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FÖRSIKTIGHET! Enligt amerikansk lag får den här 
enheten endast säljas av läkare eller på läkares ordination. 

VARNING! LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ levereras steril, 
endast för engångsbruk, ska kasseras efter användning 
och får inte återanvändas. Återanvändning kan orsaka 
korsinfektion och minska produktens tillförlitlighet och 
funktion.

Resterilisering av LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ endast avsedd 
för engångsbruk kan försämra produktens prestanda och 
leda till att den slutar fungera. Återanvändning av 
produkter som endast är avsedda för engångsbruk kan 
utsätta patienter och vårdpersonal för virus-, bakterie-, 
svamp- eller prionpatogener. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är 
terminalt steriliserad med etylenoxidgas. Det finns inga 
validerade rengörings- och steriliseringsmetoder och 
anvisningar för ombearbetning som skulle göra att 
produkten åter  uppfyl ler  de ursprungl iga 
specifikationerna. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är inte 
avsedd att rengöras, desinficeras eller sterileras om.

ALLMÄN INFORMATION 
Om inget annat anges i denna bruksanvisning avser alla 
hänvisningar till ”enheten” LMA® Gastro™ Cuff Pilot™.

Enheterna är endast avsedda för användning av 
vårdpersonal som utbildats i luftvägshantering.

PRODUKTBESKRIVNING 
LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är inte tillverkad av naturgummilatex 
och ftalater. Den levereras steril (steriliserad med etylenoxid) 
endast för engångsbruk.

Enheten ger tillgång till och funktionell separation av 
respirationssystemet och mag-tarmkanalen. Den anatomiskt 
formade luftvägsslangen slutar distalt vid larynxmasken. Den 
uppblåsbara manschetten är utformad för att anpassa sig 
efter svalgets konturer, med skålen och masken mot 
larynxöppningen.

Enheten har en endoskopkanal med stor diameter som börjar 
proximalt och löper parallellt längs luftvägsslangen. 
Endoskopkanalen slutar vid manschettens distala spets som 
kommunicerar distalt med den övre esofagussfinktern (UES). 
Ett välsmort endoskop (gastroskop eller deuodenoskop) kan 
föras in genom endoskopporten för endoskopiska ingrepp i 
övre mag-tarmkanalen. 

Enheten kan lätt föras in med patienten i vänster sidoläge, utan 
behov av vägledning med digitala eller introducerverktyg. Dess 

Figur 1. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ komponenter
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dynamiska böjlighet gör att enheten hålls på plats även om 
patientens huvud flyttas i någon riktning. Ett integrerat 
bitblock minskar risken för skador på, eller obstruktion av, 
luftvägsslangen eller endoskopet om patienten biter.

Enhetens justerbara hållare och remfixeringssystem håller 
enheten i en neutral position under manövrering av endoskopet. 
Om detta används på rätt sätt ger det att narkosläkaren får fria 
händer och att tätningen av manschetten förbättras, vilket 
förhindrar läckage vid manövrering av endoskopet.

Uppblåsningssystemet i LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ består av 
en uppblåsningsslang med Cuff Pilot™-teknik. Denna Cuff 
Pilot™-teknik möjliggör konstant visualisering av trycket inuti 
maskens manschett. Den ersätter standardpilotballongen och 
ska användas på samma sätt för manschettens uppblåsning 
och tömning.

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är MR-säker. Begreppet ”MR-
säker” betyder att enheten inte medför några kända risker i 
MR-miljöer.
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INDIKATIONER
LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ indiceras för att uppnå och 
bibehålla kontroll över patientens luftvägar och samtidigt ge 
direkt tillgång till esofagus och övre mag-tarmkanalen hos 
patienter som genomgår endoskopiska ingrepp. Den kan 
användas för  ant ingen spontan andning e l ler 
övertrycksventilation.

INFORMATION OM RISK/NYTTA
Denna enhet är avsedd för luftvägsstöd och för att förbättra 
endoskopisk åtkomst under endoskpiska ingrepp i övre mag-
tarmkanalen. Risker respektive nyttan för enskilda patienter 
måste utvärderas för varje specifikt fall av den behandlande 
läkaren.

KONTRAINDIKATIONER
Denna enhet får inte användas i händelse av följande:

• Patienter som har genomgått strålbehandling i 
halsregionen som inbegriper hypofarynx, eftersom det 
finns risk för trauma och/eller att effektiv tätning inte kan 
åstadkommas.

• Patienter med otillräcklig munöppning för att möjliggöra 
införandet. 

• Patienter som inkommer för akut kirurgi och är i riskzonen 
för massiv reflux på grund av tillstånd som akut 
tarmobstruktion eller ileus eller patienter som har skadats 
strax efter förtäring av en större måltid. 

• Patienter som inte har fastat eller patienter vars fasta inte 
kan bekräftas.

• Patienter med kroniskt försämrad lungkapacitet eller ett 
högsta förväntat inspiratoriskt tryck på 20 cm H2O, 
eftersom enheten skapar en lågtrycksförsegling (ca 20 cm 
H2O) runt struphuvudet.

• Vuxna patienter som inte kan förstå anvisningar eller som 
inte kan ge tillfredsställande svar på frågor om sin 
anamnes, eftersom användning av enheten på sådana 
patienter kan vara kontraindicerad.

VARNINGAR
• Denna enhet kan vara ineffektiv för patienter med nedsatt 

lungkapacitet på grund av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 
eftersom kravet på luftvägsövertryck kan överstiga 
tätningstrycket. 

• Det finns en teoretisk risk för ödem eller hematom om 
sugning appliceras direkt på endoskopkanalens ände. 

• Denna enhet skyddar inte den luftstrupen eller lungorna 
från risken för aspiration. Fördelarna med att upprätta 
ventilation med enheten under endoskopiska ingrepp 
måste vägas mot den lilla potentiella risk för aspiration i 
vissa situationer, vilket bland annat inkluderar följande: 
symptomatisk eller obehandlad gastroesofageal reflux, 
graviditet över 14 veckor, peritoneala infektions- eller 
inflammationsprocesser, tillstånd förknippade med fördröjd 
magtömning, exempelvis användning av opiatläkemedel på 
patienter med akut skada. 

• Enheten bör smörjas in med ett vattenlösligt glidmedel 
innan den förs in. Silikonbaserade glidmedel kan användas 
för endoskopkanalen, men bör inte användas på andra 
delar av enheten. Glidmedel som innehåller lidokain 
rekommenderas inte. Lidokain kan fördröja återkomsten av 
patientens skyddsreflexer efter att enheten har tagits bort, 
orsaka en allergisk reaktion och påverka de omgivande 
organen, inklusive stämbanden. 

• Denna enhet kan vara brandfarlig i närvaro av laserinstrument 
och utrustning för diatermi/elektrokautisering.

• Denna enhet medger inte trakeal intubation. Försök inte 
utföra trakeal intubation genom enheten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Blötlägg inte enheten i vätska före användning. 

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

• Använd inte denna enhet om den är skadad eller om 
förpackningen är skadad eller bruten. 

• Vid applicering av glidmedel, undvik att blockera 
luftvägsöppningen.

• För att undvika trauma bör överdriven kraft inte användas 
vid någon tidpunkt under införandet av enheten eller under 
införandet av endoskopet genom endoskopkanalen. 

• Den som manövrerar endoskopet ska INTE böja det under 
införandet som en förberedelse för införandet genom 
endoskopporten. Endast införande och varsamt framförande 
krävs. Instrumentet följer naturligt endoskopkanalens 
krökning. Endoskopläkaren kommer känna lätt motstånd när 
endoskopet passerar igenom och kommer ut ur 
endoskopkanalen när det kommer direkt in i esofagus. 

• Blås aldrig upp manschetten för mycket efter införandet. Det 
maximala trycket i manschetten anges i tabell 1 nedan och 
bör inte överskridas.Överdrivet tryck i manschetten kan leda 
till felaktig placering som kan orsaka faryngela-laryngeala 
skador, inklusive halsont, dysfagi och nervskada. 
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• Den korrekt placerade luftvägen ska testas till 
ventilationstätningstryck på 20 cmH2O. Om luftvägsproblem 
kvarstår eller om ventilationen är otillräcklig, bör enheten 
placeras om och storleken kontrolleras. Om luftvägsproblem 
fortfarande kvarstår bör enheten tas bort och en luftväg 
upprättas på ett annat sätt. 

• Försiktig hantering är avgörande. Enheten är tillverkad av 
silikon för medicinskt bruk som kan rivas sönder eller 
perforeras. Undvik all kontakt med vassa eller spetsiga 
föremål. För inte in enheten om manschetten inte är helt 
tömd enligt beskrivning i anvisningarna för införande. 

• Följ vedertagna rutiner för smittskyddskontroll under 
införandet. 

• Operationshandskar bör användas under förberedelse och 
införande, för att minimera kontamination av luftvägarna.

• Förvara enheten mörkt och svalt. Undvik direkt solljus och 
extrema temperaturer. 

• När enheten använts ska en hanterings- och 
elimineringsprocess för biologiskt riskavfall följas, i 
enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 

• Använd endast en spruta med konformad spets med 
standardluer för uppblåsning och tömning av manschetten. 

• Lustgas diffunderar in i manschetten och orsakar en 
tryckökning. Diffusionshastigheten och det resulterande 
topptrycket kan variera med den ursprungliga volymen av 
luft som injiceras i manschetten, typen av gaser som 
används för att blåsa upp manschetten och procentandelen 
lustgas i den inhalerade blandningen. 

• Trycket i manschetten kan stiga något efter att endoskopet 
har förts in, på grund av det tryck som utövas invändigt på 
manschetten. Trycket i manschetten bör övervakas för att 
se till att det inte överstiger det maximala manschettryck 
som anges i tabell 1 nedan.

• Hållaren bör hållas plant och vara i ingrepp på ömse sidor 
av skårorna och låsas innan remmen dras åt. 

• Hållaren bör vara i nivå med patientens läppar. Remmen 
ska inte vara så hårt åtdragen att hållaren trycker in 
patientens läppar. 

• Enhetens öppenhet bör återbekräftas efter eventuella 
förändringar i patientens huvud- eller nackposition. 

BIVERKNINGAR
Biverkningar har rapporterats efter användning av 
larynxmaskbaserade luftvägar. Standardläroböcker och 
publicerad litteratur bör konsulteras för specifik information. 

Tabell 1. Specifikation För LMA® Gastro™ Cuff Pilot™

STORLEK 3 STORLEK 4 STORLEK 5

Koppling för luftvägen 15 mm han (ISO 5356-1)

Fyllningsventil Luerkopplingsspets (ISO 594-1)

Ventilationsvägens invändiga volym 15 ml 15 ml 20 ml

Den invändiga ventilationsvägens 
nominella längd

16 cm 17 cm 18 cm

Den invändiga endoskopvägens 
nominella längd

18 cm 20 cm 22 cm

Tryckfall <1,5 cm H2O vid 60 l/min <1,5 cm H2O vid 60 l/min <0,6 cm H2O vid 60 l/min

Högsta manschettryck 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Minsta utrymme mellan tänderna 24 mm 28 mm 28 mm

Maximal endoskopstorlek (ytterdiameter) 14 mm 14 mm 14 mm

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ överensstämmer med den internationella standarden ISO 11712 för narkos och andningsskydd – supralaryngeala luftvägar och 
anslutningar. En sammanfattning av de metoder, material, data och resultat från kliniska studier som validerar kraven i denna internationella standard finns att 
tillgå på begäran.
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Nominal length of the 
internal ventilatory pathway 

Nominal length of the 
internal endoscope pathway 

Cuff (patient end)

Cricoid cartilage

Cuff (ventilatory opening)
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Connector (external end connector)

Hyoid bone
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Cuff (sealing mechanism)
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Airway Tube (ventilatory pathway)

Epiglottis Incisors

Nasopharynx

Buccal cavity

Tongue
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Min depth of insertion

False vocal folds
Vocal cords/folds

Figur 2a. Avsedd position för LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ med anatomiska riktmärken

Figur 2b. De invändiga vägarnas nominella längd

Den invändiga ventilationsvägens 
nominella längd

Koppling (extern ändanslutning)

Maximalt införandedjup

Minsta införandedjup

Luftvägsslang (ventilationsväg)

Tunga

Tungben

Struplock
Larynxingång

Sköldbrosk

Falska stämband
Stämband/veck

Ringbrosk

Trakea

Matstrupe

Munhåla

Nasofarynx

Framtänder

Manschett (ventilationsöppning)

Manschett (tätningsmekanism)

Manschett (patientände)

Den invändiga endoskopvägens 
nominella längd
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VAL AV STORLEK
Se alternativt tabell 2 nedan för urvalsriktlinjer baserat på 
patientens vikt. Efter införande och fixering av enheten på 
plats följt av uppblåsning till rekommenderat trycket ska 
hållarens undersida ligga an, men inte trycka, mot patientens 
läppar. Se figur 5 där hållaren är i ingrepp i ett par av 
skårorna mellan MIN- och MAX-markeringarna på bitblocket.

Figur 3. MIN- och MAX-markeringarna på LMA® Gastro™ Cuff Pilot™-
bitblocket

Figur 4. Val av lämplig storlek för LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ (metod 1)

Figur 6a. Placering av endoskop för LMA® Gastro™ Cuff Pilot™

Figur 6b. Placering av endoskop för LMA® Gastro™ Cuff Pilot™

Figur 5. Val av lämplig storlek för LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ (metod 2)
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För vuxna patienter som antingen är större eller mindre än 
normalt är det ofta möjligt att uppnå ett bra resultat med en 
enhet av storlek 4. I båda fallen bör manschetten blåsas upp 
med tillräckligt med luft för att förhindra ett läckage vid 
övertrycksventilation, men som inte överskrider det maximala 
trycket i manschetten som anges i tabell 1 ovan. Hos mindre 
patienter uppnås detta tryck med en relativt liten mängd luft, 
medan större patienter kräver större volymer. Vid osäkerhet 
kan dock en ungefärlig uppskattning av lämplig storlek också 
göras genom att hålla varje enhet mot sidan av patientens 
ansikte i den position som visas i figur 4.

Tabell 2. Riktlinjer för val av lämplig 
storlek på LMA® Gastro™ Cuff Pilot™, 
baserat på patientens vikt

STORLEK 3 STORLEK 4 STORLEK 5

Patientens vikt 
(kg)

30–50 50–70 70–100 

Matstrupe

Trakea

Ringbrosk

Sköldbrosk

Hållaren bör ligga mot, 
men inte pressas in i, 

läpparna

Sköldbrosk

Falska stämband
Stämband/veck

Ringbrosk

Trakea

Matstrupe
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FÖRKONTROLLTEST FÖRE ANVÄNDNING
Följande kontroller och tester måste utföras innan denna 
enhet används. Funktionstester ska utföras på en lämplig 
klinisk yta och ett sätt som stämmer överens med godkända 
rutiner, som minskar risken för kontamination av enheten 
före införande.

VARNING! Använd inte enheten om den inte klarar 
någon/något av nedanstående inspektioner eller tester.

• Undersök ytan på enheten med avseende på skada, 
inklusive hack, revor, repor eller veck. 

• Undersök luftvägsslangen invändigt för att se till att den inte 
är blockerad och inte innehåller några lösa partiklar. Alla 
eventuella partiklar i kanalerna bör tas bort. Använd inte 
luftvägen om en blockering eller partiklar inte kan tas bort. 

• Töm manschetten helt på luft. När manschetten är tömd, 
kontrollera att den inte blåses upp av sig själv. Använd inte 
enheten om manschetten blåses upp av sig själv.

FÖRBEREDELSER INFÖR ANVÄNDNING
Innan enheten förs in i patienten, måste enhetens 
endoskopkanal förberedas.

1. Silikonspray för medicinskt bruk bör användas för att 
smörja endoskopkanalen invändigt.

2. För sedan in endoskopet in genom den smorda kanalen 
på enheten och dra det bakåt och framåt för att bekräfta 
att det löper smidigt och fritt före användning.

3. Ta ut endoskopet helt ur enheten.

4. Enhetens endoskopkanal är preparerad.

TÖMMA ENHETEN FÖRE INFÖRANDE
1. Efter att en spruta på minst 50 ml har anslutits ordentligt 

till uppblåsningsporten, håll sprutan och denna enhet 
exakt som visas i figur 7. Avlägsna den anslutna sprutan 
från enheten tills uppblåsningsslangen sträcks en aning 
som figuren visar. Tryck med en behandskad hand ihop 
den distala änden av enheten mellan pekfingret och 
tummen, medan luft töms ut tills undertryck erhålls.

2. Håll enheten medan den töms så att den distala änden är 
böjd något framåt (se figur 7).

Figur 7. Tömning av LMA® Gastro™ Cuff Pilot™

Figur 8. Efter att en kilformad manschett har bildats under 
tömningen ska sprutan kopplas bort från uppblåsningsslangen

3. Töm enheten tills spänningen i sprutan indikerar att 
undertryck har skapats i masken. 

4. Håll sprutan under spänning medan den snabbt kopplas 
bort från uppblåsningsporten. På så sätt töms masken på 
rätt sätt som visas i figur 8. 
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INFÖRANDE
1. Smörj den bakre ytan av masken och luftvägsslangen 

med vattenbaserat glidmedelsgel strax före införandet. 

2. Vid gastroskopi ska patienten placeras i vänster sidoläge 
före induktion. Ryggläge kan användas under införande, 
men patienten måste eventuellt rullas till det vänstra 
sidoläget för endoskopin.

3. Stå bredvid patientens huvud. 

4. Placera remmen så att den löper under patientens huvud.

5. Placera hållaren över bitblocksdelen så att den plana ytan 
på flänsen är vänd mot patienten och placera hållaren 
halvvägs längs bitblocket UTAN ATT LÅSA den, såsom 
visas i figur 9. För enkel användning rekommenderas att 
hållaren riktas så att klämman på hållaren är vänd mot 
patientens näsa när den förs in.

6. Håll huvudet i en neutral position i vänster sidoläge.

7. Håll enheten exakt såsom visas i figur 9. 

8. Tryck den distala spetsen mot insidan av tänderna eller 
tandköttet i överkäken som visas i figur 10. 

9. För enheten inåt en aning diagonalt (rikta spetsen bort 
från mittlinjen) som visas i figur 11. 

10. Fortsätt att föra enheten inåt och rör handen i en 
cirkelrörelse så att enheten följer krökningen bakom 
tungan. 

11. Ett lätt motstånd ska kännas när den distala änden av 
enheten når esofagussfinktern. Enheten är nu helt införd, 
såsom visas i figur 12.

12. Om hållarens position behöver justeras kan det göras 
med 2 fingrar medan du håller i enheten.

Figur 9. Tryck spetsen på masken mot den hårda gommen.

Figur 10. Tryck manschetten längre in i munnen och upprätthåll 
tryck mot gommen

Figur 11. För enheten inåt med en cirkelrörelse och tryck mot 
konturerna av hårda och mjuka gommen

Figur 12. För in enheten i nedre svalget tills motstånd känns
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ANVISNINGAR FÖR INFÖRANDE
En otillräcklig sedering kan leda till hosta och att patienten 
håller andan under införandet. Om detta inträffar ska 
sederingen fördjupas omedelbart med inhalationsmedel eller 
intravenöst. Sätt in manuell ventilation vid behov.

Om patientens mun inte kan öppnas tillräckligt för att föra in 
masken, se först till att patienten är tillräckligt bedövad och 
be sedan en assistent att försiktigt dra käken nedåt. 

Denna manöver gör det lättare att se in i munnen och 
kontrollera placeringen av masken. Fortsätt inte att dra käken 
nedåt när masken väl har passerat tandraden.

Manschetten måste trycka slangen mot gommen genom 
införandemanövern, annars kan spetsen vika sig eller träffa 
en oregelbundenhet eller svullnad i bakre svalget (t.ex. 
förstorade tonsiller). Om manschetten inte plattas ut eller 
börjar att rulla ihop sig allteftersom den förs in, måste man 
dra ut masken och föra in den igen. Vid tonsillobstruktion är 
en diagonal förskjutning av masken ofta framgångsrik.

FIXERING
Fäst enheten vid patientens ansikte med hjälp av den 
justerbara hållaren och den medföljande remmen enligt 
följande: 

Håll enheten i rätt position och placera hållaren på ett av 
spåren så att hållarens undersida ligger an mot, men inte 
trycker in, patientens läppar. Lås hållaren så den griper om 
skårorna på båda sidor, såsom visas i figur 13. 

• I det vänstra sidoläget ska du säkra ena änden av remmen 
vid den vänstra sidan av handtaget genom att dra änden av 
remmen genom vingen på hållaren och fästa den på haken 
på utsidan. Dra den delen av remmen som inte är fäst 
bakom och runt patientens huvud. Dra remmen genom den 
högra hållaren, applicera tillräcklig spänning för att hålla 
den på plats och fäst den vid det högra handtaget på 
hållaren, såsom visas i figur 14.

• Enheten ska sitta säkert i sin naturliga position.

• Använd inte en Guedel-luftväg eller några andra bitblock 
eftersom enheten har ett integrerat bitblock.

Figur 13. Håll enheten på plats och fäst den justerbara hållaren vid en 
av skårorna så att hållarens undersida ligger an mot, men inte trycker 
in, patientens läppar.

Figur 14. Dra den delen av remmen som inte är fäst bakom och runt 
patientens huvud och fäst den vid hållarens högra handtag 
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UPPBLÅSNING AV LMA® GASTRO™ CUFF PILOT™

Manschetten ska blåsas upp med tillräckligt med luft för att 
förhindra ett läckage vid övertrycksventilation, men den får 
inte överskrida det maximala manschettryck som anges 
i tabell 1 ovan. Om ingen manometer finns ska manschetten 
endast blåsas upp med tillräckligt med luft för att åstadkomma 
tätning som är tillräcklig för läckagefri ventilation.

UPPBLÅSNINGSSYSTEM FÖR LMA® GASTRO™ 
CUFF PILOT™

1. LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ har en manschettryckventil, 
som gör det möjligt för användaren att visuellt övervaka 
trycket i maskens manschett medan den förs in i 
patientens luftvägar. Det finns tre tryckzoner på 
manschettryckventilen – gul, grön och röd. Positionen för 
det svarta strecket på bälgen anger trycket i 
manschetten. 

2. Den gröna zonen anger optimalt tryck på manschetten, 
mellan 40–60 cm H2O. Luft förs in i manschetten tills det 
svarta strecket ligger inom denna zon och en tätning har 
erhållits.

Figur 15a. Cuff Pilot™-manschettens tryckventil i den gröna zonen

Figur 15c. Cuff Pilot™-manschettens tryckventil i den röda zonen

Figur 15b. Cuff Pilot™-manschettens tryckventil i den gula zonen

3. Den gula zonen indikerar att trycket understiger 40 cm 
H2O. En tätning kan erhållas i den gula zonen. Om 
bälgens svarta streck dock rör sig in i den gula zonen 
under ingreppet kan detta vara ett tecken på 
tryckminskning eller underuppblåsning.

4. Den röda zonen indikerar att trycket överstiger 70 cm 
H2O. Detta kan vara ett tecken på tryckökning eller 
överuppblåsning. Trycket bör sänkas tills bälgens svarta 
streck är tillbaka i den gröna zonen.

VARNING! Blås aldrig upp manschetten för mycket.

KORREKT POSITION
Korrekt placering ska normalt leda till en läckagefri tätning 
mot stämbanden, med maskens spets i den övre 
esofagussfinktern. Patienten ska kunna ventileras lätt och 
tätningstrycket ska testas vid 20 cm H2O med Cuff Pilot™-
manschetens tryckventil i det gröna området. Hållarens 
undersida bör ligga an mot, men inte trycka mot, patientens 
läppar med hållaren i ingrepp i ett skårpar mellan MIN- och 
MAX-markeringarna på bitblocket.

INFÖRANDE AV ENDOSKOP
Endoskopkanalen underlättar införandet av endoskopet till 
den övre esofagussfinktern utan att endoskopläkaren behöver 
använda endoskopets manövreringsreglage (d.v.s. 
endoskopet ska INTE böjas för införandet). Vid gastroskopi 
visar normal framåtsikt hur enheten rör sig längs 
endoskopkanalen och går direkt in i esofagus. Esofagus kan 
förefalla ”täppa till” den distala änden av porten, och med 
varsamt framförande går endoskopet in i esofagsu under 
direkt visualisering. 

Se tabell 1 ovan för maximala endoskopstorlekar som tillåts 
för enheten. 
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ANESTESIUNDERHÅLL
Denna enhet tolereras väl av patienter som andas spontant 
vid användning under inhalationssedering eller intravenös 
sedering, förutsatt att sedering är tillräcklig för den kirurgiska 
stimulansnivån och att manschetten inte har blåsts upp för 
mycket.

Vid användning av denna enhet under övertrycksventilation 
(PPV) bör tidalvolymer inte överstiga 8 ml/kg, och 
toppinandningstryck bör hållas under det maximala trycket 
för luftvägstätning.

Om läckage uppstår under övertrycksventilation kan detta 
bero på följande: felplacering; för lätt sedering; allvarligt 
nedsatt lungkapacitet förknippad med ingreppet eller 
patientrelaterade faktorer; rubbning eller migrering av 
manschetten genom att patientens huvud vridits eller att man 
dragit i en mask som är otillräckligt fixerad. Alla dessa 
orsaker kan korrigeras med de lämpliga åtgärder som 
beskrivs i avsnittet ”RÅD EFTER INFÖRANDE AV LMA® 
GASTRO™ CUFF PILOT™” i bruksanvisningen.

ANVÄNDNING AV ENDOSKOPKANALEN

FÖRSIKTIGHET! Iaktta försiktighet när enheten 
används på patienter med misstänkt patologi i övre 
esofagusingången.

Vid gastroskopi bör endoskopet föras in under visualisering 
genom enheten (detta är inte möjligt med duodenoskop).

Endoskopkanalens primära funktion är att medge att ett 
endoskop förs in genom enheten.

Endoskopkanalens sekundära funktion är att tillhandahålla en 
separat kanal till och från mag-tarmkanalen. Detta kan styra 
gaser eller vätskor från patienten. Se tabell 1 ovan för 
maximala endoskopstorlekar.

Vid införande, såsom visas i figur 16, upptäcks ofta visst 
motstånd när endoskopet förs in genom enheten. Använd inte 
alltför stark kraft. Om ett endoskop av lämplig storlek inte kan 
föras in kan det bero på att masken har veckats eller är felaktigt 
placerad. Böjning av en enhet som kan vara för stor för 
patienten gör att endoskopet fastnar när det förs in. I dessa fall 
bör masken varsamt dras ut några mm eller flyttas. Använda 
kliniskt omdöme för att avgöra när endoskopet bör avlägsnas.

Trycket i manschetten kan stiga något efter att endoskopet 
har förts in på grund av tryck som tillämpas internt på 
manschetten. Trycket i manschetten bör övervakas för att 
säkerställa att det inte överstiger det maximala manschettryck 
som anges i tabell 1 ovan.

VARNING! För att undvika trauma, bör överdriven kraft 
inte användas vid någon tidpunkt under införandet av 
ett endoskopet genom enhetens endoskopkanal.

Figur 16. Införande av endoskop genom LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ i 
övre esofagussfinktern

RÅD EFTER INFÖRANDE
Otillräcklig sedering

Det vanligaste problemet efter införande är misslyckande att 
upprätthålla en tillräcklig sedering. Om detta inträffar ska 
sederingen fördjupas omedelbart med inhalationsmedel eller 
intravenöst. Sätt in manuell ventilation vid behov.

Dålig luftvägsförsegling/läckage

Om tecken på en dålig luftvägstätning eller luftläckage vid 
början av, eller under ett fall, kan en eller flera av följande 
åtgärder vidtas:

• Kontrollera att sedering är tillräckligt djup. Fördjupa den 
vid behov. 

• Kontrollera manschettrycket i början av, och med jämna 
mellanrum under ett fall, särskilt vid användning av lustgas. 

• Kontrollera att trycket i manschetten inte är > 60 cm H2O. 
Minska trycket i manschetten vid behov, samtidigt som 
tillräcklig tätning bibehålls. 

• Om masken sitter för högt i svalget, ska den tryckas in 
ytterligare för att bekräfta kontakt med den övre 
esofagussfinktern.

• Kontrollera att fixeringen är tillfredsställande genom att 
applicera gomtryck samtidigt som remmen fästs vid den 
justerbara hållaren. 

• Bekräfta alltid manschettens integritet före placering. 
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Felaktig placering av en luftvägsprodukt

I allmänhet kan felaktig placering av en luftvägsprodukt 
bedömas på två sätt: genom kapnografi eller genom 
observation av förändringar i tidalvolym, t.ex. en minskad 
utandad tidalvolym. Om felaktig placering misstänks, 
kontrollera om det finns en jämn, oval halssvullnad som 
sträcker sig nedanför sköldkörtelbrosket. Om detta inte finns, 
kan det indikera främre felplacering av maskspetsen i 
larynxöppningen, särskilt om det är en ovanligt långvarig 
expirationsfas. Om placeringen av enheten är felaktig, kan 
enheten avlägsnas och föras in igen när sederingen är 
tillräckligt djup för återinförande.

Migrering av denna enhet under användning kan uppstå på 
grund av att endoskopet rör sig, alltför kraftig uppblåsning av 
manschetten, en manschett med utbuktningar och/eller 
oavsiktlig rubbning. Kontrollera manschettrycket i början och 
regelbundet under ett fall, verifiera manschettens integritet 
före användning och se till att den är korrekt fixerad. Om 
enheten hoppar ut ur munnen under införande kan det hända 
att masken är felaktigt placerad eller så är patienten 
otillräckligt bedövad. 

UPPVAKNANDE
Avlägsnande bör endast utföras av lämpligt utbildad och 
utrustad uppvakningspersonal. Enheten avlägsnas oftast i 
operationssalen, men i likhet med andra LMA®-luftvägar 
tolereras den väl och upprätthåller luftvägarna under 
uppvaknande på uppvaket. Manschetten får aldrig vara helt 
tömd vid denna tidpunkt. Om manschetten är HELT tömd 
innan effektiva svälj- och hostreflexer har återkommit kan 
sekret i övre svalget komma in i struphuvudet, och provocera 
hosta eller larynxspasm.

Avlägsna enheten i en ”rullande” rörelse när patienten kan 
öppna munnen på uppmaning och töm manschetten 
tillräckligt när den är i munnen för att inte skada patientens 
tänder under avlägsnandet. Det rekommenderas att 
manschetten förblir uppblåst när enheten tas ut ur esofagus, 
eftersom detta kan medge att mer sekret avlägsnas när den 
tas bort.

Patientövervakningen bör fortsätta under uppvaknandet. I 
förekommande fall kan syre administreras kontinuerligt 
genom anestetikaslangen eller via ett T-stycke som är fäst vid 
enhetens proximala ände.
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ANVÄNDNING MED 
MAGNETRESONANSTOMOGRAFI (MRT)

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är MR-säker (vilket betyder att den 
inte medför några kända risker i MR-miljöer).

MR-säker

SYMBOLDEFINITION

Tillverkare 

Se bruksanvisning på denna 
webbplats: www.lmaco.com

Luftuppblåsningsvolym/tryck i 
manschetten

Patientens vikt

Varning (läs bruksanvisningen före 
användning)

Inte tillverkad av naturgummi (latex)

Ömtålig, hanteras varsamt

Håll produkten borta från solljus

Produkten ska hållas torr

Denna sida upp

Produktkod

Satsnummer

CE-märkning

Tillverkningsdatum

MR-säker

Får inte återanvändas.

Får inte steriliseras om

Denna produkt är inte tillverkad med 
ftalater 

Steriliserad med etylenoxid

Bäst före

Får inte användas om emballaget är 
skadat

Antal
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ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA KORREKT 
MASKPOSITION
• Efter införande ska manschetten blåsas upp till högst 

60 cm H2O tryck i manschetten. 

• Anslut till anestetikaslangen och kontrollera att det inte 
förekommer läckor från endoskopkanalen och 
luftvägsslangen. 

• Kontrollera bitblockets position. 

• När enheten väl är korrekt placerad, ska den fixeras på 
plats med hjälp av den justerbara hållaren och remmen. 

 
KORREKT pLacERing FELaKTig pLacERing FELaKTig pLacERing FELaKTig pLacERing

SpETSEn baKOm aRyTEnOid-
Och RingbROSKEn SpETSEn FöR högT i SvaLgET SpETSEn i övRE LaRynx SpETSEn viKT baKåT

Gasläcka från 
endoskopportar

Nej Ja Ja Nej

Bitblock
Ungefär halvvägs mellan 
tänderna

För högt
Ungefär halvvägs mellan 
tänderna

För högt

Ytterligare verifiering
Införande av endoskopet till 
maskspetsen visar att 
endoskopkanalen är öppne 

Ytterligare intryckning 
eliminerar läckage

Ytterligare intryckning ökar 
obstruktion

Svårigheter att föra in 
endoskopet indikerar en 
ockluderad endoskopkanal
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pRObLEm EFTER inFöRandE möjLig/möjLiga ORSaK/ORSaKER möjLig/möjLiga LöSning/LöSningaR

Dålig luftvägstätning/luftläckage 
(hörbart luftläckage, dålig 
ventilation)

Masken sitter för högt i svalget För in masken vidare och säkra luftvägsslangarna igen

Otillräcklig sedering Fördjupa sederingen

Dålig fixering Kontrollera gomtryck och korrekt fixering

Manschetten är uppblåst för mycket Kontrollera manschettrycket i början och regelbundet under ett 
ingrepp, i synnerhet vid användning av lustgas för att se till att det 
inte överstiger 60 cm H2O (justera vid behov)

Gasläckage upp till endoskopet 
med eller utan PPV

Masken sitter för högt i svalget För in masken vidare och säkra luftvägsslangarna igen 

Felaktig placering i övre larynx Ta bort och för in igen

Öppen övre esofagussfinkter Monitor

Luftvägsobstruktion (svår 
ventilation, fonation, stridor)

Felaktig placering i övre larynx Ta bort och för in igen

Maskens distala spets trycker på stämbandsingången 
med mekanisk stängning av stämbanden

Kontrollera att sederingen är tillräcklig och att 
uppblåsningstrycket i manschetten är rätt

Placera patientens huvud/hals i ”sniffande” position

Försök med PPV eller lägg till PEEP

Vikning av manschettens väggar medialt Överväg att föra in en storlek mindre LMA® Gastro™ Cuff Pilot™

Säkerställ korrekt manschettuppblåsningstryck

Gastrisk insufflation
Maskens distala spets vikt bakåt Ta bort och sätt tillbaka eller svep digitalt bakom spetsen

Masken sitter för högt i svalget För in masken vidare och säkra luftvägsslangarna igen

Migration, rotation eller masken 
hoppar ur munnen

Manschetten är uppblåst för mycket Kontrollera manschettrycket i början och regelbundet under 
ingreppet, i synnerhet vid användning av lustgas, för att se till att 
det inte överstiger 60 cm H2O (justera vid behov)

Utbuktningar i manschetten Bekräfta manschettens integritet före användning

Oavsiktlig rubbning Säkerställ korrekt fixering

Maskens distala spets vikt bakåt Ta bort och sätt tillbaka eller svep digitalt bakom spetsen

Dålig fixering Kontrollera gomtryck och korrekt fixering

Motstånd vid införande av 
endoskop

Otillräcklig smörjning Tillsätt smörjmedel och försök att föra in endoskopet på nytt

Masken sitter för högt i svalget, vilket kan böja 
endoskopet

För in masken vidare och säkra luftvägsslangarna igen

Masken sitter för lågt i svalget, vilket kan böja 
endoskopet

Dra ut masken en liten bit och säkra luftvägsslangarna igen

Felaktig placering i övre larynx Ta bort och för in igen

Manschetten är uppblåst för mycket Kontrollera trycket i början och regelbundet under ett ingrepp, 
särskilt vid användning av lustgas, för att kontrollera att det inte 
överstiger 60 cm H2O

RÅD EFTER INFÖRANDE AV LMA® GASTRO™ CUFF PILOT™
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© 2019 Teleflex Incorporated

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får 
mångfaldigas, lagras i ett söksystem eller överföras i någon 
form eller på elektrisk/elektronisk eller mekanisk väg, genom 
fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående 
tillstånd från utgivaren.

Teleflex, Teleflex-logotypen, LMA, LMA Gastro och Cuff Pilot 
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
Teleflex Incorporated eller dess närstående bolag i USA och/
eller andra länder.

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ skyddas av patent och patentansök-
ningar som tillhör Teleflex Incorporated eller dess dotterbolag 
i USA och andra länder. Se www.lmaco.com/IP för ytterligare 
information.

Den information som ges i detta dokument är korrekt vid 
publiceringstillfället. Tillverkaren förbehåller sig rätten att 
förbättra eller ändra produkterna utan föregående 
meddelande.

Läs alltid anvisningarna om indikationer, kontraindikationer, 
varningar och försiktighetsåtgärder liksom information om 
vilka LMA®-luftkanaler som är bäst lämpade för olika kliniska 
tillämpningar.

Tillverkarens garanti:

LMA® Gastro™ Cuff Pilot™ är avsedd för engångsbruk. Den är 
garanterad mot tillverkningsfel vid leveransen. Garantin 
gäller endast om produkten har köpts från en auktoriserad 
distributör.

TELEFLEX FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, 
UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM KURANS ELLER 
ÄNDAMÅLSENLIGHET.

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

Utgåva: PBF-2109-000 Rev B SV
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