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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

Data de fabrico

Não estéril

Atenção, consultar a documentação fornecida

Consultar a documentação fornecida

Manter seco

EC REP Representante Autorizado na Comunidade Europeia

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

Nonpyrogenic Apirogénico

Rx Only
Atenção: a lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou 
mediante receita médica.
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Introdução
O sistema de perfusão programável Prometra inclui a bomba programável, o cateter intratecal, 
o tunelizador de cateter intratecal, o kit de reabastecimento, o kit de acesso ao cateter e o programador 
e acessórios. 

A bomba programável foi concebida para permitir a administração controlada de medicamentos no 
espaço intratecal através do cateter intratecal. A bomba programável administra com exatidão 20 ml 
de substância a perfundir à taxa de fluxo programada. 

Descrição do dispositivo
O programador Prometra consiste num dispositivo portátil externo à bomba implantada cujos menus 
permitem programá-la remotamente. As funcionalidades do programador Prometra incluem:
• Relógio em tempo real
• Ecrã LCD
•  Memória não volátil que armazena automaticamente toda a programação e o histórico de diagnósticos 

da bomba e retém as informações em caso de falha de energia
• Porta e cabo USB para ligação a um computador ou a uma impressora
• Três (3) pilhas alcalinas AA (Lr6 para IEC) fornecem alimentação ao programador 



Página	2	 PROGRAMADOR,	Para	utilização	com	sistemas	de	perfusão	programáveis	Prometra

Descrição do dispositivo

Componente Descrição

Painel LCD O painel LCD apresenta a interface do programador,
composta por texto e controlada por menus.

Teclas de navegação As teclas de navegação permitem-lhe deslocar-se entre as opções dos menus. 
Depois de selecionar uma opção de menu, as teclas  e  deslocam o 
cursor dentro de um campo ou entre campos. As teclas  e  aumentam 
ou diminuem o valor realçado.

Tecla de seleção A pressão da tecla de seleção seleciona a opção de menu ou o campo 
atualmente realçado.

A seleção de um campo num menu coloca o campo em modo de edição para 
que possa modificar o respetivo valor.

A seleção de uma opção de menu realiza a ação correspondente. 

Botão para apagar O botão para apagar permite-lhe voltar ao menu anterior.

Apaga uma linha de taxa no Menu de múltiplas taxas.

Botão de 
alimentação

O programador liga-se com uma pressão rápida do botão de alimentação. Para 
desligar o programador, é necessário manter o botão de alimentação premido 
durante cerca de dois segundos.

Se o programador estiver ligado, premir o botão de alimentação uma vez 
acende a luz de fundo do painel LCD.

Nota: o programador desliga-se automaticamente após cerca de quinze minutos 
de inatividade.

Botão de inquérito O botão de inquérito inicia uma transação de Inquérito. As informações atuais 
da bomba são apresentadas nos ecrãs de Estado da bomba quando o processo 
de Inquérito estiver concluído.

Painel LCD

Teclas de navegação

Botão para apagar

Botão de alimentação

Tecla de seleção

Botão de inquérito

Parte da frente do programador Prometra
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Descrição do dispositivo

Componente Descrição

Porta USB O programador pode transmitir o Estado da bomba, a Confirmação da 
programação e registos do Histórico para uma impressora através da respetiva 
porta USB.

Porta de série Os registos do Histórico podem ser transferidos para um PC através da porta  
de série do programador.

Parte inferior do programador Prometra

Componente Descrição

Bobina do 
programador

A bobina do programador emite o sinal de comunicação sem fios utilizado 
para interagir com a bomba. Esta bobina tem de estar diretamente 
posicionada sobre a bomba para conseguir enviar ou receber dados.

Compartimento 
das pilhas

As pilhas encontram-se debaixo de uma tampa deslizante. Para remover 
a tampa, pressione a parte superior central e deslize para baixo com cuidado.

Parte de trás do programador Prometra

Porta USB Porta de série

Bobina do 
programador

Compartimento  
das pilhas
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Consulte as indicações, as contraindicações, os avisos, as precauções e os potenciais eventos adversos 
relacionados com a bomba programável no Manual do médico da bomba programável Prometra adequada. 

Indicações
O programador Prometra é indicado para utilização com sistemas de perfusão programáveis Prometra. 
Destina-se a ser utilizado na comunicação remota com a bomba.

Contraindicações
Nenhuma conhecida.

Avisos
•   Selecione e programe sempre dosagens consistentes com a rotulagem do medicamento para evitar que 

seja indevidamente administrado.
•  Utilize o programador Prometra apenas depois de ter recebido a formação específica relativa a este 

dispositivo. A utilização deste dispositivo por profissionais sem a devida qualificação ou formação pode 
ter consequências graves relacionadas com medicação excessiva ou insuficiente. 

•  Os médicos responsáveis pela programação das bombas programáveis implantadas devem seguir as 
instruções de utilização. Os erros técnicos podem resultar no reaparecimento de sintomas subjacentes, 
sintomas de desmame de medicamentos ou numa sobredosagem clinicamente significativa ou fatal.

•  O programador portátil utiliza energia eletromagnética para programar a bomba. O campo 
eletromagnético do programador pode afetar outros dispositivos médicos. A utilização ou interferência 
com outros dispositivos médicos não foi estabelecida.

•  Se o Alarme do reservatório baixo tiver sido desativado, monitorize atentamente o volume do 
reservatório. Marque consultas regulares de reabastecimento para evitar que o reservatório se esvazie, 
bem como o possível desconforto do doente. Os doentes deverão ser aconselhados a entrar em contacto 
com o respetivo médico se ocorrerem alterações na sua sintomatologia.

•  Bomba. Utilize apenas com o programador Prometra. Podem ocorrer problemas de comunicação entre 
a bomba e o programador nas seguintes situações, entre outras: exames de ressonância magnética, 
diatermia, cauterização eletrocirúrgica, ablação por radiofrequência e litotripsia.

Precauções
• Leia atentamente e siga todas as instruções antes da respetiva utilização. 
• O programador Prometra destina-se a ser utilizado apenas com periféricos de uso clínico.
•  Quando terminar de programar a bomba de um doente, desligue e reinicie sempre o programador antes 

de programar a bomba de um novo doente. Esta prática evita mensagens de erro do programador caso 
tente programar inadvertidamente a bomba de um doente com dados pertencentes à prescrição  
de outro doente.

•  O sinal de comunicação sem fios utilizado para efetuar o inquérito e a programação da bomba (o que 
se designa por telemetria) tem um alcance de cerca de 5 cm (2 polegadas). Se o programador não 
estiver posicionado suficientemente perto da bomba ou se não estiver orientado de forma correta sobre 
a mesma, pode não conseguir iniciar uma ligação com a bomba.

• Efetue sempre um inquérito final no fim de cada consulta em que o programador tenha sido utilizado.
•  O programador foi concebido para ser utilizado a temperaturas superiores a 10 °C e inferiores a 

40 °C. Se o programador for armazenado ou transportado a temperaturas fora deste intervalo, deixe 
a temperatura estabilizar até se situar dentro do intervalo de funcionamento especificado antes  
da sua utilização.

•  Não desmonte o programador. A desmontagem do programador pode danificá-lo ou originar a sua avaria.
•  Não esterilize o programador. Para utilização em caso de necessidade de barreira estéril, coloque 

o programador dentro de uma bolsa ou saco estéril transparente.
•  Determinados equipamentos eletrónicos podem causar interferência com o procedimento de 

programação. Pode igualmente ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com 
o símbolo apresentado à direita. Afaste o doente da fonte suspeita de interferência .

•  Evite a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos portáteis 
e móveis de comunicação por RF (transmissores) e a bomba programável e o programador Prometra.
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Eventos adversos
•  Impossibilidade de programar o dispositivo devido a avaria ou perda de telemetria do programador.
•  Eventos adversos associados à bomba programável ou ao medicamento administrado. Consulte as 

Instruções de utilização da bomba programável adequada e a rotulagem do medicamento.

Utilização do programador
O sistema do programador Prometra realiza dois tipos de transações: transações do programador  
e transações da bomba. As transações do programador são realizadas independentemente e não  
afetam a bomba. As transações da bomba transferem informações entre o programador e a bomba.

Transações do programador
As funções que se seguem são transações do programador:

• Configuração do programador
• Idioma
• Definir hora/data
• Apagar histórico
• Definir contraste
• Histórico de revisões

A sequência de eventos nas transações do programador é a seguinte:

Fluxograma da sequência de transações do programador

Ligue o programador.

No Menu principal, selecione uma função do programador.
(Histórico de revisões ou Configuração > Configuração do programador)

Configuração do programador

Introduza as informações 
necessárias.

Reveja os registos 
do Histórico.

Desligue o programador.

Pretende programar 
outra função?

NÃO

SIM

Histórico de revisões
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Utilização do programador
Transações da bomba
Existem dois tipos de transações da bomba:
• Inquérito de informações da bomba
• Programação de informações na bomba

Transações de inquérito

Durante uma transação de Inquérito, o programador inicia a ligação com a bomba e recebe as suas 
informações atuais. Estas informações são apresentadas nos ecrãs de Estado da bomba quando 
o Inquérito estiver concluído. O programador utiliza as informações obtidas durante uma sessão de 
Inquérito para calcular as taxas de fluxo da bomba, determinar a exatidão do fluxo e fornecer valores 
predefinidos para a programação de transações. Por defeito, o programador só efetua um Inquérito 
à bomba antes da primeira operação de programação. Para rever as informações atuais da bomba sem 
efetuar uma operação de programação, prima o botão INQ.

Transações de programação

As transações de Programação transferem informações para a bomba. As funções que se seguem são 
transações de programação da bomba:
• Fluxo constante
• Múltiplas taxas
• Fluxo periódico
• Bolus a pedido
• Reabastecimento
• Configuração da bomba
• Nome (Código) do doente
• Alarme do reservatório baixo
• Definir limite de dose diária
• Definir unidades medicamento/dosagem
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Utilização do programador
Transações da bomba

Transações de programação

A sequência de eventos nas transações da bomba é a seguinte:

Fluxograma da sequência de transações da bomba

Ligue o programador.

No Menu principal, selecione uma função do programador.
(Fluxo constante, Múltiplas taxas, Fluxo periódico,

Bolus a pedido, Reabastecimento ou Configuração > 
Configuração da bomba)

Introduza as informações necessárias e selecione “Sim” 
para programar as informações na bomba.

O programador carrega as informações na bomba 
e apresenta o ecrã de Confirmação da programação.

No Menu principal, selecione 
uma função de programação.

(Fluxo constante, Múltiplas taxas, 
Fluxo periódico, Bolus a pedido, 

Reabastecimento ou Configuração 
da bomba)

O programador solicita-lhe 
que o coloque sobre a bomba.

O programador efetua o Inquérito à bomba 
e apresenta os ecrãs de Estado da bomba.

O programador solicita-lhe 
que o coloque sobre a bomba.

Desligue o programador.

Pretende programar 
outra função?

NÃO

SIM
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Versões do software

Este manual descreve o funcionamento do programador Prometra com a Versão do software 1.06.1. 
Outras versões do software podem ter outras funcionalidades ou funcionar de forma diferente. Pode 
consultar a Versão do software do programador no “Ecrã inicial”, que é o primeiro ecrã apresentado  
ao ligar o programador. 

Compatibilidade com versões posteriores: as bombas que tenham sido previamente programadas com 
outra versão do software além da 1.06 ou 1.06.1 deverão permitir uma programação normal com a versão 
1.06.1, salvo uma exceção. Se tiverem sido previamente programadas mais de quatro taxas múltiplas, 
o programador 1.06.1 apresenta um ecrã após um inquérito a informar o utilizador de que foram 
programadas mais de quatro taxas e a solicitar que programe uma taxa de fluxo constante antes  
de retomar a programação normal. 

Compatibilidade com versões anteriores: depois de programar uma bomba com o software 1.06 ou 
1.06.1, não deve ser programada com programadores que tenham qualquer outra versão do software. 
É altamente provável que a programação com uma versão diferente resulte num ecrã de erro e exija 
a reprogramação completa da bomba para poder continuar. A função de Paragem de emergência de 
programadores com qualquer versão do software deverá funcionar normalmente.

Instruções de utilização
Programação e inquérito da bomba
O envio de mensagens para a bomba é designado por programação e a receção das informações atuais  
da bomba é designada por inquérito.

A programação da bomba é efetuada depois de se introduzir novos dados no programador. Esta ação 
envia novas informações para a bomba para serem armazenadas e executadas. O programador informa-o 
de quando deve programar a bomba através de uma mensagem a indicar “Coloque o programador sobre 
a bomba”. Depois, basta seguir as instruções abaixo, em Orientação do programador.

Para efetuar um Inquérito, prima o botão INQ e siga as instruções abaixo. O inquérito pode ser efetuado 
a qualquer altura, sendo particularmente útil no início e no fim de uma sessão de programação para 
verificar/confirmar as informações contidas na bomba.

Ambas as funções requerem que coloque o programador sobre o doente e a bomba de um modo 
específico, que é descrito abaixo. 

Prometra
Sistema de programação

da bomba

Modelo: 0093
Versão do software: 1.06.1

Copyright 2014
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Instruções de utilização
Orientação do programador
O sinal utilizado para efetuar o inquérito e a programação da bomba tem um alcance de cerca de 5 cm  
(2 polegadas). Se o programador não estiver posicionado suficientemente perto da bomba ou se não 
estiver orientado de forma correta sobre a mesma, não conseguirá comunicar com a bomba.

Quando for solicitado que coloque o programador sobre a bomba, execute os seguintes passos:

1.  Posicione o programador na horizontal cerca de 10 cm (4 polegadas) acima da bomba implantada.  
A bobina do programador, debaixo do painel LCD, deverá ficar paralela à parte superior da bomba.

2.  Desloque lentamente o programador na direção da bomba. O programador emite uma série de estalidos 
rápidos enquanto tenta localizar a bomba. Quando localizar a bomba, o programador emitirá um sinal 
sonoro fixo.

  Atenção: não posicione o programador demasiado próximo da bomba. O sinal requer um mínimo 
de 1,27 cm (0,5 polegadas) para iniciar a ligação.

3.  Mantenha o programador estabilizado até o sinal sonoro parar. O sinal sonoro do programador dura 
cerca de 5 segundos. Quando a transação estiver concluída, o programador emitirá um sinal sonoro 
de confirmação e surgirá um ecrã de estado.

4. A programação ou o inquérito está então concluído.

Introdução de dados

Posição do programador sobre a bomba

Para Faça o seguinte

Colocar o campo no modo 
de edição

Desloque o cursor para o campo realçado e prima SEL

Selecionar a opção do menu Desloque o cursor para a opção realçada e prima SEL

Voltar ao menu anterior Prima C
L
R

Deslocar o cursor 
Prima  e  para deslocar para a esquerda e para a direita
Prima  e  para deslocar para cima e para baixo

Aumentar o valor realçado Prima  

Diminuir o valor realçado Prima  
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Instruções de utilização
Configuração do programador 
Para aceder ao menu de Configuração:

Selecione Configuração no Menu principal e, em seguida, selecione Configuração do programador.

Definir idioma

Para definir o idioma:

1. No menu de Configuração do programador, selecione Idiomas.
2. Utilize as teclas de setas para selecionar o idioma a apresentar no ecrã do programador.

 Nota: todos os ecrãs subsequentes serão apresentados no idioma selecionado.

3. Poderá então voltar ao menu de Configuração do programador ou desligar o programador.

Definir data e hora

Para definir a data e hora:

1. No menu de Configuração do programador, selecione Definir hora/data.
2. Selecione o campo que pretende alterar.
3.  Utilize as teclas de setas para deslocar o cursor até ao número que 

pretende alterar.
4.  Utilize as teclas de setas para alterar os valores. Tenha em atenção 

que os valores de hora se baseiam num relógio de 24 horas.
5. Depois de introduzir os valores de data e hora, prima SEL.
6.  O programador guarda a data e hora e verifica se o relógio está  

a funcionar corretamente. O ecrã apresenta uma mensagem  
A testar o relógio durante este processo. 

7.  Após cerca de 2 segundos, o programador apresenta o menu de Configuração do programador com  
a nova data e hora. 

Fluxo constante 
Múltiplas taxas
Fluxo periódico
Bolus a pedido 
Reabastecimento
Configuração
Histórico de revisões 
Paragem de emergência  
da bomba

12/01/1012/01/10 09:00

Menu principalMenu principal

Configuração da bomba 
Configuração do 
programador

Principal

12/01/10 09:00

Menu de configuração

Idiomas
Definir hora/data
Apagar histórico
Definir contraste

Voltar

23/03/12 16:31

Configuração do programador

A testar o relógio
Aguarde…

12/01/10 09:00

Menu de hora e data
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Instruções de utilização
Apagar histórico 
A função Apagar histórico permite-lhe eliminar todos os registos do histórico atualmente armazenados 
na memória do programador (apaga todos os registos do histórico, não é específico para um doente ou 
episódio). O Histórico do programador é um registo de todas as transações da bomba e mensagens de 
erro geradas pelo programador. O programador tem capacidade para armazenar mais de 400 registos. 

Aviso: quando a memória do programador estiver cheia, os registos mais antigos serão automaticamente 
eliminados à medida que se adicionam novos registos. O programador não apresenta qualquer aviso 
quando a memória estiver cheia.

Para apagar o histórico do programador: 

1. No menu de Configuração do programador, selecione Apagar histórico.
2. Utilize as teclas de setas para selecionar Sim ou Não. O programador volta ao menu de Configuração 
do programador.

Definir contraste

Para definir o contraste do ecrã do programador:

1. No menu de Configuração do programador, selecione Definir contraste. 
2. Prima SEL para selecionar o valor da definição de contraste.
3. Utilize as teclas de setas para alterar o valor de 000 a 100.
4. Depois de introduzir o valor de contraste, prima SEL. 
5.  Se o novo valor de contraste for aceitável, selecione Sim  

em Modificar contraste? 
6.  A seleção de Predefinição altera o Contraste para  

a predefinição do fabricante.

Configuração da bomba 
Normalmente, a configuração da bomba tem lugar aquando da sua implantação no bloco operatório. 
Durante a configuração da bomba, podem ser programadas as seguintes informações na bomba:

• Nome e/ou Código do doente
• Os dados do alarme do reservatório baixo
• Limites de dose diária
• Informações do medicamento

Para aceder ao menu de Configuração da bomba:

Selecione Configuração no Menu principal e, em seguida, selecione Configuração da bomba.

Definição de contraste
<---------------*--------------->

054

23/03/12 16:31

Definir contraste

Modificar contraste?

Sim Não Predefinição
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Instruções de utilização
Configuração da bomba

Nome/Código do doente

1.  No menu de Configuração da bomba, selecione Nome do doente.  
Se já tiver sido efetuado um inquérito, o programador apresenta  
o menu de Nome do doente.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione  
Seguinte no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu  
do limite de dose diária.

3.  Introduza o nome ou código do doente utilizando as teclas de setas  
para percorrer o alfabeto e, em seguida, prima SEL.

4.  Para programar um nome na bomba, selecione SIM e programe  
a bomba seguindo as solicitações apresentadas no ecrã.

5.  Mantenha o programador estabilizado até o sinal sonoro parar.  
Quando o processo de programação estiver concluído, o programador  
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação  
da programação. Modo: Nome do doente

Configuração Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado

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 se reabastecer  
a bomba, alterar o volume de limiar de reservatório baixo ou desativar o alarme. 

Aviso: o Alarme do reservatório baixo deve ser LIGADO e o volume de limiar programado. Quando as 
bombas são expedidas pelo fabricante, o Alarme do reservatório baixo está definido como DESLIGADO. 

Se o Alarme do reservatório baixo estiver DESLIGADO, marque consultas regulares de reabastecimento 
para evitar que o reservatório se esvazie, bem como o possível desconforto do doente. O doente deverá ser 
aconselhado a entrar em contacto com o respetivo médico se ocorrerem alterações na sua sintomatologia.

Programar o alarme do reservatório baixo
1.  No menu de Configuração da bomba, selecione Alarme do reservatório 

baixo. Se já tiver sido efetuado um inquérito, o programador apresenta 
o Menu do nível do alarme. 

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte 
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu do nível do alarme.

3. Prima SEL para editar o Alarme res. baixo.
4.  Utilize as teclas de setas para definir o Alarme do reservatório baixo 

como LIGADO e prima SEL para terminar a edição.
5. Utilize as teclas de setas para navegar até ao campo Volume res. baixo.
6.  Prima SEL para editar o Volume do reservatório baixo definido 

pelo fabricante.
7.  Quando expedido pelo fabricante, o Volume do reservatório baixo está definido como 2,0 mL.  

Utilize as teclas de setas para alterar o valor.
8.  Para programar as definições de Reservatório baixo na bomba, selecione SIM e programe a bomba 

seguindo as solicitações apresentadas no ecrã.
9.  Mantenha o programador estabilizado até o sinal sonoro parar. Quando o processo de programação 

estiver concluído, o programador emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

Nome do doente
Alarme do reservatório 
baixo
Limite de dose diária
Unidades medicamento/
dosagem

Voltar

12/01/10 09:00

Configuração da bomba

Alarme res. baixo: 
DESLIGADO
Volume res. baixo: 2,0 ml

Programar alarme?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu do nível do alarme
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Instruções de utilização
Configuração da bomba 

Limite de dose diária

O Menu do limite de dose diária permite-lhe impor limites à dose de medicação que pode ser libertada ao 
longo de um período de 24 horas nos regimes de Fluxo constante, Múltiplas taxas e Fluxo periódico.

Aviso: o Limite de dose diária NÃO limita os regimes de Bolus a pedido.

Programar o limite de dose diária

1.  No menu de Configuração da bomba, selecione Definir limite de dose 
diária. Se já tiver sido efetuado um inquérito, o programador apresenta 
o Menu do limite de dose diária. 

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte 
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu do limite de 
dose diária.

3.  Para programar as definições do Limite de dose diária na bomba, 
prima SEL para editar e utilize as teclas de setas para ativar ou 
desativar o Limite de dose diária.

4. Prima SEL para entrar e sair do modo de edição.
5.  Quando expedido pelo fabricante, o Limite de dose diária está definido com 0,000 mg. Utilize as 

teclas de setas para navegar até ao campo Limite de dose diária e prima SEL para editar.
6. Utilize as teclas de setas para alterar o valor e prima SEL para definir.
7.  Para programar as definições de Limite de dose diária na bomba, selecione SIM e programe a bomba 

seguindo as solicitações apresentadas no ecrã do programador.

Nota: separado do limite de dose diária, surge um aviso quando se altera uma dose em relação à dose 
previamente programada. Em baixo encontra-se um exemplo de um ecrã de aviso: 

Se os valores forem confirmados, utilize as teclas de setas para 
realçar SIM e prima SEL. Siga as solicitações apresentadas no ecrã 
do programador.

Unidades medicamento/dosagem

O programador pode ser definido para programar dosagens de medicamento em miligramas (mg) ou 
microgramas (ug). Uma vez definido, todos os ecrãs de programação relacionados com a concentração ou 
dosagem de medicamento serão apresentados com a unidade selecionada.

Limite ativado:  NÃO

Limite de dose diária
00,0000 mg/dia

Programar novo limite?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu do limite de dose diária

Aviso: a taxa diária 
aumentou

De 00,2000 para 00,5000 mg/dia

Tem a certeza?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de fluxo constante

Unidades atuais: mg

Alterar unidades para ug?

Sim Não

23/03/12 16:31

Unidades medicamento/
dosagem

Todas as unidades  
nos campos de dosagem  

e concentração programáveis 
serão alteradas para:

mg/dia
Programar novas unidades?
Sim Não

23/03/12 16:31

Tentativa de atualização das 
unidades medicamento/dosagem
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Limites dos valores

Dose Mín. 0,0 ug 
2,0 ug para manter o cateter desobstruído

Máx. 99,9999 mg

Taxa de administração 
da bomba

Mín. 0,0 mL/dia
1,0 mL/dia para manter o cateter desobstruído

 Máx.* 28,8 mL/dia ou 1,2 mL/h ou 20 uL/min

*valor aproximado com base no volume do acumulador da bomba

Atenção: se tentar introduzir um valor fora destes limites, o programador apresentará uma mensagem 
de erro.

Nota: o tipo e a concentração de medicamento são introduzidos no Menu de reabastecimento.

Instruções de utilização
Configuração da bomba 

Programar unidades medicamento/dosagem

1.  No menu de Configuração da bomba, selecione Unidades medicamento/dosagem. Se já tiver sido 
efetuado um inquérito, o programador apresenta o ecrã Unidades medicamento/dosagem. 

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte no Ecrã de estado da bomba 
até surgir o ecrã Unidades medicamento/dosagem.

3. Utilize as teclas de setas para navegar até ao valor Unidades atuais. 
4. Prima SEL para editar as Unidades atuais.
5. Utilize as teclas de setas para alternar entre mg e ug. 
6. Para programar as definições de Medicamento/Dosagem na bomba, selecione SIM. 
7.  Confirme a seleção no ecrã Tentativa de atualização das unidades medicamento/dosagem.  

Se as unidades selecionadas estiverem corretas, selecione Sim para programar o novo valor. 
8.  Mantenha o programador estabilizado até o sinal sonoro parar. Quando o processo de programação 

estiver concluído, o programador emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

Programar regimes medicamentosos

O programador verifica sempre as informações da bomba (por exemplo, o nome/código do doente, o número 
de série, etc.) antes de nela programar quaisquer outras informações. Se tentar programar a bomba de um 
doente com as informações do doente anterior, o programador apresenta um erro de “Doente errado”. Para 
evitar que tal aconteça, recomenda-se que se desligue o programador entre doentes.

Regime de Fluxo constante

O regime de Fluxo constante administra medicação a uma taxa constante. Programe a dosagem 
de medicação diária dentro dos seguintes limites:

Tempo

Taxa  
de fluxo
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Instruções de utilização
Configuração da bomba
Para programar um regime de Fluxo constante:

1.  No Menu principal, selecione Fluxo constante. Se já tiver  
sido efetuado um inquérito, o programador apresenta  
o Menu de fluxo constante.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte  
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu de fluxo constante.

3.  Prima SEL para selecionar o campo Dose, utilize as teclas de setas 
para alterar o valor e prima SEL para introduzir as informações 
no programador.

4.  Separado do limite de dose diária, surge um aviso quando se altera 
uma dose em relação à dose previamente programada. Em baixo 
encontra-se um exemplo de um ecrã de aviso:

5.  Se os valores forem confirmados, utilize as teclas de setas para 
realçar SIM e prima SEL. Siga as solicitações apresentadas no ecrã 
do programador para programar a dose de Fluxo constante na bomba.

6.  Quando o processo de programação estiver concluído, o programador 
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

Dose
00,5000 mg/dia

Programar nova dose?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de fluxo constante

Aviso: a taxa diária
aumentou

De 00,2000 para 00,5000 mg/dia

Tem a certeza?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de fluxo constante

Modo: Fluxo constante
Dose: 1,0000 mg/dia

Próximo reabastecimento: 
xx/xx/xx

Principal Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado
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*valor aproximado com base no volume do acumulador da bomba

Aviso: para sincronizar com exatidão um regime de múltiplas taxas com o tempo real, é necessário acertar 
devidamente o relógio em tempo real do programador. Consulte a secção Configuração do programador.

Atenção: se tentar introduzir um valor fora destes limites, o programador apresentará uma mensagem de erro.

O tipo e a concentração de medicamento são introduzidos no Menu de reabastecimento.

Limites dos valores

Dose
Mín. 00,0000 mg

Máx. 99,9999 mg

Taxa de administração 
da bomba

Mín.
0,0 mL/dia durante a paragem de emergência 
da bomba
0,1 mL/dia para manter o cateter desobstruído

Máx. 28,8 mL/dia ou 1,2 mL/h ou 20 uL/min

Duração única Mín. 1 min

Taxa única Máx. 1,2 mL/h 

Soma de todas as taxas  Máx.*
Limite de dose diária, se estiver programado, OU 
28,8 mL/dia, se não existir Limite de dose diária

Soma de todas as durações 
das taxas

= 24 h

Para programar um regime de Múltiplas taxas:

1.  No Menu principal, selecione Múltiplas taxas. Se já tiver sido efetuado 
um inquérito, o programador apresenta o Menu de múltiplas taxas.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte 
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu de múltiplas taxas.

3.  Utilize as teclas de setas para navegar até ao campo a editar e, 
em seguida, prima SEL para entrar no modo de edição.

Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Múltiplas taxas

O regime de Múltiplas taxas administra medicação utilizando uma a quatro taxas, que são repetidas 
diariamente. Para cada taxa prescrita, programe a dosagem de medicação e o tempo durante o qual  
será administrada dentro dos seguintes limites:

1

3

4

2

Tempo (24 horas)

D
os

e

AVISO: NÃO PROGRAME UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO PERIÓDICO OU 
MÚLTIPLAS TAXAS. A PROGRAMAÇÃO DE UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO 
PERIÓDICO OU MÚLTIPLAS TAXAS ACARRETA UM ELEVADO RISCO DE PARAGEM DA BOMBA.

Dose Início Fim
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

24h00m03,500 mg

12/01/10 09:00

Menu de múltiplas taxas
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Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Múltiplas taxas

Nota: se a bomba tiver sido previamente programada com um regime de Múltiplas taxas, o processo 
de Inquérito inicial transmite as horas de início e fim predefinidas da bomba. Caso contrário, as horas 
de início e fim predefinidas correspondem à hora atual.

 3.1.  Para ajustar a dose da Taxa 1, prima SEL para selecionar o campo Dose, utilize as teclas de setas 
para alterar o valor e prima SEL para introduzir as informações no programador. 

 3.2.  Quando a dose tiver sido introduzida, utilize as teclas de setas para navegar até ao campo Hora 
de início. Prima a tecla de seleção para entrar no modo de edição, utilize as teclas de setas para 
alterar o valor e prima SEL para introduzir as informações no programador.

 3.3.  Quando a hora de início tiver sido introduzida, utilize as teclas de setas para navegar até ao 
campo Hora de fim. Prima a tecla de seleção para entrar no modo de edição, utilize as teclas de 
setas para alterar o valor e prima SEL para introduzir as informações no programador.

 Nota: as horas de início e fim são definidas com base num relógio de 24 horas. 

  Nota: se for introduzida uma hora superior a 23:59, o programador emite uma mensagem de erro 
a indicar que foi introduzida uma hora inválida e não permite que o utilizador saia sem introduzir 
uma hora válida entre 00:00 e 23:59. 

4.  Prima SEL para selecionar os campos restantes que pretende modificar e utilize as teclas de setas para 
alterar os valores de dose e hora de fim de cada taxa prescrita. 

  Nota: a hora de início das Taxas 2-4 será automaticamente definida com base na hora de fim da taxa 
anterior. A hora de início só é automaticamente preenchida depois de se introduzir uma hora de fim 
para a nova taxa. 

5.  Quando tiver introduzido todos os valores necessários, prima SEL para introduzir as informações no 
programador. Todas as durações das taxas devem totalizar 24 horas. A hora de início da primeira taxa 
deve ser igual à hora de fim da última taxa.

6.  Utilize as teclas de setas para avançar para além da linha da quarta taxa ou do último campo até o 
programador apresentar o último ecrã Confirmar múltiplas taxas.

7.  Confirme se a hora de início, a hora de fim e as informações de dose 
estão corretas no ecrã Confirmar múltiplas taxas. Para programar 
o regime de Múltiplas taxas na bomba, selecione SIM.

8.  Separado do limite de dose diária, surge um aviso quando se altera 
uma dose em relação à dose previamente programada. Em baixo 
encontra-se um exemplo de um ecrã de aviso: 

9.  Se os valores forem confirmados, utilize as teclas de setas para 
realçar SIM e prima SEL. Siga as solicitações apresentadas no ecrã 
do programador para programar as novas definições na bomba.

Dose Início Fim
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

NãoSim

12/01/10 09:00

Confirmar múltiplas taxas

Dose 03,5000 mg/dia

Programar nova dose?

Aviso: a taxa diária
aumentou

De 00,2000 para 03,5000 mg/dia

Tem a certeza?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de múltiplas taxas
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Limites dos valores

Dose Mín. 00,0000 mg

Máx. 99,9999 mg

Taxa de administração 
da bomba

Mín. 0,0 mL/dia durante a paragem de emergência 
da bomba
0,1 mL/dia para manter o cateter desobstruído

Máx. 28,8 mL/dia ou 1,2 mL/h ou 20 uL/min

Duração Mín. 1 min

Máx. 23:59

Repetição Máx. 24:00

Taxa única Máx. 1,2 mL/h

Soma de todas as taxas  Máx.* Limite de dose diária, se estiver programado, OU
28,8 mL/dia, se não existir Limite de dose diária

Soma de todas as durações 
das taxas

= 24 h

Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Múltiplas taxas

10.  Mantenha o programador estabilizado até o sinal sonoro parar. 
Quando o processo de programação estiver concluído, o programador 
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

11.  Para remover e apagar uma linha de taxa de fluxo do regime de múltiplas taxas, utilize as teclas de 
setas para navegar até ao número da linha a remover. Prima SEL para selecionar o número da linha 
(no modo de edição) e, em seguida, prima CLR. Uma mensagem de confirmação pergunta-lhe se 
pretende apagar a taxa. Selecione SIM para confirmar. 

  Nota: as linhas de taxas apagadas ou em branco não podem preceder linhas de outras taxas 
preenchidas. O programador emitirá mensagens de erro a indicar que as horas de início ou fim 
não são válidas.

Regime de Fluxo periódico

O regime de Fluxo periódico administra medicação numa sequência de perfusões periódicas. Programe a 
dosagem de medicação, o tempo durante o qual a dosagem é administrada e o intervalo a que a dosagem 
é repetida dentro dos seguintes limites:

*valor aproximado com base no volume do acumulador da bomba

Atenção: se tentar introduzir um valor fora destes limites, o programador apresentará uma mensagem 
de erro.

Modo: Múltiplas taxas
Dose: X,XXX mg/dia

Próximo reabastecimento: 
xx/xx/xx

Principal Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado
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Para programar um regime de Fluxo periódico:

1.  No Menu principal, selecione Fluxo periódico. Se já tiver sido efetuado 
um inquérito, o programador apresenta o Menu de fluxo periódico.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte  
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu de fluxo periódico.

3.  Prima SEL para selecionar o campo que pretende modificar e utilize  
as teclas de setas para alterar os valores de dose, duração e repetição.

4.  Quando tiver introduzido todos os valores necessários, prima SEL para 
introduzir as informações no programador.

5.  Separado do limite de dose diária, surge um aviso quando se altera 
uma dose em relação à dose previamente programada. Em baixo 
encontra-se um exemplo de um ecrã de aviso:

6.  Se os valores forem confirmados, utilize as teclas de setas para  
realçar SIM e prima SEL. Siga as solicitações apresentadas no ecrã  
do programador para programar as novas definições na bomba.

Tempo

Taxa  
de fluxo

AVISO: NÃO PROGRAME UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO PERIÓDICO OU 
MÚLTIPLAS TAXAS. A PROGRAMAÇÃO DE UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO 
PERIÓDICO OU MÚLTIPLAS TAXAS ACARRETA UM ELEVADO RISCO DE PARAGEM DA BOMBA.

Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Fluxo periódico

O tipo e a concentração de medicamento são introduzidos no Menu de reabastecimento.

Dose
00,0000 mg dentro  
de 06:00 hh:mm

Repetir a cada 12:00 hh:mm

Programar nova dose?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de fluxo periódico

Aviso: a taxa diária
aumentou

De 00,2000 para 01,5000 mg/dia

Tem a certeza?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de fluxo periódico
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Regime de Bolus a pedido

O regime de Bolus a pedido substitui temporariamente o atual regime a fim de administrar uma perfusão 
única e imediata de medicação, encher a bomba implantada ou limpar o trajeto do líquido para um novo 
medicamento ou uma nova concentração de medicamento (bolus de transição). Programe a dosagem 
de medicação e a duração dentro dos seguintes limites:

Limites dos valores

Dose Mín. 00,0000 mg

Máx. 99,9999 mg

Taxa de administração da 
bomba

Mín. 0,0 mL/dia para a paragem de emergência da bomba
0,1 mL/dia para manter o cateter desobstruído

 Máx.* 28,8 mL/dia ou 1,2 mL/h ou 20 uL/min

Duração Mín. 20 min

Máx. 71 horas e 59 minutos

Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Fluxo periódico

7.  Quando o processo de programação estiver concluído, o programador 
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

*valor aproximado com base no volume do acumulador da bomba

Aviso: a dosagem de bolus NÃO é limitada pelo Limite de dose diária, pelo que pode programar uma 
prescrição de bolus que exceda este limite.

Quando o bolus terminar, a bomba continuará com o regime de fluxo regularmente planeado. O diagrama 
que se segue ilustra um bólus a pedido que foi programado enquanto estava em curso um regime de 
Fluxo constante. Conforme indicado no diagrama, o bolus interrompe o atual regime medicamentoso da 
bomba, porém, o regime medicamentoso preexistente é imediatamente retomado ao terminar o bolus.

Tempo

Taxa  
de fluxo

AVISO: NÃO PROGRAME UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO PERIÓDICO OU 
MÚLTIPLAS TAXAS. A PROGRAMAÇÃO DE UM BÓLUS A PEDIDO NO MODO DE FLUXO 
PERIÓDICO OU MÚLTIPLAS TAXAS ACARRETA UM ELEVADO RISCO DE PARAGEM DA BOMBA.

Modo: Fluxo periódico
Dose: 1,5000 mg/dia

Próximo reabastecimento: 
xx/xx/xx

Principal Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado
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Instruções de utilização
Configuração da bomba

Regime de Bolus a pedido

Atenção: não é possível executar dois regimes de Bolus a pedido em simultâneo. Como tal, se já estiver 
a ser executado outro bolus, o programador solicita o seu cancelamento para permitir a programação de 
um novo bolus.

Para programar um regime de Bolus a pedido:

1.  No Menu principal, selecione Bolus a pedido. Se já tiver sido efetuado 
um inquérito, o programador apresenta o Menu de bolus a pedido.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte  
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu de bolus a pedido.

3.  Prima SEL para selecionar o campo que pretende modificar e utilize  
as teclas de setas para alterar os valores de dose e duração. Prima  
SEL para introduzir as informações no programador.

4.  Será apresentado um ecrã de aviso se as primeiras 24 horas da 
dosagem de bolus forem superiores à dosagem diária atualmente 
programada. 

5.  Para programar o regime de Bolus a pedido na bomba, selecione SIM  
e programe a bomba seguindo as solicitações apresentadas no ecrã.

6.  Quando o processo de programação estiver concluído, o programador 
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação.

7.  Quando o regime de Bolus a pedido estiver concluído, a bomba 
retomará o regime normal.

Programar dados de reabastecimento
Depois de reabastecer a bomba programável, é necessário introduzir as informações relacionadas 
com o procedimento, incluindo a concentração de medicamento para reabastecimento e o volume de 
medicamento colocado na bomba. Também podem ser introduzidas informações adicionais, como o nome 
do medicamento.

Aviso: calcule sempre com cuidado a concentração de reabastecimento e as dosagens de bolus de 
transição que alterem a concentração de medicamento ou quando mudar as soluções para evitar uma 
medicação excessiva ou insuficiente. Programe sempre um bolus de transição para eliminar toda a 
medicação do trajeto do líquido. Enxague o reservatório da bomba duas vezes para eliminar qualquer 
medicamento residual.

Consulte todos os cálculos no Guia de cálculos fornecido separadamente. Para obter instruções sobre 
a programação de um bolus de transição, consulte a secção Regime de Bolus a pedido.

Dose
00,5000 mg dentro  

de 00 h 00 m

Programar bolus?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de bolus a pedido

Aviso: dosagem de bolus 
superior à  
dose diária

Tem a certeza?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de bolus a pedido

Modo: Bolus a pedido

Dose
00,5000 mg durante  

01:00 hh:mm

Principal Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado
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Instruções de utilização
Programar dados de reabastecimento

Dados de reabastecimento

• Depois de reabastecer a bomba, introduza os seguintes dados no programador:
• O volume de medicamento colocado na bomba. 
• O nome do medicamento (se tiver mudado).
• A concentração do medicamento (se tiver mudado).

O programador utiliza estas informações com vista a calcular a taxa de fluxo necessária para a bomba 
administrar com exatidão a dosagem prescrita para o doente.

Depois de programados os dados de Reabastecimento na bomba, o programador reprograma igualmente 
o atual regime medicamentoso. Isto garante que quaisquer alterações que possam afetar a quantidade de 
medicação a perfundir no doente (como a concentração de medicamento) são devidamente comunicadas 
à bomba. No entanto, a reprogramação da bomba também reinicia o atual regime medicamentoso. 
Isto significa que os regimes de Fluxo periódico são sempre reiniciados quando se programa um 
reabastecimento e os regimes de Múltiplas taxas ressincronizam o seu plano consoante a hora de início 
introduzida para a Taxa 1. Os regimes de Fluxo constante permanecem basicamente inalterados porque 
o seu plano é fixo.

Definições dos campos do menu de reabastecimento

Campo Definição Limites

Volume de 
reabastecimento

O volume de medicamento colocado na bomba. Mín. 00,0 mL
Máx. 20,0 mL

Medicamento O nome do medicamento colocado na bomba. Só é possível introduzir  
um medicamento.

Conc. de 
medicamento

A concentração de medicamento colocado 
na bomba. 

O programador utiliza a concentração principal de 
medicamento com vista a determinar a taxa de fluxo 
necessária para a bomba administrar com exatidão 
a dosagem prescrita para o doente.

Só é possível introduzir 
uma concentração 
de medicamento.

Taxa de fluxo máx. 
resultante 20 uL/min,  
1,2 mL/h ou 28,8 mL/dia

Info. do 
medicamento

Abre o Menu de info. do medicamento, onde pode 
introduzir os nomes e as concentrações de cinco 
medicamentos, no máximo. 

Trata-se de um campo 
informativo apenas.
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Instruções de utilização
Programar dados de reabastecimento

Como programar dados de reabastecimento

1.  No Menu principal, selecione Reabastecimento. Se já tiver 
sido efetuado um inquérito, o programador apresenta o Menu 
de reabastecimento.

2.  Se não tiver sido efetuado um inquérito, faça-o e selecione Seguinte 
no ecrã de Estado da bomba até surgir o Menu de reabastecimento. 

3.  Prima SEL para selecionar o campo que pretende modificar, 
utilize as teclas de setas para alterar os valores de volume de 
reabastecimento, medicamento e concentração de medicamento 
e prima SEL para introduzir as informações no programador.

4.  Se a medicação consistir em vários medicamentos, selecione Info. 
do medicamento para apresentar o Menu de info. do medicamento.

5.  Prima SEL para selecionar um campo Medicamento e introduza 
o nome do mesmo utilizando as teclas de setas para percorrer 
o alfabeto.

6.  Selecione um campo Concentração e utilize as teclas de setas para 
alterar o valor.

7.  Quando tiver introduzido todas as informações necessárias, 
selecione Voltar.

8.  Para programar as Informações de reabastecimento na bomba, 
selecione SIM e programe a bomba seguindo as solicitações 
apresentadas no ecrã.

  Nota: se a concentração de medicamento tiver sido alterada, o 
programador reprograma igualmente a prescrição de reabastecimento. 
Se a nova concentração introduzida resultar numa taxa de fluxo fora 
do intervalo da bomba, o programador apresenta uma mensagem de 
erro e, em seguida, surge o menu do regime medicamentoso a fim de 
se reintroduzir a prescrição.

9.  Quando o processo de programação estiver concluído, o programador 
emitirá um sinal sonoro de confirmação e surgirá o ecrã Confirmação 
da programação. O programador apresenta dois ecrãs de Confirmação 
da programação: um para os dados de reabastecimento e outro para 
o regime medicamentoso.

  Nota: os regimes de Fluxo periódico são sempre reiniciados após a 
programação de um reabastecimento. Os regimes de Múltiplas taxas 
ressincronizam o seu plano consoante a hora de início introduzida para 
a Taxa 1. Os regimes de Fluxo constante permanecem inalterados.

Modo: Reabastecimento

Seguinte Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmado

Modo: Fluxo constante
Dose: 1,500 mg/dia

Próximo reabastecimento: 
12/02/02

Principal ImprimirVoltar

12/01/10 09:00

Programa confirmado

Volume de reabastecimento: 00,0 mL
Medicamento: Infumorph
Conc. de medicamento:  

01,000 mg/mL
Info. do medicamento

Programar reabastecimento?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de reabastecimento

Medicamento mg/ml
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

Voltar Apagar

12/01/10 09:00

Menu de info. do medicamento
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Instruções de utilização
Encerramento da bomba

Paragem de emergência da bomba

Destina-se apenas ao encerramento temporário ou de emergência.

Para programar a paragem de emergência da bomba:

1. No Menu principal, selecione Paragem de emergência da bomba.
2.  Selecione Não ou prima CLR para abortar o processo e voltar ao 

menu anterior.
3.  Selecione Sim para encerrar a bomba. O programador solicita-lhe 

que “Coloque o programador sobre a bomba”.
4. Em seguida, execute uma das seguintes ações: 
 a.  Para cancelar o encerramento da bomba e voltar ao Menu principal, 

selecione Cancelar. 
 b.  Para executar o encerramento da bomba, segure o programador 

cerca de 5 cm (2 pol.) acima da bomba implantada como se estivesse a programá-la. 

  Nota: um encerramento de emergência da bomba sobrepõe-se ao processo normal de localização. 
Como tal, o programador emite apenas um ou dois estalidos antes de parar a bomba. Esta operação 
demora milissegundos.

5.  Quando a bomba tiver parado, o programador apresentará a mensagem 
“A bomba está parada”.

  Nota: a bomba emitirá o alarme crítico e continuará a fazê-lo a cada 
30 minutos. Para o evitar, siga as instruções abaixo caso pretenda 
encerrar permanentemente a bomba. 

6.  Enquanto a bomba não for reprogramada, o seu funcionamento 
permanecerá em suspenso. 

7. Em seguida, execute uma das seguintes ações: 
 a. Selecione Continuar para voltar ao Menu principal. 
 b. Desligue o programador.

Quando utilizar a opção de Paragem de emergência da bomba, a bomba continuará a acionar o Alarme 
crítico enquanto não for reprogramada. Para o evitar, caso pretenda encerrar permanentemente a bomba, 
programe-a com um regime de fluxo constante a 0,0 mg/dia.

Nota: para obter instruções sobre como programar um regime de fluxo constante, consulte a secção 
Programar regimes medicamentosos.

Parar a bomba agora?

Sim Não

12/01/10 09:00

Menu de paragem 
de emergência

Continuar

12/01/10 09:00

Menu de paragem 
de emergência

A bomba está parada
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Ecrãs de estado da bomba
Durante o processo de Inquérito, o programador obtém as informações atuais da bomba. Depois de 
efetuar o Inquérito à bomba, o programador apresenta estas informações nos ecrãs de Estado da bomba.

Os ecrãs de Estado da bomba variam conforme o atual regime medicamentoso da bomba. As secções que 
se seguem apresentam os ecrãs de Estado da bomba correspondentes aos regimes de Fluxo constante, 
Múltiplas taxas, Fluxo periódico e Bolus a pedido, acompanhados de explicações das informações 
contidas em cada ecrã. 

Todos os regimes de fluxo utilizam os seguintes ecrãs de Estado da bomba. Para o regime de Fluxo 
constante, estes são os dois únicos ecrãs de estado.

Nome do campo Descrição

Doente O nome/código do doente armazenado na bomba programável Prometra.  
O nome/código é programado através do menu de Configuração da bomba.

Modelo da bomba O número do modelo da bomba. O modelo da bomba é programado pelo fabricante.

N/S da bomba O número de série da bomba. O número de série é programado pelo fabricante.

Ver. da bomba O número da versão do software instalado na bomba.

Medicamento O medicamento que se encontra atualmente no reservatório da bomba.  
O nome do medicamento é programado através do Menu de reabastecimento.

Conc. A concentração de medicamento que se encontra atualmente no reservatório 
da bomba. A concentração de medicamento é programada através do Menu 
de reabastecimento.

Acum. O volume de medicamento administrado durante cada ciclo do acumulador da 
bomba. O acumulador é uma câmara intermédia na bomba que doseia a saída 
de pequenas quantidades de medicamento. O programador utiliza o volume do 
acumulador para calcular o fluxo de medicação esperado entre procedimentos 
de Reabastecimento. Este volume do acumulador da bomba é exclusivo de cada 
bomba e programado pelo fabricante.

Volume do 
reservatório

A quantidade de medicação que a bomba considera que se encontra atualmente 
no seu reservatório.

Alarme res. baixo O estado de Alarme do reservatório baixo. A opção é “LIGADO” ou “DESLIGADO”.

Volume res. baixo O volume de limiar no qual o Alarme do reservatório baixo é acionado.

Bateria O estado da bateria da bomba.

Modo do fluxo O atual regime medicamentoso da bomba.

Dose diária A dosagem de medicação que a bomba administra ao longo de um período de 
24 horas para o atual regime de Fluxo constante. Este valor não inclui quaisquer 
dosagens de bolus.

Doente: xxxxxxxxxxxxxx
Modelo da bomba: xxxxx
N/S da bomba: xxxxxx
Ver. da bomba: x.xx
Medicamento: xxxxxxxxxxxxx
Conc.: xx,xxx mg/mL
Acum.: x,xxx mcL

Seguinte Imprimir

12/01/10 09:00

Estado da bomba
Volume do  
reservatório: xx,x mL
Alarme res. baixo: DESLIGADO
Volume res. baixo: xx,x mL
Bateria: OK
Modo do fluxo: Constante
Dose diária: xx,xxx mg

Seguinte ImprimirVoltar

12/01/10 09:00

Estado da bomba
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Ecrãs de estado da bomba
Regime de Múltiplas taxas
Além dos ecrãs de estado da bomba acima apresentados, o regime de Múltiplas taxas também utiliza  
os seguintes ecrãs.

Regime de Fluxo periódico
Além dos ecrãs de estado da bomba acima apresentados, o regime 
de Fluxo periódico utiliza o seguinte ecrã. 

Nome do campo Descrição

1-4 As taxas programadas para o atual regime de Múltiplas taxas. Um regime  
de Múltiplas taxas pode ter até quatro taxas programadas, que são repetidas 
diariamente. A taxa atualmente ativa é realçada. Cada linha indica a dosagem  
e duração da medicação para a atual taxa. Se não estiver programada uma taxa, 
os valores de dosagem e duração são zero.

Nome do campo Descrição

Dose A dosagem e duração da medicação para o atual regime de Fluxo periódico.

Repetir a cada O intervalo a que a dosagem se repete.

Seguinte ImprimirVoltar

Dose
1,000 mg dentro de 06:00 hh:mm

Repetir a cada 24:00 hh:mm

12/01/10 09:00

Estado da bomba

Modo: Múltiplas taxas
Dose: 3,500 mg/dia

Próximo reabastecimento: 
mm/dd/aa

Principal Imprimir

12/01/10 09:00

Programa confirmadoDose Início Fim
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

ImprimirSeguinte

12/01/10 09:00

Estado da bomba

Dose 03,5000 mg/dia

Voltar
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Ecrãs de estado da bomba
Regime de Bolus a pedido
Uma vez que um Bolus a pedido substitui apenas temporariamente o 
regime medicamentoso predefinido da bomba, o programador apresenta 
primeiro os ecrãs de estado da bomba do regime predefinido e, depois  
do ecrã de estado da bomba padrão, apresenta um único ecrã a indicar 
que se encontra ativo um Bolus a pedido.

Aceder aos dados do programador
Sempre que o programador Prometra efetua uma função de Inquérito ou programa informações na 
bomba, apresenta uma série de ecrãs de Estado da bomba ou Confirmação da programação. Estas 
informações podem ser revistas no Histórico do programador, impressas ou transferidas para um PC 
através da ferramenta de impressão (consulte as instruções de utilização da ferramenta de impressão). 
Está disponível um registo de todas as mensagens de erro do programador no respetivo Histórico.

Histórico do programador
O Histórico do programador é um registo tanto das transações da bomba como das mensagens de 
erro da bomba e do programador.

As transações e os erros da bomba são apresentados com o nome/código do doente associado. 
No nome/código da bomba, os registos são ordenados por data (por ordem cronológica inversa)  
e tipo de transação.

As mensagens de erro do programador encontram-se na entrada “Exceção”. As mensagens de erro do 
programador são ordenadas primeiro por data (por ordem cronológica inversa) e depois por tipo de registo.

O programador tem capacidade para armazenar mais de 400 registos. Quando a memória do programador 
estiver cheia, os registos mais antigos serão automaticamente eliminados à medida que se adicionam 
novos registos. Imprima frequentemente os dados do programador com vista a arquivar estes registos 
de dados.

Nome do campo Descrição

A perfundir 
bolus a pedido 

A bomba encontra-se a executar um Bolus a pedido.

Dose A dosagem e duração da medicação para o atual regime de Bolus a pedido.

Seguinte ImprimirVoltar

A perfundir bolus a pedido

Dose

1,312 mg durante 03:30 hh:mm

12/01/10 09:00

Estado da bomba
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Aceder aos dados do programador
Histórico do programador
Para visualizar o Histórico do programador:

1.  No Menu principal, selecione Histórico de revisões. O programador 
apresenta o Menu de histórico.

2.  Para consultar uma lista de mensagens do programador, selecione 
Exceção. O programador apresenta as mensagens de erro do 
programador por ordem cronológica inversa.

3.  Para visualizar o histórico de transações da bomba para um 
determinado doente, selecione o nome ou código do doente. 
O programador apresenta as transações da bomba para o doente 
por ordem cronológica inversa.

4.  Selecione o registo que pretende rever utilizando as teclas de setas.  
O programador apresenta o ecrã inicial do registo.

5. a.  Cada registo de transação da bomba começa com o nome/código  
do doente, a data e hora da transação e o tipo de registo. 

 b.  Os registos de mensagens de erro começam com a data e hora  
do erro e o tipo de registo (por exemplo, “Exceção”).

6.  Selecione Seguinte para visualizar os dados do registo. Este ecrã  
indica de que se trata o erro. 

  Nota: quando chegar ao fim de um registo, a seleção de “Seguinte” 
abre o registo seguinte. O número total de ecrãs em cada registo varia 
conforme o tipo de transação da bomba ou mensagem de erro.

7. Para voltar ao ecrã anterior, selecione Voltar ou prima CLR.
8. Para imprimir um registo, selecione Imprimir.
9.  Quando terminar a revisão do registo, execute uma das 

seguintes ações:
 a.  Selecione Seguinte para continuar a percorrer os registos 

do histórico por ordem cronológica inversa. Ao chegar ao fim 
do último registo do histórico, o programador volta à lista de 
transações ou mensagens de erro do Menu de histórico. 

 b. Prima CLR para voltar ao menu anterior. 
 c. Desligue o programador.

(Exceção)
JAMES KREEL
JENNIFER MAYNEZ
MARTIN QUESNELL
TRACY WHEATLEY
YVETTE RICHARD

Selecionar doente

12/01/10 09:00

Menu de histórico

JAMES KREEL
12/01/2002  14:52:29

Limites

Seguinte Voltar

12/01/10 09:00

Menu de histórico

(Exceção)
12/01/2002  08:55

Exceção

Seguinte Voltar

12/01/10 09:00

Menu de histórico



PROGRAMADOR,	Para	utilização	com	sistemas	de	perfusão	programáveis	Prometra	 Página	29

Aceder aos dados do programador 
Imprimir dados do programador
O programador pode transmitir o Estado da bomba, a Confirmação da programação e registos do Histórico 
para uma impressora através da respetiva porta USB. Dada a rapidez das evoluções tecnológicas,  
verifique primeiro se o programador estabelece a ligação com a impressora. Se necessitar de uma  
lista de impressoras compatíveis, consulte o seu distribuidor ou representante de vendas ou contacte  
a Flowonix Medical. 

O programador destina-se a ser utilizado com: 

• Impressora de uso clínico ou
• Impressora que tenha sido isolada com uma fonte de alimentação de uso clínico.

As transações da bomba podem ser impressas quando são 
inicialmente apresentadas ou quando são revistas no Menu 
de histórico.

Utilizando um cabo USB, ligue a porta USB do programador 
à porta USB situada na impressora.

Nota: a seleção de “Imprimir” imprime o registo completo e 
não apenas o ecrã atual, pelo que NÃO é necessário selecionar 
“Imprimir” em cada ecrã.

Imprimir durante uma transação da bomba

Selecione “Imprimir” em qualquer um dos ecrãs de Estado da bomba ou Confirmação da programação.

Imprimir a partir do menu de histórico

1. No Menu principal do programador, selecione Histórico de revisões.
2. Selecione o nome do doente cujos registos pretende imprimir.
3. Selecione o registo que pretende imprimir. O programador apresenta o ecrã inicial do registo.
4. Selecione Seguinte para apresentar os dados do registo.
5. No ecrã de dados, selecione Imprimir.

Cancelar uma tarefa de impressão

Para cancelar a atual tarefa de impressão, prima o botão CLR do programador. A impressora tem uma 
memória intermédia, pelo que, se cancelar uma tarefa de impressão, a impressora poderá continuar 
a imprimir até a memória intermédia ficar vazia.
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Resolução de problemas
Mensagens de erro do programador
As mensagens de erro geradas pelo programador interrompem o procedimento atual para notificar o utilizador 
de um problema. Algumas mensagens de erro são informativas e permitem-lhe retomar imediatamente o 
procedimento. Outras mensagens exigem que resolva o problema para poder continuar com o procedimento. 
Em alguns casos raros, como num erro de bateria muito fraca, o programador é encerrado.

As mensagens de erro do programador são apresentadas como “Exceções” no ecrã do programador e no 
Menu de histórico.

As mensagens de erro incluem um código numérico exclusivo. O código numérico ajuda a Assistência ao 
Cliente a identificar a natureza exata do problema.

A tabela seguinte indica as mensagens de erro geradas pelo programador com descrições e sugestões 
de soluções.

Se o programador indicar Significa Ação sugerida

Erro eletrónico ADC O conversor analógico-digital (ADC) 
falhou no teste de autodiagnóstico. 
O ADC é um dispositivo eletrónico 
que mede a tensão da bateria. O 
programador continua a funcionar, mas 
pode não conseguir determinar quando 
as baterias/pilhas estiverem fracas.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Quantidade introduzida 
com hora zero

Foi introduzido “0” para a duração da 
taxa. Os regimes de Múltiplas taxas, 
Fluxo periódico e Bolus a pedido 
requerem uma duração superior a zero.

Introduza uma duração superior 
a zero.

Quantidade excessiva A dose e duração prescritas 
requerem uma velocidade da taxa 
de fluxo superior à que a bomba 
consegue administrar.

Reprograme a bomba com uma 
dose inferior ou uma duração 
superior.

Quantidade insuficiente A dose e duração prescritas 
requerem uma velocidade da taxa 
de fluxo inferior à que a bomba 
consegue administrar.

Reprograme a bomba com uma 
dose superior ou uma duração 
inferior.

Bateria de reserva fraca A bateria de reserva do programador 
está fraca. O programador continua a 
funcionar da forma normal, mas pode 
perder periodicamente as respetivas 
informações de data, hora e Histórico.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Bateria muito fraca As pilhas principais do programador 
estão muito fracas. Este erro crítico 
encerra o programador.

Substitua as pilhas do 
programador.

Concentração de 
medicamento fora 
do intervalo

O valor de concentração de 
medicamento introduzido durante a 
operação de reabastecimento da bomba 
excede a concentração de medicamento 
permitida pelo programador.

Verifique se o valor de 
concentração de medicamento 
foi corretamente introduzido. 

Dose de medicamento 
acima do limite

A dosagem de medicamento prescrita 
excede o Limite de dose diária.

Desative ou aumente o Limite 
de dose diária ou prescreva uma 
dosagem inferior.
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Resolução de problemas
Mensagens de erro do programador

Se o programador indicar Significa Ação sugerida

Duração excessiva para 
o intervalo

Esta mensagem de erro é específica 
dos regimes de Fluxo periódico. 
A duração do regime é superior 
ao respetivo valor de repetição.

Reintroduza a duração de 
forma a ser inferior ao valor 
de repetição.

A hora de fim da taxa X 
não é válida

Específico do Menu de múltiplas 
taxas. As horas de início e fim de 
uma taxa são idênticas ou o utilizador 
tentou ajustar uma taxa depois 
de apagar uma linha.

Reintroduza a hora de fim da 
taxa de forma a não ser idêntica 
à hora de início ou verifique 
todas as taxas para garantir que 
totalizam 24 horas e que não 
existem linhas apagadas entre 
as taxas. 

Erro eletrónico Um componente eletrónico no 
programador falhou no teste de 
autodiagnóstico.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Erro de formato do 
histórico, perda de 
registos do histórico

Os ficheiros do Histórico do 
programador foram corrompidos, 
pelo que o programador reformatou 
o histórico, apagando todos os 
registos existentes.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Foi introduzida uma 
hora inválida

A hora do relógio introduzida no Menu 
de múltiplas taxas é superior a 23:59 
e não é uma introdução válida.

Introduza uma hora do relógio 
entre 00:00 e 23:59.

Bateria fraca,  
substituir baterias

As pilhas principais do programador 
estão fracas. O programador continua 
a funcionar da forma normal.

Substitua as pilhas 
do programador.

Memória corrompida, 
perda de registos 
do histórico

A memória onde é armazenado 
o Histórico do programador foi 
corrompida. O programador reformatou 
a memória, apagando todos os 
registos existentes. A memória pode 
ficar corrompida se as baterias/pilhas 
falharem enquanto o programador 
estiver a tentar gravar um registo.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Sem resposta da bomba A bomba não respondeu ao sinal 
do programador.

Volte a tentar comunicar com 
a bomba. Se o problema persistir, 
contacte a Assistência ao Cliente.

Memória esgotada Os requisitos do programa
excederam a memória disponível.

Se o problema persistir, contacte
a Assistência ao Cliente.
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Resolução de problemas
Mensagens de erro do programador

Se o programador indicar Significa Ação sugerida

Prescrição rejeitada  
pela bomba

A bomba rejeitou o atual regime 
medicamentoso.

A bomba pode não aceitar a prescrição 
se existir um erro na bomba ou nas 
informações que lhe são enviadas. 

Nota: existe a possibilidade remota de 
os dados a enviar para a bomba serem 
corrompidos por interferência elétrica. 
A verificação da integridade do sistema 
a vários níveis garante que a bomba 
não aceita dados erróneos.

Reprograme o regime.
Reposicione o programador e/
ou mude a localização do doente 
a fim de eliminar a potencial 
interferência eletrónica e, em 
seguida, reprograme o regime.
Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Tarefa de impressão 
cancelada

A atual tarefa de impressão foi 
cancelada pelo utilizador.

Prima o botão CLR no 
programador para voltar ao ecrã 
anterior. Volte a premir Imprimir.

Erro da impressora A impressora detetou um erro. Desligue e volte a ligar a 
impressora para apagar o erro.

Impressora não 
encontrada

O programador não conseguiu localizar 
a impressora.

Certifique-se de que a impressora 
está ligada ao programador 
através de um cabo USB.

Certifique-se de que a impressora 
está ligada à corrente e no botão 
de alimentação.

Impressora sem papel A impressora está sem papel. Adicione papel à impressora.

Tempo da impressora 
esgotado

A impressora não está a responder. Certifique-se de que a impressora 
está ligada ao programador 
através de um cabo USB.

Certifique-se de que a impressora 
está ligada à corrente e no botão 
de alimentação.

Erro de informações 
da bomba

As informações da bomba foram 
corrompidas, pelo que a bomba falhou 
na respetiva verificação de integridade.

Utilize a função de Paragem de 
emergência da bomba para a 
encerrar e contacte a Assistência 
ao Cliente.

A hora de início da taxa 
1 não é válida

Específico do Menu de múltiplas 
taxas. A hora de início da taxa 1 foi 
apagada e a taxa a seguir à linha 
apagada é ajustada.

Introduza uma dose e as horas 
de início e fim para a taxa 1 e 
certifique-se de que as durações de 
todas as taxas totalizam 24 horas.

Erro de informações 
de reabastecimento 
da bomba

As informações de reabastecimento da 
bomba foram corrompidas, pelo que a 
bomba falhou na respetiva verificação 
de integridade.

Quando este erro ocorre, o 
programador não consegue programar 
uma nova prescrição.

Utilize a função de Paragem de 
emergência da bomba para a 
encerrar e contacte a Assistência 
ao Cliente.
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Resolução de problemas
Mensagens de erro do programador

Se o programador indicar Significa Ação sugerida

Bomba parada A bomba parou. Esta situação pode 
dever-se a um erro crítico da bomba ou 
à função de Paragem de emergência 
da bomba.

Se a bomba tiver sido parada 
utilizando a função de Paragem 
de emergência da bomba, 
reprograme-a.
Se o erro resultar de um erro 
crítico da bomba, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Transferência da  
bomba interrompida

A transferência de informações de/para 
a bomba por parte do programador foi 
temporariamente interrompida.

Reposicione o programador sobre 
a bomba e volte  
a selecionar “Sim”.

Bomba temporariamente 
ocupada

A bomba está a aceder à memória na 
qual o programador pretende gravar.

Não é permitido ao programador gravar 
na memória enquanto a bomba não 
tiver terminado.

Volte a tentar a função até  
o erro desaparecer.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Relógio em tempo real 
não acertado

O relógio do sistema do programador 
contém informações inválidas.

Acerte a data e hora do 
programador. Se o problema  
se repetir, contacte a Assistência 
ao Cliente.

Erro de software O programador detetou uma execução 
incorreta do software.

Devolva o programador à 
Assistência ao Cliente para 
providenciar a sua reparação  
ou substituição.

As horas devem totalizar 
24 horas

Este erro é específico do regime de 
Múltiplas taxas. A duração cumulativa 
das taxas não corresponde a 24 horas.

Reintroduza as durações das 
taxas de forma a totalizarem 
24 horas.

Nota: a duração total é 
apresentada ao fundo do Menu 
de múltiplas taxas.

Impressora desconhecida A impressora não é suportada 
pelo programador.

Utilize uma impressora que seja 
suportada pelo programador.

Erro eletrónico USB A porta USB que liga o programador 
a uma impressora falhou no teste 
de autodiagnóstico. O programador 
continua a funcionar, mas não 
imprime.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

Doente errado As informações do doente contidas na 
bomba são diferentes das recebidas 
pelo programador durante o processo 
de Inquérito.

Antes de efetuar uma operação 
de programação, prima INQ 
para atualizar as informações do 
doente no programador.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.
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Resolução de problemas
Mensagens de erro da bomba
Nota: os termos “estado”, “erro” e “exceção” são utilizados de forma intercambiável ao longo deste manual.  
Se o programador receber uma mensagem de estado da bomba durante uma função de inquérito ou 
programação, o programador apresenta o estado da bomba antes de apresentar os ecrãs de programação padrão. 

Se o programador receber uma mensagem de erro da bomba durante uma função de inquérito 
ou programação, o programador apresenta o estado da bomba antes de apresentar os ecrãs de 
programação padrão.

Cada mensagem de erro tem um código numérico exclusivo, que é apresentado entre parênteses à direita 
da mensagem de estado. O código numérico ajuda a Assistência ao Cliente a identificar a natureza exata 
do problema.

A tabela seguinte indica as mensagens de erro geradas pela bomba com descrições e sugestões de soluções.

Se o programador indicar Significa Ação sugerida

Bateria gasta A bateria da bomba está fraca.

Este erro crítico encerra a bomba.

Contacte a Assistência 
ao Cliente.

Erro eletrónico Um componente eletrónico na bomba 
falhou no teste de autodiagnóstico.

Este erro crítico encerra a bomba.

Contacte a Assistência 
ao Cliente.

Falha da válvula 
de entrada

A corrente elétrica consumida pela 
válvula de entrada está fora dos 
limites aceitáveis.

Este erro crítico encerra a bomba.

Contacte a Assistência 
ao Cliente.

Falha da válvula de saída A corrente elétrica consumida 
pela válvula de saída está fora dos 
limites aceitáveis.

Este erro crítico encerra a bomba.

Contacte a Assistência 
ao Cliente.

Erro de prescrição A fim de garantir que são 
implementadas com exatidão, tanto o 
programador como a bomba validam 
as prescrições antes de a bomba 
as implementar.

Caso a verificação do programador 
falhe, a bomba rejeita qualquer 
prescrição anómala. 

Altere a prescrição e reprograme 
a bomba.

Se receber este erro, 
comunique-o à Assistência ao 
Cliente com a prescrição exata 
que tentou introduzir.

Bomba a reiniciar A função de Paragem de emergência da 
bomba fá-la parar ao executar um dos 
modos de reinicialização da bomba. 
Se for efetuado um Inquérito enquanto 
a bomba estiver a reiniciar, a bomba 
apresenta esta mensagem de erro.

Aguarde até a bomba encerrar 
antes de tentar efetuar o 
inquérito ou a programação 
da bomba.

Se o problema persistir, contacte 
a Assistência ao Cliente.

A bomba está parada A bomba foi encerrada. Contacte a Assistência 
ao Cliente.

Erro de software A verificação interna de software 
da bomba falhou. 

Este erro crítico encerra a bomba.

Contacte a Assistência 
ao Cliente.
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Resolução de problemas
Resolução de problemas de telemetria
O programador interage com a bomba utilizando uma ligação sem fios bidirecional. O sinal utilizado  
para efetuar o inquérito e a programação da bomba tem um alcance de cerca de 5 cm (2 polegadas).  
Se o programador não estiver posicionado suficientemente perto da bomba ou se não estiver orientado 
de forma correta sobre a mesma, a telemetria pode falhar. Consulte a secção “Orientação do programador”.

Além disso, determinados equipamentos eletrónicos, tais como sistemas de RM, podem interferir com  
a telemetria do sistema. Afastar o doente da fonte suspeita de interferência deverá resolver o problema. 
Se tiver problemas em estabelecer a ligação à bomba, consulte a secção Orientação do programador.

Cálculos
Consulte o Guia de cálculos suplementares.

Reparação e manutenção
Instalação e substituição de pilhas e baterias
O programador recebe alimentação de três pilhas alcalinas AA normais.

Nota: não utilize pilhas recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm uma capacidade de corrente e tensão 
inferiores às das pilhas alcalinas não recarregáveis, pelo que podem falhar devido às cargas de corrente 
relativamente elevadas e instantâneas exigidas pelo programador.

Para instalar ou substituir as pilhas:

1. Desligue o programador.
2. Remova a tampa do compartimento das pilhas.
3. Se substituir as pilhas, remova e elimine as antigas.
4. Introduza três pilhas alcalinas AA conforme indicado no respetivo compartimento no programador.

O programador inclui ainda duas baterias permanentes de lítio tipo moeda que mantêm a memória e o 
relógio em tempo real do programador. Estas baterias foram concebidas para durar tanto quanto a vida 
útil prevista do programador, no entanto, se receber uma mensagem de erro a indicar que a bateria de 
reserva do programador está fraca, contacte a Assistência ao Cliente para providenciar a sua reparação 
ou substituição.

Reparação
O programador Prometra não contém peças passíveis de reparação. Em caso de problemas técnicos 
ou dúvidas sobre o programador, contacte a Assistência ao Cliente.

Cuidados e manuseamento adequados
• Não deixe cair o programador nem o submeta a impactos fortes.
• Utilize à temperatura ambiente (temperatura de funcionamento: 10 °C a 40 °C).
• Armazene a uma temperatura entre +5 °C e 57 °C.

Limpeza
Se o programador se sujar, limpe-o com um pano ligeiramente húmido e uma solução detergente não 
abrasiva. Não deixe entrar humidade excessiva no programador. Não mergulhe o programador em nenhum 
tipo de líquido.

Esterilização
Não esterilize o programador. Se for necessária uma barreira estéril, coloque o programador dentro 
de uma manga ou de um saco estéril transparente.
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Especificações
Especificações do programador

Altura 15,49 cm (6,1 polegadas)

Largura 8,382 cm (3,3 polegadas)

Profundidade 2,54 cm (1 polegada)

Peso • 311 g (10 oz) com baterias/pilhas

• 202,2 g (6,5 oz) sem baterias/pilhas

Alcance da telemetria 4,4 a 5,7 cm sobre a bomba (2 ± 0,25 polegadas)
Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados 
com o seguinte símbolo: 

Fonte de alimentação 3 pilhas alcalinas AA

Temperatura de
funcionamento

10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Se o programador for armazenado ou transportado a temperaturas fora 
deste intervalo, deixe a temperatura voltar ao intervalo especificado antes 
de o utilizar. Não exponha o programador a temperaturas de congelamento.

Temperatura de 
armazenamento

+5 °C a +57 °C
Não congele.

Humidade relativa O programador foi concebido para funcionar em condições entre 10-85% 
de humidade relativa sem condensação.

Ambiente de utilização A bomba programável Prometra e o programador Prometra são adequados 
para utilização em todos os estabelecimentos.

Tempo esgotado O programador esgota automaticamente o tempo após 15 minutos sem 
comunicação ou utilização com o programador.
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Periféricos
Nota: o programador Prometra foi aprovado para ser utilizado apenas com periféricos de uso clínico. 

Os seguintes periféricos são utilizados com o programador:

• Impressora. O programador Prometra pode ser ligado a uma impressora.
• Ferramenta de impressão. Software e cabos para ligar o programador ao PC. 
•  Cabo da impressora. O cabo da impressora é um cabo USB padrão para periféricos. O cabo tem 

2 metros (6 pés) de comprimento.
•  Cabo de alimentação da impressora. O cabo de alimentação utilizado para ligar a impressora a uma 

tomada elétrica. Não é fornecido pela Flowonix Medical.

Glossário
Acumulador: uma câmara intermédia na bomba que doseia a saída de pequenas quantidades de 
medicamento. Este volume da câmara do acumulador é utilizado para calcular o fluxo de medicação 
esperado entre procedimentos de Reabastecimento.

Alarme do reservatório baixo: um alarme da bomba que avisa o doente quando a medicação no 
reservatório da bomba se situar abaixo de um determinado volume. Através do menu de Configuração  
da bomba, é possível ativar ou desativar o Alarme do reservatório baixo e definir o volume de limiar  
que o aciona.

Bolus de transição: um regime de Bolus a pedido que é utilizado quando se muda as concentrações ou 
soluções de medicamento. O bolus de transição evita a medicação excessiva ou insuficiente do doente 
enquanto a concentração antiga de medicamento não for eliminada do trajeto do líquido.

Ecrãs de estado da bomba: apresentação das informações recebidas pelo programador durante o processo 
de Inquérito.

Exceção: uma mensagem de erro gerada pelo programador. As exceções são arquivadas no Histórico  
do programador. 

Histórico do programador: um registo de todas as transações da bomba. 

Inquérito: uma transação especializada na qual o programador recebe as informações atuais da bomba. 

Limite de dose diária: a dosagem máxima que pode ser prescrita nos regimes de Fluxo constante, 
Múltiplas taxas e Fluxo periódico. 

Porta de acesso ao cateter: uma porta na bomba que permite aceder diretamente ao cateter.

Porta USB: uma porta de alta velocidade que transmite dados entre um computador e periféricos externos 
através de uma transmissão bissérie. O programador tem uma porta USB que permite imprimir os dados 
do histórico do programador numa impressora.

Programação: qualquer transação da bomba que exija o envio de informações do programador para a 
bomba. As seguintes funções são de programação: Fluxo constante, Múltiplas taxas, Fluxo periódico, 
Bolus a pedido, Reabastecimento e Configuração da bomba.

Programador: um dispositivo que proporciona aos médicos uma forma prática e não invasiva para 
interrogar e programar a bomba programável Prometra implantada.

Regime de Bolus a pedido: um regime programável que substitui temporariamente o regime de fluxo 
predefinido a fim de administrar uma perfusão única e imediata de medicação. Programe a dosagem  
de medicação e o tempo durante o qual é administrada. Quando o bolus terminar, a bomba continuará 
com o regime de fluxo regularmente planeado.

Regime de Fluxo constante: um regime medicamentoso programável que administra medicação a uma 
taxa constante. Programe a dosagem que é administrada a cada 24 horas.
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Glossário 
Regime de Fluxo periódico: um regime medicamentoso programável que administra medicação numa 
sequência de perfusões periódicas. 

Regime de Múltiplas taxas: um regime medicamentoso programável que administra medicação utilizando 
uma a quatro taxas, que são repetidas diariamente.

Taxa de fluxo: a taxa a que a bomba liberta a medicação. 

Telemetria: o processo de transmissão e receção de dados através de sinais sem fios. O programador 
interage com a bomba através de telemetria.

Trajeto do líquido: o trajeto percorrido pela medicação desde o reservatório da bomba até ao espaço 
intratecal. O trajeto “total” do líquido da bomba inclui o reservatório da bomba, a câmara do acumulador 
da bomba e o cateter implantado. Consulte as medições nas instruções de utilização da bomba 
e do cateter.

Transação da bomba: uma operação na qual o programador envia ou recebe informações da bomba.

Transação do programador: uma operação que não requer interação com a bomba, ou seja, a transação 
afeta apenas o programador. 

Volume de reabastecimento: o volume de medicamento colocado na bomba durante o reabastecimento.

Avisos legais
A Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) não apresenta nenhuma garantia ou declaração relativa 
ao programador Prometra, a qualquer software ou ao conteúdo desta documentação, ou à respetiva 
utilização, e renuncia especificamente a quaisquer garantias expressas ou implícitas de comercialização 
ou adequação a uma determinada finalidade. Além disso, a Flowonix reserva o direito de rever o 
programador Prometra, qualquer software e/ou esta publicação e de efetuar alterações na respetiva 
conceção ou conteúdo, a qualquer altura, sem obrigação de avisar previamente qualquer indivíduo ou 
entidade de tais revisões ou alterações, exceto conforme exigido por lei ou pelas agências reguladoras 
aplicáveis. A exportação deste produto para fora dos EUA pode implicar uma autorização de exportação 
do Departamento do Comércio dos EUA.

Garantia
A 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 em circunstância alguma 
por quaisquer danos incidentais ou decorrentes do manuseamento ou da utilização deste produto.

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

Os exemplos de ecrãs do programador Prometra apresentados neste manual são simulações e não 
reproduções exatas dos ecrãs do programador. Foram envidados todos os esforços para garantir que 
o conteúdo destes ecrãs de exemplo estava completo e correto, no entanto, podem existir variações 
no aspeto (espaçamento de texto, tipo de letra, etc.) e nas predefinições (números e quantidades 
predefinidos) entre os ecrãs de exemplo deste manual e os ecrãs efetivamente apresentados 
no programador.

As marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

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