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BG – Български 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – LMA 

Unique™ (S) и LMA Unique™ (S)  
Cuff Pilot™ 
 

 

ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство (на САЩ) ограничава 
продаването на това устройство да се извършва от или по поръчка 
на лекар. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ се 
предоставят стерилни и за еднократна употреба, като трябва да се 
използват веднага след изваждането си от опаковката и да се изхвърлят 
след употреба. Да не се използват повторно. Повторната употреба може да 
доведе до кръстосана инфекция и да намали надеждността и 
функционалността на продукта. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повторното обработване на LMA Unique™ (S) и LMA 
Unique™ (S) Cuff Pilot™, които са предназначени само за еднократна 
употреба, може да доведе до влошена функционалност или загуба на 
функционалност. Повторното използване на продукти, които са само за 
еднократна употреба, може да доведе до излагане на вирусни, 
бактериални, гъбични или прионови патогени. За тези продукти няма 
налични валидирани методи за почистване и стерилизиране, както и 
инструкции за повторна обработка до първоначалните спецификации. 

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ не са проектирани за 
почистване, дезинфекциране или повторно стерилизиране. 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
Освен ако не е указано друго, референцията за „устройство” в настоящите 

инструкции за употреба се прилага и за двете версии на LMA Unique™ (S) и 

LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™. 
 
Устройствата трябва да се използват само от медицински професионалисти, 
които са обучени относно дихателните пътища и работата с тях.  
 

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:  
Както LMA Unique™ (S), така и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ са изработени 
предимно от силикон и се предоставят стерилни (стерилизирани чрез етилен 
оксид) само за еднократна употреба. Устройствата не са изработени с 
естествен гумен латекс и фталати. 
 

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ имат три основни 
компонента: въздушна тръба, маншет и система за надуване.  
 

Системата за надуване на LMA Unique™ (S) се състои от връзка за надуване с 
пилотен балон и осигурителен клапан за надуване и изпускане на маншета. 
Пилотният балон осигурява показание за налягането в маншета, а 
осигурителният клапан предотвратява изпускането на въздух и поддържа 
налягането в маншета. 
 

Системата за надуване на LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ се състои от връзка за 
надуване с технологията Cuff Pilot™. Технологията Cuff Pilot™ позволява 
постоянна визуализация на налягането в масковия маншет. Той замества 
стандартният пилотен балон и е предназначен за използване по същия начин 
за надуване и изпускане на маншета. 
 

LMA Unique™ (S) е с обозначение MR Conditional. Вижте раздела с 
информация относно ЯМР, преди да използвате устройството в ЯМР среда.  
 

LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ е с обозначение MR Safe. Терминът „MR Safe” 
означава, че то не представлява никакви известни рискове във всички ЯМР среди.  

 
 
 
 

Фигура 1: Компоненти на LMA Unique™ (S) 
 

 
 
Компоненти на LMA Unique™ (S) (фигура 1): 

а) Конектор 
б) Въздушна тръба 
в) Накладка 
г) Маншет 
д) Връзка за надуване 
е) Пилотен балон 
ж) Контролен клапан 

 
Фигура 2: Компоненти на LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 

 

 
 

Компоненти на LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ (фигура 2):  
а) Конектор 
б) Въздушна тръба 
в) Накладка 
г) Маншет 
д) Връзка за надуване 
е) Cuff Pilot™ 
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Таблица 1: Спецификация на устройството 

 Размер на устройството 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Тегло на 
пациента 
(кг) 

До 5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-70 70-100 >100 

Въздушен 
конектор 

15 mm мъжки (ISO 5356-1) 

Клапан за 
надуване 

Луерен конус (ISO 594-1) 

Вътрешен 
обем на 
вентилацио
нен път (мл) 

4 5 7 11 18 18 25 28 

Спадане на 
налягането 
(см H2O при 
л/мин)  

< 2,7 
см H2O 
при 15 
л/мин 

< 1,1 
см H2O 
при 15 
л/мин 

< 2,1 
см H2O 
при 30 
л/мин 

< 1,0 
см H2O 
при 30 
л/мин 

< 1,6 
см H2O 
при 60 
л/мин 

< 1,6 
см H2O 
при 60 
л/мин 

< 1,0 
см H2O 
при 60 
л/мин 

< 1,0 
см H2O 
при 60 
л/мин  

Минимално 
междузъбно 
отстояние 
(мм) 

16 18 21 24 25 30 34 38 

Нормална 
дължина на 
вътрешния 
вентилацио
нен път (см) 

10,5 12,0 13,8 15,0 19,5 19,5 21,3 21,8 

При направена заявка можете да получите резюме на методите, 
материалите, данните и резултатите от клинични изпитвания, които 
валидират изискванията на този международен стандарт.  
 

Фигура 3: Правилна позиция на устройството спрямо анатомичните 
ориентири  

 

 
 

Таблица 2: Описание на анатомичните ориентири 

Анатомични ориентири 

1 – Хранопровод 7 – Подезична кост 

2 – Трахея 8 – Език 

3 – Пръстеновиден хрущял 9 – Устна кухина 

4 – Щитовиден хрущял 10 – Назофаринкс 

5 – Ларингеален вход 11 – Резци 

6 – Епиглотис  

 
Таблица 3: Описание на частите на устройството 

а – Край за пациента г – Вентилационен път 

б – Вентилационен отвор д – Външен краен конектор 

в – Запечатващ механизъм 

 

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 
LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ са предназначени за 
използване с цел постигане и поддържане на контрол върху дихателния път 
по време на рутинни и спешни анестетични процедури при пациенти на 
гладно, като се използва спонтанна вентилация или вентилация с 
положително налягане (ВПН).  
Устройствата са също така предназначени за обезопасяване на 
непосредствения дихателен път при известни или неочаквани ситуации, 
обуславящи затрудненост на дихателните пътища.  
Устройствата са подходящи за използване най-вече при елективни 
хирургични процедури, при които не е необходима трахеална интубация.  
Те може да се използват за установяването на непосредствен и чист 
дихателен път по време на кардиопулмонална реанимация (CPR) при 
пациенти в дълбоко безсъзнание с липсващи глософарингеални и 
ларингеални рефлекси, в който случай се изисква изкуствена вентилация. В 

подобни случаи устройствата трябва да се използват единствено когато 
трахеалната интубация не е възможна.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКОВЕ И ПОЛЗИ: 
Когато се използва при изключително нереспонзивен пациент, който се 
нуждае от реанимация, или при пациент със затруднено дишане, който е на 
авариен дихателен път (т.е. „не може да се интубира, не може да се 
вентилира”), рискът от регургитация и аспирация трябва да се претегли 
спрямо потенциалната полза от установяването на дихателен път.  
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
Поради потенциалния риск от регургитация и аспирация не трябва да 
използвате LMA® Unique™ (S) и LMA® Unique™ (S) Cuff Pilot™ като заместител 
за ендотрахеална тръба при следните елективни пациенти или пациенти със 
затруднено дишане на неаварийни дихателни пътища:  
 

1. Пациенти, които не са постили, включително пациенти, чието постене не 
може да се потвърди. 
2. Пациенти, които са много или изключително затлъстели, бременни от 
повече от 14 седмици, при аварийни и реанимирани случаи, както и 
пациенти, чието състояние се свързва със забавено изпразване на стомаха 
или които използват опиатни медикаменти преди постене.  
 

Устройството също така е противопоказно при: 
3. Пациенти с фиксирана намалена белодробна съвместимост или при които 
връхното налягане при инсуфлация се очаква да надвиши 20 см H2O, тъй като 
устройството формира запечатване с ниско налягане (приблизително 20 см 
H2O) около ларинкса. 
4. Възрастни пациенти, които не могат да разбират инструкции или не могат 
адекватно да отговарят на въпроси относно медицинската им анамнеза, тъй 
като използването на устройството може да бъде противопоказно при такива 
пациенти. 
5. Устройството не трябва да се използва при реанимиране или при аварийни 
ситуации при пациенти, които не са в дълбоко безсъзнание и които могат да 
се противопоставят на вкарването на устройството. 
 

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ: 
Съществуват докладвани нежелани събития, които са асоциирани с 
използването на ларингеални маскови дихателни пътища. Трябва да 
прегледате стандартните учебници и публикуваната литература за по-
конкретна информация. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  
1. Прилагането на прекомерна сила трябва да се избягва във всеки един 
момент, за да се избегнат наранявания. 
2. Не използвайте устройството, ако то е повредено или опаковката му е 
наранена/отворена. 
3. Когато използвате устройството в условия на специална среда, като 
например при обогатен кислород, се уверете, че са взети всички необходими 
подготвителни и предпазни мерки, особено по отношение на 
противопожарна безопасност и превенция. Устройството може да е 
възпламенимо при наличие на лазери и оборудване за електрокаутеризация.  
4. От съществена важност е всички необходими проверки да бъдат 
изпълнени преди използването на устройството, за да се гарантира, че 
употребата му е безопасна. Неуспешните резултати на който и да е тест 
показват, че устройството не трябва да се използва. 
5. Не потапяйте и не напоявайте устройството в/с течности  преди 
използването му.  
6. Когато прилагате лубрикант, трябва да избягвате блокиране на апертурата 
на дихателния път с него.  
7. След като приключите с предварителните проверки, никога не надувайте 
маншета отвъд 60 см H2O. Прекомерното вътреманшетно налягане може да 
доведе до погрешно позициониране и фаринго-ларингеална заболеваемост, 
включително възпалено гърло, дисфагия и нервно нараняване.  
8. Трябва да използвате водоразтворим лубрикант, като например K-Y Jelly®. 
Не използвайте базирани на силикон лубриканти, тъй като те влошават 
качеството на компонентите на устройството. Не се препоръчва да използвате 
съдържащи лидокаин лубриканти с устройството. Лидокаинът може да 
забави връщането на защитните рефлекси на пациента, които се очакват 
преди отстраняването на устройството, може да провокира алергична 
реакция или да засегне обграждащите структури, включително гласните 
струни. 
9. Устройството не предотвратява регургитация или аспирация. Употребата 
му при анестезирани пациенти трябва да се ограничи само до пациенти на 
гладно. Определени състояния представляват предпоставка за регургитация 
под анестезия. Не използвайте устройствата, без да сте взели необходимите 
предпазни мерки за гарантиране, че стомахът на пациента е празен.  
10. Дифузията на азотен оксид, кислород или въздух може да увеличи или 
намали обема и налягането на маншета. За да се гарантира, че налягането в 

а б в д 
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маншета не става прекомерно, то трябва да се измерва редовно с помощта 
на предназначен за целта монитор. 
11. Вижте раздела с информация относно ЯМР, преди да използвате 
устройствата в ЯМР среда. 

 
ВНИМАНИЕ:  
1. Възможно е да възникнат ларингеални спазми, ако пациентът е твърде 
леко анестезиран по време на хирургичната стимулация или ако гласните 
струни бъдат раздразнени от бронхиални секрети по време на излизането от 
анестезията. При възникване на ларингеален спазъм третирайте причината. 
Махнете устройството само когато защитните рефлекси на дихателния път са 
напълно в сила. 
2. Не дърпайте и не използвайте прекомерна сила при боравене с връзката за 
надуване, тъй като това може да я откачи от кранчето на маншета.  
3. Използвайте единствено помпа със стандартен луерен конусен  връх за 
надуване или изпускане. 
4. Използвайте само препоръчаните маневри, които са описани в 
инструкциите за употреба. 
5. Ако проблемите с въздушния път не бъдат отстранени или вентилацията не 
е достатъчна, устройството трябва да се премахне и да се установи дихателен 
път чрез други средства.  
6. Внимателната работа е от жизненоважно значение. Задължително 
избягвайте контакт с остри или наточени предмети, за да избегнете 
разкъсване или перфориране на устройството. Не вкарвайте устройството, 
освен ако маншетите не са напълно спихнати, както е описано в инструкциите 
за вкарване.  
7. Трябва да носите ръкавици по време на подготовката и вкарването, за да 
сведете до минимум замърсяването на дихателния път.  
8. Използваното устройство трябва да подлежи на процес за боравене и 
елиминиране за продукти, които са биоопасни, в съответствие с всички 
местни и национални разпоредби.  
9. Съхранявайте устройството в тъмна и хладна среда, далеч от пряка 
слънчева светлина или екстремни температури.  
10. Уверете се, че всички отстраними протезни елементи са премахнати, 
преди да вкарате устройството. 
11. Ненадежден или запушен дихателен път може да доведе до случаи, при 
които устройството е вкарано неправилно.  
 

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА: 
 

Изберете правилния размер устройство. Вижте таблица 1 за повече 
информация за теглото на пациента и размера. 
Трябва да разполагате с ясно обозначена помпа за надуване и изпускане на 
маншета. 
 

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА: 
Предупреждение: От съществена важност е всички необходими проверки да 
бъдат изпълнени преди използването на устройството, за да се гарантира, че 
употребата му е безопасна.  
 

Предупреждение: Неуспешните резултати на който и да е тест показват, че 
устройството не трябва да се използва. 
 

Тези проверки трябва да се извършат по следния начин:  
1. Проверете вътрешността на въздушната тръба, за да гарантирате, че тя не 
е запушена или че в нея няма попаднали частици. Проверете цялата дължина 
на тръбата. Ако намерите прорези или пробиви, изхвърлете устройството. 
2. Като я държите и в двата края, огънете тръбата, за да увеличите извивката 
й до (но не повече от) 180

o
. Ако по време на тази процедура тръбата формира 

чупка, изхвърлете устройството. 
3. Напълно изпуснете маншета.  
 

За LMA Unique™ (S)  
Надуйте повторно устройството с въздушен обем 50% над максималната 
стойност за надуване за всеки размер. 

 

Таблица 4: Проверете обемите на прекомерно надуване на маншета  

 Размер на устройството 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Обем на 
прекомерно 
надуване на 
маншета 
(мл) 

6 10 15 21 30 45 60 75 

 
Огледайте маншета за течове, наранявания и неравномерни изпъкналости. 
Ако намерите признаци за такива проблеми, изхвърлете устройството. 
Херниативна маска може да доведе до запушване по време на употреба.  
Докато устройството е с 50% прекомерно надуто, проучете пилотния балон за 
надуване. Формата на балона трябва да бъде елипсовидна, а не сферична. 
После отново изпуснете маската. 
 

За LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
Надуйте повторно устройството до червената зона на Cuff Pilot™ (фигура 14) с 
въздушен обем > 70 см H2O.  
 

Огледайте маншета за течове, наранявания и неравномерни изпъкналости. 
Ако намерите признаци за такива проблеми, изхвърлете устройството. 
Херниативна маска може да доведе до запушване по време на употреба. 
После отново изпуснете маската. 
 

4. Огледайте въздушния конектор. Той трябва да приляга плътно към 
въздушната тръба и не трябва да може да се махне с (нормално на сила) 
дърпане. Не използвайте прекомерна сила и не огъвайте конектора, тъй като 
това може да наруши запечатването. Ако конекторът е разхлабен, изхвърлете 
устройството, за да избегнете риска от инцидентно отделяне по време на 
употреба. 
5. Обезцветяване Обезцветяването засяга видимостта на течността във 
въздушната тръба. 
6. Внимателно дръпнете връзката за надуване, за да се уверите, че тя е 
здраво закрепена както за маншета, така и за балона.  
7. Проверете апертурата в маската. Внимателно проверете двете огъващи се 
пречки, които преминават през апертурата на маската, за да се уверите, че те 
не са повредени по какъвто и да е начин. Ако пречките на апертурата не са 
непокътнати, епиглотисът може да запуши дихателния път. Не използвайте 
устройството, ако пречките на апертурата са повредени. 

 
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ВКАРВАНЕ: 
Изпуснете маншета напълно, за да създадете твърдия тънък водещ ръб, 
който е необходим за прокарване на върха зад пръстеновидния хрущял. 
Маншетът трябва да се сгъва назад от пречките на апертурата. Намажете 
старателно с лубрикант задната страна на маншета точно преди вкарването. 
Не слагайте лубрикант на предната страна, тъй като това може да доведе до 
блокиране на пречката на апертурата или аспириране на лубриканта.  
 

Предупреждение: Трябва да използвате водоразтворим лубрикант, като 
например K-Y Jelly®. Не използвайте базирани на силикон лубриканти, тъй като те 
влошават качеството на компонентите на устройството. Не се препоръчва да 
използвате съдържащи лидокаин лубриканти с устройството. Лидокаинът може 
да забави връщането на защитните рефлекси на пациента, които се очакват преди 
отстраняването на устройството, може да провокира алергична реакция или да 
засегне обграждащите структури, включително гласните струни. 
 

Внимание: Уверете се, че всички отстраними протезни елементи са 
премахнати, преди да вкарате устройството.  
 

ВКАРВАНЕ: 
Внимание: Трябва да носите ръкавици по време на подготовката и 
вкарването, за да сведете до минимум замърсяването на дихателния път. 
Внимание: Проходимостта на устройството трябва да бъде потвърдена 
повторно след всяка промяна в позицията на главата или врата на пациента.  
 

Стандартен метод за вкарване: 
1. Анестезията трябва да е достатъчно дълбока, за да се позволи 
вкарването. 
Не опитвайте да вкарвате директно след барбитурат индукцията, освен ако 
не е дадено отпускащо лекарство.  
2. Позиционирайте главата и врата като за нормална трахеална интубация. 
Дръжте врата извит и главата изпъната, като натиснете главата изотзад с една 
ръка, докато вкарвате маската в устата с другата (фигура 4). 
3. Когато вкарвате маската, дръжте я като химикал с показалец, поставен 
отпред на разклонението между маншета и тръбата (фигура 4). Натиснете 
върха срещу твърдото небце и се уверете, че приляга спрямо небцето и че 
върхът не е прегънат, преди да го вкарате по-навътре във фаринска. 
4. С помощта на показалеца натиснете маската назад, като поддържате 
натиска спрямо небцето (фигура 5). 
5. Докато маската се придвижва надолу, показалецът поддържа натиска 
назад спрямо постериорната фарингеална стена, за да се избегне сблъсък с 
епиглотиса. Вкарайте показалеца си изцяло в устата, за да завършите 
поставянето (фигура 6). Не вкарвайте останалите си пръсти в устата. При 
напредъка на вкарването флексорната повърхност на целия показалец трябва 
да бъде по тръбата, като я държи плътно в контакт с небцето.  (фигура 6). 
 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВКАРВАНЕ С НЯКОЛКО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ НАГОРЕ И 
НАДОЛУ ВЪВ ФАРИНКСА, СЛЕД КАТО УСЕТИТЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ.  
 

Когато усетите съпротивление, пръстът вече трябва да е напълно вкаран в 
устата. Използвайте другата си ръка, за да държите тръбата, докато изтегляте 
пръстта си от устата (фигура 7). 
6. Проверете дали черната пунктирана линия на тръбата гледа към горната устна. 
Сега незабавно надуйте маншета без да държите тръбата. 
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Направете това ПРЕДИ да свържете към газовия запас. Това ще позволи на 
устройството да се позиционира правилно. Надуйте маншета с достатъчно 
въздух, за да получите запечатване с ниско налягане. Вижте таблица 5 за повече 
информация. По време на надуването на ръкава не дръжте тръбата, тъй като 
това ще попречи на устройството да се нагласи в правилната си позиция.  
 

Предупреждение: НИКОГА НЕ НАДУВАЙТЕ ПРЕКОМЕРНО МАНШЕТА. 
 

Таблица 5: Информация за надуване 

Продукт 
Препоръчително 
показание 

Размер на устройството 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

LMA 
Unique™ 
(S) 

Максимален 
обем на 
надуване на 
маншета  
(мл/60 см H20) 

4 7 10 14 20 30 40 50 

LMA 

Unique™ 
(S) Cuff 
Pilot™ 

Вътреманшетно 
налягане 
(см H2O) 

60 60 60 60 60 60 60 60 

 
7. Свържете към газовия запас, като държите тръбата, за да се избегне 
разместване. Внимателно надуйте дробовете, за да потвърдите поставянето. 
Вкарайте навита марля като блокировка на захапката (като гарантирате 
адекватна дебелина) и залепете устройството на мястото му, като трябва да 
се уверите, че проксималният край на въздушната тръба сочи каудално. При 
правилното си поставяне тръбата трябва да е натисната назад към небцето и 
постериорната фарингеална стена. Когато използвате устройството, е важно 
да не забравите да вкарате блокировка на захапката в края на процедурата 
по вкарване. 

  
Фигура 4 Фигура 5 

 

  
Фигура 6 Фигура 7 

 

Метод за вкарване с палец: 
Тази техника е подходяща за пациенти, при които достъпът до главата отзад е 
затруднен или невъзможен, както и по време на кардиопулмонална 
реанимация. Устройството се държи с палеца в позицията, която при 
стандартната техника се заема от показалеца (фигура 8). Върхът на маската се 
притиска срещу предните зъби и маската се притиска постериорно към 
небцето с палеца. Докато палецът се приближава към устата, пръстите се 
разтягат напред над лицето на пациента (фигура 9). Придвижете палеца до 
пълното му разтягане (фигура 10). Притискането на палеца срещу твърдото 
небце също така служи за натискане на главата в изпънато положение. 
Извиването на врата може да се поддържа чрез опора за главата. Преди да 
извадите палеца си, натиснете тръбата в окончателната й позиция с другата 
си ръка (фигура 11). 
 

  
Фигура 8 Фигура 9 

 
 

  
Фигура 10 Фигура 11 

 

Предупреждения:  

- НЕ използвайте Guedel (орофарингеален) дихателен път като блокировка на 
захапката, тъй като това ще попречи на правилното позициониране на 
устройството, ще увеличи травмата и ще намали ефективността на запечатването. 
- След правилното позициониране устройството трябва да бъде надеждно 
фиксирано в положението си към лицето на пациента, за да се предотврати 

преместването му по време на употреба и загуба на дихателния път на 
пациента. 
- Не местете пациента и не препозиционирайте устройството по време на 
анестезия/хирургия, за да не допуснете стимулиране на дихателния път, 
което съответните може да причинят. 
- Анестетичната дихателна система трябва да се поддържа по адекватен 
начин след свързване към устройството, за да се предотврати завъртане на 
маската и да се гарантира, че тръбата е извита само надолу на брадичката и 
никога нагоре, за да се избегне загуба на дихателния път на пациента поради 
разместване.  
- Уверете се, че анестезията е адекватна за нивото на хирургичен стимул, за 
да избегнете ефектите на давене, кашляне и ларингоспазми, които водят до 
разместване на устройството. 

 

Система за надуване на LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™: 
1. LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ разполага с пилотен клапан на маншета, което 
позволява на крайния потребител да наблюдава вътреманшетното налягане на 
маската чрез визуални средства по време на вкарването й в дихателния път на 

пациента. На пилотния клапан на Cuff Pilot има три зони за налягане – жълта, 
зелена и червена. Позицията на черната линия указва налягането в маншета. 
2. Зелената зона обозначава оптималното налягане на маншета: между 40 - 
60 см H20. Въздухът се вкарва в маншета, докато черната линия е в рамките 
на тази зона и е получено запечатване. 
 

 
Фигура 12: Пилотен клапан на Cuff Pilot в зелената зона 

 
 

3. Жълтата зона обозначава налягане от под 40 см H20. Възможно е да се 
получи запечатване в жълтата зона; имайте предвид обаче, че движението на  
черната линия в жълтата зона по време на процедурата може да е признак за 
възможно намаляване на налягането или слабо надуване.  
 

 
Фигура 13: Пилотен клапан на Cuff Pilot в жълтата зона 

 
 

4. Червената зона обозначава налягане от над 70 см H20. Това сочи за 
възможно увеличение в налягането или прекомерно надуване. Препоръчва 
се да освободите налягането, докато черната линия не се върне в зелената 
зона. 
 

 
Фигура 14: Пилотен клапан на Cuff Pilot в червената зона 

 

Предупреждение: НИКОГА НЕ НАДУВАЙТЕ ПРЕКОМЕРНО МАНШЕТА. 

 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИХАТЕЛНИЯ ПЪТ: 
1. Ако устройството се размести или е погрешно вкарано, това може да 
доведе до запушване. Епиглотисът може да бъде натиснат надолу, ако се 
използва лоша техника за вкарване. Проверете чрез преслушване на врата и 
коригирайте чрез повторно вкарване или повдигане на епиглотиса с помощта 
на ларингоскоп. 
2. Погрешното позициониране на върха на маската в глотиса може да 
наподоби бронхоспазъм. 
3. Избягвайте да местите устройството във фаринкса, когато пациентът е в 
леко състояние на анестезия. 
4. Запазете блокировката на захапката на място, докато не отстраните 
устройството. 
5. Не спихвайте маншета, докато рефлексите не се възстановят напълно.  
6. Можете да изтеглите въздух от маншета по време на анестезията, за да 
поддържате постоянно вътреманшетно налягане (винаги по-малко от 60 см H2O). 
 

ОТСТРАНЯВАНЕ: 
1. Устройството, както и препоръчителната блокировка на захапката, трябва 
да се остави на място до възвръщане на съзнанието. Кислородът трябва да 
се прилага с помощта на „T” система, като трябва да се осъществи стандартно 



Страница 5 от 6 
 

наблюдение. Преди да се опитате да отстраните или спихнете устройството, е 
от съществена важност да оставите пациента напълно необезпокояван, 
докато защитните рефлекси не се възстановят напълно. Не отстранявайте 
устройството, докато пациентът не може да отвори устата си по команда.  
2. Следете за признаци за преглъщане, което означава, че рефлексите са 
почти възстановени. Обикновено не е необходимо да се извършва сукция, 
тъй като правилно използваното устройство защитава ларинкса от оралните 
секрети. Пациентите ще преглътнат секретите при отстраняването. Въпреки 
това трябва винаги да разполагате с оборудване за сукция.  
3. Изпуснете напълно маншета точно преди отстраняването, въпреки че 
частично изпускане може понякога да е препоръчително, за да е по-лесно 
отстраняването на секретите.  
 

ИЗПОЛЗВАНЕ С МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР):  
 

За LMA Unique™ (S) 
 

 
 
LMA Unique™ (S) е с обозначение MR Conditional. 
 

Неклиничното тестване показа, че този продукт е MR Conditional. Пациент с 

LMA Unique™ (S) може да се сканира безопасно непосредствено след 
поставянето на устройството при следните условия:  
 

 Преди пациентът да влезе в стаята със ЯМР система, дихателният път 
трябва да бъде фиксиран на мястото си с пластир, платнена лента или 
други подходящи средства, за да се предотврати движението или 
изместването му 

 Статично магнитно поле от 3-Tesla или по-малко 

 Максимално пространствено градиентно магнитно поле от 720 gauss/cm 
или по-малко 

 Максимален отчетен системен МР, средна специфична степен на 
поглъщане от цяло тяло (SAR) от 4-W/kg (контролен режим от първо ниво 
на работа за ЯМР системата) за 15 минути сканиране (примерно на 
импулсна последователност) 

 

Свързано с ЯМР нагряване 

При посочените по-горе условия за сканиране се очаква LMA Unique™ (S) да 
доведе до максимално повишаване на температурата от 2,5°C след 15 минути 
непрекъснато сканиране.  
 

Информация за артефакти 
Максималният размер на артефакт, както се вижда на градиентна ехо 
импулсна последователност и 3 Tesla ЯМР система, се разширява на 

приблизително 50-мм спрямо размера и формата на LMA Unique™ (S). 
 

За LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
 

MR Safe 
 

LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ е MR Safe (т.е. елемент, който не представлява 
никакви известни рискове във всички ЯМР среди). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СИМВОЛИ:  
 

 
Производител 

 

Прегледайте инструкциите за употреба на следния 
уеб сайт: www.LMACO.com 

 

 

Обем на въздушно надуване/вътреманшетно 
налягане 

 
Тегло на пациента 

 

 
 

Внимание (Преди употреба прочетете инструкциите)  

 

 
 

Не е произведено с естествен гумен латекс 

 

 
 

Внимание – чупливо 

 

 
 

Да се пази от слънчева светлина 

 

 
 

Да не се мокри 

 

 
 

Този край нагоре 

 
Код на продукт 

 
Номер на партида 

 
CE маркировка 

 
Дата на производство 

 Да не се използва повторно 

 
Да не се стерилизира повторно 

 
Този продукт не е произведен с фталати 

 Стерилизирано чрез етилен оксид 

 Да се използва преди 

 
Да не се използва, ако опаковката е повредена 

 
MR Conditional 

 
MR Safe 

 Количество 

 

MR Conditional 
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© 2017 Teleflex Incorporated.  
Всички права запазени. Нито една част от тази публикация не може да се 
възпроизвежда, съхранява в система за извличане или предава под каквато и 
да е форма, била тя електрическа, механична, фотокопирна, записваема или 
др., без предварителното разрешение на издателя. 
 
Teleflex, емблемата на Teleflex, LMA, LMA Unique и Cuff Pilot са търговски  
марки или регистрирани търговски марки на Teleflex Incorporated или 
нейните филиали в САЩ и/или други държави. 
 

Устройството LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ е защитено чрез патенти и 
подадени патенти от страна на Teleflex Incorporated или нейните филиали в 
САЩ и/или други държави. За повече информация вижте www.lmaco.com/IP. 
 
Предоставената в настоящия документ информация е правилна към момента 
на отпечатване. Производителят си запазва правото да подобри или измени 
продуктите без предварително известие. 
 
Винаги се консултирайте с инструкциите относно показания, 
противопоказания, предупреждения и предпазни мерки или информация 

относно това кои дихателни пътища LMA са най-подходящи за различните 
клинични приложения. 
 
Гаранция от производителя:  

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ са предназначени за 
еднократна употреба и са с гаранция срещу производителни дефекти към 
момента на доставката.  
 
Гаранцията е приложима само ако устройството е закупено от упълномощен 
дистрибутор. TELEFLEX MEDICAL ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, 
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, 
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.  

 
 

 
Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ирландия 

 
Информация за връзка в САЩ:  
Teleflex Medical 
2917 Weck Drive, Research Triangle Park, NC 27709 САЩ  
Международен телефон: (919)544-8000 
Телефон за САЩ: (866) 246-6990 
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