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FORSIKTIG: I henhold til amerikansk lovgivning 
skal dette produktet kun selges av eller etter 
rekvisisjon fra godkjent helsepersonell. 

ADVARSEL: LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal 

Introducer (tilbehør) leveres usterile, og må 
rengjøres og steriliseres før første gangs bruk, og 
før hver påfølgende bruk. Emballasjen tåler ikke 
høye autoklaveringstemperaturer, og skal kastes 
før sterilisering. 

ADVARSEL: Les alle advarsler, forholdsregler og 
instruksjoner i bruksanvisningen, før bruk. 
Dersom dette ikke gjøres, kan pasienten bli 
alvorlig skadet eller omkomme. 

1 BESKRIVELSE AV ENHET 

LMA®-luftveisenheten er en innovativ luftveisslange for 
supraglottis. Siden LMA®-luftveisenheten ble kommersielt 
tilgjengelig i 1988, har den blitt brukt på over 200 millioner 
pasienter i rutine- og akuttprosedyrer. 

LMA® ProSeal™ er en avansert utgave av LMA®- 
luftveisenheten, som kan brukes for de samme 

indikasjonene som LMA® Classic™. LMA® ProSeal™ er 
utviklet for å gi flere fordeler enn LMA® Classic™, og 
dette utvider omfanget av prosedyrer som en LMA®-
luftveisenhet er indisert for. Mens LMA® Classic™ kan 
brukes med positiv trykkventilasjon (PPV) med lavt trykk, 
er LMA® ProSeal™ spesielt utviklet for bruk med PPV med 
og uten muskelavslappende midler ved høyere 
luftveistrykk. LMA® ProSeal™ beskytter ikke luftveien mot 
effektene av regurgitasjon og aspirasjon. 

LMA® ProSeal™ har fire hovedkomponenter: maske, 
inflateringsslange med pilotballong, luftveisslange og 

dren (figur 1). Masken er utformet slik at den tilpasses 
konturene i hypofarynx, og lumen vender mot 
larynxåpningen. Masken har en hovedmansjett som 

forsegles rundt larynxåpningen, og de store størrelsene 
har også en bakre mansjett som bidrar til at 
forseglingen forsterkes. En slange for inflatering er 

festet til masken, og den munner ut i en pilotballong og 
en ventil som brukes til å blåse opp og slippe luften ut 
av masken. Det er også festet en rød plugg til ventilen. 

Pluggen gjør at overskuddsluft i masken kan slippes ut 
under autoklavering. Den forhindrer at mansjetten 

utvides hvis den er åpen under dampautoklavering. 
Pluggen må fjernes før autoklavering og festes igjen 

før klinisk bruk. 
 

Enkelte eldre LMA® ProSeal™-enheter har kanskje ikke 
den røde pluggen. Et dren ligger parallelt med 
luftveisslangen og krysser gjennom bunnen av 
maskeåpningen ved maskens tupp overfor den øvre 
lukkemuskelen i spiserøret. Luftveisslangen er 
wireforsterket for å forhindre at den kollapser, og den 
munner ut i et standard koblingsstykke på 15 mm.  

For at den skal passe til neonatal anatomi, har ikke LMA® 
ProSeal™-størrelse 1 biteblokk (figur 2). LMA® ProSeal™-
størrelse 1 skiller seg i tillegg fra de andre størrelsene ved 
at den har et relativt større dren (8 fr). 

Ingen av komponentene inneholder naturgummilateks. 
LMA® ProSeal™ skal ikke brukes mer enn 40 ganger. 
LMA® ProSeal™ har, i tillegg til de velkjente 
egenskapene til LMA® Classic™, følgende egenskaper: 

• Mykere mansjettmateriale, dypere maske og 
spesiell mansjettutforming som gjør at 
forseglingen er bedre enn for LMA® Classic™ for et 
gitt mansjettrykk på  voksenstørrelsene. 

• Endret mansjettilpasning som gjør at forseglingen er 
bedre enn for LMA® Classic™ ved et gitt mansjettrykk. 

• En kanalåpning (eller et dren) ved den øvre 
lukkemuskelen i spiserøret, som gjør at 
mageinnhold kan dreneres, og som gir tilgang til 
fordøyelseskanalen. Drenet skal også forhindre 
utilsiktet gastrisk insufflasjon. 

• Et dren som tilrettelegger for blind innføring av 
orogastriske slanger, i alle pasientstillinger, uten 
behov for Magills tang. 

• En dobbeltslange, som reduserer sannsynligheten 
for at masken vrir seg. Den nye mansjettprofilen, 
sammen med de fleksible slangene, gjør at enheten 
sitter bedre på plass. 

• En integrert biteblokk (unntatt LMA® ProSeal™ 
størrelse 1), som reduserer faren for at luftveien 
blokkeres eller at det oppstår skade på slangen. 

• En plasseringsstropp for LMA® ProSeal™ 

Introducer, som også passer til pekefingeren eller 
tommelen ved manuell innføring (figur 3). 

• Når drenet plasseres inne i mansjetten, blokkerer 
ikke epiglottis luftveisslangen. Dette eliminerer 
behovet for åpningsstøtter. 

LMA® ProSeal™ er utformet slik at den skal føre til 
minst mulig grad av stimulering i luftveien. Når den 
er ført helt inn med den anbefalte innførings-
teknikken, trykker den distale tuppen av mansjetten 
mot den øvre lukkemuskelen i spiserøret. Sidene 

Figur 3: LMA® ProSeal™ med LMA® ProSeal™ 
Introducer på plass. 
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Figur 2: Komponentene i LMA® ProSeal™ størrelse 1. 
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Figur 1: Komponentene i LMA® ProSeal™ i størrelsene 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 og 5. 
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vender inn i pyriform fossa, og den øvre kanten 
hviler mot tungeroten (figur 4). 

 

Tilbehørsenhet: LMA® ProSeal™ Introducer er et tilbehør til 
LMA® ProSeal™. Det er en fjernbar innføringsenhet som 
gjør det mulig å føre inn LMA® ProSeal™ uten at det er 
behov for plassere fingrene i pasientens munn. LMA® 
ProSeal™ Introducer leveres med den anbefalte 
bøyningsgraden, og kan brukes umiddelbart. Den leveres 
usteril og autoklaverbar. LMA® ProSeal™ Introducer er 
tilgjengelig i de to følgende modellene med forskjellig 
størrelse og bruksområde: 

LMA® ProSeal™ Introducer størrelse 1–2,5: Denne 
innføringsenheten brukes med LMA® ProSeal™ størrelse 
1 til 2,5. Hovedkomponentene til innførings-enheten er 
håndtaket og kroppen. Begge komponentene er laget av 
rustfritt, medisinsk stål.  

LMA® ProSeal™ Introducer størrelse 3–5:  Denne 
innføringsenheten brukes med LMA® ProSeal™ størrelse 
3 til 5. Hovedkomponentene til innføringsenheten er 
håndtaket, kroppen og hylsen. Håndtaket og kroppen er 
laget av rustfritt stålmateriale for medisinsk bruk. Hylsen er 
laget av medisinsk silikon.  

LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer skal kun 
brukes av helsepersonell som har opplæring i håndtering av 
luftveier. 

2 INDIKASJONER FOR BRUK 

LMA® ProSeal™ 

LMA® ProSeal™ er indisert for å oppnå og opprettholde 
kontroll over luftveiene ved rutinemessige og akutte 
anestesiprosedyrer for fastende pasienter med enten 

spontan eller positiv trykkventilasjon. Den er også 
indisert for å holde luftveien åpen ved kjente eller 
uventede og vanskelige luftveisproblemer. 

LMA® ProSeal™ er ikke indisert for bruk som erstatning 
for endotrakealtuben, og den er best egnet for bruk 
under planlagte operasjoner der trakeal intubering ikke 
er nødvendig. 

LMA® ProSeal™ kan brukes til å etablere en 
umiddelbart fri luftvei under hjerte-lunge-redning (HLR) 
hos en dypt bevisstløs pasient som mangler 
glossofaryngale eller laryngale reflekser og trenger 
kunstig åndedrett. I disse tilfellene må LMA® ProSeal™ 

bare brukes når trakeal intubering ikke er mulig. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

LMA® ProSeal™ Introducer er beregnet som et fjernbart 
innføringsverktøy for å forenkle innføring av LMA® 
ProSeal™ uten at det er behov for å plassere fingrene i 
pasientens munn. Den er indisert for å bruke under 
innføring av LMA® ProSeal™ uten at det er behov for å 
plassere fingrene i pasientens munn. 

3 INFORMASJON OM RISIKO OG NYTTE 

Ved bruk hos en dypt uresponsiv pasient som har 
behov for gjenoppliving, eller hos en pasient med 
vanskelig tilgjengelige luftveier i en akuttbehandling 
(dvs. “kan ikke intubere, kan ikke ventilere”), må 
risikoen for oppkast og aspirasjon veies opp mot de 
potensielle fordelene ved etablering av luftvei. 

4 KONTRAINDIKASJONER 

LMA® ProSeal™ 

På grunn av den potensielle risikoen for oppkast og 
aspirasjon, må ikke LMA® ProSeal™ brukes som en 
erstatning for en endotrakeal tube hos følgende 
elektive pasienter eller pasienter med vanskelig 
tilgjengelig luftvei i ikke-akutt behandling: 

• Pasienter som ikke har fastet, inkludert pasienter 
som ikke har en bekreftet faste. 

• Pasienter som er svært eller ekstremt overvektige, 
er mer enn 14 uker inn i et svangerskap eller har 
multiple eller massive skader, akutt abdominal- 
eller brystskade, da alle disse tilstandene er 
forbundet med forsinket gastrisk tømming eller 
bruk av opiatlegemidler før fasting. 

LMA® ProSeal™ er også kontraindisert hos: 

• Pasienter med fast nedsatt pulmonal komplianse, 
som for eksempel pasienter med pulmonal fibrose, 
fordi luftveien danner en lavtrykkforsegling rundt 
larynx. 

• Pasienter hvor høyeste inspirasjonstrykk for 
luftveiene ventes å overstige 30 cm H2O med 
LMA® ProSeal™. 

• Voksne pasienter som ikke er i stand til å forstå 
instruksjoner eller ikke kan svare tilstrekkelig på 
spørsmål om sin medisinske historie, siden disse 
pasientene kan være kontraindisert for bruk av 
LMA® ProSeal™. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner forbundet med 

LMA® ProSeal™ Introducer-tilbehørsenheten. 

5 ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER 

I denne brukerhåndboken vil det gis advarsler og 
forsiktighetsregler om potensielle sikkerhetsrisikoer knyttet 
til bruken av LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer, begrensninger ved bruk og tiltak som bør tas 
skulle disse oppstå. Brukeren skal gjøre seg kjent med 
følgende og alle andre advarsler og forsiktighetsregler i 
denne instruksjonshåndboken før bruk av LMA® ProSeal™ 
og LMA® ProSeal™ Introducer.  

5.1 Advarsler  

• LMA® ProSeal™ beskytter ikke pasienten mot 

virkningene av oppkast og aspirasjon.  

• Den gastriske tuben utelukker ikke muligheten for 

oppkast, og kan til og med gjøre oppkast mer 

sannsynlig, fordi den gastriske tuben kan gjøre den 

nederste øsofagus-sfinkteren udyktig.  

• Skulle enheten brukes hos en fastende pasient som har 

en risiko for tilbakeholdt mageinnhold, bør det settes i 

verk profylaktiske tiltak for å tømme mageinnholdet og gi 

egnet syrenøytraliserende behandling. Eksempler på 

forhold hvor fastende pasienter kan ha risiko for 

tilbakeholdt mageinnhold inkluderer, men begrenser seg 

ikke til: hiatusbrokk og moderat overvekt.  

• Hos pasienter med alvorlig orofaryngalt trauma skal 

enheten kun brukes når alle andre forsøk på å etablere 

en luftvei har mislyktes.  

• LMA® ProSeal™ viser påvirkninger av magnetisk felt i 

MR-miljøet. Se avsnitt 11 for MR-informasjon, før bruk 

av denne enheten i MR-miljø. Riktig fiksering av denne 

enheten er nødvendig for å forhindre mulig bevegelse 

på grunn av påvirkninger i det magnetiske feltet.  

• Diffusjon av dinitrogenoksid, oksygen eller luft kan øke 

eller redusere mansjettvolum eller -trykk. For å sikre at 

mansjettrykket ikke blir for høyt, må det under bruk 

måles regelmessig med en mansjettrykk-måler.  

• Når enheten brukes i spesielle miljøer, som oksygenrike 

miljøer, må nødvendige forholdsregler og 

forsiktighetsregler tas, særlig med hensyn til brannfare 

og brannhindring. Enheten kan antennes i nærvær av 

lasere og elektrokauteriseringsutstyr.  

• For å unngå trauma skal det ikke brukes overdreven 

kraft på noe tidspunkt under bruken av enhetene. 

Overdreven bruk av kraft må unngås til en hver tid.  

• Bruk ikke LMA®-luftveien eller noe av tilbehøret hvis de 

er skadet på noen måte.  

• Overinflater ikke mansjetten etter innføring. Unngå 

høyere trykk i mansjetten enn 60 cm H2O. Mansjetten er 

utformet for å fylles til et lavt trykk (omtrent 60 cm H2O). 

Overinflatering forbedrer ikke forseglingen, kan knyttes 

til mukosa-iskemi, kan føre til at enheten dislokeres og 

kan føre til at drentuben kollapser.  

• For høyt trykk i mansjetten kan føre til feilposisjon og 

larygofaryngal morbiditet, inkludert sår hals, dysfagi og 

nerveskade.  

• Alle de ikke-kliniske testene som er beskrevet i avsnittet 

«Test før bruk / funksjonstester», må utføres før hver 

bruk av LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer. 

Funksjonstestene skal utføres i et område og på en 

måte som er i samsvar med godkjent medisinsk praksis, 

som minimerer kontaminering av luftveisenheten før 

innføring. Dersom en av testene ikke bestås, indikerer 

dette at enheten har passert brukslevetiden, og bør 

skiftes ut.  

Tunge 
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Ary-epiglottisk fold 

Pyriform fossa 

Skjoldbrusk 

Posterior overflate 
av ringbrusk 
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Område for øvre 
lukkemuskel i spiserøret 

Cervikal del av spiserør 

Luftveisslangeåpning 

Mansjett 

Dren 

Drensåpning 

Figur 4: Dorsal visning av LMA® ProSeal™ som viser 
plassering i forhold til faryngal anatomi 
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• Ved bruk av smøremiddel, smør kun den posteriore 

overflaten av mansjetten, for å unngå blokkering av 

luftveisåpningen eller aspirasjon av smøremidlet.  

• Det bør brukes et vannløselig smøremiddel, som for 

eksempel K-Y Jelly®. Bruk ikke silikonbaserte 

smøremidler, da disse bryter ned LMA® ProSeal™- 

og LMA® ProSeal™ Introducer-komponentene. Det 

anbefales ikke smøremidler som inneholder 

Lidokain. Lidokain kan gi forsinket retur av 

beskyttelsesreflekser, og kan fremprovosere en 

allergisk reaksjon eller påvirke omgivelser og 

strukturer, inkludert stemmebåndene. 

• Bruk ikke bakteriedrepende midler, 

desinfeksjonsmidler eller kjemiske virkestoffer som for 

eksempel glutaraldehyd (Cidex®), etylenoksid, 

fenolbaserte rensemidler, rensemidler som 

inneholder jod eller kvarternære ammonium-

forbindelser, for å rengjøre eller sterilisere luftveien. 

Slike stoffer absorberes av materialene, og fører til 

at pasienten blir eksponert for potensielt alvorlige 

vevsforbrenninger og mulig forringelse av enheten. 

Ikke bruk en luftvei som har blitt eksponert for noen 

av disse stoffene.  

• Dersom enheten ikke blir ordentlig rengjort, skylt 

eller tørket, kan det føre til potensielt farlige rester 

eller utilstrekkelig sterilisering.  

• Enheten skal ikke bløtlegges eller senkes ned i 

væske før bruk.  

5.2 Forsiktighetsregler  

• Oppbevar enheten i mørke, kjølige omgivelser, og 
unngå direkte sollys og ekstreme temperaturer.  

• Laryngale spasmer kan inntreffe dersom pasienten blir 
for lett anestesert under kirurgisk stimulering, eller 
dersom bronkiesekreter irriterer stemmebåndene under 
oppvåkning fra anestesi. Dersom laryngale spasmer 
inntreffer, må årsaken behandles. Fjern kun enheten 
når beskyttelsesrefleksene i luftveien er helt kompetente.  

• Ikke dra i inflateringsslangen eller bruk unødvendig 
kraft ved håndtering av den, eller forsøk å fjerne 
enheten fra pasienten med inflateringsslangen, da 
den kan løsne fra mansjettpluggen.  

• Sørg for at alle avtagbare tannproteser er fjernet før 
innføring av enheten.  

• En upålitelig eller obstruert luftvei kan føre til tilfeller 
hvor enheten blir innført på feil måte.  

• Varsom håndtering er grunnleggende. LMA® 
ProSeal™ er laget av medisinsk silikon som kan få 
rifter eller perforeres. Unngå enhver kontakt med 
skarpe eller spisse objekter.  

• Skal kun brukes med de anbefalte manøvrene som er 
beskrevet i denne bruksanvisningen.  

• Brukte enheter skal håndteres og kasseres i samsvar 
med sykehusets protokoll for biologisk risikoavfall, og i 
henhold til alle lokale og nasjonale regelverk og 
forskrifter.  

• Dersom luftveisproblemene vedvarer, eller 
ventilering er utilstrekkelig, skal enheten fjernes og 
luftveier etableres med andre midler. 

• Et registreringskort for 40 gangers bruk medfølger 

hver enhet for å registrere bruksnummeret og -dato. 

Fyll ut registreringskortet for å gjøre enhetsgarantien 

gyldig.  

• Bruk kun en sprøyte med standard luerspiss for 

inflatering og deflatering.  

• Hansker skal brukes under klargjøring og innføring, for 

å minimere kontaminering av enheten.  

6 UØNSKEDE HENDELSER  

Det er rapportert om uønskede hendelser knyttet til 
bruken av laryngal maske-luftvei: Potensielle 
komplikasjoner inkluder luftveistraumer, dysfagi, sår 
hals, dysfoni, laryngospasme, obstruksjon, stridor, 
bronkospasme, heshet, kvalme og oppkast, oppstøt, 
aspirasjon, gastrisk distensjon, pasientintoleranse 
(f.eks. hoste) og munn-, leppe- eller tungeskade. 

Merk: For pasienter/brukere/tredjeparter i EU og 
land med identisk forordningsregime (forordning 
2017/745/EU om medisinsk utstyr): Hvis det oppstår en 
alvorlig hendelse under bruk av denne enheten eller 
som et resultat av bruk av denne enheten, skal dette 
rapporteres til produsenten og/eller autoriserte 
representanter og nasjonale tilsynsmyndigheter. 
Kontaktinformasjon for nasjonale tilsynsmyndigheter, 
samt ytterligere informasjon, finnes på EU-
kommisjonens nettside: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 FORBEREDELSE FOR BRUK  

Advarsel: LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer 
leveres i usteril tilstand, og må rengjøres og steriliseres 
før første gangs bruk og før hver påfølgende bruk. 
Emballasjen tåler ikke de høye 
autoklaveringstemperaturene, og må kastes før enheten 
steriliseres.  

Advarsel:  LMA® ProSeal™ Introducer (tilbehør) må 
rengjøres og steriliseres på samme måte som LMA® 
ProSeal™.  

Forsiktig: Bruk bare sprøyter med standard konisk 
luerspiss til fylling og tømming av luft.  

Forsiktig: Bruk hansker under forberedelsen og 
innføringen, for å redusere kontamineringen av enheten til 
et minimum.  

 

7.1 Reprosessering 

Generelle advarsler, forholdsregler og 
restriksjoner 

Korrekt håndtering og prosessering av håndtering av 
enheten skal kun gjennomføres av kvalifisert personell 
med spesialopplæring og tilfredsstillende erfaring innen 
sykehushygiene og steriliseringsteknologi. For å sikre 
trygg og effektiv reprosessering av enheten, har 
produsenten validert effektiviteten og kompatibiliteten 
av instruksjonene nedenfor. Det er sluttbrukerens 
ansvar å sikre at rengjøringen og steriliseringen 
gjennomføres ved bruk av passende utstyr, materiell 
og personell, for å oppnå ønsket resultat. Eventuelle 
avvik fra instruksjonene må evalueres med hensyn på 
effektivitet og potensielle negative konsekvenser. 

Utstyret brukt under reprosesseringen skal valideres 
for effektivitet i henhold til internasjonale anerkjente 
standarder: 

- Rengjørings- og desinfeksjonsapparat oppfyller 
kravene i ISO 15883-serien og/eller 
ANSI/AAMI ST15883-serien. 

- Dampsteriliseringsapparat oppfyller kravene i 
EN 13060 / EN 285 samt ISO 17665 og/eller 
ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer og 
publiserte litteratur indikerer at rengjørings- og 

steriliseringsprosedyrene for LMA® ProSeal™ og LMA® 

ProSeal™ Introducer, som angitt nedenfor, er 
tilstrekkelig for å deaktivere konvensjonelle patogener 
(f.eks. bakterier, sopp og virus). Hos pasienter med 
kjent eller mistenkt spongiform encefalopati, anbefales 
det at institusjonen følger WHOs retningslinjer for 

destruksjon, fremfor gjenbruk, av LMA® ProSeal™ og 

LMA® ProSeal™ Introducer etter bruk. 

Advarsel: Før første gangs bruk og hver etterfølgende 
bruk skal alle enheter reprosesseres som beskrevet i 
avsnittene nedenfor. Følg produsentens instruksjoner 
og advarsler for alle dekontaminerende midler, 
desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler som brukes. 

Forsiktig: Varsom håndtering er avgjørende. LMA® 
ProSeal™ er laget av medisinsk silikon og kan revne 
eller perforeres. Unngå enhver kontakt med skarpe 
eller spisse gjenstander.  

Advarsel: Med riktig rengjøring, sterilisering og 
håndtering kan LMA® ProSeal™ trygt brukes 40 ganger. 
Det anbefales ikke at enheten brukes mer enn 40 
ganger, da komponentene kan forringes, noe som kan 
resultere i svekket funksjon eller plutselige feil på 
enheten. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for feil 
som skriver seg fra mer enn 40 gangers bruk.  

Emballasjen tåler ikke høye temperaturer som oppstår 
ved autoklavering, og skal kastes før sterilisering. 

REPROSSESERING FØR FØRSTE GANGS 
BRUK OG ALL SENERE BRUK 

Forberedelser før reprosessering 

Fjern alle spor av kontaminasjon umiddelbart etter bruk, 
for å unngå at det fester seg på utstyret. Bruk ikke 
fikseringsmidler eller varmt vann (>40 °C / 104 °F). 
Lagring og transport av enheten til 
reprosesseringsstedet må gjøres i en forseglet 
beholder. 

RENGJØRING 

Advarsler og forholdsregler 

Advarsel: Ikke bruk bakteriedrepende midler, 
desinfiserende midler eller kjemiske stoffer, for 
eksempel glutaraldehyd (Cidex®), etylenoksid, 
fenolbaserte midler, midler som inneholder jod, eller 
invertsåper, til å rengjøre eller sterilisere luftveis-
enheten. Slike stoffer absorberes av materialene, og 
kan føre til at pasienten eksponeres for potensielt 
alvorlige brannsår og til at enheten kan forringes. Ikke 
bruk en luftveisenhet som har blitt eksponert for noen 
av disse stoffene. 
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Hvis anbefalte rengjøringsmidler nevnt i 
rengjøringsavsnittet ikke er tilgjengelige, kan milde 
eller enzymatiske rengjøringsmidler brukes i samsvar 
med produsentens instruksjoner. Merk at avvik fra 
disse instruksjonene, inkludert bruk av 
rengjøringsmidler ikke indisert i instruksjonene, krever 
en evaluering av enhetens effektivitet og hvorvidt den 
tåler rengjøringsprosessen. Slik evaluering krever 
vanligvis bruk av kvalifisert utstyr og utstyrsspesifikk 
ytelseskvalifisering/-validering. 

Advarsel: Utilstrekkelig rengjøring, skylling og tørking 

av LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer kan 
potensielt medføre risiko for mangelfull rengjøring og 
utilstrekkelig sterilisering. 

Det anbefales på det sterkeste å bruke renset vann 
(nylig tilberedt), svært rent vann eller sterilt vann til 
siste skylling. 

Manuell rengjøring  

Bruk alltid rengjøringskar som er akkurat blitt klargjort. 
Følg instruksjonene til produsenten av 
rengjøringsmiddelet for anbefalt temperatur, 
konsentrasjon og behandlingstid. 

Instruksjoner for manuell rengjøring har blitt validert 
ved bruk av følgende utstyr/rengjøringsmidler: 

Rengjøringsbørste: En myk børste i korrekt størrelse. 

Rengjøringsmiddel/rengjøringsprosess: 

A) Endozime® Dual Enzymatic Detergent, Ruhof 
Healthcare. 

Rengjøringsprosess ved bruk av rengjøringsmiddel A: 

1. Plasser LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer i nyblandet rengjøringsløsning 
(konsentrasjon: 0,8 %) ved 36 °C til 40 °C (97 °F 
til 104 °F), og vask enhetene nøye helt til all 
synlig forurensning er fjernet.  

2. Ved vasking av LMA® ProSeal™, kontroller at 
området bak LMA® ProSeal™ Introducer-
stroppen og under den interne 
dreneringsslangen er rengjort. 

3. Vask luftveisslangene ved å forsiktig sette 
børsten inn og dra den inn og ut. 

4. Rengjør dreneringsslangen ved å sette børsten 
forsiktig inn i den proksimale (ytre) enden av 
slangen. Vær varsom, så slangen ikke skades. 

5. Skyll alle komponentene grundig under rennende 
vann fra springen. (Merk: Vær spesielt 
oppmerksom på den indre tilbakeslagsventilen 
hvis denne har vært i kontakt med 
rengjøringsløsningen. Skyll grundig under 
rennende vann fra springen for å fjerne alle 
rester av rengjøringsmiddel, da disse kan 
forårsake ventilsvikt.) 

6. Undersøk alle komponentene nøye for 
gjenværende kontaminasjon. 

7. Hvis det oppdages gjenværende kontaminasjon, 
må hele rengjøringsprosedyren gjentas. 

Bank ventilen mot et håndkle, hvis det er fukt i ventilen. 

Tørkes tilstrekkelig i romtemperatur eller i et tørkeskap 
med sirkulerende luft. 

 

Eller, 
 

B) Tilbered en løsning (8–10 % v/v) av 
natriumbikarbonat. 10 % natriumbikarbonat kan 

tilberedes ved å blande 1 del natron med 
10 deler vann. 

Rengjøringsprosess med rengjøringsmiddel B:  

1. Plasser LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ 
Introducer i en nylaget rengjøringsløsning ved 

36 °C til 40 °C (97 °F til 104 °F), og vask dem 

grundig til all synlig kontaminasjon er fjernet. 

2. Tilbered nok en nylaget rengjøringsløsning, som 

beskrevet ovenfor, og vask enhetene grundig 

med passende myk børste. 

3. Ved vasking av LMA® ProSeal™, kontroller at 

området bak LMA® ProSeal™ Introducer-

stroppen og under den interne 
dreneringsslangen er rengjort. 

4. Vask luftveisslangene ved å forsiktig sette 

børsten inn og dra den inn og ut 

5. Rengjør dreneringsslangen ved å sette børsten 

forsiktig inn i den proksimale (ytre) enden av 
slangen. Vær varsom, så slangen ikke skades. 

6. Skyll alle komponentene grundig under rennende 

vann fra springen. (Merk: Vær spesielt 
oppmerksom på den indre tilbakeslagsventilen 

hvis denne har vært i kontakt med 

rengjøringsløsningen. Skyll grundig under 
rennende vann fra springen for å fjerne alle 

rester av rengjøringsmiddel, da disse kan 

forårsake ventilsvikt.) 

7. Undersøk alle komponentene nøye for 

gjenværende kontaminasjon. 

8. Hvis det oppdages gjenværende kontaminasjon, 
må rengjøringsprosedyren gjentas. 

Bank ventilen mot et håndkle, hvis det er fukt i ventilen. 

Tørkes tilstrekkelig i romtemperatur eller i et tørkeskap 
med sirkulerende luft. 

Maskinrengjøring 

Maskinrengjøringsinstruksjonene har blitt validert ved 
bruk av følgende utstyr: 

Oppvaskmaskin: Miele G7735 CD, Miele-
standardstativ med skylleporter. 

Rengjøringsmidler: Deconex® PowerZyme, Borer 
Chemie AG 

Tøm mansjettene fullstendig. Sett enhetene på 

instrumentstativet. Kontroller at alle enhetene er satt 

på plass riktig, for å sikre at både innvendige og 
utvendige områder på enheten kan nås. Koble 
luftveienes lumen til skylleportene. 

Start vaskeprosessen: Miele G 7735 CD rengjørings- 

og desinfeksjonsmaskin, Vario TD-program: 

1. 2 min. forvask med kaldt vann (35 °C / 95 °F) 

2. Tøm 

3. 5 min rengjøring med Deconex® PowerZyme, 

0,5 % ved  55 °C (131 °F) 
4. Tøm 

5. 3 min. nøytralisering med kaldt vann 

(35 °C / 95 °F) 

6. Tøm 

7. 2 min. skylling med kaldt vann (35 °C / 95 °F) 

 

8. *Valgfri termisk desinfisering med påfølgende 
automatisk rengjøring 

5 min. termisk desinfisering ved 90 °C / 194 °F 

Sørg for tilstrekkelig tørketid (f.eks. luftsirkulasjon ved 
70 °C (158 ºF) i 1 time). 

*Desinfeksjon 

Termisk desinfisering kan gjennomføres som en del av 
den automatiske rengjøringsprosessen, som i trinn 8 
for Vario TD-programmet. 
 
INSPEKSJON, VEDLIKEHOLD OG TESTING 

Enheten skal kontrolleres og funksjonstestes som 
beskrevet i avsnittet «Test før bruk / funksjonstester». 

Alle funksjonstestene og inspeksjonene beskrevet i 
denne bruksanvisningen, må gjennomføres som en del 
av hver reprosesseringsprosedyre før sterilisering av 
LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer. Hvis 
noen av de respektive testene mislykkes, indikerer 
dette at enheten har overgått sin levetid og må byttes 
ut. 

EMBALLASJE 

Den valgte emballasjen for termisk sterilisering må 
samsvare med kravene i ISO/ANSI AAMI ISO 11607. 
For USA: Bruk steriliseringsinnpakning som er 
godkjent av FDA. 

Kontroller at det ikke finnes gjenværende fukt før 
innpakking i steriliseringsinnpakningen. 

STERILISERING 

Advarsler og forholdsregler 

Dampautoklavering er den eneste anbefalte 
steriliseringsmetoden for LMA® ProSeal™ og LMA® 
ProSeal™ Introducer. 

Overholdelse av følgende prosedyre er viktig for å 
sikre sterilisering uten å skade LMA® ProSeal™ og 
LMA® ProSeal™ Introducer. 

Advarsel: Integriteten til de gjenbrukbare LMA® 
ProSeal™- og LMA® ProSeal™ Introducer-materialene 
vil bli påvirket hvis sterilisasjonssyklusen overstiger 
134 °C (273 °F). 

Autoklaver varierer i utforming og ytelsesegenskaper. 
Syklusparametrene må derfor alltid verifiseres mot 
autoklaveprodusentens skriftlige instruksjoner for den 
spesifikke autoklaven og lastkonfigurasjonen som 
brukes.  

Helsepersonell er ansvarlig for å følge 
steriliseringsprosedyrene som er spesifisert. Hvis dette 
ikke gjøres, kan helseinstitusjonens 
steriliseringsprosedyre være ugyldig.  

Sterilisering av LMA® ProSeal™ (uten rød plugg)  

Tøm mansjetten for luft umiddelbart før 
dampautoklavering. Trekk ut sprøytens stempel for å få 
vakuum i mansjetten. Koble deretter fra sprøyten mens 
vakuumet opprettholdes. Kontroller at sprøytene som 
brukes til å tømme mansjetten og ventilen, er tørre. 

Unngå bruk av overdreven kraft når sprøyten settes inn 
i ventilporten, for å unngå at ventilen skades. Tøm 
sprøyten, og fjern den fra ventilporten før autoklavering.  

Hvis mansjetten på en tømt LMA® ProSeal™ uten manuell 
ventil umiddelbart og spontant blåses opp etter at 
sprøyten er fjernet, skal masken ikke autoklaveres eller 



Bruksanvisning 
NO – Norsk versjon 

7 

 

brukes på nytt. Dette indikerer at enheten er defekt. Det 
er imidlertid normalt at mansjetten fylles sakte med luft 
over en periode på flere timer, siden gass kan trenge 
gjennom silikonmaterialet.  

Forsiktig: Rester av luft eller fuktighet i mansjetten 
utvides ved de høye temperaturene og det lave 
trykket i autoklaven, og forårsaker uopprettelig 
skade (utbulning og/eller ruptur) på mansjetten 
og/eller inflateringsballongen.  

Sterilisering av LMA® ProSeal™ (med rød plugg)  

For LMA® ProSeal™ med rød plugg er det ikke 
nødvendig å tømme luften fra mansjetten før den 
dampautoklaveres, så det er normalt at LMA® 
ProSeal™ er oppblåst når den fjernes fra autoklaven, 
forutsatt at den manuelle ventilen er åpen.  

Forsiktig: Kontroller at den manuelle ventilen på 
LMA® ProSeal™ er åpen under sterilisering, for å 
forhindre at det oppstår utbulning på mansjetten.  

Steriliseringsinnstillinger 
Dampsterilisering er anbefalt enten ved bruk av pre-
vakuum eller tyngdekraftfortrengning. Hver av de 
følgende syklusene er validert i henhold til 
internasjonalt harmoniserte standarder for å sikre et 
steriliseringsnivå (SAL) som er hensiktsmessig for 
den tiltenkte bruken av enheten, og som samsvarer 
med internasjonale standarder og retningslinjer. 

Type Temperatur Ventetid Minste 
tørketid 

Prevac-
syklus 

134 °C 
(273 °F) 

3 min. 16 min. 

Tyngdekraft-
fortrengning 

132 °C 
(270 °F) 

10 min. 1 min. 

Etter autoklavering må enheten kjøles ned til 
romtemperatur før den brukes.  

LAGRING 

Lagre den steriliserte enheten i romtemperatur, tørt 
og støvfritt. Beskytt enheten mot direkte sollys. 

Sterile, innpakkede instrumenter skal lagres i et 
dedikert, begrenset område som har tilstrekkelig 
ventilasjon og beskytter mot støv, fukt, insekter, 
skadedyr og temperatur-/luftfuktighetsavvik. 

7.2 Test før bruk / funksjonstester  

Advarsel: Alle de ikke-kliniske testene som beskrives 
nedenfor, må utføres før hver bruk av LMA® ProSeal™ 

og LMA® ProSeal™ Introducer. Funksjonstestene må 
utføres i et område og på en måte som samsvarer med 
godkjent medisinsk praksis som reduserer 
kontaminering av luftveisenheten til et minimum før 
innføring. Hvis en av testene ikke bestås, indikerer dette 
at enheten ikke lenger kan brukes, og at den må byttes.  

7.2.1 Funksjonstest 1: Visuell kontroll  

LMA® ProSeal™  
• Undersøk om overflaten på luftveisslangen, 

mansjetten og drenet har skader, for eksempel 
hull, slitasje eller avskrapninger. 

• Undersøk innsiden av luftveisslangen, mansjetten 
og drenet for å sikre at det ikke finnes blokkeringer 
eller løse partikler. Eventuelle partikler i slangene 
må fjernes.  

• Undersøk gjennomsiktighetsgraden på slangene. 
Gjenbrukbare luftveisslanger blir gradvis misfarget 
når de blir eldre og gjenbrukes. 

LMA® ProSeal™ Introducer  

• Sjekk visuelt at enheten er fri for rester og ikke er 
skadet eller har feil, som f.eks. deformasjoner, 
overflatesprekker, osv. 

Advarsel: Bruk ikke LMA®-luftveien eller noe av 
tilbehøret hvis det finnes skader eller feil. 

Advarsel: Bruk ikke LMA® ProSeal™ hvis slanger er  
misfarget, da dette hemmer evnen til å se og 
effektivt fjerne fremmedlegemer under rengjøring, 
eller å se oppkast under bruk. 

Advarsel: Bruk ikke LMA® ProSeal™ hvis den er 
skadet eller hvis synlige partikler ikke kan fjernes fra 
innsiden av luftveisslangen, da disse kan pustes inn 
av pasienten etter innsetting. 

• Undersøk 15 mm-tilkoblingen. Den skal sitte tett i 
luftveisslangens ytre ende. 

• Kontroller at den ikke kan dras ut for hånd. 
Bruk ikke overdreven kraft eller vri tilkoblingen, 
da dette kan skade forseglingen. 

Advarsel: Ikke bruk LMA® ProSeal™ hvis 
masketilkoblingen ikke sitter stramt på den ytre 
enden av luftveisslangen.  

• Kontroller at den delen av LMA® ProSeal™-
drenet som ligger i masken, ikke er revnet eller 
perforert, og at det ikke finnes kontaminering 
mellom drenet og masken.  

• Kontroller om det finnes rynker eller folder på 
den bakre mansjetten på LMA® ProSeal™ hvis 
den er montert. Dette kan indikere utbulning.  

7.2.2 Funksjonstest 2: Fylling og tømming av 
luft  

• Før en sprøyte forsiktig inn i ventilporten, og 
tøm enheten for all luft, slik at 
mansjettveggene ligger stramt og flatt mot 
hverandre. Når du skal tømme LMA® 
ProSeal™ for luft, må du kontrollere at den 
røde pluggen er lukket. Fjern sprøyten fra 
ventilporten. Undersøk mansjettveggene for å 
fastslå om de fortsatt ligger stramt og flatt mot 
hverandre.  

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis mansjettveggene 
umiddelbart og spontant blåses opp igjen, selv om 
det bare skjer i liten grad.  

• Kontroller om det finnes rynker eller folder på 
den fullstendig lufttomme LMA® ProSeal™-
masken. Dette kan indikere utbulning. Hvis det 
finnes tydelige rynker, kan den bakre mansjetten 
ha alvorlig utbulning, og LMA® ProSeal™-
enheten kan ikke brukes.  

• Blås opp mansjetten med 50 % mer luft enn det 
anbefalte maksimale kliniske volumet (se Vedlegg 
– SPESIFIKASJONER). Alle tegn på at 
mansjetten tømmes for luft, indikerer at det finnes 
en lekkasje, som vil være påviselig innen to 
minutter. Undersøk om den oppblåste mansjetten 
er symmetrisk. Det skal ikke finnes ujevne 
utbulninger på noen ende eller sider.  

 

Advarsel: Ikke bruk LMA™-luftveisenheten hvis 
mansjetten lekker, eller hvis den buler ujevnt ut. 

• Undersøk inflateringsballongen mens enheten er 
50 % for mye oppblåst. Ballongformen skal 
være smal og ha en lett flat ellipseform, ikke 
kuleform.  

Advarsel: Ikke bruk LMA™-luftveisenheten hvis 
ballongen for inflatering er kuleformet eller ujevnt 
formet, da dette kan gjøre det vanskelig å måle 
trykket i mansjetten.  

• Mens enheten er 50 % for mye oppblåst, 
kontrollerer du innsiden av LMA® ProSeal™-
drenet fra begge ender av masken. Kontroller 
at drenet ikke er kollapset eller perforert.  

Advarsel: Hvis LMA® ProSeal™ brukes med 
kollapset eller blokkert dren, kan det forhindre 
ventilasjon av magen eller innføring av magesonde, 
og kan føre til at magen blåses opp og potensiell 
regurgitasjon. Hvis det brukes et perforert eller 
revnet dren, kan det forhindre at LMA® ProSeal™ 
kan blåses opp, eller det kan føre til lekkasje av 
anestesigasser.  

7.3 Forberedelser før innføring  

Før enheten føres inn, må mansjetten tømmes helt 
for luft, slik at den får en flat, kileformet form. 
Mansjettveggene må ikke ha noen rynker, og 
mansjetten må være rett i den distale enden (figur 
6a og 6b). Denne formen tilrettelegger for 
atraumatisk innføring og riktig plassering i pasienten. 
Den reduserer risikoen for at den distale enden 
føres inn i vallecula eller glottis, og unngår at den 
setter seg fast mot epiglottis eller arytenoidene.  

Før lufttømming av LMA® ProSeal™, og under 
klinisk bruk: kontroller at den røde pluggen er lukket.  

Metoder for lufttømming av mansjetten: 

Enheten kan også tømmes for luft manuelt ved at 
den distale enden komprimeres mellom en finger og 
tommelen (figur 5), slik at den får riktig fasong. De 
samme prinsippene og resultatene gjelder for alle 
metoder for tømming av enheten. 

Mansjettens posteriore overflate bør smøres rett før 
innføring, for å hindre at smøremiddelet tørker. 
Smør kun den posteriore overflaten på mansjetten. 
Da unngår du å blokkere luftveisåpningen eller at 
smøremiddelet aspireres. Det anbefales at en bolus 
med smøremiddel påføres den posteriore tuppen av 
den lufttomme mansjetten. Det er ikke nødvendig å 
påføre smøremiddel på maskens overflate. 

Advarsel: Det bør brukes et vannløselig 
smøremiddel, som for eksempel K-Y Jelly®. Bruk 
ikke silikonbaserte smøremidler, da disse bryter ned 
LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer-
komponentene. Det anbefales ikke å bruke 
smøremidler som inneholder Lidokain. Lidokain kan 
gi forsinket retur av beskyttelsesreflekser, og kan 

Figur 5: Manuell lufttømming av LMA® ProSeal™ (legg merke til 
manuelt trykk på tuppen). 
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fremprovosere en allergisk reaksjon eller påvirke 
omgivelser og strukturer, inkludert stemmebånd.  

Advarsel: Smør kun mansjettens posteriore 
overflate, for å unngå at glidemiddelet blokkerer 
luftveisåpningene eller aspirasjonen. 

8 INNFØRING 

8.1 Introduksjon 

Før LMA® ProSeal™ og LMA® ProSeal™ Introducer 
tas i bruk, må brukeren gjøre seg kjent med 
instruksjonene i denne håndboken.  

Advarsel: En feilplassert maske kan føre til en 
upålitelig eller blokkert luftvei eller at LMA® 
ProSeal™-drenet ikke klarer å lede væsker eller 
gasser fra magen. Dette kan føre til økt 
sannsynlighet for gastrisk insufflasjon hvis den 
brukes med PPV. Du må alltid kontrollere at 
masken er riktig plassert etter at den er ført inn.  

Advarsel: Kontroller at den røde pluggen er lukket 
under klinisk bruk, slik at ikke mansjetten tømmes 
for luft.  

Advarsel: Unngå overdreven bruk av kraft under 
innføringen av LMA® ProSeal™ eller innføringen av 
en magesonde gjennom LMA® ProSeal™-drenet. 
Dette for å unngå traume.  

Advarsel: Utilstrekkelig anestesi kan føre til hoste, 
holding av pusten eller laryngal spasme.  

Forsiktig: Etter endring av pasientens hode- og 
nakkeposisjon skal det bekreftes åpne luftveier på 
nytt.  

Før innføring er det viktig å legge merke til følgende 
punkter:  

• Kontroller at størrelsen på enheten er egnet til 
pasienten (se Vedlegg bakerst i håndboken). 
Områdene er omtrentlige, og valg av egnet 
størrelse må vurderes klinisk. 

• Mansjetten må alltid tømmes fullstendig for luft 
ved at sprøyten som brukes til å tømme ut 
luften, trekkes bestemt tilbake, og at det 
trekkes forsiktig i inflateringsslangen.  

• Kontroller formen på mansjetten og 
smøremiddelet, slik det beskrives tidligere.  

• Ha en ekstra, steril LMA™-luftveisenhet 
tilgjengelig og klar til umiddelbar bruk. Når det 
er mulig, bør også en LMA™-luftveisenhet i en 
annen størrelse være tilgjengelig.  

• Forhåndsoksygenér, og bruk standard 
overvåkningsprosedyrer.  

• Oppnå et tilstrekkelig anestesinivå før du 
prøver innføring. Motstand eller svelging, 
biting eller brekninger indikerer utilstrekkelig 
anestesi og/ eller feil teknikk. Uerfarne brukere 
bør velge et dypere anestesinivå.  

• Den ideelle hodeposisjonen er at hodet 
strekkes mens nakken bøyes i posisjonen som 
vanligvis brukes til trakeal intubering 
(innåndingsstilling). Dette oppnås ved at hodet 
skyves bakfra med hånden som ikke er aktiv, 
under innføringen. Det kan også brukes en 
pute for å holde nakken bøyd.  

• Hvis LMA® ProSeal™ Introducer brukes, kan 
det være mulig å redusere eller utelukke 
manipulering av hode og nakke.  

8.2 Induksjonsmetode  

Følgende induksjonsmetoder er kompatible med 
innføring av LMA® ProSeal™:  

• Propofol: Dette er det ideelle stoffet for 
innføring, siden det demper refleksene i den 
øvre luftveien på en optimal måte.  

• Inhaleringsinduksjon: Denne metoden gir 
utmerkede forhold under innføring hos barn og 
enkelte voksne.  

• Induksjon med tiopental eller annet barbiturat: 
Barbiturater alene er ikke et ideelt 
induksjonsmiddel for innføring.  

8.3 Innføringsmetode  

LMA® ProSeal™ kan føres inn med standardteknikken 
med pekefinger eller tommel, avhengig av tilgangen til 
pasienten.  

LMA® ProSeal™ kan også føres inn med LMA® 
ProSeal™ Introducer. Den dedikerte innføringsenheten 
kan gi en bedre metode for innføring enn tommel-/ 
fingerteknikkene, ved bruk av LMA® ProSeal™ i 
størrelsene 1 til 2 ½.  

Alle de tre teknikkene følger de samme prinsippene. 
For at LMA™-luftveisenheten skal plasseres riktig, må 
tuppen på mansjetten unngå å komme inn i vallecula 
eller den glottale åpningen, og den må ikke henge seg 
fast mot epiglottis eller arytenoidene. Mansjetten må 
tømmes for luft i den riktige kileformen (figur 6a og 6b), 
og må holdes presset mot pasientens posteriore 
faryngale vegg. For å unngå kontakt med fremre 
strukturer under innføringen må fingeren som brukes 
til innføringen, skyve slangen oppover (kranialt) under 
hele manøveren. 

 

 

 

  

Figur 6b 

Figur 6a: LMA ProSeal™-mansjett tilstrekkelig tømt for luft for 
innføring. 
 

Figur 7b: Brett slangene rundt LMA® ProSeal™ Introducer, og 
før den proksimale enden av luftveisslangen inn i det tilhørende 
sporet. 

Figur 9: Trykk tuppen av mansjetten mot den harde ganen. 

Figur 7a: Plasser tuppen av LMA® ProSeal™ Introducer i 
stroppen. 

Figur 8: LMA® ProSeal™ montert på LMA® ProSeal™ 
Introducer. 
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8.4 Innføringsteknikk med LMA® ProSeal™ 
Introducer  

Denne teknikken anbefales for LMA® ProSeal™ 
størrelse 1 til 2 ½.  

Velg den riktige størrelsen på innføringsenheten slik 
det vises i vedlegget bakerst i håndboken.  

Plasser tuppen av innføringsenheten inn i stroppen på 
baksiden av mansjetten (figur 7a). Brett slangene 
rundt den konvekse overflaten på bladet, og før den 
proksimale enden av luftveisslangen inn i det 
tilhørende sporet i verktøyet (figur 7b). LMA® 
ProSeal™ vises montert på innføringsenheten i figur 8.  

Mens du ser på, trykker du tuppen av mansjetten opp 
mot den harde ganen og trykker mansjetten flat mot 
den (figur 9). Under innføringen skal baksiden av 
masken være i kontakt med den harde ganen, og 
innsiden av masken skal vende mot tungen. Bekreft 
maskens posisjon, og før mansjetten lenger innover 
mot ganen (figur 10). Skyv kjeven nedover med 
langfingeren, eller be en assistent om å trekke 
underkjeven nedover et øyeblikk. 

 

 

En høyt buet gane kan kreve en lett lateral tilnærming. 
Se nøye inn i munnen for å verifisere at tuppen av 
mansjetten ikke har blitt brettet. Hold 
innføringsenheten nær haken, og roterer enheten 
innover i én jevn sirkelbevegelse (figur 11).  

Under innføringen følger du kurven for den rigide 
innføringsenheten. Kjeven skal ikke holdes åpen i 
svært stor grad mens denne bevegelsen 
gjennomføres, siden det kan føre til at tungen og 
epiglottis falles nedover og blokkerer slik at masken 
ikke kommer forbi. Ikke bruk håndtaket for å tvinge 
munnen åpen. Skyv inn i hypofarynx til det kjennes 
fast motstand (figur 12).  

Før innføringsenheten fjernes, flyttes hånden som ikke 
er aktiv, frem fra baksiden av pasientens hode for å 
stabilisere luftveisslangen (figur 13). Dette forhindrer at 
LMA® ProSeal™ trekkes ut igjen når innføringsenheten 
fjernes. Det gjør også at innføringen kan fullføres hvis 
full innføring ikke er oppnådd med innføringsenheten. 
Nå skal LMA® ProSeal™ være riktig plassert med 
tuppen fast presset mot den øvre lukkemuskelen i 
spiserøret. 

 

Forsiktig: Introduseren skal fjernes før inflatering og 
fiksering av LMA® ProSeal™. 

8.5 Innføringsteknikk med pekefinger  

Hold LMA® ProSeal™ som en penn, med pekefingeren 
skjøvet inn i stroppen på innføringsenheten (figur 14). 
Legg merke til bøyingen og plasseringen av hånden 
og håndleddet (figur 15).  

Mens du ser på, trykker du tuppen av mansjetten opp 
mot den harde ganen og trykker mansjetten flat mot 
den. Legg merke til plasseringen av hånden og 
håndleddet (figur 16). En høyt buet gane kan kreve en 
lett lateral tilnærming. Se nøye inn i munnen for å 
verifisere at tuppen av mansjetten er riktig flatet ut mot 
ganen før du fortsetter. 
 

 

Figur 10: Trykk mansjetten lenger inn i munnen mens du 
opprettholder trykket mot ganen. 

Figur 11: Sving enheten innover med en sirkelbevegelse mens 
du trykker mot konturene i den harde og myke ganen. 

Figur 13: Hold slangene fast mens du fjerner LMA® ProSeal™ 
Introducer. 

Figur 14: Hold LMA® ProSeal™ med pekefingeren i 
stroppen. 

Figur 12: Skyv enheten inn i hypofarynx til det kjennes 
motstand. 

Figur 17: Trykk masken opp mot den harde ganen. 

Figur 15: Hold enheten med pekefingeren i stroppen. Legg 
merke til det bøyde håndleddet. 

Figur 16: Trykk masken opp mot den harde ganen. 

Figur 17: Skyv masken innover mens du strekker ut 
pekefingeren. 

Figur 18: Skyv fingeren mot den andre hånden, som utøver 
mottrykk. 
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Hvis du åpner munnen ytterligere, blir det enklere å 
verifisere plasseringen av masken. Skyv kjeven 
nedover med langfingeren, eller be en assistent om 
å trekke underkjeven nedover et øyeblikk.  

Når pekefingeren føres lenger inn i munnen, 
strekkes fingerleddet mer ut (figur 17). Kjeven skal 
ikke holdes åpen i svært stor grad mens denne 
bevegelsen gjennomføres, siden det kan føre til at 
tungen og epiglottis falles nedover og blokkerer slik 
at masken ikke kommer forbi.  

Mens du bruker pekefingeren til å føre inn enheten, 
presser du bakover mot den andre hånden, som 
utøver mottrykk (figur 18). Ikke bruk overdreven 
kraft. Skyv enheten inn i hypofarynx til det kjennes 
fast motstand. Det er ikke mulig med full innføring 
med mindre pekefingeren er helt strukket ut og 
håndleddet er fullstendig bøyd (figur 19).  

Avhengig av størrelsen på pasienten kan det hende 
at fingeren strekkes helt ut i munnhulen før du 
kjenner motstand. 

 

 

Før du tar ut fingeren, flytter du hånden som ikke er 
aktiv, fra baksiden av hodet til pasienten og presser 
luftveisslangen ned (figur 20). Dette forhindrer at 
LMA® ProSeal™ trekkes ut igjen når fingeren fjernes. 
Det gjør også at innføringen kan fullføres hvis dette 
ikke er oppnådd med pekefingeren. Nå skal LMA® 
ProSeal™ være riktig plassert med tuppen fast 
presset mot den øvre lukkemuskelen i spiserøret. 

8.6 Innføringsteknikk med tommel  

Innføringsteknikken med tommel er nyttig hvis det 
er vanskelig å få tilgang til pasienten bakfra, eller 
hvis du trenger en luftvei raskt mens HLR startes. 
Tommelen føres inn i stroppen slik det vises i 
figur 21. Innføringen ligner på metoden der 
pekefingeren brukes.  

Når tommelen føres mot munnen, er fingrene 
strukket forover over pasientens ansikt. Tommelen 
er strukket helt ut og frem. Når tommelen presses 
mot den harde ganen, skyves også hodet i strukket 
stilling (figur 22–25). 

 

 

8.7 Innføringsproblemer 

Utilstrekkelig anestesidybde kan føre til hosting og 
at pusten holdes under innføring. Hvis dette skjer, 
må anestesien gjøres dypere umiddelbart med 
inhaleringsmidler eller intravenøse midler, og 
manuell ventilasjon må igangsettes.  

Hvis det ikke er mulig å åpne pasientens munn 
tilstrekkelig til å kunne føre inn masken, må du først 
kontrollere at pasienten er tilstrekkelig bedøvet. En 
assistent kan bli bedt om å trekke kjeven nedover. 
Dette gjør at det blir enklere å se inn i munnen og 
verifisere plasseringen av masken. Hold imidlertid 
ikke kjeven nedtrukket etter at masken har passert 
tennene.  

Mansjetten må presse slangen mot ganen gjennom 
hele innføringen, hvis ikke kan tuppen folde seg av 
seg selv eller på grunn av påvirkning fra en ujevnhet 
eller hevelse i posteriore farynx (f.eks. hypertrofiske 
mandler). Hvis mansjetten ikke flates ut eller begynner å 
brette seg når den føres inn, må masken trekkes ut og 
føres inn på nytt. Hvis mandlene er i veien, fungerer det 
ofte å vri litt på masken.  

Hvis problemene vedvarer med den valgte 
teknikken, kan du bruke en av de andre teknikkene 
som beskrives ovenfor.  

8.8 Oppblåsing av enheten  

Etter innføringen skal slangene stikke ut av munnen 
vendt bort fra hodet. Uten å holde i slangene blåser 
du opp mansjetten med akkurat nok luft til at det 
nås et mansjettrykk på 60 cm H2O (figur 26). 
Inflateringsvolumene som er oppgitt i vedlegget 
bakerst i håndboken, er de maksimale volumene. 
Ofte er kun halvparten av de maksimale volumene 
tilstrekkelig for å oppnå en forsegling og/eller oppnå 
et mansjettrykk på 60 cm H2O. 

 

 

Figur 25: Bruk den andre hånden til å fullføre innføringen 
som vist. 

Figur 19: Skyv enheten inn i hypofarynx til det kjennes 
motstand. 

Figur 21: Hold enheten med tommelen i stroppen. 

Figur 22: Plasser masken mot ganen. 

Figur 23: Når tommelen er overfor ganen, trykker du mot 
hodet (se pil) for å strekke hodet. 

Figur 24: Strekk fingrene over hodet, slik at tommelen kan 
føres innover. 

Figur 20: Trykk forsiktig på den ytre enden av luftveisslangen 
mens du tar bort pekefingeren. 

Ikke overskrid et 
trykk på 60 cm H2O 

Figur 26: Blås opp LMA® ProSeal™, ikke overskrid et trykk 
på 60 cm H2O. 
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Advarsel: Mansjetten må aldri blåses opp for mye 
etter at den er ført inn. Unngå mansjettrykk over 
60 cmH2O. Mansjetten er utformet for å blåses opp til 
et lavt trykk (cirka 60 cmH2O). For høyt trykk trenger 
ikke forbedre forseglingen, det kan assosieres med 
mukosa-iskemi, det kan føre til at enheten forskyves, 
og det kan føre til at drenet kollapser.  

Advarsel: For høyt trykk i mansjetten kan føre til 
feilplassering og laryngofaryngal morbiditet, 
inkludert sår hals, dysfagi og nerveskade.  

Startvolumet i mansjetten vil variere i henhold til 
pasienten, størrelsen på enheten, hodets stilling og 
anestesidybden. Ikke hold i slangen under 
inflatering av mansjetten, siden dette forhindrer at 
masken stabiliserer seg i riktig stilling. Noen ganger 
er det mulig å se at slangen beveger seg litt utover 
når den stabiliserer seg i hypofarynx.  

Tegn på riktig plassering kan omfatte ett eller flere 
av følgende: at slangen beveger seg lett utover ved 
inflatering, forekomst av jevn, oval hevelse i halsen 
rundt skjoldbruskkjertelen og ringbrusken, eller 
ingen synlig mansjett i munnhulen. 

8.9 Koble til anestesisystemet  

Vær forsiktig slik at du unngår at masken flytter på seg. 
Koble enheten til anestesikretsen, og bruk forsiktig 
manuell ventilasjon for å blåse opp lungene. Legg 
merke til eventuelle lekkasjer. Bruk auskultasjon og 
kapnografi for å bekrefte riktig gassutveksling. 
Auskulter i den anterolaterale halsregionen for å 
kontrollere om det kommer unormale lyder som kan 
indikere mild laryngal spasme eller lett anestesi.  

8.10 Diagnose for korrekt eller gal 
maskeposisjon  

Når LMA® ProSeal™ føres inn og blåses opp, må du 
følge nøye med på fremsiden av halsen for å 
observere om ringbrusken flyttes fremover, som 
indikerer at masketuppen passerte riktig bak den.  

Ved riktig plassering (figur 27a) skal forseglingen 
mot glottis (forsegling 1) med masketuppen mot den 
øvre lukkemuskelen i spiserøret (forsegling 2) være 
lekkasjefri. Biteblokken skal ligge mellom tennene. 
Hvis masken ligger for proksimalt som et resultat av 
ufullstendig innføring, vil det lekke gass fra den 
proksimale enden av drenet når lungene blåses opp, 
og det vil være liten beskyttelse ved eventuell 
gastrisk refluks (figur 27b). Denne situasjonen må 
rettes opp ved at masken plasseres på nytt. Ikke 
prøv å reparere lekkasjen ved å okkludere drenet.  

Noen ganger kan en dårlig tømt eller feilplassert 
maske komme inn i larynxens vestibulum (figur 27c). 
I denne situasjonen kan det være noe blokkering av 
ventilasjonen, og det kan lekke gass fra den 
proksimale enden av drenet. Til tross for tilstrekkelig 
anestesi forverres blokkeringen hvis masken presses 
ytterligere inn. Masken må tas ut og føres inn på nytt. 
Du bekrefter riktig plassering av masken eller 
registrerer feil plassering ved å plassere en liten bolus 
(1–2 ml) av smøregel i den proksimale enden av 
drenet. Hvis masken er riktig plassert, skal 
smøremiddelet bue seg og bevege seg lett opp og 
ned. Hvis det ikke er bevegelse, eller hvis smøre-
middelbolusen skyves ut, kan masken være feil 
plassert.  

Feilplassering eller utilstrekkelig tømming kan også 
føre til at tuppen av masken brettes tilbake over seg 
selv i hypofarynx, slik at drenet blokkeres (figur 27d). 
Hvis tuppen er brettet tilbake, kan det hende at 
smøregelen ikke beveger seg i en bue. En enkel, 
noninvasiv metode for å kontrollere om dette 
problemet finnes, er å føre en magesonde ned til 
enden av masketuppen for å verifisere at drenet er 
åpent. Hvis magesonden ikke når den distale enden 
av drenet, er det sannsynlig at masketuppen er brettet. 
Dette kan også bekreftes med fiberoptisk 
undersøkelse. Masken må tas ut og føres inn på nytt.  

 

 

For å skille mellom om masken ligger for høyt (figur 27b) 
eller om den har kommet inn i glottis (figur 28c), presser 
du masken lenger inn. Dette retter opp en lekkasje hvis 
masken sitter for høyt, men øker blokkeringen til 
ventilasjonen hvis masketuppen har kommet inn i glottis.  

Advarsel: Hvis det lekker fra drenet selv om enheten 
er riktig plassert, kan dette indikere at enheten er 
skadet (f.eks. et revnet eller perforert indre dren). Hvis 
enheten er skadet på noen måte, skal den ikke brukes. 

En veiledning som hjelper til med å nå riktig plassering 
av LMA® ProSeal™, er inkludert i vedlegget.  

8.11 Feste enheten  

Alle størrelsene av LMA® ProSeal™ har en innebygd 
biteblokk, med unntak av LMA® ProSeal™ størrelse 1. 
Når den er blåst opp, skal enheten festes med teip 
akkurat slik det vises i figur 28. Legg merke til det 
forsiktige trykket som påføres den ytre enden av 
luftveisslangen, når den festes. Dette sikrer at tuppen 
av masken trykkes sikkert mot den øvre 
lukkemuskelen i spiserøret. For å redusere risikoen for 
at enheten snur seg, fester du enheten med den ytre 
enden over haken i rett linje, slik det vises i figur 28. 

Ved bruk av LMA® ProSeal™ størrelse 1 må du 
være ekstra forsiktig under festing av 
luftveisenheten, for å sikre at mansjetten ikke 
roterer og forskyves. Selv om 
dobbeltslangeutformingen gjør luftveisenheten mer 
stabil og reduserer sannsynligheten for at den 
roterer, krever fraværet av biteblokk ekstra grad av 
forsiktighet.  

Advarsel: Når LMA® ProSeal™ størrelse 1 skal 
festes, må det utøves ekstra forsiktighet på grunn 
av mangelen på biteblokk. 

Forsegling 2 Forsegling 1 

Figur 27a: Riktig plassering 
LMA® ProSeal™ riktig plassert: god forsegling uten gastrisk 
insufflasjon. 

Figur 27b: Feil plassering 
LMA® ProSeal™ plassert for høyt i farynx: dårlig forsegling, 
gjør at gass og væske kan passere i retningene som vises av 
pilene. Lekkasje gjennom drenet kan elimineres ved å skyve 
masken lenger inn. 

Figur 27c: Feil plassering 
LMA® ProSeal™ plassert med tuppen i laryngal vestibulum. 
Ventilasjonen blokkeres og forringes hvis masken skyves 
lenger distalt. 

Figur 27d: Feil plassering 
LMA® ProSeal™-masken brettet tilbake over seg selv I 
hypofarynx, slik at drenet blokkeres. 
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9 VEDLIKEHOLD AV ANESTESI OG 
OPPVÅKNING  

Som med de andre metodene for luftveishåndtering, 
anbefales bruk av pulsoksymetri og kapnografi ved 
bruk av LMA® ProSeal™. Det kan brukes til enten 
spontan eller kontrollert ventilasjon.  

9.1 Spontan ventilasjon  

LMA® ProSeal™ tolereres godt hos spontant 
pustende pasienter når den brukes med volatile 
midler eller intravenøs anestesi, forutsatt at 
anestesien er tilstrekkelig til å utjevne kirurgisk 
stimuli og at det ikke er for høyt trykk i mansjetten.  

Utilstrekkelig anestesi kan føre til hoste, holding av 
pusten eller bevegelse hvis induksjonsmiddelet 
avtar før tilstrekkelige nivåer for anestesivedlikehold 
er oppnådd. Det er spesielt sannsynlig at dette skjer 
etter ekstra stimulering, for eksempel inngrep eller 
at pasienten snus, når nivået av anestesi er 
feilvurdert. Ventilasjonen må assisteres forsiktig til 
pustingen gjenopptas. 

9.2 Positiv trykkventilasjon (PPV)  

Selv om den kan brukes hos pasienter med spontan 
pusting, er LMA® ProSeal™ utformet for bruk med 
PPV, med og uten muskelavslappende midler. Når 
en avslapningsteknikk er valgt, kan det avslappende 
middelet gis enten før eller etter innføring.  

Hvis en endring i den kirurgiske eller diagnostiske 
prosedyren krever at det byttes til en avslapningsteknikk, 
kan et muskelavslappende middel alternativt gis når 
som helst. Det mykere mansjettmaterialet, den dypere 
maskeformen og den spesielle mansjettformen for 
LMA® ProSeal™ gir en mer varsom, men også mer 
effektiv forsegling mot den laryngale inngangen når den 
sammenlignes med LMA® Classic™.  

Legg merke til følgende punkter når LMA® ProSeal™ 
brukes med PPV: 

 
• Drenet kan også fungere som en 

avlastningsåpning for å forhindre gastrisk 
insufflasjon under PPV. Tidevolumer skal 
imidlertid ikke overskride 8 ml/kg, og topp-
inspirasjonstrykkene må holdes innen det 
maksimale luftveisforseglingstrykket, som kan 
variere mellom de enkelte pasientene, men 
som gjennomsnittlig ligger opp til 30 cm H2O 
med LMA® ProSeal™, som er 10 cm H2O 
høyere enn LMA® Classic™.  

• Hvis det oppstår lekkasjer under PPV, kan det 
skyldes  
– lett anestesi som fører til en viss grad av 

glottislukking  
– utilstrekkelig nevromuskulær blokkering  
– redusert lungefunksjon knyttet til prosedyren 

eller pasientfaktorer  
– at mansjetten forskyves eller migrerer på 

grunn av at hodet snus eller strekkes  

• Hvis det observeres lekkasje gjennom drenet 
under PPV, selv om anestesien er tilstrekkelig, 
kan det skyldes av masken har migrert 
proksimalt. Kontroller at teipen er på plass, og 
juster den ved behov mens slangene presses 
innover for å plassere masketuppen mot den 
øvre lukkemuskelen i spiserøret på nytt.  

• Hvis det lekker rundt mansjetten, må du ikke 
bare blåse mer luft inn i mansjetten. Dette 
forbedrer ikke nødvendigvis forseglingstrykket, 
og det kan forverre lekkasjen ved at det 
tilføres mer trykk til den normalt myke 
mansjetten, slik at den skyves bort fra larynx.  

9.3 Bruke drenet  

Advarsel: Ikke forsøk å føre en magesonde 
gjennom LMA® ProSeal™-drenet hvis det lekker 
gass gjennom drenet, og hvis det finnes eller er 
mistanke om skader på spiserøret.  

Hvis det er klinisk indisert å føre en magesonde ned 
i magen, må det ikke brukes utsuging før 
magesonden har nådd magen. 

Advarsel: Ikke bruk utsuging direkte på enden av 
drenet, siden dette kan føre til at drenet kollapser 
og kan føre til skade på den øvre lukkemuskelen i 
spiserøret. 

Hovedfunksjonen til drenet er å fungere som en 
separat åpning fra og til spiserøret. Det kan føre 
gasser eller væsker fra pasienten og kan også 
fungere som en guide ved blind innføring av en 
orogastrisk sonde når som helst under anestesien 
(figur 29). Se vedlegget bakerst i denne håndboken 
for maksimale størrelser på den gastriske sonden.  

Den orogastriske sonden må smøres godt og føres 
inn sakte og forsiktig. Når slike sonder brukes 
sammen med LMA® ProSeal™, er det viktig å unngå 
potensielle traumer som er knyttet til overdrevent stive 
sonder. Derfor – Advarsel: Ikke bruk orogastriske 
sonder som er stive på grunn av nedkjøling. Kontroller 
at sonden minst har romtemperatur.  

Ved innføring (figur 30) kjennes det ofte noe motstand 
idet tuppen av kateteret presses forsiktig mot den øvre 
lukkemuskelen. Det må aldri brukes makt. Hvis en 
sonde i egnet størrelse ikke passerer, kan masken 
være bøyd eller feilplassert. I slike tilfeller må masken 
tas ut og føres inn på nytt. Ikke bruk overdreven kraft. 
Det må brukes klinisk vurdering for å avgjøre når den 
orogastriske sonden skal fjernes.  

ADVARSEL: Unngå bruk av makt under 
innføringen av en magesonde gjennom LMA® 
ProSeal™-drenet. Dette for å unngå traume. 

9.4 Mulige problemer etter innføring  

Utilstrekkelig anestesinivå  
Det vanligste problemet etter innføring er mangelen på 
evnen til å opprettholde et tilstrekkelig anestesinivå. 
Administrer en ekstra bolus av induksjonsmiddel 
og/eller øk konsentrasjonen av volatilt middel mens du 
forsiktig assisterer ventilasjonen.  

Lystgassdiffusjon  

Lystgass spres inn i mansjetten og fører til at 
mansjettrykket øker. Spredningsraten og det 
påfølgende topptrykket kan variere i forhold til 
volumet av luft som ble injisert i mansjetten i 
utgangspunktet, typen gasser som brukes til å blåse 
opp mansjetten, prosentandelen av lystgass i den 
inhalerte blandingen og størrelsen på enheten.  

Insidensen av postoperativt sår hals kan øke hvis 
mansjettrykket blir for høyt. For å redusere risikoen 
for sår hals eller mulig nevromuskulær skade, må 
mansjettrykket kontrolleres med jevne mellomrom, og 
innimellom må det trekkes ut gass for å opprettholde 
mansjettrykket på 60 cm H2O eller det minimale 
trykket som akkurat opprettholder forseglingen. Dette 
kan oppnås på flere forskjellige måter. Først kan en 
trykkmonitor eller trykktransduser brukes. Neste tiltak 
kan være å rett og slett kjenne på indikatorballongen for 
inflatering. Ved et mansjettrykk på 60 cm H2O skal 
fyllingsballongen føles svært ettergivende. Hvis 
indikatorballongen for inflatering blir stiv eller 
olivenformet, er det en indikasjon på for høyt trykk. 
Mansjettrykket må reduseres for å opprettholde et 
trykk som er tilnærmet det opprinnelige kontrolltrykket.  

Advarsel: For høyt trykk i mansjetten kan føre til 
feilplassering og faryngolaryngal morbiditet, 
inkludert sår hals, dysfagi og nerveskade.  

Figur 29: LMA® ProSeal™ med orogastrisk sonde. 

Figur 30: En orogastrisk sonde føres gjennom LMA® ProSeal™ 
inn i den øvre lukkemuskelen i spiserøret. 

Figur 28: Fest enheten med teip. 
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Dårlig luftveisforsegling / luftlekkasje  

Hvis det dukker opp tegn på dårlig luftveisforsegling 
eller luftlekkasje ved begynnelsen av eller i løpet av et 
tilfelle, kan ett eller flere av følgende tiltak iverksettes:  

• Verifiser anestesidybden og øk den etter 
behov.  

• Kontroller mansjettrykkene ved begynnelsen 
og med jevne mellomrom i løpet av et tilfelle, 
spesielt hvis det brukes lystgass.  

• Kontroller at mansjettrykkene ikke 
er > 60 cm H2O. Reduser mansjettrykket etter 
behov mens tilstrekkelig forsegling 
opprettholdes.  

• Hvis masken sitter for høyt i farynx, trykker du 
den lenger ned for å bekrefte kontakt med den 
øvre lukkemuskelen i spiserøret.  

• Sikre tilstrekkelig festing ved å påføre 
tilstrekkelig trykk i ganen mens masken teipes 
på plass.  

• Bekreft alltid mansjettens integritet før den 
plasseres.  

Feilplassering av luftveisproduktet  

Generelt sett kan feilplassering av luftveisproduktet 
vurderes ved kapnografi eller ved å observere endringer 
i tidevolum, f.eks. et redusert ekspirert tidevolum. Hvis 
det er mistanke om feilplassering, må du kontrollere om 
en jevn, oval hevelse på halsen strekker seg nedenfor 
skjoldbrusken. Hvis den mangler, kan det indikere at 
masketuppen er feilplassert foran og inn i den laryngale 
inngangen, spesielt hvis ekspirasjonsfasen er uvanlig 
lang. Hvis det er mistanke om feilplassering, kan 
luftveisproduktet fjernes og føres tilbake når 
anestesidybden er tilstrekkelig for gjeninnføring. 

Spesifikke feilplasseringer av LMA® ProSeal™ ble 
omtalt i del 8.10. I tillegg kan LMA® ProSeal™ 
migrere/rotere under bruk på grunn av for høyt trykk 
i mansjetten, en mansjett med utbulning og/eller 
utilsiktet feilplassering. Kontroller mansjettrykket 
ved begynnelsen og med jevne mellomrom i løpet 
av et tilfelle, verifiser integriteten før bruk, og sikre 
riktig festing. Hvis LMA® ProSeal™ spretter ut av 
munnen under innføringen, kan det hende at 
masken er feil plassert med den distale tuppen 
brettet bakover i farynx. Ta den ut og sett den inn 
på nytt, eller før en finger bak tuppen.  

Uventet regurgitasjon  

Av forskjellige årsaker kan det forekomme 
regurgitasjon selv hos fastende pasienter (for eksempel 
hvis anestesien ikke er tilstrekkelig), og dette kan føre 
til at det kommer væske ut av drenet. Det er 
demonstrert i lik at væsker passerer opp drenet uten 
laryngal kontaminering når masken er plassert på riktig 
måte.  

Hvis det oppstår regurgitasjon, skal ikke 
luftveisenheten fjernes, forutsatt at oksygenmetningen 
opprettholdes på akseptable nivåer. Verifiser at 
anestesidybden er tilstrekkelig, og øk den intravenøst 
etter behov. Hvis det oppstår refluks i forbindelse med 
en feilplassert maske, er aspirasjon teoretisk mulig.  

Hvis det mistenkes aspirasjon ved bruk av enheten, 
må pasienten umiddelbart snus med hodet ned. Koble 
fra anestesikretsen midlertidig, slik at mageinnholdet 
ikke tvinges ned i lungene. Verifiser at anestesidybden 
er tilstrekkelig, og øk den intravenøst etter behov. 
Plasser enheten på nytt for å sikre at den distale 

enden ligger mot den øvre lukkemuskelen i spiserøret, 
og fest den med festemetoden som beskrives i 
del 8.11. Bruk deretter utsuging gjennom luftveis-
slangen. Trakeobronkial utsuging med et fiberoptisk 
bronkoskop gjennom luftveisslangen kan brukes hvis 
luftveisrefleksene er tilstrekkelig dempede.  

Hvis det mistenkes forekomst av ytterligere 
mageinnhold, kan en orogastrisk sonde føres ned 
gjennom drenet. Luftveisenheten trenger ikke 
fjernes forutsatt at oksygenmetningen opprettholdes 
på et akseptabelt nivå.  

Hvis det er klinisk indisert, fortsetter du med å 
forberede umiddelbar trakeal intubering av 
pasienten. Hvis aspirasjon har oppstått, må det tas 
brystrøntgen av pasienten, og pasienten må 
behandles med antibiotika, fysioterapi og trakeal 
utsuging i henhold til kliniske behov.  

Blokkert luftvei med LMA® ProSeal™  

Det er rapportert om blokkerte luftveier ved bruk av 
LMA® ProSeal™. Noen av rapportene var assosiert 
med støyende respirasjon og negativt trykk, som 
førte til at luft ble trukket inn i spiserøret med 
inspirasjon. Andre klinikere har rapportert en økt 
insidens av stridor med LMA® ProSeal™. Én 
foreslått mekanisme som fører til blokkert luftvei, er 
trykk fra den distale masken som fører til at den 
glottale inngangen blir smalere, som igjen fører til at 
stemmebåndene lukkes mekanisk. En annen 
mekanisme er at mansjettveggen brettes medialt, 
som fører til en fysisk blokkering i luftveien. 
Hvis pasienten viser tegn på blokkert luftvei, skal ett 
eller flere av følgende tiltak iverksettes:  

• Verifiser anestesidybden og øk den etter 
behov.  

• Kontroller at mansjettrykkene ikke 
er > 60 cm H2O. Reduser mansjettrykket etter 
behov mens tilstrekkelig forsegling 
opprettholdes.  

• Hvis pasienten puster spontant, gir du positivt 
endeekspiratorisk trykk (PEEP) opp til et 
klinisk sikkert nivå eller bruker PPV.  

• Prøv å plassere pasientens hode og nakke i 
innåndingsstilling (hode strukket og nakke 
bøyd).  

• Vurder fiberoptisk undersøkelse for å evaluere 
mansjettplassering og stemmebåndsfunksjon.  

• Hvis ingenting fungerer, tar du ut masken og 
fører den inn på nytt.  

• Hvis det er aktuelt, kan du vurdere å bruke en 
LMA® ProSeal™ i mindre størrelse.  

Forsiktig: Dersom luftveisproblemene vedvarer, 
eller ventilering er utilstrekkelig, skal LMA® 
ProSeal™-luftveien fjernes og luftvei etableres med 
andre midler.  

9.5 Oppvåkning etter anestesi, og fjerning  

Hvis det er aktuelt, reverserer du den 
nevromuskulære blokkeringen eller lar blokkeringen 
avta før du slår av anestesien ved slutten av den 
kirurgiske eller diagnostiske prosedyren. Med 
forsiktig assistert ventilasjon skal pasienten få 
begynne å puste spontant. På dette stadiet 
anbefales det at du kontrollerer mansjettrykket.  

En riktig plassert LMA® ProSeal™ tolereres godt til 
de beskyttende refleksene returnerer, forutsatt at 
mansjettrykket holdes på rundt 60 cm H2O. Dette 
betyr at en åpen luftvei kan opprettholdes til 
pasienten kan svelge og hoste effektivt. Fjerning må 
alltid utføres i et område der sugeutstyr og utstyr for 
umiddelbar trakeal intubasjon er tilgjengelig. Følg 
følgende fremgangsmåte:  

• Pasientovervåkning må opprettholdes 
gjennom oppvåkningsstadiet. Oksygen skal 
administreres kontinuerlig gjennom 
anestesikretsen eller via en t-kobling. Hvis det 
er behov for utsuging rundt munnhulen eller 
ned i luftveisslangen eller drenet, må det 
utføres før refleksene gjenopprettes.  

• La pasienten ligge uforstyrret til refleksene er 
gjenopprettet, med unntak av å administrere 
oksygen og å utføre overvåkningsprosedyrer. 
Det anbefales ikke at pasienten flyttes fra 
ryggleie til lateral hvilende stilling med mindre 
det er nødvendig, for eksempel ved 
regurgitasjon eller oppkast. Hvis pasienten må 
vekkes i den laterale stillingen, må pasienten 
snus til denne stillingen under tilstrekkelig 
anestesi.  

• Unngå utsuging av luftveisslangen mens 
LMA® ProSeal™ sitter på plass. Den oppblåste 
mansjetten beskytter larynx mot oralt sekret, 
og det er ikke sannsynlig at det er behov for 
utsuging. Utsuging og fysisk stimulering kan 
fremprovosere laryngal spasme hvis 
anestesien er lett. 

• Se etter tegn på svelging. Det er vanligvis 
sikkert og praktisk å fjerne teipen når 
pasienten begynner å svelge. Tiden mellom 
svelging og evnen til å åpne munnen varierer 
imidlertid fra pasient til pasient og i henhold til 
anestesiens varighet og type.  

• Mansjetten må ikke tømmes for luft og 
enheten fjernes før pasienten kan åpne 
munnen på kommando. Hvis mansjetten 
tømmes for luft før svelgings- og 
hosterefleksen er gjenopprettet, kan sekret i 
øvre farynx komme inn i larynx og provosere 
frem hosting eller strupekramper. Verifiser 
luftveisfunksjon og respirasjonsdybde. Oral 
utsuging kan nå utføres ved behov.  

Hvis luftveisenheten skal fjernes på postoperativ 
avdeling, må personellet være opplært i alle sider 
av LMA® ProSeal™-håndtering. En anestesiolog 
skal alltid være tilgjengelig hvis enheten skal fjernes 
utenfor operasjonssalen.  

10 PEDIATRISK BRUK  

De små størrelsene av luftveisenheten er demonstrert 
å fungere effektivt på barn til tross for forskjellene 
mellom larynx hos voksne og spedbarn. Det anbefales 
at bruk av luftveisenheter hos neonatale og små barn 
utføres av anestesiologer som er kjent med 
pediatriske pasienter, og som allerede har erfaring 
med luftveisanestesi hos voksne.  

Vedlegget bakerst i denne håndboken inneholder 
grunnleggende retningslinjer for valg av størrelse. 
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Hos barn med en vekt som ligger i overgangen 
mellom de forskjellige størrelsene, kan det være 
nødvendig å bytte størrelse.  

LMA®-luftveisenheten føres inn hos barn på samme 
måte som hos voksne etter enten intravenøs induksjon 
eller gassinduksjon, forutsatt at tilstrekkelig 
anestesidybde er oppnådd. Innføringen bør bli vellykket 
på det samme anestesinivået som hadde vært egnet for 
trakeal intubering. Insidensen av luftveisproblemer hos 
barn der LMA®-luftveisenheten brukes, ser ut til å følge 
de samme trendene som for voksne. Som med alle 
former for anestesi eller luftveishåndtering hos spedbarn 
eller barn der ventilasjonen er utilstrekkelig, er det 
imidlertid sannsynlig at desaturasjon oppstår raskere på 
grunn av høyere oksygenforbruk.  

Anestesi ved bruk av LMA®-luftveisenheten hos 
barn og spedbarn er assosiert med opprettholdelse 
av høyere oksygenmetning sammenlignet med 
ansiktsmaske og Guedel-luftveisenhet og evnen til 
å hoste og gråte under oppvåkning. LMA®- 
luftveisenheten er egnet for en rekke korte 
pediatriske polikliniske kirurgiske eller diagnostiske 
prosedyrer, og for de prosedyrene der tilgangen til 
hode og hals ellers ville blitt begrenset av bruk av 
ansiktsmaske.  
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11 BRUK MED MAGNETRESONANS-
TOMOGRAFI (MR)  

 MR-sikker 

Ikke-klinisk testing viste at LMA® ProSeal™ er MR-
sikker under bestemte forhold. En pasient med 
denne enheten kan trygt skannes i et MR-system 
som oppfyller følgende betingelser:  

• Før pasienten kommer inn i MR-
systemrommet, må luftveien festes godt på 
plass med kirurgisk tape, tekstiltape eller 
andre egnede midler for å hindre bevegelse 
eller dislokering.  

• Statisk magnetfelt på 3 Tesla eller mindre  

• Maksimal romlig magnetfeltgradient på 
720 gauss/cm (7,2 T/m) eller mindre  

• Maksimal MR-systemrapportert, spesifikk 
gjennomsnittlig absorpsjonsrate for hele 
kroppen (SAR) på 4 W/kg (førstenivå 
kontrollert operasjonsmodus for MR-systemet) 
for 15 minutters skanning (per pulssekvens)  

MR-relatert oppvarming  

Under betingelsene for skanning definert over, 
forventes LMA® ProSeal™ å produsere en maksimal 
temperaturstigning på 2,2 °C etter 15 minutter med 
kontinuerlig skanning.  

Artefaktinformasjon  

Maksimum artefaktstørrelse som sett på en 
gradientekko-pulssekvens og et 3 Tesla MR-system, 
strekker seg omtrent 50 mm utenfor størrelsen og 
formen på LMA® ProSeal™-størrelse 5. 

 
12 DEFINISJON AV SYMBOLER 

 Produsent 

 

Les bruksanvisningen på dette 
nettstedet: www.LMACO.com 

 Luftfyllingsvolum 

 

Pasientvekt 

 
Les instruksjonene før bruk 

 

Er ikke produsert med natur 
lateks 

 
Inneholder ikke 
naturgummilateks 

 
Håndter forsiktig 

 
Unngå sollys 

 

Hold tørr 

 

Denne siden opp 

 
Produktkode 

 
Lotnummer 

 
CE-merke 

 
Serienummer 

 

Må ikke brukes mer enn 
40 ganger 

 
Usteril 

 

MR-sikker under visse 
betingelser 

 

Indikerer at denne enheten 
er en medisinsk enhet. 

 

Produksjonsdato 

 
Kun resept 
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13 VEDLEGG A: TRINN FOR RIKTIG PLASSERING AV MASKE 

• Etter innføringen blåser du opp mansjetten til et trykk på maksimalt 60 cm H2O. 

• Koble til anestesikretsen og kontroller om det lekker fra drenet og luftveisslangen. 

• Verifiser posisjonen til biteblokken. 

• Plasser en liten bolus med smøregel i den proksimale enden av drenet, og klem forsiktig på posen for å vurdere bevegelse. 

• Ved behov fører du en orogastrisk sonde til enden av masketuppen for å verifisere at drenet fungerer. 

• Når den er plassert på riktig måte, påfører du trykk i ganen mot slangene mens masken teipes på plass. 

 
 

√ Riktig plassering × Feil plassering × Feil plassering × Feil plassering 
 

 

 

 

 

Maskeposisjon Tuppen bak arytenoidene og 
ringbrusken 

Tuppen for høyt i farynks Tuppen i laryngal vestibulum Tuppen brettet bakover 

Gasslekkasje fra 
dren 

Nei Ja Ja Nei 

Biteblokk Cirka midt mellom tennene For høyt Cirka midt mellom tennene For høyt 

Test av 
smøremiddel 

Lett buet bevegelse Kan ha bevegelse avhengig av 
plassering 

• Tydelig bevegelse opp/ned 
• Ejeksjon av smøremiddel eller 

spontan bobledannelse 

Ingen buet bevegelse 

Ytterligere 
verifisering 

Innføring av OG-slange til 
maskens tupp demonstrerer at 
drenet fungerer  

Ytterligere innskyvning eliminerer 
lekkasje 

Ytterligere innskyvning øker 
obstruksjon 

Problemer med innføring av OG- 
slange indikerer blokkert dren 
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14 VEDLEGG B: TIPS FOR FEILSØKING ETTER INNFØRING AV LMA® PROSEAL™ 
 

Problemer etter innføring Mulig(e) årsak(er) Mulig(e) løsning(er) 

Dårlig luftveisforsegling / 
luftlekkasje (hørbar 
luftlekkasje, dårlig ventilasjon) 

Masken plassert for høyt i 
farynks 

Skyv masken lenger inn, og fest luftveisslangene på nytt med teip 

Utilstrekkelig anestesi Øk anestesidybden 

Dårlig festing Sørg for tilstrekkelig trykk mot ganen og riktig festing 

For høyt mansjettrykk Kontroller mansjettrykket innledningsvis og med jevne mellomrom underveis, spesielt hvis 
det brukes lystgass, for å sikre at det ikke overskrider 60 cm H2O (juster etter behov) 

Utbulning av mansjett Kontroller at mansjetten er uskadet før bruk, tøm den helt for luft før autoklavering 

Gasslekkasje opp til dren 
med eller uten PPV 

Masken plassert for høyt i 
farynks 

Skyv masken lenger inn, og fest luftveisslangene på nytt med teip 

Feil plassering i laryngal 
vestibulum 

Ta ut og sett inn på nytt 

Åpen øvre lukkemuskel i 
spiserøret 

Overvåk 

Luftveisobstruksjon 
(vanskelig ventilasjon, 
fonasjon, stridor) 

Feil plassering i laryngal 
vestibulum 

Ta ut og sett inn på nytt 

Den distale tuppen av 
masken presser mot den 
glottale inngangen med 
mekanisk lukking av 
stemmebåndene 

- Kontroller at anestesien er tilstrekkelig og mansjettrykket riktig 

- Plasser pasientens hode/nakke i innåndingsstilling 

- Prøv PPV eller tilfør PEEP 

Medialt brettede 
mansjettvegger 

- Vurder å bruke en LMA® ProSeal™-enhet i én størrelse mindre 

- Kontroller at mansjettrykket er riktig 

Gastrisk insufflasjon Distal masketupp brettet 
bakover 

Ta den ut og sett den inn på nytt, eller før en finger bak tuppen 

Masken plassert for høyt i 
farynks 

Skyv masken lenger inn, og fest luftveisslangene på nytt med teip 

Migrering / rotering / masken 
faller ut av munnen 

For høyt mansjettrykk Kontroller mansjettrykket innledningsvis og med jevne mellomrom underveis, spesielt hvis 
det brukes lystgass, for å sikre at det ikke overskrider 60 cm H2O 

Utbulning av mansjett Kontroller at mansjetten er uskadet før bruk 

Utilsiktet feilplassering Sørg for riktig festing 

Distal masketupp brettet 
bakover 

Ta den ut og sett den inn på nytt, eller før en finger bak tuppen 

Dårlig festing Sørg for tilstrekkelig trykk mot ganen og riktig festing 

Motstand ved innføring av 
OG-slange 

Utilstrekkelig smøring Påfør smøremiddel og forsøk å føre inn OG-slangen på nytt 

Distal masketupp brettet 
bakover 

Ta den ut og sett den inn på nytt, eller før en finger bak tuppen 

Masken plassert for høyt i 
farynks 

Skyv masken lenger inn, og fest luftveisslangene på nytt med teip 

Feil plassering i laryngal 
vestibulum 

Ta ut og sett inn på nytt 

Altfor høyt mansjettrykk Kontroller mansjettrykket innledningsvis og med jevne mellomrom underveis, spesielt hvis 
det brukes lystgass, for å sikre at det ikke overskrider 60 cm H2O 
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15 VEDLEGG C: SPESIFIKASJONER 

Valg av pasient 

Informasjonen for valg av pasient i medfølgende tabell er bare gitt som veiledning. Undersøkelser om LMA® Classic™ har indisert at størrelse 4 eller 5 passer de 
fleste voksne. Valg av alle typer medisinske enheter må imidlertid vurderes klinisk. 

Oppblåsingsvolum 

Inflateringsvolumene i tabellen nedenfor er maksimale verdier, og de må ikke overskrides ved bruk. Etter innføring skal mansjetten blåses opp til et trykk der forseglingen 
akkurat opprettholdes. 

 

LMA® ProSeal™- 
størrelse 

Informasjon for valg av pasient Maksimalt 
oppblåsingsvolum 

Maksimal diameter på 
orogastrisk sonde 

Størrelse på innføringsenhet 

1 Opp til 5 kg 4 ml 2,7 mm / 8 fr 1–2 ½ 

1 ½ 5–10 kg 7 ml 3,5 mm / 10 fr 1–2 ½ 

2 10–20 kg 10 ml 3,5 mm / 10 fr 1–2 ½ 

2 ½ 20–30 kg 14 ml 4,9 mm / 14 fr 1–2 ½ 

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 

 

Dette tilsvarer vanligvis et mansjettrykk på 60 cm H2O. Dette trykket må ikke overskrides. Hvis forseglingen ikke opprettholdes når mansjetten er blåst opp til dette 
trykket, er enheten enten feilplassert, eller det kan være nødvendig å velge en større størrelse. Når det er mulig, anbefales det at den største egnede størrelsen 
brukes ved et lavt mansjettrykk, ikke motsatt. 
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