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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

EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή
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Επεξήγηση συμβόλων

57°C

2°C

Περιορισμοί θερμοκρασίας

Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως

MR Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό όρους

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

Μόνο με 
συνταγή ιατρού

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

ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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Εισαγωγή
Η προγραμματιζόμενη αντλία Flowonix έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκου στον 
ενδορραχιαίο χώρο μέσω του ενδορραχιαίου καθετήρα που διατίθεται ξεχωριστά. 

Περιεχόμενο
1 – Καθετήρας, Ακτινοσκιερός, 1,3 mm Εξωτ. Διάμ., (4F) x 110 cm x 0,6 mm Εσωτ. Διάμ.
1 – Εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα
1 – Συνδετικό, έκπλυσης, 0,6 mm (23G) x 13 mm (0,5 ιντσών)
1 – Βελόνα, Tuohy, 1,8 mm (15G) x 89 mm (3,5 ιντσών)
1 – Στειλεός, Υδρόφιλος, Διάμεσης έκπλυσης, 0,43 mm (0,017 ιντσών) x 109 cm
1 – Σύριγγα, 12 ml, ασφάλισης Luer Slip
2 – Πτερύγια συρραφής, γωνιωτά 90° με:
 2 – Άγκιστρα, γωνιωτά
1 – Πτερύγιο, συρραφής, σχισμή με:
 1 – Άγκιστρο, ευθύ
1 – Φύλλο ετικετών καθετήρα
1 – Έντυπο παρακολούθησης συσκευής
4 – Προσωρινές κάρτες ID ασθενούς
2 – Έντυπα "Οδηγός υπολογισμών"

Περιγραφή
Περιγραφή Καθετήρα

Ο ενδορραχιαίος καθετήρας είναι ένας καθετήρας σιλικόνης ενός εξαρτήματος, ακτινοσκιερός, με προ-τοποθετημένο 
υδρόφιλο στειλεό ακαμψίας που χρησιμοποιείται ως βοήθημα στην τοποθέτηση του καθετήρα. Ο καθετήρας έχει ένα 
άκρο γεμισμένο με βολφράμιο, για την ενίσχυση της ακτινοσκιερότητας και πλευρικές οπές στο άκρο για διασπορά 
του εγχύματος στον ενδορραχιαίο χώρο. Ο καθετήρας διαθέτει επίσης ενδείξεις βάθους που καθορίζονται σε εκατοστά, 
ξεκινώντας από 5 cm από το περιφερικό άκρο του καθετήρα και εκτεινόμενα σε απόσταση 30 cm από το περιφερικό 
του άκρο. Ο ενδορραχιαίος καθετήρας παρέχεται με παρελκόμενα που βοηθούν στην τοποθέτηση και στερέωσή του 
στη θέση εμφύτευσης και ένα ακτινοσκιερό εξάρτημα ασφάλισης καθετήρα που στερεώνει τον καθετήρα πάνω στο 
στέλεχος της προγραμματιζόμενης αντλίας. Ο ενδορραχιαίος καθετήρας και το περιεχόμενο της συσκευασίας του 
είναι αποστειρωμένα με οξείδιο του αιθυλενίου.
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Ενδείξεις
Ο ενδορραχιαίος καθετήρας ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που έχουν εμφυτευμένη μια Προγραμματιζόμενη 
Αντλία Flowonix. Ο ενδορραχιαίος καθετήρας προορίζεται για σύνδεση με την Προγραμματιζόμενη Αντλία, για να 
παρέχει πρόσβαση στον ενδορραχιαίο χώρο.

Το Σύστημα Προγραμματιζόμενης Έγχυσης Prometra ενδείκνυται για χρήση στη θεραπεία του χρόνιου δυσίατου 
πόνου και τη διαχείριση της σοβαρής σπασπικότητας. Στη θεραπεία του χρόνιου δυσίατου πόνου προορίζεται για 
τη χρόνια ενδορραχιαία έγχυση διαλύματος θειικής μορφίνης χωρίς συντηρητικά. Για τη διαχείριση της σοβαρής 
σπαστικότητας, ενδείκνυται για τη χρόνια ενδορραχιαία έγχυση στείρου ενέσιμου διαλύματος βακλοφαίνης. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στείρο, χωρίς συντηρητικά 0,9% αλατούχο διάλυμα 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, τις αντενδείξεις, τις δόσεις και τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται 
με τη χρήση του φαρμάκου.

Αντενδείξεις
Η εμφύτευση αυτής της συσκευής αντενδείκνυται όταν:

• Υπάρχει γνωστή ή εικαζόμενη λοίμωξη.
•  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 βάθος 2,5 cm (1 ίντσα) ή λιγότερο από την επιφάνεια του δέρματος. Βαθύτερα 

εμφυτεύματα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στο διάφραγμα της αντλίας 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. 
•  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.

  Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών της Προγραμματιζόμενης Αντλίας για τις συνθήκες MRI για 
ασφαλή σάρωση ή επικοινωνήστε με την Flowonix Medical για βοήθεια.

  Αντενδείξεις που σχετίζονται με ενέσεις αποστειρωμένου διαλύματος θειικής μορφίνης ή βακλοφαίνης χωρίς 
συντηρητικά, πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση των φαρμάκων.
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Προειδοποιήσεις
Γενικές

•  Πριν από την έγχυση οποιασδήποτε ουσίας στον καθετήρα, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο 
με και να τηρεί όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις, τις αντενδείξεις και τις οδηγίες, όπως καθορίζεται από τον 
παρασκευαστή της εγχεόμενης ουσίας.

•  Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με τα φάρμακα που παρατίθενται στην ενότητα «Ενδείξεις». Χρήση μη 
υποδεικνυόμενων φαρμάκων, όπως κοκτέιλ φαρμάκων, συνδυασμένων από το φαρμακείο φαρμάκων ή μορφίνης 
με  συντηρητικά με αυτό το προϊόν, μπορεί να προκαλέσει αστοχία της αντλίας.

•  Να επιλέγετε και να προγραμματίζετε πάντα δόσεις φαρμάκων συνεπείς με την επισήμανση των φαρμάκων για να 
αποτρέψετε ακατάλληλη χορήγηση των φαρμάκων.

•  Σε περίπτωση υπερβολικής χορήγησης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη επισήμανση για την κατάλληλη θεραπεία.
•  Οι κλινικοί που εμφυτεύουν, προγραμματίζουν, προσπελαύνουν ή συντηρούν εμφυτευμένες προγραμματιζόμενες 

αντλίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες χρήσης. Τεχνικά λάθη μπορεί να προκαλέσουν επανεμφάνιση 
υποκείμενων συμπτωμάτων, συμπτώματα στέρησης του φαρμάκου ή κλινικά σημαντική ή θανατηφόρο υπερδοσολογία.

•  Οι επιδράσεις από την εμφύτευση αυτής της συσκευής σε ασθενείς με ιατρικές συσκευές, εκτός από νευροδιεγέρτες, 
είναι άγνωστες. 

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

•  Τα εξαρτήματα του Ενδορραχιαίου Καθετήρα και της Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra παρέχονται στείρα και μη 
πυρετογόνα. Οι συσκευασίες πρέπει να εξετάζονται 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, αυτή η συσκευή αποτελεί βιολογικό κίνδυνο. Χειριστείτε και απορρίψτε την σύμφωνα με την αποδεκτή 
νοσοκομειακή πρακτική και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

•  Μην καίτε ή αποτεφρώνετε την αντλία. 
•  Μην εκθέτετε την αντλία σε θερμοκρασίες άνω των 57˚C (122˚F) ή κάτω των 2˚C (41˚F) 

Συμβατότητα συσκευής

•  Αλκοόλη. Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη σε κανένα μέρος του συστήματος αντλίας ή καθετήρα. Η αλκοόλη 
είναι νευροτοξική.

•  Ακτινοσκιερό μέσο. Μην εγχύετε ακτινοσκιερό μέσο στη δεξαμενή επαναπλήρωσης, επειδή αυτό μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στην αντλία ή να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της αντλίας.

  Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών της Προγραμματιζόμενης Αντλίας για τις συνθήκες MRI 
για ασφαλή σάρωση ή επικοινωνήστε με την Flowonix Medical για βοήθεια.
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Προφυλάξεις
Γενικές

• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
•  Ορισμένες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό θόρυβο, που μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον 

προγραμματισμό. Εάν υπάρχει υποψία, μετακινήστε τον ασθενή από την πιθανολογούμενη πηγή της παρεμβολής για  
να διευκολυνθεί η διαδικασία προγραμματισμού.

•  Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές  
και παρελκόμενα που αναφέρονται για χρήση με την Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra® σε αυτές τις οδηγίες. 

Εμφύτευμα

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

•  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 την βατότητα του αυλού του καθετήρα.

•  Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον 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.

•  Εάν η θεραπεία διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντλία πρέπει να εκκενωθεί από το φάρμακο και να πληρωθεί 
με διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς συντηρητικά, για τη διατήρηση της βατότητας του καθετήρα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η χρήση εμφυτευμένων αντλιών παρέχει ένα σημαντικό μέσο για τη θεραπεία ασθενών με δυσίατο πόνο ή σοβαρή 
σπαστικότητα. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής:

• Αιμορραγία
• Φαινόμενα σωματικής απόρριψης 
• Θραύση του καθετήρα 
• Αποσύνδεση του καθετήρα
• Ίνωση του καθετήρα
• Μετατόπιση του καθετήρα 
• Απόφραξη ή στρέβλωση του καθετήρα
• Διάβρωση του καθετήρα ή της αντλίας μέσω του δέρματος
•  Διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) που οδηγεί σε κεφαλαλγία νωτιαίας προέλευσης, υποδόρια συλλογή ΕΝΥ 

ή σπάνια προβλήματα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) που σχετίζονται με την πίεση
• Διακοπή της θεραπείας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας ή αστοχίας της αντλίας
• Επισκληρίδιο απόστημα
• Πυρετός
• Κοκκιώματα
• Κυτταρίτιδα στη θέση του εμφυτεύματος
•  Αδυναμία προγραμματισμού της συσκευής λόγω βλάβης της συσκευής προγραμματισμού της αντλίας Prometra® ή λόγω 

απώλειας τηλεμετρίας 
•  Λοίμωξη του ενδορραχιαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μηνιγγίτιδας, λοίμωξη της θήκης ή της υποδόριας οδού 

του καθετήρα
• Φλεγμονή, νέκρωση ή ουλοποίηση του δέρματος πάνω από την περιοχή του εμφυτεύματος
• Ακατάλληλη τοποθέτηση του καθετήρα
• Νευρολογική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης 
• Πόνος στο σημείο της ένεσης
• Συλλογή υγρού, αιμάτωμα ή λοίμωξη
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• Λάθη προγραμματισμού ή επαναπλήρωσης που προκαλούν υπο-δοσολογία ή υπερ-δοσολογία
• Αναποδογύρισμα της αντλίας
•  Κίνδυνοι που συνήθως σχετίζονται με χρήση της συνταγογραφημένης φαρμακευτικής αγωγής για τοκετό, τοπική και 

γενική αναισθησία, χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητική ανάρρωση 
•  Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού ή των νεύρων
•  Πίεση στον νωτιαίο μυελό που οδηγεί σε παράλυση 
• Υποδόρια λοίμωξη της οδού του καθετήρα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί ανάπτυξη μιας φλεγμονώδους μάζας στο άκρο του εμφυτευμένου 
καθετήρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νευρολογική βλάβη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται 
προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη για οποιαδήποτε νέα νευρολογικά σημεία ή συμπτώματα, που περιλαμβάνουν:

• προοδευτική αλλαγή στο χαρακτήρα, την ποιότητα ή την ένταση του πόνου ή της σπαστικότητας 
• αύξηση του επιπέδου και του βαθμού του πόνου ή της σπαστικότητας, παρά την κλιμάκωση της δόσης 
• αισθητηριακές αλλαγές (όπως μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, αίσθηση καύσου) 
• υπεραισθησία ή/και υπεραλγησία 

Καταστάσεις που απαιτούν άμεση διάγνωση περιλαμβάνουν: 

• δυσλειτουργία του εντέρου ή/και της ουροδόχου κύστης 
• μυελοπάθεια
• σύνδρομο conud 
• διαταραχές βάδισης ή δυσκολία βάδισης
• παραπάρεση ή παράλυση

Εάν υπάρχει υποψία παρουσίας μιας φλεγμονώδους μάζας, συνιστάται η αξιολόγηση να περιλαμβάνει μια επισκόπηση 
του ιστορικού του ασθενούς και μια νευρολογική αξιολόγηση, ακτινολογικές διαγνωστικές διαδικασίες (όπως μια 
μαγνητική τομογραφία με ακτινοσκιερό μέσο) και κατάλληλη κλινική διαβούλευση.

Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών της Προγραμματιζόμενης Αντλίας για τις συνθήκες MRI για 
ασφαλή σάρωση ή επικοινωνήστε με την Flowonix Medical για βοήθεια.

Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενδορραχιαία έγχυση βακλοφαίνης 

Αποτροπή απότομης διακοπής της ενδορραχιαίας χορήγησης βακλοφαίνης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση της έγχυσης. Τα πρώιμα συμπτώματα της υποδοσολογίας περιλαμβάνουν: 
επιστροφή στην αρχική σπαστικότητα, κνησμό, υπόταση και παραισθησίες. 

Απότομη διακοπή της βακλοφαίνης μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: υψηλό 
πυρετό, μεταβολή της νοητικής κατάστασης, υπερβολική υποτροπή σπαστικότητας και μυϊκή ακαμψία. Συμπτώματα 
στέρησης που αφήνονται χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν: ραβδομυόλυση, πολυοργανική ανεπάρκεια 
και θάνατο. 

Σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν: υπνηλία, πονοκέφαλος, ζάλη, υπνηλία, αναπνευστική 
καταστολή, σπασμούς, κεφαλική εξέλιξη της υποτονίας, απώλεια συνείδησης που εξελίσσεται σε κώμα.

Εξοπλισμός
• Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra
• Ενδορραχιαίος καθετήρας
• Τουνελοποιός 
• Συσκευή Προγραμματισμού Prometra (μη αποστειρωμένη) 

Μπορεί να χρειαστούν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία δεν παρέχονται:

• Αποστειρωμένο κάλυμμα συσκευής προγραμματισμού
• Στείρος φυσιολογικός ορός 0,9% χωρίς συντηρητικά 
• Διάλυμα φαρμάκου (έγχυμα) για επαναπλήρωση, να μην υπερβαίνει τα 20 ml

Ανεπιθύμητες ενέργειες
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Οδηγίες εμφύτευσης
Ο ιατρός που εκτελεί την εμφύτευση είναι υπεύθυνος για την επιλογή της χειρουργικής διαδικασίας, των τεχνικών και της 
προβλεπόμενης θεραπείας για τον ασθενή. Αυτές οι οδηγίες παρέχονται ως οδηγός.

Eμφύτευση της προγραμματιζόμενης αντλίας

 1. Εμφυτεύστε την αντλία σύμφωνα με το κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών της Προγραμματιζόμενης Αντλίας

Eμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα 

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

 2.  Τοποθετήστε τον ασθενή και σηματοδοτήστε τη θέση εμφύτευσης της αντλίας και τη θέση εισόδου του καθετήρα 
για την τουνελοποίηση. 

 3.  Προσπελάστε τον ενδορραχιαίο χώρο σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, χρησιμοποιώντας τη βελόνα 15G 
Tuohy. Η σωστή εισαγωγή στον ενδορραχιαίο χώρο επιβεβαιώνεται με παρατήρηση του σχηματισμού διαυγούς 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) στο συνδετικό της βελόνας Tuohy.

   Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο ατραυματικά εργαλεία με αμβλέα άκρα για να χειριστείτε τον καθετήρα, 
ώστε να αποφύγετε την πρόκληση μηχανικής ζημιάς. Μη χρησιμοποιείτε τον καθετήρα εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε ένδειξη μηχανικής ζημιάς ή διαρροής.

 4.  Εκπλύνετε τον καθετήρα με φυσιολογικό ορό μέσω του συνδετικού έκπλυσης του στειλεού. Αυτό ενεργοποιεί την 
υδρόφιλη επικάλυψη του στειλεού, αυξάνοντας τη λιπαντική ικανότητα.

   Προειδοποίηση: Μην εκπλύνετε τον στειλεό με ΙΡΑ ή φάρμακα. Η έκπλυση με διαλύματα διαφορετικά από 
φυσιολογικό ορό μπορεί να προκαλέσει δυσκολία απόσυρσης του στειλεού. 

 5.  Αποσύρετε αμέσως τον στειλεό της βελόνας από τη βελόνα Tuohy. 

   Προσοχή: Εκπλένετε πάντα το συνδετικό του καθετήρα με φυσιολογικό ορό αμέσως πριν από την απόσυρση 
του στειλεού, για να διευκολύνετε την απόσυρση του στειλεού.

   Προειδοποίηση: Μην επιτρέπετε περιττή ανάδρομη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) κατά τη 
διαδικασία της εμφύτευσης. Αντικαταστήστε τον στειλεό της βελόνας εάν έχει καθυστερήσει η εισαγωγή του 
καθετήρα.

 6.  Εισαγάγετε τον ενδορραχιαίο καθετήρα με τον προεγκατεστημένο στειλεό στη θέση του μέσω της βελόνας και στην 
επιθυμητή θέση εντός του ενδορραχιαίου χώρου. Επιβεβαιώστε τη σωστή τοποθέτηση ακτινογραφικά. 

 7.  Προειδοποίηση: Προωθείτε πάντα προσεκτικά τον καθετήρα με τον στειλεό για να αποφύγετε τη διάτρηση 
του νωτιαίου μυελού.

 8.  Προειδοποίηση: Τοποθετείτε πάντα τον καθετήρα με τουλάχιστον 3 σπονδυλικά διαστήματα στον 
ενδορραχιαίο χώρο. Εάν δεν προωθήσετε τον καθετήρα επαρκώς, μπορεί να προκληθεί υποδόρια 
μετατόπιση του καθετήρα ή ανάδρομη ροή του εγχύματος.

 9.  Αφαιρέστε προσεκτικά τη βελόνα Tuohy, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του καθετήρα. Αποσυνδέστε τον στειλεό 
από τον καθετήρα. Κρατήστε σταθερά τον καθετήρα κοντά στη θέση εισαγωγής και αφαιρέστε αργά τον στειλεό με 
σταθερή τάνυση. 

10.  Προειδοποίηση: Μην αποσύρετε τον καθετήρα προς τα πίσω μέσω της βελόνας Tuohy. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα ή εκτόπιση ενός μέρους του καθετήρα στον ενδορραχιαίο χώρο. 
Εάν είναι αναγκαίο, αποσύρετε τη βελόνα και τον καθετήρα από τον ιστό ως μονάδα, πριν επιχειρήσετε 
να επανατοποθετήσετε τον καθετήρα.

11.  Εάν η έκπλυση του καθετήρα είναι αναγκαία μετά την αφαίρεση του στειλεού, χρησιμοποιήστε το συνδετικό 
έκπλυσης που περιλαμβάνεται στο κιτ του καθετήρα. Μην επανεισάγετε τον στειλεό.
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Οδηγίες εμφύτευσης
Eμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα 

12.  Επιλέξτε τα γωνιωτά ή με σχισμή πτερύγια συρραφής από το δισκάριο και τοποθετήστε τα πάνω από τον καθετήρα. 

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

13. Στερεώστε τον καθετήρα στη θέση του.

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

 13.1.  Για γωνιωτά πτερύγια συρραφής, διπλώστε τα πτερύγια μαζί, με τη σχισμή στο εσωτερικό, και συρράψτε 
τα πτερύγια στους ακανθώδεις συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης.

 13.2.  Προειδοποίηση: Διπλώνετε πάντα τα γωνιωτά πτερύγια συρραφής μαζί, με τη σχισμή στο εσωτερικό, 
για να διασφαλίζετε τη σωστή τάνυση επί του καθετήρα και την ελαχιστοποίηση της μετατόπισης 
του καθετήρα.

 13.3.  Για το πτερύγιο συρραφής με σχισμή, κρατήστε το πτερύγιο συρραφής σε μια επίπεδη θέση καθώς το 
συρράπτετε στους ακανθώδεις συνδέσμους. Τοποθετήστε τα ράμματα γύρω από τα σωληνοειδή άκρα του 
πτερυγίου συρραφής, φροντίζοντας ώστε τα ράμματα να μην έρχονται σε επαφή απευθείας με τον καθετήρα. 

 13.4.  Προειδοποίηση: Εξασφαλίζετε πάντα ότι τα επίπεδα πτερύγια συρραφής παραμένουν σε επίπεδη θέση 
όταν κάνετε τη συρραφή, για να ελαχιστοποιήσετε τη μετατόπιση του καθετήρα.

  Προειδοποίηση: Τοποθετείτε πάντα τα ράμματα γύρω από τα σωληνοειδή άκρα των πτερυγίων 
συρραφής, για να ελαχιστοποιήσετε τη μετατόπιση του καθετήρα. 

  Προσοχή: Μην επιτρέπετε στα ράμματα να έρχονται σε άμεση επαφή με τον καθετήρα. Τα ράμματα 
σε άμεση επαφή με τον καθετήρα μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη ή βλάβη του καθετήρα.
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Οδηγίες εμφύτευσης
Eμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα

14.  Δημιουργήστε μια υποδόρια σήραγγα χρησιμοποιώντας τον Τουνελοποιό.
 14.1.  Ωθήστε τον καθετήρα πάνω στον τουνελοποιό έως ότου σταματήσει και στη συνέχεια στρίψτε τον καθετήρα 

δεξιόστροφα έως ότου βιδωθεί πάνω στον τουνελοποιό. 

 14.2.  Εισαγάγετε τον τουνελοποιό στο σημείο της παρασπονδυλικής τομής και προωθήστε το άκρο του τουνελοποιού 
στη θέση της θήκης της αντλίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια δεύτερη διαδικασία τουνελοποίησης 
με προσωρινή έξοδο στο επίπεδο της μέσης μασχαλιαίας γραμμής.

 Προειδοποίηση: Μην τρυπήσετε το δέρμα ή το θωρακικό τοίχωμα με το άκρο του τουνελοποιού.

 14.3.  Αποκόψτε τον καθετήρα 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 καθετήρα. Εξασφαλίστε ότι η κοπή είναι ίσια και 
δεν παράγονται θραύσματα καθετήρα. Αποθηκεύστε το κομμένο τμήμα του καθετήρα - η μέτρηση αυτού του 
κομματιού θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα.

  Προσοχή: Κόβετε πάντα το περίσσιο μήκος του καθετήρα. Εάν δεν κόψετε το περίσσιο μήκος, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει 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.

15.  Σύρετε το εξάρτημα ασφάλισης του καθετήρα στον καθετήρα με το μεγαλύτερο άκρο προς την αντλία. Ευθυγραμμίστε 
το στέλεχος της αντλίας με το αυλό του καθετήρα. Προωθήστε τον καθετήρα πάνω από την ακίδα στο στέλεχος της 
αντλίας έως το ήμισυ της διαδρομής. 
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Οδηγίες εμφύτευσης
Eμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα

 15.1.  Προειδοποίηση: Πριν από την προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης του καθετήρα, βεβαιωθείτε ότι 
ο καθετήρας είναι σωστά τοποθετημένος πάνω στο στέλεχος της αντλίας. Ο καθετήρας θα πρέπει να 
είναι ίσιος, χωρίς καμία ένδειξη στρέβλωσης πριν από την προώθηση του εξαρτήματος ασφάλισης του 
καθετήρα. Μια μικρή έλξη στον καθετήρα αρκεί για να τον ισιώσετε. Η προώθηση του εξαρτήματος 
ασφάλισης του καθετήρα πάνω από έναν στρεβλωμένο καθετήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στον καθετήρα.

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

17.  Μόλις ο καθετήρας και το εξάρτημα ασφάλισης συνδεθούν, εάν απαιτείται αποσύνδεση και επανασύνδεση, κόψτε 2-3 
cm από το άκρο του καθετήρα για να εξασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

  Προσοχή: Κόβετε πάντα τον καθετήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στέλεχος της αντλίας, ώστε να 
αποφεύγεται η υπερβολική τάνυση. Υπερβολική τάνυση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα. 

18.  Τοποθετήστε την αντλία στον υποδόριο θύλακα μακριά από τη γραμμή τομής περίπου 2,5 cm (1 ίντσα) κάτω από την 
επιφάνεια του δέρματος. Η αντλία πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το διάφραγμα πρόσβασης του καθετήρα να είναι 
στη διάμεση θέση. Αυτό επιτρέπει στον καθετήρα μια ευθεία γραμμή με τη σπονδυλική στήλη και διατηρεί αυτή την 
περιοχή μακριά από τα πλευρά.

19.  Στερεώστε στην υποκείμενη περιτονία χρησιμοποιώντας ένα μη απορροφήσιμο, μονονηματικό ράμμα ανά οπή 
ράμματος της αντλίας. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο μετατόπισης της αντλίας και την πιθανότητα περιστροφής 
ή ανατροπής της αντλίας. 

20. Βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας δεν είναι στρεβλωμένος, ούτε περιορίζεται από τα ράμματα της αντλίας.
21. Μετά τη συρραφή της αντλίας στη θήκη, εκπλύνετε το τραύμα με ένα κατάλληλο αντιβιοτικό διάλυμα.
22. Συγκλείστε το σημείο της τομής, έτσι ώστε η αντλία να μη βρίσκεται κάτω από την τομή.
23. Εκπλύνετε την παρασπονδυλική θέση με ένα κατάλληλο αντιβιοτικό διάλυμα.
24. Συγκλείστε τη θέση εισόδου εξασφαλίζοντας ότι ο καθετήρας παραμένει ίσιος.
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Οδηγίες εμφύτευσης
Eμφύτευση του ενδορραχιαίου καθετήρα

25.  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.

26. Υπολογίστε και καταγράψτε το εμφυτευμένο μήκος του καθετήρα και τον όγκο:

 Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) = 110 cm – Αποκομμένο μήκος καθετήρα (cm)
 Εμφυτευμένος όγκος καθετήρα (ml) = Εμφυτευμένο μήκος καθετήρα (cm) x 0,0026 ml/cm

  Προειδοποίηση: Μετράτε πάντα και καταγράφετε το μήκος του κομμένου τμήματος του καθετήρα και 
υπολογίζετε και καταγράφετε το εμφυτευμένο μήκος του καθετήρα και τον όγκο. Αυτοί οι υπολογισμοί 
είναι απαραίτητοι για την πρόληψη υπο- ή υπερ- δοσολογίας του φαρμάκου. 

Κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς και Καταχώριση

Σε κάθε Κιτ Αναθεώρησης Καθετήρα και Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra, περιλαμβάνεται ένα έντυπο 
παρακολούθησης/καταχώρισης εμφυτεύματος ασθενούς. Αυτό το έντυπο με την προεκτυπωμένη διεύθυνση πρέπει 
να συμπληρωθεί και να σταλεί στην Flowonix Medical, Inc. 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.

Ο κατάλληλος οδηγός ασθενούς και δύο κάρτες εμφυτεύματος ασθενούς παρέχονται επίσης για τον ασθενή.  
Η κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον εμφυτευμένο ενδορραχιαίο καθετήρα και  
την εμφυτευμένη Προγραμματιζόμενη Αντλία. 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 θέση ή να τη δώσει στον φροντιστή του.

Εκφύτευση καθετήρα
Ο ενδορραχιαίος καθετήρας θα πρέπει να εκφυτευτεί μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες του νοσοκομείου. Το εκφυτευμένο 
προϊόν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βιολογικός κίνδυνος.

Υπολογισμοί
Ανατρέξτε στον κατάλληλο συμπληρωματικό Οδηγό Υπολογισμών.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ
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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