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Επεξήγηση Συμβόλων 
Ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος για να δείτε ποια σύμβολα ισχύουν. 
 

 
Κωδικός  

 
Σειριακός αριθμός 

 
 Αριθμός παρτίδας 

 
Χρήση έως την ημερομηνία 

 
Ημερομηνία κατασκευής 

 Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας οξείδιο του αιθυλενίου 

 Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας ατμό ή ξηρά θερμότητα 

 
Μην επαναχρησιμοποιείτε 

 
Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα 

 
Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη 

 
Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή 

 
Περιορισμοί θερμοκρασίας 

 
Κρατήστε το μακριά από το φως του ήλιου 

 
Κατάλληλο για μαγνητική τομογραφία 

 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 
Προειδοποίηση 

 Πληροφορίες 

Nonpyrogenic Μη-πυρογενές 
Latex-Free Καμία επαφή ασθενή ή υγρού με συστατικά λάτεξ 
PVC-Free Καμία επαφή ασθενή ή υγρού με συστατικά χλωριδίου του πολυβινιλίου 
DEHP-Free Καμία επαφή ασθενή ή υγρού με συστατικά Δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 
Rx only Προσοχή: Ο Ομοσπονδιακός Νόμος των Η.Π.Α. περιορίζει την  
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Εισαγωγή 
Η Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra είναι σχεδιασμένη να παρέχει ελεγχόμενη παροχή 
φαρμάκων στο ενδορραχιαίο χώρο μέσω του χωριστά παρεχόμενου ενδορραχιαίου καθετήρα. Ο 
Προγραμματιστής Prometra είναι μία χωριστά παρεχόμενη συσκευή χειρός, χειριζόμενη μέσω 
μενού που επιτρέπει τηλε-προγραμματισμό της Αντλίας Prometra. 
 
Περιεχόμενα 
Περιεχόμενα Καθετήρα 
1 – Ακτινοσκιερός Καθετήρας, 1.3 mm OD (4F) x 110 cm x 0.6 mm ID 
1 – Ασφάλεια καθετήρα 
1 – Σύνδεσμος έκπλυσης 6 mm (23G) x 13 mm (0.5 in.) 
1 - Βελόνα, Tuohy, 1.8 mm (15G) x 89 mm (3.5 in.) 
1 – Στυλεός Υδρόφιλος, εκπλυόμενος, 0.43 mm (0.017 in.) x 109 cm 
1 - Σύριγγα, 12 mL 
2 – Πτερύγια συρραφής, 90°, υπό γωνία με: 

2 – γωνιώδη άγκιστρα 
1 Πτερύγιο συρραφής με σχισμή με: 

1 – ίσιο άγκιστρο 
1 – Φύλλο με αυτοκόλλητες ετικέτες καθετήρα 
 
Περιεχόμενα Αντλίας 
1 – Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra  
1 – Βελόνα, Non-Coring, 0.7 mm (22G) x 38 mm (1.5 in.) 
1 – Βελόνα πρόσβασης καθετήρα, 0.9 mm (20G) x 45 mm (1.75 in.) 
1 – Πακέτο Ενημέρωσης Ασθενή και Γιατρού που περιλαμβάνει: 

2 – Κάρτες Εμφύτευσης Ασθενή 
1 – Οδηγό Ασθενή 
1 – Έντυπο παρακολούθησης συσκευής ασθενή 
1 – Φύλλο με αυτοκόλλητες ετικέτες αντλίας  
 

 

Περιγραφή 
Περιγραφή Καθετήρα 
Ο Ενδοραχιαίος Καθετήρας είναι ένας μονοκόμματος ακτινοσκιερός καθετήρας σιλικόνης με 
προεισαχθέντα υδρόφιλο στυλεό ακαμψίας που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην 
τοποθέτηση του καθετήρα. Ο καθετήρας έχει άκρη γεμισμένη με βολφράμιο για την ενίσχυση 
της ακτινοσκιερότητας και πλαϊνές οπές στην άκρη για την διασπορά του εγχυόμενου(υγρού) 
στον ενδορραχιαίο χώρο.  
Ο καθετήρας διαθέτει επίσης σημάνσεις βάθους σε εκατοστά ξεκινώντας 5 εκατοστά από το 
άπω άκρο του καθετήρα, που εκτείνονται σε απόσταση 30 cm από το άπω του άκρο. Ο  
ενδοραχιαίος καθετήρας παρέχεται μαζί με τα κατάλληλα εξαρτήματα για να βοηθήσουν στην 
τοποθέτηση και στην ασφάλιση του κατά την εμφύτευση και ακτινοσκιερή ασφάλεια καθετήρα 
για να ασφαλίσει τον καθετήρα επάνω στο στέλεχος της Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra. 
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Ο Ενδοραχιαίος Καθετήρας και τα περιεχόμενα της συσκευασίας του έχουν αποστειρωθεί 
χρησιμοποιώντας οξείδιο αιθυλενίου. 
 

 
 
Περιγραφή Αντλίας 
Η Αντλία Prometra είναι μια αντλία τροφοδοτούμενη από μπαταρία, σταγονοειδούς σχήματος, 
με άκαμπτο περίβλημα τιτανίου και τριπλού συστήματος ελέγχου πλεονασμού ροής. 
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Tο τριπλό σύστημα ελέγχου πλεονασμού ροής είναι σχεδιασμένο να παρέχει έναν ακριβή και 
συγκεκριμένο ρυθμό ροής. Η ακρίβεια του ρυθμού ροής είναι ανεξάρτητη από κανονικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, όπως το υψόμετρο, τη θερμοκρασία και τον όγκο του 
ρεζερβουάρ. 
 
 
Μετά την εμφύτευση, η συσκευή μπορεί να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον 
προγραμματιστή αντλίας. Αν ο προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμος, το σχήμα της αντλίας, η 
σταγονοειδής θύρα πρόσβασης και η ανασηκωμένη θύρα επαναπλήρωσης παρέχουν διακριτά 
χαρακτηριστικά της αντλίας Prometra για εύκολη αναγνώριση. Η προγραμματιζόμενη αντλία και 
τα περιεχόμενα της συσκευασίας της έχουν αποστειρωθεί χρησιμοποιώντας ατμό. 
 

 
Πηνίο τηλεμετρίας 

 
 

Θύρα 
επαναπλήρωσης 

Ηλεκτρονικός 
πίνακας 

 

   Μικροηλεκτρονικές βαλβίδες εισόδου και εξόδου 
Μπαταρία 

 
 
Φίλτρο 0,22 Micron 
 

   
Θύρα πρόσβασης καθετήρα 

 

Οπές συρραφής   
Δοχείο φαρμάκου 

  
Συσσωρευτής 

 

 Στέλεχος καθετήρα 
 

 
Θάλαμος προωθητικού 
 

 
 

Οι προδιαγραφές της Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra είναι: 
 
Διάρκεια ζωής συσκευής 
Αντλία 10 χρόνια στα 0.25 mL/μέρα 
Διάφραγμα (Επαναπλήρωση και CAP) 1000 παρακεντήσεις maximum 
Εξωτερικές Ιδιότητες 
Υλικό Tιτάνιο, θύρες πρόσβασης 

από Polyphenylsulfone 
Πάχος 20 mm  
Διάμετρος 71 mm 
Μέσος όρος όγκου εκτοπίσματος  100 mL 
Βάρος άδειας αντλίας 150 g 
Αντοχή σύνδεσης αντλίας στον καθετήρα  1.1 lbs 
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Ρεζερβουάρ Φαρμάκου 
Υλικό Tιτάνιο  
Χρησιμοποιούμενη Χωρητικότητα 20 mL 
Σύστημα Ελέγχου Ροής 
Όγκος συσσωρευτή ανά κύκλο 2 mcL 
Υλικό Κράμα τιτανίου 

MP35NΑνοξείδωτο  
Ατσάλ 
Σιλικόνη 

Διάφραγμα Επαναπλήρωσης 
Υλικό Διαφράγματος Σιλικόνη 

Βελόνα πρόσβασης άκρο Huber, βελόνα  
22G non-coring 

Διάφραγμα Πρόσβασης Καθετήρα 
Υλικό Διαφράγματος Σιλικόνη 
Βελόνα πρόσβασης άκρο Lancet με πλάγια οπή, 20G 
Φίλτρο Βακτηρίων 
Υλικό Φθοριούχο πολυβινυλιδένιο 
Μέγεθος πόρου 0.22 micron 
Ρυθμός Ροής 
Εύρος 0-28 mL/μέρα 
Σχετικό σφάλμα κλινικής δόσης 97.4 ±3.8% 
 
 
Η αντλία προμηθεύεται μαζί με μια βελόνα πρόσβασης καθετήρα και μίας βελόνα 
επαναπλήρωσης για την αρχική πλήρωση της αντλίας κατά την εμφύτευση. Το πακέτο 
Πληροφόρησης ασθενούς περιέχει έναν οδηγό ασθενή και δύο κάρτες εμφύτευσης ασθενή που 
πρέπει να συμπληρωθούν και να δοθούν στον ασθενή. Επιπλέον, ένα, απαραίτητο από τον 
ομοσπονδιακό νόμο, έντυπο εντοπισμού συσκευής, περιλαμβάνεται. 
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Ενδείξεις  
Ο ενδοραχιαίος καθετήρας ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που λαμβάνουν την 
Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra. Ο Ενδοραχιαίος καθετήρας προορίζεται για να συνδεθεί 
με την Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra για να παρέχει πρόσβαση στο ενδοραχιαίο χώρο. 
 
Το σύστημα Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra, ενδείκνυται για χρήση στη θεραπεία του 
δυσεπίλυτου χρόνιου πόνου και της αντιμετώπισης βαριάς σπαστικότητας. Στη θεραπεία του 
δυσεπίλυτου χρόνιου πόνου, προορίζεται για χρόνια, ενδοραχιαία έγχυση διαλύματος θειικής 
μορφίνης χωρίς συντηρητικά. Για την αντιμετώπιση βαριάς σπαστικότητας, ενδείκνυται για 
χρόνια, ενδοραχιαία έγχυση διαλύματος βακλοφαίνης. Αποστειρωμένο, χωρίς συντηρητικά, 
περιεκτικότητας 0,9% αλατούχο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η θεραπεία 
διακόπτεται, για να διατηρηθεί η διαβατότητα του καθετήρα. Όταν απαιτείται, έγχυση 
ακτινοσκιερού σκιαγραφικού, που φέρει σήμανση για ενδοραχιαία χρήση, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. 
 
Τη σήμανση για το φάρμακο θα διέπουν οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι δόσεις και οι 
προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του φαρμάκου. 
 

Αντενδείξεις  
Η εμφύτευση αυτής της συσκευής αντενδείκνυται όταν:  
 
• Υπάρχει υποψία ή παρουσία μόλυνσης. 
• Η ανατομία ή το μέγεθος του ασθενή είναι ανεπαρκή για να φιλοξενήσουν το μέγεθος της 

εμφυτευμένης αντλίας ή του καθετήρα.  
• Η αντλία δεν μπορεί να εμφυτευτεί 2.5 cm (1 in.) ή λιγότερο από την επιφάνεια την 

επιδερμίδας. Εμφυτεύματα που βρίσκονται πιο βαθιά μπορεί να παρέμβουν με την 
πρόσβαση στο διάφραγμα ή την τηλεμετρία. 

• Υπάρχει υποψία ή διάγνωση ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός σε συστατικά που περιέχονται 
στον καθετήρα: σιλικόνη, λάστιχο, ακεταλική ρητίνη, βολφράμιο. 

• Υπάρχει υποψία ή διάγνωση ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός σε συστατικά που περιέχονται 
στην αντλία: σιλικόνη, λάστιχο, πολυφαινυλιοσουλφόνη, νιτρίλιο του καουτσούκ, μέταλλο 
MP35N (πολυμορφικό κράμα τεταρτοταγούς νιμονίου αρχικά συντεθειμένου από χρώμιο, 
κοβάλτιο, μολυβένιο, και νικέλιο), τιτάνιο, φλορίδιο του πολυβινυλιδενίου, ανοξείδωτο 
ατσάλι, εποξική ρητίνη, ακεταλική ρητίνη ή βολφράμιο. 

• Ο ασθενής έχει επιδείξει προηγούμενη μη-ανεκτικότητα σε εμφυτευμένες συσκευές.  
• Η σπονδυλική στήλη του ασθενή έχει τέτοιου τύπου ανατομία που θα μπορούσε να 

παρεμποδίσει την ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή που θα απέτρεπε την χορήγηση του 
ενδοραχιαίου φαρμάκου. 

• Ο ασθενής έχει συναισθηματικά, ψυχιατρικά ή κατάχρησης ουσιών προβλήματα που 
κρίνονται ότι θα απαγορεύσουν την χορήγηση του ενδοραχιαίου φαρμάκου. 

• Ο ασθενής είναι κάτω των 18 ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χρήσης στην 
παιδιατρική δεν έχει ερευνηθεί ούτε καθιερωθεί.  

• Ο ασθενής θα χρειαστεί μαγνητικές θεραπείες. 
• Ο ασθενής θα χρειαστεί υπερβαρικές θεραπείες. 
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• Ο ασθενής δουλεύει σε εργασία που θα εκτίθεται σε υψηλό βιομηχανικό εξοπλισμό, 
ισχυρούς μαγνήτες ή πύργους αναμετάδοσης, όπως, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
ή τεχνικοί Μαγνητικής Τομογραφίας. 

• Αντενδείξεις που σχετίζονται με θειική μορφίνη χωρίς συντηρητικά ή  αποστειρωμένη 
βακλοφαίνη, θα πρέπει να παρατηρηθεί και να ακολουθηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
ετικέτα του φαρμάκου. 

 
Προειδοποιήσεις  
Γενικά  
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ Ή ΘΑΝΑΤΟ. 

 
• Πριν την έγχυση οποιασδήποτε ουσίας στον καθετήρα, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να 

είναι εξοικειωμένο και να έχει παρατηρήσει τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, αντενδείξεις, 
και οδηγίες της εγχυόμενης ουσίας όπως έχουν προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή.  

• Χρησιμοποιείστε την συσκευή μόνο με φάρμακα που είναι στην λίστα με τον τίτλο 
«Ενδείξεις». Χρήσης φαρμάκων που δεν ενδείκνυται όπως κοκτέιλ φαρμάκων, συμπλέγματα 
φαρμάκων φαρμακείου, ή μορφίνη με συντηρητικά σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν μπορεί 
να προκαλέσει καταστροφή της αντλίας.  

• Πάντα επιλέξτε και προγραμματίστε την δοσολογία του φαρμάκου σε συνέπεια με την 
ετικέτα του φαρμάκου για αποφυγή ακατάλληλης χορήγηση φαρμάκου. 

• Στην περίπτωση υπέρ-δοσολογίας, αναφερθείτε στην εγκεκριμένη ετικέτα φαρμάκου για 
κατάλληλη θεραπεία. 

•  Οι γιατροί που εμφυτεύουν, προγραμματίζουν, γνωρίζουν, ή διατηρούν 
προγραμματιζόμενες εμφυτευμένες αντλίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
χρήσης. Τεχνικά λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιστροφή των υποκείμενων 
συμπτωμάτων, συμπτωμάτων απόσυρσης φαρμάκου, ή κλινικά σημαντική ή θανατηφόρα 
υπερβολική δόση.   

• Οι συνέπειες της εμφύτευσης της συσκευής σε ασθενής με ιατρικές συσκευές, άλλες από 
τους νευροδιεγέρτες, παραμένουν άγνωστες. 

• Πόνος κατά την εισαγωγή βελόνας έγχυσης που δεν είχε σημειωθεί κατά την διάρκεια 
προηγούμενων εγχύσεων μπορεί να αποτελεί έγκαιρο σημάδι μόλυνσης.  

• Τα εξαρτήματα του Ενδοραχιαίου καθετήρα και της Προγραμματιζόμενης Αντλίας Prometra 
παρέχονται αποστειρωμένα και μη – πυρογενή. Οι συσκευασίες θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά πριν το άνοιγμα. Μην χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αν υπάρχει σημάδι βλάβης 
στην συσκευασία ή στην σφράγιση της συσκευασίας που θα μπορούσε να αλλοιώσει την 
αποστείρωση. Μην αποστειρώνετε τα περιεχόμενα οποιασδήποτε κατεστραμμένης ή 
ανοιχτής συσκευασίας.  

• Μετά την χρήση, αυτή η συσκευή είναι επικίνδυνη. Χειριστείτε και πετάξτε σύμφωνα με την 
αποδεκτή πρακτική του νοσοκομείου και όλους του εφαρμοστέους νόμους και τους 
κανονισμούς.  

• Μην αποτεφρώνετε την αντλία.      
• Μην εκθέτετε την αντλία σε θερμοκρασία άνω των 57˚C (122˚F) ή κάτω των 2˚C (41˚F) 
• Για διαδικασίες μαγνητικής τομογραφίας, να ακολουθείτε πάντα τις ειδικές οδηγίες που 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στην ενότητα, Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 
(MRI)  Συνθήκες για ασφαλή σάρωση. 
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Συμβατότητα Συσκευής  
• Εξαρτήματα Αντλίας. Χρησιμοποιείστε την Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra μαζί με τα 

εξαρτήματα που αναγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η χρήση εναλλακτικών 
εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των εξαρτημάτων της Prometra, λιγότερο 
επαρκή θεραπεία, ή αυξημένους κινδύνους για τον ασθενή.   

• Αντλία. Χρησιμοποιείστε μόνο με τον Προγραμματιστή Prometra.  
• Αλκοόλ. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ σε οιονδήποτε σημείο της αντλίας ή του συστήματος 

καθετήρα. Το αλκοόλ είναι νευροτοξικό. 
• Μέσα Αντίθεσης. Μην εισάγετε μέσα αντίθεσης(σκιαγραφικά υγρά) μέσα στο ρεζερβουάρ 

επαναπλήρωσης από την στιγμή που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία ή να χαλάσει 
την λειτουργία της αντλίας. 

• Εξωτερικές συσκευές.. Μην συνδέετε καμία εξωτερική συσκευή ή αντλίες με την Αντλία 
Prometra. Οι πιέσεις που προκαλούνται από εξωτερικές αντλίες μπορούν να καταστρέψουν 
το εμφυτευμένο σύστημα αντλίας / καθετήρα και να οδηγήσουν τον ασθενή σε σοβαρή 
βλάβη ή θάνατο.  

• Θεραπευτικός υπέρηχος ή λιθοτριψία – Χρήση συσκευών θεραπευτικού υπερήχου, όπως 
ηλεκτρουδραυλική λιθροτριψία, δεν έχουν δοκιμαστεί στην αντλία Prometra. Αν η 
λιθοτριψία πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μην επικεντρώνετε την δέσμη κοντά στην αντλία.  

• Ιατρικές Συσκευές. Η Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra μπορεί να επηρεάσει άλλες 
ιατρικές συσκευές. Χρήση ή παρεμβολή με άλλες ιατρικές συσκευές, εκτός από 
νευροδιεγέρτες, δεν έχει καθιερωθεί.  

• Παρεχόμενο Ηλεκτρικό Ρεύμα. Η αλληλεπίδραση της Αντλίας Prometra με παρεχόμενο 
ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα όπως καρδιομετατροπή ή απινίδωση δεν έχει καθιερωθεί. 
Χρειάζεται προσοχή αν ο ασθενής λάβει τέτοια θεραπεία. Όπου είναι πρακτικά εφικτό, η 
αντλία θα πρέπει να κλείσει πριν την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στο σώμα του ασθενή. 
Θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η λειτουργία της προγραμματιζόμενης αντλίας δεν έχει 
μετατραπεί αμέσως μετά την διαδικασία.  

• Ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε θεραπεία με ακτινοβολία στην περιοχή της αντλίας. Οι συνέπειες 
της  ιονισμένης ακτινοβολίας στην Αντλία Prometra δεν έχει καθιερωθεί και αυτές οι θεραπείες θα 
μπορούσαν να έχουν συνέπειες στην λειτουργία της αντλίας που δεν είναι ευδιάκριτες από την αρχή. 

• Μαγνητικά πεδία.. Μαγνητικά πεδία 50 gauss ή λιγότερο σε γενικές γραμμές δεν 
επηρεάζουν την αντλία. (π.χ. Συνήθης μαγνητικές θεραπείες ή συσκευές ελέγχου 
ασφάλειας/κλοπής που βρίσκουμε στα αεροδρόμια, βιβλιοθήκες και σε ορισμένα 
πολυκαταστήματα).  

• Μαγνητική Τομογραφία. Ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως αυτά που δημιουργούνται στην 
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) πιθανόν να προκαλέσουν άνοιγμα των βαλβίδων της αντλίας, 
με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε άμεση απελευθέρωση του φαρμάκου που περιέχεται στο 
ρεζερβουάρ, εντός του ασθενή.  

 

 
Μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις   
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Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) Συνθήκες για ασφαλή σάρωση 
 
Προειδοποιήσεις 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ 
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Ή ΘΑΝΑΤΟ. 

 

 ΑΝ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ από το διάλυμα φαρμάκου, να μην επαναπληρωθεί και η αντλία να 
προγραμματιστεί σε παροχή φαρμάκου 0,0 mg/ΗΜΕΡΑ πριν την είσοδο στο περιβάλλον της 
μαγνητικής τομογραφίας. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως αυτά που δημιουργούνται στις 
συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), μπορεί να προκαλέσουν το άνοιγμα 
των βαλβίδων της αντλίας, έχοντας ως αποτέλεσμα την άμεση εκκένωση του περιεχομένου 
της δεξαμενής φαρμάκου και καθετήρα  
στον ασθενή. 

 Οι ασθενείς δεν πρέπει να εκτεθούν σε περιβάλλοντα MRI μέχρι να επουλωθεί πλήρως 
το χειρουργικό σημείο μετά την εμφύτευση της αντλίας. 
  
Η αντλία Prometra μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας όταν 
ΟΛΕΣ από τις ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται: 
 

1. Το ρεζερβουάρ αντλίας έχει αδειάσει εντελώς από φάρμακο ακολουθώντας τις 
διαδικασίες για το άδειασμα του ρεζερβουάρ αντλίας στις Οδηγίες χρήσης του κιτ 
επαναπλήρωσης. 

2. Ο προγραμματιστής Prometra χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό της αντλίας σε 
παροχή 0,0 mg/ημέρα πριν από την έκθεση σε μαγνητική τομογραφία και καθ’ όλη τη 
διαδικασία σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας 

3. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla. 

4. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει πεδίο μέγιστης χωρικής κλίσης 410 Gauss/cm. 

 Προειδοποίηση: Αν γίνει υπέρβαση του ορίου των 410 Gauss/cm, μπορεί να 
προκύψει άσκηση υπερβολικής δύναμης ή ροπής που μπορεί να οδηγήσει στον 
τραυματισμό του ασθενή. 

5. Ο μέγιστος μέσος όρος ρυθμού απορρόφησης ολόκληρου του σώματος είναι 2 W/kg για  
20 λεπτά σάρωσης στον κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προϋποθέσεις MRI για ασφαλή σάρωση που περιγράφονται λεπτομερώς στο 
παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο για την αντλία Prometra που έχει εμφυτευθεί στην κοιλιακή χώρα. 
Δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη δοκιμές σε άλλες τοποθεσίες εμφύτευσης ή παρουσία άλλων 
εμφυτευμένων ενεργών ή παθητικών ιατρικών συσκευών. Άλλες εμφυτευμένες συσκευές (όπως 
βηματοδότες, εγκαταλειμμένες αγωγούς, εμφυτεύματα γόνατος, κτλ.) μπορούν να έχουν 
ασύμβατες προϋποθέσεις για μαγνητική τομογραφία, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον 
τραυματισμό του ασθενή ή στη δυσλειτουργία  
της συσκευής.   

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΙΣΤΟΥ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
Θέρμανση του Ιστού Εγγύς του Εμφυτεύματος κατά την διάρκεια της Μαγνητικής   
Σε μη κλινικές δοκιμές, η αντλία Prometra παρήγε μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας 1,5°C κατά τη 
διάρκεια 20 λεπτών συνεχόμενης σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε κανονικό τρόπο 
λειτουργίας, στο μέγιστο μέσο όρο ρυθμού απορρόφησης ολόκληρου του σώματος (SAR) των 2 
W/kg χρησιμοποιώντας πηνίο μετάδοσης για ολόκληρο το σώμα.  
 
Η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας που παράγεται από την αντλία θεωρούνται κάτω από το 
επίπεδο ανησυχίας. Στο ατυχές συμβάν που ο ασθενής βιώσει δυσάρεστη ζέστη κοντά στην 
αντλία, η Μαγνητική Τομογραφία θα πρέπει να διακοπεί και οι παράμετροι της σάρωσης θα 
πρέπει να προσαρμοστούν σε μείωση του ρυθμού απορρόφησης σε άνετα επίπεδα.      
 

 Στατικό Μαγνητικό Πεδίο 
Σε ένα περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας 1,5 T, η αντλία έχει σημαντική μαγνητικά 
επαγόμενη δύναμη εκτροπής και πολύ ισχυρή ροπή. Τα στατικά και διαβαθμισμένα μαγνητικά 
πεδία που παρέχει ένας μαγνητικός τομογράφος μπορούν δυνητικά να αλληλεπιδράσουν με την 
αντλία και να προκαλέσουν δονήσεις. Ωστόσο, όταν οι αντλίες εμφυτεύονται με σωστές 
τεχνικές, ο ασθενής μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια υπό τις συνθήκες που παρατίθενται 
παραπάνω. Αν δεν ακολουθηθούν οι ειδικές συνθήκες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό 
τραυματισμό στον ασθενή. Ο ασθενής μπορεί να βιώσει μια αίσθηση τραβήγματος ή/και 
δονήσεις στην θέση του εμφυτεύματος όταν βρεθεί σε μαγνητικό πεδίο. Ένα ελαστικό ένδυμα ή 
περιτύλιγμα θα περιορίσει την κίνηση και θα μειώσει την αίσθηση αυτή ενώ ο ασθενής 
βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο. 
 
Τεχνουργήματα Εικόνων  
Η προγραμματιζόμενη αντλία Prometra περιέχει σιδηρομαγνητικά συστατικά που θα 
προκαλέσουν παραμόρφωση εικόνων και τοπικά κενά σε μεγάλες περιοχές της εικόνας γύρω 
από την αντλία. Η ποιότητα των εικόνων μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να μειωθεί αν η 
περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται κοντά στην αντλία.  
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Βρέθηκε ότι τα τεχνουργήματα χειρότερης περίπτωσης που μετρούνται από την άκρη της 
συσκευής σε μη κλινικές δοκιμές χρησιμοποιώντας ακολουθία αντήχησης ιδιοστροφορμής (spin 
echo) επεκτείνονται περισσότερο από 11 εκατοστά από την αντλία. Τα τεχνουργήματα εικόνων 
μειώθηκαν μέχρι 36% όταν οι ακολουθίες βελτιστοποιήθηκαν για απεικόνιση (π.χ. μικρότερος 
χρόνος αντήχησης, μειωμένη μετατόπιση λίπους νερού, κτλ.). Οι εικόνες του κεφαλιού και των 
κάτω άκρων, μακριά από την τοποθεσία της αντλίας Prometra, θα πρέπει να μένουν κατά κύριο 
λόγο ανεπηρέαστες. Οι μη κλινικές δοκιμές εκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας το πρότυπο ASTM 
F2119 GRE και ακολουθίες SE σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 1.5T Philips Medical Systems 
Intera (έκδοση λογισμικού 12.6.4.3, 2010-12-02) με πηνίο σώματος σε λειτουργία μετάδοσης και 
λήψης.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  
 

• Πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας μαγνητικής τομογραφίας, ο ιατρός θα πρέπει 
να καθορίσει αν ο ασθενής μπορεί να στερηθεί με ασφάλεια το φάρμακό του για τη 
διάρκεια της διαδικασίας μαγνητικής τομογραφίας. Αν το φάρμακο χρειάζεται, 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας εναλλακτικός τρόπος χορήγησης του φαρμάκου 
(όπως ενδοφλέβια χορήγηση) για τη διάρκεια της διαδικασίας μαγνητικής 
τομογραφίας.  

• Πριν από τον προγραμματισμό μιας σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας και κατά την 
ολοκλήρωσή της, η κατάσταση της αντλίας πρέπει να επιβεβαιωθεί εξετάζοντας την 
αντλία ώστε να επαληθευτεί η λειτουργία και οι ρυθμίσεις της αντλίας.  

•  Όλο το φάρμακο θα πρέπει να αφαιρεθεί από την αντλία πριν από μια διαδικασία 
μαγνητικής τομογραφίας (βλ. Προειδοποιήσεις).  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Επιβεβαίωση της λειτουργικής κατάστασης της αντλίας 
 

Εξέταση αντλίας  
Μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μαγνητικής τομογραφίας, εξετάστε την αντλία 
με τον προγραμματιστή για να επαληθεύσετε τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις της 
αντλίας. Αν ο προγραμματιστής εμφανίζει σφάλματα αντλίας, συνεχίστε στο Βήμα 2), 
“Εκκαθάριση σφαλμάτων αντλίας”. Αν δεν εμφανίζονται σφάλματα αντλίας, συνεχίστε 
στο Βήμα 3) “Αναρρόφηση αντλίας”. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δεν έχουν αλλάξει 
από αυτές πριν τη μαγνητική τομογραφία, π.χ., η παροχή πρέπει να είναι 0,0 mg/ημέρα.  

 Προειδοποίηση: Αν η κατάσταση της αντλίας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί 
σωστά, ΜΗΝ συνεχίσετε επειδή η αντλία μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. 
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Flowonix για βοήθεια στον τηλεφωνικό 
αριθμό: +1 844-229-6729.  
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2. Εκκαθάριση σφαλμάτων αντλίας 
α. Εξετάστε την αντλία με τον προγραμματιστή για να καθορίσετε αν έχει 

δημιουργηθεί οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη διαδικασία μαγνητικής τομογραφίας.  
β. Αν εμφανιστούν σφάλματα αντλίας, εκτελέστε έκτακτη διακοπή αντλίας 

χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή.  
γ. Προγραμματίστε μια απαιτούμενη εφ’ άπαξ δόση των 0mg για 1 λεπτό 
δ. Αφήστε να παρέλθει 1 λεπτό για να επιτραπεί η εκκαθάριση όλων των 

σφαλμάτων.  
ε. Εξετάστε την αντλία με τον προγραμματιστή για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν 

εκκαθαριστεί όλα τα σφάλματα. Αν τα σφάλματα επιμείνουν, επικοινωνήστε με 
την Εξυπηρέτηση Πελατών της Flowonix για βοήθεια στον τηλεφωνικό  
αριθμό: +1 844-229-6729.  

 
3. Αναρρόφηση αντλίας 

α. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι η κατάσταση αντλίας και η παροχή είναι 0,0 mg/ημέρα 
μέσω εξέτασης, προσπαθήστε να αναρροφήσετε τη δεξαμενή αντλίας μέσω της 
θύρας επαναπλήρωσης  

β. Για αναρρόφηση, συνδέστε τη βελόνα χωρίς πυρήνα 22G (διατίθεται στο κιτ 
επαναπλήρωσης) σε μια αποστειρωμένη σύριγγα.  

γ. Προωθήστε τη βελόνα μέσω του κεντρικού διαφράγματος επαναπλήρωσης μέχρι 
η μύτη της βελόνας να βρίσκεται πλήρως μέσα στη δεξαμενή επαναπλήρωσης 
φαρμάκου.  

δ. Δημιουργήστε υποπίεση με τη σύριγγα για περίπου 10 έως 30 δευτερόλεπτα.  

 Προειδοποίηση: Αν ανακτηθεί οποιοσδήποτε σημαντικός όγκος (>1ml), 
μπορεί να υποδεικνύει ότι οι βαλβίδες αντλίας είναι ανοικτές, παρέχοντας 
άμεση πρόσβαση στον καθετήρα/εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αν συμβαίνει αυτό, 
ΜΗΝ συνεχίσετε με την επαναπλήρωση επειδή η αντλία δεν λειτουργεί σωστά 
και πρέπει να εκφυτευθεί και να αντικατασταθεί.   

 
4. Διαδικασία επαναπλήρωσης  

α. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η αντλία λειτουργεί σωστά, συνεχίστε με την 
επαναπλήρωση της αντλίας σύμφωνα με τις διαδικασίες επαναπλήρωσης που 
περιγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης για το κιτ επαναπλήρωσης.  

β.  Επιβεβαιώστε ότι έχει προγραμματιστεί η σωστή συνταγογράφηση ή 
προγραμματίστε νέα συνταγογράφηση.  

 Προειδοποίηση: Μια περίοδος παρατήρησης θα πρέπει να ακολουθήσει 
τη διαδικασία επαναπλήρωσης για τη στενή παρακολούθηση των ασθενών για 
κλινικά συμπτώματα μικρότερης ή μεγαλύτερης δόσης, βάσει των 
πληροφοριών συνταγογράφησης του φαρμάκου.   
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Προφυλάξεις  
Γενικά  
• Διαβάστε με προσοχή όλες τις οδηγίες πριν την χρήση. Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες.  
• Συγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό θόρυβο, που μπορεί να 

παρέμβει στο πρόγραμμα. Αν υπάρχει τέτοια υποψία, μετακινείστε τον ασθενή, από την 
πιθανή πηγή παρεμβολής ώστε να διευκολύνετε την διαδικασία προγραμματισμού.  

• Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που δεν αναφέρεται στις οδηγίες. Χρησιμοποιείτε συσκευές 
και εξοπλισμό που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες για χρήση μαζί με την 
Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra. 
  

Εμφύτευση 
• Εμφύτευση αυτής της συσκευής και ,μεταγενέστερη χρήση, επαναπρογραμματισμός, και 

επαναγέμιση θα πρέπει να διενεργούνται από έμπειρο προσωπικό που έχει εξειδικευθεί στη 
χειρουργική εμφύτευση, χρήση και συντήρηση την συσκευής. Η χρήση αυτής της συσκευής 
από μη έμπειρο ή ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες που 
περιλαμβάνουν την υπό – ή υπέρ δοσολογία. Στην περίπτωση της υπέρ-δοσολογίας, 
αναφερθείτε στην  εγκεκριμένη ετικέτα του φαρμάκου για κατάλληλη θεραπεία.    

• Το σύστημα της αντλίας και του καθετήρα θα πρέπει να εμφυτευτεί προσεκτικά ώστε να 
αποφευχθούν κοφτερές ή οξείες γωνίες, οι οποίες μπορεί να αλλοιώσουν την διαπερατότητα 
του αυλού του καθετήρα.   

• Υπερβολική πίεση μπορεί να καταστρέψει τον καθετήρα. Μικρές σύριγγες μπορεί να 
προκαλέσουν υψηλές πιέσεις και να καταστρέψουν τον καθετήρα ή τις συνδέσεις του 
καθετήρα. Μην χρησιμοποιείτε σύριγγα μικρότερη από 10 mL κατά την πρόσβαση στον 
θάλαμο πρόσβασης του καθετήρα.  

• Αν η θεραπεία διακοπεί για μακρά περίοδο, η αντλία θα πρέπει να αδειάσει από το φάρμακο 
και να γεμίσει με φυσιολογικό ορό για να διατηρηθεί η βατότητα του καθετήρα.  

 

Ανεπιθύμητες Ενέργειες  
Η χρήση εμφυτευμένων αντλιών παρέχει την δυνατότητα θεραπείας ασθενών με μη 
αντιμετωπίσιμο πόνο ή βαριά σπαστικότητα. Παρ'όλ' αυτά, υπάρχει η πιθανότητα για σοβαρές 
επιπλοκές περιλαμβανομένων των ακολούθων:  
• Αιμορραγία  
• Φαινόμενα απόρριψης από το σώμα  
• Ρήξη καθετήρα  
• Αποσύνδεση Καθετήρα  
• Ίνωση Καθετήρα  
• Μετακίνηση Καθετήρα  
• Απόφραξη ή στρέβλωση του Καθετήρα  
• Διάβρωση μέσω την επιδερμίδας του καθετήρα ή της αντλίας 
• Διαρροή Εγκεφαλονωτιαίου υγρού που προκαλεί νωτιαία κεφαλαλγία, υποδόρια συλλογή                       

εγκεφαλωνωτιαίου υγρού, ή σπανίως προβλήματα πίεσης του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος  

• Παύση της θεραπείας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας ή βλάβη της αντλίας  
• Επισκληρίδιο απόστημα 
• Πυρετός  
• Κοκκίωμα  
• Κυτταρίτιδα στην θέση του εμφυτεύματος  
• Ανεπάρκεια προγραμματισμού συσκευής λόγω βλάβης του Προγραμματιστή ή απώλεια 

τηλεμετρίας  
• Λοίμωξη ενδοραχιαίου χώρου, περιλαμβανομένης μηνιγγίτιδας, της θήκης ή της υποδόριας 

οδού καθετήρα 
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• Φλεγμονή, νέκρωση ή ουλές στο δέρμα γύρω από την περιοχή της εμφύτευσης 
• Λανθασμένη τοποθέτηση του καθετήρα  
• Νευρολογικές δυσλειτουργίες, περιλαμβανομένου και την παράλυση  
• Υπερδοσολογία ως αποτέλεσμα εφ’ άπαξ δόσης που χορηγείται κατά τη διαδικασία MRI 

(βλ. συνθήκες MRI για ασφαλή σάρωση) 
• Πόνος στην εισαγωγή βελόνας 
• Συλλογή ορού στην θήκη, αιμάτωμα, ή μόλυνση  
• Λάθη προγραμματισμού ή επαναγέμισης που έχουν ως αποτέλεσμα την υπό δοσολογία ή 

υπερδοσολογία  
• Αναποδογύρισμα της αντλίας  
• Κίνδυνοι που σχετίζονται με την χρήση την συνταγογραφούμενης παροχής φαρμάκου για 

τοπική ή γενική αναισθησία, χειρουργείο, και μετεγχειρητική ανάνηψη.  
• Βλάβη της σπονδυλικής στήλης ή των νεύρων  
• Πίεση της σπονδυλικής στήλης που οδηγεί σε παράλυση  
• Λοίμωξη υποδόριου καθετήρα   
 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ανάπτυξη φλεγμονώδους μάζας στην άκρη του εμφυτευμένου 
καθετήρα μπορεί να προκληθεί, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νευρολογική βλάβη. Οι 
ασθενής θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη για κάθε νέο 
νευρολογικό σημάδι ή σύμπτωμα, περιλαμβανομένου:    
• προοδευτική αλλαγή στον χαρακτήρα, την ποιότητα ή ένταση του πόνου ή σπαστικότητας 
• αύξηση στα επίπεδα και στον βαθμό του πόνου/σπαστικότητας  παρά την κλιμάκωση της 

δόσης  
• αλλαγές αίσθησης (π.χ., μούδιασμα, γαργάλισμα, κάψιμο) 
• υπεραισθησία και / ή υπεραλγησία   
 
Ενδείξεις που απαιτούν άμεση διάγνωση περιλαμβάνουν   
• Δυσλειτουργία  
• εντέρου και / ή κύστης  
• μυελοπάθεια σύνδρομο conud  
• διαταραχές βάδισης ή δυσκολία βάδισης  
• παραπάρεση ή παράλυση  
 
Σε περίπτωση υποψίας φλεγμονώδους μάζας, η συνιστώμενη αξιολόγηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ανασκόπηση ιστορικού του ασθενούς και νευρολογική αξιολόγηση, ακτινολογικές 
διαγνωστικές διαδικασίες (όπως Μαγνητική Τομογραφία με ακτινοσκιερό υγρό) και κατάλληλο 
ιατρικό συμβούλιο.  
 

 Προειδοποίηση: η Αντλία πρέπει να εκκενωθεί πριν την διαδικασία Μαγνητικής 
Τομογραφία. Οι διαδικασίες της Μαγνητική Τομογραφίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
την αποβολή όλου του περιεχομένου του ρεζερβουάρ μέσα στον ενδοραχιαίο χώρο.  
 
Πιθανά Ρίσκα που σχετίζονται με την ενδοραχιαία έγχυση βακλοφαίνης 

Για να αποτραπεί απότομη διακοπή της ενδοραχιαίας (παροχής) της βακλοφαίνης, απαιτείται 
προσοχή στον προγραμματισμό και στην παρακολούθηση της έγχυσης. Στα αρχικά συμπτώματα 
της υποδοσολογίας περιλαμβάνονται: επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο σπαστικότητας, 
κνησμός, υπόταση και παραισθήσεις.  
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Απότομη διακοπή της βακλοφαίνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο. Στα 
συμπτώματα περιλαμβάνονται υψηλός πυρετός, αλλαγή στην πνευματική κατάσταση, 
υπερβολική σπαστικότητα και μυϊκή δυσκαμψία. Αν η διακοπή της βακλοφαίνης δεν 
αντιμετωπιστεί, μπορεί να συντελέσει σε: ραβδομυόλυση, πολυοργανική ανεπάρκεια και 
θάνατο. 
 
Στις ενδείξεις και στα συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνονται: νωθρότητα, ζάλη, 
υπνηλία, αναπνευστική καταστολή, σπασμούς, εξέλιξη της υποτονία, απώλεια συνείδησης που 
εξελίσσεται σε κώμα. 
 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός  
• Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra  
• Ενδοραχιαίος Καθετήρας  
• Υποδόριος Τουνελοποιός(Εισαγωγέας)  
• Προγραμματιστής Αντλίας Prometra (Μη Αποστειρωμένος) 
 
τα παρακάτω αντικείμενα μπορεί να χρειαστούν αλλά δεν παρέχονται:  
• Αποστειρωμένη Θήκη Προγραμματιστή  
• Φυσιολογικός Ορός  
• Διάλυμα Φαρμάκου (έγχυση) για επαναγέμιση, που δεν υπερβαίνει τα 20 mL. 

 
Λειτουργία Αντλίας  
Χαρακτηριστικά Προγραμματιστή  
Ο Προγραμματιστή Αντλίας Prometra χρησιμοποιεί την τηλεμετρία για να ανταλλάξει     
πληροφορίες με την αντλία. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:  
• Ημερομηνία και Ώρα  
• Τρέχουσα Συνταγογράφησης  
• Ταυτοποίηση Ασθενή  
• Όνομα Φαρμάκου και Συγκέντρωσης  
• Λειτουργία Ροής, Δόση Φαρμάκου και Ρυθμός Παροχής  
• Μοντέλο Αντλίας και Σειριακός Αριθμός  
• Ρυθμίσεις Χαμηλής Στάθμης Δεξαμενής και Συναγερμού 
• Ειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας 
• Επόμενη Ημερομηνία Επαναπλήρωσης  
Η προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra επιτρέπει στους γιατρούς άνετη, μη επεμβατική 
πρόσβαση για εξέταση και προγραμματισμό της εμφυτευμένης αντλίας Prometra. Αναφερθείτε 
στο Τεχνικό Εγχειρίδιο Προγραμματιστή Αντλίας Prometra για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με τον προγραμματισμό της αντλίας. 
      
Προγραμματίζοντας την Αγωγή Φαρμάκου  
Η Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να παρέχει μια ακριβή 
ροή φαρμάκου σε ένα συνεχή ή μεταβλητό ρυθμό, ή μπορεί να προγραμματιστεί σε περιοδική 
παροχή δόσης φαρμάκου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (δηλαδή Περιοδική Λειτουργία 
Ροής). Υπάρχει επίσης η επιλογή να διακόψετε την τρέχουσα αγωγή φαρμάκου της αντλίας και 
να δώσετε μια επείγουσα έγχυση φαρμάκου (Απαιτούμενη εφάπαξ δόση). Αναφερθείτε στο 
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Τεχνικό Εγχειρίδιο Προγραμματιστή Αντλίας Prometra για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τον προγραμματισμό της αντλίας.      

Προειδοποίηση: Η εμφύτευση του Συστήματος της Προγραμματιζόμενης Αντλίας 
Prometra  και επακόλουθη χρήση, επαναπρογραμματισμός και επαναπλήρωση θα πρέπει να 
διεξάγεται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό εξειδικευμένο στις χειρουργικές εμφυτεύσεις, 
χρήση και συντήρηση της συσκευής. Συνταγογράφηση της αγωγής έγχυσης της αντλίας 
μπορεί να διεξαχθεί μόνο από γιατρούς με πλήρη κατανόηση των συσχετίσεων μεταξύ 
συγκέντρωσης, δόσης και ρυθμού έγχυσης. Χρήση αυτής της συσκευής από μη έμπειρο ή μη 
εξειδικευμένο προσωπικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες 
περιλαμβανομένου της υπό ή υπέρ – δοσολογίας. Σε περίπτωση υπέρ- δοσολογίας, 
αναφερθείτε στην  εγκεκριμένη ετικέτα του φαρμάκου για κατάλληλη θεραπεία. 
 
Οι παρακάτω εικονογραφήσεις περιγράφουν τις τέσσερις βασικές αγωγές φαρμάκου:  
 
Συνεχής Ροή  
Η Συνεχής Ροή αγωγής παρέχει μια συγκεκριμένη ημερήσια δόση, π.χ. mg/24 hr, φαρμάκου σε 
συνεχή ρυθμό ροής, βάση της συγκέντρωσης του φαρμάκου. 
 

 

 

Αγωγή συνεχούς ροής 
 
 
Πολλαπλοί Ρυθμοί (παροχής φαρμάκου) 
Η αγωγή πολλαπλών Τιμών παρέχει τη φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιώντας από μία έως 
οκτώ προγραμματισμένες τιμές που επαναλαμβάνονται καθημερινά. Για κάθε 
συνταγογραφούμενο ρυθμό (παροχής φαρμάκου),είναι προγραμματισμένη συγκεκριμένη δόση 
και χρονική περίοδος. 
 
 

Χρόνος 

Ρυθμός  
Ροής 
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Αγωγή Πολλαπλών Ρυθμών 

 
Περιοδική Ροή 
Η Αγωγή Περιοδικής Ροής είναι μια ακολουθία από περιοδικές εγχύσεις. Η φαρμακευτική δόση, 
ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχεται η δόση και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η δόση 
επαναλαμβάνεται είναι προγραμματισμένα.  
 
 

 
 

Αγωγή περιοδικής ροής 

 
 

 
Απαιτούμενη Εφ’ άπαξ Δόση (Demand Bolus) 
Η αγωγή απαιτούμενης εφ’ άπαξ δόσης (Demand Bolus) αντικαθιστά προσωρινά την δόση της 
τρέχουσας αγωγής ώστε να παρέχει μια άμεση, εφ’ άπαξ έγχυση της δοσολογίας.  Η 
φαρμακευτική δόση και ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχεται η δόση προγραμματίζονται.  Μόλις η 
εφ’ άπαξ δόση ολοκληρωθεί, η αντλία επανέρχεται στην προηγούμενη προγραμματισμένη 
αγωγή. 
  

Χρόνος 

Ρυθμός  
Ροής 

 

Χρόνος 

Ρυθμός  
Ροής 
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Αγωγή Απαιτούμενης Εφ’ άπαξ Δόσης (Demand Bolus) 
 
Ρυθμίσεις Προ-Προγραμματισμένης Αντλίας 
Όταν ο Προγραμματιστής της Αντλίας Prometra εξετάζει την Αντλία Prometra για πρώτη φορά, οι 
οθόνες κατάστασης της αντλίας εμφανίζουν τις ρυθμίσεις της προ-προγραμματισμένης αντλίας. 
Ο ιατρός μπορεί να αλλάξει αυτές τις προεπιλογές χρησιμοποιώντας τον Προγραμματιστή.  
 

 
Παράμετρος Περιγραφή Προκαθορισμένα Δεδομένα 
Ασθενής Όνομα ή κωδικός Όχι 
Μοντέλο Αντλίας Μοντέλο της Αντλίας Ναι, Prometra 
SN Αντλίας Σειριακός Αριθμός Αντλίας 

(π.χ., 36DA4A77) 
Ναι, χαρακτηριστικά αντλίας 

Έκδοση Αντλίας Τρέχουσα έκδοση λογισμικού 
ελέγχου (π.χ. 1.02) 

Ναι, χαρακτηριστικά αντλίας 

Φάρμακο Φάρμακο που περιέχεται 
στην αντλία 

Όχι, καθορίζεται από το 
χρήστη 

Συγκέντρωση Συγκέντρωση φαρμάκου στην 
αντλία 

Ναι, προκαθορισμένο στα 
1.000 mg/mL 

Συσσωρευτής βαλβ Σταθερός Όγκος συσσωρευτή 
βαλβ. (π.χ. 2.010 μL) 

Ναι, χαρακτηριστικό αντλίας 

Όγκος Δεξαμενής Τρέχων εκτιμώμενος όγκος 
που περιέχεται στη δεξαμενή 

Ναι, 00.0 mL 

Συναγ.Χαμ.Ογκ.Δεξ. Συναγερμός που δείχνει το 
χαμηλό όγκο στη δεξαμενή 

Ναι, στο OFF 

Όγκος Χαμ. Δεξ. Ρύθμιση ενεργοποίησης 
συναγερμού Χαμ. Δεξαμενής 

Ναι, 2.0 mL 

Μπαταρία Κατάσταση φορτίου 
μπαταρίας Όχι, αναφέρει την 
κατάσταση, αντλίας 

Όχι, αναφέρει την κατάσταση, 
π.χ. OK or χαμηλή 

Κατάσταση Ροής Συνεχής Ροή, Πολλαπλοί 
Ρυθμοί, Περιοδική Ροή, Εφ’ 
άπαξ δόση 

Ναι, σε Συνεχή Ροή 

Χρόνος 

Ρυθμός  
Ροής 
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Παράμετρος Περιγραφή Προκαθορισμένα Δεδομένα 
Επόμενη επαναπλ. Ημερομηνία: 

μήνας/ημέρα/έτος (mo/da/yr) 
Υπολογίζεται από τον 
Προγραμματιστή, 
εμφανίζεται μετά τον 
προγραμματισμό της 
επαναπλήρωσης 

Ναι 

Ημερήσια δόση Προγραμματισμένη ημερήσια 
δόση (π.χ. 2.005 mg) 

Ναι, στο 0.000 mg 

 
 

Συναγερμοί Αντλίας 
Η Αντλία Prometra Pump διαθέτει δύο ηχητικούς συναγερμούς που ειδοποιούν τους ασθενείς 
και του ιατρούς για χαμηλή (στάθμη) δεξαμενής και κρίσιμα σφάλματα που προκαλούν τη 
διακοπή της παροχής του φαρμάκου. Όλοι οι συναγερμοί χρησιμοποιούν τον ίδιο τόνο αλλά 
διακρίνονται μεταξύ τους από τον αριθμό των “beeps” σε κάθε ομάδα και τη διάρκεια του κάθε 
ηχητικού τόνου. 
 
Συναγερμός Χαμηλής (στάθμης) Δεξαμενής 
Ο Συναγερμός Χαμηλής (στάθμης) Δεξαμενής προειδοποιεί τους ασθενείς όταν η δόση στη 
δεξαμενή της αντλίας είναι κάτω από τον ορισμένο όγκο.  Η αντλία ειδοποιεί για μία κατάσταση 
χαμηλού όγκου ηχώντας δύο σύντομα (1/4 δευτερολέπτου) ηχητικά σήματα κάθε τριάντα λεπτά. 
Ο συναγερμός συνεχίζει να χτυπά μέχρι να κλείσει τηλεμετρικά χρησιμοποιώντας τον 
Προγραμματιστή της Αντλίας Prometra ή μέχρι να προγραμματιστεί ένας νέος όγκος φαρμάκου 
μέσα στην αντλία. 

 Προειδοποίηση: Ο Συναγερμός Χαμηλής (στάθμης) Δεξαμενής πρέπει να είναι 
γυρισμένος στο “On” και ο κατώτερος όγκος προγραμματισμένος χρησιμοποιώντας τον 
Προγραμματιστή της Αντλίας Prometra.  Όταν οι αντλίες αποστέλλονται από το εργοστάσιο, ο 
Συναγερμός Χαμηλής (στάθμης) Δεξαμενής έχει οριστεί στο “Off”. Για πληροφορίες σχετικά 
με τη ρύθμιση του χαμηλού όγκου δεξαμενής και ενεργοποίησης του συναγερμού, δείτε τις 
Οδηγίες του Προγραμματιστή της Αντλίας Prometra. 
 
Συναγερμός Κρίσιμου Σφάλματος 
Ο Συναγερμός Κρίσιμου Σφάλματος ειδοποιεί τους ασθενείς και τους ιατρούς ότι η αντλία έχει 
σταματήσει την παροχή της δόσης. Η αντλία εκπέμπει σήματα κατάστασης σφάλματος ηχώντας 
τρία μακρά (1/2 δευτερολέπτου) ηχητικά σήματα κάθε 30 λεπτά.  Αυτός ο συναγερμός 
προκαλείται από οποιαδήποτε κατάσταση που διαπιστώνεται ότι έχει σαν αποτέλεσμα να μην 
παρέχει η αντλία της δόση, συμπεριλαμβανομένης και της χαμηλής μπαταρίας της αντλίας. 
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Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο συναγερμός θα συνεχίσει να χτυπά μέχρι να αφαιρεθεί η αντλία 
ή μέχρι να εξαντληθεί η δύναμη της μπαταρίας σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορεί πλέον να 
επικοινωνεί η αντλία με τον προγραμματιστή.  Αν η μπαταρία εξαντληθεί παραπάνω, το σήμα 
του συναγερμού θα μετατραπεί σε έναν συνεχόμενο τόνο. Αν υπάρχει άλλη κατάσταση. 
σφάλματος, ο συναγερμός θα συνεχίσει να χτυπά μέχρι το πρόγραμμα παροχής φαρμάκου 
προγραμματιστεί με τον Προγραμματιστή της Αντλίας Prometra. 
 
Κάθε φορά που η αντλία ερωτάται, ο Προγραμματιστής της Αντλίας Prometra διαβάζει και 
εμφανίζει την κατάσταση (-εις) που προκάλεσαν τον συναγερμό να σημάνει. Ο 
Προγραμματιστής της Αντλίας Prometra διορθώνει τα σφάλματα και κάνει επανεκκίνηση της 
αντλίας. Αν η κατάσταση σφάλματος παραμένει, η αντλία θα κάνει επανεκκίνηση του 
συναγερμού σφάλματος.  
 
Οδηγίες Εμφύτευσης 
Ο ιατρός που θα διενεργήσει την εμφύτευση είναι υπεύθυνος για την επιλογή της χειρουργικής 
διαδικασίας, τις τεχνικές και την ενδεδειγμένη θεραπεία για τον ασθενή. Αυτές οι οδηγίες είναι 
ένας οδηγός. 
 
Προετοιμασία της Αντλίας Πριν την Εμφύτευση 

 Προσοχή: Εξετάστε όλες τις συσκευασίες προσεκτικά. Αν κάποια συσκευασία έχει 
καταστραφεί ή έχει ανοιχτεί πριν τη χρήση, μην χρησιμοποιείτε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας.  Αν η αντλία έχει πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή έχει σημάδια βλάβης, μην 
την εμφυτεύετε. Μην επαναποστειρώνετε κανένα από τα περιεχόμενα του συστήματος της 
αντλίας.  

 Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο Προγραμματιστής είναι σφραγισμένος σε Αποστειρωμένο 
Φύλλο πριν τον πλησιάσετε σε αποστειρωμένο περιβάλλον. 
1. Ανοίξτε το εξωτερικό κουτί της αντλίας και βεβαιωθείτε ότι ο σειριακός αριθμός της αντλίας 

στην αντλία ταιριάζει με αυτόν στην Κάρτα Εμφύτευσης Ασθενή. 
2. Τοποθετήστε την ετικέτα της αντλίας στην κάρτα εμφύτευσης του ασθενή. 
3. Καθώς η αντλία είναι ακόμα στη συσκευασία και κοιτάει προς τα πάνω, ανοίξτε τον 

Προγραμματιστή, πιέστε “inquire” και τοποθετήστε τον Προγραμματιστή πάνω από την 
αντλία. 

4. Από το Βασικό Μενού (Main Menu) επιλέξτε “Setup”, “Pump Setup”, και μετά “Patient 
Name” 

5. Εισάγετε το όνομα του ασθενή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “select” και πλοήγησης. 
6. Μεταφέρετε το όνομα του ασθενή τοποθετώντας τον προγραμματιστή πάνω από την 

αντλία.  
7. Κάτω από το “Pump Setup”, επιλέξτε “low reservoir alarm” και προγραμματίστε τον 

συναγερμό χαμηλής (στάθμης) δεξαμενής στην κατάσταση “ON” στον επίπεδο των 2.0 mL. 
8. Βεβαιωθείτε ότι το όριο της ημερήσιας δόσης ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένο. 
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9. Προγραμματίστε τοποθετώντας τον προγραμματιστή πάνω από την αντλία καθώς είναι 
ακόμα στην εσωτερική συσκευασία.  

10. Από το βασικό μενού επιλέξτε “refill”. 
11. Εισάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες (φάρμακο, συγκέντρωση, όγκος επαναπλήρωσης) σε 

κάθε πεδίο και μετά προγραμματίστε την αντλία. 
12. Πάλι, από το βασικό μενού επιλέξτε “constant flow” και συνεχίστε τον προγραμματισμό της 

συνταγογραφούμενης ημερήσιας δόσης. 
13. Δώστε την αντλία, τον καθετήρα και τον εισαγωγέα στην εργαλειοδότρια σε αποστειρωμένο 

πεδίο. 
14. Συνδέστε μία αποστειρωμένη σύριγγα γεμάτη με 5 mL αποστειρωμένου χωρίς συντηρητικά 

0.9% διαλύματος φυσιολογικού ορού στην 22G βελόνα που παρέχεται μαζί με τον δίσκο της 
Αντλίας Prometra. 

15. Προωθήστε τη βελόνα μέσω του κέντρου του διαφράγματος επαναπλήρωσης μέχρι το 
άκρο της βελόνας να εδρεύσει πλήρως μέσα στη δεξαμενή φαρμάκου επαναπλήρωσης.  

 
 

 
Προσοχή: Μην ζορίζετε τη βελόνα.  Υπερβολική πίεση στη βελόνα μπορεί να καταστρέψει το 
άκρο της βελόνας.  Μην κουνάτε τη βελόνα προς τα πλάγια καθώς αυτό μπορεί να 
καταστρέψει το διάφραγμα ή  να προκαλέσει διαρροή του φαρμάκου από τη δεξαμενή.  
16. Εγχύστε 5 mL αποστειρωμένου χωρίς συντηρητικά 0.9%  διαλύματος φυσιολογικού ορού 

μέσα στη δεξαμενή φαρμάκου. 
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17. Επιτρέψτε στο διάλυμα φυσιολογικού ορού να επιστρέψει από τη δεξαμενή της αντλίας 
στην άδεια σύριγγα. . 

18. Σημείωση: Ο όγκος της επιστροφής μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον 
όγκο της έγχυσης. Αν παρατηρηθεί αέρας, επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία με 
άλλα 5 mL του αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. 

19. Αφαιρέστε τη σύριγγα από τη βελόνα. 
20. Βεβαιωθείτε ότι όγκος του διαλύματος φαρμάκου στη σύριγγα δεν υπερβαίνει τα 20 mL, το 

μέγιστο όγκο της δεξαμενής της αντλίας. Συνδέστε τη γεμάτη σύριγγα με το διάλυμα 
φαρμάκου με την 22G βελόνα που παρέχεται μαζί με την αντλία. Προσοχή: Στην αρχική 
πλήρωση, η αντλία Prometra έχει ένα μικρό ποσό (2-3ml) αποστειρωμένου νερού. Αυτό 
προκαλεί μία μείωση 13% κατά προσέγγιση στη συγκέντρωση θειικού άλατος μορφίνης, 
σαν αποτέλεσμα της αραίωσης της αρχικής πλήρωσης της 20ml δεξαμενής φαρμάκου. 

21. Πριν χρησιμοποιήσετε τη σύριγγα για να γεμίσετε τη δεξαμενή της Αντλίας Prometra, 
βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί ο αέρας από την σύριγγα και την βελόνα χρησιμοποιώντας 
τη συνήθη ιατρική πρακτική. 

22. Εγχύστε το διάλυμα φαρμάκου στη δεξαμενή της αντλίας. Αφαιρέστε τη σύνδεση βελόνας 
και σύριγγας από το διάφραγμα της επαναπλήρωσης .   

23. Αφαιρέστε και πετάξτε το κάλυμμα σιλικόνης από το στέλεχος της αντλίας. 
24. Συνδέστε μία σύριγγα γεμάτη με 5 mL αποστειρωμένου χωρίς συντηρητικά 0.9% 

φυσιολογικού ορού στην βελόνα 20G Πρόσβασης Καθετήρα. Προχωρήστε τη βελόνα  μέσα 
στο διάφραγμα της Πρόσβασης Καθετήρα μέχρι το άκρο της βελόνας να εδρεύσει εντελώς 
μέσα στο θάλαμο της Πρόσβασης Καθετήρα. 
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25. Εκπλύστε περίπου 5 mL μέσα στο διάφραγμα της Πρόσβασης Καθετήρα για να αφαιρέσετε 

τον αέρα από το διάδρομο του υγρού. Θα αναβλύσει υγρό από το στέλεχος της αντλίας. 
Αφαιρέστε τη σύνδεση βελόνας και σύριγγας από το θάλαμο Πρόσβασης Καθετήρα και 
πετάξτε την. 

Προετοιμασία Γεμίσματος Αντλίας 
1. Μετά την ολοκλήρωση του set up του προγραμματισμού της αντλίας, με αποστειρωμένο 

τρόπο, προγραμματίστε την αντλία για Απαιτούμενη Εφ’ άπαξ Δόση 0.2 mg σε 15 λεπτά 
χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη συγκέντρωση του 1 mg/mL, ακολουθώντας πάλι τις 
οδηγίες που εμφανίζονται στον Προγραμματιστή της Αντλίας Prometra. 

2. Βεβαιωθείτε ότι σχηματίζονται σταγόνες υγρού στο άκρο του στελέχους της αντλίας. 

 Προσοχή: Μην εμφυτεύετε αντλία αν δεν παρατηρήσετε σχηματισμό σταγόνων 
υγρού στο άκρο του στελέχους της αντλίας.  

3. Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για εμφύτευση. 
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Εμφύτευση του Ενδοραχιαίου Καθετήρα και της Προγραμματιζόμενης  
Αντλίας Prometra 
1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Ελέγχετε πάντα και προετοιμάστε με άσηπτες 

συνθήκες το μέρος σύμφωνα με τη συνήθη τεχνική. 
2.  Τοποθετήστε τον ασθενή και μαρκάρετε την περιοχή εμφύτευσης της αντλίας και την περιοχή 

εισόδου του καθετήρα για την εισαγωγή.  
3.  Προσεγγίστε τον ενδοραχιαίο χώρο σύμφωνα με την συνήθη πρακτική χρησιμοποιώντας 

την 15G Tuohy βελόνα. Η ορθή είσοδος μέσα στον ενδοραχιαίο χώρο επιβεβαιώνεται 
από την παρατήρηση καθαρού εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) που εμφανίζεται στο 
κεντρικό σημείο της βελόνας Tuohy. 
Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία με μαλακά άκρα ατραυματικά για να 
χειριστείτε τον καθετήρα για να αποφύγετε μηχανική βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε τον 
καθετήρα αν υπάρχει κάποια ένδειξη μηχανικής βλάβης ή διαρροής. 

4.  Ξεπλύνετε τον καθετήρα με φυσιολογικό ορό μέσω του συνδέσμου έκπλυσης του στυλεού.  
Αυτό ενεργοποιεί το υδροφιλικό περίβλημα του καθετήρα και αυξάνει την ολισθηρότητα. 

 Προσοχή: Μην ξεπλένετε το στυλεό με IPA ή φάρμακα. Έκπλυση με διαλύματα 
άλλα εκτός του φυσιολογικού ορού μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην απόσυρση του 
στυλεού. 

5.   Αποσύρετε αμέσως  το στυλεό της βελόνας Tuohy. 
Προσοχή: Εκπλύετε πάντα φυσιολογικό ορό μέσω του άξονα του καθετήρα αμέσως πριν 
την απόσυρση του στυλεού για τη διευκόλυνση της απόσυρσης του στυλεού. 

 Προσοχή:  Μην επιτρέπεται άσκοπες επιστροφές ΕΝΥ κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εμφύτευσης. Επανατοποθετήστε το στυλεό της βελόνας αν η τοποθέτηση 
του καθετήρα έχει καθυστερήσει. 

6.  Εισάγετε τον ενδοραχιαίο καθετήρα με τον προφορτωμένο στυλεό, διαμέσου της βελόνας, 
στην επιθυμητή τοποθεσία εντός του ενδοραχιαίου χώρου. Επιβεβαιώστε τη σωστή 
τοποθέτηση ακτινολογικά. 

7.  Προσοχή: Προωθείτε πάντα τον καθετήρα προσεκτικά με το στυλεό για την 
αποφυγή διάτρησης του νωτιαίου μυελού. 

8.  Προσοχή: Τοποθετείτε πάντα τον καθετήρα με τουλάχιστον 3 σπονδυλικά 
διαστήματα στον ενδοραχιαίο χώρο. Η αποτυχία να προωθήσετε τον καθετήρα επαρκώς 
μπορεί να προκαλέσει υποδόρια μετακίνηση του καθετήρα ή οπισθοδρόμιση του 
εγχυόμενου υγρού. 

9. Αποσύρετε προσεκτικά τη βελόνα Tuohy διατηρώντας τη θέση του καθετήρα. 
Αποσυνδέστε το στυλεό από τον καθετήρα.  Κρατήστε σταθερά τον καθετήρα κοντά στο 
χώρο εισαγωγής και αφαιρέστε αργά τον στυλεό με σταθερή πίεση. 
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10.  Προσοχή: Μην αποσύρετε τον καθετήρα μέσω της βελόνας Tuohy. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον καθετήρα ή να προκαλέσει απόσπαση τμήματος του 
καθετήρα στον ενδοραχιαίο χώρο. Αν είναι αναγκαίο, αποσύρετε την βελόνα και τον 
καθετήρα από τον ιστό σαν μία μονάδα πριν επιχειρήσετε να επανατοποθετήσετε  
τον καθετήρα. 

11. Εάν είναι αναγκαία η έκπλυση του καθετήρα μετά την αφαίρεση του στυλεού, 
χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο έκπλυσης που περιλαμβάνεται στο kit Καθετήρα. Μην 
επανεισάγετε τον στυλεό. 

12. Επιλέξτε τα γωνιώδη ή με σχισμή πτερύγια συρραφής από τον δίσκο και τοποθετήστε τα 
πάνω στον καθετήρα. 
Προσοχή: Τοποθετείτε πάντα τα πτερύγια συρραφής πάνω στο καθετήρα 
προσεκτικά για να αποφύγετε μηχανική βλάβη στα πτερύγια συρραφής ή στον 
καθετήρα. . 

13. Ασφαλίστε τον καθετήρα στην (κατάλληλη) θέση. 
Προσοχή: Βεβαιώνετε πάντα ότι ο καθετήρας είναι ευθύς καθώς εξέρχεται από τη θέση 
εισόδου στη σπονδυλική στήλη για να αποφύγετε στρέβλωση του καθετήρα.  

13.1.1. Για τα γωνιώδη πτερύγια συρραφής, διπλώνετε τα πτερύγια μαζί με την σχισμή 
στο εσωτερικό και συρράπτετε τα πτερύγια στους σπονδυλικούς συνδέσμους. 

  

 
 

13.1.2. Προσοχή: Διπλώνετε πάντα τα γωνιώδη πτερύγια συρραφής μαζί, με 
τη σχισμή στο εσωτερικό, για να διασφαλίσετε τη σωστή ένταση στον 
καθετήρα και την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης του καθετήρα.  

13.1.3. Για το πτερύγιο συρραφής με σχισμή, κρατήστε το πτερύγιο συρραφής σε επίπεδη 
θέση καθώς συρράπτετε στους σπονδυλικούς συνδέσμους. Τοποθετήστε τα πτερύγια 
γύρω από τα σωληνοειδή άκρα του πτερυγίου συρραφής, βεβαιώνοντας ότι τα 
ράμματα δεν είναι σε άμεση επαφή με τον καθετήρα. 
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13.1.4.  Προσοχή: Να διασφαλίζετε πάντα ότι τα επίπεδα πτερύγια 
συρραφής παραμένουν σε επίπεδη θέση όταν είναι συρραμμένα για την 
ελαχιστοποίηση της μετακίνησης του καθετήρα. 

 Προσοχή: Τοποθετείτε πάντα τα πτερύγια γύρω από τα σωληνοειδή άκρα 
των επίπεδων πτερυγίων συρραφής για την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης 
του καθετήρα. 
Προσοχή: Μην επιτρέπεται στα ράμματα να έρχονται σε άμεση επαφή με τον 
καθετήρα. Ράμματα σε άμεση επαφή με τον καθετήρα μπορεί να 
προκαλέσουν απόφραξη του καθετήρα ή καταστροφή του.  

14. Σχηματίστε μια υποδόρια θήκη χρησιμοποιώντας τη συνήθη τεχνική διασφαλίζοντας 
άψογη εφαρμογή για την αντλία. Κάντε μια δοκιμαστική τοποθέτηση για να βεβαιώσετε 
ότι η θήκη είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει την αντλία και ότι η αντλία 
δε θα βρίσκεται κάτω από την τομή. 

 Προσοχή: Εμφυτεύστε την αντλία 2.5 cm (1 in.) ή λιγότερο κάτω από το δέρμα. 
Βαθύτερα εμφυτεύματα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στο 
διάφραγμα ή τον προγραμματισμό. 

15. Δημιουργείστε μια υποδόρια σήραγγα χρησιμοποιώντας τον Εισαγωγέα. 
15.1.1. Πιέστε τον καθετήρα μέσα στον εισαγωγέα έως ότου σταματήσει, μετά στρέψτε 

τον καθετήρα με τη φορά του ρολογιού έως ότου να βιδωθεί πλήρως στον 
εισαγωγέα. 
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15.1.2. Εισάγετε τον εισαγωγέα στην παρασπονδυλική τομή και προωθήστε το άκρο του 
εισαγωγέα στην περιοχή της θήκης της αντλίας. Αν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε 
μια δεύτερη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας με μια προσωρινή έξοδο στο επίπεδο 
της   μεσομασχαλιαίας γραμμής. 

 Προσοχή: Μην τρυπάτε το δέρμα ή το θωρακικό τοίχωμα με το άκρο του 
εισαγωγέα. 

15.1.3. Κόβετε τον καθετήρα στο κατάλληλο μήκος σε γωνία 90˚επιτρέποντας επαρκή 
χαλαρότητα για κίνηση του σώματος, σύνδεση αντλίας, και επιπλέον 2-3 cm σε 
περίπτωση που απαιτείται επανασύνδεση της αντλίας. Κόβετε πάντα τουλάχιστον 
5 cm από το εγγύς άκρο του καθετήρα. Σιγουρευτείτε ότι το κόψιμο είναι ευθύ και 
ότι δεν έχουν παραχθεί υπολείμματα στον καθετήρα.  Διατηρείστε τα κομμένα 
μέρη του καθετήρα. – η μέτρηση αυτών των κομματιών θα χρησιμοποιηθεί για τον  
υπολογισμό του συνολικού όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα 
Προσοχή: Κόβετε πάντα το περίσσιο μήκος καθετήρα. Αποτυχία να κόψετε το 
περίσσιο μήκος μπορεί να καταλήξει σε απόφραξη του καθετήρα ή στρέβλωσή 
του. 

 Προσοχή: Διατηρείτε πάντα το κομμένο τμήμα του καθετήρα για να 
μετρήσετε το μήκος και να υπολογίσετε τον όγκο του εμφυτευμένου 
καθετήρα. Αυτός ο υπολογισμός απαιτείται για την πρόληψη υπό- ή υπέρ- 
δοσολογίας. 

16. Σύρετε την ασφάλεια του καθετήρα με το μεγαλύτερο άκρο προς την αντλία. 
Ευθυγραμμίστε το στέλεχος της αντλίας με τον αυλό του καθετήρα.  Προχωρήστε 
τον καθετήρα επάνω στην οδοντωτή επιφάνεια στο στέλεχος της αντλίας μέχρι τη 
μέση του. 
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16.1.1. Προσοχή: Πριν από την προώθηση της ασφάλειας του καθετήρα, 
βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας βρίσκεται στη σωστή θέση σχετικά με το 
στέλεχος της αντλίας. Ο καθετήρας πρέπει να είναι ευθύς χωρίς σημάδια 
στρέβλωσης πριν από την προώθηση της ασφάλειας του καθετήρα. Ένα 
ελαφρύ τράβηγμα στον καθετήρα αρκεί για να τον ισιώσει.  Η προώθηση 
της ασφάλειας του καθετήρα πάνω από ένα λυγισμένο καθετήρα μπορεί να 
καταστρέψει τον καθετήρα. 

17. Προωθήστε την ασφάλεια του καθετήρα έως ότου κουμπώσει στη θέση της, 
διασφαλίζοντας ότι η ακτινοσκιερή ταινία είναι περιφερικά της αντλίας. 

 

 
 

18. Μόλις ο καθετήρας και η ασφάλεια είναι συνδεδεμένα, αν απαιτείται αποσύνδεση και 
επανασύνδεση, κόψτε 2-3 cm από το άκρο του καθετήρα για να εξασφαλιστεί μια ασφαλής 
σύνδεση. 
Προσοχή: Κόβετε πάντα τον καθετήρα όσο πιο κοντά είναι δυνατό στο στέλεχος της 
αντλίας  για να αποφύγετε υπερβολικό τέντωμα. Υπερβολικό τέντωμα μπορεί  να 
καταστρέψει τον καθετήρα. 

19. Τοποθετήστε την αντλία στην υποδόρια θήκη, μακριά από την γραμμή τομής, περίπου 2.5 
cm (1 in.) κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Η αντλία πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε 
το διάφραγμα της Πρόσβασης του Καθετήρα να «δείχνει»  στη μέση γραμμή. Αυτό επιτρέπει 
στον καθετήρα μια απευθείας γραμμή με τη σπονδυλική στήλη και κρατά την περιοχή 
μακριά από τα πλευρά. 

20. Ασφαλίστε με την υποκείμενη περιτονία χρησιμοποιώντας ένα μη-απορροφήσιμο, 
μονόκλωνο ράμμα ανά οπή συρραφής αντλίας. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο μετακίνησης 
της αντλίας και την πιθανότητα περιστροφής ή αναποδογυρίσματος της αντλίας. 

21. Βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας δεν είναι λυγισμένος ή δεν περιορίζεται από τα συρραφές της 
αντλίας. 

22. Μετά τη συρραφή της αντλίας στη θήκη, ξεπλύνετε το τραύμα με το κατάλληλο αντιβιοτικό 
διάλυμα. 

23. Κλείστε το σημείο τομής έτσι ώστε η αντλία να μην βρίσκεται κάτω από την τομή. 
24. Ξεπλύνετε την παρασπονδύλια περιοχή με το κατάλληλο αντιβιοτικό διάλυμα. 
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25. Κλείστε το σημείο εισόδου φροντίζοντας ο καθετήρας να παραμείνει ευθύς. 
26. Μετρήστε και καταγράψτε στα αρχεία του ασθενή το μήκος του ενδοραχιαίου καθετήρα που 

έχει κοπεί. Αυτή η μέτρηση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί ο όγκος του  
εμφυτευμένου καθετήρα.  

27. Υπολογίστε και καταγράψτε το μήκος και τον όγκο του εμφυτευμένου καθετήρα: 
 

Μήκος Εμφυτευμένου Καθετήρα (cm) = 110 cm – Μήκος κομμένου 
Καθετήρα (cm) Όγκος Εμφυτευμένου Καθετήρα (mL) = Μήκος 
Εμφυτευμένου Καθετήρα (cm) x 0.0026 mL/cm 

 

 Προσοχή: Πάντα μετράτε και καταγράφετε το μήκος του κομμένου μέρους του 
καθετήρα που έχει αφαιρεθεί, το μήκος του νέου τμήματος καθετήρα, και υπολογίζετε 
και καταγράφετε το μήκος και τον όγκου του εμφυτευμένου καθετήρα. Αυτοί οι 
υπολογισμοί απαιτούνται για την πρόληψη υπό- ή υπέρ- δοσολογίας. 

 
Κάρτα Εμφύτευσης Ασθενή και Εγγραφής 
Ένα έντυπο Παρακολούθησης/Εγγραφής Εμφύτευσης Ασθενή περιέχεται σε κάθε Πακέτο 
Αντλίας  Prometra. Αυτό το έντυπο με προτυπωμένη διεύθυνση θα πρέπει να συμπληρωθεί και 
να επιστραφεί στην Flowonix. Η Flowonix θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να 
δημιουργήσει μια καταγραφή της εμφύτευσης στην βάση δεδομένων της. Ένα αντίγραφο πρέπει 
επίσης να τοποθετείται στις καταγραφές εμφύτευσης του ασθενή. 
 
Ένας οδηγός ασθενή και δύο κάρτες εμφύτευσης ασθενή παρέχονται επίσης στον ασθενή.  Η 
κάρτα εμφύτευσης ασθενή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τον εμφυτευμένο 
Ενδορραχιαίο Καθετήρα και την Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra. Ο ασθενής πρέπει να 
έχει πάντοτε μαζί του την κάρτα εμφύτευσης. Παρέχεται μία δεύτερη κάρτα για να τοποθετηθεί 
σε ντουλαπάκι, να δοθεί στον φροντιστή του ασθενή, να τοποθετηθεί σε άλλο μέρος με εύκολη 
πρόσβαση. 
 

Αφαίρεση Καθετήρα και Αντλίας 
Ο Ενδοραχιαίος καθετήρας και η Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra πρέπει να αφαιρούνται 
μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νοσοκομείου.  Τα προϊόντα που αφαιρούνται πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως βιολογικά επικίνδυνα. 

 Προσοχή: Πριν από την καύση των νεκρών, η αντλία θα πρέπει πάντα να αφαιρείται. Η 
αντλία θα εκραγεί σε  υψηλές θερμοκρασίες. 
 
Υπολογισμοί 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον συμπληρωματικό Οδηγό Υπολογισμών. 
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Μεταβλητές που σχετίζονται με τον ασθενή και Ακρίβεια 
Ρυθμού Ροής 
Η Αντλία Prometra σχεδιάστηκε ώστε οι μεταβολές στην πίεση ή τη θερμοκρασία σε κανονικό 
περιβάλλον λειτουργίας να μην επηρεάζουν τη λειτουργία της αντλίας. 
 
 
Γεωγραφικό Υψόμετρο 
Δραστηριότητες που συνεπάγονται μεταβολές της θερμοκρασίας ή υψομέτρου όπως, το να 
κάνεις σκι, να πετάξεις, να κάνεις θερμά λουτρά ή σάουνα δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της 
αντλίας 
 

 

 
Δραστηριότητες που συνεπάγονται αύξηση της περιβαλλοντικής πίεσης περίπου 1 ατμόσφαιρας 
ή περισσότερο, όπως κατάδυση ή υπερβαρική θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή 
διακοπή της παροχής του φαρμάκου από την αντλία. Όταν η κανονική ατμοσφαιρική πίεση 
επανέλθει, η αντλία θα επαναλάβει την προγραμματισμένη ροή παροχής. 
 

Ακ
ρί

βε
ια

 ρ
υθ

μο
ύ 

ρο
ής

 

Διάγραμμα:  Υψόμετρο- Ακρίβεια ρυθμού ροής 

Υψόμετρο (μέτρα) 

 

Επίπεδο θάλασσας 

Υπερβαίνει το 
υψόμετρο πτήσης  
των εμπορικών 
αεροπλάνων 

Νεκρά Θάλασσα, το 
χαμηλότερο μέρος στη γη 
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Διακύμανση Θερμοκρασίας 
Δραστηριότητες που συνεπάγονται μεταβολές της θερμοκρασίας ή υψομέτρου όπως, το να 
κάνεις σκι, να πετάξεις, να κάνεις θερμά λουτρά ή σάουνα δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της 
αντλίας.  
Θερμοκρασίες σχετιζόμενες με θεραπείες όπως  θεραπεία υψηλής θερμότητας, π.χ. διαθερμία, 
δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της αντλίας. 
 

 

 
 

Διάγραμμα θερμοκρασίας  - Ακρίβειας  Ρυθμού Ροής 

Θερμοκρασία (Cº) 

Ακ
ρί

βε
ια

 ρ
υθ

μο
ύ 

 ρ
οή

ς 
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Ρυθμός παροχής φαρμάκου σε 1 mL όγκο επαναπλήρωσης 
Αν και συνιστάται να προγραμματίζετε το συναγερμό χαμηλού όγκου δεξαμενής στα  2 mL, είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι όγκος δεξαμενής μέχρι και 1 mL δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της 
αντλίας. Αυτό το περιθώριο ασφάλειας σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους ασθενείς σας ένα 
πρόσθετο μέτρο άνεσης και ασφάλειας.  

 

 
Ο ρυθμός παροχής φαρμάκου της αντλίας έχει αξιολογηθεί σε πολλαπλούς ρυθμούς έγχυσης 
(≈0.05mL/day – 28.8mL/day), σε θερμοκρασία σώματος 37°C, χρησιμοποιώντας τόσο τη σταθερή 
ροή όσο και  τα μεταβλητά συστήματα ροής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα Ακρίβειας Αντλίας – Όγκου δεξαμενής 

Όγκος δεξαμενής – Εύρος λειτουργίας (mL) 

Υψηλή (+3%) 

  

Ονομαστική 

 

Χαμηλή (-3%) 

 

 
 

Ζ 
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ή 
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ς 
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Μακροβιότητα Συσκευής 
Ο χρόνος ζωής της Προγραμματιζόμενης Αντλίας  Prometra εξαρτάται από την ρυθμό παροχής 
φαρμάκου. Η αντλία Prometra  χρησιμοποιεί έναν συσσωρευτή και ένα σύστημα διπλών 
βαλβίδων εισόδου - εξόδου για να ρυθμίζει τη ροή έτσι ώστε να διατηρεί την απαιτούμενη 
ενέργεια για τη λειτουργία της αντλίας. Ο χρόνος ζωής της αντλίας είναι το ελάχιστο 10 χρόνια με 
ρυθμό παροχής φαρμάκου 0.25mL/ημέρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMETRA ΖΩΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΤΙΜΗ ΡΟΗΣ 
(0-2mL/ημέρα) 

Τιμή Ροής (mL/ημέρα) 

Ζω
ή 

Αν
τλ

ία
ς 

Προβλεπόμενη 
 

Ελάχιστη Ζωή 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ 
 

Η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης αυτών των οδηγιών περιλαμβάνεται για ενημέρωση του 
χρήστη. Σε περίπτωση που παρέλθουν δύο χρόνια από αυτή την ημερομηνία και τη χρήση του 
προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Flowonix Medical Inc , για να μάθει αν 
είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν. 
 
Η Flowonix Medical Inc. (“Flowonix ”) εγγυάται στον πρώτο αγοραστή αυτού του προϊόντος ότι 
αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για 
περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς, και η ευθύνη βάσει της  
παρούσας περιορισμένης εγγύησης του προϊόντος θα περιορίζεται στην επισκευή ή 
αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος,  στην κρίση της Flowonix, ή στην επιστροφή της 
καθαρής τιμή που καταβλήθηκε. Φθορά ή ελαττώματα που προκαλούνται από κακή χρήση 
αυτού του προϊόντος δεν καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. 
 
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΩ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η FLOWONIX ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ . 
 
Ορισμένες πολιτείες / χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, ή τη 
θετική ή αποθετική ζημία. Μπορεί να δικαιούστε πρόσθετες θεραπείες βάσει των νόμων του 
κράτους / χώρας σας. 
 
Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 
 
Οι ευρεσιτεχνίες για τις Η.Π.Α. και τις Ξένες χώρες έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε το  flowonix.com για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. 
 
Rx μόνο 
 
© Flowonix Medical Inc. 2017. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ PROMETRA® Σελίδα 37 από 37 
Για χρήση με ενδοραχιαίο καθετήρα 

Κατασκευαστής:  
Flowonix Medical Inc. 
500 International Drive, Suite 200 
Mount Olive, NJ 07828 ΗΠΑ  
T +1.973.426.9229 
F +1.973.426.0035 
flowonix.com 
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