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Για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra®





E
nglish

CATHETER ACCESS KIT, For use with Prometra® Programmable Infusion Systems 

E
nglish

Explanation of Symbols
Refer to the package and product labeling to see which symbols apply to this product.

Catalog number

LOT Batch code

Use by date

Date of Manufacture

Sterilized using ethylene oxide

Do not re-use

Caution, consult accompanying documents

Do not use if package is damaged

EC REP Authorized Representative in the European Community

Nonpyrogenic Non-pyrogenic

Latex-Free No patient or fluid contact with latex components

Rx only
Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a 
physician.
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Contents
2 - Adhesive Bandages, Round
1 - CSR Wrap
1 - Fenestrated Drape
1 - Extension Tubing, 20 cm (8 in.), with Clamp
1 - Filter, 0.22 micron
4 - Gauze Pads, 10 cm x 10 cm (4 in. x 4 in.) 
1 - Needle, Catheter Access, 0.9 mm (20G) x 45 mm (1.75 in.)
1 - Syringe, 10 mL, Luer Lock
1 - Catheter Access Template

Description
The Catheter Access Kit contains a catheter access needle and accessories to access the catheter access 
chamber of the Programmable Pump.

Catheter Access Kit for Prometra Programmable Infusion Systems
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Indications
The Catheter Access Kit is indicated for use in patients receiving a Prometra Programmable Infusion 
System. It is intended for use in accessing the Intrathecal Catheter and the catheter access chamber of 
the Programmable Pump.

Contraindications 
This Catheter Access Kit is contraindicated when the presence of infection, bacteremia or septicemia is 
known or suspected.

Warnings
• Read and follow all instructions.
•  The Catheter Access Kit is supplied sterile and nonpyrogenic.  The package should be examined 

carefully prior to opening. Do not use the contents if there is any evidence of damage to the package or 
package seal that could compromise sterility. Do not resterilize contents of any damaged or  
opened packages.

•  After use, this product may be a potential biohazard. Handle and discard in accordance with accepted 
medical practice and all applicable laws and regulations.

• Pain on injection that was not noted during previous injections may be an early sign of infection.
•  Use of this device should only be conducted by qualified medical personnel specifically trained in its 

use and maintenance. Use of this device by non-qualified or untrained personnel could lead to serious 
consequences involving under or over-medication. In the event of over-medication, refer to the approved 
drug labeling for appropriate treatment.

•  Prior to infusion of any substance into the pump, medical personnel should be familiar with and 
observe all warnings, cautions, contraindications, and instructions as specified by the manufacturer of 
the infusate.

Precautions 
•  Examine the package carefully before opening to confirm its integrity and that the expiration date has 

not passed. Do not resterilize.
• Use only the included 20G catheter access needle to access the catheter access chamber.

Adverse Events 
The use of implanted pumps provides an important means of treating patients with intractable pain. 
However, the potential exists for serious complications. Please refer to the appropriate Prometra 
Programmable Pump instructions for a complete list. 

Equipment
• Catheter Access Kit 

The following items may be needed and are not provided:
• Sterile preservative-free 0.9% saline
• Infusate
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Instructions
Aspirating the Intrathecal Catheter
Drug solution remaining in the Intrathecal Catheter, Catheter Access chamber and Pump T-Stem can be 
removed via aspiration. Also, catheter patency can be checked by aspirating and looking for cerebrospinal 
fluid in the aspirate.

1.  USE STERILE TECHNIQUE. Always inspect and aseptically prepare the site according to standard 
practice.

2.  Locate the catheter access septum with palpation and by placing the Catheter Access Template over 
the pump and aligning the edges of the template with the edges of the pump. Use a sterile pen to 
mark the site for needle entry. Set template aside.

  Warning: Always use the Prometra Catheter Access Template to ensure proper access to the catheter 
access septum. Using the incorrect template may result in drug overdose or infusate delivery into 
the pump pocket. If you are unsure of the proper access, use image guidance to verify proper needle 
placement.

3. Fill a 10mL or larger syringe with 10 mL of sterile preservative-free 0.9% saline. 

  Warning: Always use a syringe that is 10 mL or larger. Small syringes can generate very high pressures 
that may damage the intrathecal catheter or catheter connections.

4.  Attach the syringe to the extension tubing. Attach needle to extension tubing to create the catheter 
access aspiration setup. Prime setup with saline to remove air.

5.  Insert the needle through the center of the catheter access septum, perpendicular to the skin and the 
pump. Advance the needle until the needle tip resides completely inside the catheter access chamber.

  Caution: Do not force the needle. Excessive force on the needle may damage the needle tip.  
Do not rock the needle sideways as this may damage the septum or cause infusate to leak into the 
pump pocket.

Catheter Access Template
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Instructions
Aspirating the Intrathecal Catheter

6.  Refer to the patient’s chart or implant card for implanted catheter volume. Then, add 0.259 mL to 
the implanted catheter volume (mL) to account for the fluid in the Catheter Access Chamber plus the 
Pump T-Stem. This gives you the total volume of aspirate. Alternately, refer to the Calculations Guide.

 Aspirate Volume = Implanted Catheter Volume (mL) + 0.259 mL

7.  Open the extension tubing clamp and aspirate total calculated volume to ensure removal of drug from 
the intrathecal catheter and catheter access chamber. 

8.  Close the clamp, remove the syringe, and discard syringe with aspirate.

  Warning: After aspiration, the drug metering mechanism contains approximately 0.137 mL of drug at 
the concentration previously in the reservoir. This volume of drug will be administered to the patient at 
the drug flow rate programmed into the pump. Refer to the Calculations Guide for more information.

Performing Manual Bolus Injection, Flushing or Myelography
Drug solution remaining in the Intrathecal Catheter, Catheter Access chamber and T-Stem can be bolused 
or flushed. Also, myelography can be performed through the intrathecal catheter with contrast solution 
approved for intrathecal use.

1.  USE STERILE TECHNIQUE. Always inspect and aseptically prepare the site according to standard 
practice.

2.  Fill a syringe with desired infusate or contrast solution approved for intrathecal use.

  Warning: Always use a syringe that is 10mL or larger. Small syringes can generate very high pressures 
that may damage the intrathecal catheter or catheter connections.

3.  Attach 0.22 micron filter to the refill syringe containing the prescribed infusate. Prime filter with 
infusate to remove air. 

4.  Attach the filter-syringe assembly to the extension tubing. Attach extension tubing to needle to create 
the bolus/myelography setup. Verify that there is no air in the system. 

Catheter Access Aspiration Setup
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Instructions 
Performing Manual Bolus Injection, Flushing or Myelography
5.  Locate the catheter access port with palpation and by placing the Catheter Access Template over the 

pump and aligning the edges of the template with the edges of the pump. Use a sterile pen to mark 
the site for needle entry. Set template aside.

  Warning: Always use the Prometra Catheter Access Template to ensure proper access to the catheter 
access septum. Using the incorrect template may result in drug overdose or infusate delivery into 
the pump pocket. If you are unsure of the proper access, use image guidance to verify proper needle 
placement.

6.  Insert the needle through the center of the catheter access septum, perpendicular to the skin and the 
pump. Advance the needle until the needle tip resides completely inside the catheter access chamber.

  Caution: Do not force the needle. Excessive force on the needle may damage the needle tip. Do not 
rock the needle sideways as this may damage the septum or cause infusate to leak into the pump 
pocket.

7.  Unclamp the extension tubing. Keep downward pressure on the needle and begin slowly infusing the 
solution into the catheter access chamber at a rate not to exceed 1 mL per 6 seconds. 

  Warning: If this procedure is performed without prior aspiration, the patient will receive a bolus of 
medication. The physician needs to assess the risk associated with the administration of the bolus of 
medication. Refer to the Calculations Guide for more information.

Catheter Access Template
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Instructions 
Performing Manual Bolus Injection, Flushing or Myelography 

 8.  When the procedure is completed, clamp the extension tubing, remove and discard the syringe. 
Attach the syringe with the saline solution and inject 3 mL of saline into the catheter access 
chamber.

 9.  If you desire to reprime the intrathecal catheter, attach syringe with desired infusate to the tubing. 
Unclamp the tubing and inject the desired amount of infusate to prime the catheter.

10. Remove and discard the tubing, syringe and needle.

Calculations
Please refer to the appropriate supplementary Calculations Guide.

Catheter Access Bolus Setup

Trademarks are the property of their respective owners.

US and Foreign patents issued and pending. Please consult flowonix.com for the most up-to-date 
information.

Rx Only



Ελληνικά

ΚΙΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra® 

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

Αριθμός καταλόγου

LOT Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία κατασκευής

Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου

Μην το επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Μη πυρετογόνο Μη πυρετογόνο

Χωρίς λατέξ Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα από λατέξ

Χορηγείται μόνο 
με συνταγή (Rx)

Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής από 

ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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Κιτ πρόσβασης καθετήρα για τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra

Περιεχόμενα
2 - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, στρογγυλοί
1 - Περιτύλιγμα CSR
1 - Θυριδωτό οθόνιο
1 - Προέκταση σωλήνα, 20 cm (8 ίντσες), με λαβίδα αποκλεισμού
1 - Φίλτρο, 0,22 micron
4 - Επιθέματα γάζας, 10 cm x 10 cm, (4 ίντσες x 4 ίντσες) 
1 - Βελόνα, πρόσβασης σε καθετήρα, 0,9 mm (20G) x 45 mm (1,75 ιντσών)
1 - Σύριγγα, 10 ml, ασφάλιση Luer Lock
1 - Πρότυπο Πρόσβασης Καθετήρα

Περιγραφή
Το κιτ πρόσβασης καθετήρα περιέχει μια βελόνα πρόσβασης καθετήρα και παρελκόμενα για να προσπελάσετε το θάλαμο 
πρόσβασης του καθετήρα της προγραμματιζόμενης αντλίας.
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Ενδείξεις
Το κιτ πρόσβασης καθετήρα ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς στους οποίους εμφυτεύεται ένα Προγραμματιζόμενο 
Σύστημα Έγχυσης Prometra. Προορίζεται για χρήση στην πρόσβαση του ενδορραχιαίου καθετήρα και του θαλάμου 
πρόσβασης καθετήρα της προγραμματιζόμενης αντλίας.

Αντενδείξεις 
Αυτό το κιτ πρόσβασης καθετήρα αντενδείκνυται όταν είναι γνωστή ή υπάρχει υποψία για παρουσία λοίμωξης, 
βακτηριαιμίας ή σηψαιμίας.

Προειδοποιήσεις
• Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

•  Το κιτ πρόσβασης καθετήρα παρέχεται αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο. Η συσκευασία θα πρέπει να εξεταστεί 

προσεκτικά πριν από το άνοιγμα. Μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς 

στη συσκευασία ή στη σφράγιση της συσκευασίας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στειρότητα. Μην 

επαναποστειρώνετε το περιεχόμενο οποιασδήποτε συσκευασίας που έχει ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά.

•  Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποτελεί ενδεχόμενο βιολογικό κίνδυνο. Χειριστείτε και απορρίψτε 

σύμφωνα με την αποδεκτή ιατρική πρακτική και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

•  Πόνος στο σημείο της ένεσης που δεν είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενέσεων μπορεί να 

αποτελεί πρώιμο σημείο λοίμωξης.

•  Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο 

στη χρήση και τη συντήρησή της. Η χρήση αυτής της συσκευής από μη ειδικευμένο ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό 

θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες που περιλαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική χορήγηση 

φαρμάκου. Σε περίπτωση υπερβολικής χορήγησης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη επισήμανση του φαρμάκου για 

την κατάλληλη θεραπεία.

•  Πριν από την έγχυση οποιασδήποτε ουσίας στην αντλία, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο 

με και να τηρεί όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, αντενδείξεις και οδηγίες, όπως καθορίζεται από τον 

παρασκευαστή του διαλύματος έγχυσης.

Προφυλάξεις 
•  ξετάστε προσεκτικά τη συσκευασία πριν την ανοίξετε για να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητά της και ότι η 

ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει. Μην επαναποστειρώνετε.

•  Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βελόνα πρόσβασης καθετήρα 20G για πρόσβαση στο θάλαμο 

πρόσβασης καθετήρα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Η χρήση εμφυτευμένων αντλιών παρέχει ένα σημαντικό μέσο για τη θεραπεία ασθενών με δυσίατο πόνο. Ωστόσο, 
υπάρχει πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις κατάλληλες οδηγίες της Προγραμματιζόμενης 
Αντλίας Prometra για τον πλήρη κατάλογο επιπλοκών. 

Εξοπλισμός
• Κιτ πρόσβασης καθετήρα 

Μπορεί να χρειαστούν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία δεν παρέχονται:
• Στείρος φυσιολογικός ορός 0,9% χωρίς συντηρητικά
• Διάλυμα έγχυσης
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Οδηγίες
Αναρρόφηση του ενδορραχιαίου καθετήρα

Το διάλυμα του φαρμάκου που παραμένει στον ενδορραχιαίο καθετήρα, στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα και στο 
στέλεχος T-Stem της αντλίας μπορεί να αφαιρεθεί μέσω αναρρόφησης. Επίσης, η βατότητα του καθετήρα μπορεί να 
ελεγχθεί με αναρρόφηση και να ελεγχθεί για παρουσία εγκεφαλονωτιαίου υγρού στο αναρροφηθέν υγρό.

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

2.  Εντοπίστε το διάφραγμα πρόσβασης στον καθετήρα με ψηλάφηση και με την τοποθέτηση του Προτύπου Πρόσβασης 
Καθετήρα πάνω στην αντλία και ευθυγραμμίζοντας τα άκρα του προτύπου με τα άκρα της αντλίας. Χρησιμοποιήστε 
ένα αποστειρωμένο στυλό για να σημειώσετε τη θέση για την είσοδο της βελόνας. Βάλτε το πρότυπο στην άκρη.

  Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα το Πρότυπο Πρόσβασης Καθετήρα για να διασφαλίσετε την κατάλληλη 

πρόσβαση στο διάφραγμα πρόσβασης του καθετήρα. Η χρήση λάθους προτύπου μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερβολική δόση φαρμάκου ή διαλύματος έγχυσης στη θήκη της αντλίας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή 

πρόσβαση, χρησιμοποιήστε την εικόνα καθοδήγησης για να επαληθεύσετε τη σωστή τοποθέτηση της βελόνας.

3. Γεμίστε μια σύριγγα των 10ml ή μεγαλύτερη με 10 ml στείρου φυσιολογικού ορού 0,9% χωρίς συντηρητικά. 

  Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα σύριγγα των 10 ml ή μεγαλύτερη. Οι μικρές σύριγγες είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν πολύ υψηλές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ενδορραχιαίο καθετήρα ή στις 

συνδέσεις του καθετήρα.

4.  Προσαρτήστε τη σύριγγα στο σωλήνα προέκτασης. Συνδέστε τη βελόνα στο σωλήνα προέκτασης για να 
δημιουργήσετε τη διάταξη αναρρόφησης πρόσβασης του καθετήρα. Γεμίστε τη διάταξη με φυσιολογικό ορό για να 
αφαιρέσετε τον αέρα.

5.  Εισαγάγετε τη βελόνα μέσα από το κέντρο του διαφράγματος πρόσβασης του καθετήρα, κάθετα προς το δέρμα και 
την αντλία. Προωθήστε τη βελόνα έως ότου το άκρο της βελόνας να βρίσκεται εντελώς μέσα στο θάλαμο πρόσβασης 
του καθετήρα.

  Προσοχή: Μην πιέζετε τη βελόνα. Υπερβολική δύναμη στη βελόνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο άκρο της 

βελόνας. Μην κουνάτε τη βελόνα προς τα πλάγια, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διάφραγμα ή να 

προκαλέσει διαρροή του διαλύματος έγχυσης προς τη θήκη της αντλίας. 

Πρότυπο Πρόσβασης Καθετήρα
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Οδηγίες
Αναρρόφηση του ενδορραχιαίου καθετήρα

6.  Ανατρέξτε στο διάγραμμα του ασθενούς ή στην κάρτα εμφυτεύματος για τον εμφυτευμένο όγκο του καθετήρα. 
Κατόπιν προσθέστε 0,259 ml στον εμφυτευμένο όγκο καθετήρα (ml) για να αντισταθμίσετε το υγρό στο θάλαμο 
πρόσβασης του καθετήρα συν το στέλεχος Τ-stem της αντλίας. Αυτό σας δίνει τον συνολικό όγκο της αναρρόφησης. 
Εναλλακτικά, ανατρέξτε στον Οδηγό Υπολογισμών.

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

7.  Ανοίξτε το την λαβίδα αποκλεισμού του σωλήνα προέκτασης και αναρροφήστε τον συνολικό υπολογισμένο όγκο, 
για να διασφαλίσετε την αφαίρεση του φαρμάκου από τον ενδορραχιαίο καθετήρα και το θάλαμο πρόσβασης 
του καθετήρα. 

8.  Κλείστε το σφιγκτήρα, αφαιρέστε τη σύριγγα και απορρίψτε τη σύριγγα με το αναρροφηθέν υγρό.

  Προειδοποίηση: Μετά την αναρρόφηση, ο μηχανισμός μέτρησης φαρμάκου περιέχει περίπου 0,137 ml φαρμάκου 

στη συγκέντρωση που υπήρχε προηγουμένως στη δεξαμενή. Αυτός ο όγκος του φαρμάκου θα χορηγηθεί στον 

ασθενή σε ρυθμό ροής φαρμάκου προγραμματισμένου στην αντλία. Ανατρέξτε στον Οδηγό Υπολογισμών για 

περισσότερες πληροφορίες.

Εκτέλεση χειροκίνητης έγχυσης εφάπαξ δόσης, έκπλυσης ή μυελογραφίας
Το διάλυμα του φαρμάκου που παραμένει στον ενδορραχιαίο καθετήρα, στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα και στο 
στέλεχος T-Stem της αντλίας μπορεί να χορηγηθεί ως εφάπαξ δόση ή να εκπλυθεί. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μυελογραφία μέσω του ενδορραχιαίου καθετήρα με ακτινοσκιερό διάλυμα εγκεκριμένο για ενδορραχιαία χρήση.

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

2.  Γεμίστε μια σύριγγα με το επιθυμητό διάλυμα έγχυσης ή ακτινοσκιερό διάλυμα εγκεκριμένο για ενδορραχιαία χρήση.

  Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα σύριγγα των 10 ml ή μεγαλύτερη. Οι μικρές σύριγγες είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν πολύ υψηλές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ενδορραχιαίο καθετήρα ή στις 

συνδέσεις του καθετήρα.

3.  Προσαρτήστε ένα φίλτρο 0,22 micron στη σύριγγα επαναπλήρωσης που περιέχει το συνταγογραφημένο διάλυμα 
έγχυσης. Γεμίστε το φίλτρο με διάλυμα έγχυσης για να αφαιρέσετε τον αέρα. 

4.  Προσαρτήστε το συγκρότημα φίλτρου-σύριγγας στο σωλήνα προέκτασης. Προσαρτήστε το σωλήνα προέκτασης 
στη βελόνα για να δημιουργήσετε τη διάταξη εφάπαξ δόσης/μυελογραφίας. Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει αέρας 
στο σύστημα. 

Ρύθμιση της αναρρόφησης πρόσβασης του καθετήρα



ΚΙΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra® Σελίδα 5

Ελληνικά

Οδηγίες 
Εκτέλεση χειροκίνητης έγχυσης εφάπαξ δόσης, έκπλυσης ή μυελογραφίας

5.  Εντοπίστε τη θύρα πρόσβασης στον καθετήρα με ψηλάφηση και με την τοποθέτηση του Προτύπου Πρόσβασης 
Καθετήρα πάνω στην αντλία και ευθυγραμμίζοντας τα άκρα του προτύπου με τα άκρα της αντλίας. Χρησιμοποιήστε 
ένα αποστειρωμένο στυλό για να σημειώσετε τη θέση για την είσοδο της βελόνας. Βάλτε το πρότυπο στην άκρη.

  Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα το Πρότυπο Πρόσβασης Καθετήρα για να διασφαλίσετε την κατάλληλη 

πρόσβαση στο διάφραγμα πρόσβασης του καθετήρα. Η χρήση λάθους προτύπου μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερβολική δόση φαρμάκου ή διαλύματος έγχυσης στη θήκη της αντλίας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή 

πρόσβαση, χρησιμοποιήστε την εικόνα καθοδήγησης για να επαληθεύσετε τη σωστή τοποθέτηση της βελόνας.

6.  Εισαγάγετε τη βελόνα μέσα από το κέντρο του διαφράγματος πρόσβασης του καθετήρα, κάθετα προς το δέρμα και 
την αντλία. Προωθήστε τη βελόνα έως ότου το άκρο της βελόνας να βρίσκεται εντελώς μέσα στο θάλαμο πρόσβασης 
του καθετήρα.

  Προσοχή: Μην πιέζετε τη βελόνα. Υπερβολική δύναμη στη βελόνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο άκρο της 

βελόνας. Μην κουνάτε τη βελόνα προς τα πλάγια, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διάφραγμα ή 

να προκαλέσει διαρροή του διαλύματος έγχυσης προς τη θήκη της αντλίας. 

7.  Αφαιρέστε την λαβίδα αποκλεισμού από το σωλήνα προέκτασης. Διατηρήστε προς τα κάτω πίεση στη βελόνα και 
ξεκινήστε αργά την έγχυση του διαλύματος μέσα στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα με ρυθμό που δεν υπερβαίνει 
το 1 ml ανά 6 δευτερόλεπτα. 

  Προειδοποίηση: Εάν αυτή η διαδικασία εκτελεστεί χωρίς προηγούμενη αναρρόφηση, ο ασθενής θα λάβει μία 

εφάπαξ δόση του φαρμάκου. Ο ιατρός πρέπει να εκτιμήσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη χορήγηση της 

εφάπαξ δόσης του φαρμάκου. Ανατρέξτε στον Οδηγό Υπολογισμών για περισσότερες πληροφορίες.

Πρότυπο Πρόσβασης Καθετήρα
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 8.  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, συσφίξτε το σωλήνα προέκτασης, αφαιρέστε και απορρίψτε τη σύριγγα. 
Προσαρτήστε τη σύριγγα με τον φυσιολογικό ορό και εγχύστε 3 ml φυσιολογικού ορού μέσα στο θάλαμο πρόσβασης 
του καθετήρα.

 9.  Εάν επιθυμείτε να εξαερώσετε ξανά τον ενδορραχιαίο καθετήρα, προσαρτήστε τη σύριγγα με το επιθυμητό διάλυμα 
έγχυσης στη σωλήνωση. Αφαιρέστε την λαβίδα αποκλεισμού από τη σωλήνωση και εγχύστε την επιθυμητή ποσότητα 
διαλύματος έγχυσης για να εξαερώσετε τον καθετήρα.

10. Αφαιρέστε και απορρίψτε τη σωλήνωση, τη σύριγγα και τη βελόνα.

Υπολογισμοί
Ανατρέξτε στον κατάλληλο συμπληρωματικό Οδηγό Υπολογισμών.

Ρύθμιση εφάπαξ δόσης πρόσβασης του καθετήρα

Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

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

Μόνο με συνταγή ιατρού





© Flowonix Medical Inc. 2017. All Rights Reserved.
© Flowonix Medical Inc. 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL-81793-L06-01 April/Απρίλιος 2017

www.flowonix.com

Manufactured by:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 USA
T +1.973.426.9229
F +1.973.426.0035

0086 Year of Authorization: 2010

Κατασκευαστής:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 ΗΠΑ
Τηλ. +1.973.426.9229
Φαξ +1.973.426.0035

0086 Έτος Άδειας Κυκλοφορίας: 2010

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP


