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Identificação do produto e Apresentação 

 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Máscara Laríngea LMA Supreme 

Modelos: 175010; 175015; 175020; 175025; 175030; 175040; 175050. 

N° do Cadastro na ANVISA: 80117580445 

Reprocessamento Proibido 

Prazo de Validade: 3 anos 

Embalagem: Unitária  

Produto estéril por Óxido de Etileno. 

Fotos 

 

     

  

Indicação de Uso/Finalidade 

 

Dispositivo indicado para estabelecer e manter o controle das vias aéreas durante procedimentos 

de rotina ou anestésicos de emergência, utilizando ventilação espontânea ou ventilação por 

pressão positiva. Assegura a permeabilidade imediata das vias aéreas em situações conhecidas ou 

inesperadas de vias aéreas difíceis. Nos casos de atendimento emergencial durante a reanimação 

cardiopulmonar (RPC), em pacientes que esteja em estado de inconsciência profunda, sem 

reflexos glossofaríngeo ou laríngeo e que necessite de ventilação artificial, quando a intubação 

traqueal não for possível. Este dispositivo ofere um acesso fácil ao conteúdo gástrico líquido, e 

permite aspiração.  

 

Modo de Uso 

 

1. Seleção do tamanho:  

 

Para adultos normais, a indicação de tamanho do dispositivo é o 4 como primeira escolha. Após a 

inserção, a fixação do dispositivo em posição e insuflação até a pressão recomendada, deverá 
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haver um intervalo mínimo de um centímetro entre a aba de fixação e o lábio superior. Se a aba 

pressionar o lábio ou ficar posicionado muito próxima dele, isso indica que o dispositivo é pequeno 

para esse paciente e deverá no usar o tamanho 5 para evitar o risco de: fraca vedação contra o 

esôfago, e possível traumatismo por pressão no lábio. Se a banda de fixação estiver a mais de 2,5 

cm do lábio superior após a sua aplicação, poderá ser aconselhável, a utilização de um dispositivo 

de tamanho 3. A decisão de mudar para um dispositivo menor irá depender da qualidade da via 

aérea, da estabilidade do dispositivo, e da pressão de vedação alcançada. 

O método de escolha do tamanho descrito requer que os três tamanhos de adulto da máscara, 

estejam disponíveis antes da indução da anestesia. 

Para pacientes adultos que tenham maior ou menor do que o normal é frequentemente possível 

obter um bom resultado utilizando um dispositivo tamanho 4, desde que a quantidade de ar 

utilizado para insuflar o cuff se baseie sempre em obter 60 cm H2O de pressão no interior do cuff. 

Em pacientes menores esta pressão é alcançada com um volume de ar relativamente pequeno, 

enquanto que para pacientes maiores serão necessários volumes superiores. Em caso de dúvida, 

poderá ser realizada uma estimativa do tamanho, segurando cada dispositivo contra a face lateral 

do paciente. 

 

2. Pré-utilização (Testes de desempenho): 

 

Advertência: Deverão ser realizados testes e inspeções antes da utilização do dispositivo. Os 

testes de desempenho devem ser realizados em uma área e de forma consistentes com as 

práticas médicas aceitáveis que minimizem a contaminação da máscara, antes da sua inserção. 

Não utilize o dispositivo se este falhar alguma das inspirações ou testes. 

 

• Examine a superfície da máscara e o tubo de drenagem quanto a danos, incluindo cortes, rasgos, 

riscos ou vincos. 

• Examine o interior do tudo da via aérea e do tubo de drenagem para assegurar que estes estão 

livres de bloqueios por vincos do tubo de drenagem dentro do tubo da via aérea ou partículas 

soltas. Quaisquer partículas presentes nos tubos deverão ser removidas. Não utilize a via aérea se 

o bloqueio ou partícula não puder ser removido. 

• Esvazie completamente o cuff, uma vez esvaziado, verifique se existe insuflação espontânea do 

cuff. Não utilize a via aérea se o cuff insuflar espontaneamente.    

 

3. Esvaziar o dispositivo antes da inserção: 

 

Após ter conectado firmemente uma seringa de pelo menos 50 ml à entrada da insuflação, segure 

a seringa e a máscara exatamente como demostrado na figura (1). Mova a seringa ligada, 

afastando-a do dispositivo até que a linha de insuflação esteja ligeiramente esticada como 

demonstrado. Comprima a extremidade distal do dispositivo entre o dedo indicador e o polegar 

enquanto retira ar até obter um vácuo. 

 

 

Enquanto esvazia, segure o dispositivo de modo a que a extremidade distal esteja ligeiramente 

curvada como demonstrado também na figura (1). 
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Esvazie o dispositivo até que a tensão na seringa indique que foi criado um vácuo na máscara. 

Mantenha a seringa sob tensão enquanto a desliga rapidamente da porta de insuflação. Isto irá 

assegurar que a máscara permanece corretamente esvaziada, como demonstrado na figura (2). 

 

 

                                                Figura 1: Esvaziamento da Figura 2: Depois de o 
                                                                 LMA Supreme™ cuff adquirir uma forma 

                                                                    de cunha durante o seu 
                                                                    esvaziamento, desligue 
                                                                    a seringa da linha de  

                                                                                                  insuflação. 

 

4. Inserção: 

 

Cuidado: A permeabilidade da via aérea deve ser novamente confirmada depois de qualquer 

alteração na posição da cabeça ou do pescoço do paciente. 

 

 

1. Lubrifique a superfície posterior da máscara e o tubo da via aérea imediatamente antes da 

inserção. Permaneça atrás ou ao lado da cabeça. 

2. Coloque a cabeça numa posição neutra ou com ligeiro alongamento da cabeça e flexão do 

pescoço. Segure no dispositivo exatamente como na figura (3). 

3. Pressione a ponta distal contra a região interna dos dentes ou gengivas superiores. 

4. Faça deslizar para o interior utilizando uma abordagem ligeiramente diagonal (direcione a ponta 

afastando-a da linha média). 

5. Continue a fazer deslizar para o interior rodando a mão com um movimento circular, de modo que 

o dispositivo siga a curvatura depois da língua. 

6. Será sentida resistência quando a extremidade distal do dispositivo encontrar o esfíncter 

esofágico superior. O dispositivo está agora totalmente inserido. 

 

 

 

 

                                        
                                       Figura 3: Pressione a ponta da    Figura 4: Pressione o cuff 
                                             máscara contra o palato duro    mais para o interior da boca. 

                  mantendo a pressão contra 
                                             o palato. 

 
             

 

 

                                                                                   
                                   Figura 5: Rode o dispositivo para    Figura 6: Faça avançar o disposi‐  
                                               dentro com um movimento     tivo ao longo da hipofaringe até 
                                             circular, pressionando contra                         sentir resistência. 
                                           os contornos dos palatos duro 
                                                                           e mole. 
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5. Insuflação:  

 

Insufle o cuff com o ar até que seja alcançada uma pressão relevante no interior do cuff. A 

pressão recomendada no interior do cuff nunca deverá exceder 60 cm H2O. Se não tiver 

disponível um manómetro, insufle com a quantidade de ar suficiente para atingir uma vedação 

que permita a ventilação sem fugas. 

 

 
 

Código 
Tamanho da 

via aérea 

Peso do 

paciente 

Tamanho 
máximo do 

tubo OG 

Volume máximo 
de insuflação 
recomendado 

Pressão no 
interior do 
cuff ótima 

175010 1 <5 6 Fr 5 ml  
 
 

60 cm H2O 

175015 1,5 5-10 6 Fr 8 ml 

175020 2 10-20 10 Fr 12 ml 

175025 2,5 20-30 10 Fr 20 ml 

175030 3 30-50 14 Fr 30 ml 

175040 4 50-70 14 Fr 45 ml 

175050 5 70-100 14 Fr 45 ml 

 
 

6. Drenagem gástrica:  

 

O tubo de drenagem facilita a canalização dos fluidos e gases estomacais. Para facilitar a 

drenagem gástrica, um tubo gástrico pode ser passado através do tubo de drenagem em direção 

ao estômago, em qualquer altura durante o procedimento anestésico. Consulte a tabela para os 

tamanhos máximos de tubos gástricos. O tubo gástrico deverá ser bem lubrificado e introduzido 

lentamente e de forma cuidadosa. Não deverá ser efetuada sucção até que o tubo gástrico tenha 

chegado ao estômago. Não deve ser aplicada sucção diretamente na extremidade do tubo de 

drenagem, uma vez que isto pode causar o colapso do tubo de drenagem e, teoricamente, pode 

provocar lesão no esfíncter esofágico superior. 

 

Componentes e Composição 

 

Fabricada principalmente em policloreto de vinilo (PVC), contém vestígios de ftalatos: Di (2-etil-

hexilo) ftalato (DEHP). Livre de látex de borracha natural. 

 

Condições de Armazenamento 

 

Armazene o dispositivo em um ambiente escuro e fresco, evitando a exposição à luz solar direta 

ou a temperaturas extremas. 

 

Condições para o Transporte 

 

O produto não requer condições especiais de transporte. É recomendado que o produto seja 

transportado em local limpa, fresco, ao abrigo de luz e livre de contaminação. 



 

5 
 

 

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 

REV.00 

FICHA TÉCNICA 
 

Advertências 

 

Antes de utilizar o dispositivo, é muito importante realizar procedimentos de verificação pré-

utilização para se aferir se a sua utilização é segura. Havendo falha em qualquer um dos testes 

significa que o dispositivo não deve ser utilizado.  

 

Precauções 

 

Utilize apenas com as manobras recomendadas descritas nas instruções de utilização. O 

dispositivo usado deve ser submetido a um processo de manuseamento e eliminação de produtos 

de risco biológico, em conformidade com todos os regulamentos locais e nacionais. O descarte do 

produto deve ser realizado em conformidade a RDC 306/2004 ou a outra que venha a substituir. 

 

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo CRF-SP: 74338 

Fabricante Responsável: TELEFLEX MEDICAL - IDA Business & Technology Park Dublin Road, 

Athlone, Co. Westmeath, Ireland. 

Detentor do Registro: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos 

Hospitalares Ltda.   

   

 

 

 

 

 

 


