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Επεξήγηση συμβόλων
Ανατρέξτε στην επισήμανση της συσκευασίας και του προϊόντος για να δείτε ποια σύμβολα ισχύουν για αυτό το προϊόν.

Αριθμός καταλόγου

Αριθμός σειράς

LOT Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία κατασκευής

Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου

STERILE Αποστειρωμένο με χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας

Μην το επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή

57°C

2°C

Περιορισμοί θερμοκρασίας

Μακριά από ηλιακό φως
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Επεξήγηση συμβόλων

MR Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό όρους

EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Προειδοποίηση

Πληροφορίες

Μη πυρετογόνο Μη πυρετογόνο

Χωρίς λάτεξ Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από λάτεξ

Χωρίς PVC Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από πολυβινυλοχλωρίδιο

Χωρίς DEHP Χωρίς επαφή του ασθενούς ή του υγρού με εξαρτήματα από δι-(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα
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1. Εισαγωγή
Η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων στον 
ενδορραχιαίο χώρο μέσω ενός ξεχωριστά παρεχόμενου ενδορραχιαίου καθετήρα. Η αντλία Prometra II ενσωματώνει 
μια καλυπτόμενη από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βαλβίδα ασφαλείας ενεργοποιούμενη με τη ροή (FAV™) που θα διακόψει 
τη ροή φαρμάκου προς τον ασθενή στην περίπτωση που προκύψει υψηλός ρυθμός ροής. Η συσκευή προγραμματισμού 
Prometra για τον ιατρό είναι μια ξεχωριστά παρεχόμενη συσκευή χειρός, η οποία κατευθύνεται από το μενού και 
επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό της αντλίας Prometra II. 

2. Περιεχόμενο
Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο:

1 – Προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II
1 – Βελόνα, ατραυματική, 0,7 mm (22G) x 38 mm (1,5 ιντσών)
1 – Βελόνα, πρόσβασης σε καθετήρα, 0,9 mm (20G) x 45 mm (1,75 ιντσών)

Μη αποστειρωμένα αντικείμενα:

1 – Πακέτο πληροφοριών ασθενούς και ιατρού:
 1 – Οδηγίες χρήσης της προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra
 1 – Συμπληρωματικός οδηγός υπολογισμών 
 1 – Οδηγός ασθενούς
 2 – Κάρτες εμφυτεύματος ασθενούς
 1 – Έντυπο παρακολούθησης συσκευής ασθενούς
 1 – Φύλλο με αυτοκόλλητες ετικέτες αναγνωριστικού συσκευής

3. Περιγραφή
Η αντλία Prometra II είναι μια αντλία σε σχήμα σταγόνας που τροφοδοτείται από μπαταρία και διαθέτει άκαμπτο 
περίβλημα από τιτάνιο και ένα σύστημα ελεγκτή ροής τριπλού πλεονασμού. Για να συμβάλλει στην αύξηση της 
ασφάλειας, η αντλία Prometra II ενσωματώνει μια βαλβίδα ασφαλείας (βαλβίδα ενεργοποιούμενη με τη ροή ή FAV) 
που θα διακόψει τη ροή φαρμάκου προς τον ασθενή στην περίπτωση που προκύψει υψηλός ρυθμός ροής, όπως κατά 
τη διάρκεια μιας MRI. 

Το σύστημα ελέγχου ροής τριπλού πλεονασμού έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ορθό και ακριβή ρυθμό ροής. Η ακρίβεια 
του ρυθμού ροής δεν εξαρτάται από τις κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, όπως το υψόμετρο, τη 
θερμοκρασία και τον όγκο δεξαμενής. 
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3. Περιγραφή
Μόλις εμφυτευτεί, η συσκευή μπορεί να αναγνωριστεί με χρήση της συσκευής προγραμματισμού για να υποβληθεί 
ερώτημα στο σύστημα. Εάν δεν διατίθεται συσκευή προγραμματισμού, το σχήμα της αντλίας, η θύρα πρόσβασης σε 
σχήμα σταγόνας και η ανυψωμένη θύρα επαναπλήρωσης αποτελούν διακριτά χαρακτηριστικά της αντλίας Prometra II  
για εύκολη αναγνώριση. Η προγραμματιζόμενη αντλία και το περιεχόμενο της συσκευασίας έχουν αποστειρωθεί με τη 
χρήση ατμού.

Οι προδιαγραφές της προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II είναι οι εξής:

Διάρκεια ωφέλιμης ζωής συσκευής

Αντλία 10 έτη στα 0,25 ml/ημέρα

Διάφραγμα (επαναπλήρωση και θύρα 
πρόσβασης καθετήρα)

1000 διατρήσεις το μέγιστο 

Εξωτερικές ιδιότητες

Υλικό Θύρες πρόσβασης από πολυφαινυλσουλφόνη τιτανίου

Πάχος (ονομαστικό) 20 mm

Διάμετρος (χωρίς τη θύρα πρόσβασης καθετήρα) 69 mm

Μέση εκτόπιση όγκου 100 ml

Βάρος, χωρίς πλήρωση 150 g

Ισχύς σύνδεσης αντλίας με καθετήρα 1,1 lbs

Δεξαμενή φαρμάκου

Υλικό Τιτάνιο

Ωφέλιμη χωρητικότητα 20 ml

Σύστημα δοσολόγησης ακριβείας

Όγκος διαδρομής συσσωρευτή 2 µl

Υλικό Τιτάνιο
Κράμα MP35N
Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ σιλικόνης

Ηλεκτρονική μονάδα

Βαλβίδες εισόδου 
και εξόδου

Θύρα πρόσβασης 
καθετήρα

Συσσωρευτής

FAV  
(δεν  

απεικονίζεται)

Δεξαμενή φαρμάκου

Προωστικό

Ενσωματωμένο 
άγκιστρο συρραφής

Φίλτρο

Μπαταρία

Θύρα επαναπλήρωσης

Στέλεχος αντλίας
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Διάφραγμα επαναπλήρωσης

Υλικό διαφράγματος Καουτσούκ σιλικόνης

Βελόνα πρόσβασης Άκρο τύπου Huber, ατραυματική βελόνα 22G

Διάφραγμα πρόσβασης καθετήρα

Υλικό διαφράγματος Καουτσούκ σιλικόνης

Βελόνα πρόσβασης Άκρο τύπου σκαριφιστήρα με πλαϊνή οπή, 20G

Αντιβακτηριδιακό φίλτρο

Υλικό Φθοριούχο πολυβινυλιδένιο

Μέγεθος πόρων 0,22 micron

Ρυθμός ροής

Εύρος 0-28,8 ml/ημέρα

Ακρίβεια 95,9-97,7% (90% όριο εμπιστοσύνης)

Μεσοδιάστημα επαναπλήρωσης Όχι περισσότερες από 90 ημέρες

Βαλβίδα ενεργοποιούμενη με τη ροή (FAV)

Υλικό Ίδιο με το σύστημα δοσολόγησης ακριβείας

Διανέμεται μέγιστος όγκος όταν είναι κλειστή 10 µL

3. Περιγραφή

Η αντλία Prometra II παρέχεται με μια βελόνα πρόσβασης καθετήρα και μια ατραυματική βελόνα επαναπλήρωσης για 
την απαέρωση της αντλίας κατά την εμφύτευση. Το πακέτο πληροφοριών ασθενούς και ιατρού περιέχει έναν οδηγό 
ασθενούς και δύο κάρτες εμφυτεύματος ασθενούς που πρέπει να συμπληρωθούν και να δοθούν στον ασθενή. Επιπλέον, 
περιλαμβάνεται και το έντυπο παρακολούθησης συσκευής ασθενούς, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί 
στη Flowonix.
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4. Ενδείξεις
Το σύστημα προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II ενδείκνυται για χρήση στη θεραπεία του χρόνιου δυσίατου πόνου 
και στη διαχείριση της σοβαρής σπαστικότητας. Για τη θεραπεία του χρόνιου δυσίατου πόνου, ενδείκνυται για τη χρόνια, 
ενδορραχιαία έγχυση διαλύματος θειικής μορφίνης χωρίς συντηρητικά. Για τη διαχείριση της σοβαρής σπαστικότητας, 
ενδείκνυται για τη χρόνια ενδορραχιαία έγχυση αποστειρωμένου διαλύματος βακλοφαίνης για ένεση. Όταν διακοπεί η 
θεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στείρος φυσιολογικός ορός 0,9% χωρίς συντηρητικά, για να διατηρηθεί η βατότητα 
του καθετήρα. Η κλινική ασφάλεια και αποδοτικότητα έχουν τεκμηριωθεί σε πληθυσμούς ενηλίκων.

Η επισήμανση για το φάρμακο καλύπτει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις δόσεις και τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται 
με τη χρήση του φαρμάκου.

5. Αντενδείξεις
Η εμφύτευση αυτής της συσκευής αντενδείκνυται όταν:

• Είναι γνωστή η παρουσία λοίμωξης ή υπάρχει υποψία για αυτή.
•  Το σωματικό μέγεθος ή η ανατομία του ασθενούς είναι ανεπαρκές για το μέγεθος της εμφυτευμένης αντλίας 

ή του καθετήρα.
•  Η αντλία δεν μπορεί να εμφυτευθεί σε απόσταση 2,5 cm (1 in.) ή λιγότερο από την επιφάνεια του δέρματος.  

Τα βαθύτερα εμφυτεύματα θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την πρόσβαση στο διάφραγμα ή τη λειτουργία τηλεμετρίας. 
•  Είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός στα υλικά που περιέχονται στον καθετήρα: ελαστομερή 

σιλικόνης, θειικό βάριο, βολφράμιο, ρητίνη πολυακετάλης, μελάνι, ανοξείδωτος χάλυβας, επικάλυψη υδρογέλης 
Hydroglide ή πλαστικά συνδετικά βελόνας (με βάση το πολυπροπυλένιο και το ακρυλικό).

•  Είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός στα υλικά που περιέχονται στην αντλία: : τιτάνιο, 
ελαστομερή σιλικόνης, πολυφαινυλσουλφόνη, κολλητικό σιλικόνης, φθοριούχο πολυβινυλιδένιο, μέταλλο MP35N 
(κράμα νικελίου-κοβαλτίου-χρωμίου-μολυβδαινίου) ή ανοξείδωτος χάλυβας (AL29-4, 316L).

• Ο ασθενής έχει παρουσιάσει στο παρελθόν δυσανεξία στις εμφυτευμένες συσκευές.
•  Η ανατομία της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς θα εμπόδιζε τη ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή θα εμπόδιζε την 

ενδορραχιαία χορήγηση φαρμάκου.
•  Ο ασθενής έχει συναισθηματικά ή ψυχιατρικά προβλήματα ή προβλήματα κατάχρησης ουσιών τα οποία θεωρούνται 

απαγορευτικά για την ενδορραχιαία χορήγηση φαρμάκου.
• Ο ασθενής θα χρειαστεί μαγνητικές θεραπείες.
• Ο ασθενής θα χρειαστεί υπερβαρικές θεραπείες.
•  Το επάγγελμα του ασθενούς τον εκθέτει σε βιομηχανικό εξοπλισμό υψηλού ρεύματος, ισχυρούς μαγνήτες ή πύργους 

αναμετάδοσης, όπως ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή τεχνικοί MRI.

Πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται οι αντενδείξεις που αφορούν τη θειική μορφίνη χωρίς συντηρητικά ή την 
έγχυση στείρου ενέσιμου βακλοφαίνης σύμφωνα με την εγκεκριμένη επισήμανση του φαρμάκου.
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6. Προειδοποιήσεις
6.1 Γενικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (π.χ. ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΤΛ.) ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ PROMETRA II 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

•  Πριν από την έγχυση οποιασδήποτε ουσίας στον καθετήρα, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με 
και να τηρεί όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, αντενδείξεις και οδηγίες, όπως καθορίζεται από τον παρασκευαστή 
της εγχεόμενης ουσίας.

•  Οι ασθενείς δεν πρέπει να υποβληθούν σε υπερβαρική θεραπεία επειδή η έκθεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
υποδοσολογία φαρμάκου.

•  Να επιλέγετε και να προγραμματίζετε πάντα τις δοσολογίες φαρμάκου σύμφωνα με την επισήμανση του φαρμάκου, 
ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου.

•  Σε περίπτωση υπερβολικής χορήγησης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη επισήμανση του φαρμάκου για την κατάλληλη θεραπεία.
•  Οι ιατροί που εμφυτεύουν, προγραμματίζουν, αποκτούν πρόσβαση ή συντηρούν εμφυτεύσιμες προγραμματιζόμενες 

αντλίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες χρήσης. Τα τεχνικά σφάλματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
την επανεμφάνιση υποκείμενων συμπτωμάτων, συμπτώματα στέρησης φαρμάκου ή κλινικά σημαντική ή 
θανάσιμη υπερδοσολογία.

•  Τα συστατικά μέρη του ενδορραχιαίου καθετήρα και της προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II παρέχονται 
αποστειρωμένα και μη πυρετογόνα. Οι συσκευασίες θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά πριν από το άνοιγμα. 
Μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς στη συσκευασία ή στη σφράγιση 
της συσκευασίας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στειρότητα. Μην επαναποστειρώνετε το περιεχόμενο 
οποιασδήποτε συσκευασίας που έχει ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά.

•  Μετά τη χρήση, η συσκευή αυτή αποτελεί βιολογικώς επικίνδυνο υλικό. Χειριστείτε και απορρίψτε σύμφωνα με την 
αποδεκτή νοσοκομειακή πρακτική και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

• Μην αποτεφρώνετε την αντλία. 
• Μην εκθέτετε την αντλία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 57˚C (134,6˚F) ή χαμηλότερες από 2˚C (35,6˚F).
•  Για διαδικασίες MRI, να ακολουθείτε πάντα τις ειδικές οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Συνθήκες 

απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) για ασφαλή σάρωση». 
•  Εάν ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής ΔΕΝ είναι «Ενεργοποιημένος», ο ασθενής δεν θα λάβει προειδοποίηση 

όταν η ποσότητα φαρμάκου μειωθεί κάτω από έναν ορισμένο όγκο στη δεξαμενή της αντλίας. Ως προεπιλογή, 
ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής είναι «Απενεργοποιημένος». Για να τον ενεργοποιήσετε, δείτε την ενότητα 
«Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής».

6.2 Συνθήκες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) για ασφαλή σάρωση

MR                  Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό όρους

    Προειδοποίηση: Οι ασθενείς δεν πρέπει να εκτεθούν σε περιβάλλοντα MRI μέχρι να επουλωθεί πλήρως 
το χειρουργικό σημείο μετά την εμφύτευση της αντλίας. 

  Προειδοποίηση: Πριν από την εκτέλεση μιας MRI σε ασθενή με εμφυτευμένη αντλία Flowonix πρέπει 
να αναγνωριστεί το ακριβές μοντέλο αντλίας, επειδή οι διαδικασίες πριν και μετά την MRI διαφέρουν 
σημαντικά για κάθε μοντέλο αντλίας.

  Προειδοποίηση: Εάν το μοντέλο αντλίας ΔΕΝ μπορεί να προσδιοριστεί Ή αναγνωρίζεται ως αντλία Prometra, 
η ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΕΝΩΘΕΙ από το διάλυμα φαρμάκου πριν ο ασθενής εισέλθει στο περιβάλλον MRI. 
Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως αυτά που δημιουργούνται στους σαρωτές MRI, μπορεί να προκαλέσουν το 
άνοιγμα των βαλβίδων της αντλίας Prometra, έχοντας ως αποτέλεσμα την άμεση εκκένωση του περιεχομένου 
της δεξαμενής φαρμάκου και του καθετήρα μέσα στον ασθενή. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
υπερβολική δόση φαρμάκου που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς. Η αντλία 
Prometra II περιλαμβάνει μια βαλβίδα ενεργοποιούμενη με τη ροή (FAV) που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει 
την περίπτωση ελεύθερης ροής παρουσία ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Ωστόσο, πριν από τις διαδικασίες 
εκλεκτικής MRI, απαιτείται να εκκενωθεί η δεξαμενή της αντλίας από το φάρμακο για να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο χορήγησης υπερβολικής δόσης στον ασθενή.
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6.2.1 Προσδιορισμός μοντέλου αντλίας

Το μοντέλο αντλίας μπορεί να αναγνωριστεί με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

•  Ερώτημα από συσκευή προγραμματισμού – Αναγνωρίζει το μοντέλο είτε ως Prometra II είτε ως Prometra στην οθόνη 
ερωτήματος της συσκευής προγραμματισμού. 

•  Κάρτα αναγνώρισης ασθενούς – Αναγνωρίζει το μοντέλο αντλίας είτε ως Prometra II (Αρ. μοντέλου 93827) είτε ως 
Prometra (Αρ. μοντέλου 91827) όπως σημειώνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

•  Επικοινωνήστε με τον ιατρό διαχείρισης της αντλίας του ασθενούς: Στα ιατρικά αρχεία του ασθενούς υποδεικνύονται 
το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της εμφυτευμένης αντλίας. Η Flowonix παρέχει ετικέτες ιατρικών πινάκων για τη 

διευκόλυνση της τεκμηρίωσης του αρχείου ασθενούς.

•  Αριθμός σειράς αντλίας: Υπάρχει μια διακριτή διαφορά στους αριθμούς σειράς για την αντλία Prometra σε σχέση με 
την αντλία Prometra II. Ο αριθμός σειράς της αντλίας Prometra II τελειώνει με ένα X, ενώ ο αριθμός σειράς της αντλίας 
Prometra τελειώνει με έναν αριθμό. 

•  Επικοινωνήστε με την Flowonix Medical: Εξυπηρέτηση Πελατών στο +1 844-229-6729: Οι πληροφορίες αντλίας 
μπορούν να καθοριστούν από το σύστημα εγγραφής ασθενών μας. Σε αυτόν τον αριθμό, θα βρείτε ένα μέλος του 

προσωπικού μας 24 ώρες την ημέρα.

MR
Ασθενής:

Ιατρός που έκανε την εμφύτευση:

Αριθμός σειράς/ Παρτίδα Ημερομηνία Όγκος

Τηλέφωνο:

Μήκος εμφυτευμένου καθετήρα:

Θέση άκρου καθετήρα:Θέση αντλίας: 

Μοντέλο
Αντλία
Καθετήρας

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ MRI 
(Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ 

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα με επισήμανση για χρήση με τα Συστήματα Έγχυσης Prometra για 
την επαναπλήρωση ή την πρόσβαση αυτής της αντλίας.

MR

www.Flowonix.com
Mount Olive, New Jersey (USA) 0086 PL-82300-L6-02 

Κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς
Προγραμματιζόμενη αντλία και Ενδορραχιαίος καθετήρας

Η αντλία σας μπορεί να ενεργοποιήσει τους ανιχνευτές μετάλλων στο αεροδρόμιο.

Εάν ανησυχείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται 
με την αντλία, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό που πραγματοποίησε την εμφύτευση.

Εάν μετακομίσετε ή αλλάξετε ιατρό, παρακαλούμε ειδοποιήστε αμέσως το τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο +1.973.426.9229

Κάρτα αναγνώρισης ασθενούς αντλίας Prometra II

Κάρτα αναγνώρισης ασθενούς αντλίας Prometra

Πρόσοψη κάρτας

Πρόσοψη κάρτας

Πίσω όψη κάρτας

Πίσω όψη κάρτας

Αναγνωριστικό μοντέλου ΑΝΤΛΙΑΣ Αναγνωριστικό μοντέλου ΑΝΤΛΙΑΣ
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6.2.1 Προσδιορισμός μοντέλου αντλίας

•  Διεξαγάγετε μια ακτινογραφία της αντλίας: Η αντλία Prometra II μπορεί να διαφοροποιηθεί από την αντλία Prometra 
με τη χρήση ακτινογραφίας όπως απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες. Η εικόνα της αντλίας Prometra II δείχνει την 
προσθήκη της βαλβίδας ενεργοποιούμενης με τη ροή (FAV) εντός της θύρας πρόσβασης καθετήρα.

Το μοντέλο αναγνωρίζεται ως Prometra ή δεν μπορεί να αναγνωριστεί

Εάν το μοντέλο αναγνωριστεί ως Prometra ή δεν μπορεί να αναγνωριστεί, μη συνεχίσετε με τη διαδικασία MRI. 

Πρέπει να εκκενωθεί η δεξαμενή της αντλίας πριν από την έκθεση σε μαγνητικό συντονισμό. Επικοινωνήστε  

με την Εξυπηρέτηση Πελατών στην περίπτωση τυχόν ερωτήσεων: +1 844-229-6729.

6.2.2 Οδηγίες για πριν την MRI – Μη επείγουσα κατάσταση

•  Πρέπει να εκκενωθεί εντελώς η δεξαμενή της αντλίας από το φάρμακο σύμφωνα με τις διαδικασίες για την εκκένωση 
της δεξαμενής φαρμάκου που θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κιτ επαναπλήρωσης.

•  Πριν από την έναρξη της διαδικασίας MRI, ο ιατρός πρέπει να καθορίσει εάν ο ασθενής μπορεί να στερηθεί το φάρμακο 
με ασφάλεια για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία MRI. Εάν απαιτείται φάρμακο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικό 
μέσο χορήγησης του φαρμάκου (όπως ενδοφλέβια χορήγηση) για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας MRI.

•  Πριν από τον προγραμματισμό μιας σάρωσης MRI και κατά την ολοκλήρωσή της, η κατάσταση της αντλίας πρέπει να 
επιβεβαιωθεί με υποβολή ερωτήματος στην αντλία να επαληθεύσει τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις της. 

6.2.3 Οδηγίες για πριν την MRI – Επείγουσα κατάσταση

Εάν το μοντέλο αναγνωριστεί με βεβαιότητα ως Prometra II και δεν υπάρχει χρόνος για την αφαίρεση του φαρμάκου 

από την αντλία, συνεχίστε με τις ακόλουθες οδηγίες για πριν την MRI:

 Προειδοποίηση: Μη συνεχίσετε με σάρωση MRI εάν ο όγκος δεξαμενής είναι ≤1 ml ή αναμένεται να είναι ≤1 
ml τη στιγμή της σάρωσης MRI. Εάν υπάρχει ≤1 ml φαρμάκου στη δεξαμενή, θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από 
τη διαδικασία. Όταν ο όγκος δεξαμενής είναι < 1 ml, η βαλβίδα ασφαλείας ενεργοποιούμενη με τη ροή (FAV) 
μπορεί να μην κλείσει. Συνεπώς, το φάρμακο εντός της δεξαμενής μπορεί να χορηγηθεί στον ασθενή ως εφάπαξ 
δόση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική δόση φαρμάκου που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς.

  Για να καθοριστεί η ποσότητα φαρμάκου στην αντλία, υποβάλετε ερώτημα με συσκευή προγραμματισμού 
Prometra. Ο όγκος δεξαμενής εμφανίζεται στις οθόνες ερωτήματος. Εάν μια συσκευή προγραμματισμού δεν 
είναι διαθέσιμη, το φάρμακο θα πρέπει να αφαιρεθεί από την αντλία.

Ακτινογραφία αντλίας Prometra Ακτινογραφία αντλίας Prometra II

Βαλβίδα 
ενεργοποιούμενη  
με τη ροή

Θύρα πρόσβασης καθετήρα
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6.2.3 Οδηγίες για πριν την MRI – Επείγουσα κατάσταση 

•  Εάν υπάρχει > 1ml φαρμάκου στη δεξαμενή, η βαλβίδα FAV θα κλείσει κατά τη διάρκεια της MRI και ισχύουν 
τα ακόλουθα:

 •  Κατά τη διάρκεια της MRI, η βαλβίδα FAV της αντλίας Prometra II θα διακόψει τη ροή φαρμάκου. Όταν συμβεί αυτό, 
χορηγείται μια μικρή ποσότητα ≤10 μl. Ο ιατρός θα πρέπει να καθορίσει εάν ο ασθενής μπορεί να λάβει με ασφάλεια 
αυτή την εφάπαξ δόση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI.1,2 Εάν όχι, θα πρέπει να εκκενωθεί εντελώς η δεξαμενή 
της αντλίας από το φάρμακο πριν από τη διαδικασία MRI.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 1.  Για μια αντλία που περιέχει μορφίνη σε συγκέντρωση 25 mg/ml, θα χορηγηθεί στον ασθενή μια εφάπαξ 
δόση < 0,25 mg κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI. 

 2.  Για μια αντλία που περιέχει βακλοφαίνη σε συγκέντρωση 2 mg/ml, θα χορηγηθεί στον ασθενή μια εφάπαξ 
δόση < 20 µg κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI. 

 •  Επιπλέον, η βαλβίδα ασφαλείας FAV θα εμποδίσει την περαιτέρω χορήγηση φαρμάκου μέχρι να επαναφερθεί δια 
χειρός η αντλία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας MRI. Ο ιατρός θα πρέπει να καθορίσει εάν ο ασθενής μπορεί 
να στερηθεί με ασφάλεια το φάρμακο μέχρι την επαναφορά της αντλίας μετά τη διαδικασία MRI. Εάν απαιτείται 
φάρμακο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος εναλλακτικός τρόπος χορήγησης του φαρμάκου (όπως ενδοφλέβια 
χορήγηση ή αναλγητικό επίθεμα) λαμβανομένου υπόψη ότι ο ασθενής θα λάβει εφάπαξ δόση μέχρι 10 μl φαρμάκου 
κατά τη διάρκεια της MRI.

6.2.4  Παράμετροι σάρωσης MRI – Επείγουσες και μη επείγουσες καταστάσεις 

Η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια σε σύστημα MRI όταν ικανοποιούνται ΟΛΕΣ 

οι ακόλουθες συνθήκες: 

1. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla
2. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει πεδίο μέγιστης χωρικής κλίσης 410 Gauss/cm

  Προειδοποίηση: Εάν γίνει υπέρβαση του ορίου των 410 Gauss/cm, μπορεί να προκύψει άσκηση 

υπερβολικής δύναμης ή ροπής που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.

3.   Ο μέγιστος μέσος όρος ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) ολόκληρου του σώματος είναι 2 W/kg για 20 λεπτά 
σάρωσης στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προϋποθέσεις MRI για ασφαλή σάρωση που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν έγγραφο 
ισχύουν μόνο για την αντλία Prometra II που έχει εμφυτευθεί στην κοιλιακή χώρα. Δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη 
δοκιμές σε άλλες τοποθεσίες εμφύτευσης ή παρουσία άλλων εμφυτευμένων ενεργών ή παθητικών ιατρικών 
συσκευών. Άλλες εμφυτευμένες συσκευές (όπως βηματοδότες, εγκαταλειμμένες απαγωγές, εμφυτεύματα γόνατος 
κτλ.) μπορούν να έχουν ασύμβατες προϋποθέσεις για μαγνητική τομογραφία, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε τραυματισμό του ασθενούς ή σε δυσλειτουργία της συσκευής. 

1  Σύμφωνα με τους Deer et al., Polyanalygesic Consensus Conference 2012: Recommendation for the Management of Pain by Intrathecal (Intraspinal) Drug Delivery: 
Report of an Interdisciplinary Expert Panel, εφάπαξ δόσεις 5%-20% της ημερήσιας δόσης είναι συνηθισμένες, αλλά προειδοποιούν ότι οι δόσεις είναι προσθετικές της 
βασικής έγχυσης και μπορούν να παρουσιαστούν σωρευτικές παρενέργειες. 

2  Lioresal (Baclofen Injection) Instructions for Use. Medtronic, Inc., Minneapolis, MN; Gablofen (Baclofen Injection) Instruction for Use. Mallinckrodt Pharmaceuticals, Inc., 
Hazelwood, MO.
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6.2.5 Θέρμανση ιστών, μαγνητικό πεδίο και ψευδοεικόνες 

Θέρμανση ιστών κοντά στο εμφύτευμα κατά τη διάρκεια σαρώσεων MRI

Σε μη κλινικές δοκιμές, η αντλία Prometra3 παρήγαγε μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας 1,5°C κατά τη διάρκεια 20 λεπτών 
συνεχόμενης σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε κανονικό τρόπο λειτουργίας, στο μέγιστο μέσο όρο ρυθμού ειδικής 
απορρόφησης (SAR) ολόκληρου του σώματος των 2 W/kg με χρήση πηνίου μετάδοσης για ολόκληρο το σώμα. 

Η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας που παράγεται από την αντλία θεωρείται ότι βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 
ανησυχίας. Στη μη πιθανή περίπτωση που ο ασθενής αισθανθεί δυσάρεστη ζέστη κοντά στην αντλία, η μαγνητική 
τομογραφία θα πρέπει να διακοπεί και οι παράμετροι της σάρωσης θα πρέπει να προσαρμοστούν για τη μείωση του 
ρυθμού ειδικής απορρόφησης σε άνετα επίπεδα.

Στατικό μαγνητικό πεδίο

Σε ένα περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας 1,5 T, η αντλία έχει σημαντική μαγνητικά επαγόμενη δύναμη εκτροπής και 
πολύ ισχυρή ροπή. Τα στατικά και διαβαθμισμένα μαγνητικά πεδία που παράγει ένας μαγνητικός τομογράφος μπορούν 
δυνητικά να αλληλεπιδράσουν με την αντλία και να προκαλέσουν δονήσεις. Ωστόσο, όταν οι αντλίες εμφυτεύονται με 
σωστές τεχνικές, ο ασθενής μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια υπό τις συνθήκες που παρατίθενται παραπάνω. Η μη τήρηση 
των ειδικών συνθηκών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό του ασθενούς. Ο ασθενής μπορεί να νιώσει 
μια αίσθηση τραβήγματος ή/και δονήσεων στη θέση του εμφυτεύματος όταν βρεθεί σε μαγνητικό πεδίο. Ένα ελαστικό 
ένδυμα ή περιτύλιγμα θα συμβάλλει στον περιορισμό της κίνησης και θα μειώσει την αίσθηση αυτή ενώ ο ασθενής 
βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

Ψευδοεικόνες

Η προγραμματιζόμενη αντλία περιέχει σιδηρομαγνητικά εξαρτήματα που θα προκαλέσουν παραμόρφωση εικόνων και 
τοπικά κενά σε μεγάλες περιοχές της εικόνας γύρω από την αντλία. Η ποιότητα των εικόνων μαγνητικής τομογραφίας 
μπορεί να μειωθεί εάν η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται κοντά στην αντλία.

Βρέθηκε ότι οι ψευδοεικόνες χειρότερης περίπτωσης που μετρήθηκαν από το άκρο της συσκευής σε μη κλινικές δοκιμές 
με χρήση ακολουθίας αντήχησης ιδιοστροφορμής (spin echo) επεκτείνονται περισσότερο από 11 cm από την αντλία. 
Οι ψευδοεικόνες μειώθηκαν μέχρι 36% όταν οι ακολουθίες βελτιστοποιήθηκαν για απεικόνιση (π.χ. μικρότερος χρόνος 
αντήχησης, μειωμένη μετατόπιση λίπους νερού κτλ.). Οι εικόνες της κεφαλής και των κάτω άκρων, μακριά από την 
τοποθεσία της αντλίας Prometra II, μένουν ως επί το πλείστον ανεπηρέαστες. Οι μη κλινικές δοκιμές εκτελέστηκαν με 
χρήση των ακολουθιών GRE και SE του προτύπου ASTM F2119 σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 1.5T Philips Medical 
Systems Intera (έκδοση λογισμικού 12.6.4.3, 2010-12-02) με πηνίο σώματος σε λειτουργία μετάδοσης και λήψης.

6.2.6 Διαδικασίες μετά την MRI 

1.  Επιβεβαίωση της λειτουργικής κατάστασης της αντλίας

Θέστε ερώτημα στην αντλία με τη συσκευή προγραμματισμού για να επαληθεύσετε τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις της 
αντλίας. Εάν η συσκευή προγραμματισμού εμφανίζει τυχόν σφάλματα αντλίας, συνεχίστε με το Βήμα 2 «Εκκαθάριση 
σφαλμάτων αντλίας». Εάν δεν εμφανίζονται σφάλματα αντλίας, συνεχίστε με το Βήμα 3 «Επαναφορά αντλίας».

  Προειδοποίηση: Εάν η κατάσταση της αντλίας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί σωστά, ΜΗ συνεχίσετε, 

επειδή η αντλία μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

Flowonix για βοήθεια στο: +1 844-229-6729.

3  Δεν υπάρχουν αλλαγές μεταξύ της αντλίας Prometra και της αντλίας Prometra II που θα επηρέαζαν σημαντικά τις δοκιμές ASTM MRI και τις παραμέτρους σάρωσης MRI. 
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6. Προειδοποιήσεις 
6.2 Συνθήκες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) για ασφαλή σάρωση 

6.2.6 Διαδικασίες μετά την MRI 

2. Εκκαθάριση σφαλμάτων αντλίας

 α.  Θέστε ερώτημα στην αντλία με τη συσκευή προγραμματισμού για να καθορίσετε εάν έχουν παραχθεί τυχόν 
σφάλματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI.

 β. Εάν εμφανιστούν σφάλματα αντλίας, εκτελέστε έκτακτη διακοπή χρησιμοποιώντας τη συσκευή προγραμματισμού.
 γ. Προγραμματίστε μια εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση των 0 mg για 1 λεπτό. 
 δ.  Αφήστε να παρέλθει 1 λεπτό για να επιτραπεί η εκκαθάριση όλων των σφαλμάτων.
 ε.  Θέστε ερώτημα στην αντλία με τη συσκευή προγραμματισμού για να επιβεβαιώσετε ότι έγινε εκκαθάριση των 

σφαλμάτων. Εάν τα σφάλματα επιμένουν, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Flowonix για βοήθεια: 
+1 844-229-6729.

3.  Επαναφορά αντλίας (εκτελείται εάν παραμένει φάρμακο στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI. 

Εάν αφαιρέθηκε το φάρμακο κατά τη διαδικασία MRI, παραλείψτε αυτό το βήμα και συνεχίστε με το Βήμα 4, 

Διαδικασία επαναπλήρωσης)

 α. Αναρροφήστε τη δεξαμενή της αντλίας μέσω της θύρας επαναπλήρωσης. 
 β.  Για αναρρόφηση, συνδέστε την ατραυματική βελόνα 22G σε κύλινδρο σύριγγας (διατίθεται στο 

κιτ επαναπλήρωσης). 
 γ.  Προωθήστε τη βελόνα μέσω του κεντρικού διαφράγματος επαναπλήρωσης μέχρι το άκρο της βελόνας να βρεθεί 

πλήρως μέσα στη δεξαμενή επαναπλήρωσης φαρμάκου. 
 δ.  Εκκενώστε τη δεξαμενή της αντλίας μέχρι να μην επιστρέφει άλλο υγρό στον κύλινδρο της σύριγγας. (Ανατρέξτε 

στις οδηγίες χρήσης του κιτ επαναπλήρωσης για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εκκένωση της αντλίας)
 ε.  Όταν η αντλία είναι εντελώς άδεια, προγραμματίστε εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση για χορήγηση (0,03ml * 

συγκέντρωση) σε διάστημα 2 λεπτών (με αυτή την ενέργεια δεν θα εκτοπιστεί φάρμακο επειδή η δεξαμενή 
είναι άδεια)

 στ.  Περιμένετε να ολοκληρωθεί η χορήγηση εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση 2 λεπτών πριν συνεχίσετε με 
την επαναπλήρωση. 

4. Διαδικασία επαναπλήρωσης

 α.  Συνεχίστε με την επαναπλήρωση της αντλίας σύμφωνα με τη διαδικασία επαναπλήρωσης που περιγράφεται στις 
οδηγίες χρήσης του κιτ επαναπλήρωσης. 

 β. Επιβεβαιώστε ότι έχει προγραμματιστεί η σωστή συνταγογράφηση ή προγραμματίστε νέα συνταγογράφηση.

  Προειδοποίηση: Μια περίοδος παρατήρησης θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επαναπλήρωσης 

για τη στενή παρακολούθηση των ασθενών για κλινικά συμπτώματα μικρότερης ή μεγαλύτερης δόσης, 

βάσει των πληροφοριών συνταγογράφησης του φαρμάκου. 

7. Προφυλάξεις
7.1 Γενικά

•  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
•  Ορισμένος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό θόρυβο, ο οποίος μπορεί να παρεμβληθεί στον 

προγραμματισμό. Εάν υπάρχει τέτοια υποψία, μεταφέρετε τον ασθενή μακριά από την ύποπτη πηγή παρεμβολής για 
να διευκολύνετε τη διαδικασία προγραμματισμού. Παραδείγματα εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή 
περιλαμβάνουν οθόνες με σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRT) και μεγάλους ηλεκτροκινητήρες. 

•  Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιείτε μόνο 
συσκευές και παρελκόμενα που αναφέρονται για χρήση με την προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II στις 
παρούσες οδηγίες. 

•  Οι επιδράσεις της εμφύτευσης αυτής της συσκευής σε ασθενείς με ιατροτεχνολογικές συσκευές, εκτός από 
νευροδιεγέρτες, είναι άγνωστες. 

•  Πόνος στο σημείο της ένεσης που δεν είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενέσεων μπορεί να αποτελεί 
πρώιμο σημείο λοίμωξης. 
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7. Προφυλάξεις
7.2 Εμφύτευση

•  Η εμφύτευση αυτής της συσκευής και η επακόλουθη χρήση, ο επαναπρογραμματισμός και η επαναπλήρωση θα 
πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για χειρουργική εμφύτευση, χρήση 
και συντήρηση της συσκευής. Η χρήση αυτής της συσκευής από μη ειδικευμένο ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες που περιλαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική χορήγηση φαρμάκου. 
Σε περίπτωση υπερβολικής χορήγησης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη επισήμανση του φαρμάκου για την 
κατάλληλη θεραπεία.

•  Το σύστημα αντλίας και καθετήρα θα πρέπει να εμφυτευθεί προσεκτικά για να αποφευχθούν τυχόν μυτερές ή αιχμηρές 
γωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν τη βατότητα του αυλού του καθετήρα.

•  Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα. Οι μικρές σύριγγες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 
πολύ υψηλές πιέσεις και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον καθετήρα ή στη σύνδεση του καθετήρα. Μη χρησιμοποιείτε 
σύριγγα μικρότερη από 10 ml όταν αποκτάτε πρόσβαση στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα.

•  Εάν η θεραπεία διακοπεί για παρατεταμένη περίοδο, η αντλία θα πρέπει να εκκενωθεί από το φάρμακο και να πληρωθεί 
με στείρο φυσιολογικό ορό 0,9% χωρίς συντηρητικά και να προγραμματιστεί σε έναν χαμηλό ρυθμό έγχυσης για να 
διατηρηθεί η βατότητα του καθετήρα.

7.3 Συμβατότητα συσκευής

•  Παρελκόμενα αντλίας. Να χρησιμοποιείτε την προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II μόνο με τα παρελκόμενα 
που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η χρήση άλλων παρελκόμενων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την πρόκληση ζημιάς στα συστατικά μέρη της αντλίας Prometra II, ανεπαρκή θεραπεία ή αυξημένους κίνδυνους για 
τον ασθενή.

•  Αντλία. Για χρήση μόνο με τη συσκευή προγραμματισμού Prometra. 
•  Αλκοόλη. Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη σε κανένα τμήμα της αντλίας ή του συστήματος καθετήρα. Η αλκοόλη 

είναι νευροτοξική.
•  Σκιαγραφικό υγρό. Μην εγχέετε σκιαγραφικό υγρό στη δεξαμενή επαναπλήρωσης επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στην αντλία ή να βλάψει τη λειτουργία της αντλίας.
•  Εξωτερικές συσκευές. Μη συνδέετε καμία εξωτερική συσκευή ή αντλία στην αντλία Prometra II. Οι πιέσεις που 

παράγονται από μια εξωτερική αντλία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο εμφυτευμένο σύστημα αντλίας/καθετήρα 
με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς.

•  Θεραπευτικοί υπέρηχοι ή λιθοτριψία. Η χρήση συσκευών θεραπευτικών υπερήχων, όπως ηλεκτροϋδραυλικοί 
λιθοτρίπτες, δεν έχει δοκιμαστεί στην αντλία Prometra II. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί λιθοτριψία, μην εστιάσετε 
τη δέσμη κοντά στην αντλία.

•  Ιατροτεχνολογικές συσκευές. Η συσκευή προγραμματισμού της αντλίας Prometra μπορεί να επηρεάσει άλλες 
ιατροτεχνολογικές συσκευές. Η χρήση ή παρεμβολή με ιατροτεχνολογικές συσκευές, εκτός από τους νευροδιεγέρτες, 
δεν έχει τεκμηριωθεί. 

•  Εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Η αλληλεπίδραση της αντλίας Prometra II με ηλεκτρικό ρεύμα που εφαρμόζεται 
στο σώμα, όπως καρδιομετατροπή, απινίδωση ή χειρουργικά εργαλεία ΡΣ, δεν έχει τεκμηριωθεί. Πρέπει να δίδεται 
προσοχή στην περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει αυτές τις θεραπείες. Όπου είναι πρακτικά εφικτό, η αντλία πρέπει 
να απενεργοποιείται πριν από την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στο σώμα του ασθενούς. Πρέπει να επιβεβαιώνεται 
ότι ο προγραμματισμός της αντλίας δεν έχει μεταβληθεί, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη διαδικασία.

•  Ακτινοβολία. Μη χρησιμοποιείτε ακτινοθεραπεία στην περιοχή της αντλίας. Οι επιδράσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας 
στην αντλία Prometra II δεν έχουν τεκμηριωθεί και αυτές οι θεραπείες μπορεί να έχουν επιδράσεις στη λειτουργία της 
αντλίας που δεν είναι άμεσα εμφανείς.

•  Μαγνητικά πεδία. Γενικά, τα μαγνητικά πεδία 50 gauss ή λιγότερων δεν επηρεάζουν την αντλία (π.χ. συνήθεις 
θεραπευτικοί μαγνήτες ή αντικλεπτικά συστήματα ή συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν στα αεροδρόμια,  
σε δημόσιες βιβλιοθήκες και σε μερικά πολυκαταστήματα).
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8. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Η χρήση εμφυτευμένων αντλιών παρέχει ένα σημαντικό μέσο για τη θεραπεία ασθενών με δυσίατο πόνο ή σοβαρή 
σπαστικότητα. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις προγραμματιζόμενες 
εμφυτεύσιμες αντλίες

• Ανεπιθύμητη αντίδραση στα υλικά της αντλίας
• Εξάντληση μπαταρίας
• Αιμορραγία
• Φαινόμενα απόρριψης ξένου σώματος
• Ελαττωματική αντλία (π.χ. διαρροή θαλάμου προωστικού, ρήξη αντλίας)
• Ανικανότητα εντοπισμού διαφράγματος
• Αδυναμία προγραμματισμού της αντλίας λόγω αστοχίας της συσκευής προγραμματισμού ή απώλειας τηλεμετρίας
• Φλεγμονή, νέκρωση ή ουλοποίηση του δέρματος πάνω από την περιοχή του εμφυτεύματος 
•  Υπερδοσολογία ως αποτέλεσμα της χορήγησης εφάπαξ δόσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας MRI (βλ. Συνθήκες 

μαγνητικής τομογραφίας για ασφαλή σάρωση)
• Σφάλματα προγραμματισμού που έχουν ως αποτέλεσμα υπερβολική ή ανεπαρκή δοσολογία
• Πόνος στο σημείο της ένεσης 
• Αναστροφή ή συστροφή της αντλίας
•  Η αντλία εμφυτεύτηκε πολύ βαθιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση της θύρας ή να είναι  

αδύνατη η πρόσβαση
• Μετατόπιση αντλίας
• Πόνος/ευαισθησία στο σημείο εμφύτευσης (θύλακα) της αντλίας
• Ύγρωμα/αιμάτωμα στο σημείο εμφύτευσης (θύλακα) της αντλίας, με ή χωρίς λοίμωξη
• Περιστροφή αντλίας
• Διάβρωση του δέρματος στη θέση της αντλίας
• Διακοπή της λειτουργίας της αντλίας
•  Σφάλματα επαναπλήρωσης, μεταξύ των οποίων έγχυση στον θύλακα της αντλίας, έγχυση σε λάθος θύρα, εσφαλμένος 

όγκος, εσφαλμένη συγκέντρωση, δυσκολία πρόσβασης στη θύρα της αντλίας
• Μετατόπιση διαφράγματος
• Διαρροή διαφράγματος
• Αργή, ακανόνιστη ή γρήγορη ροή
• Σφάλμα λογισμικού

8.2 Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τον ενδορραχιαίο καθετήρα

• Αποσύνδεση καθετήρα
• Στρέβλωση καθετήρα 
• Θραύση καθετήρα
• Μετατόπιση καθετήρα (που δεν σχετίζεται με χειρουργική επιπλοκή)
• Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 
• Αποσύνδεση 
• Διάβρωση
• Ίνωση
• Λοίμωξη στον ενδορραχιαίο χώρο, συμπεριλαμβανομένης της μηνιγγίτιδας
• Σχηματισμός φλεγμονώδους μάζας (π.χ. κοκκίωμα)
• Εσφαλμένη τοποθέτηση
• Ζημιά νεύρων
• Πόνος στο σημείο της ένεσης
• Ανεπαρκής ακτινοσκιερότητα
• Κεφαλαλγία μετά την παρακέντηση της σκληρής μήνιγγας
• Αντίδραση στα υλικά του καθετήρα
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8. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
8.2 Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τον ενδορραχιαίο καθετήρα

• Αναστρέψιμες ή μη αναστρέψιμες μερικές ή πλήρεις αποφράξεις
• Πίεση στον νωτιαίο μυελό που οδηγεί σε παράλυση
• Τραύμα, διάτρηση, ρήξη του νωτιαίου μυελού
• Λοίμωξη της υποδόριας οδού διέλευσης του καθετήρα
• Λοίμωξη της υποδόριας σήραγγας
• Σχισίματα/σπασίματα

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να αναπτυχθεί φλεγμονώδης μάζα στο άκρο του εμφυτευμένου καθετήρα, η οποία 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή νευρολογική βλάβη. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά 
σε κάθε επίσκεψη για τυχόν νέα νευρολογικά σημεία ή συμπτώματα, μεταξύ άλλων, όπως:
• προοδευτική αλλαγή στο είδος, την ποιότητα ή την ένταση του πόνου ή της σπαστικότητας 
• αύξηση στο επίπεδο και στον βαθμό του πόνου ή της σπαστικότητας παρά την αύξηση της δόσης 
• αισθητήριες μεταβολές (δηλ. αιμωδία, μυρμηγκίαση, αίσθημα καύσου) 
• υπεραισθησία ή/και υπεραλγησία

Οι καταστάσεις που απαιτούν άμεση διάγνωση περιλαμβάνουν: 

• δυσλειτουργία του εντέρου ή/και της ουροδόχου κύστης 
• μυελοπάθεια
• σύνδρομο του μυελικού κώνου του νωτιαίου μυελού 
• διαταραχές βάδισης ή δυσκολία κατά τη βάδιση
• παραπάρεση ή παράλυση

Εάν υπάρχει υποψία παρουσίας φλεγμονώδους μάζας, η συνιστώμενη αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση 
του ιστορικού του ασθενούς και νευρολογική αξιολόγηση, ακτινολογικές διαγνωστικές διαδικασίες (όπως αξονική 
τομογραφία με σκιαγραφικό μέσο) και σύγκληση ιατρικού συμβουλίου.

Η φλεγμονώδης μάζα έχει συσχετιστεί με ένα μεγάλο εύρος δόσεων και συγκεντρώσεων οπιοειδών. Καμία δόση ή 
συγκέντρωση οπιοειδών δεν μπορεί να θεωρηθεί τελείως ακίνδυνη για πρόκληση φλεγμονώδους μάζας. Ο κίνδυνος για 
εμφάνιση φλεγμονώδους μάζας φαίνεται να είναι σωρευτικός με την πάροδο του χρόνου και αυξάνεται με υψηλότερες 
συγκεντρώσεις και δόσεις οπιοειδών.

8.3 Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενδορραχιαία έγχυση βακλοφαίνης

Για την αποφυγή απότομης διακοπής χορήγησης ενδορραχιαίας βακλοφαίνης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση της έγχυσης. Τα πρώιμα συμπτώματα της ανεπαρκούς δοσολογίας 
περιλαμβάνουν: επιστροφή στον αρχικό βαθμό σπαστικότητας, κνησμό, υπόταση και παραισθησίες. 

Η απότομη στέρηση της βακλοφαίνης μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: υψηλό 
πυρετό, αλλοιωμένη διανοητική κατάσταση, επανεμφάνιση επιδεινωμένης σπαστικότητας και μυϊκή ακαμψία. Εάν η 
στέρηση αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: ραβδομυόλυση, πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο. 

Τα σημεία και τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν: υπνηλία, ζάλη, αναπνευστική καταστολή, επιληπτικές 
κρίσεις, πρόσθια προοδευτική υποτονία, απώλεια συνείδησης που εξελίσσεται σε κώμα.
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9. Εξοπλισμός
• Προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II
• Ενδορραχιαίος καθετήρας
• Τουνελοποιός 
• Συσκευή προγραμματισμού Prometra (μη αποστειρωμένη) 

Μπορεί να χρειαστούν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία δεν παρέχονται:
• Αποστειρωμένο κάλυμμα συσκευής προγραμματισμού
• Στείρος φυσιολογικός ορός 0,9% χωρίς συντηρητικά 
• Διάλυμα φαρμάκου (έγχυμα) για επαναπλήρωση, που δεν υπερβαίνει τα 20 ml

10. Λειτουργία αντλίας
10.1 Προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Η συσκευή προγραμματισμού της αντλίας Prometra χρησιμοποιεί τηλεμετρία για την ανταλλαγή  
πληροφοριών με την αντλία. 
Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ημερομηνία και ώρα
• Τρέχουσα συνταγή
• Στοιχεία ταυτοποίησης ασθενούς
• Όνομα και συγκέντρωση φαρμάκου
• Τρόπος ροής, δόση φαρμάκου και ρυθμός χορήγησης
• Μοντέλο και αριθμός σειράς της αντλίας
• Ρύθμιση και συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής
• Συναγερμός χαμηλού φορτίου μπαταρίας
• Ημερομηνία επόμενης επαναπλήρωσης

Η συσκευή προγραμματισμού Prometra επιτρέπει στους ιατρούς μια βολική, μη επεμβατική πρόσβαση για την υποβολή 
ερωτημάτων και τον προγραμματισμό της εμφυτευμένης αντλίας Prometra II. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της 
συσκευής προγραμματισμού Prometra για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό της αντλίας.

10.2 Προγραμματισμός δοσολογικών σχημάτων φαρμάκου

Η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II μπορεί να προγραμματιστεί για να χορηγεί μια ακριβή ροή φαρμάκου με 
σταθερό ή μεταβλητό ρυθμό ή μπορεί να ρυθμιστεί για να χορηγεί περιοδικά μια δοσολογία φαρμάκου σε διακριτά 
χρονικά μεσοδιαστήματα (δηλ. τρόπος περιοδικής ροής). Υπάρχει επίσης η επιλογή να διακοπεί το τρέχον δοσολογικό 
σχήμα χορήγησης φαρμάκου της αντλίας και να χορηγηθεί μια άμεση έγχυση φαρμάκου (εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση). 
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής προγραμματισμού Prometra για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον 
προγραμματισμό της αντλίας.

 Προειδοποίηση: Η εμφύτευση του συστήματος προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II και η επακόλουθη 

χρήση, ο επαναπρογραμματισμός και η επαναπλήρωση θα πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο ιατρικό 

προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για χειρουργική εμφύτευση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. 

Η συνταγογράφηση δοσολογικών σχημάτων έγχυσης φαρμάκου από την αντλία μπορεί να γίνεται μόνο 

από ιατρούς με πλήρη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ συγκέντρωσης, δόσης και ρυθμού έγχυσης. Η χρήση 

αυτής της συσκευής από μη ειδικευμένο ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό θα μπορούσε να προκαλέσει 

σοβαρές συνέπειες που περιλαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική χορήγηση φαρμάκου. Σε περίπτωση 

υπερβολικής χορήγησης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη επισήμανση του φαρμάκου για  

την κατάλληλη θεραπεία.
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10. Λειτουργία αντλίας
10.2 Προγραμματισμός δοσολογικών σχημάτων φαρμάκου

Οι ακόλουθες εικόνες περιγράφουν τα τέσσερα βασικά δοσολογικά σχήματα χορήγησης φαρμάκου:

10.2.1 Συνεχής ροή

Το δοσολογικό σχήμα συνεχούς ροής χορηγεί μια συγκεκριμένη ημερήσια δόση, π.χ. mg/24 ώρες, φαρμάκου με σταθερό 
ρυθμό ροής, ανάλογα με τη συγκέντρωση του φαρμάκου.

10.2.2 Πολλαπλοί ρυθμοί ροής

Το δοσολογικό σχήμα πολλαπλών ρυθμών ροής χορηγεί φάρμακο χρησιμοποιώντας έναν έως τέσσερις ρυθμούς που 
προγραμματίζει ο χρήστης και επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα. Για κάθε συνταγογραφημένο ρυθμό, προγραμματίζεται 
η συγκεκριμένη δόση φαρμάκου και η χρονική περίοδος.

10.2.3 Περιοδική ροή

Το δοσολογικό σχήμα περιοδικής ροής χορηγεί φάρμακο με μια ακολουθία περιοδικών εγχύσεων. Προγραμματίζεται 
η δόση φαρμάκου, ο χρόνος κατά τον οποίο χορηγείται και το μεσοδιάστημα στο οποίο επαναλαμβάνεται η δόση.

Χρόνος

Ρυθμός
ροής

Δοσολογικό σχήμα συνεχούς ροής

Δοσολογικό σχήμα πολλαπλών ρυθμών ροής

Χρόνος (24 ώρες)

Δόση
1

2
3

4

Δοσολογικό σχήμα περιοδικής ροής

Χρόνος

Ρυθμός
ροής
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10. Λειτουργία αντλίας
10.2 Προγραμματισμός δοσολογικών σχημάτων φαρμάκου

10.2.4 Εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση

Το δοσολογικό σχήμα εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση αντικαθιστά προσωρινά το τρέχον δοσολογικό σχήμα για τη 
χορήγηση μιας άμεσης, εφάπαξ έγχυσης φαρμάκου. Προγραμματίζεται η δόση φαρμάκου και ο χρόνος κατά τον οποίο 
χορηγείται η δοσολογία. Μόλις ολοκληρωθεί η χορήγηση εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση, η αντλία συνεχίζει το δοσολογικό 
σχήμα που έχει προγραμματιστεί προηγουμένως.

Δοσολογικό σχήμα εφάπαξ δόσης κατ' απαίτηση

Χρόνος

Ρυθμός 
ροής

10.3 Εκ των προτέρων προγραμματισμένες ρυθμίσεις αντλίας

Όταν η συσκευή προγραμματισμού Prometra θέτει ερώτημα στην αντλία Prometra II για πρώτη φορά, οι οθόνες 
κατάστασης της αντλίας εμφανίζουν τις εκ των προτέρων προγραμματισμένες ρυθμίσεις της αντλίας. Ο ιατρός μπορεί 
να αλλάξει αυτές τις προεπιλογές χρησιμοποιώντας τη συσκευή προγραμματισμού. 

Παράμετρος Περιγραφή Προεπιλογή δεδομένων

Patient Όνομα ή κωδικός Όχι

Pump Model Μοντέλο αντλίας Ναι, Prometra

Pump SN Αριθμός σειράς της αντλίας (π.χ. 36DA4A77) Ναι, ειδική για την αντλία

Pump Ver. Τρέχουσα έκδοση λογισμικού ελέγχου (π.χ. 1.02) Ναι, ειδική για την αντλία

Drug Το φάρμακο που περιέχεται στην αντλία Όχι, καθορίζεται από το χρήστη

Conc Συγκέντρωση φαρμάκου στην αντλία Ναι, προεπιλογή στα  
1,000 mg/ml

Accum Σταθερά όγκου συσσωρευτή (π.χ. 2,010 μl) Ναι, ειδική για την αντλία

Reservoir Volume Τρέχων εκτιμώμενος όγκος που περιέχεται στη δεξαμενή Ναι, 00,0 ml

Low Res. Alarm Συναγερμός που υποδεικνύει ότι ο όγκος δεξαμενής 
είναι χαμηλός

Ναι, σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Low Res. Volume Ρύθμιση για ενεργοποίηση του συναγερμού χαμηλής 
στάθμης δεξαμενής

Ναι, 2,0 ml

Battery Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας αντλίας Όχι, αναφέρει την κατάσταση, 
π.χ. OK ή Χαμηλή

Flow Mode Συνεχής ροή, πολλαπλοί ρυθμοί ροής, περιοδική ροή 
ή εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση

Ναι, σε Συνεχής ροή

Next Refill Ημερομηνία: μήνας/ημέρα/έτος (mo/da/yr) Υπολογίζεται 
από τη συσκευή προγραμματισμού, εμφανίζεται μετά τον 
προγραμματισμό επαναπλήρωσης

Όχι

Daily Dose Προγραμματισμένη ημερήσια δόση (π.χ. 2,005 mg) Ναι, στα 0,000 mg
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10. Λειτουργία αντλίας 
10.4 Συναγερμοί αντλίας

Η αντλία Prometra II έχει δύο ηχητικούς συναγερμούς που ειδοποιούν τους ασθενείς και τους ιατρούς για χαμηλό 
όγκο δεξαμενής και για κρίσιμα σφάλματα που προκαλούν τη διακοπή της χορήγησης φαρμάκου. Όλοι οι συναγερμοί 
χρησιμοποιούν τον ίδιο τόνο αλλά μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους από τον αριθμό των χαρακτηριστικών ήχων σε 
μια ομάδα και τη διάρκεια κάθε χαρακτηριστικού ήχου. 

10.4.1 Συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής

Ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής προειδοποιεί τους ασθενείς όταν το φάρμακο στη δεξαμενή της αντλίας 
μειωθεί κάτω από έναν ορισμένο όγκο. Η αντλία σηματοδοτεί μια κατάσταση χαμηλού όγκου παράγοντας δύο σύντομους 
(1/4 δευτερολέπτου) χαρακτηριστικούς ήχους κάθε 30 λεπτά. Ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί 
μέσω τηλεμετρίας με χρήση της συσκευής προγραμματισμού της αντλίας Prometra ή μέχρι να προγραμματιστεί νέος 
όγκος φαρμάκου στην αντλία.

 Ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο κατώφλιος όγκος να 

προγραμματιστεί με χρήση της συσκευής προγραμματισμού Prometra. Όταν οι αντλίες αποστέλλονται 

από το εργοστάσιο, ο συναγερμός χαμηλής στάθμης δεξαμενής είναι απενεργοποιημένος. Για πληροφορίες 

σχετικά με τη ρύθμιση του χαμηλού όγκου δεξαμενής και την ενεργοποίηση του συναγερμού, ανατρέξτε 

στις οδηγίες χρήσης της συσκευής προγραμματισμού Prometra.

10.4.2 Συναγερμός κρίσιμου σφάλματος

Ο συναγερμός κρίσιμου σφάλματος ειδοποιεί τους ασθενείς και τους ιατρούς ότι η αντλία έχει σταματήσει τη χορήγηση 
φαρμάκου. Η αντλία σηματοδοτεί μια κατάσταση σφάλματος παράγοντας τρεις παρατεταμένους (1/2 δευτερολέπτου) 
χαρακτηριστικούς ήχους κάθε 30 λεπτά. Αυτός ο συναγερμός προκύπτει για οποιαδήποτε ανιχνευμένη κατάσταση 
που έχει ως αποτέλεσμα η αντλία να μη χορηγεί φάρμακο, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού φορτίου της 
μπαταρίας της αντλίας. 

Στην περίπτωση χαμηλού φορτίου μπαταρίας, ο συναγερμός θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι να εκφυτευθεί η αντλία ή 
μέχρι η ισχύς της μπαταρίας να εξαντληθεί σε σημείο που η αντλία να μην μπορεί να επικοινωνεί πλέον με τη συσκευή 
προγραμματισμού. Καθώς η μπαταρία εξαντλείται περαιτέρω, το σήμα συναγερμού μπορεί να μετατραπεί σε συνεχόμενο 
τόνο. Σε περίπτωση άλλης κατάστασης σφάλματος, ο συναγερμός θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι να προγραμματιστεί σχέδιο 
χορήγησης φαρμάκου με χρήση της συσκευής προγραμματισμού της αντλίας Prometra.

Κάθε φορά που υποβάλλεται ερώτημα στην αντλία, η συσκευή προγραμματισμού αντλίας Prometra διαβάζει και 
εμφανίζει την(τις) κατάσταση(εις) που προκαλεί(ούν) συναγερμό. Η συσκευή προγραμματισμού της αντλίας Prometra 
πραγματοποιεί εκκαθάριση του σφάλματος και επιχειρεί την επανεκκίνηση της αντλίας. Εάν η κατάσταση σφάλματος 
επιμείνει, η αντλία θα επανεκκινήσει το συναγερμό σφάλματος.

11. Οδηγίες εμφύτευσης
Ο ιατρός που θα κάνει την εμφύτευση ευθύνεται για την επιλογή της χειρουργικής διαδικασίας, των χειρουργικών 
τεχνικών και της ενδεδειγμένης θεραπείας για τον ασθενή. Αυτές οι οδηγίες παρέχονται ως οδηγός.

11.1 Προετοιμασία αντλίας πριν από την εμφύτευση

 Προειδοποίηση: Εξετάστε όλες τις συσκευασίες προσεκτικά. Εάν οποιαδήποτε συσκευασία παρουσιάζει 

ζημιά ή έχει ανοιχθεί πριν από τη χρήση, μη χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. 

Εάν η αντλία έχει πέσει σε μια σκληρή επιφάνεια ή παρουσιάζει ενδείξεις ζημιάς, μην την εμφυτεύσετε. 

Μην επαναποστειρώσετε κανένα συστατικό μέρος του συστήματος αντλίας.

 Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προγραμματισμού είναι σφραγισμένη σε στείρο κάλυμμα 

πριν προσεγγίσετε το στείρο πεδίο.
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 1.  Ανοίξτε το εξωτερικό κουτί της αντλίας και επαληθεύστε ότι ο αριθμός σειράς αντλίας που αναγράφεται στην αντλία 
ταιριάζει με αυτόν στην κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς. 

 2. Τοποθετήστε μία από τις ετικέτες αντλίας στην κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς.
 3.  Ενώ η αντλία βρίσκεται ακόμη στη συσκευασία και είναι στραμμένη προς τα πάνω, ενεργοποιήστε τη συσκευή 

προγραμματισμού, πατήστε «Inquire» για ερώτημα και τοποθετήστε τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από 
την αντλία.

 4.  Από το κύριο μενού, επιλέξτε Setup (Διαμόρφωση), Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας) και μετά Patient Name 
(Όνομα ασθενούς).

 5. Εισαγάγετε το όνομα ασθενούς χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επιλογής και πλοήγησης.
 6. Μεταφέρετε το όνομα του ασθενούς τοποθετώντας τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία.
 7.  Στο Pump Setup (Διαμόρφωση αντλίας), επιλέξτε το συναγερμό χαμηλής στάθμης δεξαμενής και προγραμματίστε 

το συναγερμό χαμηλής στάθμης δεξαμενής στη θέση «ON» στο επίπεδο των 2,0 ml.
 8. Επαληθεύστε ότι το όριο ημερήσιας δόσης ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένο.
 9.  Προγραμματίστε τοποθετώντας τη συσκευή προγραμματισμού πάνω από την αντλία ενώ βρίσκεται ακόμη στο 

εσωτερικό κουτί.
10. Από το κύριο μενού, επιλέξτε «Refill» (Eπαναπλήρωση).
11.  Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες (φάρμακο, συγκέντρωση, όγκος επαναπλήρωσης) σε κάθε πεδίο και μετά 

προγραμματίστε την αντλία.
12.  Ξανά, από το κύριο μενού, επιλέξτε «Constant Flow» (Συνεχής ροή) και συνεχίστε για να προγραμματίσετε τη 

συνταγογραφημένη από τον ιατρό ημερήσια δόση.
13.  Αφαιρέστε την αντλία από τη συσκευασία και, με στείρο τρόπο, δώστε την αντλία, τον καθετήρα και τον τουνελοποιό 

στην εργαλειοδότρια.

11.1.1 Προετοιμασία απαέρωσης αντλίας

1.   Συνδέστε μια αποστειρωμένη σύριγγα, η οποία είναι πληρωμένη με 5 ml στείρου φυσιολογικού ορού 0,9% χωρίς 
συντηρητικά, στην ατραυματική βελόνα 22G που παρέχεται στο δίσκο της αντλίας Prometra II. 

2.  Προωθήστε τη βελόνα μέσω του κεντρικού διαφράγματος επαναπλήρωσης μέχρι το άκρο της βελόνας να βρεθεί 
εντελώς μέσα στη δεξαμενή επαναπλήρωσης φαρμάκου.

Προσοχή: Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη βελόνα. Υπερβολική δύναμη στη βελόνα μπορεί να προκαλέσει 

ζημιά στο άκρο της βελόνας. Μην κουνάτε τη βελόνα προς τα πλάγια επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 

διάφραγμα ή να προκαλέσει διαρροή του φαρμάκου από τη δεξαμενή.
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11.1.1 Προετοιμασία απαέρωσης αντλίας

 3. Εγχύστε τα 5 ml στείρου φυσιολογικού ορού 0,9% χωρίς συντηρητικά στη δεξαμενή φαρμάκου.
 4.  Αφήστε τον φυσιολογικό ορό να επιστρέψει από τη δεξαμενή της αντλίας μέσα στον άδειο κύλινδρο της σύριγγας 

(βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας, εάν υπάρχει έμβολο σύριγγας μπορεί να αποτρέψει την απομάκρυνση 
όλου του αέρα).

 5.  Σημείωση: Ο όγκος επιστροφής μπορεί να είναι περισσότερος ή λιγότερος από τον εγχυθέντα όγκο. Εάν παρατηρηθεί 
αέρας, επαναλάβετε τη διαδικασία απαέρωσης με άλλα 5 ml στείρου φυσιολογικού ορού.

 6. Αφαιρέστε τη σύριγγα από τη βελόνα.
 7.  Σημείωση: Επειδή θα παραμείνει κάποια ποσότητα στείρου φυσιολογικού ορού στη δεξαμενή της αντλίας, η τελική 

συγκέντρωση του φαρμάκου διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πλήρωσης. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για την 
αναμενόμενη μείωση της συγκέντρωσης.

Αναμενόμενη συγκέντρωση φαρμάκου στη δεξαμενή της αντλίας βάσει της μεθόδου πλήρωσης

Πλήρωση χωρίς έκπλυση   Έκπλυση με 20 ml φαρμάκου

86%            97%

 8.  Εάν εκπλύνετε την αντλία πριν από την πλήρωση, εκπλύνετε και απορρίψτε τον όγκο επιστροφής βάσει της μεθόδου 
πλήρωσης που περιγράφεται ανωτέρω.

 9.  Επαληθεύστε ότι ο όγκος του εγχύματος στη σύριγγα δεν υπερβαίνει τα 20 ml, που είναι ο μέγιστος όγκος της 
δεξαμενής της αντλίας. Συνδέστε τη σύριγγα, η οποία είναι πληρωμένη με το έγχυμα, στην ατραυματική βελόνα  
22G που παρέχεται με την αντλία. 

10.  Προσοχή: Όταν πληρωθεί για πρώτη φορά, η αντλία Prometra II έχει μια μικρή ποσότητα (2-3 ml) 

αποστειρωμένου νερού στην αντλία. Ως εκ τούτου, υπάρχει περίπου 13% μείωση στη συγκέντρωση της  

θειικής μορφίνης ή της βακλοφαίνης ως αποτέλεσμα της αραίωσης στην αρχική πλήρωση της δεξαμενής 

φαρμάκου 20 ml.

11.  Πριν χρησιμοποιήσετε τη σύριγγα για να πληρώσετε τη δεξαμενή της αντλίας Prometra II, απομακρύνετε τον αέρα 
από τη σύριγγα και τη βελόνα χρησιμοποιώντας τη συνήθη ιατρική διαδικασία.

12.  Εγχύστε το διάλυμα έγχυσης στη δεξαμενή της αντλίας. Αφαιρέστε τη διάταξη βελόνας και σύριγγας από το 
διάφραγμα επαναπλήρωσης. 

13.  Αφαιρέστε και απορρίψτε τον δεμένο σωλήνα καουτσούκ σιλικόνης από το στέλεχος της αντλίας. 
14.  Συνδέστε μια σύριγγα, η οποία είναι πληρωμένη με 5 ml στείρου φυσιολογικού ορού 0,9% χωρίς συντηρητικά, στη 

βελόνα 20G της θύρας πρόσβασης καθετήρα. Προωθήστε τη βελόνα μέσα από το διάφραγμα πρόσβασης καθετήρα 
μέχρι το άκρο της βελόνας να βρεθεί εντελώς μέσα στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα.
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11.1.2 Απαέρωση αντλίας 

Τυπική τεχνική απαέρωσης

1.  Κάντε έκπλυση με 3 ml από τα 5 ml αργά μέσα από το διάφραγμα πρόσβασης καθετήρα για να απομακρύνετε τον 
αέρα από τη διαδρομή υγρού. Αφαιρέστε τη διάταξη βελόνας και σύριγγας από το θάλαμο πρόσβασης καθετήρα και 
απορρίψτε την. 

2.  Λάβετε μια σακούλα 1 l θερμασμένου (35-40°C) στείρου φυσιολογικού ορού.
3.  Προγραμματίστε εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση 0,3 mg για χορήγηση σε διάστημα 16 λεπτών και αμέσως βυθίστε την 

αντλία στο θερμασμένο λουτρό στείρου φυσιολογικού ορού. 
4.  Όταν παρέλθουν 11 λεπτά, βγάλτε την αντλία από τον φυσιολογικό ορό και τοποθετήστε την επάνω στην 

αποστειρωμένη τράπεζα.
5.  Παρατηρήστε την αντλία για τα υπόλοιπα 5 λεπτά. Θα πρέπει να εξέρχεται υγρό από το στέλεχος της αντλίας κάθε 

8 δευτερόλεπτα (μπορεί να παρατηρηθεί ως ρυθμική ανάβλυση ή αναπτυσσόμενη σταγόνα υγρού).

  Προειδοποίηση: Σημειώστε ότι η χορήγηση της εφάπαξ δόσης πρέπει να ολοκληρωθεί ή, εάν δεν έχει 

ολοκληρωθεί, πρέπει να έχει ακυρωθεί πριν από τη σύνδεση της αντλίας στον καθετήρα, προκειμένου 

να αποφευχθεί η προώθηση φαρμάκου στον καθετήρα. Μην ακυρώσετε νωρίτερα από 11 λεπτά, για να 

εξασφαλίσετε ότι η διαδρομή υγρού έχει απαερωθεί πλήρως.

6.  Εάν δεν παρατηρηθεί υγρό αφού ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, εκτελέστε την «Εναλλακτική τεχνική απαέρωσης»
7.  Εάν δεν παρατηρηθεί υγρό μετά την εκτέλεση της «Εναλλακτικής τεχνικής απαέρωσης», καλέστε την Εξυπηρέτηση 

Πελατών Flowonix στο +1 844-229-6729 για περαιτέρω οδηγίες.

Εναλλακτική τεχνική απαέρωσης

1.  Εάν δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, κάντε έκπλυση με 3 ml από τα 5ml αργά μέσα από το διάφραγμα πρόσβασης καθετήρα 
για να απομακρύνετε τον αέρα από τη διαδρομή υγρού. Αφαιρέστε τη διάταξη βελόνας και σύριγγας από το θάλαμο 
πρόσβασης καθετήρα και απορρίψτε την. 

2.  Ανοίξτε ένα κιτ επαναπλήρωσης Prometra και χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο ψαλίδι (ή αποστειρωμένη λεπίδα) 
κόψτε το ένα άκρο του σετ προέκτασης και μετά αφαιρέστε και απορρίψτε το κομμένο τμήμα. 

3. Συνδέστε το κομμένο άκρο του τροποποιημένου σωλήνα του σετ προέκτασης στο στέλεχος της αντλίας.
4.  Ανακτήστε 1 l προθερμασμένο στείρο φυσιολογικό ορό από τον επωαστήρα.
5.  Προγραμματίστε εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση 0,3 mg για χορήγηση σε διάστημα 16 λεπτών και αμέσως βυθίστε την 

αντλία και τον τροποποιημένο σωλήνα του σετ προέκτασης στο θερμασμένο λουτρό στείρου φυσιολογικού ορού.
6.  Επιβεβαιώστε ότι το υγρό στο σωλήνα του σετ προέκτασης προωθείται περίπου 2-5 mm κάθε 8 δευτερόλεπτα 

με την ενεργοποίηση των βαλβίδων. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση του υγρού είναι παλμική και δεν οφείλεται στη 
θερμική διαστολή. 

7.  Εάν δεν παρατηρηθεί υγρό μετά την εκτέλεση της «Εναλλακτικής τεχνικής απαέρωσης», καλέστε την Εξυπηρέτηση 
Πελατών στο +1 844-229-6729 για περαιτέρω οδηγίες.

  Προειδοποίηση: Σημειώστε ότι η χορήγηση της εφάπαξ δόσης πρέπει να ολοκληρωθεί ή, εάν δεν έχει 

ολοκληρωθεί, πρέπει να έχει ακυρωθεί πριν από τη σύνδεση της αντλίας στον καθετήρα, προκειμένου 

να αποφευχθεί η προώθηση φαρμάκου στον καθετήρα. Μην ακυρώσετε νωρίτερα από 11 λεπτά, για να 

εξασφαλίσετε ότι η διαδρομή υγρού έχει απαερωθεί πλήρως.
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11. Οδηγίες εμφύτευσης
11.2 Εμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα 

1.  Εμφυτεύστε τον ενδορραχιαίο καθετήρα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του ενδορραχιαίου 

καθετήρα Prometra.

11.3 Εμφύτευση της προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II

1.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Επιθεωρείτε πάντα και προετοιμάζετε με άσηπτο τρόπο τη θέση, σύμφωνα με 
τη συνήθη πρακτική.

2.  Σχηματίστε έναν υποδόριο θύλακα χρησιμοποιώντας τυπική τεχνικήκαι εξασφαλίστε σταθερή εφαρμογή της αντλίας. 
Εκτελέστε μια δοκιμαστική τοποθέτηση για να επαληθεύσετε ότι ο θύλακας είναι αρκετά μεγάλος για να χωρέσει την 
αντλία και ότι η αντλία δεν βρίσκεται κάτω από την τομή.

  Προειδοποίηση: Εμφυτεύστε την αντλία 2,5 cm (1 in.) ή λιγότερο κάτω από το δέρμα.  

Τα βαθύτερα εμφυτεύματα θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την πρόσβαση στο διάφραγμα  

ή τη λειτουργία προγραμματισμού.

3. Δημιουργήστε μια υποδόρια σήραγγα («τούνελ») χρησιμοποιώντας τον τουνελοποιό.
4.  Ωθήστε τον καθετήρα πάνω στον τουνελοποιό μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια στρίψτε τον καθετήρα 

δεξιόστροφα έως ότου να είναι πλήρως βιδωμένος στον τουνελοποιό.

5.  Εισαγάγετε τον τουνελοποιό στο σημείο της παρασπονδυλικής τομής και προωθήστε το άκρο του τουνελοποιού στη 
θέση του θύλακα της αντλίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια δεύτερη διαδικασία τουνελοποίησης με 
προσωρινή έξοδο στο επίπεδο της μέσης μασχαλιαίας γραμμής.

  Προειδοποίηση: Μην τρυπάτε το δέρμα ή το θωρακικό τοίχωμα με το άκρο του τουνελοποιού.

6.  Περικόψτε τον καθετήρα στο κατάλληλο μήκος, σε γωνία 90˚, επιτρέποντας αρκετή χαλαρότητα για την κίνηση του 
σώματος, τη σύνδεση της αντλίας και επιπλέον 2-3 cm για την περίπτωση που απαιτηθεί επανασύνδεση της αντλίας. 
Να περικόβετε πάντα τουλάχιστον 5 cm από το εγγύς άκρο του καθετήρα. Βεβαιωθείτε ότι η κοπή είναι ίσια και δεν 
δημιουργούνται θραύσματα καθετήρα. Αποθηκεύστε το περικομμένο τμήμα του καθετήρα – η μέτρηση αυτού του 
κομματιού θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου του εμφυτεύματος καθετήρα.

  Προσοχή: Να περικόβετε πάντα το περίσσιο μήκος του καθετήρα. Εάν δεν περικόψετε το περίσσιο μήκος, το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι απόφραξη ή στρέβλωση του καθετήρα.

  Προειδοποίηση: Να αποθηκεύετε πάντα το περικομμένο τμήμα του καθετήρα για να μετρήσετε το μήκος 

και να υπολογίσετε τον όγκο του εμφυτευμένου καθετήρα. Αυτός ο υπολογισμός απαιτείται για την 

αποφυγή ανεπαρκούς ή υπερβολικής χορήγησης φαρμάκου.
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 7.  Σύρετε το εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα στον καθετήρα με το μεγαλύτερο άκρο προς την αντλία. Ευθυγραμμίστε 
το στέλεχος της αντλίας με τον αυλό του καθετήρα. Προωθήστε τον καθετήρα πάνω από την ακίδα στο στέλεχος της 
αντλίας μέχρι τη μέση.

  Προειδοποίηση: Πριν από την προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι 

ο καθετήρας είναι σωστά τοποθετημένος επάνω στο στέλεχος της αντλίας. Πριν από την προώθηση 

του εξαρτήματος ασφάλισης καθετήρα, ο καθετήρας πρέπει να είναι ίσιος χωρίς ενδείξεις στρέβλωσης. 

Αρκεί να τραβήξετε ελαφρά τον καθετήρα για να τον ισιώσετε. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον 

καθετήρα εάν προωθήσετε το εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα πάνω από στρεβλωμένο καθετήρα.

 8.  Προωθήστε το εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση τουκαι βεβαιωθείτε ότι η ακτινοσκιερή 
ταινία βρίσκεται περιφερικά της αντλίας.

 9.  Αφού συνδεθεί ο καθετήρας και το εξάρτημα ασφάλισης, εάν απαιτηθεί αποσύνδεση και επανασύνδεση, περικόψτε 
2-3 cm του άκρου του καθετήρα για να έχετε μια σταθερή σύνδεση.

  Προσοχή: Πάντα να κόβετε τον καθετήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στέλεχος της αντλίας για να αποφευχθεί 

το υπερβολικό τέντωμα. Το υπερβολικό τέντωμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα. 

10.  Τοποθετήστε την αντλία στον υποδόριο θύλακα, μακριά από τη γραμμή τομής, περίπου 2,5 cm (1 in.) κάτω από την 
επιφάνεια του δέρματος. Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το διάφραγμα πρόσβασης καθετήρα να 
βρίσκεται σε διάμεση θέση. Έτσι ο καθετήρας έχει μια άμεση γραμμή προς τη σπονδυλική στήλη και αυτή η περιοχή 
διατηρείται μακριά από τα πλευρά.
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11.  Στερεώστε την υποκείμενη περιτονία χρησιμοποιώντας ένα μη απορροφήσιμο μονονηματικό ράμμα σε κάθε 
οπή ράμματος της αντλίας. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο κίνδυνος μετατόπισης της αντλίας και η πιθανότητα 
περιστροφής ή αναστροφής της αντλίας. 

12. Επαληθεύστε ότι ο καθετήρας δεν έχει στρεβλωθεί ή περιοριστεί από τα ράμματα της αντλίας.
13. Αφού συρράψετε την αντλία στον θύλακα, εκπλύνετε το τραύμα με κατάλληλο αντιβιοτικό διάλυμα.
14. Συγκλείστε το σημείο της τομής με τρόπο ώστε η αντλία να μη βρίσκεται κάτω από την τομή.
15. Εκπλύνετε το παρασπονδυλικό σημείο με κατάλληλο αντιβιοτικό διάλυμα.
16. Συγκλείστε το σημείο εισόδου αφού βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας παραμένει ίσιος.
17.  Μετρήστε και καταγράψτε στα αρχεία του ασθενούς το μήκος του ενδορραχιαίου καθετήρα που περικόπηκε.  

Αυτή η μέτρηση απαιτείται για τον καθορισμό του όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα.
18. Υπολογίστε και καταγράψτε το μήκος και τον όγκο του εμφυτευμένου καθετήρα:

 Μήκος εμφυτευμένου καθετήρα (cm) = 110 cm – Μήκος περικομμένου καθετήρα (cm)

 Όγκος εμφυτευμένου καθετήρα (ml) = Μήκος εμφυτευμένου καθετήρα (cm) x 0,0026 ml/cm

  Προειδοποίηση: Να μετράτε και να καταγράφετε πάντα το μήκος του περικομμένου τμήματος του 

καθετήρα και να υπολογίζετε και να καταγράφετε το μήκος και τον όγκο του εμφυτευμένου καθετήρα. 

Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούνται για την αποφυγή ανεπαρκούς ή υπερβολικής χορήγησης φαρμάκου.

11.4 Κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς και εγγραφή

Σε κάθε συσκευασία προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II υπάρχει ένα έντυπο παρακολούθησης εμφυτεύματος/
εγγραφής ασθενούς. Αυτό το έντυπο με προσυμπληρωμένη διεύθυνση πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί 
στη Flowonix Medical, Inc. Η Flowonix Medical θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει μια 
καταχώριση του εμφυτεύματος στη βάση δεδομένων της. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα αντίγραφο στα αρχεία 
εμφυτευμάτων του ασθενούς.

Για τον ασθενή επίσης παρέχεται ένας οδηγός ασθενούς και δύο κάρτες εμφυτεύματος ασθενούς. Η κάρτα εμφυτεύματος 
ασθενούς περιέχει πληροφορίες που αφορούν τον εμφυτευμένο ενδορραχιαίο καθετήρα και την προγραμματιζόμενη 
αντλία Prometra II. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του την κάρτα εμφυτεύματος. Παρέχεται και μια δεύτερη 
κάρτα για να την τοποθετήσει ο ασθενής στο ντουλάπι του αυτοκινήτου του, για να τη δώσει σε φροντιστή ή για να τη 
φυλάξει σε μια άλλη εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία.

12. Εκφύτευση αντλίας
Ο ενδορραχιαίος καθετήρας και η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra II θα πρέπει να εκφυτευθούν μόνο σύμφωνα  
με τις διαδικασίες του νοσοκομείου. Το εκφυτευμένο προϊόνπρέπει να αντιμετωπίζεται ως βιολογικώς επικίνδυνο υλικό.

 Προειδοποίηση: Πριν από την αποτέφρωση, πρέπει να γίνει εκφύτευση της αντλίας. Η αντλία θα εκραγεί  

σε υψηλές θερμοκρασίες.

13. Υπολογισμοί
Ανατρέξτε στον Συμπληρωματικό οδηγό υπολογισμών Prometra II.
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14.  Μεταβλητές που σχετίζονται με τον ασθενή και ακρίβεια 
ρυθμού ροής

Η αντλία Prometra II έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε οι μεταβολές στην πίεση και τη θερμοκρασία σε κανονικά 
περιβάλλοντα λειτουργίας να μην επηρεάζουν τη λειτουργία της αντλίας. 

14.1 Γεωγραφικό υψόμετρο

Δραστηριότητες που εμπλέκουν μεταβολές θερμοκρασίας ή υψομέτρου, όπως χιονοδρομία, πτήσεις, τζακούζι ή σάουνα, 
δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της αντλίας. 

Οι δραστηριότητες που εμπλέκουν αύξηση της περιβαλλοντικής πίεσης περίπου 1 Atm ή περισσότερο, όπως 
αυτοκαταδύσεις ή υπερβαρική θεραπεία, μπορεί να προκαλέσουν την προσωρινή διακοπή της χορήγησης φαρμάκου 
από την αντλία. Όταν η ατμοσφαιρική πίεση επανέλθει σε κανονικές τιμές, η αντλία θα συνεχίσει τον προγραμματισμένο 
ρυθμό χορήγησης. 

14.2 Θερμοκρασιακές μεταβολές

Δραστηριότητες που εμπλέκουν μεταβολές θερμοκρασίας ή υψομέτρου, όπως χιονοδρομία, πτήσεις, τζακούζι ή 
σάουνα, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της αντλίας. Θεραπείες που σχετίζονται με θερμοκρασία, όπως θεραπεία βαθιάς 
θερμότητας, π.χ. διαθερμία, δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της αντλίας. 
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14.  Μεταβλητές που σχετίζονται με τον ασθενή και ακρίβεια 
ρυθμού ροής

14.3 Ακρίβεια ρυθμού ροής

Παρότι συνιστάται με έμφαση ο προγραμματισμός του συναγερμού χαμηλής στάθμης δεξαμενής στα 2 ml, είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι όγκος δεξαμενής μέχρι 1 ml δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της αντλίας. Αυτό το περιθώριο 
ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους ασθενείς σας ένα επιπρόσθετο μέτρο άνεσης και ασφάλειας. 

Η ακρίβεια του ρυθμού ροής της αντλίας αξιολογήθηκε σε πολλαπλούς ρυθμούς έγχυσης (≈0,05 ml/ημέρα – 28,8 ml/ημέρα), 
σε σωματική θερμοκρασία 37°C, με χρήση του σχήματος συνεχούς ροής και του σχήματος μεταβλητής ροής. 

14.4 Διάρκεια ωφέλιμης ζωής συσκευής

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της προγραμματιζόμενης αντλίας Prometra II εξαρτάται από το ρυθμό χορήγησης φαρμάκου. 
Η αντλία Prometra II χρησιμοποιεί έναν συσσωρευτή και σύστημα βαλβίδας διπλής φραγής για να ρυθμίζει το ρυθμό 
ροής προκειμένου να διατηρεί την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας. Η διάρκεια ζωής της αντλίας 
είναι το ελάχιστο 10 έτη με ρυθμό χορήγησης φαρμάκου 0,25 ml/ημέρα.

Ακρίβεια αντλίας συναρτήσει όγκου δεξαμενής

Διάρκεια ζωής αντλίας Prometra συναρτήσει ρυθμού ροής (0-2 ml/ημέρα)
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15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Για την πληροφόρηση του χρήστη, περιλαμβάνεται μια ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης για αυτές τις οδηγίες. Στην 
περίπτωση που έχουν παρέλθει δύο έτη μεταξύ αυτής της ημερομηνίας και της χρήσης του προϊόντος, ο χρήστης θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με τη Flowonix Medical, Inc. για να μάθει εάν διατίθενται επιπρόσθετες πληροφορίες προϊόντος.

Η Flowonix Medical, Inc. («Flowonix») εγγυάται στον πρώτο αγοραστή αυτού του προϊόντος ότι το παρόν προϊόν δεν 
θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης 
αγοράς και η υπαιτιότητα στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης προϊόντος θα περιοριστεί στην επισκευή 
ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της Flowonix, ή στην επιστροφή του 
καθαρού χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε. Η φθορά από την κανονική χρήση ή ελαττώματα που προκύπτουν από 
την κακή χρήση αυτού του προϊόντος δεν καλύπτονται από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η FLOWONIX ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.

Μερικές πολιτείες/χώρες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή των τυχαίων ή των επακόλουθων 
ζημιών. Ενδέχεται να δικαιούστε επιπρόσθετες αποκαταστάσεις σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας/χώρας σας.

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.
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