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Volumes de líquido da bomba Consulta simples

Volume do trajeto do líquido da bomba = Volume de medição do medicamento +  
Volume da haste em T

0,205 mL = 0,137 mL + 0,068 mL

Volume da haste em T: 0,068 mL

Volume do controlador de medição do medicamento: 0,137 mL

0,068 mL
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Volumes de líquido do cateter Consulta simples

Volume do trajeto do líquido do cateter = Volume da câmara de acesso ao cateter +  
Volume da haste em T

0,259 mL = 0,191 mL + 0,068 mL

Volume da haste em T: 0,068 mL

Volume da câmara de acesso ao cateter: 0,191 mL

0,068 mL

0,191 mL

0,191 mL
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Valores constantes e terminologia

Termo Abreviatura Valor Definição

Volume da câmara de 
acesso ao cateter

Vol. acesso cat. 0,191 mL O volume na câmara de acesso 
ao cateter por baixo do septo 
de acesso ao cateter.

Volume do trajeto do 
líquido do cateter

Vol. trajeto cat. 0,259 mL O volume total desde a câmara 
de acesso ao cateter até à 
extremidade distal da haste 
da bomba, não incluindo o 
controlador de medição do 
medicamento da bomba. Inclui 
o volume da câmara de acesso 
ao cateter e o volume da haste  
em T da bomba. 

Volume linear do 
cateter intratecal 

Vol. linear cat. 0,0026 mL/cm O volume em cada centímetro do 
comprimento do cateter intratecal.

Taxa máxima  
de administração

Taxa máx. admin. 0,02 mL/min A taxa máxima de administração 
do medicamento.

Volume do 
controlador de 
medição do 
medicamento  
da bomba

Vol. med. 
medicamento

0,137 mL O volume no controlador de 
medição do medicamento 
da bomba.

Volume do trajeto 
de líquido da bomba

Vol. trajeto bomba 0,205 mL O volume total desde o  
reservatório de reabastecimento  
de medicamento até à extremidade 
distal da haste da bomba, não 
incluindo o cateter. Inclui o volume 
do controlador de medição do 
medicamento da bomba e o volume 
da haste em T da bomba. 

Volume da haste em 
T da bomba

Vol. haste em T 0,068 mL O volume na haste em T da bomba 
que liga o controlador de medição 
do medicamento da bomba 
ao cateter.

Volume residual  
do reservatório

Vol. residual res. 3 mL O volume no reservatório de 
reabastecimento de medicamento 
depois do esvaziamento.

Comprimento total  
do cateter

Comprimento  
total cat.

110 cm O comprimento do cateter tal 
como é fornecido, antes de 
ser cortado.
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Valores variáveis e terminologia

Termo Abreviatura Definição

Bolus de transição Bolus de 
transição

Uma dose e duração de transição destinadas 
a garantir que o doente está a receber a nova 
concentração ou solução de medicamento 
alterada de acordo com a dose prescrita. 
O bolus de transição considera a concentração 
antiga de medicamento a eliminar do trajeto 
do líquido da bomba e do cateter antes de ser 
assumido o novo regime programado.

Comprimento do cateter 
implantado (cm)

Comprimento 
cat. impl.

O comprimento do cateter implantado no 
doente, depois de ser cortado. É determinado 
subtraindo ao comprimento total do cateter 
o comprimento da porção cortada.

Volume do cateter  
implantado (mL)

Vol. cat. impl. O volume de substância a perfundir no cateter 
implantado. Este volume depende do compri-
mento do cateter implantado.

Injeção manual de bolus/Irrigação Bolus man. O bolus manual de substância a perfundir 
restante na câmara de acesso ao cateter, na 
haste em T da bomba e no cateter intratecal. 
É efetuado por injeção através do septo de 
acesso ao cateter.

Nova concentração de 
medicamento (mg/mL)

Nova conc. A concentração alvo de medicamento quando 
se altera a concentração de medicamento 
durante um procedimento de reabastecimento.

Concentração antiga de 
medicamento (mg/mL)

Conc. antiga A concentração de medicamento a perfundir 
restante na bomba e no cateter implantados. 
Corresponde à nova concentração de 
medicamento calculada no procedimento 
anterior de reabastecimento da bomba.

Concentração da seringa de 
reabastecimento (mg/mL)

Conc. 
reabastecimento

A concentração de medicamento necessária na 
seringa de reabastecimento de forma a obter a 
dose pretendida para o doente. Se a concentra-
ção ou solução de medicamento for alterada, 
é necessário considerar o volume residual da 
concentração antiga de medicamento no reser-
vatório de reabastecimento de medicamento da 
bomba depois do esvaziamento.

Volume de reabastecimento (mL) Vol. 
reabastecimento

O volume perfundido no reservatório de 
reabastecimento de medicamento da bomba 
durante um procedimento de reabastecimento.

Taxa diária alvo (mg/dia) TaxaD alvo A taxa de dose diária pretendida para o doente.

Comprimento do cateter  
cortado (cm)

Comprimento 
cat. cortado

O comprimento do cateter cortado e removido 
durante a implantação. Esta medição é neces-
sária para calcular o comprimento e o volume 
do cateter implantado.
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Cálculos Consulta simples

Dose de medicamento em bolus durante a injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia

Dose em bolus man. (mg) = [Vol. cat. impl. (mL) + 0,259 mL] x Conc. antiga (mg/mL)

Volume de aspiração do cateter

Volume de aspirado (mL) = Volume do cateter implantado (mL) + 0,259 mL

Volume do cateter implantado

Comprimento cat.  
impl. (cm)

= 110 cm – Comprimento cat. cortado (cm)

Vol. cat. impl. (mL) = Comprimento cat. impl. (cm) x 0,0026 mL/cm

Alteração da concentração de medicamento
Concentração da seringa de reabastecimento

Conc. reabastecimento 
(mg/mL)

=  {[Nova conc. (mg/mL) – Conc. antiga (mg/mL)] x FC} +  
Nova conc. (mg/mL), em que

FC = Volume residual do reservatório (mL)/Vol. reabastecimento (mL)

Bolus de transição com aspiração ou bolus de transição após a injeção de bolus manual com aspiração
Bolus de transição após a injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia

Dose de transição 1 (mg) = [0,068 mL + Vol. cat. impl. (mL)] x Nova conc. (mg/mL)

Duração da transição 1 
(min)

= [0,068 mL + Vol. cat. impl. (mL)] ÷ 0,02 mL/min

Nota: arredondamento para o número inteiro seguinte para a duração  
da transição 1.

Dose da conc. antiga (mg) = 0,137 mL x Conc. antiga (mg/mL) 

Dose de transição 2 (mg) =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷  
Conc. antiga (mg/mL)

Duração da transição 2 (h) = Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷ 24 h/dia]

Nota: para introdução no programador, a duração da transição 2 deve ser 
expressa em hh:mm.

Bolus de transição sem aspiração

Dose da conc. antiga (mg) = [0,205 mL + Vol. cat. impl. (mL)] x Conc. antiga (mg/mL)

Dose de transição (mg) =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷  
Conc. antiga (mg/mL)

Duração da transição (h) = Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷ 24 h/dia]

Nota: para introdução no programador, a duração da transição 2 deve ser 
expressa em hh:mm.
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Cálculos
Dose de medicamento em bolus a partir da injeção de bolus  
manual/irrigação ou mielografia
Na ausência de aspiração, uma injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia administra a dose 
completa de medicamento restante no cateter e no trajeto do líquido do cateter. Consulte os avisos,  
as precauções e os eventos adversos nas instruções de acesso ao cateter.

 Dose em bolus man. (mg)  =  [Vol. cat. impl. (mL) + Vol. trajeto cat. (mL)] x  
Conc. antiga (mg/mL)

Exemplo
Se 
• Vol. cat. impl. = 0,156 mL e
• Conc. antiga = 8 mg/mL,

Então
 Dose em bolus man. (mg)  =  [Vol. cat. impl. (mL) + Vol. trajeto cat. (mL)] x Conc.  

antiga (mg/mL)
  = (0,156 mL + 0,259 mL) x 8 mg/mL
  = (0,415 mL) x 8 mg/mL
 Dose em bolus man.  = 3,320 mg

Volume de aspiração do cateter
Consulte o volume do cateter implantado na ficha do doente ou no cartão de implantação do doente.

 Volume de aspirado = Volume do cateter implantado (mL) + 0,259 mL

Exemplo
Se 
• Vol. cat. impl. = 0,156 mL,

Então
 Volume de aspirado (mL)  = Volume do cateter implantado (mL) + 0,259 mL
  = 0,156 mL + 0,259 mL
 Volume de aspirado  = 0,415 mL

Volume do cateter implantado
 Comprimento cat. impl. (cm) =  Comprimento total do cat. (cm) –  

Comprimento cat. cortado (cm)
 Vol. cat. impl. (mL) = Comprimento cat. impl. (cm) x Vol. linear cat. (mL/cm)

Exemplo 
Se  
• Comprimento cat. cortado  = 50 cm, 

Então 
 Comprimento cat. impl. (cm) =  Comprimento total do cat. (cm) –  

Comprimento cat. cortado (cm)
  = 110 cm – 50 cm
 Comprimento cat. impl. = 60 cm

E 

 Vol. cat. impl. (mL) = Comprimento cat. impl. (cm) x Vol. linear cat. (mL/cm)
  = 60 cm x 0,0026 mL/cm
 Vol. cat. impl. = 0,156 mL
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Cálculos
Alteração da concentração de medicamento
É necessário calcular os seguintes valores quando se altera a concentração de medicamento:
• Concentração da seringa de reabastecimento
• Dose(s) de bolus de transição
• Duração(ões) do bolus de transição

Concentração da seringa de reabastecimento

É necessário utilizar um fator de correção (FC) para calcular a concentração da seringa de reabastecimen-
to a fim de justificar a concentração antiga de medicamento no volume residual do reservatório da bomba.

 FC =  Volume residual do reservatório (mL)/Vol.  
reabastecimento (mL)

 Conc. reabastecimento (mg/mL) =  {[Nova conc. (mg/mL) – Conc. antiga (mg/mL)] x FC} + 
Nova conc. (mg/mL)

Exemplo
Se
• Vol. reabastecimento = 20 mL e
• Nova conc. = 12 mg/mL e
• Conc. antiga = 8 mg/mL,

Então
 FC =  Volume residual do reservatório (mL)/Vol.  

reabastecimento (mL)
  = 3 mL/20 mL
  = 0,15
E
 Conc. reabastecimento (mg/mL) =  {[Nova conc. (mg/mL) – Conc. antiga (mg/mL)] x FC} + 

Nova conc. (mg/mL)
  = {(12 mg/mL – 8 mg/mL) x 0,15} + 12 mg/mL
  = {4 mg/mL} x 0,15 + 12 mg/mL
  = 0,6 mg/mL + 12 mg/mL
 Conc. reabastecimento = 12,6 mg/mL
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Cálculos
Alteração da concentração de medicamento

Bolus de transição com aspiração
Bolus de transição após a injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia
Um bolus de transição pode ser efetuado com ou sem aspiração prévia. Um bolus de transição consiste 
numa dose e duração de transição destinadas a garantir que o doente está a receber a nova concentração 
ou solução de medicamento alterada de acordo com a dose prescrita. O bolus de transição considera 
a concentração antiga de medicamento a eliminar do trajeto do líquido da bomba e do cateter antes 
de ser assumido o novo regime programado.

Após a aspiração ou injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia, são programados dois bolus de 
transição. O Bolus de transição 1 move a concentração antiga de medicamento para a ponta do cateter.  
O Bolus de transição 2 administra a concentração antiga de medicamento na nova taxa de dosagem e 
move a nova concentração para a ponta do cateter. 

 Dose de transição 1 (mg) =  [Vol. haste em T (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] x Nova 
conc. (mg/mL)

 Duração da transição 1 (min) =  [Vol. haste em T (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] ÷ Taxa 
máx. admin. (mL/min)

   Nota: arredondamento para o número inteiro seguinte 
para a duração da transição 1.

 Dose da conc. antiga (mg) = Vol. med. medicamento (mL) x Conc. antiga (mg/mL) 
 Dose de transição 2 (mg)  =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷ 

Conc. antiga (mg/mL)
 Duração da transição 2 (h) =  Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷  

24 h/dia]

Para introdução no programador, a duração expressa em horas deve ser convertida para horas:minutos.
 Duração da transição 2 (hh:mm) = xx,yy h
  = xx (h):[0,yy (h) x 60 min/h] (hh:mm)

Exemplo
Se 
• Conc. antiga = 8 mg/mL e
• Nova conc. = 12 mg/mL e
• Vol. cat. impl. = 0,156 mL e
• TaxaD alvo = 6 mg/dia,

Então
 Dose de transição 1 (mg) =  [Vol. haste em T (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] x  

Nova conc. (mg/mL)
  = (0,068 mL + 0,156 mL) x 12 mg/mL
  = (0,224 mL) x 12 mg/mL
 Dose de transição 1 = 2,688 mg

E
 Duração da transição 1 (min) =  [Vol. haste em T (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] ÷  

Taxa máx. admin. (mL/min)
  = (0,068 mL + 0,156 mL) ÷ 0,02 mL/min
  = (0,224 mL) ÷ 0,02 mL/min
  =  11,2 min. O arredondamento para o número inteiro 

seguinte indica
 Duração da transição 1 = 12 min

E
 Dose da conc. antiga (mg) =  Vol. med. medicamento (mL) x Conc. antiga (mg/mL) 
  = 0,137 mL x 8 mg/mL
 Dose da conc. antiga = 1,096 mg

E
 Dose de transição 2 (mg)  =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷  

Conc. antiga (mg/mL)
  = 1,096 mg x 12 mg/mL ÷ 8 mg/mL
 Dose de transição 2 = 1,644 mg
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E
 Duração da transição 2 (h) =  Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷  

24 h/dia]
  = 1,096 mg ÷ (6 mg/dia ÷ 24 h/dia)
  = 1,096 mg ÷ 0,25 mg/h
  = 4,384 h ou
 Duração da transição 2 (hh:mm) = 4 : (0,384 h x 60 min/h)
 Duração da transição 2 = 4:23 hh:mm

Bolus de transição sem aspiração
Um bolus de transição pode ser efetuado com ou sem aspiração prévia. Um bolus de transição consiste 
numa dose e duração de transição destinadas a garantir que o doente está a receber a nova concentração 
ou solução de medicamento alterada de acordo com a dose prescrita. O bolus de transição considera 
a concentração antiga de medicamento a eliminar do trajeto do líquido da bomba e do cateter antes 
de ser assumido o novo regime programado.

Sem aspiração ou bolus manual, é programado um bolus de transição. Este bolus de transição administra 
a concentração antiga de medicamento na nova taxa de dosagem e move a nova concentração para a 
ponta do cateter. 

 Dose da conc. antiga (mg) =  [Vol. trajeto bomba (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] x  
Conc. antiga (mg/mL)

 Dose de transição (mg)  =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷ 
Conc. antiga (mg/mL)

 Duração da transição (h) =  Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷  
24 h/dia]

Para introdução no programador, a duração expressa em horas deve ser convertida para horas:minutos.
 Duração da transição (hh:mm) = xx,yy h
  = xx (h):[0,yy (h) x 60 min/h] (hh:mm)

Exemplo
Se 
• Conc. antiga = 8 mg/mL e
• Nova conc. = 12 mg/mL e
• Vol. cat. impl. = 0,156 mL e
• TaxaD alvo = 6 mg/dia,

Então 
 Dose da conc. antiga (mg) =  [Vol. trajeto bomba (mL) + Vol. cat. impl. (mL)] x  

Conc. antiga (mg/mL)
  = (0,205 mL + 0,156 mL) x 8 mg/mL
  = 0,361 mL x 8 mg/mL
 Dose da conc. antiga = 2,888 mg

E
 Dose de transição (mg)  =  Dose da conc. antiga (mg) x Nova conc. (mg/mL) ÷ 

Conc. antiga (mg/mL)
  = 2,888 mg x 12 mg/mL ÷ 8 mg/mL
 Dose de transição = 4,332 mg

E
 Duração da transição (h) =  Dose da conc. antiga (mg) ÷ [TaxaD alvo (mg/dia) ÷  

24 h/dia]
  = 2,888 mg ÷ (6 mg/dia ÷ 24 h/dia)
  = 2,888 mg ÷ 0,25 mg/h
  = 11,55 h ou
 Duração da transição (hh:mm) = 11:(0,55 h x 60 min/h)
 Duração da transição = 11:33 hh:mm

Cálculos
Alteração da concentração de medicamento

Bolus de transição com aspiração
Bolus de transição após a injeção de bolus manual/irrigação ou mielografia
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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





© Flowonix Medical Inc. 2017. Todos os direitos reservados.

PL-81700-L8-02 Abril 2017

www.flowonix.com

Fabricado por:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 EUA
T +1.973.426.9229
F +1.973.426.0035

0086 Ano da autorização: 2010

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP


