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Όγκοι Υγρών Αντλίας Εύκολη Αναφορά

Όγκος διαδρομής υγρών αντλίας = Όγκος μέτρησης φαρμάκου + Όγκος Τ-Stem
0,221 ml = 0,153 ml + 0,068 ml

Όγκος T-Stem: 0,068 ml

Όγκος Ελεγκτή Μέτρησης Φαρμάκου: 0,153 ml

0,068 ml
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Όγκοι Υγρών Καθετήρα Εύκολη Αναφορά

Όγκος διαδρομής υγρών καθετήρα = Όγκος θαλάμου πρόσβασης καθετήρα +  
Όγκος στελέχους Τ-Stem

0,259 ml = 0,191 ml + 0,068 ml

Όγκος T-Stem: 0,068 ml

Όγκος θαλάμου πρόσβασης καθετήρα: 0,191 ml

0,068 ml

0,191 ml

0,191 ml
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Σταθερές τιμές και Ορολογία

Όρος Συντομογραφία Τιμή Ορισμός

Όγκος θαλάμου 
πρόσβασης καθετήρα

Όγκος πρόσβασης 
καθετήρα

0,191 ml Ο όγκος του θαλάμου πρόσβασης 
καθετήρα κάτω από το διάφραγμα 
πρόσβασης του καθετήρα.

Όγκος διαδρομής  
υγρών καθετήρα

Όγκος διαδρομής 
καθετήρα

0,259 ml Ο συνολικός όγκος από το θάλαμο πρό-
σβασης καθετήρα προς το περιφερικό 
άκρο του στελέχους της αντλίας, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται ο ελεγκτής 
μέτρησης του φαρμάκου της αντλίας. 
Περιλαμβάνει τον όγκο του θαλάμου 
πρόσβασης καθετήρα και τον όγκο του 
στελέχους T-Stem της αντλίας. 

Γραμμικός όγκος  
ενδορραχιαίου 
καθετήρα 

Γραμμικός όγκος 
καθετήρα

0,0026 ml/cm Ο όγκος σε κάθε εκατοστό του μήκους 
του ενδορραχιαίου καθετήρα.

Μέγιστος ρυθμός 
χορήγησης

Μέγιστος ρυθμός 
χορήγησης

0,02 ml/λεπτό Ο μέγιστος ρυθμός χορήγησης  
του φαρμάκου.

Όγκος ελεγκτή μέτρησης 
φαρμάκου της αντλίας

Όγκος μέτρησης 
φαρμάκου

0,153 ml Ο όγκος στον ελεγκτή μέτρησης  
του φαρμάκου της αντλίας.

Όγκος διαδρομής  
υγρών αντλίας

Όγκος διαδρομής 
αντλίας

0,221 ml Ο συνολικός όγκος από τη δεξαμενή 
επαναπλήρωσης φαρμάκου έως το 
περιφερικό άκρο του στελέχους της 
αντλίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
ο καθετήρας. Περιλαμβάνει τον όγκο 
του ελεγκτή μέτρησης φαρμάκου της 
αντλίας και τον όγκο του στελέχους 
T-Stem της αντλίας. 

Όγκος στελέχους T-Stem 
της αντλίας

Όγκος στελέχους T-Stem 0,068 ml Ο όγκος στο στέλεχος T-Stem της 
αντλίας που συνδέει τον ελεγκτή 
μέτρησης του φαρμάκου της αντλίας με 
τον καθετήρα.

Υπολειπόμενος όγκος 
δεξαμενής

Υπολειπόμενος όγκος 
δεξαμενής

3 ml Ο όγκος στη δεξαμενή επαναπλήρωσης 
φαρμάκου μετά την εκκένωση.

Συνολικό μήκος 
καθετήρα

Συνολικό μήκος 
καθετήρα

110 cm Το μήκος του καθετήρα όπως παρέχε-
ται, πριν από την κοπή του.
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Μεταβλητές τιμές και Ορολογία

Όρος Συντομογραφία Ορισμός

Δόση γεφύρωσης Δόση γεφύρωσης Μια μεταβατική δόση και διάρκεια, για να 
εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής λαμβάνει τη νέα 
αλλαγμένη συγκέντρωση του φαρμάκου ή του 
διαλύματος στη συνταγογραφούμενη δόση. Η δόση 
γεφύρωσης λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη 
συγκέντρωση του φαρμάκου που εκκενώνεται από 
την αντλία και τη διαδρομή υγρών του καθετήρα πριν 
αναλάβει το νέο προγραμματισμένο σχήμα.

Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) Εμφυτευμένο 
μήκος καθετήρα

Το μήκος του καθετήρα που εμφυτεύεται στον 
ασθενή, μετά την κοπή. Αυτό καθορίζεται αφαιρώντας 
το μήκος του κομμένου τμήματος του καθετήρα από 
το συνολικό μήκος του καθετήρα.

Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) Εμφυτευμένος 
όγκος καθετήρα

Ο όγκος του εγχύματος στον εμφυτευμένο καθετήρα. 
Αυτός ο όγκος εξαρτάται από το εμφυτευμένο  
μήκος καθετήρα.

Χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση  
εφάπαξ δόσης

Χειροκίνητη 
έγχυση εφάπαξ 
δόσης

Η χειροκίνητη χορήγηση του εγχύματος που 
παραμένει στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα, 
το στέλεχος T-Stem της αντλίας και τον ενδορραχιαίο 
καθετήρα. Αυτό πραγματοποιείται με έγχυση μέσω 
του διαφράγματος πρόσβασης καθετήρα.

Νέα συγκέντρωση φαρμάκου (mg/ml) Νέα συγκέντρωση Η στοχευόμενη συγκέντρωση του φαρμάκου κατά  
την αλλαγή της συγκέντρωσης του φαρμάκου κατά  
τη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναπλήρωσης.

Προηγούμενη συγκέντρωση 
φαρμάκου (mg/ml)

Προηγούμενη 
συγκέντρωση

Η συγκέντρωση φαρμάκου του εγχύματος που 
παραμένει στην εμφυτευμένη αντλία και τον 
καθετήρα. Αυτή είναι ίδια με τη νέα συγκέντρωση του 
φαρμάκου που υπολογίστηκε κατά την προηγούμενη 
διαδικασία επαναπλήρωσης της αντλίας.

Συγκέντρωση σύριγγας 
επαναπλήρωσης (mg/ml)

Συγκέντρωση 
επαναπλήρωσης

Η συγκέντρωση του φαρμάκου που απαιτείται 
στη σύριγγα επαναπλήρωσης για να επιτευχθεί 
η επιθυμητή δόση του ασθενούς. Σε περίπτωση 
αλλαγής συγκέντρωσης του φαρμάκου ή του 
διαλύματος, πρέπει να εξεταστεί ο υπολειπόμενος 
όγκος της Προηγούμενης Συγκέντρωσης Φαρμάκου 
στη δεξαμενή επαναπλήρωσης φαρμάκου της αντλίας 
μετά την εκκένωσή της.

Όγκος επαναπλήρωσης (ml) Όγκος 
επαναπλήρωσης

Ο όγκος που εγχύνεται στη δεξαμενή επαναπλήρωσης 
φαρμάκου της αντλίας κατά τη διάρκεια μιας 
διαδικασίας επαναπλήρωσης.

Στοχευόμενη ημερήσια τιμή  
(mg/ημέρα)

Στοχευόμενη 
ημερήσια τιμή

Η επιθυμητή ποσότητα της ημερήσιας δόση  
για τον ασθενή.

Αποκομμένο μήκος καθετήρα (cm) Αποκομμένο 
μήκος καθετήρα

Το μήκος του καθετήρα που έχει αποκοπεί και 
αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης. 
Αυτό πρέπει να μετρηθεί, ώστε να υπολογιστεί το 
εμφυτευμένο μήκος του καθετήρα και ο όγκος.
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Υπολογισμοί Εύκολη Αναφορά

Εφάπαξ δόση φαρμάκου κατά τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση εφάπαξ δόσης ή μυελογραφία

Εφάπαξ δόση χειροκίνητης 
έγχυσης (mg)

=  [Όγκος εμφυτευμένου καθετήρα (ml) + 0,259 ml] x Προηγούμενη συγκέντρωση 
(mg/ml)

Όγκος αναρρόφησης καθετήρα

Όγκος αναρρόφησης (ml) = Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) + 0,259 ml

Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα

Εμφυτευμένο μήκος  
καθετήρα (cm)

= 110 cm - Αποκομμένο μήκος καθετήρα (cm)

Εμφυτευμένος όγκος  
καθετήρα (ml)

= Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) x 0,0026 ml/cm

Αλλαγή συγκέντρωσης φαρμάκου
Συγκέντρωση σύριγγας επαναπλήρωσης

Συγκέντρωση επαναπλήρωσης 
(mg/ml)

=  {[Νέα συγκέντρωση (mg/ml) - Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)] x CF} +  
Νέα συγκέντρωση (mg/ml), όπου

CF = Υπολειπόμενος όγκος δεξαμενής (ml)/Όγκος επαναπλήρωσης (ml)

Δόση γεφύρωσης με αναρρόφηση ή χειροκίνητη έγχυση εφάπαξ δόσης, γεφύρωσης με αναρρόφηση
Δόση γεφύρωσης μετά τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση εφάπαξ δόσης ή μυελογραφία 

Δόση γεφύρωσης 1 (mg) = [0,068 ml + Όγκος εμφυτευμένου καθετήρα (ml)] x Νέα συγκέντρωση (mg/ml)

Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 1 
(λεπτά)

= [0,068 ml + Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml)] ÷ 0,02 ml/λεπτό

Σημείωση: Στρογγυλοποιήστε προς τα πάνω στον επόμενο ακέραιο αριθμό 
για τη διάρκεια της Δόσης γεφύρωσης 1.

Δόση προηγούμενης 
συγκέντρωσης (mg)

= 0,153 ml x Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml) 

Δόση γεφύρωσης 2 (mg) =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x Νέα συγκέντρωση (mg/ml) ÷  
Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)

Διάρκεια δόσης  
γεφύρωσης 2 (ώρες)

=  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷ [Στοχευόμενη ημερήσια τιμή  
(mg/ημέρα) ÷ 24 ώρες/ημέρα]

Σημείωση: Για την καταχώριση της συσκευής προγραμματισμού, η διάρκεια 
της δόσης γεφύρωσης 2 πρέπει να εκφράζεται σε ωω:λλ

Δόση γεφύρωσης χωρίς αναρρόφηση

Δόση προηγούμενης 
συγκέντρωσης (mg)

=  [0,221 ml + Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml)] x Προηγούμενη συγκέντρωση 
(mg/ml)

Δόση γεφύρωσης (mg) =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x Νέα συγκέντρωση (mg/ml) ÷  
Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)

Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 
(ώρες)

=  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷ [Στοχευόμενη ημερήσια τιμή  
(mg/ημέρα) ÷ 24 ώρες/ημέρα]

Σημείωση: Για την καταχώριση της συσκευής προγραμματισμού, η διάρκεια 
της δόσης γεφύρωσης 2 πρέπει να εκφράζεται σε ωω:λλ
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Υπολογισμοί
Εφάπαξ δόση φαρμάκου από τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση 
ή μυελογραφία
Εάν δεν εκτελεστεί αναρρόφηση, μια χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση ή μυελογραφία χορηγεί την πλήρη δόση φαρμάκου 
που παραμένει στον καθετήρα, όπως και στη διαδρομή υγρού στον καθετήρα. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Πρόσβασης 
Καθετήρα για προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες.

 Δόση χειροκίνητης έγχυσης (mg)  =  [Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) + Όγκος διαδρομής 
καθετήρα (ml)] x Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)

Παράδειγμα
Εάν 
• Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα = 0,156 ml και
• Προηγούμενη συγκέντρωση = 8 mg/ml,

Τότε, η
 Δόση χειροκίνητης έγχυσης (mg)  =  [Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) + Όγκος διαδρομής 

καθετήρα (ml)] x Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)
  = (0,156 ml + 0,259 ml) x 8 mg/ml
  = (0,415 ml) x 8 mg/ml
 Δόση χειροκίνητης έγχυσης  = 3,320 mg

Όγκος αναρρόφησης καθετήρα
Ανατρέξτε στο διάγραμμα του ασθενούς ή την κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς για τον εμφυτευμένο όγκο του καθετήρα.

 Όγκος αναρρόφησης = Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) + 0,259 ml

Παράδειγμα
Εάν 
• Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα = 0,156 ml,

Τότε, 
 Όγκος αναρρόφησης  =  Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (m) + 0,259 ml
  = 0,156 ml + 0,259 ml
 Όγκος αναρρόφησης  = 0,415 ml

Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα
 Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm)  =  Συνολικό μήκος καθετήρα (cm) - αποκομμένο μήκος  

καθετήρα (cm)
 Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml)  =  Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) x Γραμμικός όγκος 

καθετήρα (ml/cm)

Παράδειγμα 
Εάν  
• Αποκομμένο μήκος καθετήρα = 50 cm, 

Τότε, το 
 Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm)  =  Συνολικό μήκος καθετήρα (cm) - αποκομμένο μήκος 

καθετήρα (cm)
  = 110 cm – 50 cm
 Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα  = 60 cm,

Και 

 Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml)  =  Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) x Γραμμικός όγκος 
καθετήρα (ml/cm)

  = 60 cm x 0,0026 ml/cm
  Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα  = 0,156 ml
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Υπολογισμοί
Αλλαγή συγκέντρωσης φαρμάκου
Κατά την αλλαγή της συγκέντρωσης του φαρμάκου, πρέπει να υπολογιστούν οι παρακάτω τιμές:
• Συγκέντρωση σύριγγας επαναπλήρωσης
• Δόσεις γεφύρωσης
• Διάρκεια δόσεων γεφύρωσης

Συγκέντρωση σύριγγας επαναπλήρωσης

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας συντελεστής διόρθωσης (CF) για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της σύριγγας 
επαναπλήρωσης ώστε να υπολογιστεί η προηγούμενη συγκέντρωση του φαρμάκου στον υπολειπόμενο όγκο 
δεξαμενής της αντλίας.

 CF  =  Υπολειπόμενος όγκος δεξαμενής (ml)/ 
Όγκος επαναπλήρωσης (ml)

 Συγκέντρωση επαναπλήρωσης (mg/ml)  =  {[Νέα συγκέντρωση (mg/ml) -  
Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)] x CF} +  
Νέα συγκέντρωση (mg/ml)

Παράδειγμα
Εάν
• Όγκος επαναπλήρωσης = 20 ml και
• Νέα συγκέντρωση = 12 mg/ml και
• Προηγούμενη συγκέντρωση = 8 mg/ml,

Τότε,
 CF  =  Υπολειπόμενος όγκος δεξαμενής (ml)/ 

Όγκος επαναπλήρωσης (ml)
  = 3 ml/20 ml
  = 0,15,
Και 
 Συγκέντρωση επαναπλήρωσης (mg/ml)  =  {[Νέα συγκέντρωση (mg/ml) - Προηγούμενη 

συγκέντρωση (mg/ml)] x CF} + Νέα συγκέντρωση  
(mg/ml)

  = {(12 mg/ml– 8 mg/ml) x 0,15} + 12 mg/ml
  = {4 mg/ml} x 0,15 + 12 mg/ml
  = 0,6 mg/ml + 12 mg/ml
 Συγκέντρωση επαναπλήρωσης  = 12,6 mg/ml
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Υπολογισμοί
Αλλαγή συγκέντρωσης φαρμάκου

Δόση γεφύρωσης με αναρρόφηση
Δόση γεφύρωσης μετά τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση εφάπαξ δόσης ή μυελογραφία 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί δόση γεφύρωσης με ή χωρίς προηγούμενη αναρρόφηση. Μια δόση γεφύρωσης είναι μια μεταβατική 
δόση, για να εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής λαμβάνει τη νέα αλλαγμένη συγκέντρωση του φαρμάκου ή του διαλύματος στη 
συνταγογραφούμενη δόση. Η δόση γεφύρωσης λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη συγκέντρωση του φαρμάκου που 
εκκενώνεται από την αντλία και τη διαδρομή υγρών του καθετήρα πριν αναλάβει το νέο προγραμματισμένο σχήμα.

Μετά την αναρρόφηση ή τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση εφάπαξ δόσης ή μυελογραφία, προγραμματίζονται δύο δόσεις 
γεφύρωσης. Η δόση γεφύρωσης 1 μετακινεί την προηγούμενη συγκέντρωση του φαρμάκου στο άκρο του καθετήρα. Η 
δόση γεφύρωσης 2 χορηγεί το προηγούμενο φάρμακο στον νέο ρυθμό δοσολογίας και μετακινεί τη νέα συγκέντρωση 
στο άκρο του καθετήρα. 

 Δόση γεφύρωσης 1 (mg)  =  [Όγκος στελέχους T-Stem (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 
καθετήρα (ml)] x Νέα συγκέντρωση (mg/ml)

 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 1 (λεπτά)  =  [Όγκος στελέχους T-Stem (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 
καθετήρα (ml)] ÷ Μέγιστος ρυθμός χορήγησης (ml/λεπτό)

   Σημείωση: Στρογγυλοποιήστε προς τα πάνω στον επόμενο 
ακέραιο αριθμό για τη διάρκεια της Δόσης γεφύρωσης 1.

 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) =  Όγκος μέτρησης φαρμάκου (ml) x  
Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml) 

 Δόση γεφύρωσης 2 (mg)  =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x  
Νέα συγκέντρωση (mg/ml) ÷  
Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)

 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 2 (ώρες)  =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷  
[Στοχευόμενη ημερήσια τιμή (mg/ημέρα) ÷  
24 ώρες/ημέρα]

Για την καταχώριση της συσκευής προγραμματισμού, η διάρκεια που εκφράζεται σε ώρες πρέπει να 
μετατραπεί σε ώρες:λεπτά.
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 2 (ωω:λλ)  = xx.yy ώρες
  = xx (ώρες):[0,yy (ώρες) x 60 λεπτά/ώρα] (ωω:λλ)

Παράδειγμα
Εάν 
• Προηγούμενη συγκέντρωση = 8 mg/ml και
• Νέα συγκέντρωση = 12 mg/ml και
• Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα = 0,156 ml και
• Στοχευόμενη ημερήσια τιμή = 6 mg/ημέρα,

Τότε, η
 Δόση γεφύρωσης 1 (mg)  =  [Όγκος στελέχους T-Stem (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 

καθετήρα (ml)] x Νέα συγκέντρωση (mg/ml)
  = (0,068 ml + 0,156 ml) x 12 mg/ml
  = (0,224 ml) x 12 mg/ml
 Δόση γεφύρωσης 1 (mg) = 2,688 mg,

Και
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 1 (λεπτά)  =  [Όγκος στελέχους T-Stem (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 

καθετήρα (ml)] ÷ Μέγιστος ρυθμός χορήγησης (ml/λεπτό)
  = (0,068 ml + 0,156 ml) ÷ 0,02 ml/λεπτό
  = (0,224 ml) ÷ 0,02 ml/λεπτό
  =  11,2 λεπτά. Στρογγυλοποίηση στον επόμενο ακέραιο 

αριθμό, δίνει
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 1 = 12 λεπτά

Και
 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg)  =  Όγκος μέτρησης φαρμάκου (ml) x Προηγούμενη 

συγκέντρωση (mg/ml) 
  = 0,153 ml x 8 mg/ml
 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης = 1,224 mg,

Και
 Δόση γεφύρωσης 2 (mg)  =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x Νέα 

συγκέντρωση (mg/ml) ÷ Προηγούμενη συγκέντρωση  
(mg/ml)

   = 1,224 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
 Δόση γεφύρωσης 2 = 1,836 mg
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Και
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 2 (ώρες)  =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷ [Στοχευόμενη 

ημερήσια τιμή (mg/ημέρα) ÷ 24 ώρες/ημέρα]
  = 1,224 mg ÷ (6 mg/ημέρα ÷ 24 ώρες/ημέρα)
  = 1,224 mg ÷ 0,25 mg/ώρα
  = 4,896 ώρες ή
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 2 (ωω:λλ)  = 4 : (0,896 ώρες x 60 λεπτά/ώρα)
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης 2 = 4:54 ωω:λλ

Δόση γεφύρωσης χωρίς αναρρόφηση
Μπορεί να πραγματοποιηθεί δόση γεφύρωσης με ή χωρίς προηγούμενη αναρρόφηση. Μια δόση γεφύρωσης είναι μια μεταβατική 
δόση, για να εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής λαμβάνει τη νέα αλλαγμένη συγκέντρωση του φαρμάκου ή του διαλύματος στη 
συνταγογραφούμενη δόση. Η δόση γεφύρωσης λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη συγκέντρωση του φαρμάκου που 
εκκενώνεται από την αντλία και τη διαδρομή υγρών του καθετήρα πριν αναλάβει το νέο προγραμματισμένο σχήμα.

Χωρίς αναρρόφηση ή χειροκίνητη χορήγηση εφάπαξ δόσης, προγραμματίζεται μία δόση γεφύρωσης. Αυτή η μία δόση 
γεφύρωσης χορηγεί το προηγούμενο φάρμακο στον νέο ρυθμό δοσολογίας και μετακινεί τη νέα συγκέντρωση στο άκρο 
του καθετήρα. 

 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg)  =  [Όγκος διαδρομής αντλίας (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 
καθετήρα (ml)] x Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)

 Δόση γεφύρωσης (mg)   =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x Νέα 
συγκέντρωση (mg/ml) ÷ Προηγούμενη συγκέντρωση  
(mg/ml)

 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης (ώρες)   =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷ [Στοχευόμενη 
ημερήσια τιμή (mg/ημέρα) ÷ 24 ώρες/ημέρα]

Για την καταχώριση της συσκευής προγραμματισμού, η διάρκεια που εκφράζεται σε ώρες πρέπει να 
μετατραπεί σε ώρες:λεπτά.
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης (ωω:λλ)  = xx:yy ώρες
  = xx (ώρες):[0,yy (ώρες) x 60 λεπτά/ώρα] (ωω:λλ)

Παράδειγμα
Εάν 
• Προηγούμενη συγκέντρωση = 8 mg/ml και
• Νέα συγκέντρωση = 12 mg/ml και
• Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα = 0,156 ml και
• Στοχευόμενη ημερήσια τιμή = 6 mg/ημέρα,

Τότε, η 
 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg)  = [Όγκος διαδρομής αντλίας (ml) + Εμφυτευμένος όγκος 

καθετήρα (ml)] x Προηγούμενη συγκέντρωση (mg/ml)
  = (0,221 ml + 0,156 ml) x 8 mg/ml
  = 0,377 ml x 8 mg/ml
 Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης  = 3,016 mg,

Και
 Δόση γεφύρωσης (mg)   =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) x Νέα 

συγκέντρωση (mg/ml) ÷ Προηγούμενη συγκέντρωση  
(mg/ml)

  = 3,016 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
 Δόση γεφύρωσης (mg)  = 4,524 mg,

Και
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης (ώρες) =  Δόση προηγούμενης συγκέντρωσης (mg) ÷ [Στοχευόμενη 

ημερήσια τιμή (mg/ημέρα) ÷ 24 ώρες/ημέρα]
  = 3,016 mg ÷ (6 mg/ημέρα ÷ 24 ώρες/ημέρα)
  = 3,016 mg ÷ 0,25 mg/ώρα
  = 12,064 ώρες ή
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης (ωω:λλ) = 12:(0,064 ώρες x 60 λεπτά/ώρα)
 Διάρκεια δόσης γεφύρωσης  = 12:04 ωω:λλ

Υπολογισμοί
Αλλαγή συγκέντρωσης φαρμάκου

Δόση γεφύρωσης με αναρρόφηση
Δόση γεφύρωσης μετά τη χειροκίνητη έγχυση/έκπλυση εφάπαξ δόσης ή μυελογραφία 
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Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το flowonix.com 
για τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Μόνο με συνταγή ιατρού
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