
 

Máscara Laríngea LMA® Gastro™ 

com Tecnologia Cuff Pilot™

 

Gerenciamento proativo da via aérea para procedimentos de endoscopia

Acesso separado às vias aéreas  
e ao sistema gástrico
A hipoxemia devido à depressão 
respiratória ou à obstrução das vias 
aéreas é um risco conhecido associado 
a procedimentos endoscópicos, com  
estudos demonstrando que ela pode 
ocorrer em 11% a 50% dos casos.1-3  

A Máscara Laríngea LMA® Gastro™  
com Tecnologia Cuff Pilot™ da Teleflex  
é a primeira máscara laríngea projetada 
especificamente para permitir que 
médicos gerenciem proativamente as 
vias aéreas de seus pacientes e com o 
acesso endoscópico direto facilitado 
através do canal para endoscópio 
integrado. Com a máscara laríngea 
posicionada, os médicos podem 
monitorar o CO2 ao final da expiração 
para a segurança do paciente.

Desenvolvida para dar suporte  
à segurança do paciente
A Máscara Laríngea LMA® Gastro™  
de uso único é projetada para o 
conforto do paciente, com um 
manguito de silicone macio e flexível, 
que se ajusta à anatomia do paciente 
para criar uma vedação orofaríngea 
efetiva.4,5 Os manguitos de silicone 
demonstraram reduzir o risco de dor 
de garganta6 e atingir pressões maiores 
de vedação4 em comparação com 
manguitos de PVC.
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Inspira confiança ao dar 
suporte ao monitoramento 
de CO2 ao final da 
expiração e acesso 
endoscópico direto

Paciente 
Monitoramento da 
pressão do manguito 
integrado e do manguito 
de silicone para o 
conforto do paciente

Instituição
Desenvolvida para ajudar 
a reduzir complicações 
nas vias aéreas durante 
procedimentos 
endoscópicos

Tecnologia Integrada Cuff Pilot™

A Tecnologia Cuff Pilot™ é um 
indicador integrado da pressão  
do manguito, monitorando-a 

constantemente para 
detectar mudanças 
imediatas resultantes 
das flutuações de 
temperatura, níveis de 

óxido nitroso e movimentos dentro das 
vias aéreas. A Tecnologia Cuff Pilot™ 
foi desenvolvida para ajudar médicos  
a evitar os riscos conhecidos da 
hiperinflação do manguito, que incluem 
dor de garganta, disfagia, aumento do 
risco de aspiração devido ao 
vazamento em volta do manguito e 
paralisia dos nervos hipoglosso ou 
lingual, bem como a paralisia 
recorrente do nervo laríngeo.7-10 
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Fatos Rápidos sobre a Máscara Laríngea LMA® Gastro™ com Tecnologia Cuff Pilot™

Desenvolvida para proporcionar controle das 
vias aéreas do paciente, enquanto permite o 
acesso direto ao esôfago e trato gastrintestinal 
superior em pacientes submetidos a 
procedimentos endoscópicos.

Em um estudo inicial com 292 pacientes, 
a Máscara Laríngea LMA® Gastro™ 
foi posicionada, e um endoscópio foi 
inserido com sucesso em 99% 
dos pacientes.11

Uma vez posicionada, a Máscara 
Laríngea LMA® Gastro™ facilita o 
monitoramento de CO2 ao final da 
expiração durante todo o procedimento 
para dar segurança ao paciente.

Máscara Laríngea LMA® Gastro™ com Tecnologia Cuff Pilot™

Número 
do Item

tamaNho 
da máscara Peso do PacIeNte

Pressão INtramaNguIto 
máxIma* 

tamaNho máx. do 
eNdoscóPIo (de) 

1E5030 3 30 a 50 kg 60 cm H2O 14 mm

1E5040 4 50 a 70 kg 60 cm H2O 14 mm

1E5050 5 70 a 100 kg 60 cm H2O 14 mm

*  Recomendação da Tecnologia Cuff Pilot™ para a pressão do manguito: intervalo de pressão da zona verde = 40 a 
60 cm H2O para todos os tamanhos. Observação: A Máscara Laríngea LMA® Gastro™ não facilita a intubação.

teleflex.com/lmagastro

Máscara Laríngea LMA® Gastro™ 
com Tecnologia Cuff Pilot™

Tecnologia Cuff Pilot™

Um Indicador de pressão do 
manguito integrado e descartável que 

a monitora constantemente

Tubo e manguito 
de silicone da 

máscara laríngea
Desenvolvida para inserção 

suave e conforto do paciente

Bloqueador de 
mordida integrado
Reduz o potencial de danos ou de 
obstruções do tubo da máscara laríngea 
ou endoscópio devido a mordidas

Fixador e 
faixa ajustáveis
Mantém o dispositivo em 
posição neutra durante a 
manipulação do endoscópio

Canal para endoscópio
Permite que o endoscópio passe através 

do dispositivo sob visão direta

Zona Amarela
0 a 40 cm H2O

Zona Incolor
60 a 70 cm H2O

Zona Vermelha
Mais de 70 cm H2O

Zona Verde
40 a 60 cm H2O
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