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Legenda dos símbolos
Consulte a embalagem e a rotulagem para identificar os símbolos aplicáveis a este produto.

Número de referência

Número de série

LOT Código de lote

Prazo de validade

Data de fabrico

Esterilizado com óxido de etileno

STERILE Esterilizado com vapor ou calor seco

Não reutilizar

Atenção, consultar a documentação fornecida

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Frágil, manusear com cuidado

57°C

2°C

Limites de temperatura

Manter afastado da luz solar
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Legenda dos símbolos

MR RM condicionada

EC REP Representante Autorizado na Comunidade Europeia

Aviso

Informação

Nonpyrogenic Apirogénico

Latex-Free Não existe contacto entre o doente ou líquidos e componentes de látex

PVC-Free Não existe contacto entre o doente ou líquidos e componentes de cloreto 
de polivinilo

DEHP-Free Não existe contacto entre o doente ou líquidos e componentes de  
di(2-etil-hexil)ftalato
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1. Introdução
A bomba programável Prometra II foi concebida para permitir a administração controlada de 
medicamentos no espaço intratecal através do cateter intratecal fornecido separadamente. A bomba 
Prometra II integra uma válvula de segurança ativada pelo fluxo (“Flow-Activated Valve”, FAV™) 
patenteada que desliga o fluxo de medicamento para o doente caso se depare com uma taxa de fluxo 
elevada. O programador do médico Prometra consiste num dispositivo portátil fornecido separadamente 
cujos menus permitem a programação remota da bomba Prometra II. 

2. Conteúdo
Os artigos que se seguem são fornecidos estéreis e apirogénicos:
1 – Bomba programável Prometra II
1 – Agulha, atraumática, 0,7 mm (22 G) x 38 mm (1,5 pol.)
1 – Agulha, acesso ao cateter, 0,9 mm (20 G) x 45 mm (1,75 pol.)

Componentes não estéreis:
1 – Pacote informativo do doente e do médico
 1 – Instruções de utilização da bomba programável Prometra
 1 – Guia de cálculos suplementares 
 1 – Guia do doente
 2 – Cartões de implantação do doente
 1 – Ficha de controlo do dispositivo do doente
 1 – Folha de autocolantes de identificação do dispositivo

3. Descrição
A bomba Prometra II é uma bomba em formato de lágrima que funciona a bateria e tem uma caixa rígida 
em titânio e um sistema controlador de fluxo de redundância tripla. Com vista a aumentar a segurança, 
a bomba Prometra II integra uma válvula de segurança (válvula ativada pelo fluxo, ou FAV), que desliga 
o fluxo de medicamento para o doente caso ocorra uma taxa de fluxo elevada, como durante uma RM. 

O sistema de controlo de fluxo de redundância tripla foi concebido para proporcionar uma taxa de fluxo 
precisa e exata. A exatidão da taxa de fluxo é independente das condições ambientais de funcionamento 
normais, como a altitude, a temperatura e o volume do reservatório. 
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3. Descrição
Depois de implantado, o dispositivo pode ser identificado utilizando o programador para efetuar o 
inquérito ao sistema. Se não estiver disponível um programador, o formato da bomba, a porta de acesso 
em lágrima e a porta de reabastecimento elevada constituem características distintivas da bomba 
Prometra II que facilitam a identificação. A bomba programável e o conteúdo da embalagem foram 
esterilizados com vapor.

Seguem-se as especificações da bomba programável Prometra II:

Longevidade do dispositivo

Bomba 10 anos a 0,25 mL/dia

Septo (reabastecimento e PAC) 1000 punções no máximo 

Propriedades do exterior

Material Portas de acesso em titânio e polifenilsulfona

Espessura (nominal) 20 mm

Diâmetro (excluindo a PAC) 69 mm

Deslocação média de volume 100 mL

Peso, por encher 150 g

Resistência da ligação da bomba ao 
cateter

0,50 kg (1,1 lb)

Reservatório de medicamento

Material Titânio

Capacidade útil 20 mL

Sistema de dosagem de precisão

Volume do curso do acumulador 2 µL

Material Titânio
Liga MP35N
Aço inoxidável
Borracha de silicone

Módulo eletrónico

Válvulas de entrada 
e saída

Porta de acesso ao cateter

Acumulador

FAV
(não  

apresentada)

Reservatório de medicamento

Combustível

Âncora de sutura 
integrada

Filtro

Bateria

Porta de 
reabastecimento

Haste da bomba



 BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA® II, Para utilização com o cateter intratecal Página 3

Septo de reabastecimento

Material do septo Borracha de silicone

Agulha de acesso Agulha atraumática com ponta Huber, 22 G

Septo de acesso ao cateter

Material do septo Borracha de silicone

Agulha de acesso Ponta de lanceta com orifício lateral, 20 G

Filtro bacteriano

Material Fluoreto de polivinilideno

Tamanho dos poros 0,22 mícrones

Taxa de fluxo

Intervalo 0-28,8 mL/dia

Exatidão 95,9-97,7% (limite de confiança de 90%)

Intervalo de reabastecimento Não superior a 90 dias

Válvula ativada pelo fluxo (FAV)

Material O mesmo do sistema de dosagem de precisão

Volume máximo dispensado quando fechada 10 µL

3. Descrição

A bomba Prometra II é fornecida com uma agulha de acesso ao cateter e uma agulha de reabastecimento 
atraumática para encher a bomba aquando da implantação. O pacote informativo do doente e do 
médico contém um guia do doente e dois cartões de implantação do doente, que devem ser preenchidos 
e facultados ao doente. Além disso, é incluída uma ficha de controlo do dispositivo do doente, que 
necessita de ser preenchida e reenviada à Flowonix.
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4. Indicações
O sistema de bomba programável Prometra II é indicado para utilização no tratamento de dor crónica 
intratável e de espasticidade grave. No tratamento de dor crónica intratável, destina-se a efetuar 
a perfusão intratecal crónica de solução de sulfato de morfina sem conservantes. No tratamento de 
espasticidade grave, destina-se a efetuar a perfusão intratecal crónica de solução estéril para injeção 
de baclofeno. Para manter o cateter desobstruído, pode utilizar-se solução salina estéril a 0,9% sem 
conservantes quando a terapêutica for interrompida. A segurança e a eficácia clínicas foram estabelecidas 
em populações adultas.

A rotulagem do medicamento dita as indicações, as contraindicações, as taxas de dose e os avisos 
relativos à sua utilização.

5. Contraindicações
A implantação deste dispositivo é contraindicada nos seguintes casos:

• Suspeita ou confirmação da presença de infeção.
•  O tamanho ou a anatomia do doente é insuficiente para acomodar o tamanho da bomba ou do 

cateter implantado.
•  Não é possível implantar a bomba a uma distância igual ou inferior a 2,5 cm (1 pol.) da superfície 

da pele. Implantes mais profundos podem interferir com o acesso ao septo ou com a telemetria. 
•  Suspeita ou confirmação de alergia do doente aos materiais contidos no cateter: elastómeros de 

silicone, sulfato de bário, tungsténio, resina poliacetálica, tinta, aço inoxidável, revestimento de 
hidrogel hidrodeslizante ou conectores de agulhas de plástico (à base de polipropileno e acrílico).

•  Suspeita ou confirmação de alergia do doente aos materiais contidos na bomba: titânio, elastómeros 
de silicone, polifenilsulfona, cola de silicone, fluoreto de polivinilideno, metal MP35N (liga níquel-
cobalto-crómio-molibdénio) ou aço inoxidável (AL29-4, 316L).

• O doente apresentou intolerância prévia a dispositivos implantados.
•  A anatomia da espinal medula do doente é passível de obstruir o fluxo de líquido cefalorraquidiano 

ou de impedir a administração intraespinal de medicamentos.
•  O doente sofre de problemas emocionais, psiquiátricos ou de abuso de substâncias considerados 

impeditivos da administração intratecal de medicamentos.
• O doente irá necessitar de terapêuticas magnéticas.
• O doente irá necessitar de tratamentos hiperbáricos.
•  A ocupação do doente expõe-no a equipamento industrial de alta tensão, ímanes potentes ou torres 

transmissoras, como é o caso de eletricistas, técnicos de eletricidade ou técnicos de RM.

As contraindicações relacionadas com o sulfato de morfina sem conservantes ou a injeção estéril de 
baclofeno devem ser observadas e seguidas de acordo com a rotulagem do medicamento aprovado.
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6. Avisos
6.1 Gerais

AVISO: A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO APROVADOS (por exemplo, COCKTAILS DE 
MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS À BASE DE COMPOSTOS FARMACÊUTICOS, MORFINA COM 
CONSERVANTES, ETC.) COM A BOMBA PROMETRA II PODE RESULTAR NA AVARIA DA BOMBA  
E/OU EM EVENTOS ADVERSOS GRAVES, INCLUINDO A MORTE.

•  Antes de efetuar a perfusão de qualquer substância no cateter, os profissionais médicos deverão 
familiarizar-se e seguir todos os avisos, precauções, contraindicações e instruções conforme 
especificados pelo fabricante da substância perfundida.

•  Os doentes não devem submeter-se a terapêutica hiperbárica, pois a exposição pode resultar na 
subdosagem de medicamento.

•  Selecione e programe sempre dosagens consistentes com a rotulagem do medicamento para evitar  
que seja indevidamente administrado.

•  Em caso de medicação excessiva, consulte o tratamento adequado na rotulagem do medicamento aprovado.
•  Os médicos responsáveis pela implantação, programação, acesso ou manutenção das bombas 

programáveis implantadas devem seguir as instruções de utilização. Os erros técnicos podem resultar 
no reaparecimento de sintomas subjacentes, em sintomas de desmame de medicamentos ou numa 
sobredosagem clinicamente significativa ou fatal.

•  Os componentes do cateter intratecal e da bomba programável Prometra II são fornecidos estéreis 
e apirogénicos. As embalagens devem ser examinadas com atenção antes de serem abertas. Não utilize 
o conteúdo se existirem indícios de danos na embalagem ou no respetivo selo que possam comprometer 
a esterilidade. Não volte a esterilizar o conteúdo de embalagens danificadas ou abertas.

•  Após a utilização, este dispositivo constitui um perigo biológico. Manuseie e elimine de acordo com 
a prática hospitalar aceite e com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

• Não incinere nem envie a bomba para cremação. 
• Não exponha a bomba a temperaturas superiores a 57 ˚C (134,6 ˚F) ou inferiores a 2 ˚C (35,6 ˚F).
•  Em exames de RM, siga sempre as instruções específicas descritas abaixo, na secção intitulada 

“Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) em segurança”. 
•  Se o Alarme do reservatório baixo NÃO estiver “Ligado”, o doente não será avisado quando a quantidade de 

medicamento no reservatório da bomba estiver abaixo de um determinado volume. Por defeito, o Alarme do 
reservatório baixo está “Desligado”. Para o deixar “Ligado”, consulte a secção Alarme do reservatório baixo.

6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 
em segurança

MR RM condicionada

    Aviso: os doentes não devem ser expostos a ambientes de RM enquanto o local cirúrgico não 
estiver totalmente cicatrizado após a implantação da bomba. 

  Aviso: antes de efetuar uma RM num doente com uma bomba Flowonix implantada, é necessário 
identificar o modelo exato da bomba, dado que os procedimentos pré e pós-RM diferem 
significativamente consoante o modelo da bomba.

  Aviso: se NÃO FOR POSSÍVEL determinar o modelo da bomba OU se esta for identificada como 
uma bomba Prometra, É NECESSÁRIO ESVAZIAR A BOMBA de solução de medicamento antes 
de entrar no ambiente de RM. A presença de campos magnéticos fortes, tais como os criados 
por aparelhos de RM, pode causar a abertura das válvulas da bomba Prometra, resultando na 
descarga imediata do conteúdo do reservatório de medicamento e do cateter no doente. Esta 
ocorrência pode resultar na sobredosagem de medicamento, o que pode originar lesões graves 
ou morte do doente. A bomba Prometra II inclui uma válvula ativada pelo fluxo (FAV), que foi 
concebida para evitar um evento de fluxo livre na presença de campos magnéticos fortes. No 
entanto, antes de realizar exames eletivos de RM, é necessário esvaziar o reservatório da bomba 
de medicamento para evitar a possibilidade de sobredosagem no doente.
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6. Avisos 
6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 

em segurança

6.2.1 Determinação do modelo da bomba
O modelo da bomba pode ser identificado através de um dos seguintes métodos:

•  Inquérito pelo programador – Identifica o modelo como Prometra II ou Prometra no ecrã de inquérito 
do programador. 

•  Cartão de identificação do doente – Identifica o modelo da bomba como Prometra II (N.º de modelo 
93827) ou Prometra (N.º de modelo 91827), conforme indicado nos exemplos abaixo:

•  Contacte o médico responsável pela gestão da bomba do doente: o registo médico do doente indica 
o modelo e o número de série da bomba implantada. A Flowonix fornece etiquetas para a ficha médica 
destinadas a facilitar a documentação no registo do doente.

•  Número de série da bomba: existe uma diferença entre os números de série das bombas Prometra e das 
bombas Prometra II. O número de série da bomba Prometra II termina com um X, enquanto o número 
de série da bomba Prometra termina com um número. 

•  Contacte a Flowonix Medical: Apoio ao Cliente através do telefone +1 844-229-6729: As informações 
da bomba podem ser determinadas a partir do nosso sistema de registo de doentes. Este número está 
disponível 24 horas por dia.

MR
Doente:

Médico responsável 
pela implantação:

Série/Lote Data de implantação Volume

Telefone:

Comprimento do cateter implantado:

Localização da ponta do cateter:Localização 
da bomba: 

Doente
Bomba 
Cateter

SE A BOMBA NÃO FOR ESVAZIADA ANTES DA EXPOSIÇÃO A EXAMES 
DE RM (Ressonância Magnética), O DOENTE PODE SOFRER 

LESÕES GRAVES OU MORTE.

Utilize apenas produtos identificados para utilização com os sistemas de perfusão 
Prometra no reabastecimento ou acesso a esta bomba.

MR

www.Flowonix.com
Mount Olive, New Jersey (USA) 0086 PL-82300-L8-02

Cartão de implantação do doente
Bomba programável e cateter intratecal

A sua bomba pode acionar os detetores de metais dos aeroportos.
Em caso de dúvida sobre quaisquer alterações ou sintomas que 
possam estar relacionados com a bomba, contacte imediatamente 
o médico responsável pela implantação.

Se mudar de morada ou de médico, informe imediatamente 
o Apoio ao Cliente através do telefone +1.973.426.9229.

Cartão de identificação da bomba Prometra II do doente

Cartão de identificação da bomba Prometra do doente

Face do cartão

Face do cartão

Verso do cartão

Verso do cartão

Identificação do modelo da BOMBA Identificação do modelo da BOMBA
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6. Avisos 
6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 

em segurança

6.2.1 Determinação do modelo da bomba

•  Tire uma radiografia da bomba: a bomba Prometra II pode ser distinguida da bomba Prometra através 
de raios X, conforme apresentado nas imagens abaixo. A imagem da bomba Prometra II mostra a válvula 
ativada pelo fluxo (FAV) na porta de acesso ao cateter.

O modelo é identificado como Prometra ou não é possível identificá-lo

Se o modelo for identificado como Prometra ou não for possível identificá-lo, não continue com o exame 
de RM. É necessário esvaziar o reservatório da bomba antes da exposição a RM. Contacte o Apoio ao 
Cliente em caso de dúvidas: +1 844-229-6729.

6.2.2 Instruções pré-RM – Situação de não emergência

•  É necessário esvaziar completamente o reservatório da bomba de medicamento seguindo  
os respetivos procedimentos de esvaziamento que se encontram nas Instruções de utilização  
do kit de reabastecimento.

•  Antes de iniciar o exame de RM, o médico deverá determinar se é seguro privar o doente de medicação 
durante o exame. Se for necessária medicação, deve providenciar-se um meio alternativo de 
administração de medicamento (como a administração IV) durante o exame de RM.

•  Antes de agendar um exame de RM e após a sua conclusão, deve confirmar-se o estado da bomba 
efetuando o inquérito a esta a fim de verificar o respetivo funcionamento e definições. 

6.2.3 Instruções pré-RM – Situação de emergência

Se o modelo for definitivamente identificado como Prometra II e não houver tempo para remover o 
medicamento da bomba, continue com as seguintes instruções pré-RM:

 Aviso: não continue com um exame de RM se o volume do reservatório for ≤1 mL ou se esperar 
que seja ≤1 mL aquando do exame de RM. Se existir ≤1 mL de medicamento no reservatório, 
deve ser removido antes do exame. Quando o volume do reservatório for <1 mL, a válvula de 
segurança ativada pelo fluxo (FAV) pode não se fechar. Nesse caso, o medicamento contido 
no reservatório poderá ser administrado em bolus ao doente. Esta ocorrência pode resultar na 
sobredosagem de medicamento, o que pode originar lesões graves ou morte do doente.

  Para determinar a quantidade de medicamento na bomba, efetue o inquérito com um 
programador Prometra. O volume do reservatório é apresentado nos ecrãs de inquérito.  
Se não estiver disponível um programador, o medicamento deve ser removido da bomba.

Radiografia da bomba Prometra Radiografia da bomba Prometra II

Válvula ativada 
pelo fluxo

Porta de acesso ao cateter
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6. Avisos 
6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 

em segurança

6.2.3 Instruções pré-RM – Situação de emergência 

•  Se estiver presente >1 mL de medicamento no reservatório, a FAV fecha-se durante a RM e verifica-se 
o seguinte:

 •  Durante uma RM, a FAV da bomba Prometra II desliga o fluxo de medicamento. Quando isto 
acontece, é administrada uma pequena quantidade, ≤10 µL. O médico deverá determinar se é seguro 
o doente receber esta dose em bolus durante o exame de RM1,2. Se não for, o medicamento deve ser 
completamente esvaziado do reservatório da bomba antes do exame de RM.

 NOTA: 
 1.  Para uma bomba que contenha morfina a uma concentração de 25 mg/mL, será 

administrada ao doente uma dose em bolus <0,25 mg durante o exame de RM. 
 2.  Para uma bomba que contenha baclofeno a uma concentração de 2 mg/mL, será 

administrada ao doente uma dose em bolus <20 µg durante o exame de RM. 

 •  Além disso, a válvula de segurança FAV impede a administração adicional de medicamento enquanto 
a bomba não for manualmente reiniciada após a conclusão do exame de RM. O médico deverá 
determinar se é seguro privar o doente de medicação até a bomba ser reiniciada após o exame  
de RM. Se for necessária medicação, deve providenciar-se um meio alternativo de administração  
de medicamento (como a administração IV ou um emplastro analgésico), tendo em atenção que  
o doente irá receber um bolus de medicamento de até 10 µL durante a RM.

6.2.4  Parâmetros dos exames de RM – Situações de emergência  
e de não emergência 

A bomba programável Prometra II pode ser exposta em segurança a um sistema de RM quando estiverem 
reunidas TODAS as seguintes condições: 

1. O aparelho de RM tem um campo magnético estático de 1,5 Tesla.
2. O aparelho de RM tem um campo com gradiente espacial máximo de 410 Gauss/cm.

  Aviso: ao exceder o limite de 410 Gauss/cm, pode ser aplicada uma força ou um binário 
excessivo, o que pode originar lesões graves no doente.

3.   Uma taxa máxima de absorção específica (SAR) média de corpo inteiro de 2 W/kg durante 20 minutos 
de exame no modo de funcionamento normal.

  NOTA: as condições para realizar exames de RM em segurança descritas neste documento 
referem-se apenas à bomba Prometra II implantada no abdómen. Não foram realizados testes com 
outros locais de implantação ou na presença de outros dispositivos médicos implantados ativos 
ou passivos. Outros dispositivos implantados (tais como pacemakers, derivações abandonadas, 
implantes no joelho, etc.) podem implicar condições de RM divergentes, que poderão originar 
lesões no doente ou a avaria dos dispositivos. 

1  De acordo com Deer et al., Polyanalygesic Consensus Conference 2012: Recommendation for the Management of Pain by Intrathecal (Intraspinal) 
Drug Delivery: Report of an Interdisciplinary Expert Panel, as doses em bolus de 5%-20% da dose diária são normais, mas adverte-se que as 
doses são incrementais à perfusão basal e que podem ocorrer efeitos secundários cumulativos. 

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. Avisos 
6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 

em segurança 

6.2.5 Aquecimento dos tecidos, campo magnético e artefactos de imagem 

Aquecimento dos tecidos adjacentes ao implante durante exames de RM
Em testes não clínicos, a bomba Prometra3 produziu um aumento máximo da temperatura de 1,5 °C 
durante 20 minutos de exame contínuo de RM no modo de funcionamento normal a uma taxa máxima 
de absorção específica (SAR) média de corpo inteiro de 2 W/kg utilizando uma bobina corporal 
de transmissão. 

Considera-se que o aumento de temperatura local produzido pela bomba se situa abaixo de um nível 
preocupante. Na eventualidade pouco provável de o doente sentir um calor desconfortável próximo da 
bomba, o exame de RM deve ser interrompido e os respetivos parâmetros ajustados de forma a reduzir 
a SAR para níveis confortáveis.

Campo magnético estático
Num ambiente de RM de 1,5 T, a bomba apresenta uma força de deflexão magneticamente induzida 
significativa e um binário muito forte. Os campos magnéticos estático e de gradiente produzidos por um 
aparelho de RM poderão interagir com a bomba e causar vibrações. No entanto, quando as bombas são 
implantadas com as técnicas adequadas, o doente pode ser examinado em segurança nas condições 
referidas acima. Se as condições específicas não forem seguidas, o doente pode sofrer lesões graves.  
O doente pode sentir um esticão e/ou uma vibração no local de implantação quando colocado dentro  
do campo magnético. Uma ligadura ou um acessório elástico ajudará a limitar o movimento e a reduzir 
estas sensações enquanto o doente estiver no campo magnético.

Artefactos de imagem
A bomba programável contém componentes ferromagnéticos que provocam a distorção da imagem  
e vazios localizados em regiões substanciais da imagem à volta da bomba. A qualidade da imagem  
de RM será comprometida se a área de interesse se situar próximo da bomba.

Demonstrou-se que os artefactos mais acentuados medidos a partir da extremidade do dispositivo em 
testes não clínicos com uma sequência de spin-eco se projetavam mais de 11 cm para além da bomba. 
Os artefactos de imagem sofreram uma redução de até 36% quando as sequências foram otimizadas para 
imagiologia (por exemplo, menor tempo de eco, diminuição do desvio água-gordura, etc.). As imagens da 
cabeça e das extremidades inferiores, afastadas da localização da bomba Prometra II, não deverão ser 
grandemente afetadas. Os testes não clínicos foram realizados utilizando as sequências GRE e SE ASTM 
F2119 num sistema de RM Intera da Philips Medical Systems (versão do software 12.6.4.3,  
2010-12-02) de 1,5 T com uma bobina corporal no modo de transmissão e receção.

6.2.6 Procedimentos pós-RM 

1.  Confirmação do estado de funcionamento da bomba
Efetue o inquérito à bomba com o programador a fim de verificar o respetivo funcionamento 
e definições. Se o programador apresentar erros da bomba, avance para o Passo 2, “Apagar erros 
da bomba”. Se não forem apresentados erros da bomba, avance para o Passo 3, “Reiniciar a bomba”.

  Aviso: se não for possível confirmar devidamente o estado da bomba, NÃO continue, pois 
a bomba pode não estar a funcionar de forma correta. Contacte o Apoio ao Cliente da Flowonix 
para obter ajuda através do telefone: +1 844-229-6729.

3  Não existem alterações entre a bomba Prometra e a bomba Prometra II que afetem significativamente os testes de RM da ASTM e os parâmetros 
de realização de exames de RM. 
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6. Avisos 
6.2  Condições para realizar exames de ressonância magnética (RM) 

em segurança 

6.2.6 Procedimentos pós-RM 

2. Apagar erros da bomba
 a.  Efetue o inquérito à bomba com o programador a fim de determinar se foram gerados erros durante 

o exame de RM.
 b.  Se forem apresentados erros da bomba, efetue uma paragem de emergência através do programador.
 c. Programe um Bolus a pedido de 0 mg durante 1 minuto. 
 d.  Aguarde 1 minuto até todos os erros se apagarem.
 e.  Efetue o inquérito à bomba com o programador a fim de confirmar se os erros foram apagados. Se 

os erros persistirem, contacte o Apoio ao Cliente da Flowonix para obter ajuda: +1 844-229-6729.

3.  Reiniciar a bomba (se restar medicamento no reservatório durante o exame de RM. Se o medicamento 
tiver sido removido durante o exame de RM, ignorar este passo e avançar para o Passo 4, 
Procedimento de reabastecimento)

 a. Aspire o reservatório da bomba através da porta de reabastecimento. 
 b.  Para tal, fixe a agulha atraumática de 22 G num cilindro de seringa (disponível no kit 

de reabastecimento). 
 c.  Faça avançar a agulha pelo septo de reabastecimento central até a ponta se encontrar 

completamente dentro do reservatório de reabastecimento de medicamento. 
 d.  Esvazie o reservatório da bomba até deixar de se observar um refluxo de líquido para o cilindro da 

seringa. (Consulte as Instruções de utilização do kit de reabastecimento para obter mais detalhes 
sobre o esvaziamento da bomba.)

 e.  Quando a bomba estiver completamente vazia, programe um Bolus a pedido para administrar  
(0,03 mL * concentração) durante 2 minutos (isto não desloca o medicamento, porque 
o reservatório está vazio).

 f.  Aguarde até o Bolus a pedido durante 2 minutos ficar concluído antes de continuar com 
o reabastecimento. 

4. Procedimento de reabastecimento
 a.  Continue com o reabastecimento da bomba de acordo com o procedimento correspondente definido 

nas Instruções de utilização do kit de reabastecimento. 
 b. Confirme se está programada a prescrição correta ou programe uma nova prescrição.

  Aviso: deve seguir-se um período de observação após o Procedimento de reabastecimento  
a fim de monitorizar de perto os doentes relativamente a sintomas clínicos de subdosagem  
ou sobredosagem com base nas informações de prescrição do medicamento. 

7. Precauções
7.1 Gerais
•  Leia atentamente todas as instruções antes da utilização. Siga todas as instruções.
•  Alguns equipamentos podem causar ruído elétrico passível de interferir com a programação. 

Se suspeitar que seja esse o caso, afaste o doente da fonte suspeita de interferência para permitir 
o procedimento de programação. Entre os exemplos de equipamentos que podem causar interferência 
contam-se os monitores de tubos de raios catódicos (CRT) e motores elétricos de grandes dimensões. 

•  Não utilize acessórios que não sejam referidos nestas instruções de utilização. Utilize apenas dispositivos 
e acessórios que sejam referidos para utilização com a bomba programável Prometra II nestas instruções. 

•  Desconhecem-se os efeitos da implantação deste dispositivo em doentes com outros dispositivos 
médicos além de neuroestimuladores. 

•  Uma sensação de dor aquando da injeção que não se tenha verificado em injeções anteriores poderá ser 
um sinal precoce de infeção. 
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7. Precauções
7.2 Implantação
•  A implantação deste dispositivo e a subsequente utilização, reprogramação e reabastecimento 

competem apenas a profissionais médicos qualificados que tenham recebido formação específica para 
a sua implantação cirúrgica, utilização e manutenção. A utilização deste dispositivo por profissionais 
sem a devida qualificação ou formação pode ter consequências graves relacionadas com medicação 
excessiva ou insuficiente. Em caso de medicação excessiva, consulte o tratamento adequado na 
rotulagem do medicamento aprovado.

•  O sistema de bomba e cateter deve ser implantado com cuidado para evitar ângulos agudos ou 
acentuados que possam comprometer a desobstrução do lúmen do cateter.

•  A pressurização excessiva pode danificar o cateter. As seringas pequenas podem criar pressões muito 
elevadas e danificar o cateter ou a ligação do cateter. Não utilize uma seringa com capacidade inferior 
a 10 mL quando aceder à câmara de acesso ao cateter.

•  Se a terapêutica for descontinuada por um período prolongado, a bomba deve ser esvaziada de 
medicamento, enchida com uma solução salina estéril a 0,9% sem conservantes e programada 
com uma taxa de perfusão baixa para manter o cateter desobstruído.

7.3 Compatibilidade do dispositivo
•  Acessórios da bomba. Utilize a bomba programável Prometra II apenas com os acessórios indicados nestas 

instruções de utilização. A utilização de acessórios alternativos pode resultar em danos nos componentes 
Prometra II, numa terapêutica inferior à adequada ou no aumento dos riscos para o doente.

•  Bomba. Utilize apenas com o programador Prometra. 
• Álcool. Não utilize álcool em nenhuma parte do sistema de bomba ou cateter. O álcool é neurotóxico.
•  Meio de contraste. Não injete meio de contraste no reservatório de reabastecimento, porque pode 

danificar a bomba ou prejudicar o seu funcionamento.
•  Dispositivos externos. Não ligue bombas ou dispositivos externos à bomba Prometra II. As pressões 

geradas por uma bomba externa poderiam danificar o sistema de bomba/cateter implantado e resultar 
em lesões graves ou morte do doente.

•  Ultrassons terapêuticos ou litotripsia. A utilização de dispositivos ultrassónicos terapêuticos, tais 
como litotriptores eletro-hidráulicos, não foi testada na bomba Prometra II. Se for necessário utilizar 
litotripsia, não foque o feixe nas proximidades da bomba.

•  Dispositivos médicos. O programador da bomba Prometra pode afetar outros dispositivos médicos. 
A utilização ou interferência com dispositivos médicos, além de neuroestimuladores, não foi estabelecida. 

•  Correntes elétricas aplicadas. A interação da bomba programável Prometra II com correntes elétricas 
aplicadas no corpo, como na cardioversão, desfibrilhação ou com ferramentas cirúrgicas de RF, não foi 
estabelecida. É necessário prestar atenção se o doente receber estes tratamentos. Nos casos em que 
seja prático, a bomba deve ser desligada antes da aplicação de correntes elétricas no corpo do doente. 
É necessário confirmar se a programação da bomba não sofreu alterações o mais brevemente possível 
após o procedimento.

•  Radiação. Não utilize radioterapia na área da bomba. Os efeitos da radiação ionizante na bomba 
programável Prometra II não foram estabelecidos. Estas terapias podem afetar o funcionamento da 
bomba de forma não imediatamente evidente.

•  Campos magnéticos. Regra geral, campos magnéticos iguais ou inferiores a 50 Gauss (por exemplo, 
de ímanes terapêuticos comuns ou dispositivos antirroubo/de controlo de segurança que se encontram 
em aeroportos, bibliotecas e alguns centros comerciais) não afetam a bomba.
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8. Potenciais eventos adversos
A utilização de bombas implantadas é uma ferramenta importante no tratamento de doentes com  
dor intratável ou espasticidade grave. No entanto, podem ocorrer complicações graves, incluindo:

8.1 Possíveis riscos associados a bombas implantáveis programáveis
• Reação adversa aos materiais da bomba
• Bateria gasta
• Hemorragia
• Fenómenos de rejeição pelo organismo
• Bomba com defeito (por exemplo, fuga da câmara de combustível, rutura da bomba)
• Impossibilidade de localizar o septo
• Impossibilidade de programar a bomba devido a avaria ou perda de telemetria do programador
• Inflamação, necrose ou cicatrização da pele sobre a área de implantação
•  Sobredosagem resultante da administração de bolus durante um exame de RM (consulte as condições 

para realizar exames de RM em segurança)
• Erros de programação que resultem em sub ou sobredosagem
• Dor aquando da injeção 
• Torção ou viragem da bomba
•  Bomba implantada demasiado profundamente, resultando em dificuldade ou impossibilidade  

de aceder à porta
• Migração da bomba
• Dor/sensibilidade na bolsa da bomba
• Seroma/hematoma na bolsa da bomba, com ou sem infeção
• Rotação da bomba
• Erosão da pele no local da bomba
• Paragem da bomba
•  Erros de reabastecimento, incluindo injeção na bolsa da bomba, injeção na porta errada, volume 

incorreto, concentração incorreta, dificuldade em aceder à porta da bomba
• Deslocação do septo
• Fuga do septo
• Fluxo lento, errático ou rápido
• Erro de software

8.2 Possíveis riscos associados ao cateter intratecal
• Separação do cateter
• Vincos no cateter 
• Fratura do cateter
• Migração do cateter (não relacionada com complicação cirúrgica)
• Fuga de líquido cefalorraquidiano (LCR) 
• Desconexão 
• Erosão
• Fibrose
• Infeção do espaço intratecal, incluindo meningite
• Formação de massa inflamatória (por exemplo, granuloma)
• Posicionamento incorreto
• Lesões nervosas
• Dor aquando da injeção
• Radiopacidade insuficiente
• Cefaleia pós-punção da dura-máter
• Reação aos materiais do cateter



 BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA® II, Para utilização com o cateter intratecal Página 13

8. Potenciais eventos adversos
8.2 Possíveis riscos associados ao cateter intratecal
• Oclusões parciais ou completas reversíveis ou irreversíveis
• Pressão na espinal medula resultante em paralisia
• Traumatismo, perfuração, laceração da espinal medula
• Infeção do trato subcutâneo do cateter
• Infeção do túnel subcutâneo
• Lacerações/quebras

Em casos raros, pode desenvolver-se uma massa inflamatória na ponta do cateter implantado que pode 
resultar numa disfunção neurológica grave. A cada consulta, os doentes devem ser monitorizados com 
atenção relativamente a quaisquer novos sinais ou sintomas neurológicos, incluindo:
• alteração progressiva do caráter, qualidade ou intensidade da dor ou espasticidade 
• aumento do nível e grau de dor ou espasticidade, apesar da intensificação da dose 
• alterações sensoriais (ou seja, dormência, formigueiro, ardor) 
• hiperestesia e/ou hiperalgesia

As apresentações que exigem diagnóstico imediato incluem: 
• disfunção do intestino e/ou da bexiga 
• mielopatia
• síndrome do cone medular 
• perturbações da marcha ou dificuldades de locomoção
• paraparésia ou paralisia

Caso se suspeite da presença de uma massa inflamatória, a avaliação recomendada deverá incluir uma 
análise do historial do doente e uma avaliação neurológica, procedimentos de diagnóstico radiológico 
(tais como uma TAC com contraste) e a consulta clínica adequada.

A ocorrência de massa inflamatória tem sido associada a uma grande amplitude de doses e concentrações 
de opiáceos. Nenhuma dose ou concentração de opiáceos pode ser considerada completamente isenta 
de risco de ocorrência de massa inflamatória. O risco de ocorrência de massa inflamatória parece ser 
cumulativo ao longo do tempo e aumenta com concentrações e doses mais elevadas de opiáceos.

8.3 Possíveis riscos associados à perfusão intratecal de baclofeno
A programação e monitorização da perfusão requerem atenção redobrada a fim de evitar a descontinuação 
abrupta do baclofeno intratecal. Os sintomas precoces de subdosagem incluem: reaparecimento da 
espasticidade basal, prurido, hipotensão e parestesias. 

O desmame abrupto do baclofeno pode ser fatal. Os sintomas incluem: febre alta, alteração do estado 
mental, recidiva da espasticidade exagerada e rigidez muscular. Se o desmame não for tratado, pode 
resultar em: rabdomiólise, falência de vários órgãos e morte. 

Os sinais e sintomas de sobredosagem incluem: sonolência, vertigens, tonturas, depressão respiratória, 
convulsões, progressão rostral da hipotonia, perda de consciência com progressão para coma.
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9. Equipamento
• Bomba programável Prometra II
• Cateter intratecal
• Tunelizador 
• Programador Prometra (não estéril) 

Os artigos que se seguem podem ser necessários, mas não são fornecidos:
• Manga estéril do programador
• Solução salina estéril a 0,9% sem conservantes 
• Solução de medicamento (substância a perfundir) para reabastecimento, não excedendo 20 mL

10. Utilização da bomba
10.1 Funcionalidades programáveis
O programador da bomba Prometra utiliza telemetria para comunicar informações com a bomba. 
Estas informações incluem:
• Data e hora
• Prescrição atual
• Identificação do doente
• Nome e concentração do medicamento
• Modo do fluxo, dose de medicamento e taxa de administração
• Modelo e número de série da bomba
• Definição e alarme do reservatório baixo
• Alarme de bateria fraca
• Data do próximo reabastecimento

O programador Prometra proporciona aos médicos um acesso prático e não invasivo para interrogar 
e programar a bomba Prometra II implantada. Consulte as Instruções de utilização do programador 
Prometra para obter mais informações sobre a programação da bomba.

10.2 Programar regimes medicamentosos
A bomba programável Prometra II pode ser programada para administrar um fluxo preciso de medicação 
a uma taxa constante ou variável ou pode ser definida para administrar periodicamente uma dosagem 
de medicamento em intervalos de tempo distintos (ou seja, o Modo de fluxo periódico). Existe ainda a 
opção de interromper o atual regime medicamentoso da bomba e administrar uma perfusão imediata de 
medicação (Bolus a pedido). Consulte as Instruções de utilização do programador Prometra para obter 
mais informações sobre a programação da bomba.

 Aviso: a implantação do sistema de bomba programável Prometra II e a subsequente utilização, 
reprogramação e reabastecimento competem apenas a profissionais médicos qualificados que 
tenham recebido formação específica para a sua implantação cirúrgica, utilização e manutenção. 
A prescrição de regimes de perfusão com a bomba compete apenas a médicos que compreendam 
plenamente as relações entre concentração, dose e taxa de perfusão. A utilização deste 
dispositivo por profissionais sem a devida qualificação ou formação pode ter consequências graves 
relacionadas com medicação excessiva ou insuficiente. Em caso de medicação excessiva, consulte 
o tratamento adequado na rotulagem do medicamento aprovado.
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10. Utilização da bomba
10.2 Programar regimes medicamentosos
As seguintes ilustrações descrevem os quatro regimes medicamentosos básicos:

10.2.1 Fluxo constante

O regime de Fluxo constante administra uma dose diária específica, por exemplo, mg/24 h,  
de medicamento a uma taxa de fluxo constante conforme a concentração de medicamento.

10.2.2 Múltiplas taxas

O regime de Múltiplas taxas administra medicação utilizando uma a quatro taxas programadas pelo 
utilizador, que são repetidas diariamente. A dose de medicação específica e o período de tempo são 
programados para cada taxa prescrita.

10.2.3 Fluxo periódico

O regime de Fluxo periódico administra medicação numa sequência de perfusões periódicas. A dose 
de medicação, o tempo durante o qual a dose é administrada e o intervalo a que a dose é repetida 
são programados.

Tempo

Taxa 
de fluxo

Regime de Fluxo constante

Regime de Múltiplas taxas

Tempo (24 horas)

Dose
1

2
3 4

Regime de Fluxo periódico

Tempo

Taxa 
de fluxo
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10. Utilização da bomba
10.2 Programar regimes medicamentosos

10.2.4 Bolus a pedido

O regime de Bolus a pedido substitui temporariamente o atual regime de dose a fim de administrar 
uma perfusão única e imediata de medicação. A dose de medicação e o tempo durante o qual é 
administrada são programados. Quando o Bolus a pedido estiver concluído, a bomba retoma o regime 
previamente programado.

Regime de Bolus a pedido

Tempo

Taxa de 
fluxo

10.3 Definições pré-programadas da bomba
Quando o programador Prometra efetua o inquérito à bomba Prometra II pela primeira vez, os ecrãs de 
estado da bomba apresentam as definições pré-programadas da bomba. O médico pode alterar estas 
predefinições através do programador. 

Parâmetro Descrição Predefinição de dados

Doente Nome ou código Não

Modelo 
da bomba

Modelo da bomba Sim, Prometra

N/S da bomba Número de série da bomba (por exemplo, 
36DA4A77)

Sim, específica da bomba

Ver. da bomba Versão atual do software de controlo (por exemplo, 1.02) Sim, específica da bomba

Medicamento Medicamento contido na bomba Não, especificado 
pelo utilizador

Conc. Concentração de medicamento na bomba Sim, predefinida para  
1,000 mg/mL

Acum. Constante do volume do acumulador (por exemplo, 
2010 µL)

Sim, específica da bomba

Volume do 
reservatório

Volume atual estimado contido no reservatório Sim, 00,0 mL

Alarme res. baixo Alarme que indica que o volume do reservatório está 
em baixo

Sim, como DESLIGADO

Volume res. baixo Definição para ativar o Alarme do reservatório baixo Sim, 2,0 mL

Bateria Estado de carga da bateria da bomba Não, indica a condição, 
por exemplo, OK ou Fraca

Modo do fluxo Fluxo constante, Múltiplas taxas, Fluxo periódico ou 
Bolus a pedido

Sim, como Fluxo 
constante

Próximo 
reabastecimento

Data: mês/dia/ano (mm/dd/aa). Calculada pelo programador, 
surge após a programação do reabastecimento

Não

Dose diária Dose diária programada (por exemplo, 2,005 mg) Sim, como 0,000 mg
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10. Utilização da bomba 
10.4 Alarmes da bomba
A bomba Prometra II tem dois alarmes sonoros que alertam doentes e médicos para um volume do 
reservatório baixo e para erros críticos que causem a paragem de administração de medicamento. Todos 
os alarmes utilizam o mesmo sinal sonoro, mas podem ser distinguidos pelo número de sinais num grupo 
e pela duração de cada um. 

10.4.1 Alarme do reservatório baixo

O Alarme do reservatório baixo avisa os doentes quando a medicação no reservatório da bomba descer 
abaixo de um determinado volume. A bomba assinala uma condição de volume baixo emitindo dois sinais 
sonoros breves (1/4 de segundo) a cada 30 minutos. O alarme continua a ser emitido até ser desligado 
telemetricamente através do programador da bomba Prometra ou até ser programado um novo volume de 
medicamento na bomba.

 O Alarme do reservatório baixo deve ser “Ligado” e o volume de limiar programado através do 
programador da bomba Prometra. Quando as bombas são expedidas pelo fabricante, o Alarme 
do reservatório baixo está definido como “Desligado”. Para obter informações sobre a definição 
do volume do reservatório baixo e a ativação do alarme, consulte as Instruções de utilização do 
programador Prometra.

10.4.2 Alarme de erro crítico

O Alarme de erro crítico alerta doentes e médicos para o facto de a bomba ter parado de administrar 
medicação. A bomba assinala uma condição de erro emitindo três sinais sonoros longos (1/2 de segundo) 
a cada 30 minutos. Este alarme ocorre para qualquer condição detetada que faça com que a bomba não 
administre medicação, incluindo quando a bateria da bomba estiver fraca. 

Se for devido a bateria fraca, o alarme continua a ser emitido até a bomba ser explantada ou até  
a bateria se gastar ao ponto de a bomba deixar de conseguir comunicar com o programador. À medida  
que a bateria fica cada vez mais fraca, o sinal de alarme pode converter-se num sinal sonoro contínuo.  
Se for devido a outra condição de erro, o alarme continua a ser emitido até ser programado um plano  
de administração de medicamento através do programador da bomba Prometra.

Sempre que se efetua um inquérito à bomba, o programador da bomba Prometra lê e apresenta a(s) 
condição(ões) responsável(is) pela emissão do alarme. O programador da bomba Prometra apaga o erro  
e tenta reiniciar a bomba. Se a condição de erro persistir, a bomba reinicia o alarme de erro.

11. Instruções de implantação
Compete ao médico responsável pela implantação selecionar o procedimento e as técnicas cirúrgicas, 
bem como a terapêutica pretendida para o doente. Estas instruções são facultadas apenas a título 
de orientação.

11.1 Preparação da bomba pré-implantação

 Aviso: examine atentamente todas as embalagens. Se alguma embalagem tiver sido danificada  
ou aberta antes da utilização, não utilize o seu conteúdo. Se a bomba tiver caído numa superfície 
dura ou apresentar sinais de danos, não a implante. Não volte a esterilizar quaisquer componentes 
do sistema de bomba.

 Aviso: certifique-se de que o programador está selado numa manga estéril antes de o aproximar  
do campo estéril.



Página 18 BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA® II, Para utilização com o cateter intratecal

11. Instruções de implantação
11.1 Preparação da bomba pré-implantação
 1.  Abra a caixa exterior da bomba e verifique se o número de série da bomba coincide com o indicado 

no cartão de implantação do doente. 
 2. Cole uma das etiquetas da bomba no cartão de implantação do doente.
 3.  Com a bomba ainda na embalagem e voltada para cima, ligue o programador, prima Inquire 

(Inquérito) e coloque o programador sobre a bomba.
 4.  No Menu principal, selecione Setup (Configuração), Pump Setup (Configuração da bomba) e,  

em seguida, Patient Name (Nome do doente).
 5. Introduza o nome do doente utilizando as teclas de navegação e seleção.
 6. Transfira o nome do doente colocando o programador sobre a bomba.
 7.  Em Pump Setup (Configuração da bomba), selecione o Alarme do reservatório baixo e programe-o 

com a posição “LIGADO” no nível de 2,0 mL.
 8. Verifique se o limite de dose diária NÃO está ativado.
 9. Programe colocando o programador sobre a bomba com esta ainda na caixa interior.
10. No Menu principal, selecione Refill (Reabastecimento).
11.  Introduza as informações adequadas (medicamento, concentração, volume de reabastecimento) em 

cada campo e, em seguida, programe a bomba.
12.  Também no Menu principal, selecione Constant flow (Fluxo constante) e continue a programar a dose 

diária prescrita pelo médico.
13.  Remova a bomba da embalagem e transfira a bomba, o cateter e o tunelizador para o enfermeiro 

instrumentista utilizando uma técnica estéril.

11.1.1 Preparação para o enchimento da bomba

1.   Fixe uma seringa estéril cheia com 5 mL de solução salina estéril a 0,9% sem conservantes na agulha 
atraumática de 22 G fornecida no tabuleiro da bomba Prometra II. 

2.  Faça avançar a agulha pelo septo de reabastecimento central até a ponta se encontrar completamente 
dentro do reservatório de reabastecimento de medicamento.

Atenção: não force a agulha. A força excessiva na agulha pode danificar a ponta. Não abane a agulha, 
pois pode danificar o septo ou provocar a fuga de medicamento do reservatório.
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11. Instruções de implantação
11.1 Preparação da bomba pré-implantação

11.1.1 Preparação para o enchimento da bomba

 3. Injete os 5 mL de solução salina estéril a 0,9% sem conservantes no reservatório de medicamento.
 4.  Aguarde até se observar o refluxo de solução salina do reservatório da bomba para o cilindro da 

seringa vazio (certifique-se de que o ar foi completamente expulsado; a presença de um êmbolo pode 
impedir a expulsão da totalidade do ar).

 5.  Nota: o volume do refluxo pode ser superior ou inferior ao volume perfundido. Caso se observe ar, 
repita o procedimento de enchimento com outros 5 mL de solução salina estéril.

 6. Remova a seringa da agulha.
 7.  Nota: dado que permanecerá alguma solução salina estéril no reservatório da bomba, a concentração 

final de medicamento varia conforme o método de enchimento. Consulte abaixo a redução da 
concentração esperada.

 Concentração de medicamento esperada no reservatório da bomba conforme o método de enchimento
 Enchimento sem enxaguamento Enxaguamento com 20 mL de medicamento
 86% 97%
 8.  Se a bomba for enxaguada antes do enchimento, enxague e elimine o volume do refluxo conforme o 

método de enchimento acima indicado.
 9.  Verifique se o volume de substância a perfundir contido na seringa não excede os 20 mL, o volume 

máximo do reservatório da bomba. Fixe a seringa cheia com a substância a perfundir na agulha 
atraumática de 22 G fornecida com a bomba. 

10.  Atenção: quando é enchida pela primeira vez, a bomba Prometra II contém uma pequena quantidade 
(2-3 mL) de água estéril. Como tal, existe uma redução aproximada de 13% na concentração  
de sulfato de morfina ou baclofeno devido à diluição ocorrida aquando do enchimento inicial  
do reservatório de medicamento de 20 mL.

11.  Antes de utilizar a seringa para encher o reservatório da bomba Prometra II, certifique-se  
de que o ar é purgado da seringa e da agulha através do procedimento médico habitual.

12.  Injete a substância a perfundir no reservatório da bomba. Remova o conjunto agulha-seringa  
do septo de reabastecimento. 

13.  Remova e elimine a tubagem de borracha de silicone atada da haste da bomba. 
14.  Fixe uma seringa cheia com 5 mL de solução salina estéril a 0,9% sem conservantes na agulha  

da porta de acesso ao cateter de 20 G. Faça avançar a agulha pelo septo de acesso ao cateter até  
a ponta se encontrar completamente dentro da câmara de acesso ao cateter.
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11. Instruções de implantação
11.1 Preparação da bomba pré-implantação

11.1.2 Enchimento da bomba 

Técnica de enchimento padrão
1.  Irrigue 3 mL dos 5 mL lentamente pelo septo de acesso ao cateter para expulsar o ar do trajeto 

do líquido. Remova o conjunto agulha-seringa da câmara de acesso ao cateter e elimine. 
2.  Obtenha um saco com 1 L de solução salina estéril aquecida (35-40 °C).
3.  Programe um bolus a pedido de 0,3 mg durante 16 minutos e mergulhe imediatamente a bomba 

no banho de solução salina estéril aquecida. 
4. Depois de decorridos 11 minutos, remova a bomba da solução salina e coloque na mesa estéril.
5.  Observe a bomba durante os 5 minutos restantes: a haste da bomba deverá expulsar líquido a cada 8 

segundos (poderá observar-se um jato rítmico ou uma corrente crescente de líquido).

  Aviso: tenha em atenção que é necessário concluir o bolus ou cancelá-lo antes de fixar a 
bomba no cateter para evitar o avanço de medicação para o cateter. Não cancele antes de 
decorrerem 11 minutos para garantir que o trajeto do líquido é completamente enchido.

6.  Caso não se observe líquido depois de seguir estes passos, efetue a “Técnica de 
enchimento alternativa”.

7.  Caso não se observe líquido depois de efetuar a “Técnica de enchimento alternativa”, contacte o 
Apoio ao Cliente da Flowonix através do telefone +1 844-229-6729 para obter mais instruções.

Técnica de enchimento alternativa
1.  Se ainda não o tiver feito, irrigue 3 mL dos 5 mL lentamente pelo septo de acesso ao cateter para 

expulsar o ar do trajeto do líquido. Remova o conjunto agulha-seringa da câmara de acesso ao cateter 
e elimine. 

2.  Abra um kit de reabastecimento Prometra e, com uma tesoura estéril (ou um bisturi estéril), corte uma 
extremidade do conjunto de extensão. Em seguida, remova e elimine o clipe. 

3. Fixe a extremidade cortada da tubagem do conjunto de extensão modificado na haste da bomba.
4.  Retire da incubadora 1 L de solução salina estéril preaquecida.
5.  Programe um bolus a pedido de 0,3 mg durante 16 minutos e mergulhe imediatamente a bomba  

e a tubagem do conjunto de extensão modificado no banho de solução salina estéril aquecida.
6.  Confirme se o líquido na tubagem do conjunto de extensão avança cerca de 2-5 mm a cada 

8 segundos com o acionamento das válvulas. Certifique-se de que o movimento do líquido  
é pulsátil e não devido à expansão térmica. 

7.  Caso não se observe líquido depois de efetuar a “Técnica de enchimento alternativa”, contacte o Apoio 
ao Cliente através do telefone +1 844-229-6729 para obter mais instruções.

  Aviso: tenha em atenção que é necessário concluir o bolus ou cancelá-lo antes de fixar 
a bomba no cateter para evitar o avanço de medicação para o cateter. Não cancele antes 
de decorrerem 11 minutos para garantir que o trajeto do líquido é completamente enchido.
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11. Instruções de implantação
11.2 Implantação do cateter intratecal 
1. Implante o cateter intratecal de acordo com as instruções de utilização do cateter intratecal Prometra.

11.3 Implantação da bomba programável Prometra II
1.  UTILIZE UMA TÉCNICA ESTÉRIL. Inspecione e prepare sempre o local de forma assética de acordo 

com a prática padrão.
2.  Forme uma bolsa subcutânea utilizando uma técnica padrão que garanta um ajuste adequado 

à bomba. Efetue uma colocação de teste para verificar se a bolsa é suficientemente grande para 
acomodar a bomba e se esta não fica debaixo da incisão.

  Aviso: implante a bomba a uma profundidade igual ou inferior a 2,5 cm (1 pol.) debaixo da 
pele. Implantes mais profundos podem interferir com o acesso ao septo ou com a programação.

3. Crie um túnel subcutâneo utilizando o tunelizador.
4.  Empurre o cateter contra o tunelizador até parar e, em seguida, rode o cateter no sentido dos ponteiros 

do relógio até ficar completamente enroscado no tunelizador.

5.  Introduza o tunelizador no local da incisão paravertebral e faça avançar a ponta do tunelizador até ao 
local da bolsa da bomba. Se necessário, utilize um segundo procedimento de tunelização com uma 
saída temporária no plano da linha axilar média.

  Aviso: não perfure a pele nem a parede torácica com a ponta do tunelizador.

6.  Corte o cateter com o comprimento pretendido a um ângulo de 90˚, deixando folga suficiente para o 
movimento do corpo e a ligação da bomba e uns 2-3 cm adicionais caso seja necessário voltar a ligar a 
bomba. Corte sempre pelo menos 5 cm da extremidade proximal do cateter. Certifique-se de que corta 
a direito e sem produzir fragmentos no cateter. Guarde a porção cortada do cateter – a sua medição 
será utilizada para calcular o volume do cateter implantado.

  Atenção: corte sempre o comprimento em excesso do cateter. Se o comprimento em excesso não for 
cortado, pode resultar na oclusão ou em vincos no cateter.

  Aviso: guarde sempre a porção cortada do cateter para medir o comprimento e calcular o 
volume do cateter implantado. Este cálculo é necessário para evitar uma medicação excessiva 
ou insuficiente.
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11. Instruções de implantação
11.3 Implantação da bomba programável Prometra II
7.  Deslize o bloqueio do cateter contra o cateter, com a extremidade maior voltada para a bomba. Alinhe 

a haste da bomba com o lúmen do cateter. Faça avançar o cateter sobre a rebarba existente na haste 
da bomba até um ponto intermédio.

  Aviso: antes de fazer avançar o bloqueio do cateter, certifique-se de que o cateter está 
devidamente posicionado na haste da bomba. O cateter deve estar direito e sem sinais  
de vincos antes de fazer avançar o bloqueio do cateter. Para endireitar o cateter, basta  
puxá-lo ligeiramente. O avanço do bloqueio do cateter sobre um cateter vincado pode  
danificar o cateter.

8.  Faça avançar o bloqueio do cateter até encaixar com um estalido, certificando-se de que a faixa 
radiopaca fica distal em relação à bomba.

 9.  Quando o cateter e o bloqueio estiverem ligados, se for necessário separar e voltar a ligar, corte 
2-3 cm da extremidade do cateter para garantir uma boa ligação.

  Atenção: corte sempre o cateter o mais próximo possível da haste da bomba para evitar que estique 
excessivamente. O cateter pode ficar danificado se for excessivamente esticado. 

10.  Coloque a bomba na bolsa subcutânea, voltada na direção oposta à da linha de incisão, cerca de 
2,5 cm (1 pol.) debaixo da superfície da pele. A bomba deve ficar posicionada de forma a manter 
o septo de acesso ao cateter na posição mediana. Isto proporciona ao cateter uma linha direta 
à coluna e mantém esta área afastada das costelas.
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11. Instruções de implantação
11.3 Implantação da bomba programável Prometra II
11.  Fixe na fáscia subjacente utilizando uma sutura monofilamentar não absorvível por cada orifício 

de sutura da bomba. Este procedimento reduz o risco de migração da bomba e a possibilidade 
de rotação ou viragem da mesma. 

12. Verifique se o cateter não tem vincos ou está constrangido pelas suturas da bomba.
13. Depois de suturar a bomba na bolsa, irrigue a ferida com uma solução antibiótica adequada.
14. Feche o local da incisão de forma que a bomba não fique debaixo da incisão.
15. Irrigue o local paravertebral com uma solução antibiótica adequada.
16. Feche o local de introdução certificando-se de que o cateter permanece direito.
17.  Meça e registe nos registos do doente o comprimento do cateter intratecal que foi cortado. 

Esta medição é necessária para determinar o volume do cateter implantado.
18. Calcule e registe o comprimento e o volume do cateter implantado:

 Comprimento do cateter implantado (cm) = 110 cm – Comprimento do cateter cortado (cm)
 Volume do cateter implantado (mL) = Comprimento do cateter implantado (cm) x 0,0026 mL/cm

  Aviso: meça e registe sempre o comprimento da porção cortada do cateter e calcule e registe 
o comprimento e o volume do cateter implantado. Estes cálculos são necessários para evitar 
uma medicação excessiva ou insuficiente.

11.4 Registo e cartão de implantação do doente
Cada pacote de bomba programável Prometra II inclui uma ficha de registo/controlo da implantação do 
doente. Esta ficha pré-endereçada deve ser preenchida e reenviada à Flowonix Medical, Inc. A Flowonix 
Medical utilizará estas informações para criar um registo da implantação na sua base de dados. 
Os registos de implantação do doente também deverão conter uma cópia.

O doente recebe também um guia do doente e dois cartões de implantação. O cartão de implantação 
do doente contém informações referentes ao cateter intratecal e à bomba programável Prometra II 
implantados. O doente deverá ter sempre consigo o cartão de implantação. É fornecido um segundo 
cartão para dar a um prestador de cuidados, manter no porta-luvas ou noutro local de fácil acesso.

12. Explantação da bomba
O cateter intratecal e a bomba programável Prometra II devem ser explantados apenas de acordo 
com os procedimentos hospitalares. O produto explantado deve ser tratado como constituindo um 
perigo biológico.

 Aviso: a bomba deve ser sempre explantada antes da cremação. A bomba explode  
a altas temperaturas.

13. Cálculos
Consulte o Guia de cálculos suplementares Prometra II.
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14.  Variáveis relacionadas com o doente e exatidão da taxa 
de fluxo

A bomba Prometra II foi concebida para funcionar sem ser afetada por alterações de pressão ou 
temperatura em ambientes de funcionamento normais. 

14.1 Elevação geográfica
Atividades que impliquem alterações de temperatura ou elevação, tais como esquiar, voar, utilizar 
jacuzzis ou saunas, não afetam o funcionamento da bomba. 

Atividades que impliquem um aumento da pressão ambiental igual ou superior a cerca de 1 atmosfera, 
tais como mergulho ou terapêutica hiperbárica, podem fazer com que a bomba pare de administrar 
temporariamente o medicamento. Quando voltar à pressão atmosférica normal, a bomba retoma a taxa de 
administração programada. 

14.2 Variação de temperatura
Atividades que impliquem alterações de temperatura ou elevação, tais como esquiar, voar, utilizar jacuzzis 
ou saunas, não afetam o funcionamento da bomba. Terapias térmicas, como a terapia de aquecimento 
profundo, ou diatermia, não afetam o funcionamento da bomba. 
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14.  Variáveis relacionadas com o doente e exatidão da taxa 
de fluxo

14.3 Exatidão da taxa de fluxo
Embora se recomende vivamente a programação do alarme do reservatório baixo para 2 mL, é importante 
ter em mente que a descida do volume do reservatório para 1 mL não afeta o funcionamento da bomba. 
Esta margem de segurança foi concebida para proporcionar aos doentes uma medida adicional de 
conforto e proteção. 

A exatidão da taxa de fluxo da bomba foi avaliada com várias taxas de perfusão (≈0,05 mL/dia –  
28,8 mL/dia), à temperatura corporal de 37 °C, utilizando regimes de fluxo constante e variável. 

14.4 Longevidade do dispositivo
A vida útil da bomba programável Prometra II depende da taxa de administração de medicamento. 
A bomba Prometra II utiliza um acumulador e um sistema de válvulas de porta dupla para regular a taxa 
de fluxo de forma a poupar a energia necessária para o funcionamento da bomba. A vida útil mínima da 
bomba é de 10 anos a uma taxa de administração de medicamento de 0,25 mL/dia.

Exatidão da bomba vs. volume do reservatório

Vida útil da bomba Prometra vs. taxa de fluxo (0-2 mL/dia)
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15. GARANTIA PARA DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS
Inclui-se uma data de publicação ou revisão destas instruções a título informativo do utilizador. Caso 
tenham decorrido dois anos desde essa data e a utilização do produto, o utilizador deverá contactar 
a Flowonix Medical, Inc. a fim de averiguar se estão disponíveis mais informações sobre o produto.

A Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) garante ao comprador original deste produto que o mesmo está 
isento de defeitos de material e fabrico durante um período de um ano a partir da data da primeira 
compra. A responsabilidade ao abrigo desta garantia limitada do produto limitar-se-á à reparação ou 
substituição do produto com defeito, conforme o exclusivo critério da Flowonix, ou ao reembolso do 
preço líquido desembolsado. Esta garantia limitada não cobre o desgaste originado pela utilização normal 
ou defeitos decorrentes de utilização indevida deste produto.

NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ESTA GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO 
SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, 
ENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO 
A UMA DETERMINADA FINALIDADE. A FLOWONIX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE SI, 
EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU DECORRENTES 
DO MANUSEAMENTO OU DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

Alguns estados/países não permitem a exclusão de garantias implícitas ou de danos incidentais ou 
decorrentes. Pode ter direito a compensações adicionais ao abrigo das leis do seu estado/país.

As marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Patentes emitidas e pendentes nos EUA e noutros países. Consulte as informações mais atualizadas 
em flowonix.com.
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