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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

LOT Código de lote

Prazo de validade

Data de fabrico

Esterilizado com óxido de etileno

STERILE Esterilizado com vapor ou calor seco

Não reutilizar

Atenção, consultar a documentação fornecida

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

EC REP Representante Autorizado na Comunidade Europeia

Frágil, manusear com cuidado
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Legenda dos símbolos

57°C

2°C

Limites de temperatura

Manter afastado da luz solar

MR RM condicionada

Nonpyrogenic Apirogénico

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

Rx Only
Atenção: a lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos 
ou mediante receita médica.
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Introdução
A bomba programável Flowonix foi concebida para permitir a administração controlada de medicamentos 
no espaço intratecal através do cateter intratecal fornecido separadamente. 

Conteúdo
1 – Cateter, radiopaco, 1,3 mm DE (4 F) x 110 cm x 0,6 mm DI
1 – Bloqueio do cateter
1 – Conector, irrigação, 0,6 mm (23 G) x 13 mm (0,5 pol.)
1 – Agulha, Tuohy, 1,8 mm (15 G) x 89 mm (3,5 pol.)
1 – Estilete, hidrofílico, passagem de irrigação, 0,43 mm (0,017 pol.) x 109 cm
1 – Seringa, 12 mL, Luer Slip
2 – Abas, sutura, ângulo de 90° com:
 2 – Âncoras, em ângulo
1 – Aba, sutura, fendida com:
 1 – Âncora, direita
1 – Folha de autocolantes do cateter
1 – Ficha de controlo do dispositivo
4 – Cartões de identificação temporária do doente
2 – Guia de cálculos

Descrição
Descrição do cateter
O cateter intratecal consiste num cateter monopeça de silicone radiopaco com um estilete rígido 
hidrofílico pré-inserido para ajudar no seu posicionamento. O cateter tem uma ponta preenchida com 
tungsténio para melhorar a radiopacidade e orifícios laterais na ponta para dispersão da substância 
a perfundir no espaço intratecal. O cateter inclui ainda marcações de profundidade indicadas em 
centímetros, partindo de 5 cm até uma distância de 30 cm da sua extremidade distal. O cateter intratecal 
é fornecido com acessórios para ajudar no seu posicionamento e fixação aquando da implantação e com 
um bloqueio do cateter radiopaco para fixar o cateter na haste da bomba programável. O cateter intratecal 
e o conteúdo da embalagem foram esterilizados com óxido de etileno.
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Indicações
O cateter intratecal é indicado para utilização em doentes que recebam uma bomba programável 
Flowonix. O cateter intratecal destina-se a ser fixado na bomba programável a fim de permitir o acesso 
ao espaço intratecal.

O sistema de perfusão programável Prometra é indicado para utilização no tratamento de dor crónica 
intratável e de espasticidade grave. No tratamento de dor crónica intratável, destina-se a efetuar 
a perfusão intratecal crónica de solução de sulfato de morfina sem conservantes. No tratamento de 
espasticidade grave, destina-se a efetuar a perfusão intratecal crónica de solução estéril para injeção 
de baclofeno. Para manter o cateter desobstruído, pode utilizar-se solução salina estéril a 0,9% sem 
conservantes quando a terapêutica for interrompida. Quando necessário, pode efetuar-se a perfusão 
de meio de contraste radiopaco indicado para utilização intratecal. 

A rotulagem do medicamento dita as indicações, as contraindicações, as taxas de dose e os avisos 
relativos à sua utilização.

Contraindicações
A implantação deste dispositivo é contraindicada nos seguintes casos:

• Suspeita ou confirmação da presença de infeção.
•  O tamanho ou a anatomia do doente é insuficiente para acomodar o tamanho da bomba ou do 

cateter implantado.
•  Não é possível implantar a bomba a uma distância igual ou inferior a 2,5 cm (1 pol.) da superfície 

da pele. Implantes mais profundos podem interferir com o acesso ao septo ou com a telemetria. 
•  Suspeita ou confirmação de alergia do doente aos materiais contidos no cateter: borracha de silicone, 

resina acetálica ou tungsténio.
•  Suspeita ou confirmação de alergia do doente aos materiais contidos na bomba: borracha de silicone, 

polifenilsulfona, borracha Buna-N, metal MP35N (liga quaternária Nimonic multifásica essencialmente 
composta por crómio, cobalto, molibdénio e níquel), titânio, fluoreto de polivinilideno, aço inoxidável, 
resina epóxi, resina acetálica ou tungsténio.

•  O doente apresentou intolerância prévia a dispositivos implantados.
•  A anatomia da espinal medula do doente é passível de obstruir o fluxo de líquido cefalorraquidiano 

ou de impedir a administração intraespinal de medicamentos.
•  O doente sofre de problemas emocionais, psiquiátricos ou de abuso de substâncias considerados 

impeditivos da administração intratecal de medicamentos.
•  O doente tem menos de 18 anos. A segurança e a eficácia da utilização em doentes pediátricos 

menores de 18 anos não foram investigadas nem estabelecidas. 
•  O doente irá necessitar de terapêuticas magnéticas.
•  O doente irá necessitar de tratamentos hiperbáricos.
•  A ocupação do doente expõe-no a equipamento industrial de alta tensão, ímanes potentes ou torres 

transmissoras, como é o caso de eletricistas, técnicos de eletricidade ou técnicos de RM.

  Consulte nas instruções de utilização da bomba programável adequada as condições de RM para 
realizar exames em segurança ou contacte a Flowonix Medical para obter ajuda.

  As contraindicações relacionadas com o sulfato de morfina sem conservantes ou a injeção estéril de 
baclofeno devem ser observadas e seguidas de acordo com a rotulagem do medicamento aprovado.
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Avisos
Gerais
•  Antes de efetuar a perfusão de qualquer substância no cateter, os profissionais médicos deverão 

familiarizar-se e seguir todos os avisos, precauções, contraindicações e instruções conforme 
especificados pelo fabricante da substância perfundida.

•  Utilize este dispositivo apenas com os medicamentos referidos em “Indicações”. A utilização deste 
produto com medicamentos não indicados, como cocktails de medicamentos, medicamentos à base 
de compostos farmacêuticos ou morfina com conservantes, pode causar a avaria da bomba.

•  Selecione e programe sempre dosagens consistentes com a rotulagem do medicamento para evitar que 
seja indevidamente administrado.

•  Em caso de medicação excessiva, consulte o tratamento adequado na rotulagem do medicamento aprovado.
•  Os médicos responsáveis pela implantação, programação, acesso ou manutenção das bombas 

programáveis implantadas devem seguir as instruções de utilização. Os erros técnicos podem resultar 
no reaparecimento de sintomas subjacentes, em sintomas de desmame de medicamentos ou numa 
sobredosagem clinicamente significativa ou fatal.

•  Desconhecem-se os efeitos da implantação deste dispositivo em doentes com outros dispositivos 
médicos além de neuroestimuladores. 

•  Uma sensação de dor aquando da injeção que não se tenha verificado em injeções anteriores poderá 
ser um sinal precoce de infeção.

•  Os componentes do cateter intratecal e da bomba programável Prometra são fornecidos estéreis 
e apirogénicos. As embalagens devem ser examinadas com atenção antes de serem abertas. Não utilize 
o conteúdo se existirem indícios de danos na embalagem ou no respetivo selo que possam comprometer 
a esterilidade. Não volte a esterilizar o conteúdo de embalagens danificadas ou abertas.

•  Após a utilização, este dispositivo constitui um perigo biológico. Manuseie e elimine de acordo com 
a prática hospitalar aceite e com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

•  Não incinere nem envie a bomba para cremação. 
•  Não exponha a bomba a temperaturas superiores a 57 ˚C (122 ˚F) ou inferiores a 2 ˚C (41 ˚F). 

Compatibilidade do dispositivo
• Álcool. Não utilize álcool em nenhuma parte do sistema de bomba ou cateter. O álcool é neurotóxico.
•  Meio de contraste. Não injete meio de contraste no reservatório de reabastecimento, porque pode 

danificar a bomba ou prejudicar o seu funcionamento.

  Consulte nas instruções de utilização da bomba programável adequada as condições de RM para 
realizar exames em segurança ou contacte a Flowonix Medical para obter ajuda.
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Precauções
Gerais
• Leia atentamente todas as instruções antes da utilização. Siga todas as instruções.
•  Alguns equipamentos podem causar ruído elétrico passível de interferir com a programação. Se 

suspeitar que seja esse o caso, afaste o doente da fonte suspeita de interferência para permitir o 
procedimento de programação.

•  Não utilize acessórios que não sejam referidos nestas instruções de utilização. Utilize apenas 
dispositivos e acessórios que sejam referidos para utilização com a bomba programável Prometra® 
nestas instruções. 

Implantação
•  A implantação deste dispositivo e a subsequente utilização, reprogramação e reabastecimento 

competem apenas a profissionais médicos qualificados que tenham recebido formação específica para 
a sua implantação cirúrgica, utilização e manutenção. A utilização deste dispositivo por profissionais 
sem a devida qualificação ou formação pode ter consequências graves relacionadas com medicação 
excessiva ou insuficiente. Em caso de medicação excessiva, consulte o tratamento adequado na 
rotulagem do medicamento aprovado.

•  O sistema de bomba e cateter deve ser implantado com cuidado para evitar ângulos agudos ou 
acentuados que possam comprometer a desobstrução do lúmen do cateter.

•  A pressurização excessiva pode danificar o cateter. As seringas pequenas podem criar pressões muito 
elevadas e danificar o cateter ou a ligação do cateter. Não utilize uma seringa com capacidade inferior a 
10 mL quando aceder à câmara de acesso ao cateter.

•  Se a terapêutica for descontinuada por um período prolongado, a bomba deve ser esvaziada 
de medicamento e enchida com uma solução salina estéril sem conservantes para manter o 
cateter desobstruído.

Eventos adversos
A utilização de bombas implantadas é uma ferramenta importante no tratamento de doentes com dor 
intratável ou espasticidade grave. No entanto, podem ocorrer complicações graves, incluindo:

• Hemorragia
• Fenómenos de rejeição pelo organismo 
• Quebra do cateter 
• Separação do cateter
• Fibrose do cateter
• Migração do cateter 
• Oclusão ou vincos no cateter
• Erosão do cateter ou da bomba através da pele
•  Fuga de líquido cefalorraquidiano (LCR) resultante em cefaleia espinal, acumulação subcutânea 

de LCR ou problemas raros relacionados com pressão no sistema nervoso central (SNC)
• Cessação da terapêutica devido a esgotamento da bateria da bomba ou avaria da bomba
• Abcesso epidural
• Febre
• Granulomas
• Celulite no local de implantação
•  Impossibilidade de programar o dispositivo devido a avaria ou perda de telemetria do programador 

da bomba Prometra® 
• Infeção do espaço intratecal, incluindo meningite, da bolsa ou do trato subcutâneo do cateter
• Inflamação, necrose ou cicatrização da pele sobre a área de implantação
• Posicionamento incorreto do cateter
• Disfunção neurológica, incluindo paralisia 
• Dor aquando da injeção
• Seroma, hematoma ou infeção da bolsa
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• Erros de programação ou reabastecimento resultantes em sub ou sobredosagem
• Viragem da bomba
•  Riscos normalmente associados à utilização da medicação prescrita para administração, anestesia local 

e geral, cirurgia e recuperação pós-operatória 
•  Lesões da espinal medula ou nervosas
•  Pressão na espinal medula resultante em paralisia 
• Infeção do trato subcutâneo do cateter

Em casos raros, pode desenvolver-se uma massa inflamatória na ponta do cateter implantado que pode 
resultar numa disfunção neurológica grave. A cada consulta, os doentes devem ser monitorizados com 
atenção relativamente a quaisquer novos sinais ou sintomas neurológicos, incluindo:

• alteração progressiva do caráter, qualidade ou intensidade da dor ou espasticidade 
• aumento do nível e grau de dor ou espasticidade, apesar da intensificação da dose 
• alterações sensoriais (ou seja, dormência, formigueiro, ardor) 
• hiperestesia e/ou hiperalgesia 

As apresentações que exigem diagnóstico imediato incluem: 

• disfunção do intestino e/ou da bexiga 
• mielopatia
• síndrome do cone medular 
• perturbações da marcha ou dificuldades de locomoção
• paraparésia ou paralisia

Caso se suspeite da presença de uma massa inflamatória, a avaliação recomendada deverá incluir uma 
análise do historial do doente e uma avaliação neurológica, procedimentos de diagnóstico radiológico  
(tais como uma RM com contraste) e a consulta clínica adequada.

Consulte nas instruções de utilização da bomba programável adequada as condições de RM para realizar 
exames em segurança ou contacte a Flowonix Medical para obter ajuda.

Possíveis riscos associados à perfusão intratecal de baclofeno
A programação e monitorização da perfusão requerem atenção redobrada a fim de evitar a descontinuação 
abrupta do baclofeno intratecal. Os sintomas precoces de subdosagem incluem: reaparecimento da 
espasticidade basal, prurido, hipotensão e parestesias. 

O desmame abrupto do baclofeno pode ser fatal. Os sintomas incluem: febre alta, alteração do estado 
mental, recidiva da espasticidade exagerada e rigidez muscular. Se o desmame não for tratado, pode 
resultar em: rabdomiólise, falência de vários órgãos e morte. 

Os sinais e sintomas de sobredosagem incluem: sonolência, vertigens, tonturas, depressão respiratória, 
convulsões, progressão rostral da hipotonia, perda de consciência com progressão para coma.

Equipamento
• Bomba programável Prometra
• Cateter intratecal
• Tunelizador 
• Programador da bomba Prometra (não estéril) 

Os artigos que se seguem podem ser necessários, mas não são fornecidos:

• Manga estéril do programador
• Solução salina estéril a 0,9% sem conservantes 
• Solução de medicamento (substância a perfundir) para reabastecimento, não excedendo 20 mL

Eventos adversos
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Instruções de implantação
Compete ao médico responsável pela implantação selecionar o procedimento e as técnicas cirúrgicas, 
bem como a terapêutica pretendida para o doente. Estas instruções são facultadas apenas a título 
de orientação.

Implantação da bomba programável
1. Implante a bomba de acordo com as instruções de utilização da bomba programável adequada.

Implantação do cateter intratecal 
 1.  UTILIZE UMA TÉCNICA ESTÉRIL. Inspecione e prepare sempre de forma assética o local de acordo 

com a prática padrão.
 2.  Posicione o doente e assinale o local de implantação da bomba e o local de introdução do cateter 

para tunelização. 
 3.  Aceda ao espaço intratecal de acordo com a prática padrão utilizando a agulha Tuohy de 15 G. 

A introdução correta no espaço intratecal é confirmada pela acumulação visível de líquido 
cefalorraquidiano (LCR) límpido no conector da agulha Tuohy.

  Atenção: utilize apenas instrumentos atraumáticos de arestas rombas para manusear o cateter a fim 
de evitar danos mecânicos. Não utilize o cateter se existirem indícios de danos mecânicos ou fugas.

 4.  Irrigue o cateter com solução salina através do conector de passagem de irrigação do estilete. 
Este procedimento ativa o revestimento hidrofílico do estilete de forma a aumentar a lubrificação.

  Aviso: não irrigue o estilete com álcool isopropílico ou medicamentos. A irrigação com outras 
soluções além de solução salina pode resultar na dificuldade em retirar o estilete. 

 5.  Retire imediatamente o estilete da agulha Tuohy. 

  Atenção: irrigue sempre o conector do cateter com solução salina imediatamente antes de retirar 
o estilete para facilitar esta operação.

  Aviso: não permita um refluxo desnecessário de LCR durante o procedimento de implantação. 
Substitua o estilete da agulha se a introdução do cateter sofrer atrasos.

 6.  Introduza o cateter intratecal com o estilete pré-inserido pela agulha e posicione-o no 
local pretendido dentro do espaço intratecal. Confirme mediante radiografia se ficou 
corretamente posicionado. 

 7.  Aviso: faça sempre avançar com cuidado o cateter com estilete para evitar a perfuração da 
espinal medula.

 8.  Aviso: posicione sempre o cateter com pelo menos 3 espaços vertebrais no espaço intratecal. 
O avanço insuficiente do cateter poderá resultar na migração subcutânea do cateter ou no refluxo 
de substância a perfundir.

 9.  Retire com cuidado a agulha Tuohy mantendo a posição do cateter. Separe o estilete do cateter. 
Segure firmemente no cateter junto ao local de introdução e retire devagar o estilete aplicando 
tensão constante. 

10.  Aviso: não retire o cateter pela agulha Tuohy. Se o fizer, pode danificar o cateter ou fazer com que 
parte deste se desloque no espaço intratecal. Se necessário, retire do tecido a agulha e o cateter 
em conjunto antes de tentar reposicionar o cateter.

11.  Se for necessário irrigar o cateter após a remoção do estilete, utilize o conector de irrigação incluído 
no kit de cateter. Não reintroduza o estilete.
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Instruções de implantação
Implantação do cateter intratecal 
12.  Selecione as abas de sutura em ângulo ou fendidas no tabuleiro e posicione-as sobre o cateter. 

  Atenção: posicione sempre as abas de sutura sobre o cateter com cuidado para evitar danos 
mecânicos nas abas de sutura ou no cateter.

13. Fixe o cateter no devido lugar.

  Atenção: certifique-se sempre de que o cateter sai a direito do local de introdução espinal para evitar 
vincos no cateter.

 13.1.  Para abas de sutura em ângulo, una as abas com a fenda voltada para o lado de dentro 
e suture-as aos ligamentos espinais.

 13.2.  Aviso: una sempre as abas de sutura em ângulo, com a fenda voltada para o lado de dentro, 
de forma a garantir a tensão adequada no cateter e minimizar a respetiva migração.

 13.3.  Para a aba de sutura fendida, mantenha-a numa posição plana enquanto sutura aos ligamentos 
espinais. Coloque suturas à volta das extremidades tubulares da aba de sutura, certificando-se 
de que as suturas não entram em contacto direto com o cateter. 

 13.4.  Aviso: certifique-se sempre de que as abas de sutura planas permanecem numa posição plana 
enquanto são suturadas de forma a minimizar a migração do cateter.

  Aviso: coloque sempre suturas à volta das extremidades tubulares das abas de sutura planas 
de forma a minimizar a migração do cateter. 

  Atenção: não deixe que as suturas entrem em contacto direto com o cateter. As suturas em 
contacto direto com o cateter podem resultar em oclusão ou danos no cateter.
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Instruções de implantação
Implantação do cateter intratecal
14. Crie um túnel subcutâneo utilizando o tunelizador.
 14.1.  Empurre o cateter contra o tunelizador até parar e, em seguida, rode o cateter no sentido dos 

ponteiros do relógio até ficar completamente enroscado no tunelizador. 

 14.2.  Introduza o tunelizador no local da incisão paravertebral e faça avançar a ponta do tunelizador 
até ao local da bolsa da bomba. Se necessário, utilize um segundo procedimento de 
tunelização com uma saída temporária no plano da linha axilar média.

 Aviso: não perfure a pele nem a parede torácica com a ponta do tunelizador.

 14.3.  Corte o cateter com o comprimento pretendido a um ângulo de 90˚, deixando folga suficiente 
para o movimento do corpo e a ligação da bomba e uns 2-3 cm adicionais caso seja necessário 
voltar a ligar a bomba. Corte sempre pelo menos 5 cm da extremidade proximal do cateter. 
Certifique-se de que corta a direito e sem produzir fragmentos no cateter. Guarde a parte cortada 
do cateter – a sua medição será utilizada para calcular o volume do cateter implantado.

  Atenção: corte sempre o comprimento em excesso do cateter. Se o comprimento em excesso 
não for cortado, pode resultar na oclusão ou em vincos no cateter.

  Aviso: guarde sempre a parte cortada do cateter para medir o comprimento e calcular o volume 
do cateter implantado. Este cálculo é necessário para evitar uma medicação excessiva 
ou insuficiente.

15.  Deslize o bloqueio do cateter contra o cateter, com a extremidade maior voltada para a bomba. 
Alinhe a haste da bomba com o lúmen do cateter. Faça avançar o cateter sobre a rebarba existente 
na haste da bomba até um ponto intermédio. 
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Instruções de implantação
Implantação do cateter intratecal
 15.1.  Aviso: antes de fazer avançar o bloqueio do cateter, certifique-se de que o cateter está 

devidamente posicionado na haste da bomba. O cateter deve estar direito e sem sinais 
de vincos antes de fazer avançar o bloqueio do cateter. Para endireitar o cateter, basta  
puxá-lo ligeiramente. O avanço do bloqueio do cateter sobre um cateter vincado pode  
danificar o cateter.

16.  Faça avançar o bloqueio do cateter até encaixar com um estalido, certificando-se de que a faixa 
radiopaca fica distal em relação à bomba.

17.  Quando o cateter e o bloqueio estiverem ligados, se for necessário separar e voltar a ligar, corte 
2-3 cm da extremidade do cateter para garantir uma boa ligação.

  Atenção: corte sempre o cateter o mais próximo possível da haste da bomba para evitar que estique 
excessivamente. O cateter pode ficar danificado se for excessivamente esticado. 

18.  Coloque a bomba na bolsa subcutânea, voltada na direção oposta à da linha de incisão, cerca de 
2,5 cm (1 pol.) debaixo da superfície da pele. A bomba deve ficar posicionada de forma a manter 
o septo de acesso ao cateter na posição mediana. Isto proporciona ao cateter uma linha direta 
à coluna e mantém esta área afastada das costelas.

19.  Fixe na fáscia subjacente utilizando uma sutura monofilamentar não absorvível por cada orifício 
de sutura da bomba. Este procedimento reduz o risco de migração da bomba e a possibilidade 
de rotação ou viragem da mesma. 

20. Verifique se o cateter não tem vincos ou está constrangido pelas suturas da bomba.
21. Depois de suturar a bomba na bolsa, irrigue a ferida com uma solução antibiótica adequada.
22. Feche o local da incisão de forma que a bomba não fique debaixo da incisão.
23. Irrigue o local paravertebral com uma solução antibiótica adequada.
24. Feche o local de introdução certificando-se de que o cateter permanece direito.
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Instruções de implantação
Implantação do cateter intratecal
25.  Meça e registe nos registos do doente o comprimento do cateter intratecal que foi cortado. 

Esta medição é necessária para determinar o volume do cateter implantado.
26. Calcule e registe o comprimento e o volume do cateter implantado:

 Comprimento do cateter implantado (cm) = 110 cm – Comprimento do cateter cortado (cm)
 Volume do cateter implantado (mL) = Comprimento do cateter implantado (cm) x 0,0026 mL/cm

  Aviso: meça e registe sempre o comprimento da parte cortada do cateter e calcule e registe o 
comprimento e o volume do cateter implantado. Estes cálculos são necessários para evitar uma 
medicação excessiva ou insuficiente. 

Registo e cartão de implantação do doente
Cada embalagem do kit de cateter e bomba programável Prometra inclui uma ficha de registo/controlo da 
implantação do doente. Esta ficha pré-endereçada deve ser preenchida e reenviada à Flowonix Medical, 
Inc. A Flowonix Medical utilizará estas informações para criar um registo da implantação na sua base 
de dados. Os registos de implantação do doente também deverão conter uma cópia.

O doente recebe também o guia do doente adequado e dois cartões de implantação. O cartão de 
implantação do doente contém informações referentes ao cateter intratecal e à bomba programável 
implantados. O doente deverá ter sempre consigo o cartão de implantação. É fornecido um segundo 
cartão para dar a um prestador de cuidados, manter no porta-luvas ou noutro local de fácil acesso.

Explantação do cateter
O cateter intratecal deve ser explantado apenas de acordo com os procedimentos hospitalares. O produto 
explantado deve ser tratado como constituindo um perigo biológico.

Cálculos
Consulte o Guia de cálculos suplementares adequado.
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GARANTIA PARA DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS
Inclui-se uma data de publicação ou revisão destas instruções a título informativo do utilizador. 
Caso tenham decorrido dois anos desde essa data e a utilização do produto, o utilizador deverá contactar 
a Flowonix Medical, Inc. a fim de averiguar se estão disponíveis mais informações sobre o produto.

A Flowonix Medical, Inc. (“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 PERANTE SI 
EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU DECORRENTES 
DO MANUSEAMENTO OU DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

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

As marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

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

Rx Only
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