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Glossário
Abdómen: espaço mole entre as costelas e os ossos da anca

Anestesia: medicamento que faz com que se perca a capacidade de sentir dor, entre 
outras sensações

Aracnoide: a membrana protetora intermédia que reveste o cérebro e a espinal medula

Bolus: dose elevada ou concentrada de medicamento 

Cardioversão: “arranque” elétrico do coração para corrigir ritmos irregulares. Também 
pode ocorrer com medicação.

Cateter: pequeno tubo flexível

Crónica: prolongada

DEHP: bis(2-etil-hexil)ftalato, um plastificante contido no PVC

Desfibrilhação: paragem da vibração do coração, em “fibrilhação” em vez de bombear 
normalmente. Frequentemente efetuada mediante aplicação de eletricidade através de 
pequenas placas, mas também pode ocorrer com medicação.

Dura-máter: a membrana protetora mais exterior que reveste o cérebro e a espinal medula

Epidural: localizada fora da dura-máter ou anestesia injetada neste espaço.

Espaço intratecal: área cheia de líquido à volta da espinal medula

Explantação: retirar; o contrário de implantação

FDA: Food and Drug Administration (Agência Federal dos Produtos Alimentares 
e Farmacêuticos dos EUA)

Granuloma: massa inflamatória

Hiperbárica: pressão superior à pressão atmosférica normal

Implantação: colocar

Intratável: difícil de gerir; complicada de tratar, aliviar ou curar

Látex: borracha natural

LCR: líquido cefalorraquidiano

Meio de contraste: corante visível em exames de raios X

Palpável: aquilo que se pode sentir pelo tato

Programável: passível de ser controlado remotamente

Prometra: marca da bomba de administração de medicamentos programável e do sistema 
de bomba da Flowonix Medical

PVC: cloreto de polivinilo, um material plástico

Solução salina: água salgada equilibrada de forma a coincidir com a composição 
do organismo

TAC: exame não magnético e não invasivo utilizado para verificar a posição 
do cateter intratecal

Telemetria: transmissão remota de dados

Vértebras/Corpos vertebrais: ossos ou segmentos que compõem a coluna vertebral e pelos 
quais passa a espinal medula

Via oral: através da boca
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Informações descritivas
O seu médico recomendou-lhe este tratamento porque os tratamentos anteriores não 
foram adequados para o controlo dos seus sintomas. Este Guia do doente vai ajudá-lo 
a compreender o sistema de bomba programável Prometra II e responder às dúvidas 
que possa ter sobre este tratamento. Não obstante, trata-se apenas de um guia; as 
fontes de informação mais indicadas são sempre o seu médico e enfermeiro. Peça-lhes 
para explicarem qualquer aspeto que não fique claro e siga sempre as suas instruções 
relativamente ao sistema de bomba programável Prometra II.

Potenciais benefícios do sistema de bomba programável Prometra II

A espinal medula é a principal via de informação que liga o cérebro a todos os restantes 
nervos do corpo humano. Se tomar um comprimido por via oral (através da boca), o 
medicamento tem maior dificuldade em chegar à espinal medula, dado que o organismo 
absorve a maior parte pelo caminho. A administração desta dose diretamente na espinal 
medula reduz a quantidade de medicação necessária para controlar os sintomas. Por 
exemplo, estudos publicados demonstram que pode tomar 1/100.º da sua medicação 
quando administrada no espaço intratecal (espaço cheio de líquido à volta da espinal 
medula) e obter o mesmo alívio dos sintomas. Com uma dosagem intratecal muito menor, 
os efeitos secundários poderão sofrer uma redução. Por outro lado, o seu médico poderá 
aumentar-lhe a dosagem sem originar tantos efeitos secundários.

Disco

Espaço epidural

Dura-máter e aracnoide

Espaço intratecal

Espinal medula

Processo espinhoso  
da vértebra

Corpo vertebral

Dura-máter

Espaço intratecal  
cheio de LCR 

Espinal medula
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Informações descritivas 
Finalidade do dispositivo (indicações de utilização aprovadas)

O sistema de bomba programável Prometra II está aprovado para efetuar a perfusão de 
sulfato de morfina sem conservantes diretamente no espaço intratecal a fim de aliviar a dor 
crónica (prolongada) intratável (difícil de gerir) ou a injeção estéril de baclofeno com vista 
ao tratamento de espasticidade grave. A bomba também permite a utilização de solução 
salina (água salgada) estéril sem conservantes ou meio de contraste (corante visível em 
exames de raios X) intratecal. O seu médico pode decidir colocar outros medicamentos na 
bomba além de morfina ou baclofeno. Esta decisão é da responsabilidade do médico, uma 
vez que não foi aprovada a utilização de outros medicamentos com o sistema de bomba 
programável Prometra II. 

Leia o rótulo do medicamento para obter mais informações. A National Library of Medicine 
em www.nlm.nih.com é uma boa fonte de informação sobre medicamentos.

Descrição do dispositivo

O sistema de bomba programável Prometra II administra medicamentos diretamente na 
medula espinal. A bomba Prometra II e o respetivo cateter intratecal estão isentos de látex, 
PVC e DEHP.

BombaCateter



Página 4 GUIA DO DOENTE, Para utilização com o sistema de bomba programável Prometra® II

Informações descritivas
Descrição do dispositivo

Um pequeno cateter intratecal com orifícios próximo da extremidade é cuidadosamente 
posicionado no espaço intratecal e fixado na bomba programável Prometra II implantada no 
abdómen (o espaço mole entre as costelas e os ossos da anca). O cateter tem uma ponta 
radiopaca que é visível em exames de raios X.

A bomba tem um septo de reabastecimento central que um médico ou enfermeiro consegue 
sentir debaixo da sua pele (por palpação). O medicamento será reabastecido a cada 30-60 
dias acedendo a esta porta de reabastecimento com uma agulha fina. Se necessário, o 
enfermeiro ou médico pode aceder ao cateter diretamente para administrar um bolus (dose 
elevada ou concentrada) de medicamento através do septo de acesso ao cateter.

Quando receber inicialmente a bomba, e na maioria dos reabastecimentos, o médico 
ou o enfermeiro utilizará um programador portátil, como um telecomando, para definir 
a quantidade e a frequência de administração do medicamento. A bomba programável tem 
capacidade para administrar diferentes quantidades de medicamento a diferentes alturas  
do dia, por exemplo, mais de noite enquanto estiver a dormir e menos durante o dia.

Saliência palpável, 3 mm

Septo grande de reabastecimento, 
11 mm diâm. Apto para mais de 

1000 punções.

Septo de reabastecimento fácil

Anel palpável,  
15 mm diâm.
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Informações descritivas
Descrição do dispositivo

Decidir se a bomba é adequada para si

O sistema de bomba não deve ser implantado: contraindicações

• Quando tiver uma infeção, como um abcesso dentário ou uma escara.
•  Se o seu tipo de corpo não conseguir acomodar com conforto ou segurança o tamanho  

e o peso da bomba.
•  Se não for possível implantar a bomba a uma profundidade de 2,5 cm (1 pol.) debaixo 

da pele. 
•  Com uma anatomia da espinal medula passível de obstruir o fluxo de líquido 

cefalorraquidiano ou de impedir a administração intratecal de medicamentos.
•  Se trabalhar ou viver próximo de equipamento industrial de alta tensão, torres 

transmissoras ou ímanes potentes.
• Se necessitar de tratamentos hiperbáricos.
•  Se tiver alergias aos materiais do cateter, incluindo borracha de silicone, resina acetálica 

ou tungsténio.
•  Se tiver alergias aos materiais da bomba, incluindo borracha de silicone, polifenilsulfona, 

borracha Buna-N, metal MP35N (liga quaternária Nimonic multifásica essencialmente 
composta por crómio, cobalto, molibdénio e níquel), titânio, fluoreto de polivinilideno, 
aço inoxidável, resina epóxi, resina acetálica ou tungsténio.

• Se for considerado um candidato inadequado após a avaliação psicológica.
•  Se tiver menos de 22 anos. Desconhece-se a segurança e a eficácia da utilização em 

doentes menores de 22 anos. 
•  Se tiver alguma contraindicação ao sulfato de morfina sem conservantes ou ao baclofeno 

de acordo com a rotulagem do medicamento aprovado. A National Library of Medicine em 
www.nlm.nih.com é uma boa fonte de informação sobre medicamentos.

Programador Prometra
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Informações descritivas
Decidir se a bomba é adequada para si

Depois de implantada a bomba: avisos e precauções

Evitar correntes elétricas aplicadas

A interação do sistema de bomba programável Prometra II com correntes elétricas aplicadas 
no corpo, como na cardioversão ou desfibrilhação, não foi estabelecida. Se a situação não 
for de emergência, a bomba deve ser desligada antes da aplicação de correntes elétricas. 
O seu médico necessitará de confirmar se a programação da bomba não sofreu alterações o 
mais brevemente possível após o procedimento.

Evitar ímanes potentes, tais como de RM

Durante um exame de RM, a bomba pode parar de administrar o medicamento. O seu 
médico pode providenciar um meio alternativo de administração de medicamento (como 
a administração IV) durante um exame de RM. Após o exame de RM, o seu médico deve 
efetuar um procedimento de reinicialização para repor na bomba a taxa de fluxo programada. 

Testes demonstraram que a bomba Prometra II pode ser exposta em segurança a sistemas 
de RM específicos quando estiverem reunidas determinadas condições obrigatórias. 
É necessário que o seu médico compreenda e respeite estas condições obrigatórias antes 
de qualquer exposição a um ambiente de RM. 

Evitar torres transmissoras, antenas elétricas grandes e equipamento de solda em utilização

A exposição pode resultar na avaria da bomba. Fale com o médico responsável pela 
implantação ou gestão da bomba sobre o seu ambiente local e (potencial) ocupação.

Não utilizar radioterapia na área da bomba

Os efeitos da radiação ionizante no sistema de bomba programável Prometra II não foram 
estabelecidos. Estas terapias podem afetar o funcionamento da bomba de forma não 
imediatamente evidente.

Riscos

O sistema de bomba programável Prometra II é uma ferramenta importante no tratamento 
de doentes com dor intratável e espasticidade grave. No entanto, existem potenciais efeitos 
secundários e complicações que é necessário compreender. Além disso, dado que a bomba 
e o cateter são colocados durante uma intervenção cirúrgica, podem ocorrer complicações 
na cirurgia. Fale sempre com o seu médico sobre os potenciais riscos e benefícios desta 
terapêutica e exponha as suas dúvidas. 

Por fim, considerando que o sistema de bomba programável Prometra II pode permanecer 
implantado durante dez (10) ou mais anos, dispense o tempo necessário para se familiarizar 
bem com a terapêutica e desempenhar um papel ativo no resultado.
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Informações descritivas
Decidir se a bomba é adequada para si

Riscos

As potenciais complicações podem incluir:
•  Acumulação de líquido límpido, hemorragia, infeção e inflamação próximo dos locais 

cirúrgicos. Se observar vermelhidão, inchaço ou dor no local de implantação ou tiver febre, 
consulte imediatamente o seu médico. As infeções ocorrem em 5-10% dos doentes e são 
normalmente tratadas com antibióticos.

•  Bateria gasta ou bomba avariada, cessando a administração de medicação. Ocorre em 1% 
dos doentes e exige a remoção da bomba.

•  Quebra, bloqueio, separação, vincos e movimento do cateter. Se observar um aumento 
dos sintomas, contacte imediatamente o seu médico. Ocorre em 15% dos doentes e pode 
exigir nova operação para reposicionar ou substituir o cateter.

•  Erosão do cateter ou da bomba através da pele. É extremamente raro e não ocorreu com 
a bomba Prometra II.

•  Bomba virada, impossibilitando os reabastecimentos. Ocorre sobretudo depois de 
“remexer” na bomba. Ocorre em 1% dos doentes. Poderá ser revirada sem cirurgia ou 
exigir cirurgia. 

•  Impossibilidade de programar o dispositivo devido a avaria ou perda de telemetria do 
programador. Não ocorreu em nenhum dos doentes do nosso estudo, mas existe essa 
possibilidade. Se for permanente, é necessário remover e substituir a bomba.

•  Massa inflamatória (granuloma) ou cicatrização próximo do cateter. É pouco frequente, 
ocorrendo com dispositivos semelhantes em menos de 2% dos doentes. Normalmente, 
ocorre anos após a cirurgia inicial. Deve informar imediatamente o seu médico sobre 
quaisquer novos sinais ou sintomas neurológicos, incluindo:

 • Ardor, dormência ou formigueiro
 • Aumento da dor, apesar da intensificação da dose 
 • Aumento da sensibilidade a estímulos ou dor 
 • Alteração progressiva do tipo ou quantidade de dor

•  Dor aquando da injeção Se for diferente de reabastecimentos anteriores, pode tratar-se  
de um sinal precoce de infeção. Consulte as informações relativas a infeção acima.

•  Erros de programação ou reabastecimento que originem sub ou sobredosagem. 
Menos de 3% das vezes, os erros ocorrem devido a erros de cálculo por parte dos 
profissionais médicos. 

•  Rejeição do material do cateter ou da bomba que exija a possível remoção dos implantes. 
É extremamente raro, ocorrendo em menos de 0,5% dos doentes.

•  Nova operação. A nova operação antes da avaria de uma bateria normal ocorre  
em 15% dos doentes sobretudo devido a infeção ou movimento do cateter.
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Informações descritivas
Decidir se a bomba é adequada para si

Riscos

•  Cicatrização externa ou interna nos locais cirúrgicos da bomba e do cateter. Todas as 
pessoas têm uma tendência diferente para criar maior ou menor cicatrização, que varia 
consoante uma amplitude de fatores. O seu médico é a pessoa mais indicada para o 
informar sobre este assunto.

•  Lesões ou pressão da espinal medula ou lesões nervosas que causem dificuldade em 
movimentar-se, perda parcial do movimento ou paralisia. Trata-se de uma complicação 
pouco frequente que ocorre em 2% dos doentes. Normalmente, exige cirurgia para 
substituir ou remover a bomba e o cateter.

•  Fuga de líquido cefalorraquidiano, causando cefaleias ou tinido nos ouvidos. Ocorre em 
7% dos doentes. A fuga pode resolver-se sozinha, como aconteceu em todos os doentes  
do nosso estudo. Se não for esse o caso, pode ser necessária uma nova operação para 
conter a fuga.

•  Outros riscos associados a cirurgia e anestesia geral ou local. O seu médico é 
a pessoa mais indicada para o informar sobre os riscos específicos com base no 
seu historial individual.

•  Reabertura de uma ferida previamente fechada. Ocorre em 3% dos doentes 
e normalmente, a reparação exige nova operação com anestesia local.

Potenciais efeitos secundários da morfina

•  Em caso de náuseas, consulte o seu médico ou farmacêutico para saber como as reduzir 
(por exemplo, tomando anti-histamínicos, deitando-se por 1 a 2 horas e movimentando 
a cabeça o mínimo possível). 

•  Esta medicação pode causar dependência, sobretudo se for utilizada regularmente por 
um período prolongado ou em doses elevadas. Nesses casos, podem ocorrer reações 
de desmame (tais como, inquietude, olhos lacrimejantes, pupilas dilatadas, suores, 
corrimento nasal) caso pare subitamente de tomar este medicamento. Para evitar reações 
de desmame, o seu médico pode reduzir gradualmente a dose. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico para obter mais detalhes e comunique imediatamente quaisquer reações 
de desmame. 

•  Quando esta medicação é utilizada por um período prolongado, pode não funcionar tão 
bem. O seu médico poderá necessitar de aumentar a dose ou alterar a medicação. Fale 
com o seu médico se esta medicação deixar de funcionar bem. 

•  Juntamente com os respetivos benefícios, esta medicação pode, em casos raros, causar 
um comportamento anormal de dependência do medicamento. Este risco pode ser 
acrescido caso tenha abusado de álcool ou drogas no passado. Utilize esta medicação 
exatamente conforme prescrito para reduzir o risco de dependência. 

• Informe o seu médico se a dor persistir ou se agravar. 
•  Pode ocorrer náuseas, vómitos, obstipação, vertigens, tonturas, sonolência, aumento 

da transpiração ou sensação de boca seca. Pode ocorrer dor, vermelhidão ou inchaço 
no local da injeção se esta medicação for administrada no músculo ou debaixo da pele. 
Se algum destes efeitos persistir ou se agravar, informe imediatamente o seu médico 
ou farmacêutico. 

•  Para evitar a obstipação, siga uma dieta adequada, rica em fibra, beba muita água e 
pratique exercício físico. Consulte o seu farmacêutico para o ajudar a escolher um laxante 
(por exemplo, de tipo estimulante com amaciador de fezes). 

•  Lembre-se de que o seu médico prescreveu esta medicação porque considerou que o 
benefício para si é superior ao risco de efeitos secundários. Várias pessoas tomam esta 
medicação sem sentirem efeitos secundários graves. 
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Informações descritivas
Decidir se a bomba é adequada para si

Potenciais efeitos secundários da morfina

•  Informe imediatamente o seu médico se ocorrer algum destes efeitos secundários pouco 
prováveis, mas graves: respiração lenta/superficial, desmaios, alterações mentais/de humor 
(tais como, agitação, alucinações, confusão), dificuldade em urinar, alterações da visão, 
batimento cardíaco lento/rápido. 

•  Informe imediatamente o seu médico se ocorrer algum destes efeitos secundários raros, 
mas muito graves: dor de estômago/abdominal acentuada, alteração na quantidade de 
urina, convulsões. 

•  É raro ocorrer uma reação alérgica muito grave a este medicamento. Todavia, consulte 
imediatamente um médico se observar quaisquer sintomas de reação alérgica grave, 
incluindo: erupção cutânea, prurido/inchaço (especialmente do rosto/língua/garganta), 
tonturas acentuadas, dificuldade em respirar. 

•  Esta lista de possíveis efeitos secundários não é exaustiva. Se observar outros efeitos não 
referidos acima, contacte o seu médico ou farmacêutico.

Potenciais efeitos secundários do baclofeno

A programação e monitorização da bomba requerem atenção redobrada a fim de evitar alguns dos 
riscos e problemas associados ao baclofeno. De forma a diminuir estes riscos, deve comparecer 
regularmente às consultas de seguimento e seguir sempre as instruções do seu médico do estudo.

Os potenciais efeitos secundários do baclofeno incluem: 
•  A ineficácia do medicamento para a gestão dos seus sintomas.
•  Lembre-se de que o seu médico prescreveu esta medicação porque considerou que o 

benefício para si é superior ao risco de efeitos secundários. Várias pessoas tomam esta 
medicação sem sentirem efeitos secundários graves. 

•  Suores, diarreia, obstipação, erupção cutânea, problemas emocionais, pensamentos 
anormais e alteração súbita da personalidade, cefaleia, tonturas, convulsões, acidente 
vascular cerebral, respiração lenta ou rápida, pneumonia, êmbolo pulmonar (um coágulo 
de sangue no pulmão), diminuição ou aumento súbito da tensão arterial, frequência 
cardíaca lenta ou rápida, palpitações, ritmo cardíaco anormal, retenção urinária, falência 
renal, aumento do tónus muscular, diminuição do tónus muscular. Se algum destes efeitos 
persistir ou se agravar, informe imediatamente o seu médico ou farmacêutico. 

•  Esta lista de possíveis efeitos secundários não é exaustiva. Se observar outros efeitos não 
referidos acima, contacte o seu médico ou farmacêutico.

Efeitos secundários graves do baclofeno

Os efeitos secundários graves podem ocorrer devido a uma sobredosagem, subdosagem 
ou paragem súbita da administração de baclofeno. Dirija-se imediatamente ao serviço de 
urgências médicas se surgirem sinais de sub/sobredosagem:
•  Os sintomas precoces de subdosagem ou desmame de baclofeno podem incluir o 

reaparecimento da espasticidade basal, prurido cutâneo, tensão arterial baixa e sensação 
generalizada de “picadas” na pele.

•  Os sinais de sobredosagem podem incluir sonolência, vertigens, tonturas, respiração lenta 
ou difícil, convulsões e perda de consciência passível de resultar em coma. 

•  O desmame abrupto do baclofeno pode ser fatal. Os sinais de paragem súbita do fluxo 
(ou “desmame abrupto”) de baclofeno na sua coluna podem traduzir-se em: febre alta, 
alteração do estado mental (o que pode incluir confusão, amnésia, privação do uso 
da razão, mudanças drásticas de humor) e aumento súbito da espasticidade. Se não 
receber tratamento médico, a paragem súbita do fluxo de baclofeno pode resultar em 
decomposição do tecido muscular, falência de vários órgãos e morte. 
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Informações descritivas
Decidir se a bomba é adequada para si

Benefícios

Normalmente, o sistema de bomba programável Prometra II é implantado quando 
o tratamento convencional da dor já não é eficaz. Os benefícios previstos incluem:

• Melhoria do alívio dos sintomas
• Menor necessidade de medicação oral
• Menos efeitos secundários devido à dosagem intratecal reduzida
• Maior funcionalidade e atividades quotidianas

Antes, durante e depois do procedimento 

Cirurgia de implantação da bomba

O sistema de bomba programável Prometra II é colocado no corpo numa intervenção 
cirúrgica com a duração habitual de 1 hora. O doente recebe anestesia, o que lhe permite 
dormir durante a intervenção cirúrgica sem sentir dor. O seu médico irá facultar-lhe 
instruções específicas sobre como se preparar para a cirurgia.

Tanto a bomba como o cateter são implantados debaixo da pele. É efetuada uma pequena 
incisão nas costas para permitir o acesso ao canal vertebral. A ponta do cateter contorna 
a coluna até ao espaço intratecal recorrendo a um tipo de raios X. Normalmente, o médico 
coloca a bomba mais ou menos ao nível da cintura (abdómen), acima do osso da anca e 
abaixo das costelas, num dos lados. O cateter é tunelizado debaixo da pele desde o ponto 
de entrada na coluna, à volta da cintura, até à bomba. O comprimento do cateter é então 
adaptado à anatomia em questão e o cateter é ligado à bomba. O seu médico pode optar 
por utilizar suturas próximo do local onde o cateter entra na coluna. Estas ajudam o cateter 
a manter a respetiva posição.

A bomba será enchida e programada para administrar a medicação a uma taxa constante 
ou variável, mas também pode ser definida para administrar uma dosagem repetida a alturas 
especificadas. O seu médico determinará qual o melhor plano de medicação para si.

Quando acordar, verá duas incisões. O seu médico efetuou-lhe uma incisão no abdómen 
para colocar a bomba. Foi-lhe efetuada outra pequena incisão nas costas para posicionar 
o cateter na coluna.

Consultas de seguimento

A sua primeira consulta de seguimento será agendada uma a duas semanas após a cirurgia. 
Nesta consulta, o seu médico irá observar o local cirúrgico e rever o plano da terapêutica 
medicamentosa que foi iniciado quando recebeu a bomba. 
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

Reabastecimentos

O seu médico irá agendar consultas regulares de reabastecimento da bomba conforme 
necessário para que esta não fique sem medicação. Normalmente, terão lugar a cada  
30-60 dias. Apenas o seu médico ou enfermeiro pode programar a bomba para administrar 
medicação. É importante NÃO faltar a uma consulta de reabastecimento. Deve informar 
sempre o seu médico o mais brevemente possível caso pense faltar a uma consulta a fim 
de agendar uma nova consulta ou tomar outras providências. Se a bomba não for reabastecida 
de forma atempada, pode ficar vazia e o doente não receberá o medicamento necessário. 
Quando ficar sem medicamento, os sintomas podem variar entre relativamente ligeiros a muito 
graves consoante o medicamento que recebia, como é o caso do baclofeno, podendo ocorrer 
riscos graves devido à paragem súbita da administração. O seu médico pode descrever-lhe os 
sintomas que poderá esperar se a bomba ficar sem medicação ou se parar de a receber da 
bomba por algum motivo.

Para reabastecer a bomba, o seu médico introduz uma agulha especial com o tamanho 
e comprimento exatos através do septo de reabastecimento central. Na maioria dos doentes, 
este procedimento causa apenas uma ligeira sensação de picada. Em seguida, o seu médico 
ou enfermeiro esvazia completamente a bomba. A bomba deve ser esvaziada para medir a 
quantidade de medicação nela restante. Isto permite verificar se a bomba esteve a administrar 
a quantidade certa de medicamento à sua espinal medula. O seu médico reabastece então a 
bomba fixando um conjunto de seringa e tubagem cheio com a medicação na agulha especial 
e empurrando a medicação para dentro do reservatório da bomba. Em seguida, o seu médico 
ou enfermeiro programa a bomba para administrar a medicação através do programador. 
Quando a bomba tiver sido reabastecida e programada pelo seu médico, irá administrar 
automaticamente a medicação à taxa de dosagem programada.

O que devo esperar após a cirurgia? 

Após a cirurgia, pode apresentar alguma vermelhidão e sensibilidade na área onde foi 
efetuada a incisão. Normalmente, desaparecem depois de algumas semanas. No entanto, 
contacte o seu médico ou enfermeiro se observar alterações invulgares na área da pele por 
cima da bomba, tais como, aumento do inchaço, vermelhidão ou sensibilidade.

Durante os primeiros dias depois de receber a bomba, deve evitar grandes esforços 
e atividades cansativas, tais como, levantar ou empurrar, carregar objetos pesados, correr 
e nadar. Siga todas as instruções do seu médico relativas à bomba. Quando a incisão 
cicatrizar, deverá poder retomar as atividades quotidianas normais, tais como, tomar  
banho e praticar exercício físico. 
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

Terei de usar um penso por cima da bomba?

É necessário usar um penso até a incisão cicatrizar. Após uma consulta de reabastecimento, 
poderá ser colocado um penso por cima da área onde a agulha foi introduzida.

Dará para perceber que tenho uma bomba?

Depois de a incisão cicatrizar, é provável que a bomba produza uma ligeira saliência no 
seu abdómen. Em pessoas mais magras, a saliência tende a ser mais evidente do que em 
pessoas mais volumosas. O seu médico poderá mostrar-lhe imagens do aspeto da bomba nos 
diferentes tipos de corpo. 

Tenho de usar determinados tipos de vestuário?

Isso depende do local onde a bomba é colocada. Deve evitar vestuário que exerça fricção 
ou fique justo no local da incisão imediatamente após a cirurgia. Use vestuário solto e 
confortável no dia da cirurgia de implantação. Depois de as incisões cicatrizarem, deverá 
poder usar o seu vestuário normal.

Posso deslocar a bomba, por exemplo, se for desconfortável?

A bomba foi colocada com o septo de reabastecimento voltado para cima para que possa 
comunicar com o programador no consultório do seu médico. Nunca desloque, torça ou rode 
a bomba, pois pode virar a bomba ou danificar o cateter. Qualquer uma destas ocorrências 
pode interferir na administração do medicamento ou exigir nova operação. Não obstante, 
o movimento normal não deverá resultar em danos no cateter ou na bomba.

Como sei se a bomba continua a funcionar depois de bater com ela ou se eu cair? 
E em relação ao cateter?

É pouco provável que um impacto ligeiro afete a bomba ou o cateter. Todavia, se se tiver 
magoado ao cair, é possível que tenha danificado a bomba ou o cateter. Se sentir um aumento 
significativo dos sintomas ou observar sintomas invulgares, contacte imediatamente o seu 
médico. Para confirmar se a bomba e o cateter estão a funcionar, o seu médico ou enfermeiro 
irá verificar a quantidade de medicação restante na bomba. Se restar demasiada, pode realizar 
uma radiografia ou TAC para verificar se o cateter e a bomba estão corretamente posicionados.

A bomba aciona detetores de metais? A passagem de detetores portáteis é segura?

É possível. E dado que alguns seguranças não estão familiarizados com o cartão de 
implantação que lhe será facultado, poderão pedir-lhe para lhes mostrar o local da bomba. 
Tenha este aspeto em consideração ao vestir-se para comparecer em tribunais, aeroportos 
e outras instituições onde possa deparar-se com detetores de metais. Se for necessário 
submeter-se à passagem de detetores portáteis por seguranças, por exemplo, no aeroporto, 
a programação não será afetada.
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

O que devo fazer se a bomba emitir um sinal sonoro ou fizer ruído?

A bomba programável Prometra II tem dois alarmes. Ambos os alarmes utilizam o mesmo 
sinal sonoro, mas com uma duração diferente e um número de sinais distinto num grupo. 
Contacte imediatamente o seu médico se estes alarmes forem emitidos.

O Alarme do reservatório baixo avisa-o quando a medicação no reservatório da bomba descer 
abaixo de um determinado volume. O seu médico pode definir esse volume e o alarme pode 
ser ligado através do programador. Se o alarme estiver ligado e o volume do reservatório ficar 
em baixo, a bomba emite dois sinais sonoros breves a cada 30 minutos. O alarme continua 
a ser emitido até o seu médico o desligar através do programador ou reabastecer a bomba.

O Alarme de erro crítico indica que a bomba parou de administrar medicação. A bomba 
emite três sinais sonoros longos a cada 30 minutos. Este alarme ocorre sempre que a 
bomba não estiver a administrar medicação, incluindo quando a bateria da bomba estiver 
fraca. Depois de ocorrido o Alarme de erro crítico, a bomba para de bombear a medicação. 
O seu médico não pode desligar o alarme com o programador. A bomba continua a emitir 
sinais sonoros até ser substituída ou a bateria ficar totalmente gasta. Não existe forma 
de substituir apenas a bateria. É necessário separar a bomba do cateter e substituí-la. 
É possível implantar e ligar uma nova bomba ao cateter original. Contacte o seu médico 
o mais brevemente possível para agendar a cirurgia de substituição da bomba ou avaliar 
alternativas terapêuticas.

A utilização de telemóveis, fornos micro-ondas ou outros eletrodomésticos 
interfere com a bomba?

Não. A bomba foi concebida de forma a não ser afetada por telemóveis, micro-ondas ou 
outros eletrodomésticos e artigos que possa utilizar no seu quotidiano. Se suspeitar de 
interferência com a sua bomba, afaste-se ou desligue o dispositivo elétrico. A bomba não 
será permanentemente afetada.

As alterações de pressão afetam a bomba?

A bomba programável Prometra II foi especialmente concebida para isolar o reservatório 
de medicamento, tornando-o imune à maioria das alterações de pressão. Com a permissão 
do seu médico, pode realizar as seguintes atividades:

• Viagens aéreas
• Escalar montanhas até 3048 metros (10.000 pés) 
• Esquiar até 3048 metros (10.000 pés)
• Mergulhar até 4,5 metros (15 pés) da superfície
• Nadar até 4,5 metros (15 pés) da superfície

Estas atividades são SEGURAS e NÃO AFETAM A BOMBA. Consulte sempre o seu médico 
antes de realizar outras atividades não indicadas neste documento.
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

As alterações de pressão afetam a bomba?

Algumas atividades, tais como o mergulho ou a terapêutica hiperbárica, podem fazer com 
que a bomba pare temporariamente de administrar o medicamento. Quando voltar à pressão 
atmosférica normal, a bomba retoma a administração de medicamento programada. Fale 
com o seu médico sobre estas atividades para saber se pode dispensar a medicação durante 
o mergulho ou a terapêutica hiperbárica.

As alterações de temperatura afetam a bomba?

A bomba programável Prometra II foi especialmente concebida para isolar o reservatório de 
medicamento, tornando-o imune à maioria das alterações de temperatura. Com a permissão 
do seu médico, pode realizar as seguintes atividades:

• Jacuzzi
• Banhos de hidromassagem
• Sauna

Estas atividades são SEGURAS e NÃO AFETAM A BOMBA. Consulte sempre o seu médico 
antes de realizar outras terapias não indicadas neste documento.
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

As alterações de temperatura afetam a bomba?

Mesmo terapias térmicas, como a terapia de aquecimento profundo, ou diatermia, não 
afetam o funcionamento da bomba. Consulte sempre o seu médico antes de realizar outras 
atividades não indicadas neste documento.

Posso viajar com a bomba? 

A bomba programável Prometra II proporciona-lhe liberdade para viajar. Informe o 
seu médico caso pretenda viajar para que se possa providenciar o reabastecimento, se 
necessário. Além disso, o seu médico pode recomendar-lhe um médico na área do destino 
caso se depare com algum problema. 

O que devo fazer se mudar de morada?

Peça ajuda ao seu médico no sentido de encontrar um novo médico para gestão da bomba 
que possa efetuar os reabastecimentos. Em seguida, quando tiver a nova morada, contacte 
a Flowonix Medical para que possamos atualizar a nossa base de dados caso seja necessário 
entrarmos em contacto consigo. 

Quem devo informar sobre a implantação da bomba e do cateter?

Deve informar todos os profissionais médicos sobre o seu implante. Isto inclui médicos, 
enfermeiros e técnicos clínicos, tais como, técnicos de RM ou radiologia. O tratamento 
ou a forma como realizam ou interpretam um exame médico pode mudar se tiverem 
conhecimento do implante. Para lhe facilitar a tarefa, receberá um cartão de implantação 
com informações importantes sobre a bomba programável Prometra II e o cateter intratecal. 
Deverá ter sempre consigo o cartão de implantação.
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Informações descritivas 
Antes, durante e depois do procedimento

O que fazer em caso de dúvida ou se suspeitar de algum problema?

Se se tratar de uma emergência, ligue sempre para o 112. Se sentir dor, febre, arrepios, 
falta de ar, tonturas ou outros efeitos secundários, contacte imediatamente o seu médico. 
Contacte também imediatamente o seu médico se a dor ou espasticidade aumentar ou se 
agravar. Se tiver dúvidas ou suspeitar de um problema, contacte imediatamente o médico 
responsável pela implantação ou gestão da bomba.

Estudos clínicos
No primeiro estudo clínico, foram implantados 110 doentes. Obtiveram-se dados clínicos junto 
da maioria dos doentes durante 12 meses. A exatidão geral da administração da dose foi de 
97%, um grau elevado de exatidão. Os doentes obtiveram uma redução da dor, que se manteve 
durante 12 meses. Após os 10 primeiros dias pós-implantação, quando a medicação estava a ser 
ajustada, não foram comunicadas sobredosagens, subdosagens ou sintomas de desmame.

Informações de utilização
Tempo e modo de avaria esperados

A bomba programável Prometra II tem uma bateria que lhe fornece alimentação. A vida útil 
normal da bateria da bomba é de 10 anos a uma taxa de administração de medicamento de 
0,25 mL/dia. Se receber uma taxa de fluxo superior, a vida útil da bateria pode ser menor. 
Se receber uma taxa de fluxo inferior, a bateria deverá ter uma vida útil maior. O gráfico 
abaixo fornece uma indicação da vida útil da bateria. Se tiver dúvidas, fale com o médico 
responsável pela implantação ou gestão da bomba.
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Informações de utilização
Tempo e modo de avaria esperados

A única forma de monitorizar a atividade do sistema de bomba programável Prometra II 
é vigiando até que ponto os seus sintomas estão controlados. Anote os seus níveis numa 
agenda ou noutro registo diário, indicando as suas atividades imediatamente antes de um 
aumento ou diminuição dos sintomas. Reserve tempo para falar regularmente do registo dos 
seus sintomas com o seu médico ou enfermeiro de reabastecimento. Assumir um papel ativo 
nos seus cuidados irá ajudá-lo a obter o melhor controlo dos sintomas.

Instruções para a eliminação segura do dispositivo

A bomba pode ser removida pelo seu médico numa intervenção cirúrgica semelhante 
à  utilizada para a colocar no seu corpo. Depois de explantada, a bomba será devolvida 
à Flowonix Medical para providenciar a eliminação adequada. 

Será necessário explantar a bomba após a sua morte. Se tiver uma doença terminal, 
informe o seu prestador de cuidados e médico principal de que a bomba explodirá durante 
a cremação e deve ser removida antes da cremação ou enterro.

Informações adicionais
Garantia

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 
CONSIDERADA 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.

Utilização em viagem ou internacional

Não existem restrições a viagens. Todavia, será aconselhável providenciar antecipadamente 
junto do seu médico o nome de um médico local para gestão da bomba em caso de 
emergência ou estadia prolongada que exija um reabastecimento.
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Data de impressão
Contacte a Flowonix Medical para obter um novo guia do doente quando tiverem decorrido 
dois anos desde a data indicada na última página deste documento. 

Dados da assistência ao utilizador
Se tiver dúvidas ou comentários, contacte-nos por telefone, e-mail ou online. Agradecemos 
sempre o feedback dos doentes.

• customercare@flowonix.com
• www.flowonix.com

Se preferir escrever-nos, teremos todo o gosto em receber notícias suas. Eis a nossa morada:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 EUA
T 973.426.9229
F 973.426.0035

As marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

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

Rx Only 
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