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

Catalog number

Serial number

LOT Batch code

Use by date

Date of Manufacture

Sterilized using ethylene oxide

STERILE Sterilized using steam or dry heat

Do not re-use

Caution, consult accompanying documents

Do not use if package is damaged

Consult instructions for use

EC REP Authorized Representative in the European Community

Nonpyrogenic Non-pyrogenic

Latex-Free No patient or fluid contact with latex components

PVC-Free No patient or fluid contact with polyvinyl chloride components

DEHP-Free No patient or fluid contact with di(2-ethylhexyl)phthalate components

Rx only
Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a 
physician.
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Introduction
The Catheter Revision Kit is designed to facilitate replacement of a section of an intrathecal catheter. The 
kit contains the following items:
• Catheter Segment, Radiopaque, 1.3mm OD (4F) x 30cm x 0.6mm ID
• Catheter Lock
• Catheter Connector
• Connector Sleeve
• Suture Wing, Angled 90°
• Suture Wing, Straight
• Sheet Catheter Stickers
• Measurement Tape (30.48 cm)

Indications
The Catheter Revision Kit is indicated for use in patients with a Prometra Programmable Infusion System. 
It is intended to replace a portion of the catheter. It may also be utilized during a pump replacement, 
when it is desired to minimize disturbance of an implanted catheter.

The Intrathecal Catheter is indicated for use in patients receiving a Prometra Programmable Pump. The 
Intrathecal Catheter is intended to be attached to the Prometra Programmable Pump to provide access to 
the intrathecal space.

The Prometra Programmable Infusion System is indicated for use in the treatment of chronic intractable 
pain. It is intended for chronic, intrathecal infusion of preservative-free morphine sulfate solution. 
Sterile preservative-free 0.9% saline solution or sterile water may be used when therapy is interrupted to 
maintain catheter patency. When required, infusion of radiopaque contrast media labeled for intrathecal 
use may be used. 

The labeling for the drug will govern the indications, contraindications, dose rates and warnings related to 
the use of the drug.

Contraindications
Implantation of the Programmable Pump or this catheter section is contraindicated when:
• The presence of infection is known or suspected.
•  The patient’s body size or anatomy is insufficient to accommodate the size of the implanted pump or 

catheter.
•  The pump cannot be implanted 2.5 cm (1 in.) or less from the surface of the skin. Deeper implants 

could interfere with septum access or telemetry. 
•  The patient is known or is suspected to be allergic to materials contained in the catheter: silicone 

rubber, acetal resin, or tungsten.
•  The patient is known or is suspected to be allergic to materials contained in the pump: silicone rubber, 

polyphenylsulfone, buna-n rubber, MP35N metal (multiphase quaternary nimonic alloy primarily 
composed of chromium, cobalt, molybdenum and nickel), titanium, polyvinylidene fluoride, stainless 
steel, epoxy resin, acetal resin or tungsten.

•  The patient has exhibited a prior intolerance to implanted devices.
•  The patient has a spinal column anatomy that would obstruct cerebrospinal fluid flow or that would 

prevent intraspinal drug administration.
•  The patient has emotional, psychiatric or substance abuse problems that are deemed to prohibit 

intrathecal drug administration.
•  The patient is under 18 years old. Safety and effectiveness for use in pediatric patients under 18 years 

old has not been investigated or established.
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Contraindications
• The patient will require magnetic therapies.
• The patient will require hyperbaric treatments.
•  The patient has an occupation where he/she would be exposed to high current industrial equipment, 

powerful magnets or transmitting towers, such as, electricians, electrical engineers or MRI technicians.
The patient will require Magnetic Resonance Imaging (MRI) evaluation.

Warnings
The Catheter Revision Kit is supplied sterile and non-pyrogenic. 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 is a potential biohazard. Handle and discard in accordance with accepted medical 
practice and all applicable laws and regulations.

Use of this device should only be conducted by qualified medical personnel specifically trained in its 
use. 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.

Precautions
Read and follow all instructions.

Do not use accessories that are not referenced in these instructions for use. Only use devices and 
accessories that are referenced for use with the Prometra Programmable Infusion Systems in these 
instructions. 

Implantation of this device and subsequent use, reprogramming, and refill of the Programmable Pump 
should only be conducted by qualified medical personnel specifically trained for surgical implantation, 
use, and maintenance of the device. 

The pump and catheter system should be implanted carefully to avoid any sharp or acute angles, which 
could compromise the patency of the catheter lumen.

Over-pressurization can damage the catheter. Small syringes can generate very high pressures and may 
damage the catheter or catheter connection. Do not use a syringe smaller than 10 mL when accessing the 
catheter access chamber. Injection rates should not exceed 1 mL every six seconds.

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 Programmable 
Pump instructions for a complete list of potential adverse events.

Equipment (provided and may be required 
for catheter revision related procedures):
• Catheter Revision Kit
• Intrathecal Catheter Kit
• Prometra CAP Kit
• Prometra Refill Kit
• Tunneler Kit
• Prometra Programmer (not sterile)
• Programmer Printer Cable (not sterile)
• Medical grade printer (not sterile)
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Adverse Events 
The following items may be needed and are not provided:
• Sterile programmer sleeve
• Refill syringe, 20 mL
• Drug solution (infusate) for refill, not to exceed 20 mL
• 2 ea. 10 mL syringe filled with 5 mL PFSS.
• Sterile preservative-free 0.9% saline
• Sterile pen

Implantation Instructions
Note: “Segment” will be used to denote the Catheter Segment being added to the existing Catheter. 
“Catheter” will be used to denote the existing implanted catheter.

Preparation
• Use the Programmer to discontinue the flow of medicine through pump.
• Aspirate the catheter through the Catheter Access Port (CAP).

For Pump Removal Procedure:
1.  Use Sterile Technique. Always inspect and aseptically prepare the site according to standard practice. 

Access affected section of catheter/pump per appropriate hospital procedures.
2.  Cut the catheter 3-6” (7-15cm) distal to the pump connection. 

  Note: Remove any damaged sections of catheter prior to connecting to new Segment. If more than 
approximately 30cm are removed from the catheter, then additional Catheter Revision Kits will be 
required.

3.  Remove the pump and disconnect the catheter from the pump. Measure and record the discarded 
catheter length. Retain for patient records.

4. Prepare replacement pump.

Connect Segment to Pump
5.  Slide catheter lock onto segment with larger end towards the proximal end of the segment. Align pump 

stem with segment lumen. Advance segment over barb on pump stem to midway point.

  Warning: Prior to advancing the catheter lock, ensure that the segment is properly positioned on the 
pump stem. The segment must be straight with no sign of kinking prior to advancing the catheter lock. 
A slight pull on the segment is sufficient to straighten it. Advancing the catheter lock over a kinked 
catheter may damage the catheter. Should the segment become damaged, cut the damaged portion, 
and reconnect segment to pump.
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Implantation Instructions 
Connect Segment to Pump

6.  Advance the catheter lock until it clicks into place, ensuring that the radiopaque band is distal to  
the pump.

  Note: Once the segment and lock are connected, if disconnection and reconnection are required, 
retract catheter lock off pump-catheter connection and disconnect catheter from pump stem; prior to 
reconnection, trim 2-3 cm off the catheter end to ensure a secure connection.

 • Verify that the segment is not kinked. 

  Caution: Always position the suture wings over the catheter carefully to avoid mechanical damage to 
the suture wings or the catheter. 

Trim Segment
7.  Trim the new segment to length at a 90˚ angle allowing sufficient slack for body movement, pump 

connection, and an additional 2-3 cm in case a pump reconnection is required. Always trim at least 
5 cm from the proximal end of the segment. Ensure that the cut is straight and no catheter fragments 
are produced. Save the trimmed portion of the segment – the measurement of this piece will be used 
to calculate the total catheter implant volume.

  Caution: Always trim excess segment length. Failure to trim excess length may result in catheter 
occlusion or kinking.

  Warning: Always save trimmed portion of catheter to measure length and calculate implanted catheter 
volume. This calculation is required to prevent under- or over-medication.
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Implantation Instructions 
Connect Segment to Catheter
8. Insert the catheter connector into the segment. Push the segment to the stop on the connector. 

9.  Slide the connector sleeve over the proximal implanted catheter tip. The sleeve is designed with a slit 
so it will open as it moves over the center portion of the barb.
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Implantation Instructions 
Connect Segment to Catheter 
10.  Insert the other end of the catheter connector into the proximal end of the implanted catheter. Push 

the catheter to the stop on the barb. 

11.  Slide the connector sleeve over the catheter connector. Slide the sleeve until it stops and locks into 
place. When properly positioned, the sleeve should have minimal axial movement.

12.  If intrathecal segment of catheter has been replaced, the angled 90° suture wings can be utilized for 
anchoring catheter to the spinous ligaments. 

  Caution: Always make sure the catheter is straight as it comes out of the spinal entry location to 
avoid catheter kinking.

 For angled suture wings, fold the wings together with the slit on the inside and suture the wings to the 
spinous ligaments.
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Implantation Instructions
Preparing the Pump
Complete the pump implantation procedure by following the instructions for use in the appropriate 
Programmable Pump IFU. Aspirate the catheter through the Catheter Access Port to confirm catheter / 
segment patency.

Using the Prometra programmer, perform a Demand Bolus to prime the catheter with infusate to the tip 
and prepare it for therapeutic delivery. 

Post-Implant Record-Keeping
Measure and record in the patient’s records the length of intrathecal catheter that was trimmed off. This 
measurement is required to determine the volume of the implanted catheter.

Calculate and record the implanted catheter length and volume:
 Implanted Catheter Length (cm) = Previous Implanted Catheter Length (reference patient records) – 
 Removed Catheter Length (cm) + New Catheter Segment Length (cm)

  Implanted Catheter Volume (mL) = (Previous catheter volume - Removed catheter volume) + segment 
catheter volume (Length (cm) x 0.0026 mL/cm)

Warning: Always measure and record on the:
 • length and volume of the trimmed portion of the removed catheter
 • length and volume of the new catheter segment
 • Calculate and record the new total implanted catheter length and volume. 

These calculations are required to prevent under- or over-medication.

Calculations
Please refer to the appropriate supplementary Calculations Guide. 

Patient Implant Card and Registration
Included with each Prometra Catheter Revision Kit is a Patient Implant Tracking/Registration Form. This 
pre- addressed form should be completed and returned to Flowonix Medical. Flowonix Medical will use 
this information to create a record of the implant in their database. A copy should also be placed in the 
patient’s implant records.

Two patient implant cards are provided for the patient. The patient implant card contains information 
pertinent to the implanted Intrathecal Catheter, catheter revision segment and Prometra Programmable 
Pump. The implant card should be carried by the patient at all times. A second card is provided for 
placement in their glove box, to be given to a caregiver, or other easily accessible location.

Catheter and Pump Explantation
The Intrathecal Catheter and Prometra Programmable Pump should only be explanted in accordance with 
the hospital procedures. Explanted product is to be treated as a biohazard.

Warning: Prior to cremation, the pump should always be explanted. The pump will explode at high 
temperatures.
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Implantables Warranty
An issued or revision date for these instructions is included for the user’s information. In the event two 
years have elapsed between this date and product use, the user should contact Flowonix Medical, Inc. to 
see if additional product information is available.

Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) warrants to the first purchaser of this product that this product 
will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of first 
purchase, and liability under this limited product warranty will be limited to repairing or replacing the 
defective product, at Flowonix’s sole discretion, or refunding the net price paid. Wear and tear from 
normal use or defects resulting from misuse of this product are not covered by this limited warranty.

TO THE EXTENT ALLOWABLE BY APPLICABLE LAW, THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY IS IN LIEU 
OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO 
EVENT WILL FLOWONIX BE LIABLE TO YOU FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM YOUR HANDLING OR USE OF THIS PRODUCT.

Some states/countries do not allow an exclusion of implied warranties, or incidental or consequential 
damages. You may be entitled to additional remedies under the laws of your state/country.

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
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ΚΙΤ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 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

Αριθμός σειράς

LOT Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία κατασκευής

Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου

STERILE Αποστειρωμένο με χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας

Μην το επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Μη πυρετογόνο Μη πυρετογόνο

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

Χωρίς PVC Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα από πολυβινυλοχλωρίδιο

Χωρίς DEHP Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα από δι-(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα

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 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra® Σελίδα 1

Ελληνικά

Εισαγωγή
Το κιτ αναθεώρησης καθετήρα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αντικατάσταση ενός τμήματος του ενδορραχιαίου 
καθετήρα. Το κιτ περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:
• Τμήμα καθετήρα, Ακτινοσκιερό, 1,3 mm εξωτερική διάμετρος (OD), (4F) x 30 cm x 0,6 mm εσωτερική διάμετρος
• Εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα
• Σύνδεσμος καθετήρα
• Κάλυμμα συνδέσμου
• Πτερύγιο συρραφής, υπό γωνία 90°
• Πτερύγιο συρραφής, ευθύ
• Φύλλο ετικετών καθετήρα
• Ταινία μέτρησης (30,48 cm)

Ενδείξεις
Το κιτ αναθεώρησης καθετήρα ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς με ένα Προγραμματιζόμενο Σύστημα Έγχυσης Prometra. 
Προορίζεται για την αντικατάσταση ενός τμήματος του καθετήρα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας 
αντικατάστασης αντλίας, όταν είναι επιθυμητό να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη ενός εμφυτευμένου καθετήρα.

Ο ενδορραχιαίος καθετήρας ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που έχουν εμφυτευμένη μια Προγραμματιζόμενη Αντλία 
Prometra. Ο ενδορραχιαίος καθετήρας προορίζεται για σύνδεση με την Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra, για να 
παρέχει πρόσβαση στον ενδορραχιαίο χώρο.

Το Σύστημα Προγραμματιζόμενης Έγχυσης Prometra ενδείκνυται για χρήση στη θεραπεία του χρόνιου δυσίατου 
πόνου. Προορίζεται για χρόνια, ενδορραχιαία έγχυση διαλύματος θειικής μορφίνης χωρίς συντηρητικά. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στείρο, χωρίς συντηρητικά 0,9% αλατούχο διάλυμα ή αποστειρωμένο νερό, όταν η θεραπεία διακόπτεται, 
για να διατηρηθεί η βατότητα του καθετήρα. Όταν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγχυση ακτινοσκιερού μέσου 
επισημασμένου για ενδορραχιαία χρήση. 

Η επισήμανση για το φάρμακο θα διέπει τις ενδείξεις, αντενδείξεις, τις δόσεις και τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται με 
τη χρήση του φαρμάκου.

Αντενδείξεις
Η εμφύτευση της Προγραμματιζόμενης Αντλίας ή αυτού του τμήματος του καθετήρα αντενδείκνυται στις 
παρακάτω περιπτώσεις:
• Παρουσία γνωστής ή εικαζόμενης λοίμωξης.
•  Όταν το μέγεθος του σώματος του ασθενούς ή η ανατομία του είναι ανεπαρκής για τη χρήση της εμφυτευμένης αντλίας 

ή του καθετήρα.
•  Η αντλία δεν μπορεί να εμφυτευτεί σε βάρος 2,5 cm (1 ίντσα) ή λιγότερο από την επιφάνεια του δέρματος. Βαθύτερα 

εμφυτεύματα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στο διάφραγμα ή την τηλεμετρία. 
•  Ο ασθενής είναι γνωστό ή εικάζεται ότι είναι αλλεργικός σε υλικά που περιέχονται στον καθετήρα: καουτσούκ σιλικόνης, 

ρητίνη ακετάλης ή βολφράμιο.
•  Ο ασθενής είναι γνωστό ή εικάζεται ότι είναι αλλεργικός σε υλικά που περιέχονται στην αντλία: καουτσούκ σιλικόνης, 

πολυφαινυλσουλφόνη, καουτσούκ Buna-N, μέταλλο ΜΡ35Ν (πολυφασικό τεταρτοταγές κράμα Nimonic που αποτελείται 
κυρίως από χρώμιο, κοβάλτιο, μολυβδαίνιο και νικέλιο), τιτάνιο, φθοριούχο πολυβινυλιδένιο, ανοξείδωτο χάλυβα, 
εποξική ρητίνη, ρητίνη ακετάλης ή βολφράμιο.

•  Ο ασθενής έχει παρουσιάσει στο παρελθόν δυσανεξία σε εμφυτευμένες συσκευές.
•  Ο ασθενής έχει σπονδυλική ανατομία που θα παρεμπόδιζε τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή θα απέτρεπε την 

ενδονωτιαία χορήγηση του φαρμάκου.
•  Ο ασθενής έχει συναισθηματικά ή ψυχιατρικά προβλήματα ή προβλήματα κατάχρησης ουσιών που κρίνεται ότι 

προκαλούν την απαγόρευση της ενδορραχιαίας χορήγησης του φαρμάκου.
•  Ο ασθενής είναι κάτω των 18 ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χρήσης σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 

κάτω των 18 ετών δεν έχει διερευνηθεί ή τεκμηριωθεί.



Σελίδα 2  ΚΙΤ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra®

Ελ
λη

νι
κά

Αντενδείξεις
• Ο ασθενής θα χρειαστεί μαγνητικές θεραπείες.
• Ο ασθενής θα χρειαστεί υπερβαρικές θεραπείες.
•  Ο ασθενής έχει ένα επάγγελμα όπου εκτίθεται σε βιομηχανικό εξοπλισμό υψηλής τάσης, σε ισχυρούς μαγνήτες ή πύργους 

μετάδοσης, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή οι τεχνικοί MRI. Ο ασθενής θα χρειαστεί αξιολόγηση 
με Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Προειδοποιήσεις
Το κιτ αναθεώρησης 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 αποτελεί ενδεχόμενο βιολογικό κίνδυνο. Χειριστείτε και απορρίψτε σύμφωνα με την 
αποδεκτή ιατρική πρακτική και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στη 
χρήση 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 για την κατάλληλη θεραπεία.

Προφυλάξεις
Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές και 
παρελκόμενα που αναφέρονται για χρήση με τα Προγραμματιζόμενα Συστήματα Έγχυσης Prometra σε αυτές τις οδηγίες. 

Η εμφύτευση αυτής της συσκευής και η επακόλουθη χρήση της, ο επαναπρογραμματισμός και η επαναπλήρωση 
της Προγραμματιζόμενης Αντλίας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ειδικά 
εκπαιδευμένο στη χειρουργική εμφύτευση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. 

Το σύστημα της αντλίας και του καθετήρα θα πρέπει να εμφυτευθεί προσεκτικά, ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε 
αιχμηρές ή οξείες γωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη βατότητα του αυλού του καθετήρα.

Η υπερβολική πίεση μπορεί να βλάψει τον καθετήρα. Οι μικρές σύριγγες μπορούν να δημιουργήσουν πολύ υψηλές 
πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον καθετήρα ή στη σύνδεση του καθετήρα. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγα 
μικρότερη των 10 ml κατά την πρόσβαση στο θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα. Οι ρυθμοί έγχυσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 1 ml κάθε έξι δευτερόλεπτα.

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 μια πλήρη λίστα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εξοπλισμός (παρέχεται και μπορεί να απαιτηθεί 
για τις σχετικές με την αναθεώρηση του καθετήρα διαδικασίες):

• Κιτ αναθεώρησης καθετήρα
• Κιτ ενδορραχιαίου καθετήρα
• Κιτ Prometra CAP (θύρα πρόσβασης καθετήρα)
• Κιτ επαναπλήρωσης Prometra
• Κιτ τουνελοποιού
• Συσκευή προγραμματισμού Prometra (μη αποστειρωμένη)
• Καλώδιο εκτυπωτή συσκευής προγραμματισμού (μη αποστειρωμένο)
• Εκτυπωτής ιατρικού τύπου (μη αποστειρωμένος)
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Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Μπορεί να χρειαστούν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία δεν παρέχονται:

• Αποστειρωμένο κάλυμμα συσκευής προγραμματισμού
• Σύριγγα επαναπλήρωσης, 20 ml
• Διάλυμα φαρμάκου (έγχυμα) για επαναπλήρωση, να μην υπερβαίνει τα 20 ml
• 2 σύριγγες 10 ml γεμισμένες με 5 ml PFSS.
• Φυσιολογικός ορός 0,9% χωρίς συντηρητικά
• Αποστειρωμένο στυλό

Οδηγίες εμφύτευσης
Σημείωση: Ο όρος «τμήμα» θα χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει το τμήμα του καθετήρα που θα προστεθεί 
στον υπάρχοντα καθετήρα. Ο όρος «καθετήρας» θα χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει τον υφιστάμενο 
εμφυτευμένο καθετήρα.

Προετοιμασία

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή προγραμματισμού για να διακόψετε τη ροή του φαρμάκου μέσω της αντλίας.
• Αναρροφήστε τον καθετήρα μέσω της θύρας πρόσβασης καθετήρα (CAP).

Για τη διαδικασία αφαίρεσης της αντλίας:

1.  Χρησιμοποιείτε άσηπτη τεχνική. Επιθεωρείτε πάντα και προετοιμάζετε με άσηπτο τρόπο τη θέση, σύμφωνα με τη 
συνήθη πρακτική. Προσπελάστε το προβληματικό τμήμα του καθετήρα/της αντλίας σύμφωνα με τις κατάλληλες 
διαδικασίες του νοσοκομείου.

2.  Κόψτε τον καθετήρα κατά 3-6'' (7-15 cm) περιφερικά της σύνδεσης της αντλίας. 

  Σημείωση: Αφαιρέστε οποιαδήποτε τμήματα του καθετήρα που έχουν υποστεί ζημιά πριν κάνετε τη σύνδεση 
στο νέο τμήμα. Εάν αφαιρεθούν περισσότερα από περίπου 30 cm από τον καθετήρα, τότε θα απαιτηθούν 
πρόσθετα κιτ αναθεώρησης καθετήρα.

3.  Αφαιρέστε την αντλία και αποσυνδέστε τον καθετήρα από την αντλία. Μετρήστε και καταγράψτε το μήκος του 
καθετήρα που απορρίψατε. Διατηρήστε την καταγραφή για το αρχείο του ασθενούς.

4. Προετοιμάστε την αντλία αντικατάστασης.

Συνδέστε το τμήμα στην αντλία

5.  Σύρετε το εξάρτημα ασφάλισης του καθετήρα επάνω στο τμήμα με το μεγαλύτερο άκρο προς το εγγύς άκρο του 
τμήματος. Ευθυγραμμίστε το στέλεχος της αντλίας με τον αυλό του τμήματος. Προωθήστε το τμήμα πάνω από την 
ακίδα στο στέλεχος της αντλίας έως το ήμισυ της διαδρομής.

  Προειδοποίηση: Πριν από την προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης του καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι το 
τμήμα είναι σωστά τοποθετημένο στο στέλεχος της αντλίας. Το τμήμα θα πρέπει να είναι ίσιο, χωρίς καμία 
ένδειξη στρέβλωσης πριν από την προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης του καθετήρα. Μια μικρή έλξη 
στο τμήμα αρκεί για να το ισιώσετε. Η προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης του καθετήρα πάνω από έναν 
στρεβλωμένο καθετήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα. Σε περίπτωση που το τμήμα υποστεί 
ζημιά, κόψτε το τμήμα που έχει υποστεί ζημιά και επανασυνδέστε το τμήμα στην αντλία.
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Οδηγίες εμφύτευσης 
Συνδέστε το τμήμα στην αντλία

6.  Προωθήστε το εξάρτημα ασφάλισης του καθετήρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι η 
ακτινοσκιερή ταινία βρίσκεται περιφερικά της αντλίας.

  Σημείωση: Μόλις το τμήμα και το εξάρτημα ασφάλισης συνδεθούν, εάν απαιτείται αποσύνδεση και επανασύνδεση, 
αποσύρετε το εξάρτημα ασφάλισης του καθετήρα από τη σύνδεση της αντλίας-καθετήρα και αποσυνδέστε τον 
καθετήρα από το στέλεχος της αντλίας. Πριν από την επανασύνδεση, κόψτε 2-3 cm από το άκρο του καθετήρα για 
να εξασφαλίσετε σταθερή σύνδεση.

 • Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα δεν έχει στρεβλωθεί. 

  Προσοχή: Τοποθετείτε πάντα τα πτερύγια συρραφής πάνω από τον καθετήρα προσεκτικά για την αποφυγή 
μηχανικής ζημιάς στα πτερύγια συρραφής ή στον καθετήρα. 

Αποκόψτε το τμήμα

7.  Αποκόψτε το νέο τμήμα στο κατάλληλο μήκος σε γωνία 90˚ ώστε να υπάρχει επαρκές περιθώριο για την κίνηση του 
σώματος, τη σύνδεση της αντλίας και επιπλέον 2-3 cm σε περίπτωση που απαιτείται επανασύνδεση της αντλίας. Κόβετε 
πάντα τουλάχιστον 5 cm από το εγγύς άκρο του τμήματος. Βεβαιωθείτε ότι η κοπή είναι ίσια και δεν παράγονται 
θραύσματα καθετήρα. Αποθηκεύστε το κομμένο μέρος του τμήματος - η μέτρηση αυτού του κομματιού θα 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του συνολικού όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα.

  Προσοχή: Κόβετε πάντα το περίσσιο μήκος του τμήματος. Εάν δεν κόψετε το περίσσιο μήκος, μπορεί να 
προκληθεί απόφραξη ή στρέβλωση του καθετήρα.

  Προειδοποίηση: Αποθηκεύετε πάντα το κομμένο τμήμα του καθετήρα για να μετρήσετε το μήκος και να 
υπολογίσετε τον εμφυτευμένο όγκο του καθετήρα. Αυτός ο υπολογισμός είναι απαραίτητος για την πρόληψη 
υπο- ή υπερ- δοσολογίας του φαρμάκου.
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Οδηγίες εμφύτευσης 
Συνδέστε το τμήμα στον καθετήρα

8. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του καθετήρα μέσα στο τμήμα. Ωθήστε το τμήμα έως τον ανασχετήρα του συνδέσμου. 

9.  Σύρετε το κάλυμμα του συνδέσμου πάνω από το εγγύς εμφυτευμένο άκρο του καθετήρα. Το κάλυμμα έχει σχεδιαστεί 
με μία σχισμή, έτσι ώστε να ανοίξει καθώς κινείται πάνω από το κεντρικό τμήμα της ακίδας.
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Οδηγίες εμφύτευσης 
Συνδέστε το τμήμα στον καθετήρα 

10.  Εισαγάγετε το άλλο άκρο του συνδέσμου του καθετήρα μέσα στο εγγύς άκρο του εμφυτευμένου καθετήρα. 
Ωθήστε τον καθετήρα έως το σημείο στάσης στην ακίδα. 

11.  Σύρετε το κάλυμμα του συνδέσμου πάνω από τον σύνδεσμο του καθετήρα. Σύρετε το κάλυμμα έως ότου σταματήσει 
και ασφαλίσει στη θέση του. Όταν τοποθετηθεί σωστά, το κάλυμμα πρέπει να έχει ελάχιστη αξονική κίνηση.

12.  Εάν έχει αντικατασταθεί το ενδορραχιαίο τμήμα του καθετήρα, τα υπό γωνία 90° πτερύγια συρραφής μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του καθετήρα στους ακανθώδεις συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης. 

  Προσοχή: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο καθετήρας είναι ευθύς καθώς εξέρχεται από τη θέση σπονδυλικής 
εισαγωγής για να αποφύγετε τη στρέβλωση του καθετήρα.

 Για γωνιώδη πτερύγια συρραφής, διπλώστε τα πτερύγια μαζί, με τη σχισμή στο εσωτερικό, και συρράψτε τα πτερύγια 
στους ακανθώδεις συνδέσμους.
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Οδηγίες εμφύτευσης
Προετοιμάστε την αντλία

Ολοκληρώστε τη διαδικασία εμφύτευσης της αντλίας ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης στο κατάλληλο Εγχειρίδιο 
Προγραμματιζόμενης Αντλίας. Αναρροφήστε τον καθετήρα μέσω της θύρας πρόσβασης καθετήρα για να επιβεβαιώσετε 
τη βατότητα του καθετήρα/του τμήματος.

Με τη χρήση της συσκευής προγραμματισμού Prometra, πραγματοποιήστε μια εφάπαξ δόση κατ' απαίτηση για την 
απαέρωση του καθετήρα με έγχυμα μέχρι το άκρο και προετοιμάστε τον καθετήρα για τη χορήγηση της θεραπείας. 

Διατήρηση τεκμηρίωσης μετά την εμφύτευση

Μετρήστε και καταγράψτε στο αρχείο του ασθενούς το μήκος του ενδορραχιαίου καθετήρα που έχει αποκοπεί. Αυτή 
η μέτρηση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα.

Υπολογίστε και καταγράψτε το εμφυτευμένο μήκος του καθετήρα και τον όγκο:
 Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) = Προηγούμενο εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (αρχείο αναφοράς ασθενούς) - 
 Αφαιρεθέν μήκος καθετήρα (cm) + Μήκος νέου τμήματος του καθετήρα (cm)

  Όγκος εμφυτευμένου καθετήρα (ml) = (Προηγούμενος όγκος καθετήρα - Αφαιρεθείς όγκος καθετήρα) +  
Όγκος τμήματος καθετήρα (Μήκος (cm) x 0,0026 ml/cm))

Προειδοποίηση: Μετράτε και καταγράφετε πάντα:
 • το μήκος και τον όγκο του κομμένου τμήματος του αφαιρεθέντος καθετήρα
 • το μήκος και τον όγκο του νέου τμήματος του καθετήρα
 • Υπολογίστε και καταγράψτε το νέο συνολικό εμφυτευμένο μήκος του καθετήρα και τον όγκο. 

Αυτοί οι υπολογισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη υπο- ή υπερ- δοσολογίας του φαρμάκου.

Υπολογισμοί

Ανατρέξτε στον κατάλληλο συμπληρωματικό Οδηγό Υπολογισμών. 

Κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς και Καταχώριση

Σε κάθε Κιτ Αναθεώρησης Καθετήρα Prometra περιλαμβάνεται ένα έντυπο παρακολούθησης/καταχώρισης 
εμφυτεύματος ασθενούς. Αυτό το έντυπο με την προεκτυπωμένη διεύθυνση πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στην 
Flowonix Medical. Η Flowonix Medical θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει ένα αρχείο του 
εμφυτεύματος στη βάση δεδομένων της. Ένα αντίγραφο θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί στο αρχείο εμφυτευμάτων 
του ασθενούς.

Παρέχονται δύο κάρτες εμφυτεύματος ασθενούς για τον ασθενή. Η κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς περιέχει πληροφορίες 
σχετικές με τον εμφυτευμένο ενδορραχιαίο καθετήρα, το τμήμα αναθεώρησης του καθετήρα και την Προγραμματιζόμενη 
Αντλία Prometra. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του την κάρτα εμφυτεύματος. Μια δεύτερη κάρτα παρέχεται 
για να την τοποθετήσει ο ασθενής στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του ή σε άλλη εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία ή για 
να τη δώσει στον φροντιστή του.

Εκφύτευση καθετήρα και αντλίας

Ο ενδορραχιαίος καθετήρας και η Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra θα πρέπει να εκφυτευτούν μόνο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του νοσοκομείου. Το εκφυτευμένο προϊόν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βιολογικός κίνδυνος.

Προειδοποίηση: Πριν από την καύση του νεκρού, η αντλία πρέπει πάντα να εκφυτεύεται. Η αντλία θα εκραγεί σε 
υψηλές θερμοκρασίες.
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Εγγύηση εμφυτεύσιμων
Μια ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης για αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται για ενημέρωση του χρήστη. Σε 
περίπτωση που έχουν παρέλθει δύο έτη μεταξύ αυτής της ημερομηνίας και της χρήσης του προϊόντος, ο χρήστης θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με την Flowonix Medical, Inc., για να διαπιστώσει εάν είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.

Η Flowonix Medical, Inc. («Flowonix») εγγυάται στον πρώτο αγοραστή αυτού του προϊόντος ότι αυτό το προϊόν θα 
είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της 
πρώτης αγοράς και η ευθύνη βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης προϊόντος θα περιορίζεται στην επισκευή ή 
αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Flowonix ή την επιστροφή της 
καθαρής τιμής που καταβλήθηκε. Φθορά από συνήθη χρήση ή ελαττώματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση 
αυτού του προϊόντος δεν καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η FLOWONIX ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

Σε ορισμένες πολιτείες/χώρες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή των θετικών ή αποθετικών ζημιών. 
Μπορεί να έχετε δικαίωμα σε πρόσθετες αποκαταστάσεις σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας/χώρας σας.

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
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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
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