Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης – LMA Classic™, LMA
Flexible™, LMA Flexible™ Single Use και LMA
Unique™
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα LMA Classic™ και LMA Flexible™ παρέχονται μη
αποστειρωμένα και θα πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν την
αρχική, όπως και πριν από κάθε επόμενη χρήση. Η συσκευασία δεν αντέχει στις
υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους κλιβάνους υγρής αποστείρωσης
(autoclave) και θα πρέπει να απορρίπτεται πριν την αποστείρωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα LMA Unique™ και LMA Flexible™ Single Use (LMA Flexible™
SU) παρέχονται ήδη αποστειρωμένα και για μία μόνο χρήση, ενώ θα πρέπει να
απορρίπτονται μετά τη χρήση, χωρίς να επαναχρησιμοποιηθούν. Η
επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη μόλυνση και να
μειώσει την αξιοπιστία, όπως και τη λειτουργικότητα του προϊόντος.
Γενικές πληροφορίες:
Τα LMA Classic™ και LMA Flexible™ δεν περιέχουν λάτεξ.
Η εταιρία TheLaryngeal Mask Company Limited (LMC) συνιστά τη χρήση των LMA
Classic™ και LMA Flexible™ έως και 40 φορές, πριν την απόρριψή τους. Δεν
συνιστάται η χρήση πέραν του μεγίστου ορίου, εφόσον ο υποβιβασμός των
εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση ή απότομη διακοπή
λειτουργίας της συσκευής. Η μόνη συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης είναι ο
κλίβανος υγρής αποστείρωσης με ατμό.
Τα LMA Unique™ και LMA Flexible™ SU δεν περιέχουν λάτεξ και παρέχονται
αποστειρωμένα (αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο) μόνο για μία χρήση.
Ενδείξεις χρήσης:
Ενδείκνυται για την επίτευξη και τη διατήρηση ελέγχου του αεραγωγού κατά τη
διάρκεια τακτικών και επειγόντων διαδικασιών αναισθησίας σε νηστικούς ασθενείς,
με χρήση είτε αυτόματου αερισμού είτε αερισμού θετικής πίεσης (PPV).
Ενδείκνυται, επίσης, για τη διασφάλιση του άμεσου αεραγωγού σε γνωστές ή
απροσδόκητες δύσκολες καταστάσεις του αεραγωγού. Είναι ιδανικό για χρήση σε
εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον δεν απαιτείται τραχειακή
διασωλήνωση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη άμεσου καθαρισμού του αεραγωγού
κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) ασθενών με απώλεια αισθήσεων,
με απουσία γλωσσοφαρυγγικών και λαρυγγικών αντανακλαστικών, στους οποίους
απαιτείται τεχνητός αερισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αεραγωγός LMA™ θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο, εφόσον η τραχειακή διασωλήνωση δεν είναι εφικτή.
Όταν χρησιμοποιείται σε ασθενή που δεν αντιδρά καθόλου και χρήζει
αναζωογόνησης ή σε ασθενή με δύσκολο αεραγωγό σε έκτακτη ανάγκη (δηλ. όταν
δεν είναι εφικτή η διασωλήνωση ή ο αερισμός), τότε ο κίνδυνος παλινδρόμησης και
αναρρόφησης θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με το πιθανό όφελος διάνοιξης
αεραγωγού.
Αντενδείξεις:
Λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου παλινδρόμησης και αναρρόφησης, μην
χρησιμοποιείτε τον αεραγωγό LMA™ ως υποκατάστατο ενδοτραχειακού σωλήνα
στους παρακάτω ασθενείς, με εκλεκτικό ή δύσκολο αεραγωγό, εφόσον δεν
υφίσταται έκτακτη ανάγκη:
1. Ασθενείς που δεν είναι νηστικοί ή που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν είναι
νηστικοί ή όχι.
2. Ασθενείς που είναι παχύσαρκοι ή νοσηρά παχύσαρκοι, που κυοφορούν μετά την
14η εβδομάδα ή σε επείγοντα ή περιστατικά αναζωογόνησης ή σε οποιαδήποτε
κατάσταση που σχετίζεται με όψιμη εκκένωση γαστρικών υγρών ή χρήση οπιούχων
φαρμάκων πριν τη νηστεία.
Ο αεραγωγός LMA™ αντενδείκνυται, επίσης, για:
3. Ασθενείς με σταθερά μειωμένη πνευμονική διατασιμότητα ή μέγιστη
εισπνευστική πίεση που είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 20 cm H2O, καθώς η συσκευή
δημιουργεί στεγανοποίηση χαμηλής πίεσης (περίπου 20 cm H2O) γύρω από το
λάρυγγα.
4. Ενήλικες ασθενείς που αδυνατούν να κατανοήσουν οδηγίες ή να απαντήσουν
επαρκώς σε ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό, εφόσον η χρήση του
αεραγωγού LMA™ είναι πιθανό να αντενδείκνυται για αυτούς.
5. Ο αεραγωγός LMA™ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις
αναζωογόνησης ή επείγουσας κατάστασης σε ασθενείς που διατηρούν τις αισθήσεις
τους και εφόσον είναι πιθανό να αντισταθούν κατά την εισαγωγή της συσκευής.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Τόσο οι ελάσσονες (π.χ. πονόλαιμος) όσο και οι μείζονες (π.χ. αναρρόφηση)
ανεπιθύμητες ενέργειες, μετά τη χρήση του αεραγωγού LMA™ αναφέρονται στα
δημοσιευμένα έντυπα. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι που να συνδέονται άμεσα με
τον αεραγωγό LMA™ κατά τις πάνω από 300 εκατομμύρια χρήσεις της συσκευής
παγκοσμίως.
Τα δημοσιευμένα έντυπα υποδεικνύουν, ότι η συχνότητα εμφάνισης αναρρόφησης
κατά τη χρήση του αεραγωγού LMA™ είναι χαμηλή (~2:10,000) και είναι συγκρίσιμη
με τα περιστατικά αναρρόφησης κατά τη γενική αναισθησία σε εξωτερικά ιατρεία,
με χρήση μάσκας προσώπου ή ενδοτραχειακού σωλήνα. Δεν έχουν δημοσιευτεί
αναφορές παρατεταμένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας που να σχετίζονται με τον
αεραγωγό LMA™ και να οφείλονται σε αναρρόφηση.
Οι περιπτώσεις πονόλαιμου μετά τη χρήση του αεραγωγού LMA™ αφορούν περίπου
στο 10% (διακύμανση 0‐70%) των ασθενών και περιορίζονται συνήθως σε ήπια και
μικρής διάρκειας συμπτώματα. Ο ισχυρός ή παρατεταμένος πονόλαιμος
συνοδεύεται μερικές φορές από δυσφαγία, ενώ έχει αναφερθεί σε ασθενείς, στους
οποίους χρησιμοποιήθηκε μάσκα που δεν είχε απολυμανθεί ή αποστειρωθεί
κατάλληλα.
Έχουν αναφερθεί σπάνια νευραγγειακά περιστατικά κατά τη χρήση του αεραγωγού
LMA™, τα οποία περιλαμβάνουν σπάνιες περιπτώσεις κάκωσης του υπογλώσσιου
νεύρου, παροδικό μούδιασμα της γλώσσας κατόπιν κάκωσης του γλωσσικού νεύρου,
κυάνωση γλώσσας, μακρογλωσσία και παράλυση των φωνητικών χορδών. Αυτές οι
επιπλοκές οφείλονται πιθανότατα σε ελλιπείς τεχνικές εισαγωγής ή στην εφαρμογή
υπερβολικής πίεσης στον αγκτήρα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει σαφής συσχετισμός ως
προς τη χρήση της συσκευής.
Προετοιμασία για χρήση:
Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος αεραγωγού LMA™
Βάρος/μέγεθος ασθενούς
1:
έως 5 kg
νεογνό
3: 30 kg ‐ 50 kg παιδί
1½ : 5 kg ‐ 10 kg παιδί
4: 50 kg – 70 kg ενήλικας
2: 10 kg ‐ 20 kg παιδί
5: 70 kg – 100 kg ενήλικας
2½ : 20 kg ‐ 30 kg παιδί
6: >100 kg ενήλικας
Διατηρείτε μια εμφανώς επισημασμένη σύριγγα για το φούσκωμα και το
ξεφούσκωμα του αγκτήρα.

Έλεγχοι πριν τη χρήση
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στους αεραγωγούς
LMA™ πριν τη χρήση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τους χρήση.
Προειδοποίηση: Η αποτυχία οποιουδήποτε ελέγχου συνεπάγεται πως η συσκευή
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξαχθούν ως ακολούθως:
1. Εξετάστε το εσωτερικό του αεραγωγού για να διασφαλίσετε πως δεν υπάρχει
φραγή ή παρουσία διάσπαρτων σωματιδίων. Επιθεωρήστε το σωλήνα καθ' όλο το
μήκος του. Σε περίπτωση εντοπισμού εγκοπών ή εσοχών, απορρίψτε τη συσκευή.
2. Περιστρέψτε τον αεραγωγό, κρατώντας τον από τα δύο άκρα, αυξάνοντας την
o
καμπυλότητά του μέχρι τις 180 , χωρίς, ωστόσο να τις υπερβείτε. Σε περίπτωση
τσακίσματος κατά τη διαδικασία, απορρίψτε τη συσκευή.
3. Ξεφουσκώστε πλήρως τον αγκτήρα. Ξαναφουσκώστε τη συσκευή με όγκο αέρα
κατά 50% μεγαλύτερο, από τη μέγιστη τιμή φουσκώματος για κάθε μέγεθος.
Μέγεθος 1
6 ml
Μέγεθος 3
30 ml
Μέγεθος 1½ 10 ml
Μέγεθος 4
45 ml
Μέγεθος 2
15 ml
Μέγεθος 5
60 ml
Μέγεθος 2½ 21 ml
Μέγεθος 6
75 ml
Επιθεωρήστε τον αγκτήρα για διαρροές, προεξοχές και άνισα εξογκώματα. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ένδειξης, απορρίψτε τη συσκευή. Μια μάσκα με
προεξοχές είναι πιθανό να δημιουργήσει παρεμπόδιση κατά τη χρήση. Στη συνέχεια,
ξεφουσκώστε ξανά τη μάσκα. Ενόσω η συσκευή διατηρείται παραφουσκωμένη κατά
50%, εξετάστε το μπλε πιλοτικό μπαλόνι φουσκώματος. Το σχήμα του μπαλονιού θα
πρέπει να είναι ελλειπτικό και όχι σφαιρικό.
4. Εξετάστε το συνδέτη του αεραγωγού. Θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος σε
ασφαλή θέση μέσα στο σωλήνα του αεραγωγού και να μην είναι εφικτή η
απομάκρυνσή του, χωρίς την εφαρμογή επαρκούς δύναμης. Μην πιέζετε ή
περιστρέφετε τον συνδέτη με υπερβολική δύναμη, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να
σπάσει το αεροστεγές σφράγισμα. Σε περίπτωση χαλάρωσης του συνδέτη,
απορρίψτε τη συσκευή προς αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
5. Αποχρωματισμός Ο αποχρωματισμός επηρεάζει την ορατότητα του υγρού μέσα
στον σωλήνα του αεραγωγού.
6. Τραβήξτε ελαφρά τη γραμμή φουσκώματος για να διασφαλίσετε ότι έχει
προσαρτηθεί σωστά στον αγκτήρα και στο μπαλόνι.
7. Εξετάστε το άνοιγμα της μάσκας. Δοκιμάστε ελαφρά τις δύο ευέλικτες ράβδους
κατά μήκος του ανοίγματος της μάσκας για να ελέγξετε πως δεν έχουν σπάσει ή
υποστεί κάποια άλλη φθορά. Σε περίπτωση που οι ράβδοι του ανοίγματος δεν είναι
ακέραιες, ο αεραγωγός είναι πιθανό να παρεμποδιστεί από την επιγλωττίδα. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φθοράς της ράβδου του ανοίγματος.
Προετοιμασία πριν την εισαγωγή:
Ξεφουσκώστε πλήρως, χρησιμοποιώντας τη συσκευή ξεφουσκώματος LMA™ Cuff
Deflator για να δημιουργήσετε την απαραίτητη δύσκαμπτη λεπτή αιχμή όπου θα
σφηνώσετε την άκρη πίσω από τον κρικοειδή χόνδρο. Ο αγκτήρας θα πρέπει να
διπλώνει προς τα πίσω, στην αντίθετη πλευρά από αυτή, όπου βρίσκονται οι ράβδοι
του ανοίγματος. Λιπάνετε διεξοδικά το πίσω τμήμα του αγκτήρα πριν την εισαγωγή.
Μην λιπαίνετε το μπροστινό τμήμα του αγκτήρα, εφόσον είναι πιθανό να
προκαλέσει εμπλοκή της ράβδου του ανοίγματος ή αναρρόφηση του λιπαντικού.
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο υδατοδιαλυτό λιπαντικό,
όπως το K‐Y Jelly®. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη, καθώς
αλλοιώνουν τα εξαρτήματα των αεραγωγών LMA™. Δεν συνιστάται η χρήση
λιπαντικών, τα οποία περιέχουν λιδοκαΐνη, με την παρούσα συσκευή. Η λιδοκαΐνη
μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των προστατευτικών αντανακλαστικών του
ασθενή πριν από την απομάκρυνση της συσκευής και είναι πιθανό να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση ή να επηρεάσει τις περιφερειακές δομές,
συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών χορδών.
Προειδοποίηση: Διασφαλίστε πως όλα τα αφαιρούμενα οδοντικά εξαρτήματα έχουν
αφαιρεθεί πριν την εισαγωγή της συσκευής.
Εισαγωγή:
Σημείωση: Φοράτε γάντια.
Τυπική μέθοδος εισαγωγής:
1. Η αναισθησία θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να πραγματοποιηθεί η
εισαγωγή.
Μην προσπαθήσετε να εισάγετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χορήγηση του
αναισθητικού, εκτός κι αν έχει χορηγηθεί κάποια χαλαρωτική ουσία.
2. Τοποθετήστε το κεφάλι και τον αυχένα, όπως και στην περίπτωση της τραχειακής
διασωλήνωσης.
Κρατήστε τον αυχένα κεκλιμένο και το κεφάλι εκτεταμένο, πιέζοντας το κεφάλι από
πίσω με το ένα χέρι, ενώ εισάγετε τη μάσκα στο στόμα με το άλλο χέρι (Εικ. 1).
3. Κατά την εισαγωγή της μάσκας, κρατήστε τη σαν στυλό με το δείκτη
τοποθετημένο στη σύνδεση αγκτήρα και σωλήνα (Εικ. 1). Πιέστε την άκρη επάνω
στη σκληρά υπερώα και βεβαιωθείτε πως εφάπτεται του ουρανίσκου και πως η
άκρη δεν έχει αναδιπλωθεί, πριν πιέσετε περαιτέρω στην κατεύθυνση του φάρυγγα.
4. Με το δείκτη σας, πιέστε τη μάσκα προς τα πίσω, διατηρώντας την εφαπτομένη
πίεση στον ουρανίσκο (Εικ. 2).
5. Καθώς η μάσκα κινείται προς τα κάτω, ο δείκτης διατηρεί την πίεση προς τα πίσω,
επάνω στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, για την αποφυγή σύγκρουσης με την
επιγλωττίδα. Τοποθετήστε το δείκτη εξ' ολοκλήρου μέσα στο στόμα για την
ολοκλήρωση της εισαγωγής (Εικ. 3). Διατηρήστε τα υπόλοιπα δάχτυλα εκτός
στόματος. Καθώς πραγματοποιείται η εισαγωγή, η επιφάνεια του καμπτήρα
ολόκληρου του δείκτη θα πρέπει να εφάπτεται στο σωλήνα, διατηρώντας τον σε
άμεση επαφή με τον ουρανίσκο. (Εικ. 3).
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ Ή ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ‐
ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ, ΜΟΛΙΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
Μόλις αισθανθείτε αντίσταση, το δάχτυλο θα πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί εξ'
ολοκλήρου στο στόμα. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να κρατήσετε το σωλήνα,
καθώς αφαιρείτε το δάχτυλο από το στόμα (Εικ. 4).
6. Ελέγξτε πως η μαύρη γραμμή του σωλήνα βρίσκεται στην πλευρά του άνω χείλους.
Στη συνέχεια, φουσκώστε αμέσως τον αγκτήρα, χωρίς να κρατάτε το σωλήνα.
Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ τη σύνδεση στην παροχή αερίου. Αυτό θα
επιτρέψει την αυτόματη σωστή τοποθέτηση της συσκευής. Φουσκώστε τον αγκτήρα
με αρκετό αέρα, ώστε να επιτευχθεί μια σφράγιση χαμηλής πιέσεως. Κατά το
φούσκωμα του αγκτήρα, μην κρατάτε τον σωλήνα, γιατί έτσι θα παρεμποδιστεί η
σωστή τοποθέτηση της συσκευής.
Προειδοποίηση: ΜΗΝ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΚΤΗΡΑ.
Μέγιστοι όγκοι εμφύσησης (ml)
Μέγεθος 1
4 ml
Μέγεθος 1½
7 ml
Μέγεθος 2
10 ml
Μέγεθος 2½ 14 ml

Μέγεθος 3
Μέγεθος 4
Μέγεθος 5
Μέγεθος 6

20 ml
30 ml
40 ml
50 ml

7. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση στην παροχή αερίου, κρατώντας το σωλήνα, προς
αποφυγή της μετατόπισής του. Φουσκώστε ελαφρά τους πνεύμονες για να
διασφαλίσετε την ορθή τοποθέτηση. Εισάγετε ένα ρολό γάζας αντί για συσκευή bite‐
block (εξασφαλίζοντας επαρκές πάχος) και κολλήστε τη συσκευή στη θέση της,
διασφαλίζοντας πως το εγγύτερο άκρο του αεραγωγού έχει κατεύθυνση προς την
ουραία περιοχή του κεφαλιού. Μόλις τοποθετηθεί σωστά, ο σωλήνας θα πρέπει να
πιέζει ξανά τον ουρανίσκο και το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα. Κατά τη χρήση της
συσκευής, είναι σημαντικό να θυμηθείτε να εισάγετε μια συσκευή bite‐block στο
τέλος της διαδικασίας.
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Μέθοδος εισαγωγής με τον αντίχειρα:
Αυτή η τεχνική ενδείκνυται για ασθενείς, στους οποίους η πρόσβαση στο κεφάλι
από την πίσω πλευρά είναι δύσκολη ή αδύνατη κατά την καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση. Ο αεραγωγός LMA™ διατηρείται με τη βοήθεια του αντίχειρα στη
θέση που κατείχε ο δείκτης κατά την τυπική τεχνική (Εικ. 5). Η άκρη της μάσκας
πιέζεται εφαπτόμενη στα μπροστινά δόντια, ενώ η μάσκα πιέζεται προς τα πίσω,
κατά μήκος του ουρανίσκου, με τον αντίχειρα. Καθώς ο αντίχειρας πλησιάζει το
στόμα, τα δάχτυλα τεντώνονται προς τα εμπρός, πάνω από το πρόσωπο του
ασθενούς (Εικ. 6). Προωθήστε πλήρως τον αντίχειρα (Εικ. 7). Η δράση πίεσης του
αντίχειρα επάνω στη σκληρά υπερώα, βοηθάει, επίσης, στην τάνυση του κεφαλιού.
Η κάμψη του αυχένα μπορεί να διατηρηθεί με τη βοήθεια υποστηρίγματος κεφαλής.
Πριν την αφαίρεση του αντίχειρα, πιέστε το σωλήνα στην τελική του θέση,
χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι (Εικ. 8).

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Διατήρηση του αεραγωγού
1. Υπάρχει κίνδυνος παρεμπόδισης του αεραγωγού σε περίπτωση απόσπασης ή
λανθασμένης εισαγωγής της συσκευής. Η επιγλωττίδα μπορεί να πιεστεί προς τα
κάτω, εξαιτίας της λανθασμένης τεχνικής εισαγωγής. Ελέγξτε με στηθοσκόπηση του
αυχένα και διορθώστε με επανεισαγωγή ή ανύψωση της επιγλωττίδας με τη
βοήθεια λαρυγγοσκοπίου.
2. Η κακή τοποθέτηση της άκρης της μάσκας στη γλωττίδα μπορεί να προκαλέσει
απομίμηση βρογχόσπασμου.
3. Αποφεύγετε τη μετακίνηση της συσκευής στο φάρυγγα όταν ο ασθενής βρίσκεται
υπό ελαφριά αναισθησία.
4. Διατηρείτε τη συσκευή bite‐block στη θέση της, μέχρι τη μετακίνηση της συσκευής.
5. Μην ξεφουσκώνετε τον αγκτήρα, μέχρι να αποκατασταθούν όλα τα
αντανακλαστικά.
6. Μπορεί να αφαιρεθεί αέρας από τον αγκτήρα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας,
έτσι ώστε να διατηρηθεί σταθερή η πίεση εντός του αγκτήρα (ιδανικά, περίπου 60
cm H2O).
Αφαίρεση
1. Ο αεραγωγός LMA™ και η συνιστώμενη συσκευή bite‐block θα πρέπει να
διατηρηθούν στη θέση τους, μέχρι την ανάκτηση των αισθήσεων. Η παροχή
οξυγόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια διάταξης “T” και θα πρέπει
να υπάρχει η τυπική παρακολούθηση. Πριν την προσπάθεια αφαίρεσης ή
ξεφουσκώματος της συσκευής, είναι σημαντικό να διατηρήσετε τον ασθενή σε
απόλυτα ήρεμη κατάσταση, μέχρι να ανακτήσει πλήρως τα προστατευτικά του
αντανακλαστικά. Μην αφαιρείτε τη συσκευή, μέχρι να μπορέσει ο ασθενής να
ανοίξει το στόμα του κατόπιν εντολής.
2. Αναζητήστε ένδειξη έναρξης της κατάποσης, κάτι που υποδεικνύει πως έχουν
σχεδόν ανακτηθεί τα αντανακλαστικά. Συνήθως δεν απαιτείται αναρρόφηση,
εφόσον η σωστή χρήση του αεραγωγού LMA™ προφυλάσσει το λάρυγγα από
στοματικά εκκρίματα. Οι ασθενείς θα καταπιούν τα εκκρίματα κατά την αφαίρεση
της συσκευής. Ο εξοπλισμός αναρρόφησης θα πρέπει, ωστόσο, να είναι ανά πάσα
στιγμή διαθέσιμος.
3. Ξεφουσκώστε πλήρως τον αγκτήρα ακριβώς πριν την αφαίρεση, παρόλο που
συνιστάται μερικό ξεφούσκωμα, για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης εκκριμάτων.
Προφύλαξη:
1. Ο αεραγωγός LMA™ δεν αποτρέπει την παλινδρόμηση ή την αναρρόφηση. Η
χρήση του σε αναισθητοποιημένους ασθενείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε
νηστικούς ασθενείς. Ένας αριθμός συνθηκών προδιαθέτει την παλινδρόμηση υπό
αναισθησία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να λάβετε τις απαραίτητες
προφυλάξεις για τη διασφάλιση του κενού στομαχιού.
2. Είναι πιθανό να σημειωθούν λαρυγγικοί σπασμοί σε περίπτωση που η
αναισθησία του ασθενούς καταστεί υπερβολικά ελαφριά κατά τη διάρκεια
εγχειρητικής διέγερσης ή εάν τα βρογχικά εκκρίματα ερεθίσουν τις φωνητικές
χορδές κατά τη διάρκεια της αφύπνισης από την αναισθησία. Σε περίπτωση
εμφάνισης λαρυγγικού σπασμού, μην απομακρύνετε τον αεραγωγό LMA™, αλλά
αντιμετωπίστε την αιτία. Αφαιρέστε τη συσκευή μόνο όταν τα προστατευτικά
αντανακλαστικά του αεραγωγού έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
3. Μην τραβάτε ή χρησιμοποιείτε αναίτια δύναμη κατά τον χειρισμό της γραμμής
φουσκώματος ή μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή από τον ασθενή μέσω
του σωλήνα φουσκώματος, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί από το
ακροφύσιο του αγκτήρα.
4. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό ειδικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες,
όπως το εμπλουτισμένο οξυγόνο, διασφαλίστε πως έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα και οι προφυλάξεις, ειδικά όσον αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς
και στην αποτροπή της.
5. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σύριγγα με τυπικό πώμα τύπου luer για το
φούσκωμα ή το ξεφούσκωμα.
6. Μην βυθίζετε ή εμποτίζετε συσκευές μίας χρήσεως (LMA Flexible™ SU και LMA
Unique™) σε υγρό, πριν τη χρήση.

Προειδοποίηση:
1. Φυλάσσετε τη συσκευή σε σκοτεινό και δροσερό περιβάλλον, αποφεύγοντας την
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακραίες θερμοκρασίες.
2. Αποφεύγετε πάντοτε την άσκηση υπερβολικής δύναμης.
3. Οι χρησιμοποιημένες επαναχρησιμοποιούμενες συσκευές (LMA Classic™ και LMA
Flexible™) θα πρέπει να απολυμαίνονται πρώτα σύμφωνα με τις τοπικές
νοσοκομειακές διαδικασίες για τη διαχείριση προϊόντων βιολογικού κινδύνου και
στη συνέχεια να απορρίπτονται για αποτέφρωση ή σε χώρο υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
4. Οι συσκευές μίας χρήσης (LMA Flexible™ SU και LMA Unique™) περιέχουν
Φθαλικό δι(2‐αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP). Ωστόσο και οι δύο συσκευές δεν
προορίζονται για μακρόχρονη χρήση σε ασθενείς και δεν θα πρέπει να τους
υποβάλουν σε γνωστό κίνδυνο. Δεν υπάρχει ανησυχία και/ή γνωστός κίνδυνος για
τη χρήση αυτών των συσκευών σε παιδιά ή θηλάζουσες/έγκυες γυναίκες. Ο κίνδυνος
και τα οφέλη κατά τη χρήση αυτών των συσκευών θα πρέπει να αξιολογούνται
κλινικά ανά μεμονωμένο περιστατικό.
5. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν η συσκευή ή η συσκευασία της μονάδας
LMA Flexible™ SU και LMA Unique™ έχει φθαρεί ή ανοιχτεί.
Καθαρισμός (μόνο για LMA Classic™ και LMA Flexible™):
Πλύνετε διεξοδικά τον αγκτήρα και το σωλήνα του αεραγωγού σε ζεστό νερό,
χρησιμοποιώντας αραιωμένο διάλυμα διττανθρακικής σόδας/νερού (8‐10% v/v),
μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα εμφανή ξένα σωματίδια.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήπια απορρυπαντικά ή ενζυματικοί παράγοντες
καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη σωστή δοσολογία
διαλύματος. Το απορρυπαντικό δεν θα πρέπει να περιέχει ουσίες που ερεθίζουν το
δέρμα ή τη βλεννογόνο μεμβράνη. Συγκεκριμένο καθαριστικό, συμβατό με τον
αεραγωγό LMA™ είναι το Endozime® (Ruhof, Valley Stream, NY).
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε μικροβιοκτόνα, απολυμαντικά ή χημικούς
παράγοντες, όπως η γλουταραλδεΰδη (π.χ. Cidex®), οξείδιο του αιθυλενίου,
καθαριστικά με βάση τη φαινόλη, καθαριστικά που περιέχουν ιώδιο, για να
καθαρίσετε ή να αποστειρώσετε τον αεραγωγό LMA™. Αυτές οι ουσίες
απορροφούνται από τα υλικά, έχοντας ως αποτέλεσμα την έκθεση του ασθενή σε
πιθανώς σοβαρούς κινδύνους, όπως και την πιθανή αλλοίωση της συσκευής. Μην
χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει εκτεθεί σε κάποια από αυτές τις ουσίες.
Προφύλαξη: Μην εκθέσετε τη βαλβίδα (το λευκό πλαστικό εξάρτημα που προεξέχει
από το μπλε μπαλόνι φουσκώματος) σε οποιοδήποτε διάλυμα καθαρισμού, καθώς
μπορεί να του προκαλέσει πρόωρη βλάβη.
Σε περίπτωση έκθεσης της εσωτερικής βαλβίδας σε διάλυμα καθαρισμού, ξεπλύνετε
σχολαστικά με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης, απομακρύνετε την περιττή υγρασία
και αφήστε την να στεγνώσει. Σε περίπτωση εντοπισμού υγρασίας στη βαλβίδα,
χτυπήστε ελαφρά σε μια πετσέτα για να απομακρυνθεί η περιττή υγρασία.
Καθαρίζετε τη συσκευή με μια μικρή μαλακή βούρτσα (περίπου 1⁄2 ίντσας ή
διαμέτρου 12,5 mm). Εισάγετε απαλά τη βούρτσα στις μπάρες του ανοίγματος, μέσα
στο σωλήνα του αεραγωγού, προσέχοντας να μην φθαρούν οι μπάρες.
Ξεπλύνετε διεξοδικά τον αγκτήρα και το σωλήνα του αεραγωγού με ζεστό,
τρεχούμενο νερό βρύσης, για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καθαριστικού.
Επιθεωρήστε προσεκτικά τη συσκευή για να διασφαλίσετε πως έχουν απομακρυνθεί
όλα τα εμφανή σωματίδια.
Επαναλάβατε, εάν χρειάζεται.
Προειδοποίηση: Σε περίπτωση μη επαρκούς καθαρισμού, έκπλυσης και
στεγνώματος της συσκευής, υπάρχει η πιθανότητα κατακράτησης δυνητικά
επικίνδυνων υπολειμμάτων ή ανεπαρκούς αποστείρωσης.
Αποστείρωση (μόνο για LMA Classic™ και LMA Flexible™):
Ξεφουσκώστε πλήρως τον αγκτήρα πριν τον κλίβανο υγρής αποστείρωσης με ατμό.
Σιγουρευτείτε πως τόσο η σύριγγα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για το ξεφούσκωμα
του αγκτήρα, όσο και η βαλβίδα είναι στεγνές.
Προφύλαξη: Τυχόν αέρας ή υγρασία που μπορεί να παραμείνει στον αγκτήρα θα
διασταλεί στις υψηλές θερμοκρασίες και στις χαμηλές πιέσεις του κλιβάνου υγρής
αποστείρωσης, δημιουργώντας ανεπανόρθωτη βλάβη (μετατόπιση ή/και ρήξη) στον
αγκτήρα και/ή στο μπαλόνι φουσκώματος.
Για την αποφυγή ζημιάς στη βαλβίδα, μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλη
δύναμη κατά την εισαγωγή της σύριγγας στη θύρα της βαλβίδας. Αφαιρέστε τη
σύριγγα από τη θύρα της βαλβίδας μετά το ξεφούσκωμα.
Εάν μια ξεφουσκωμένη μάσκα ξαναφουσκώσει αμέσως και ξαφνικά μετά την
αφαίρεση της σύριγγας, μην πραγματοποιήσετε αποστείρωση σε κλίβανο υγρής
αποστείρωσης και μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη μάσκα. Αυτό υποδεικνύει
ελαττωματική συσκευή. Ωστόσο, είναι φυσιολογικό να ξαναφουσκώσει η συσκευή
αργά μετά από μερικές ώρες, καθώς το σιλικονούχο ελαστικό υλικό είναι διαπερατό
από το αέριο.
Αποστειρώνετε τη συσκευή σε κλίβανο υγρής αποστείρωσης με ατμό σύμφωνα με
τις υποδείξεις του οργανισμού ή του κατασκευαστή του κλιβάνου. Οι κλίβανοι υγρής
αποστείρωσης με ατμό που χρησιμοποιούνται συνήθως για πορώδη αντικείμενα
είναι αποδεκτοί για την αποστείρωση του αεραγωγού LMA™, εφόσον η μέγιστη
θερμοκρασία του κλιβάνου δεν ξεπερνά τους 137°C ή 278,6°F. Ένας κύκλος
αποστείρωσης κατάλληλος για επαναχρησιμοποιούμενη συσκευή είναι ή έκθεση της
συσκευής σε ατμό στους 134°C για τουλάχιστον 10 λεπτά.
Προφύλαξη: Η ακεραιότητα των υλικών του επαναχρησιμοποιούμενου αεραγωγού
LMA™ μπορεί να προσβληθεί προοδευτικά σε περίπτωση αύξησης των
θερμοκρασιών αποστείρωσης πέραν των 278,6°F ή 137°C.
Οι κλίβανοι υγρής αποστείρωσης ποικίλουν σε σχεδιασμό και χαρακτηριστικά
απόδοσης. Οι παράμετροι του κύκλου πρέπει πάντα να επαληθεύονται βάσει των
γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή, ώστε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη
διαμόρφωση και το σωστό φορτίο του κλιβάνου.
Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης είναι αρμόδιο για την τήρηση των
κατάλληλων διαδικασιών αποστείρωσης που έχουν καθοριστεί. Η μη τήρηση της
διαδικασίας αποστείρωσης, μπορεί να ακυρώσει την καταλληλότητα της μονάδας
υγειονομικής περίθαλψης.
Μετά τον κλίβανο υγρής αποστείρωσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε
θερμοκρασία δωματίου, πριν τη χρήση.

Ορισμοί συμβόλων:

Χρήση με Μαγνητική Τομογραφία (MRI)

Διαβάζετε τις οδηγίες πριν τη χρήση

Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές για να διαπιστωθεί η συμβατότητα των LMA
Classic™, LMA Flexible™, LMA Flexible™ SU και LMA Unique™ με τη μαγνητική
τομογραφία (MRI). Πριν τη χρήση αυτών των συσκευών σε περιβάλλον μαγνητικής
τομογραφίας, ο χρήστης θα πρέπει να συγκρίνει προσεκτικά τον εξοπλισμό και τις
συνθήκες στις οποίες έγιναν οι περιγραφόμενες δοκιμές, με το πραγματικό κλινικό
περιβάλλον, στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στα
παρακάτω λεπτομερή αποτελέσματα δοκιμών της συσκευής σε περιβάλλον
μαγνητικής τομογραφίας.
Τα LMA Classic™, LMA Flexible™, LMA Flexible™ SU και LMA Unique™ έχουν
διαπιστωθεί πως είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες συμβατά με τη μαγνητική
τομογραφία. Μη‐κλινικές δοκιμές απέδειξαν πως αυτές οι συσκευές είναι υπό
συγκεκριμένες συνθήκες συμβατές με τη μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να γίνει
ασφαλής σάρωση του ασθενή αμέσως μετά την τοποθέτηση της συσκευής, υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:

Χωρίς λάτεξ

Εύθραυστο, προσοχή κατά τον χειρισμό

Να διατηρείται μακριά από το ηλιακό φως

Να διατηρείται στεγνό

#

Στατικό Μαγνητικό Πεδίο
‐ Στατικό μαγνητικό πεδίο 3 Tesla ή λιγότερων
‐ Μέγιστο χωρικό βαθμωτό μαγνητικό πεδίο 720 Gauss/cm ή λιγότερο
Τα # LMA Flexible™ και LMA Flexible™ SU απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις του
μαγνητικού πεδίου σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας. Ωστόσο, κατά τη
σκοπούμενη χρήση αυτών των προϊόντων, "σταθεροποιείται" στη θέση της με τη
βοήθεια αυτοκόλλητης ταινίας. Απαιτείται η κατάλληλη "σταθεροποίηση" αυτών
των προϊόντων για την αποφυγή πιθανών ζητημάτων σε περιβάλλον μαγνητικής
τομογραφίας, εφόσον θα αποτρέψουν τη μετακίνηση αυτού του αντικειμένου
εξαιτίας επιδράσεων του μαγνητικού πεδίου.
Θερμότητα σχετιζόμενη με μαγνητική τομογραφία
Σε μη κλινικές δοκιμές, η συσκευή παρήγαγε την ακόλουθη αύξηση θερμοκρασίας
κατά τη διάρκεια της μαγνητικής τομογραφίας για 15 λεπτά σάρωσης (δηλ. ανά
ακολουθία παλμών) στο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla (3‐Tesla/128‐
MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Αυτή η πλευρά προς τα πάνω

Κωδικός προϊόντος

Αριθμός παρτίδας

Σήμανση CE

Μέγιστη μεταβολή θερμοκρασίας +1,6°C (LMA Classic™ και LMA Unique™)
Μέγιστη μεταβολή θερμοκρασίας +1,7°C (LMA Flexible™ και LMA Flexible™ SU)
Συνεπώς, τα πειράματα θερμότητας σχετιζόμενης με μαγνητική τομογραφία όσον
αφορά στη συσκευή με χρήση 3 Tesla και με πηνίο σώματος εκπομπής/λήψης
ραδιοσυχνοτήτων σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας, με μέγιστο ρυθμό ειδικής
απορρόφησης (SAR) μεσοτιμημένο για ολόκληρο το σώμα 2,9 W/kg (δηλ.
σχετιζόμενο με μια υπολογισμένη τιμή θερμιδομετρίας 2,7 W/kg μεσοτιμημένη για
ολόκληρο το σώμα) απέδειξαν πως το ανώτατο επίπεδο θερμότητας που προέκυψε
υπό αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες ήταν ίσο με ή χαμηλότερο από +1,6°C (LMA
Classic™ και LMA Unique™) και +1,7°C (LMA Flexible™ και LMA Flexible™ SU).
Πληροφορίες πλασματικής τιμής
Η ποιότητα απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να υποβαθμιστεί εάν η
περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς σημείο ή σχετικά κοντά με τη
θέση της συσκευής. Συνεπώς, πιθανόν να απαιτηθεί βελτιστοποίηση των
παραμέτρων απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας για την εξισορρόπηση της
παρουσίας αυτής της συσκευής.
LMA Classic™:
Ακολουθία
παλμών
Μέγεθος
κενού σήματος
Προσανατολισ
μός επιπέδου
LMA Flexible™:
Ακολουθία
παλμών
Μέγεθος
κενού σήματος
Προσανατολισ
μός επιπέδου
LMA Unique™:
Ακολουθία
παλμών
Μέγεθος κενού
σήματος
Προσανατολισ
μός επιπέδου
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12.343‐mm

7.394‐mm

Κάθετος

Παράλληλος

Κάθετος

T1‐SE
2
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2

Ημερομηνία λήξης

GRE
2

2

7.753‐mm

44.445‐mm

25.837‐mm

Παράλληλος

Κάθετος

Παράλληλος

Κάθετος

T1‐SE

T1‐SE

GRE

GRE

2

Παράλληλος

LMA Flexible™ SU:
Ακολουθία
T1‐SE
παλμών
Μέγεθος κενού
2
10.299‐mm
σήματος
Προσανατολισμ
Παράλληλος
ός επιπέδου

2

Μη αποστειρωμένο

Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο

10.299‐mm

5.481‐mm

Να μην χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 40
φορές

2

5.481‐mm

Παράλληλος

T1‐SE

Να μην επαναχρησιμοποιηθεί

Περιέχει ή υπάρχουν φθαλικές ενώσεις:
Φθαλικός δι(2‐αιθυλoεξυλo) εστέρας (DEHP)

GRE
2

Σειριακός αριθμός

2

Να μην χρησιμοποιείται όταν έχει φθαρεί η
συσκευασία

2

3.400‐mm

12.343‐mm

7.394‐mm

Κάθετος

Παράλληλος

Κάθετος

Copyright © The Laryngeal Mask Company Limited, 2011
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,
αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, μέσω φωτοαντιγραφής, ηχογράφησης
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας δημοσίευσης,
χωρίς την προηγούμενη άδεια του εκδότη.
Τα LMA, LMA Better by Design, LMA Classic, LMA Flexible και LMA Unique,
αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου LMA Group of companies.
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7.753‐mm
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25.837‐mm

Κάθετος

Παράλληλος

Κάθετος

Τα στοιχεία του παρόντος εντύπου ήταν ορθά τη στιγμή της εκτύπωσης. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα,
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εγγύηση κατασκευαστή:
Τα LMA Classic™ και LMA Flexible™ είναι επαναχρησιμοποιούμενα και φέρουν
εγγύηση που καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα για σαράντα (40) χρήσεις ή για
την περίοδο ενός (1) έτους (όποιο επέλθει νωρίτερα) και η οποία υπόκειται σε
προϋποθέσεις. Κάθε προϊόν που επιστρέφεται για αξιολόγηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από συμπληρωμένη κάρτα καταγραφής.
Τα LMA Unique™ και LMA Flexible™ Single Use έχουν σχεδιαστεί για χρήση από έναν
ασθενή και φέρουν εγγύηση που καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα τη στιγμή
της παράδοσης.
Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο
διανομέα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
LMA Deutschland GmbH
Mildred‐Scheel‐Strasse 1
53175 Βόννη, Γερμανία
Κατασκευάστηκε από την εταιρία:
The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahι, Seychelles
www.LMACO.com
Διεύθυνση γραφείων:
The Laryngeal Mask Company (Singapore) Pte Ltd
No. 16 Jalan Kilang
#04‐01 Hoi Hup Building
Σιγκαπούρη 159416
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