
 
Záruku je možné uplatnit pouze, pokud bylo zařízení zakoupeno od autorizovaného dodavatele. SPOLEČNOST TELEFLEX SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI JINÝCH 
ZÁRUK, VYŘČENÝCH NEBO NAZNAČENÝCH, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. 
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