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BG - Български език 
ИНСТРУКЦИИ ЗА 
УПОТРЕБА –LMA® 
Fastrach™ ETT 
 

ВНИМАНИЕ: Федералните закони (на САЩ) 
ограничават продажбата на това изделие от 
или по поръчка на лицензиран здравен 
професионалист. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LMA® Fastrach™ ETT и аксесоарът 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod се доставят нестерилни и 
трябва да се почистят и стерилизират преди 
първоначалната и всяка последваща употреба. 
Опаковката не може да издържи високите температури 
при обработка в автоклав и трябва да се изхвърли преди 
стерилизацията. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба прочетете всички 
предупреждения, предпазни мерки и инструкции от 
Инструкциите за употреба. В противен случай може да 
настъпи тежко нараняване или смърт на пациента. 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:  
Освен ако не е посочено друго, препратката към “LMA® 
Fastrach™”, посочена в тези Инструкции за употреба, се 
отнася и за двата варианта на въздуховодите (LMA® 
Fastrach™ и LMA® Fastrach™ Single Use (за еднократна 
употреба) (LMA® Fastrach™ SU)).  
 
За подробни указания за употребата на LMA® Fastrach™, 
LMA® Fastrach™ Single Use и LMA® Fastrach™ ETT Single 
Use, моля, направете справка в съответните инструкции 
за употреба. 
 

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО: 
Ендотрахеалната тръба LMA® Fastrach™ (LMA® 
Fastrach™ ETT) е разработена специално за употреба 
с LMA® Fastrach™. Тя представлява права тръба с маншет 
с око Murphy и стандартен 15-милиметров конектор.  
 
LMA® Fastrach™ ETT има пилотен балон с луерова клапа 
за проверка и уникален, мек, монолитен връх за 
атравматично преминаване през гласните струни. За 
справка по време на интубация LMA® Fastrach™ ETT има 
маркери за дълбочина, показващи разстоянието до 
дисталния връх на въздуховода LMA™. LMA® Fastrach™ 
ETT е рентгеноконтрастна по цялата си дължина и върхът 
й е направен от рентгеноконтрастен материал за 
подобряване на видимостта й при рентгенография.  
 
LMA® Fastrach™ ETT е изделие за многократна употреба, 
произведено от армиран силикон. То не е произведено с 
естествен каучуков латекс.  
 
LMA® Fastrach™ ETT не трябва да се използва повторно 
повече от 10 пъти. Не се препоръчва да се продължава 
употребата над този максимум, тъй като разграждането 
на компонентите може да доведе до влошаване на 
работните характеристики или внезапна повреда на 
изделието. Обработката с пара в автоклав е единственият 
препоръчителен метод за стерилизация.  
 
Аксесоар: LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod е аксесоар и е 
предназначен за употреба по време на махане на LMA® 
Fastrach™ за многократна употреба и LMA® Fastrach™ 
Single Use (за еднократна употреба) след интубация, за да 
държи ендотрахеалната тръба (ETT) на място. Доставя се 
нестерилен и автоклавируем. LMA® Fastrach™ Stabiliser 
Rod е направен от силикон, а не от естествен латексов 
каучук. 
 
Изделията LMA® Fastrach™ ETT и LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod са предназначени за употреба само от 
медицински специалисти, които са обучени за 
контролиране на дихателните пътища. 
 

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:  
LMA® Fastrach™ ETT е предназначена за ендотрахеална 
интубация през LMA® Fastrach™ или за конвенционална 
интубация на трахеята, при използване на директна или 
индиректна ларингоскопия.  
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod е предназначен за 
употреба по време на махане на LMA® Fastrach™ и LMA® 
Fastrach™ SU след интубация за поддържане на 
ендотрахеалната тръба (ETT) LMA® Fastrach™ на място. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
LMA® Fastrach™ ETT не трябва да се поставя при 
пациенти, подходящи за процедури, които включват 
употреба на лазерен лъч или електрохирургични активни 
електроди в непосредствена близост до изделието. 
 

Няма известни противопоказания, свързани с аксесоара 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. 
 

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ: 
Има съобщения за нежелани реакции, свързани с 
употребата на ендотрахеални тръби. Възможните 
странични ефекти могат да включват травма на 
въздушните пътища, дисфагия, възпалено гърло, 
дисфония, ларингоспазъм, обструкция, хрипове, 
бронхоспазъм, пресипналост, гадене и повръщане, 
регургитация, аспирация, подуване на стомаха, 
нетолеранс пациента и др., кашлица и нараняване на 
устата, устната или езика. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  
1. Не използвайте дадено изделие, ако е повредено. 
2. Не потапяйте и не накисвайте изделието в течности 
преди употреба.  
3. Не прерязвайте LMA® Fastrach™ ETT. 
4. Ако по време на интубация се използва гъвкав стилет 
в LMA® Fastrach™ ETT, уверете се, че той не се подава 
откъм пациента или от окото Murphy на тръбата. 
5. Не раздувайте прекалено маншета на LMA® 
Fastrach™ ETT, тъй като това може да доведе до руптура и 
последващо отпускане или до разкъсване на маншета, 
което може да причини блокиране на дихателните 
пътища и/или нараняване на пациента. 
6. Отпуснете маншета на LMA® Fastrach™ ETT, преди да 
премествате LMA® Fastrach™ ETT. Преместване на LMA® 
Fastrach™ ETT с раздут маншет би могло да причини 
нараняване на пациента или повреждане на маншета.  
7. Разместване на LMA® Fastrach™ ETT (езофагеална 
интубация, инцидентна екстубация) може да се получи, 
ако процедурата по изваждането на LMA® Fastrach™ не се 
извърши правилно. В тези случаи трябва без забавяне да 
се въведе отново правилно отпуснат LMA® Fastrach™, за 
да се осигури оксигенацията на пациента.  
8. За да се избегне травма, не трябва да се използва 
прекомерна сила в никой момент при употреба на 
изделието.  
9. Уверете се, че пациентът е анестезиран, парализиран 
и предварително оксигениран. Недостатъчна дълбочина 
на анестезията и/или мускулната парализа може да 
причини затваряне на глотиса, което не допуска 
навлизането на LMA® Fastrach™ ETT в ларинкса.  
10. От най-голяма важност е преди използване на LMA® 
Fastrach ETT да се извършат проверки, за да се установи 
дали изделието е безопасно за употреба. Ако изделието 
не издържи някой от тестовете, това показва, че то не 
трябва да се използва. 
11. Когато прилагате лубрикант, избягвайте 
блокиране на апертурата на въздуховода с 
лубриканта.  
12. Трябва да се използва водоразтворим лубрикант, 
например K-Y Jelly. Не използвайте лубриканти на 
основата на силикон, тъй като те разрушават 
компонентите на LMA® Fastrach™ ETT. Лубриканти, 
съдържащи лидокаин, не се препоръчват за употреба с 
изделието. Лидокаинът може да забави възвръщането на 
защитните рефлекси на пациента, очаквани преди 
изваждането на изделието, възможно е да предизвика 
алергична реакция или може да засегне заобикалящите 
структури, включително гласните струни.  
13. Не използвайте гермициди, дезинфектанти или 
химични средства, като например глутаралдехид (напр. 
Cidex), етиленов оксид, почистващи препарати на базата 
на фенол или йод-съдържащ почистващ агент, 
за почистване или стерилизиране на LMA® Fastrach™ ETT 
и LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. Такива вещества се 
абсорбират от материалите, от които е изработено 
изделието, което води до излагане на пациента на 
ненужен риск и възможна повреда на изделието. Не 
използвайте изделие, което е било изложено на 

действието на което и да е от тези вещества. 
Почистващите агенти не трябва да съдържат дразнители 
за кожата или лигавиците. 
14. Ако не бъде извършено правилно почистване, 
изплакване и подсушаване на изделието, това може да 
доведе до задържане на потенциално опасни остатъци 
или недостатъчна стерилизация. 
15. Внимателно поставете конектора в LMA® Fastrach™ 
ETT, преди да нанесете лубрикант върху дисталния край 
на тръбата. Прекалено количество лубрикант може 
да причини частично или пълно блокиране на лумена 
и на въздуховода, което може да доведе до риск 
от аспирация.  
16. Дифузията на азотен оксид, кислород или въздух 
може да увеличи или намали обема и налягането 
на маншета.  
За да се гарантира, че налягането в маншета не става 
прекомерно високо, то трябва да се измерва редовно по 
време на процедура с монитор за налягане в маншет. 
17. Когато използвате изделието в специални условия на 
околната среда, например насищане с кислород, трябва 
да се уверите, че са взети всички необходими мерки за 
подготовка и защита, особено по отношение на 
опасността от пожари и предотвратяването им. 
Изделието може да бъде запалимо в присъствие на 
лазери и електрокаутер оборудване. 
18. Вижте раздела с информация за МР, преди да 
използвате изделието в условията на МР. 
 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВНИМАНИЕ:  
1. Въздуховод, който не е надежден или е запушен, 
може се получи в случаи на неправилно въведено 
изделие. 
2. Внимателната работа е от съществено значение. 
Винаги избягвайте контакт с остри или заострени 
предмети, за да предотвратите разкъсване или 
перфорация на изделието. 
3. Когато въвеждате фиброоптичен бронхоскоп (FOB), 
той не трябва да се прокарва през апертурата на 
въздуховода LMA® Fastrach™, освен ако не е защитен от 
LMA® Fastrach™ ETT. В противен случай върхът на FOB 
може да се повреди при контакт с лентата, повдигаща 
епиглотиса. 
4. Когато избирате налягането за уплътняване за LMA® 
Fastrach™ ETT, трябва да се използва приспособление за 
измерване на налягането в маншета съвместно с 
техниките на минимален обем за оклузия или 
минимално изтичане. Раздуването на маншета трябва да 
се мониторира редовно до налягане „само уплътнение“. 
Всяко отклонение от избраното налягане за уплътняване 
трябва да се провери и коригира незабавно. 
5. Използвайте само дихателни апарати или 
оборудване за анестезия със стандартни 15-милиметрови 
конектори, за да осигурите стабилно свързване с 
конектора за LMA® Fastrach™ ETT. Винаги се уверявайте, 
че конекторът е стабилно разположен в дихателния кръг, 
за да се предотврати разкачване по време на употреба. 
6. Трипътни спирателни кранчета или други изделия не 
трябва да се оставят въведени в клапата за раздуване за 
дълги периоди от време. Получаващият се вследствие на 
това натиск би могъл да спука клапата, водейки до 
отпускане на маншета. 
7. Съхранявайте изделието на тъмно и хладно място, 
като избягвате пряка слънчева светлина или екстремни 
температури. 
8. За употребявани изделия трябва да се следва процес 
за боравене и елиминиране на биологично опасни 
продукти, в съответствие с всички местни и национални 
разпоредби. 
9. Уверете се, че всички подвижни дентални 
приспособления са извадени преди въвеждане на 
изделието.  
10. Трябва да се носят ръкавици по време на 
подготовката и въвеждането, за да се сведе до минимум 
замърсяването на изделието. 
11. Изделието трябва да се използва само с 
препоръчаните техники, описани в инструкциите за 
употреба. 
 
Забележка : За пациент/потребител/трета страна в 
Европейския съюз и в страни с идентичен регулаторен 
режим (Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските 
изделия); ако по време на използването на това изделие 
или в резултат от неговата употреба е настъпил сериозен 
инцидент, моля, докладвайте за това на производителя 
и/или на неговия упълномощен представител и на вашия 
национален орган. Данните за контакт на компетентните 
национални власти (Контактни точки за активен 
мониторинг) и допълнителна информация могат да бъдат 
намерени на следния уебсайт на Европейската комисия: 
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en  
 

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА: 
Изберете правилния размер на LMA® Fastrach™ и LMA® 
Fastrach™ SU 
 
Тегло/размери на пациента 

Размер 3: 30 kg-50 kg 
Размер 4: 50 kg-70 kg 
Размер 5: 70 kg-100 kg 

 

Съвместимост на LMA® Fastrach™ ETT спрямо LMA® 
Fastrach™  
 
Както LMA® Fastrach™ ETT за многократна употреба, така 
и тези за еднократна употреба са налични в 
разнообразни размери и могат да се използват 
конвенционално като ендотрахеална тръба.  
 
Всички размери (6, 6,5, 7, 7,5 и 8) на LMA® Fastrach™ ETT 
за многократна употреба са съвместими както с LMA® 
Fastrach™ за многократна употреба, така и с тези за 
еднократна употреба.  
 
Въпреки това, за LMA® Fastrach™ ETT SU, само следните 
размери (6, 6,5 и 7) са съвместими както с LMA® 
Fastrach™ за многократна употреба, така и с тези 
за еднократна употреба, както е показано в таблицата  
по-долу:- 
 

 
Изделие 

 
Съвместимо с посочените по-долу 

размери на  
LMA® Fastrach™ ETT  

 
LMA® 
Fastrach™  
и 
LMA® 
Fastrach™ 
SU 

 
LMA® Fastrach™ ETT  
(за многократна 
употреба) 

 
Размер:  
6, 6,5, 7, 7,5 
и 8 

 
LMA® Fastrach™ ETT 
SU 
(за еднократна 
употреба) 

 
Размер:  
Само 6, 6,5 
и 7  

 

 
Внимание: При избора на подходящия размер на 
изделието за даден пациент трябва да се използва 
клинична преценка.  
 

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА: 
Предупреждение: От най-голяма важност е преди 
използване на изделието да се извършат проверки, за да 
се установи дали то е безопасно за употреба.  
 
Предупреждение: Ако изделието не издържи някой от 
тестовете, това показва, че то не трябва да се използва. 
 
LMA® Fastrach™ ETT: 
1. Отпуснете напълно маншета, след това раздуйте 
клапата и маншета, за да тествате целостта им. Не 
раздувайте прекомерно маншета. 
2. Огледайте дали тръбата на въздуховода, маншетът и 
балонът не съдържат остатъци и нямат течове, както и че 
не са повредени, прегънати или запушени. Не 
използвайте изделието, ако не се раздува симетрично, 
показва признаци на износване/отклонения или има 
дефект в механизма за раздуване. 
3. Уверете се, че конекторът е закрепен в LMA 
Fastrach™ ETT. 
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod: 
Извършете визуална проверка, за да се уверите, че 
изделието е без остатъци и че не е повредено или във 
влошено състояние, като например деформация, 
повърхностни пукнатини и др. 

 
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ: 
 

Предупреждение: Внимателно поставете конектора в 
LMA® Fastrach™ ETT, преди да нанесете лубрикант върху 
дисталния край на тръбата. Прекалено количество 
лубрикант може да причини частично или пълно 
блокиране на лумена и на въздуховода, което може да 
доведе до риск от аспирация.  
 

Предупреждение: Трябва да се използва водоразтворим 
лубрикант, например K-Y Jelly®. Не използвайте 
лубриканти на основата на силикон, тъй като те 
разрушават компонентите на LMA® Fastrach™ ETT. 
Лубриканти, съдържащи лидокаин, не се препоръчват за 
употреба с изделието. Лидокаинът може да забави 
възвръщането на защитните рефлекси на пациента, 
очаквани преди изваждането на изделието, възможно е 
да предизвика алергична реакция или може да засегне 
заобикалящите структури, включително гласните струни. 
 
Внимание: Уверете се, че всички подвижни дентални 
приспособления са извадени преди въвеждане на 
изделието.  
 
ИНТУБАЦИЯ: 
 

По-долу са описани различни методи на интубация с 
помощта на LMA® Fastrach™ ETT със и без помощно 
изделие. Препоръчително е LMA® Fastrach™ да се 
използва с LMA® Fastrach™ ETT за оптимална интубация. 
Teleflex няма да носи отговорност за употребата на 
неподходяща ендотрахеална тръба.  
 
Внимание: Ако се използва LMA® Fastrach™, уверете се, 
че е правилно разположен, преди да правите опити 
за интубация. 
 
Предупреждение: Уверете се, че пациентът е 
анестезиран, парализиран и предварително оксигениран. 
Недостатъчна дълбочина на анестезията и/или 
мускулната парализа може да причини затваряне на 
глотиса, което не допуска навлизането на LMA Fastrach™ 
ETT в ларинкса.  
 
ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ С LMA® 
FASTRACH™: 
1. След като проверите уплътнението на маншета, 
отпуснете напълно маншета на LMA® Fastrach™ ETT преди 
въвеждането на LMA® Fastrach™ ETT в тръбата на 
въздуховода на LMA® Fastrach™. 
2. Прокарайте LMA® Fastrach™ ETT в тръбата на 
въздуховода на LMA® Fastrach™ и разнесете лубриканта в 
рамките на оста чрез раздвижване на LMA® Fastrach™ ETT 
нагоре и надолу, докато започне да се движи свободно в 
цялата тръба на въздуховода. 
 
Предупреждение: Избягвайте движение на LMA® 
Fastrach™ ETT нагоре и надолу с висока скорост и голяма 
амплитуда, тъй като това би могло да доведе до повреда 
на маншета. 
 
3. Разположете надлъжната линия на LMA® Fastrach™ 
ETT така, че да е обърната към дръжката на LMA® Fastrach™. 
Въведете внимателно LMA® Fastrach™ ETT в тръбата на 
въздуховода на изделието. LMA® Fastrach™ ETT не трябва 
да преминава отвъд напречния маркер за 15 cm дълбочина. 
Уверете се, че върхът на LMA® Fastrach™ ETT не влиза в 
апертурата на маската (Фиг. 1). 
4. Хванете здраво дръжката и повдигнете изделието, 
използвайки дръжката за изтегляне на ларинкса напред с 
няколко милиметра, за да увеличите налягането за 
уплътнение и да оптимизирате подравняването на осите 
на трахеята и LMA® Fastrach™ ETT (Фиг. 2). 
5. Плъзнете внимателно LMA® Fastrach™ ETT в LMA® 
Fastrach™ на още 1,5 cm след маркировката за 15 cm. Ако 
усетите съпротивление, продължете да придвижвате 
LMA® Fastrach™ ETT, като държите стабилно изделието, 
докато интубацията завърши. 
6. Раздуйте маншета на LMA® Fastrach ETT™. 
7. Потвърдете интубацията чрез конвенционални 
мерки (напр. краен експираторен CO2). 

   

Фигура 1 Фигура 2 
 
ИНТУБАЦИЯ С LMA FASTRACH™ И С 
ПОМОЩТА НА ФИБРООПТИЧЕН 
БРОНХОСКОП (FOB): 
 

1. Прокарайте самоуплътняващ се конектор с 
подходящо странично рамо през LMA® Fastrach™ ETT, за 
да има възможност за непрекъснато обдишване. 
2. Изберете FOB с подходящ диаметър и дължина за 
преминаване през LMA® Fastrach™ ETT. Когато бъде 
въведен докрай, FOB не трябва да се издава от края на 
сглобените LMA® Fastrach™ ETT и порт за уплътняване. 
Той не трябва да преминава и отвъд EEB на LMA® 
Fastrach™, освен ако е защитен от LMA® Fastrach™ ETT. В 
противен случай върхът му може да бъде отклонен и 
повреден от EEB. 
3. Въведете LMA® Fastrach™ ETT до дълбочина 15 cm, 
проверете с FOB дали върхът на LMA® Fastrach™ ETT е в 
контакт с EBB на изделието. 
4. На дълбочина 16,5 cm проверете с FOB дали LMA® 
Fastrach™ ETT повдига EEB, показвайки глотиса. 
5. Придвижете LMA® Fastrach™ ETT в трахеята; 
избягвайте да натискате EEB с FOB. 
6. Раздуйте маншета на LMA® Fastrach™ ETT. 
 
КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕНДОТРАХЕАЛНА 
ИНТУБАЦИЯ С LMA® FASTRACH™ ETT 
ПРИ ДИРЕКТНА ИЛИ ИНДИРЕКТНА 
ЛАРИНГОСКОПИЯ: 
 

LMA® Fastrach™ ETT е проектирана за конвенционална 
употреба като ендотрахеална тръба. 
 
Предупреждение: Винаги използвайте асептична техника. 
 
1. Интубирайте, като използвате актуално приетите 
медицински техники. Може да се наложи да се използва 
лубрикиран гъвкав стилет поради гъвкавостта на тръбата 
на въздуховода на LMA® Fastrach™ ETT.  
2. Раздуйте маншета с минималното количество газова 
смес, за да осигурите ефективно уплътнение при 
желаното налягане за раздуване на белия дроб. 
Използването на техниките с минимален обем за оклузия 
и минимално изтичане, заедно с рутинно мониториране 
на налягането в маншета, може да намали честотата на 
много нежелани реакции, свързани с употребата на 
ендотрахеални тръби с маншети. 
3. Извадете спринцовката с луер връх от клапата. 
4. Проверете разположението на LMA® Fastrach™ ETT 
чрез потвърждаване на звука от дишането и 
мониториране на крайния експираторен CO2. 
5. Свържете LMA® Fastrach™ ETT към анестезионния 
или вентилационния кръг. 
6. Фиксирайте стабилно LMA® Fastrach™ ETT с помощта 
на предпазител срещу прехапване, за да се избегне 
ненужно движение или повреда. 
7. Редовно следете налягането в маншета. 
 
ИЗВАЖДАНЕ НА LMA® FASTRACH™ 
СЛЕД ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ: 
 

Предупреждение: Има съобщения за фарингеален оток и 
повишен натиск върху лигавицата, свързани с твърдостта 
на тръбата на въздуховода. Препоръчително е LMA® 
Fastrach™ да се извади след завършване на интубацията. 
Може да се получи силен натиск върху фарингеалната 
стена, ако главата или шията се преместят от неутрално 
положение, вследствие на твърдостта на извитата 
тръба на въздуховода. Рискът при задържане на място на 
LMA® Fastrach™ трябва да се прецени спрямо 
потенциалните рискове, свързани с техниката за 
изваждане на изделието.  
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Предупреждение: Ако LMA® Fastrach™ се задържи в 
пациента след интубация, маншетът трябва да бъде 
отпуснат до налягане 20-30 cm H2O. Това ниско налягане 
стабилизира въздуховода във фаринкса. Избягвайте 
ненужно преместване на изделието и поддържайте 
главата или шията в неутрално положение. 
 
Предупреждение: Разместване на LMA® Fastrach™ ETT 
(езофагеална интубация, инцидентна екстубация) може да се 
получи, ако процедурата по изваждането на LMA® Fastrach™ 
не се извърши правилно. В тези случаи трябва без забавяне 
да се въведе отново правилно отпуснато LMA® Fastrach™, за 
да се осигури оксигенацията на пациента. 
 
1. Като използвате стабилизиращата пръчка LMA™®, 
измерете приблизителното разстояние между 
проксималния край на LMA® Fastrach™ ETT и зъбите 
на пациента. 
2. След предварителна оксигенация на пациента 
разкачете кръга, оставяйки прикрепен конектора за LMA® 
Fastrach™ ETT. Отпуснете напълно маншета на LMA® 
Fastrach™, като се уверите, че маншетът на LMA® 
Fastrach™ ETT остава раздут. 
3. Почукайте или завъртете дръжката на изделието 
внимателно каудално около брадичката. Като използвате 
извивката на тръбата на въздуховода, плъзнете изделието 
извън фаринкса в устната кухина, прилагайки обратен 
натиск върху LMA® Fastrach™ ETT с пръста си (Фиг. 3).  
4. Когато проксималният край на LMA® Fastrach™ ETT е 
на едно ниво с проксималния край на тръбата на 
въздуховода, извадете конектора за LMA® Fastrach™ ETT 
и въведете стабилизиращата пръчка, за да задържите 
LMA® Fastrach™ ETT на място. Държейки 
стабилизиращата пръчка, плъзнете навън LMA® Fastrach™ 
над LMA® Fastrach™ ETT и стабилизиращата пръчка 
LMA™®, докато излезе от устата. (Фиг. 4) 
5. Извадете стабилизиращата пръчка LMA™, когато 
маншетът LMA® Fastrach™ е извън устата, докато държите 
LMA® Fastrach™ ETT на място, за да предотвратите 
инцидентно разместване (Фиг. 5). Хванете здраво LMA® 
Fastrach™ ETT, докато внимателно развивате линията за 
раздуване и пилотния балон от тръбата на LMA® 
Fastrach™ (Фиг. 6). 
 
Внимание: Ако стабилизиращата пръчка LMA™® не се 
извади от тръбата на въздуховода преди пълното 
изваждане на LMA® Fastrach™, това може да доведе до 
инцидентно изваждане на LMA® Fastrach™ ETT или до 
повреда на пилотния балон или на линията за раздуване. 
 
6. Като използвате стабилизиращата пръчка LMA™®, 
проверете положението на LMA® Fastrach™ ETT чрез 
измерване на разстоянието на проксималния край от 
зъбите. Ако по време на изваждането на LMA® Fastrach™ 
е възникнало каквото и да било разместване на 
LMA® Fastrach™ ETT, ще трябва да се направи 
подходяща корекция. 
7. Поставете отново конектора за LMA® Fastrach™ ETT и 
обдишвайте пациента. 
 
Внимание: Проверете правилното поставяне на тръбата и 
оксигенацията на пациента веднага след изваждането на 
LMA® Fastrach™ или ако положението на пациента е 
променено след интубацията. 
 
8. LMA® Fastrach™ ETT трябва да бъде фиксирана 
стабилно с помощта на предпазител срещу прехапване, 
за да се избегне ненужно движение или повреда. 
 
В случаи на планови интервенции, след изваждане, LMA® 
Fastrach™ може да се въведе отново зад LMA® Fastrach™ 
ETT, за да се осигури непосредствен дихателен път, ако се 
планира дълбока екстубация или клинично се определи, 
че екстубацията е опасна. 
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ИЗВАЖДАНЕ НА LMA® FASTRACH™ ETT:  
Трябва да се използва клинична преценка, за да се 
определи колко дълго LMA® Fastrach™ ETT трябва да 
остане в пациента. 
 
1. Непосредствено преди екстубация или преместване 
на LMA® Fastrach™ ETT отпуснете напълно маншета, като 
използвате спринцовка. 
2. Екстубирайте, като използвате актуално приетите 
медицински техники. 
 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ:  
(Приложимо само за версията за многократна 
употреба на изделието LMA® Fastrach™ ETT и 
аксесоара LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod) 

Общи предупреждения, предпазни мерки и 
ограничения 
Винаги се уверявайте, че с изделията работи и те се 
обработват от квалифициран персонал, който е 
специално обучен и притежава достатъчно опит по 
въпросите на болничната хигиена и технологията за 
стерилизация. За осигуряване на безопасно и ефективно 
преработване на изделията са потвърдени следните 
инструкции за ефективност и съвместимост с изделията 
от производителя. Крайният потребител носи 
отговорността да гарантира, че почистването и 
стерилизацията се извършват посредством подходящо 
оборудване, материали и персонал с цел постигане на 
желания резултат. 
Всяко отклонение от тези инструкции трябва да бъде 
оценено с оглед на ефективността и потенциалните 
неблагоприятни последици. 
 
Оборудването, използвано по време на стерилизация, 
трябва да бъде валидирано за ефективност съгласно 
международно признатите стандарти: 

- Дезинфектори за шайби, които отговарят на 
изискванията на серия ISO 15883 и/или ANSI/AAMI 
серия ST15883 

- Парни стерилизатори, които отговарят на 
изискванията на EN 13060/EN 285 във връзка с ISO 
17665 и/или ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

 
Насоките на Световната здравна организация (СЗО) и 
публикуваната литература показват, че описаните по-
долу процедури за почистване и стерилизация на LMA® 
Fastrach™ ETT и LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod са 
достатъчни за деактивация на конвенционални патогени 
(т.е. бактерии, гъбички и вируси). При пациенти с 
установена или предполагаема трансмисивна 
спонгиформна енцефалопатия се препоръчва 
институциите да се придържат към насоките на СЗО, като 
по-скоро след употреба унищожават LMA® Fastrach™ ETT 
и LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod, отколкото да ги 
използват повторно. 
  
Предупреждение: 
Преди първоначална употреба и всяка следваща 
употреба всички изделия трябва да бъдат подложени на 
стерилизация, както е описано в следващите раздели. 
Следвайте инструкциите и предупрежденията, издадени 
от производителите на дезактивиращи агенти, 
дезинфектанти и почистващи агенти. 
 
Внимание: Внимателното боравене с изделието е от 
съществено значение. LMA® Fastrach™ ETT е направено от 
медицински силикон , който може да бъде разкъсан или 
пробит. Винаги избягвайте контакт с остри или заострени 
предмети. 

При подходящи почистване, стерилизация и работа LMA® 
Fastrach™ ETT може да се използва до максимален брой 
повторни употреби, както е посочено по-долу. 
Правилното почистване и стерилизация на изделията е от 
съществено значение за гарантиране на продължителна 
безопасна употреба до максималния брой пъти повторна 
употреба. Продължителната употреба над този брой не 
се препоръчва, тъй като може да настъпи влошаване на 
компонентите, което да доведе до влошена работа или 
внезапна повреда. 

Изделия  Максимален брой 
пъти повторна 
употреба 

LMA® Fastrach™ ETT 10 пъти 

 

Опаковката не може да издържи на високите 
температури при автоклавиране и трябва да бъде 
изхвърлена преди стерилизация. 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРЕДИ ДО ПЪРВАТА И ВСЯКА 
ПОСЛЕДВАЩА УПОТРЕБА 
Подготовка в точката на употреба преди обработка  
 
Незабавно след употреба отстранете всички следи от 
замърсяване, за да избегнете образуване на котлен 
камък. Демонтирайте подвижния конектор LMA® 
Fastrach™ ETT, разположен върху тръбата на въздуховода. 
Не използвайте фиксиращи агенти или гореща вода 
(>40°C/104°F). Съхранението и транспортирането на 
изделията до мястото за стерилизация трябва да се 
осигури в запечатан контейнер. 

Параметрите за повторна обработка за LMA® Fastrach™ 
ETT също така са приложими и за LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod.  
 
ПОЧИСТВАНЕ: 

Предупреждения и предпазни мерки  
Не използвайте бактерицидни препарати, дезинфектанти 
или химически агенти, като например глутаралдехид 
(напр. Cidex®), етиленов оксид, почистващи агенти на 
основата на фенол, почистващи агенти със съдържание 
на йод или кватернерни амониеви съединения за 
почистване или стерилизация на LMA® Fastrach™ ETT 
и LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. Подобни вещества се 
абсорбират от материалите на изделието, което води до 
излагане на пациента на ненужен риск и евентуално 
влошаване на състоянието на изделието. Не използвайте 
изделие, което е било изложено на някое от тези 
вещества. Почистващите средства не трябва да съдържат 
дразнители за кожата или лигавиците. 
 
Ако препоръчителните почистващи агенти / почистващи 
препарати, посочени в раздела за почистване, не са 
налични, могат да се използват меки почистващи 
препарати или ензимни почистващи агенти в 
съответствие с инструкциите на производителя. Моля, 
имайте предвид, че всяко отклонение от тези инструкции, 
включително използването на почистващи агенти / 
почистващи препарати, които не са специално посочени в 
тези инструкции, ще изисква оценяване на специфичната 
за изделието ефикасност и пригодност на процеса на 
почистване. Съответната оценка обикновено изисква 
квалификация на оборудването и 
квалификация/валидиране на специфичните за 
изделието характеристики на работа. 
 
Предупреждение: При неправилно почистване, 
изплакване и подсушаване на дадено изделие може да 
настъпи задържане на потенциално опасни остатъци или 
неадекватна стерилизация. 
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За окончателното изплакване силно се препоръчва 
прясно приготвена пречистена вода/силно пречистена 
вода или стерилна вода. 

Ръчно почистване 
Винаги използвайте прясно приготвена почистваща вана. 
Спазвайте инструкциите на производителя на 
почистващите агенти по отношение на препоръчителните 
температури, концентрация и време на задържане. 
 
Инструкциите за ръчно почистване са валидирани при 
употреба на следното оборудване / почистващи агенти: 

Почистваща четка:  
Мека четка от естествен косъм с подходящ размер. 
Почистващ агенти / Процес на почистване:  
A) Двоен ензимен почистващ препарат Endozime®, Ruhof 
Healthcare. 

Процес на почистване с помощта на почистващ агент 
A по-горе: 

1. Поставете LMA® Fastrach™ ETT, 
стабилизиращите пръчки и подвижните 
конектори в прясно приготвен почистващ 
разтвор (концентрация: 0,8%) при 36°C до 
40°C/97°F до 104°F и старателно почистете 
изделията до отстраняване на цялото видимо 
замърсяване.  

2. Почистете тръбите на въздуховода, като 
внимателно поставите четката и правите 
единично движение навътре и навън, като 
внимавате да не повредите изделията. 

3. Изплакнете обилно всички компоненти под 
течаща чешмяна вода. (Забележка: Обърнете 
специално внимание на вътрешен контролен 
вентил, за да избегнете контакт с почистващ 
разтвор. Ако вентилът е изложен на 
почистващ разтвор, изплакнете обилно под 
течаща чешмяна вода, за да отстраните 
остатъците от почистването, тъй като това 
може да причини преждевременна 
повреда на вентила.) 

4. Внимателно проверете всички компоненти за 
остатъчно замърсяване. 

5. Ако се установи остатъчно замърсяване, 
повторете цялата процедура за почистване. 
 

Ако във вентила се забележи влага, подсушете с 
потупване върху кърпа, за да отстраните излишната влага. 
Подсушете адекватно на стайна температура или в 
сушилня с циркулиращ въздух.  

Или, 
Б) Разредете (8-10% v/v) разтвор на натриев 
бикарбонат. 10% разтвор на натриев бикарбонат може 
да се приготви, като смесите 1 чаша сода за хляб с 
10 чаши вода 
 
Процес на почистване с помощта на почистващ агент 
B по-горе:-  

1. Поставете LMA® Fastrach™ ETT, 
стабилизиращите пръчки и подвижните 
конектори в прясно приготвен почистващ 
разтвор при 36°C до 40°C/ 97 °F до 104°F 
и щателно почистете изделията до 
отстраняването на всички видими 
замърсявания. 

2. Пригответе втори прясно приготвен 
почистващ разтвор, както е описано по-горе, 
и щателно почистете изделията с помощта на 
подходяща мека четка с естествен косъм.  

3. Почистете тръбите на въздуховода, като 
внимателно поставите четката и поглаждате 
навътре и навън, като внимавате да не 
повредите изделията. 

4. Изплакнете обилно всички компоненти под 
течаща чешмяна вода. (Забележка: Обърнете 
специално внимание на вътрешен контролен 
вентил, за да избегнете контакт с почистващ 
разтвор. Ако вентилът е изложен на почистващ 
разтвор, изплакнете обилно под течаща 
чешмяна вода, за да отстраните остатъците от 
почистването, тъй като това може да причини 
преждевременна повреда на вентила.) 

5. Внимателно проверете всички компоненти за 
остатъчно замърсяване. 

6. Ако се установи остатъчно замърсяване, 
повторете цялата процедура за почистване. 

 
Ако във вентила се забележи влага, подсушете 
с потупване върху кърпа, за да отстраните 
излишната влага. 
Подсушете адекватно на стайна температура или в 
сушилня с циркулиращ въздух.  

Автоматично почистване: 
Инструкциите за автоматично почистване са валидиране 
посредством употребата на следното оборудване: 

Шайба: Тип Miele G7735 CD, Стандартна стойка Miele с 
портове за изплакване 

Почистващи агенти:  
Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG  

Щателно изпуснете въздуха от всички маншети. 
Поставете LMA® Fastrach ETT™, стабилизиращите 
пръчки и подвижните конектори на стойката с 
инструменти. Уверете се в адекватното разположение 
на всички изделия по такъв начин, че всички вътрешни 
и външни зони на изделията да са достъпни. Свържете 
лумените на въздуховодите с портовете за изплакване. 
 
Стартирайте процеса по измиване: 
Шайба-дезинфектор Miele G 7735 CD, програма Vario TD: 

1. 2 мин. предварително измиване със студена 
вода water (≤ 35°C/ 95 °F).  

2. Отцеждане  
3. 5 min cleaning with Deconex® PowerZyme, 0.5% 

at 55°C/ 131 °F. 
4. Drain 
5. 3 мин. неутрализация със студена вода  

(≤ 35°C/ 95 °F). 
6. Отцеждане 
7. 2 мин. измиване със студена вода  

(≤ 35°C/ 95 °F). 
8. *По избор, топлинна дезинфекция след 

автоматично почистване. 
5 мин. топлинна дезинфекция при 90°C/194°F. 

 
*Дезинфекция 
Термичната дезинфекция може да се извърши като част 
от автоматизирания процес по почистване, както в стъпка 
№ 8 по-горе за програма Vario TD. 
 
Осигурете адекватно изсушаване (напр. Циркулиращ 
въздух 70°C/ 158 °F, 1 час). 

ИНСПЕКЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ИЗПИТВАНЕ 
Инспектирайте изделието и проверете функционалността, 
както е описано в Раздел „Проверки преди употреба” 
Всички функционални тестове и инспекции, описани в 
това ръководство, трябва да бъдат извършвани като част 
от всяка процедура по стерилизиране преди 
стерилизацията на LMA® Fastrach™ ETT и LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod. Неуспешно изпитване показва, че 
изделието е преминало своя полезен живот и трябва да 
бъде заменено. 

ОПАКОВАНЕ 
Избраната опаковка за термична стерилизация трябва да 
отговаря на изискванията съгласно ISO/ANSI AAMI ISO 11607. 
За САЩ: Използвайте стерилизационно фолио без FDA 

Извършете визуална проверка за остатъчна влага преди 
опаковане в стерилизационно фолио. 
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ: 
Предупреждения и предпазни меркии 
Спазването на следната процедура е от съществено 
значение за осигуряване на стерилизация без повреда 
на LMA® Fastrach™ ETT и LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod. 

Внимание: Целостта на материалите за многократна 
употреба LMA® Fastrach™ ETT и LMA® Fastrach™ Stabiliser 
Rod може да бъде неблагоприятно повлияна от 
превишаване на цикъла на стерилизация от 134°C/ 273°F. 

Автоклавите се различават по дизайн и експлоатационни 
характеристики. Параметрите на цикъла винаги трябва да 
се проверяват в съответствие с писмените инструкции на 
производителя на автоклави за конкретната приложима 
конфигурация на автоклавите и натоварването. 
 
Персоналът на здравното заведение е отговорен за 
спазването на процесите, посочени и валидирани 
в тяхното заведение, и за поддържането на контрола 
на процеса. 
В противен случай това може да направи процеса по 
стерилизация на здравното заведение невалиден. 
 
Непосредствено преди автоклавиране с пара, изпуснете 
изцяло въздуха от маншета. Уверете се, че и 
спринцовката (използвана за изпускане на въздуха от 
маншета), и вентилът са сухи. 
 
Внимание: Всяко количество въздух или влага, останали 
в маншета, се разширяват в среда на високи температури 
и ниски налягания в автоклава, като по този начин се 
причиняват непоправими щети (херния и/или 
разкъсване) на маншета и/или балона за надуване. 
За да избегнете повреда на вентила, не използвайте 
прекомерна сила, докато поставяте спринцовката в порта 
на вентила. Извадете спринцовката от порта на вентиал 
след дефлация. 
Ако маншетът на изпуснат LMA® Fastrach ™ ETT незабавно 
и спонтанно се надуе отново след изваждане на 
спринцовката, не използвайте автоклава или използвайте 
маската повторно. Това е индикатор за наличието на 
дефектно изделие. Все пак, е нрмално изделието да се 
надува бавно повторно в продължение на няколко часа, 
тъй като материалът от силиконова гума е 
газопропусклив. 
 
НАСТРОЙКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
Препоръчва се стерилизация с пара или чрез 
предварително вакуумиране, или чрез процес на 
гравитационно изместване. Всеки един от следните 
цикли е потвърден в съответствие с международно 
хармонизирани стандарти, за да достигне ниво на 
осигуряване на стерилност (SAL), което е подходящо за 
предназначената употреба на изделията и в съответствие 
с международно признатите стандарти и насоки. 

Тип Температ
ура 

Време на 
задържа
не 

Минимал
но време 
на сушене 

Цикъл Prevac  134°C 
(273°F) 

3 минути 16 минути 

Земно 
притегляне 
Изместване 

132°C 
(270°F) 

10 минути 1 минута 

 
След автоклавиране оставете изделието да се охлади до 
стайна температура преди употреба. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте стерилизираните изделия при стайна 
температура на сухо място без прах, защитено от пряка 
слънчева светлина. 
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Стерилните, опаковани инструменти трябва да се 
съхраняват на определено за целта място с ограничен 
достъп, което е с добра вентилация и осигурява защита 
от прах, влага, насекоми, паразити и екстремни 
температури/влага. 
 
 

УПОТРЕБА ПРИ МАГНИТЕН 
РЕЗОНАНС (МР): 
 

 
 
LMA® Fastrach™ ETT е съвместима с МР при определени 
условия. Неклинично тестване е показало, че този 
продукт е съвместим с МР при определени условия. 
Пациент с това изделие може да бъде сканиран 
безопасно веднага след поставянето на изделието при 
следните условия: 

 
• Преди пациентът да влезе в помещението с МР 

системата, въздуховодът трябва да бъде правилно 
фиксиран на място с адхезивна лента, лента от плат 
или друго подходящо средство, за да се 
предотврати движение или разместване.  

• Статично магнитно поле 3 Tesla или по-малко 
• Максимално пространствено градиентно 

магнитно поле 720 Gauss/cm (7,2 T/m) или 
по малко 

• Максимална отчетена от МР системата целотелесна 
усреднена специфична степен на абсорбция (SAR) 
4 W/kg (първо ниво на контролиран режим на 
работа за МР системата) за 15 мин. сканиране 
(на пулсова секвенция) 

Загряване, свързано с МР 
При дефинираните по-горе условия на сканиране се 
очаква LMA® Fastrach™ ETT да доведе до максимално 
повишение на температурата с 2,3°C след 15 минути 
непрекъснато сканиране. 
 
Информация за артефактите 
Максималният размер на артефакта, наблюдаван при 
градиентна ехо-пулсова секвенция и МР система с поле 
3 Tesla, се простира на приблизително 50 mm спрямо 
размера и формата на LMA® Fastrach™ ETT, размер 8.  

 

ДЕФИНИЦИЯ НА СИМВОЛИТЕ:  
 

 
Производител  

 

Направете справка с 
инструкциите за употреба на този 
уебсайт: www.LMACO.com 

 Обем въздух за раздуване  

 
Тегло на пациента 

 

 
 

Прочетете инструкциите преди 
употреба 

 

Не е произведено с естествен 
каучуков латекс 

 

 
 

Не е произведено с естествен 
каучуков латекс 

 

 
 

Чупливо, работете внимателно 

 

 
 

Да се пази от слънчева светлина 

 

 
 

Да се пази сухо 

 

 
 

С тази страна нагоре 

 
Код на продукта 

 
Партиден номер 

 

 
 

CE маркировка 

 

 
 

Сериен номер 

 

 
 

Да не се използва повече от 
10 пъти 

 

Нестерилно 

 

Съвместимо с МР при 
определени условия 

 

Индикация, че изделието 
е медицинско. 

 
Дата на производство 

Rx only Само с рецепта 

 

Copyright © 2020 Teleflex Incorporated 
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация 
не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана 
в система за възстановяване или прехвърляна в каквато и 
да било форма или чрез каквито и да било средства – 
електронни, механични, фотокопиране, записване или 
други, без предварително разрешение на издателя. 
 
Teleflex, логото на Teleflex, LMA и LMA Fastrach са 
търговски марки или регистрирани търговски марки на 
Teleflex Incorporated или неговите филиали, в САЩ 
и/или други страни. 
 
Предоставената в този документ информация е вярна 
към момента на публикуване. Производителят си запазва 
правото да усъвършенства или модифицира продуктите 
без предварително уведомление. 
 
Гаранция на производителя:  
LMA® Fastrach™ ETT е за многократна употреба и има 
гаранция срещу производствени дефекти за десет (10) 
употреби или за период от една (1) година от датата на 
закупуване (което от двете настъпи по-рано), при 
определени условия. Попълнената карта трябва да 
съпътства всеки продукт, върнат за оценка. 
 
Гаранцията е в сила само ако изделието е закупено от 
оторизиран дистрибутор. TELEFLEX ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ 
ДРУГИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ 
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, 
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА 
ДАДЕНА ЦЕЛ. 
 

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