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HU – Magyar 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS –  
LMA® Fastrach™ ETT 
 

FIGYELEM! Az Egyesült Államok 
szövetségi törvényei értelmében ez az 
eszköz kizárólag engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szakember által vagy 
rendeletére értékesíthető. 

 
VIGYÁZAT! Az LMA® Fastrach™ ETT tubus és LMA® 
Fastrach™ Stabiliser Rod tartozék sterilizálatlan 
kiszerelésű, és az első használat, valamint az azt követő 
minden egyes használat előtt sterilizálást igényel. 
A csomagolás nem képes ellenállni az autoklávozás 
magas hőmérsékletének, és a csomagolást a sterilizálás 
előtt ki kell dobni. 
 
VIGYÁZAT! A felhasználás előtt olvassa el a használati 
utasítás összes figyelmeztetését, óvintézkedését és 
utasításait. Ha nem így jár el, azzal a beteg súlyos 
egészségkárosodását vagy halálát okozhatja. 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:  
Ha másként nem szerepel, az „LMA® Fastrach™” 
eszközre történő utalások a jelen használati utasításban 
a légútbiztosító mindkét változatára (LMA® Fastrach™ és 
LMA® Fastrach™ Single Use (LMA® Fastrach™ SU)) 
érvényesek. 
 
Az LMA® Fastrach™, LMA® Fastrach™ Single Use és LMA® 
Fastrach™ ETT Single Use eszköz részletes használatára 
vonatkozó utasításokat lásd az adott használati 
utasításban. 
 

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA: 
Az LMA® Fastrach™ endotracheális tubus (LMA® 
Fastrach™ ETT) kifejezetten az LMA® Fastrach™ 
eszközzel való használat céljára lett kifejlesztve. 
Az eszköz egy egyenes, mandzsettával rendelkező tubus, 
mely Murphy-szemmel és standard 15 mm-es 
csatlakozóval rendelkezik.  
 
Az LMA® Fastrach™ ETT tubus Luer-záras visszacsapó 
szeleppel ellátott felfújásjelző ballonnal és egyedi, puha, 
formázott csúccsal rendelkezik, hogy a hangszálakon 
történő áthaladás során ne okozzon sérülést. Az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus az intubálás során vonatkoztatási 
rendszerként szolgáló mélységjelzőkkel rendelkezik, 
melyek az LMA® légútbiztosító disztális csúcsának 
távolságát jelzik. Az LMA® Fastrach™ ETT tubus teljes 
hossza mentén sugárfogó, és csúcsa sugárfogó anyagból 
készült, hogy röntgensugarakkal jobban látható legyen.  
 
Az LMA® Fastrach™ ETT tubus dróttal megerősített 
szilikonból készült, többször használható eszköz. 
Természetes nyersgumi felhasználása nélkül készül.  
 
Az LMA® Fastrach™ ETT tubus nem használható fel újra 
10 alkalomnál többször. A maximálisnál többszöri 
alkalmazás nem javasolt, mivel az alkatrészek 
elöregedése az eszköz teljesítményének romlását és 
váratlan meghibásodását okozhatja. Kizárólag a gőzzel 
történő autoklávozás az ajánlott sterilizálási módszer.  
 
Tartozékeszköz: Az LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
használata az újrafelhasználható LMA® Fastrach™ és az 
LMA® Fastrach™ Single Use (SU) eszköz eltávolításakor 
javasolt az intubálás után, hogy az endotracheális tubus 
(ETT) a helyén maradjon, Sterilizálatlan kiszerelésben 
kerül forgalomba, és autoklávozható. Az LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod szilikonból készült. Természetes latexgumi 
felhasználása nélkül készült. 

Az LMA® Fastrach™ ETT és LMA® Fastrach™ Stabiliser 
Rod eszközöket kizárólag légútbiztosításra kiképzett 
egészségügyi szakemberek használhatják. 

HASZNÁLATI JAVALLATOK:  
Az LMA® Fastrach™ ETT indikációja az LMA® Fastrach™ 
eszközön keresztül végzett tracheális intubáció, vagy a 
trachea hagyományos módon, direkt vagy indirekt 
laringoszkópiával végzett intubálása.  
 
Az LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod javallata az LMA® 
Fastrach™ és LMA® Fastrach™ SU eltávolítása alatti 
használat az intubálás után, hogy az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus a helyén maradjon. 
 

ELLENJAVALLATOK:  
Az LMA® Fastrach™ ETT nem alkalmazható olyan 
betegeknél, akiknél lézersugárral vagy elektrosebészeti 
aktív elektródával végzett beavatkozást terveznek az 
eszköz közvetlen területén. 
 
Az LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod tartozék eszköz 
használatával kapcsolatosan nincsenek ismert 
ellenjavallatok. 
 

MELLÉKHATÁSOK: 
Beszámoltak az endotrachealis tubusok használatával 
kapcsolatos nemkívánatos reakciókról. A lehetséges 
mellékhatások közé tartozhatnak a következők: légúti 
trauma, diszfágia, torokfájás, diszfónia, laringospazmus, 
obstrukció, stridor, bronchospazmus, rekedtség, 
hányinger és hányás, regurgitáció, aspiráció, 
gyomorfeszülés, beteg általi intolerancia, pl. köhögés, 
valamint a száj, ajkak vagy nyelv sérülése. 
 

VIGYÁZAT!  
1. Tilos használni az eszközt, ha sérült. 
2. Használat előtt az eszközt ne merítse vagy áztassa bele 
folyadékba.  
3. Ne vágja el az LMA® Fastrach™ ETT tubust. 
4.Ha az LMA® Fastrach™ ETT tubusban intubálás során 
hajlékony mandrint használ, ügyeljen arra, hogy ne 
lógjon ki a tubus betegoldali végén vagy a Murphy-
szemen. 
5. Ne fújja túl az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
mandzsettáját, mert elrepedhet és leengedhet, vagy a 
mandzsetta deformálódhat, ez pedig a légút elzárásához 
és/vagy a beteg sérüléséhez vezethet. 
6. Engedje le az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
mandzsettáját a tubus újrapozicionálása előtt. Ha az 
LMA® Fastrach™ ETT tubust felfújt mandzsettával 
mozgatják, a beteg megsérülhet, vagy a mandzsetta 
károsodhat.  
7. Az LMA® Fastrach™ ETT tubus elmozdulhat 
(nyelőcsőbe történt intubálás, véletlen extubálás), ha az 
LMA® Fastrach™ eszköz eltávolítását nem megfelelően 
végzik. Ezekben az esetekben a megfelelően leengedett 
LMA® Fastrach™ eszközt késlekedés nélkül vissza kell 
helyezni a beteg oxigenizációjának biztosítása érdekében.  
8. A trauma elkerülése érdekében az eszköz használata 
során soha nem szabad túlzottan nagy erőt alkalmazni.  
9. Győződjön meg róla, hogy a beteg anesztézia alatt áll, 
paralizált és preoxigenált. Ha az anesztézia és/vagy az 
izomparalízis nem megfelelő mélységű, a hangrés 
bezárhat, az LMA® Fastrach™ ETT tubus pedig nem 
vezethető be a gégébe.  
10. A használat biztonságosságának megerősítése 
érdekében nagyon fontos, hogy az LMA® Fastrach ETT 
tubus használata előtt elvégezze a használat előtti 
ellenőrzéseket. A tesztek bármelyikének sikertelensége 
arra utal, hogy az eszközt nem szabad használni. 
11. Síkosítóanyag használata esetén ügyeljen arra, hogy 
a síkosítóanyag ne zárja el a légutak nyílását.  
12. Vízben oldódó síkosítószer, például K-Y Jelly 
használata javasolt. Ne használjon szilikonalapú 
síkosítószereket, mivel ezek károsítják az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus komponenseit. A lidokaintartalmú 
síkosítószerek használata sem javasolt ezzel az eszközzel. 
A lidokain késleltetheti a beteg eszközeltávolítás előtt 
várt védekezőreflexeinek a visszatérését, allergiás 
reakciót válthat ki, vagy befolyásolhatja a környező 
struktúrákat, például a hangszálakat.  
13. Az LMA® Fastrach™ ETT tubus és LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod tisztítására vagy sterilizálására ne 
használjon csíraölő szereket, fertőtlenítőszereket, olyan 
vegyszereket, mint a glutáraldehid (pl. Cidex®), etilén-
oxidot, fenolalapú tisztítószereket és jódtartalmú 
tisztítószereket. Ezek az anyagok beszívódnak az eszköz 

anyagába, így a beteget szükségtelen kockázatnak teszik 
ki vagy károsíthatják az eszközt. Ne használjon olyan 
eszközt, amelyet ezen anyagok bármelyikével kezeltek. 
A tisztítószerek nem tartalmazhatnak bőr- vagy 
nyálkahártya-irritáló anyagokat. 
14. Az eszköz megfelelő tisztításának, öblítésének és 
szárításának elmulasztása azt okozhatja, hogy az 
eszközben potenciálisan veszélyes anyagok maradnak, 
illetve a sterilizálás nem lesz megfelelő. 
15. Óvatosan illessze a csatlakozót az LMA® Fastrach™ 
ETT tubusba, mielőtt síkosítóanyagot kenne a tubus 
disztális végére. A túlzott mennyiségű síkosítóanyag 
részlegesen vagy teljesen elzárhatja a lument és a légutat, 
ez pedig az aspiráció kockázatával járhat.  
16. Dinitrogén-oxid, oxigén vagy levegő diffúziója fokozhatja 
vagy csökkentheti a mandzsetta térfogatát és nyomását.  
Annak a biztosítása érdekében, hogy a mandzsettában ne 
alakuljon ki túlnyomás, azt javasoljuk, hogy a használat 
során rendszeresen mérje meg a mandzsettában lévő 
nyomást egy nyomásmérővel. 
17. Az eszköz speciális környezeti feltételek mellett – pl. 
oxigéndús környezetben – történő használatakor ellenőrizze, 
hogy az összes szükséges előkészületet és óvintézkedést 
megtették-e, különös tekintettel a tűzveszélyre és 
a tűzmegelőzésre. Lézerek és elektrokauterek közvetlen 
közelében az eszköz gyúlékony lehet. 
18. Az eszköz MRI-berendezés környezetében való 
használata előtt tekintse át az MRI-vel kapcsolatos 
információkat tartalmazó részt. 
 

FIGYELMEZTETÉSEK:  
1. Az eszköz helytelen bevezetése megbízhatatlan 
légútbiztosításhoz vagy a légutak elzáródásához vezethet. 
2. Óvatos bánásmód szükséges. Az eszköz 
elszakadásának vagy kilyukadásának megelőzése 
érdekében az éles vagy hegyes tárgyakkal való 
érintkezését mindenkor kerülni kell. 
3. Ha száloptikás bronchoszkópot vezet be, az csak akkor 
vezethető át az LMA® Fastrach™ légútbiztosító nyílásán, 
ha azt az LMA® Fastrach™ ETT tubus védi. Ellenkező 
esetben a bronchoszkóp hegye károsodhat, ha érintkezik 
az epiglottiszemelő rúddal. 
4. Az LMA® Fastrach™ ETT tubus lezárási nyomásának 
kijelöléséhez a mandzsettán belüli nyomást mérő 
műszert kell használni a minimális zárási térfogat és a 
minimális szivárgási technikák alkalmazása mellett. A 
mandzsetta felfújását rendszeresen monitorozni kell, 
hogy egy „éppen lezáró” nyomást lehessen elérni. A 
választott lezárási nyomástól való minden eltérést ki kell 
vizsgálni, és azonnal korrigálni kell. 
5. Csak olyan lélegeztetőt vagy aneszteziológiai eszközt 
használjon, amely rendelkezik standard 15 mm-es 
csatlakozókkal, hogy az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
csatlakozójához történő csatlakozás biztonságos legyen. 
Mindig győződjön meg róla, hogy a csatlakozó biztosan 
rögzül a lélegeztetőkörben, hogy használat közben ne 
húzódjon ki. 
6. Háromutas elzárócsapot vagy más eszközöket nem 
lehet hosszabb ideig a felfújószelepbe illesztve hagyni. Az 
ebből eredő mechanikai feszültség megrepesztheti a 
szelepet, ami a mandzsetta leeresztését eredményezi. 
7. Az eszköz sötét, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és 
szélsőséges hőmérséklettől védve tartandó. 
8. A használt eszközök esetén a biológiai veszélyt jelentő 
termékek kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó 
helyi és országos jogszabályok szerint kell eljárni. 
9. Az eszköz bevezetése előtt gondoskodjon arról, hogy 
az összes kivehető fogsor eltávolításra került. 
10. Az eszköz előkészítése és bevezetése közben kesztyűt 
kell viselni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az 
eszköz szennyeződését. 
11. Kizárólag a használati utasításban ismertetett 
műveletekhez használható. 
 
Megjegyzés: Az Európai Unióban és az azzal azonos 
szabályozás (az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
2017/745/EU rendelet) alá eső országokban lévő 
betegek/felhasználók/harmadik felek figyelmébe: 
amennyiben a jelen eszköz használata során vagy a 
használata következtében súlyos kimenetelű váratlan 
esemény történt, kérjük, jelentse be azt a gyártónak 
és/vagy annak felhatalmazott képviselőjének, valamint 
az országos hatóságnak. Az országos illetékes 
hatóságok (vigilancia kontaktpontok) elérhetőségi 
adatait és további információkat talál az Európai 
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Bizottság alábbi weboldalán: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
 

ELŐKÉSZÜLET A HASZNÁLATRA: 
 
Válassza ki a megfelelő méretű LMA® Fastrach™ és 
LMA® Fastrach™ SU eszközt 
 

A beteg testsúlya/mérete 
3-as méret: 30–50 kg testsúly 
4-es méret: 50–70 kg testsúly 
5-ös méret: 70–100 kg testsúly 

 

Az LMA® Fastrach™ ETT és az LMA® Fastrach™ 
kompatibilitása  
 
Mind a többször használható, mind az egyszer 
használatos LMA® Fastrach™ ETT eszköz többféle 
méretben kapható, és hagyományosan használható 
endotrachealis tubusként.  
 
Az összes (6, 6,5, 7, 7,5 és 8) méretű többször 
használható LMA® Fastrach™ ETT eszköz kompatibilis 
mind a többször használható, mind az egyszer 
használatos LMA® Fastrach™ eszközökkel.  
 
Az LMA® Fastrach™ ETT SU eszköz esetében azonban 
csak a 6, 6,5 és 7-es méret kompatibilis mind a többször 
használható, mind az egyszer használatos LMA® 
Fastrach™ eszközzel, amint az alábbi táblázat mutatja:- 
 

 
Eszköz 

 
Kompatibilis az alábbi méretű LMA® 

Fastrach™ ETT-kkel 
 
LMA® 
Fastrach™  
& 
LMA® 
Fastrach™ 
SU 

 
LMA® Fastrach™ 
ETT  
(többször 
használatos) 

 
Méret:  
6, 6,5, 7, 7,5 és 
8 

 
LMA® Fastrach™ 
ETT SU 
(Single Use) 

 
Méret:  
Csak 6, 6,5 és 7  

 

 
Figyelem! Minden egyes betegnél klinikai megfontolást 
igényel a megfelelő eszközméret kiválasztása.  
 
HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS: 
Vigyázat! A használat biztonságosságának megerősítése 
érdekében nagyon fontos, hogy az eszköz használata 
előtt elvégezze a használat előtti ellenőrzéseket.  
 
Vigyázat! A tesztek bármelyikének sikertelensége arra 
utal, hogy az eszközt nem szabad használni. 
 
LMA® Fastrach™ ETT: 
1. Teljesen engedje le a mandzsettát, majd teljesen fújja 
fel a szelepet és a mandzsettát, hogy ellenőrizhesse azok 
épségét. Ne fújja túl a mandzsettát. 
2. Szemmel ellenőrizze, hogy a légútbiztosító tubus, a 
mandzsetta és a ballon törmeléktől és szivárgástól 
mentes, nem károsodott, nem törött-e meg és nincs-e 
elzáródva. Ne használja, ha az eszköz nem 
szimmetrikusan fúvódik fel, károsodásra/ 
rendellenességre utaló jelek láthatóak rajta, vagy ha a 
felfújómechanizmus nem megfelelő. 
3. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó hozzá van 
kötve az LMA® Fastrach™ ETT tubushoz. 
 
LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
Szemmel ellenőrizze, hogy az eszköz törmeléktől mentes, 
nem károsodott vagy sérült, például nincs-e 
eldeformálódva vagy a felszíne megrepedve. 
 
BEVEZETÉS ELŐTTI ELŐKÉSZÍTÉS: 
 

Vigyázat! Óvatosan illessze a csatlakozót az LMA® 
Fastrach™ ETT tubusba, mielőtt síkosítóanyagot kenne a 
tubus disztális végére. A túlzott mennyiségű 
síkosítóanyag részlegesen vagy teljesen elzárhatja 
a lument és a légutat, ez pedig az aspiráció 
kockázatával járhat.  

Vigyázat! Vízben oldódó síkosítószer, például K-Y Jelly® 
használata javasolt. Ne használjon szilikonalapú 
síkosítószereket, mivel ezek károsítják az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus komponenseit. A lidokaintartalmú 
síkosítószerek használata sem javasolt ezzel az eszközzel. 
A lidokain késleltetheti a beteg eszközeltávolítás előtt 
várt védekezőreflexeinek a visszatérését, allergiás 
reakciót válthat ki, vagy befolyásolhatja a környező 
struktúrákat, például a hangszálakat. 
 
Figyelem! Az eszköz bevezetése előtt gondoskodjon arról, 
hogy az összes kivehető fogsor eltávolításra került.  
 
INTUBÁLÁS: 
 

Az alábbiakban az LMA® Fastrach™ ETT tubussal végzett 
intubálás különböző módjai olvashatók segédeszközzel 
és anélkül. Az optimális intubálás érdekében az LMA® 
Fastrach™ eszközt az LMA® Fastrach™ ETT tubussal 
ajánlott használni. A Teleflex nem vállal felelősséget 
a nem megfelelő endotracheális tubus alkalmazásáért.  
 
Figyelem! Az LMA® Fastrach™ eszköz használata esetén 
az intubálás megkísérlése előtt győződjön meg arról, 
hogy az eszköz megfelelően lett pozicionálva. 
 
Vigyázat! Győződjön meg róla, hogy a beteg anesztézia 
alatt áll, paralizált és preoxigenált. Ha nem megfelelő az 
izomparalízis és/vagy az anesztézia mélysége, a hangrés 
bezáródhat, megakadályozva az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus belépését a gégébe.  
 

TRACHEÁLIS INTUBÁLÁS AZ LMA® 
FASTRACH™ ESZKÖZZEL: 
1. A mandzsetta lezárásának ellenőrzése után engedje 
teljesen le az ETT tubus mandzsettáját, mielőtt 
bevezetné az LMA® Fastrach™ ETT tubust az LMA® 
Fastrach™ eszköz légútbiztosító tubusába. 
2. Vezesse be az LMA® Fastrach™ ETT tubust az LMA® 
Fastrach™ eszköz légútbiztosító tubusába, és az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus le-fel mozgatásával oszlassa el a 
síkosítóanyagot a száron belül annyira, hogy az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus szabadon mozogjon a légútbiztosító 
tubus teljes hosszában. 
 
Vigyázat! Kerülje az LMA® Fastrach™ ETT tubus nagy 
sebességű és nagy amplitúdójú fel-le mozgatását, mivel 
ez a mandzsetta sérülését eredményezheti. 
 
3. Úgy igazítsa az LMA® Fastrach™ ETT tubus hosszanti 
vonalát, hogy az LMA® Fastrach™ eszköz nyeléhez 
kerüljön. Óvatosan vezesse be az LMA® Fastrach™ ETT 
tubust az eszköz légútbiztosító tubusába. Az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus ne kerüljön mélyebbre a 15 cm-es 
keresztirányú mélységjelzésnél. Ügyeljen arra, hogy az 
LMA® Fastrach™ ETT tubus csúcsa ne lépjen be a 
nyílásba (1. ábra). 
4. Határozottan markolja meg az eszköz nyelét, és 
emelje meg az eszközt úgy, hogy a gége néhány 
milliméterrel előrébb kerüljön, így a lezárási nyomás 
fokozódjon, és a trachea és az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus tengelyének illeszkedése optimális legyen (2. ábra). 
5. Óvatosan csúsztassa tovább az LMA® Fastrach™ ETT 
tubust az LMA® Fastrach™ eszközbe 1,5 cm-rel a 15 cm-
es jelzésen túl. Ha nem érez ellenállást, az eszközt 
stabilan tartva tolja tovább az LMA® Fastrach™ ETT 
tubust az intubáláshoz szükséges mélységig. 
6. Fújja fel az LMA® Fastrach™ ETT tubus mandzsettáját. 
7. Erősítse meg az intubálás sikerességét hagyományos 
módszerekkel (pl. kilégzésvégi CO2-vel). 

   

1. ábra  2. ábra 
INTUBÁLÁS AZ LMA® FASTRACH™ 
ESZKÖZZEL ÉS SZÁLOPTIKÁS 
BRONCHOSZKÓPIÁS SEGÍTSÉGGEL: 
 

1. Az LMA® Fastrach™ ETT tubuson vezessen át egy 
megfelelő oldalággal rendelkező önzáró csatlakozót, 
hogy a lélegeztetés folyamatos lehessen. 
2. Válasszon ki egy olyan száloptikás bronchoszkópot, 
amelynek átmérője és hossza megfelelő ahhoz, hogy 
átvezethető legyen az LMA® Fastrach™ ETT tubuson. 
Teljesen bevezetett állapotban a száloptikás 
bronchoszkóp nem nyúlhat túl az összeszerelt LMA® 
Fastrach™ ETT tubus és lezárónyílás végén. Ezenkívül 
nem nyúlhat túl az LMA® Fastrach™ eszköz EEB-jén sem, 
ha azt nem védi az LMA® Fastrach™ ETT tubus. Ellenkező 
esetben a bronchoszkóp végét az EEB elhajlíthatja 
vagy károsíthatja. 
3. Vezesse be az LMA® Fastrach™ ETT tubust legfeljebb 
15 cm-es mélységig, és ellenőrizze a száloptikás 
bronchoszkóppal, hogy az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
vége hozzáér az eszköz EBB részéhez. 
4. 16,5 cm-es mélységnél ellenőrizze a száloptikás 
bronchoszkóppal, hogy az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus megemeli-e az EEB elemet, és láthatóvá teszi- 
e a hangrést. 
5. Tolja előre az LMA® Fastrach™ ETT tubust a tracheába; 
ügyeljen rá, hogy a száloptikás bronchoszkóp ne nyomja 
az EEB-t. 
6. Fújja fel az LMA® Fastrach™ ETT tubus mandzsettáját. 
 
HAGYOMÁNYOS TRACHEÁLIS 
INTUBÁLÁS AZ LMA® FASTRACH™ ETT 
TUBUSSAL DIREKT VAGY INDIREKT 
LARINGOSZKÓPIA MELLETT: 
 

Az LMA® Fastrach™ ETT tubust úgy tervezték, hogy 
hagyományosan, endotracheális tubusként alkalmazható 
legyen. 
 
Vigyázat! Mindig aszeptikus technikával dolgozzon. 
 
1. A jelenleg elfogadott orvosi technikákat alkalmazva 
végezzen intubálást. Az LMA® Fastrach™ ETT 
légútbiztosító tubusának rugalmassága miatt síkosított, 
hajlékony intubációs mandrin használata lehet szükséges. 
2. Fújja fel a mandzsettát a kívánt tüdőnyomás mellett 
hatékony elzárás biztosításához szükséges minimális 
térfogatú gázkeverékkel. A mandzsettanyomás 
rutinszerű monitorozása mellett a minimális zárási 
térfogat és a minimális szivárgási technikák 
alkalmazásával a mandzsettával ellátott endotracheális 
tubussal kapcsolatos számos nemkívánatos reakció 
előfordulása csökkenthető. 
3. Távolítsa el a Luer-végű fecskendőt a szelepről. 
4. A légzési hangok és a kilégzésvégi CO2 
monitorozásával ellenőrizze, hogy az LMA® Fastrach™ 
ETT tubus pozíciója megfelelő-e. 
5. Csatlakoztassa az LMA® Fastrach™ ETT tubust az 
aneszteziológiai- vagy lélegeztetőkörre. 
6. A fölösleges mozgások és a károsodás elkerülése 
érdekében szájterpesszel biztonságosan rögzítse az 
LMA® Fastrach™ ETT tubust. 
7. Rendszeresen monitorozza a mandzsettanyomást. 
 
AZ LMA® FASTRACH™ ESZKÖZ 
ELTÁVOLÍTÁSA TRACHEÁLIS 
INTUBÁCIÓ UTÁN: 
 

Vigyázat! Beszámoltak a légútbiztosító tubus 
merevségének tulajdonított garatödémáról és fokozott 
nyálkahártya nyomásról. Javasolt az intubálás végén az 
LMA® Fastrach™ eszközt eltávolítani. Az ívelt 
légútbiztosító tubus merevsége miatt a fej vagy a nyak 
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semleges pozícióból való elmozdulása esetén a garatfalra 
fokozott nyomás nehezedhet. Az LMA® Fastrach™ eszköz 
helyén tartásának kockázatát az eszköz eltávolításával 
járó potenciális kockázatokkal szemben kell mérlegelni.  
 
Vigyázat! Ha az LMA® Fastrach™ eszköz intubálás után a 
betegben marad, a mandzsettát 20–30 H2Ocm nyomásra 
kell leengedni. Ez az alacsony mandzsettanyomás 
stabilizálja a légútbiztosítót a garatban. Kerülje az eszköz 
szükségtelen mozgatását, és tartsa a fejet vagy a nyakat 
semleges pozícióban. 
 
Vigyázat! Az LMA® Fastrach™ ETT tubus elmozdulhat 
(nyelőcsőbe történt intubálás, véletlen extubálás), ha az 
LMA® Fastrach™ eszköz eltávolítását nem megfelelően 
végezték. Ezekben az esetekben az LMA® Fastrach™ 
eszközt késedelem nélkül vissza kell helyezni a beteg 
oxigenizációjának biztosítása érdekében. 
 
1. Az LMA® stabilizálórúd segítségével mérje meg az 
LMA® Fastrach™ ETT tubus proximális vége és a beteg 
fogai közötti hozzávetőleges távolságot. 
2. A beteg előoxigenizációja után csatlakoztassa le a kört, 
és hagyja az LMA® Fastrach™ ETT tubus csatlakozóját 
hozzá rögzítve. Teljesen engedje le az LMA® Fastrach™ 
eszköz mandzsettáját, ügyelve arra, hogy az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus mandzsettája felfújva maradjon. 
3. Óvatosan ütögesse vagy hajlítsa az eszköz nyelét 
kaudálisan az áll körül. A légútbiztosító tubus íve mentén 
csúsztassa ki az eszközt a garatból a szájüregbe, közben 
ujjával gyakoroljon ellenirányú nyomást az LMA® 
Fastrach™ ETT tubusra (3. ábra).  
4. Amikor az LMA® Fastrach™ ETT tubus proximális vége 
egy szintbe kerül a légútbiztosító tubus proximális végével, 
távolítsa el az LMA® Fastrach™ ETT tubus csatlakozóját, és 
vezesse be a stabilizálórudat, hogy az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus a helyén maradjon. Fogja meg a stabilizálórudat, és 
csúsztassa ki az LMA® Fastrach™ eszközt az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus és az LMA® stabilizálórúd mentén, 
amíg a szájon kívülre nem kerül. (4. ábra) 
5. Miután az LMA® Fastrach™ eszköz mandzsettája a 
szájon kívülre került, távolítsa el az LMA® stabilizálórudat, 
közben pedig tartsa az LMA® Fastrach™ ETT tubust a 
helyén, hogy véletlenül se mozduljon el (5. ábra). 
Határozottan fogja meg az LMA® Fastrach™ ETT tubust, és 
közben óvatosan csavarja le a felfújóvezetéket és a 
felfújásjelző ballont az LMA® Fastrach™ tubusról  
(6. ábra). 
 
Figyelem! Ha nem távolítja el az LMA® stabilizálórudat a 
légútbiztosító tubusból az LMA® Fastrach™ eszköz teljes 
eltávolítása előtt, akkor az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
véletlenül kihúzódhat, vagy a felfújásjelző ballon vagy a 
felfújóvezeték csöve károsodhat. 
 
6. Az LMA® stabilizálórúd segítségével ellenőrizze az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus pozícióját; ehhez mérje meg a 
távolságot a proximális vég és a fogak között. Ha az LMA® 
Fastrach™ eszköz eltávolítása során az LMA® Fastrach™ 
ETT tubus elmozdul, megfelelő beigazítást kell végezni. 
7. Helyezze vissza az LMA® Fastrach™ ETT tubus 
csatlakozóját, és lélegeztesse a beteget. 
 
Figyelem! Közvetlenül az LMA® Fastrach™ eszköz 
eltávolítása után, vagy ha a beteg testhelyzete az 
intubálás után megváltozik, ellenőrizze a tubus 
elhelyezkedését és a beteg oxigenizációját. 
 
8. Az ETT tubust szájterpesz alkalmazásával a fölösleges 
mozgások vagy károsodás elkerülése érdekében 
biztonságosan rögzíteni kell. 
 
Néhány esetben az LMA® Fastrach™ eszköz az eltávolítás 
után az LMA® Fastrach™ ETT tubus mögött 
visszavezethető a közvetlen légút biztosítása érdekében, 
ha mély altatásban végzett extubálást terveznek, vagy ha 
az extubálás klinikailag veszélyesnek minősül. 
 

  
3. ábra  4. ábra 

  
5. ábra  6. ábra 
 
AZ LMA® FASTRACH™ ETT TUBUS 
ELTÁVOLÍTÁSA:  
Klinikai mérlegelést igényel annak meghatározása, 
hogy az LMA® Fastrach™ ETT tubus meddig maradjon 
a betegben. 
 
1. Közvetlenül az extubálás vagy az LMA® Fastrach™ ETT 
tubus újrapozicionálása előtt teljesen engedje le a 
mandzsettát egy fecskendővel. 
2. A jelenleg elfogadott orvosi technikákat alkalmazva 
végezzen extubálást. 
 
ÚJRAFELDOLGOZÁS:  
(Kizárólag az LMA® Fastrach™ ETT eszköz 
újrafelhasználható változatára és az LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod tartozék eszközre vonatkozik.) 

Általános figyelmeztetések, óvintézkedések és 
korlátozások 
Mindig gondoskodni kell arról, hogy az eszközöket 
minősített személyzet kezelje és dolgozza fel, akik 
képzéssel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a 
kórházi higiéniai és sterilizálási technológiákkal 
kapcsolatban. Az eszközök biztonságos és hatékony 
újrafeldolgozása érdekében a gyártó az alábbi 
utasításokat validálta a hatékonyság és az eszközökkel 
való kompatibilitás tekintetében. A kívánt eredmény 
eléréséhez a végfelhasználó felelőssége annak 
biztosítása, hogy a tisztítást és sterilizálást megfelelő 
berendezéssel, anyagokkal és személyzettel végezzék. 
A jelen utasításoktól való bármilyen eltérés hatásosságát 
és az esetleges nemkívánatos következményeit is ki 
kell értékelni. 
 
Az újrafeldolgozáshoz használt berendezés 
hatékonyságát az alábbi, nemzetközileg elismert 
szabványok szerint kell validálni: 

- Mosó-fertőtlenítő berendezések: az ISO 15883 
sorozat és/vagy ANSI/AAMI ST15883 sorozat 
előírásainak való megfelelés. 

- Gőzsterilizátorok: az EN 13060/EN 285, valamint ezzel 
együtt az ISO 17665 és/vagy ANSI AAMI ST8, 
ANSI AAMI ST79 előírásainak való megfelelés. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei és a 
leközölt szakirodalom azt mutatják, hogy az LMA® 
Fastrach™ ETT és az LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod 
alábbiakban részletezett tisztítási és sterilizálási eljárásai 
megfelelők az szokásos kórokozók (azaz baktériumok, 
gombák és vírusok) inaktiválására. Ismerten vagy 
gyaníthatóan fertőző szivacsos agyvelőgyulladásos 
betegeknél javasolt a WHO irányelveinek követése: az 
LMA® Fastrach™ ETT és az LMA® Fastrach™ Stabiliser 
Rod megsemmisítése a használat után, nem pedig azok 
újrafelhasználása. 
 
Vigyázat! 
Az első és a további használat során minden eszközt újra 
fel kell dolgozni az alábbi részben leírtak szerint. 
Kövesse a dekontaminálószerekre, fertőtlenítőszerekre 
és tisztítószerekre vonatkozó utasításokat és 
figyelmeztetéseket a gyártóik által kiadottak szerint. 
 
Figyelem! Az óvatos kezelés alapvető fontosságú. Az 
LMA® Fastrach™ ETT orvosi minőségű szilikonból készült, 
amely elszakadhat vagy perforálódhat. Mindig kerülje az 
éles vagy hegyes tárgyakkal történő érintkezését. 

Megfelelő tisztítás, sterilizálás és kezelés mellett az 
LMA® Fastrach™ ETT az alábbi táblázatban feltüntetett 
maximális alkalommal használható fel újra. Az eszközök 
megfelelő tisztítása és sterilizálása alapvető fontosságú 
az újrafelhasználások maximális számának eléréséig való 
biztonságos felhasználáshoz. Az ezen alkalomszám utáni 
további használat nem javasolt, mivel bekövetkezhet az 
összetevők degradációja, ami elégtelen teljesítményhez 
vagy hirtelen meghibásodáshoz vezethet. 

Eszközök  Újrafelhasználások 
maximális száma  

LMA® Fastrach™ ETT 10 alkalom 

 

A csomagolás nem képes ellenállni az autokláv magas 
hőmérsékletének, és azt sterilizálás előtt ki kell dobni. 

AZ ELSŐ ÉS MINDEN TOVÁBBI FELHASZNÁLÁS 
ELŐTTI ÚJRAFELDOLGOZÁS 
Előkészítés a feldolgozás előtt a használat helyén  
 
A beszáradás elkerülése érdekében közvetlenül a 
felhasználás után távolítsa el a szennyeződéseket. Szedje 
szét a légútbiztosító tubuson található, eltávolítható 
LMA® Fastrach™ ETT csatlakozót. Ne használjon 
fixálószereket vagy forró vizet (> 40 °C/104 °F). Az 
eszközök tárolását és szállítását az újrafeldolgozás 
helyére zárt tartóedényben kell végezni. 

Az LMA® Fastrach™ ETT újrafeldolgozási paraméterei 
érvényesek az LMA® Fastrach™ Stabiliser Rodra is.  
 
TISZTÍTÁS: 

Figyelmeztetések és óvintézkedések  
Az LMA® Fastrach™ ETT és az LMA® Fastrach™ Stabiliser 
Rod tisztítására vagy sterilizálására ne használjon csíraölő 
szereket, fertőtlenítőszereket vagy olyan vegyszereket 
mint például a glutáraldehid (pl. Cidex®), etilén-oxidot, 
fenolalapú tisztítószereket, jódtartalmú tisztítószereket és 
kvaterner ammóniumvegyületeket. Ezek az anyagok 
beszívódnak az eszköz anyagaiba, így a beteget 
szükségtelen kockázatnak teszik ki, vagy károsíthatják az 
eszközt. Ne használjon olyan eszközt, amely ezen anyagok 
bármelyikével érintkezett. A tisztítószerek nem 
tartalmazhatnak bőr- vagy nyálkahártya-irritáló anyagokat. 
 
Ha nem érhetők el a tisztításra vonatkozó részben 
javasolt tisztítószerek/detergensek, használhatók a gyártó 
utasításai szerint enyhe detegensek vagy enzimatikus 
tisztítószerek is. Ha nem követi ezen utasítások 
valamelyikét, beleértve azt, hogy olyan 
tisztítószereket/detergenseket használ, amelyek nincsenek 
feltüntetve ezen útmutatóban, akkor fel kell mérni a 
tisztítási folyamat hatékonyságát és alkalmasságát az 
eszközökre vonatkozóan. Az ilyen felmérés általában a 
berendezések minősítését és az eszközspecifikus 
teljesítmény minősítését/validálását igényli. 
 
Vigyázat! A nem megfelelő tisztítás, öblítés és szárítás 
esetén az eszközben visszamaradhatnak potenciálisan 
veszélyes maradványok, illetve elégtelen lehet a 
sterilizálás. 
 
Az utolsó öblítéshez erősen javasolt frissen elkészített 
tisztított víz, nagy tisztaságú víz vagy steril víz használata. 
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Kézi tisztítás 
Mindig frissen elkészített tisztítófürdőt használjon. 
Tartsa be a tisztítószer gyártójának utasításait a javasolt 
hőmérséklet, koncentráció és behatási idők tekintetében. 
 
A kézi tisztítás utasításait az alábbi 
eszközök/tisztítószerek használatával validálták: 

Tisztítókefe:  
Egy megfelelő méretű, puha sörtéjű kefe. 
Tisztítószer / a tisztítás folyamata:  
A) Endozime® kétenzimes detergens, Ruhof Healthcare. 
Tisztítás a fenti „A” tisztítószert használva: 
 

1. Helyezze az LMA® Fastrach™ ETT tubust, 
stabilizálórudakat és eltávolítható 
csatlakozókat a frissen elkészített 
tisztítóoldatba (koncentráció: 0,8%) 36 °C – 
40 °C/97 °F – 104 °F hőmérsékletre, és 
alaposan tisztítsa meg az eszközöket, amíg 
minden látható szennyeződés el nem tűnik.  

2. Tisztítsa meg a légútbiztosító csöveket úgy, 
hogy bevezeti a belsejükbe a kefét, és ki-be 
mozgatja, ügyelve arra, hogy ne károsítsa az 
eszközöket. 

3. Alaposan öblítse le az alkatrészeket folyó 
csapvízben. (Megjegyzés: Fordítson különös 
figyelmet a belső visszacsapó szelepre, hogy 
az ne érintkezzen a tisztítóoldattal. Ha a 
szelep érintkezik a tisztítóoldattal, alaposan 
öblítse le folyó csapvízzel, hogy eltávolítsa a 
tisztítószer maradványait, mivel az idő előtti 
szelepmeghibásodást okozhat.) 

4. Gondosan vizsgálja meg az összes alkatrészt, 
nem található-e rajtuk maradék 
szennyeződés. 

5. Ha maradék szennyeződést észlel, ismételje 
meg a teljes tisztítási eljárást. 
 

Ha nedvességet észlel a szelepben, ütögesse azt egy 
törlőkendőhöz, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet. 
Szárítsa meg alaposan szobahőmérsékleten vagy 
szárítószekrényben, levegőkeringetéssel.  

Vagy: 
B) Hígított (8–10 térfogat%-os) nátrium-bikarbonát oldat. 
10%-os nátrium-bikarbonát oldat készíthető 1 csésze 
szódabikarbóna és 10 csésze víz összekeverésével. 
 
Tisztítás a fenti „B” tisztítószert használva:  

1. Helyezze az LMA® Fastrach™ ETT tubust, 
stabilizálórudakat és eltávolítható 
csatlakozókat frissen elkészített 
tisztítóoldatba 36 °C – 40 °C/97 °F – 104 °F 
hőmérsékletre, és alaposan tisztítsa meg az 
eszközöket, amíg minden látható 
szennyeződés el nem tűnik. 

2. Készítsen el frissen egy második 
tisztítóoldatot a fenti leírás szerint, és 
alaposan tisztítsa meg az eszközöket egy 
megfelelő, puha sörtéjű kefe segítségével.  

3. Tisztítsa meg a légútbiztosító csöveket úgy, 
hogy bevezeti a belsejükbe a kefét, és ki-be 
mozgatja, ügyelve arra, hogy ne károsítsa az 
eszközöket. 

4. Alaposan öblítse le az alkatrészeket folyó 
csapvízben. (Megjegyzés: Fordítson különös 
figyelmet a belső visszacsapó szelepre, hogy 
az ne érintkezzen a tisztítóoldattal. Ha a 
szelep érintkezik a tisztítóoldattal, alaposan 
öblítse le folyó csapvízzel, hogy eltávolítsa a 
tisztítószer maradványait, mivel az idő előtti 
szelepmeghibásodást okozhat.) 

5. Gondosan vizsgálja meg az összes alkatrészt, 
nem található-e rajtuk maradék 
szennyeződés. 

6. Ha maradék szennyeződést észlel, ismételje 
meg a teljes tisztítási eljárást. 

 
Ha nedvességet észlel a szelepben, ütögesse azt egy 
törlőkendőhöz, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet. 
Szárítsa meg alaposan szobahőmérsékleten vagy 
szárítószekrényben, levegőkeringetéssel.  

Automatikus tisztítás: 
Az automatikus tisztítás utasításait az alábbi felszerelés 
használatával validálták: 

Mosóberendezés: Miele G7735 CD típus, Miele standard 
rács, öblítőportokkal 

Tisztítószerek:  
Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG  

Gondosan engedje le az összes mandzsettát. Helyezze az 
LMA® Fastrach™ ETT tubust, stabilizálórudakat és 
eltávolítható csatlakozókat az eszköztartó rácsra. 
Gondoskodjon az eszközök megfelelő elhelyezéséről 
olyan módon, hogy az eszközök belső és külső terei is 
hozzáférhetők legyenek. Csatlakoztassa a légútbiztosító 
eszközök lumenjeit az öblítőportokhoz. 
 
A mosás elindítása: 
Miele G 7735 CD mosó-fertőtlenítő berendezés, Vario TD 
program: 

1. 2 perc előtisztítás hideg vízzel (≤ 35 °C/95 °F). 
2. Leszívás. 
3. 5 perc tisztítás Deconex® PowerZyme, 0,5% 

tisztítószerrel 55 °C-on/131 °F-on. 
4. Leszívás. 
5. 3 perc semlegesítés hideg vízzel 

(≤ 35 °C/95 °F). 
6. Leszívás. 
7. 2 perc öblítés hideg vízzel (≤ 35 °C/95 °F). 
8. *Opcionális hőfertőtlenítés az automatikus 

tisztítás után. 
5 perc hőfertőtlenítés 90 °C/194 °F-on. 

 
*Fertőtlenítés 
Hőfertőtlenítés végezhető az automatikus tisztítás 
részeként, mint például a Vario TD programban, a fenti 
8. lépésben. 
 
Gondoskodjon a megfelelő szárításról 
(pl. levegőkeringetés, 70 °C/158 °F, 1 óra). 

ÁTVIZSGÁLÁS, KARBANTARTÁS ÉS TESZTELÉS 
Végezze el az eszköz vizsgálatát és a működőképesség 
tesztelését, amint a „Használat előtti ellenőrzés” című 
részben olvasható. 
A jelen útmutatóban leírt működési teszteket és 
vizsgálatokat minden újrafeldolgozási eljárás részeként el 
kell végezni az LMA® Fastrach™ ETT és LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod sterilizálása előtt. Ha valamelyik ilyen teszt 
sikertelen, az arra utal, hogy az eszköz meghaladta a 
hasznos élettartamát és le kell cserélni. 

CSOMAGOLÁS 
A hősterilizáláshoz kiválasztott csomagolóanyagnak meg 
kell felelnie az ISO/ANSI AAMI ISO 11607 előírásainak. Az 
Amerikai Egyesült Államokban: használjon az FDA által 
jóváhagyott sterilizáló csomagolást. 

Szemmel ellenőrizze az esetleges nedvesség jelenlétét a 
sterilizáló csomagolásba való becsomagolás előtt. 

 

STERILIZÁLÁS: 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
Az alábbi eljárás pontos követése alapvető fontosságú a 
sterilizálás biztosításához anélkül, hogy közben 
károsodna az LMA® Fastrach™ ETT és az LMA® Fastrach™ 
Stabiliser Rod. 

Figyelem! Az újrafelhasználható LMA® Fastrach™  
ETT és LMA® Fastrach™ Stabiliser Rod anyagainak 
épsége károsodhat, ha túllépi a 134 °C-os/273 °F-os 
sterilizáló ciklust. 

A különféle autoklávok kialakítása és teljesítménye 
eltérő. Ezért a ciklus paramétereit minden esetben az 
autokláv gyártója által az adott autoklávhoz kiadott, és 
az alkalmazott terhelési konfigurációra vonatkozó írásos 
utasítások alapján kell ellenőrizni. 
 
Az egészségügyi intézmény személyzete felelős azért, 
hogy az intézményben meghatározott és validált 
feldolgozást alkalmazzák, és fenntartsák az eljárás 
kontrollját.  
Ennek elmulasztása hatástalanná teheti az egészségügyi 
intézmény sterilizálási folyamatát. 
 
A gőzautoklávozás előtt közvetlenül le kell teljesen 
engedni a mandzsettát. Gondoskodjon arról, hogy a 
fecskendő (amelyet a mandzsetta leeresztéséhez 
használt) és a szelep is száraz legyen. 
 
Figyelem! A mandzsettában maradt levegő vagy 
nedvesség az autoklávozás magas hőmérséklete és 
alacsony nyomása hatására kitágul, és a mandzsetta 
és/vagy a felfújásjelző ballon helyrehozhatatlan 
károsodását (kitüremkedését és/vagy megrepedését) 
okozza. 
A fecskendőnek a szelepnyílásba történő bevezetésekor 
ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a szelep 
károsodásának megelőzése érdekében. A leengedés után 
vegye ki a fecskendőt a szelepnyílásból. 
Ha a leengedett LMA® Fastrach™ ETT mandzsettája 
azonnal és spontán módon felfúvódik a fecskendő 
eltávolítását követően, ne autoklávozza vagy használja 
fel újra a maszkot. Ez ugyanis azt jelzi, hogy az eszköz 
hibás. Az viszont normális jelenség, ha az eszköz lassan, 
több óra alatt újra megtelik levegővel, mert a 
szilikongumi anyag átereszti a gázokat. 
 
STERILIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK 
A gőzsterilizálást elővákuumos vagy gravitációs 
eljárással javasolt végezni. Az alábbi ciklusok 
mindegyikét a nemzetközi harmonizált szabványok 
szerint validálták, hogy olyan sterilitásbiztonsági szintet 
(sterility assurance level, SAL) érjenek el, amely megfelel 
az eszköz javasolt felhasználásának, és megfelel a 
nemzetközileg elfogadott szabványoknak és 
irányelveknek. 

Típus Hőmérséklet Behatási 
idő 

Minimális 
száradási 
idő 

Elővákuum 
ciklus 

134 °C 
(273 °F) 

3 perc 16 perc 

Gravitációs 
szakasz 

132 °C 
(270 °F) 

10 perc 1 perc 

 
Az autoklávozást követően, használat előtt hagyja az 
eszközt szobahőmérsékletre lehűlni. 

 
TÁROLÁS 
A sterilizált eszközöket szobahőmérsékleten, száraz, 
pormentes helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. 



5/5. oldal 
 

A steril, becsomagolt eszközöket egy kijelölt, 
korlátozottan hozzáférhető helyen kell tárolni, amely jól 
szellőzik, és védett a portól, nedvességtől, rovaroktól, 
kártevőktől és az extrém hőmérséklettől/páratartalomtól. 
 
 

ALKALMAZÁS MÁGNESES 
REZONANCIÁS KÉPALKOTÁSI (MRI-) 
VIZSGÁLAT SORÁN: 
 

 
 
Az LMA® Fastrach™ ETT tubus MR-kondicionális. Nem 
klinikai tesztek azt igazolták, hogy ez a termék MR-
kondicionális. Ilyen eszközzel rendelkező betegek az 
alábbi körülmények között szkennelhetők biztonságosan 
közvetlenül a behelyezést követően: 

 
• a beteget MRI vizsgálóhelyiségbe való áthelyezése 

előtt a meg- vagy elmozdulás megelőzése végett a 
légútbiztosító tubus ragasztószalaggal vagy egyéb 
módon rögzítésre került;  

• a statikus mágneses tér legfeljebb 3 tesla erősségű; 
• a mágneses tér gradiensének maximuma 

legfeljebb 720 gauss/cm (7,2 T/m); 
• 15 perces szkennelés során (impulzussorozatonként) 

az MR rendszer által kijelzett maximális egész testre 
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező legfeljebb 
4 W/kg (az MRI-rendszer első szintű vezérelt 
üzemmódja esetén). 

MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-növekedés 
A fenti szkennelési körülmények között 15 percen 
keresztül végzett folyamatos szkennelés után az LMA® 
Fastrach™ ETT tubus várhatóan 2,3 °C-os hőmérséklet-
növekedést mutat. 
 
Műtermék-információk 
A műtermék maximális mérete – amint az gradiensechó-
impulzussorozat és 3 tesla erősségű MR-rendszer esetén 
látható – hozzávetőlegesen 50 mm-rel nyúlik túl a 8-as 
méretű LMA® Fastrach™ ETT tubus alakján és méretén.  

 

JELMAGYARÁZAT: 
 

 
Gyártó  

 

A használati utasítás a 
www.LMACO.com honlapon 
olvasható 

 Levegőfeltöltési térfogat  

 
Beteg testsúlya 

 

 
 

Használat előtt olvassa el a 
használati utasítást 

 

Természetes latexgumi 
felhasználása nélkül készült 

 

 
 

Természetes nyersgumi 
felhasználása nélkül készült 

 

 
 

Törékeny, fokozott 
óvatossággal kezelendő 

 

 
 

Napfénytől elzárva tartandó 

 

 
 

Szárazon tartandó 

 

 
 

Ez az irány legyen felfelé 

 
Termékkód 

 
Tételszám 

 

 
 

CE-jelzés 

 

 
 

Sorozatszám 

 

 
 

Nem használható újra  
10-nél többször 

 

Nem steril 

 

 
MR-kondicionális 

 

Jelzés arra vonatkozóan, 
hogy az eszköz egy 
orvostechnikai eszköz 

 
Gyártás dátuma 

Rx only Vényköteles 

 

Copyright ©2020 Teleflex Incorporated 
Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a kiadvány egyetlen része sem másolható, 
tárolható adathordozó rendszeren, továbbá semmilyen 
formában, illetve eszközzel (pl. elektronikus, mechanikus, 
fénymásoló, felvételkészítő vagy egyéb módon) nem 
továbbítható. 
 
A Teleflex, a Teleflex logó, az LMA és az LMA Fastrach a 
Teleflex Incorporated vállalat vagy leányvállalatainak 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban.  
 
A jelen dokumentumban szereplő információk a kiadás 
időpontjában megfelelnek a valóságnak. A gyártó 
fenntartja a jogot termékei előzetes értesítés nélküli 
fejlesztésére vagy módosítására. 
 
A gyártó jótállása:  
Az LMA® Fastrach™ ETT újrafelhasználható, és bizonyos 
feltételektől függően jótállás vonatkozik a gyártási 
hibákra visszavezethető meghibásodásokra a vásárlás 
dátumától számított tíz (10) használatra vagy egy (1) 
éves időszakra (attól függően, hogy melyik következik be 
hamarabb). A kiértékelésre visszaküldött termékhez 
mellékelni kell a kitöltött nyilvántartó kártyát is. 
 
A jótállás csak akkor érvényes, ha az eszközt hivatalos 
forgalmazótól vásárolta. A TELEFLEX NEM VÁLLAL 
SEMMILYEN EGYÉB KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT VAGY 
KELLÉKSZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. 
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