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Explicação dos Símbolos 
Consulte a embalagem e elementos informativos do produto para informação relativa aos símbolos aplicáveis. 
 

 
Referência 

 
Número de série 

 
Código do lote 

 
Prazo de validade 

 
Data de fabrico 

 
Esterilizado por óxido de etileno 

 Esterilizado por vapor ou ar quente 

 
Não reutilizar 

 
Atenção, consultar os documentos anexos 

 
Não utilizar caso a embalagem se encontre danificada 

 
Frágil, manusear cuidadosamente 

 
Limitações de temperatura 

 
Manter afastado da luz solar 

 
Utilização Segura em RM 

 
Representante Autorizado na Comunidade Europeia 

 
Advertência 

 Informação 

Não pirogénico Não pirogénico 
Isento de látex Ausência de contacto entre componentes em látex e doentes ou líquidos 
Isento de PVC Ausência de contacto entre componentes em cloreto de polivinilo e doentes ou líquidos 
Isento de DEHP Ausência de contacto entre componentes em di-(2-etilhexil) ftalato e doentes ou líquidos 
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Sujeito a 
receita médica 

Atenção: De acordo com a Legislação Federal dos EUA, a venda deste dispositivo 
encontra-se sujeita a receita médica. 
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Introdução 
A Bomba Programável Prometra foi concebida com vista a permitir a perfusão controlada de 
medicamentos para o espaço intratecal através do Cateter Intratecal, fornecido separadamente. O 
Programador Prometra é um dispositivo portátil, baseado em menus, fornecido separadamente, que 
permite a programação remota da Bomba Prometra.  
 

Componentes 
Componentes do Cateter 
1 - Cateter, Radiopaco, DE 1,3 mm (4F) x 110 cm x DI 0,6 mm 
1 - Encaixe do Cateter 
1 - Adaptador, Lavagem; 0,6 mm (23G) x 13 mm (0,5 pol.) 
1 - Agulha, Tuohy; 1,8 mm (15G) x 89 mm (3,5 pol.) 
1 - Estilete, Hidrófilo, Lavável; 0,43 mm (0,017 pol.) x 109 cm 
1 - Seringa, 12 ml, Encaixe Luer 
2 - Abas, Sutura, 90°, Angulares, formadas por: 

2 - Âncoras, Angulares 
1 - Aba, Sutura, Ranhurada, com: 

1 - Âncora, Retilínea 
1 - Folha de Rótulos para o Cateter 
 
Componentes da Bomba 
1 - Bomba Programável Prometra 
1 - Agulha, Não Perfurante; 0,7 mm (22G) x 38 mm (1,5 pol.) 
1 - Agulha, Acesso ao Cateter; 0,9 mm (20G) x 45 mm (1,75 pol.) 
1 - Pacote Informativo para Médicos e Doentes, incluindo: 

2 - Cartões de Implante do Doente 
1 - Guia do Doente 
1 - Formulário de Rastreio do Dispositivo do Doente 
1 - Folha de Rótulos para a Bomba 

 
Descrição 
Descrição do Cateter 
O Cateter Intratecal consiste num cateter em silicone, radiopaco, formado por uma só peça. O cateter 
inclui um estilete hidrófilo pré-inserido, que lhe confere rigidez, de forma a facilitar a respetiva 
inserção.  O cateter apresenta uma extremidade preenchida por tungsténio, o que permite aumentar a 
respetiva radiopacidade, e orifícios laterais, que facilitam a dispersão da solução de perfusão no espaço 
intratecal.  O cateter apresenta ainda marcas de profundidade, entre os 5 cm e os 30 cm da 
extremidade distal.  O cateter intratecal é fornecido conjuntamente com uma série de acessórios, que 
auxiliam a respetiva inserção e ligação ao implante, e um encaixe radiopaco, destinado a fixar o cateter 
à haste da Bomba Programável Prometra.  O cateter intratecal e os respetivos acessórios são 
esterilizados por óxido de etileno. 
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Descrição da Bomba 
A Bomba Prometra é uma bomba em forma de lágrima, operada por uma bateria, com um invólucro 
rígido em titânio e um sistema de controlo de caudal com redundância tripla.  
 

 
 
O sistema de controlo de caudal com redundância tripla foi concebido de forma a assegurar um caudal 
preciso e exato. A exatidão do caudal é independente das condições ambientais de operação normal, 
tais como a altitude, temperatura e volume do reservatório.  
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Uma vez implantado, este dispositivo é identificado pelo programador.  Em caso de ausência de um 
programador, a forma da bomba, o porto de acesso e o porto de reenchimento elevado constituem 
características distintivas da bomba Prometra, o que permite a identificação fácil deste dispositivo. A 
bomba programável e os respetivos acessórios são esterilizados por ar quente. 
 

 
Bobina de Telemetria 

 
 

Porto de 
Reenchimento 

Placa 
Eletrónica 

 

   Válvulas Microeletrónicas de Entrada e Saída 

Bateria 
 
 
Filtro de 0,22 µm 
 

   
Porto de Acesso ao Cateter 

 

Orifícios de Sutura 
Integrais 

 
Reservatório de Medicamento 

  
Acumulador 

 

 Haste para Encaixe 
do Cateter 
 

 
Câmara Propulsora 
 

 
 
Especificações da Bomba Programável Prometra: 
 
Vida Útil do Dispositivo 

Bomba 10 anos a 0,25 ml/dia 
Septo (Reenchimento e TAMPA) Máximo de 1.000 punções  
Características Externas 
Material Titânio 

Portos de acesso em 
polifenilssulfona 

Espessura 20 mm, nominal 
Diâmetro 71 mm 
Deslocação Média de Volume 100 ml 
Peso, vazia 150 g 
Resistência da Ligação entre a Bomba e 
o Cateter 

0,5 kg 

Reservatório de Medicamento 
Material Titânio 
Capacidade Útil 20 ml 
Sistema de Controlo do Caudal 
Volume de propulsão do acumulador 2 µl 
Material Titânio 

Liga MP35N 
Aço inoxidável 
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Borracha de silicone 
Septo de Reenchimento 
Material do septo Borracha de silicone 
Agulha de acesso Extremidade Huber, agulha não 

perfurante 22G  
Septo de Acesso ao Cateter 
Material do septo Borracha de silicone 
Agulha de acesso Extremidade em lanceta com 

orifício lateral, 20G 
Filtro bacteriano 
Material Fluoreto de polivinilideno 
Dimensão dos poros 0,22 µm 
Caudal 
Intervalo 0-28 ml/dia 
Erro da Dose Clínica  97,4 ±3,8% 
 
A bomba é fornecida com uma agulha de Acesso ao Cateter e uma agulha de Reenchimento não 
perfurante destinadas à preparação da bomba anteriormente à respetiva implantação.  O pacote de 
Informação do Doente inclui um guia do doente e dois cartões de implante do doente, a ser 
preenchidos e entregues a este último.  Além disso, é incluído um formulário de rastreamento do 
dispositivo, exigido pela legislação federal. 
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Indicações 
O Cateter Intratecal encontra-se indicado para utilização em doentes nos quais é implantada uma Bomba 
Programável Prometra. O Cateter intratecal foi concebido para ser ligado à Bomba Programável Prometra, 
de forma a permitir o acesso ao espaço intratecal. 
 
O Sistema da Bomba Programável Prometra encontra-se indicado no tratamento da dor crónica intratável e 
da espasticidade grave.  No tratamento da dor crónica intratável, o sistema foi concebido para a perfusão 
intratecal crónica de solução de sulfato de morfina isenta de conservantes.  No tratamento da 
espasticidade grave, o sistema foi concebido para a perfusão intratecal crónica de solução esterilizada de 
baclofeno para injeção.  Poderá ser utilizado soro fisiológico 0,9%, isento de conservantes, sempre que o 
tratamento seja interrompido, de forma a manter o cateter desobstruído. Poderá proceder-se à infusão de 
meios de contraste opacos para utilização intratecal sempre que necessário.   
 
Os elementos informativos incluídos com cada medicamento fornecem informação relativa às respetivas 
indicações, contraindicações, dosagem e advertências relativas à respetiva utilização. 
 

Contraindicações 
A implantação deste dispositivo encontra-se contraindicada nos seguintes casos: 
 
• Presença comprovada ou suspeita de infeção. 
• A dimensão ou características anatómicas do corpo do doente são insuficientes para acomodar a 

bomba ou o cateter. 
• Não é possível proceder à implantação da bomba a uma profundidade igual ou inferior a 2,5 cm (1 

pol.), relativamente à superfície da pele. Uma implantação mais profunda poderá interferir com o 
acesso ao septo ou telemetria.  

• O doente apresenta alergia comprovada ou suspeita de alergia aos materiais do cateter: borracha de 
silicone, resina acetal ou tungsténio. 

• O doente apresenta alergia comprovada ou suspeita de alergia aos materiais da bomba: borracha de 
silicone, polifenilsulfona, borracha nitrílica, metal MP35N (liga quaternária multifásica Nimonic®, 
primariamente composta por crómio, cobalto, molibdénio e níquel), titânio, fluoreto de polivinilideno, 
aço inoxidável, resina epoxídica, resina acetal ou tungsténio. 

• O doente apresentou anteriormente intolerância a dispositivos implantados. 
• As características anatómicas da coluna vertebral do doente poderão conduzir à obstrução do fluxo de 

fluido cefalorraquidiano ou impedir a administração do medicamento por via intraespinal. 
• O doente apresenta problemas emocionais, psiquiátricos ou de abuso de substâncias considerados 

impeditivos da administração de medicamentos por via intratecal. 
• O doente tem idade inferior a 18 anos. A segurança e eficácia de utilização do dispositivo em doentes 

pediátricos com idade inferior a 18 anos não foi ainda investigada ou estabelecida.  
• O doente irá necessitar de tratamento através de métodos que envolvem a utilização de um campo 

magnético. 
• O doente irá necessitar de receber terapia hiperbárica. 
• A profissão do doente implica a respetiva exposição a equipamento industrial de alta voltagem, ímanes 

potentes ou torres de transmissão, tal como eletricista, engenheiro eletrónico ou técnico de IRM. 
• Deverão ser observadas as contraindicações relativas à administração de sulfato de morfina isento de 

conservantes ou solução esterilizada de baclofeno para injeção e seguida a informação aprovada. 
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Advertências 
Gerais 
 

 ADVERTÊNCIA:  O NÃO ESVAZIAMENTO DA BOMBA ANTERIORMENTE À RESPETIVA 
EXPOSIÇÃO A UM AMBIENTE DE IRM PODERÁ RESULTAR NA SOBREDOSAGEM DO 
MEDICAMENTO, O QUE PODERÁ PROVOCAR LESÕES GRAVES OU MESMO FATAIS. 

 

• Anteriormente ao enchimento do cateter com qualquer substância, os profissionais de saúde deverão conhecer e 
observar as respetivas advertências, precauções, contraindicações e instruções, conforme especificadas pelo 
fabricante. 

• Utilize este dispositivo apenas com os medicamentos listados na secção de “Indicações.”  A utilização de 
medicamentos não incluídos nesta lista, tais como combinações de medicamentos, medicamentos preparados 
por farmacêuticos ou morfina com conservantes poderá resultar na avaria da bomba. 

• Tenha sempre o cuidado de selecionar e programar dosagens compatíveis com as instruções fornecidas com o 
medicamento, de forma a evitar a administração incorreta do mesmo. 

• Em caso de sobredosagem, consulte a informação aprovada do medicamento, de forma a assegurar um 
tratamento adequado. 

• Os médicos responsáveis pela implantação, programação, acesso e manutenção de bombas programáveis 
implantadas deverão seguir as respetivas instruções de utilização. Quaisquer erros de natureza técnica poderão 
resultar no retorno dos sintomas subjacentes, síndrome de abstinência ou sobredosagem clinicamente 
significativa ou mesmo fatal. 

• Desconhecem-se os efeitos da implantação deste dispositivo em doentes com outros dispositivos médicos 
implantados, à exceção de neuroestimuladores.   

• Qualquer dor durante a injeção não notada durante injeções anteriores poderá representar um sinal precoce de 
infeção. 

• Os componentes do Cateter Intratecal e da Bomba Programável Prometra apresentam-se esterilizados e não 
pirogénicos por ocasião do fornecimento. As embalagens deverão ser cuidadosamente inspecionadas 
anteriormente à respetiva abertura.  Não utilize os componentes caso observe quaisquer danos, quer na 
embalagem quer no respetivo fecho, passíveis de afetar a esterilidade do produto. Não proceda à re-esterilização 
do conteúdo de qualquer embalagem danificada ou aberta. 

• Após a utilização, este dispositivo é considerado um risco biológico. Manuseie e elimine o mesmo de acordo com 
as práticas hospitalares habituais e legislação e regulamentos aplicáveis. 

• Evite proceder à incineração ou cremação da bomba.  
• Não exponha a bomba a temperaturas superiores a 57˚C (122˚F) ou inferiores a 2˚C (41˚F)  
• Em caso de procedimentos de IRM, siga sempre as instruções específicas descritas em detalhe na secção de 

Condições de Segurança em Procedimentos de Imagiologia de Ressonância Magnética (IRM).  
 
Compatibilidade do Dispositivo 
• Acessórios da bomba. Utilize a Bomba Programável Prometra apenas com os acessórios listados nas presentes 

instruções de utilização.  A utilização de acessórios alternativos poderá danificar os componentes da Bomba 
Prometra, afetar o tratamento ou comportar riscos adicionais para o doente. 

• Bomba. Utilize apenas com o Programador Prometra.  
• Álcool. Não utilize álcool em qualquer parte da bomba ou do sistema do cateter. O álcool é neurotóxico. 
• Meios de contraste. Não injete meios de contraste no reservatório de reenchimento, uma vez que isto poderá 

danificar a bomba ou afetar o respetivo funcionamento. 
• Dispositivos externos. Não ligue quaisquer dispositivos externos ou bombas à Bomba Prometra®.  A pressão 

gerada por uma bomba externa poderá danificar a bomba implantada/sistema do cateter, o que poderá resultar 
em lesões graves ou mesmo fatais. 
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• Métodos terapêuticos ultrassónicos ou litotripsia - Não foram realizados quaisquer testes de utilização de 
dispositivos terapêuticos baseados em ultrassons, tais como 
litotriptores eletrohidráulicos, com a bomba Prometra.  Caso seja necessário recorrer à litotripsia, deverá ser 
evitada a incidência do feixe nas áreas localizadas nas proximidades da bomba. 

• Dispositivos médicos. O Programador da Bomba Prometra poderá afetar outros dispositivos médicos.  Não foi 
ainda estabelecida a interferência com outros dispositivos médicos, à exceção de neuroestimuladores.  

• Aplicação de corrente elétrica. Não foi ainda estabelecida a interação entre a utilização da Bomba Prometra® e a 
aplicação de corrente elétrica a qualquer parte do corpo, conforme aplicável em técnicas de cardioversão ou 
desfibrilação. Deverão ser tomadas precauções caso o doente receba este tipo de tratamento. Sempre que 
possível, a bomba deverá ser desligada anteriormente à aplicação de corrente elétrica a qualquer parte do corpo 
do doente. Deverá ser confirmado que a programação da bomba não foi alterada o mais rapidamente possível 
após o procedimento. 

• Radiação. Evite utilizar métodos terapêuticos baseados na aplicação de radiação na área de implantação da 
bomba.  Não foram ainda estabelecidos os efeitos da radiação ionizante sobre a Bomba Prometra®, pelo que 
estes métodos terapêuticos poderão afetar o respetivo funcionamento de formas não imediatamente detetáveis. 

• Campos magnéticos.  A bomba não é geralmente afetada por campos magnéticos de magnitude igual ou inferior 
a 50 gauss (por exemplo, campos magnéticos habitualmente utilizados para finalidades terapêuticas e em 
detetores antirroubo/de segurança, frequentemente encontrados em aeroportos, bibliotecas e lojas). 

• IRM. Campos magnéticos fortes, tais como os gerados por dispositivos de Imagiologia de Ressonância Magnética 
(IRM) poderão provocar a abertura das válvulas da bomba, o que irá resultar na libertação imediata do conteúdo 
do reservatório de medicamento para o corpo do doente.   

 

 
Utilização Segura em RM   

 

Condições de Segurança em Procedimentos de Imagiologia de Ressonância Magnética (IRM) 
 
Advertências 
 

 ADVERTÊNCIA:  O NÃO ESVAZIAMENTO DA BOMBA ANTERIORMENTE À RESPETIVA 
EXPOSIÇÃO A UM AMBIENTE DE IRM PODERÁ RESULTAR NA SOBREDOSAGEM DO 
MEDICAMENTO, O QUE PODERÁ PROVOCAR LESÕES GRAVES OU MESMO FATAIS. 

 

CASO SEJA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE IRM, DEVERÁ PROCEDER-SE 
AO ESVAZIAMENTO DA BOMBA, devendo evitar-se o respetivo reenchimento e proceder-se à 
programação de um caudal de 0,0 mg/DIA anteriormente à exposição ao ambiente de IRM.  Campos 
magnéticos fortes, tais como os gerados por dispositivos de Imagiologia de Ressonância Magnética 
(IRM) poderão provocar a abertura das válvulas da bomba, o que irá resultar na libertação imediata 
do conteúdo do reservatório de medicamento e do cateter para o corpo do doente.  

 Deverá ser evitada a exposição dos doentes a ambientes de IRM anteriormente à cicatrização 
completa do local de implantação cirúrgica da bomba.  
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A Bomba Prometra poderá ser exposta a um sistema de RM, de forma segura, desde que sejam 
satisfeitas as seguintes condições: 
 

1. O reservatório da bomba foi completamente esvaziado, de acordo com o procedimento de 
esvaziamento do Reservatório de Medicamento descrito nas Instruções de Utilização do Kit de 
Reenchimento. 

2. O caudal foi programado para 0,0 mg/dia, anteriormente e durante o procedimento de IRM, 
através do Programador Prometra. 

3. O dispositivo de IRM gera um campo magnético estático de 1,5 Tesla 
4. O gradiente espacial máximo gerado pelo dispositivo de IRM é de 410 Gauss/cm 

Advertência:  Um gradiente superior ao limite de 410 Gauss/cm poderá resultar numa 
força ou torque excessivo, o que poderá provocar lesões ao doente. 

5. A taxa de absorção específica máxima (TAE) pela totalidade do corpo é de 2 W/kg para 20 
minutos de IRM em Modo de Operação Normal. 

NOTA:  As condições de segurança em procedimentos de IRM detalhadas no presente documento 
aplicam-se apenas à implantação da Bomba Prometra no abdómen. Não foram realizados quaisquer 
testes relativos a outras localizações de implantação ou à presença de quaisquer outros dispositivos 
médicos implantados, quer ativos quer passivos.  Poderão ocorrer interferências entre os 
procedimentos de RM e outros dispositivos implantados (tais como pacemakers, fios abandonados, 
implantes de joelho, etc.), o que poderá resultar em lesões ou avaria dos dispositivos.   

 

AQUECIMENTO DOS TECIDOS, CAMPO MAGNÉTICO E ARTEFACTOS IMAGIOLÓGICOS 
 

Aquecimento dos Tecidos Adjacentes ao Implante durante Procedimentos de RM 
Em estudos não clínicos, a Bomba Prometra provocou um aumento máximo da temperatura de 1,5°C 
durante um procedimento de RM contínuo de 20 minutos, no Modo de Operação Normal, a uma taxa 
de absorção específica (TAE) máxima pela totalidade do corpo de 2 W/kg, utilizando uma bobina 
corporal em modo de transmissão.  
 

O aumento da temperatura local provocado pela bomba não é considerado motivo de preocupação. 
No evento improvável de que o doente experiencie uma sensação desconfortável de calor na área de 
localização da bomba, o procedimento de IRM deverá ser interrompido e os parâmetros ajustados de 
forma a reduzir a TAE a um nível confortável. 
 

 Campo Magnético Estático 
Num ambiente de RM de 1,5 T, o campo magnético induz uma força de deflexão significativa e um 
torque de grande intensidade sobre a bomba.  O campo magnético estático e o gradiente gerados por 
um dispositivo de IRM poderão interagir com a bomba e provocar vibração.  Contudo, é possível 
realizar este tipo de procedimentos, nas condições acima descritas, sempre que a bomba tenha sido 
implantada através de técnicas adequadas.  A não observância das condições específicas de segurança 
poderá resultar em lesões graves.  O doente poderá experienciar uma sensação de repuxamento e/ou 
vibração no local do implante, quando colocado no interior do campo magnético.  Uma peça de 
vestuário ou banda elástica poderá restringir os movimentos e reduzir estas sensações durante a 
permanência do doente no interior do campo magnético.  
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Artefactos Imagiológicos 
A Bomba Programável Prometra contém componentes ferromagnéticos que provocam a distorção das 
imagens e o surgimento de espaços vazios localizados numa região de dimensão significativa, situada 
em torno da bomba.  A qualidade das imagens obtidas por IRM será afetada caso a área de interesse se 
localize nas proximidades da bomba. 
 

Nas situações mais extremas, foi observada a presença de artefactos a uma distância da extremidade 
da bomba superior a 11 cm, em estudos não clínicos nos quais foi utilizada uma sequência spin-eco. A 
otimização das sequências (por exemplo, período de eco mais curto, redução do desvio água-gordura, 
etc.) permitiu alcançar uma redução de até 36% no número de artefactos imagiológicos. As imagens da 
cabeça e dos membros inferiores, distantes da localização da Bomba Prometra, deverão permanecer 
essencialmente inafetadas. Os estudos não clínicos foram conduzidos com recurso a um sistema de RM 
Philips Medical Systems Intera (versão do software 12.6.4.3, 2010-12-02) de 1,5 T, com uma bobina 
corporal em modo de transmissão e receção, utilizando as sequências ASTM F2119 GRE e SE. 
 

INSTRUÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS PRÉ-IRM 
 

• Anteriormente ao início de qualquer procedimento de IRM, o médico deverá avaliar a segurança 
da interrupção da administração da medicação ao doente durante o procedimento em questão.  
Em caso de necessidade da administração contínua da medicação, deverão ser consideradas vias 
de administração alternativas (por exemplo, IV) durante o procedimento de IRM. 

 

• O estado da bomba, ou seja o respetivo funcionamento e configuração, deverá ser verificado 
anteriormente ao agendamento e após a conclusão de qualquer procedimento de IRM.   

 

• A bomba deverá ser completamente esvaziada anteriormente à realização de qualquer 
procedimento de IRM (ver Advertências). 

 

INSTRUÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS PÓS-IRM 
1. Confirmação do Estado Operacional da Bomba 
 

Verificação da Bomba 
Após a conclusão de qualquer procedimento de IRM, utilize o programador para verificar o 
funcionamento e a configuração da bomba.  Caso o programador apresente qualquer 
mensagem de erro, prossiga para o Passo 2, “Eliminar Erros.”  Caso não sejam apresentadas 
quaisquer mensagens de erro, prossiga para o Passo 3, “Aspiração.”  Confirme a ausência de 
alterações na configuração da bomba relativamente à configuração Pré-IRM, ou seja, o caudal 
deverá ser de 0,0 mg/dia. 

ADVERTÊNCIA:  CASO NÃO SEJA POSSÍVEL PROCEDER À VERIFICAÇÃO ADEQUADA DO 
ESTADO DA BOMBA, NÃO PROSSIGA, UMA VEZ QUE A MESMA PODERÁ NÃO SE ENCONTRAR 
A FUNCIONAR CORRETAMENTE.  CONTACTE OS SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE DA 
FLOWONIX, EM:  +1 844-229-6729.  
 

2. Eliminar Erros 
a.  Utilize o programador para determinar a ocorrência de quaisquer erros durante o 

procedimento de IRM. 
b. Caso sejam apresentadas mensagens de erro, proceda a uma Paragem de Emergência 

da Bomba, utilizando o programador. 
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c. Programe uma Libertação de Bólus de 0 mg, durante 1 minuto.  
d. Deixe passar 1 minuto para permitir a eliminação de todos os erros. 
e. Utilize o programador para confirmar a eliminação dos erros. Caso os mesmos 

persistam, contacte os Serviços de Apoio ao Cliente da Flowonix, em:  +1 844-229-6729. 
 

3. Aspiração 
a. Uma vez confirmado o estado da bomba e o caudal de 0,0 mg/dia, tente proceder à 

aspiração do reservatório da bomba, através do Porto de Reenchimento.  
b. Para proceder à aspiração, ligue a agulha não perfurante 22G (incluída com o Kit de 

Reenchimento) a uma seringa esterilizada.   
c. Faça avançar a agulha através do septo central de reenchimento até que a respetiva 

extremidade se encontre totalmente inserida no interior do reservatório.   
d. Puxe o êmbolo da seringa durante 10 a 30 segundos, de forma a criar um vácuo.   

ADVERTÊNCIA:  A REMOÇÃO DE UM VOLUME SIGNIFICATIVO (>1ML) PODERÁ CONSTITUIR 
UMA INDICAÇÃO DE QUE AS VÁLVULAS DA BOMBA SE ENCONTRAM ABERTAS, O QUE 
PERMITE O ACESSO DIRETO AO CATETER/LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO. NESTAS 
CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO PROSSIGA COM O REENCHIMENTO, UMA VEZ QUE A BOMBA NÃO SE 
ENCONTRA A FUNCIONAR CORRETAMENTE, DEVENDO SER REMOVIDA E SUBSTITUÍDA.   

  
4. Procedimento de Reenchimento 

a. Após confirmar o funcionamento correto da bomba, prossiga com o respetivo 
reenchimento, conforme descrito nas Instruções de Utilização do Kit de Reenchimento.   

b. Confirme que a programação se encontra correta, de acordo com a receita, ou introduza 
um novo programa. 

Advertência:  O Procedimento de Reenchimento deverá ser seguido de um período de 
observação, de forma a monitorizar cuidadosamente os doentes relativamente a sintomas clínicos 
de subdosagem ou sobredosagem, com base na informação para receita do medicamento.   
 

Precauções 
Gerais 
• Leia cuidadosamente as instruções anteriormente à utilização.  Siga todas as instruções. 
• Alguns tipos de equipamento poderão gerar ruído elétrico, o que poderá interferir com a 

programação. Em caso de suspeita de interferência, mova o doente para longe da fonte suspeita, 
de forma a facilitar o procedimento de programação. 

• Não utilize quaisquer acessórios que não se encontrem referidos nas presentes instruções de 
utilização. Utilize apenas os dispositivos e acessórios indicados para utilização com a Bomba 
Programável Prometra®.   

 

Implantação 
• A implantação deste dispositivo e a respetiva utilização, reprogramação e reenchimento subsequentes 

deverão apenas ser realizados por pessoal clínico qualificado, com formação específica relativa à 
implantação cirúrgica, utilização e manutenção do dispositivo.  A utilização deste dispositivo por pessoal não 
qualificado ou que não tenha recebido formação adequada poderá ter consequências graves, tais como a 
administração de uma dose insuficiente ou excessiva de medicamento.  Em caso de sobredosagem, consulte 
a informação aprovada do medicamento, de forma a assegurar um tratamento adequado. 
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• O sistema constituído pela bomba e pelo cateter deverá ser cuidadosamente implantado, de forma a evitar 
ângulos apertados, o que poderá levar à obstrução do cateter. 

• O cateter poderá sofrer danos em resultado de valores excessivos de pressão.  A utilização de seringas 
pequenas poderá resultar na geração de pressões extremamente elevadas, o que poderá danificar o cateter 
ou a ligação ao mesmo.  Evite utilizar seringas com volume inferior a 10 ml para aceder à câmara de acesso 
ao cateter. 

• Em caso de interrupção da terapia durante um período de tempo prolongado, deverá proceder-se ao 
esvaziamento da bomba e ao respetivo enchimento com soro fisiológico esterilizado, isento de 
conservantes, de modo a manter o cateter desobstruído. 

Eventos Adversos 
A utilização de bombas implantadas representa um método extremamente útil no tratamento de 
doentes com dor intratável ou espasticidade grave.  No entanto, este método comporta o risco de 
complicações graves, incluindo as seguintes: 
• Hemorragia 
• Fenómenos de rejeição  
• Rotura do cateter  
• Desligamento do cateter 
• Fibrose do cateter 
• Migração do cateter  
• Oclusão ou dobra do cateter 
• Erosão do cateter ou da bomba através da pele 
• Fuga de líquido cefalorraquidiano (LCR), o que poderá conduzir a dores de cabeça, acumulação subcutânea 

de LCR ou problemas raros do Sistema Nervoso Central (SNC), relacionados com variações de pressão 
• Interrupção da terapia devido ao esgotamento da carga da bateria ou avaria da bomba 
• Abcesso epidural 
• Febre 
• Granulomas 
• Celulite no local do implante 
• Impossibilidade de programar o dispositivo, em resultado de avaria do Programador da Bomba Prometra® 

ou perda de telemetria  
• Infeção do espaço intratecal, incluindo meningite, infeção da bolsa subcutânea ou infeção do trato 

subcutâneo do cateter 
• Inflamação, necrose ou escarificação da pele que reveste a área do implante 
• Posicionamento incorreto do cateter 
• Complicações neurológicas, incluindo paralisia  
• Sobredosagem, em resultado da administração de um bólus durante um procedimento de IRM (ver 

condições de segurança durante procedimentos de RM) 
• Dor durante a injeção 
• Seroma, hematoma ou infeção da bolsa subcutânea 
• Erros de programação ou reenchimento que resultem na administração de uma dose insuficiente ou 

excessiva de medicamento 
• Inversão da bomba 
• Riscos normalmente associados à administração da medicação receitada, anestesia local e geral, cirurgia e 

recuperação pós-operatória  
• Lesão da espinal medula ou dos nervos 
• Pressão sobre a espinal medula, conducente à paralisia  
• Infeção do trato subcutâneo do cateter 
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Em casos raros, poderá ocorrer o desenvolvimento de uma massa inflamatória na extremidade do 
cateter implantado, o que poderá resultar em problemas neurológicos graves. Deverá proceder-se à 
monitorização cuidadosa dos doentes por ocasião de cada consulta, com vista a detetar quaisquer 
novos sinais ou sintomas de condições neurológicas, incluindo os seguintes: 
• alterações progressivas da natureza, características ou intensidade da dor ou espasticidade  
• aumento do nível e grau de dor ou espasticidade, apesar do aumento da dose  
• alterações sensoriais (por exemplo, dormência, formigueiro, sensação de queimadura)  
• hiperestesia e/ou hiperalgesia  
 
Os sinais e sintomas que exigem um diagnóstico imediato incluem os seguintes:  
• disfunção intestinal e/ou vesical  
• mielopatia 
• síndrome do cone medular  
• perturbações ou dificuldades ambulatórias 
• paraparésia ou paralisia 
 

Em caso de suspeita da presença de uma massa inflamatória, a avaliação recomendada deverá incluir 
uma análise da história clínica do doente, exames neurológicos, métodos radiológicos de diagnóstico 
(tais como procedimentos de IRM com contraste) e uma consulta clínica adequada. 
 

Advertência: É NECESSÁRIO proceder ao esvaziamento da bomba anteriormente à realização de 
quaisquer procedimentos de IRM. A realização de procedimentos de IRM poderá resultar na 
libertação da totalidade do conteúdo do reservatório para o espaço intratecal.  
 

Possíveis Riscos Associados à Perfusão Intratecal de Baclofeno 

Deverá ser prestada especial atenção à programação e monitorização do processo de perfusão, de 
forma a evitar a interrupção abrupta da administração de baclofeno por via intratecal.  Os sintomas 
precoces de subdosagem incluem:  regresso ao nível inicial de espasticidade, prurido, hipotensão e 
parestesia.  
 

A interrupção abrupta da administração de baclofeno poderá comportar risco de vida. Os sintomas 
incluem: febre alta, estado mental alterado, espasticidade exagerada e rigidez muscular. Caso não seja 
tratada, esta interrupção poderá resultar em: rabdomiólise, falência múltipla dos órgãos e morte.  
 

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

Equipamento 
• Bomba Programável Prometra 
• Cateter Intratecal 
• Acessório de Abertura de Túnel  
• Programador da Bomba Prometra (Não Esterilizado)  
 
Os seguintes itens poderão ser necessários, embora não sejam fornecidos: 
• Bainha Esterilizada para o Programador 
• Soro fisiológico 0,9%, esterilizado, isento de conservantes  
• Solução do medicamento (solução para perfusão) para reenchimento, cujo volume não deverá 

exceder 20 ml 
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Operação da Bomba 
Parâmetros Programáveis 
O Programador da Bomba Prometra comunica com a bomba através de telemetria.  A informação 
comunicada inclui a seguinte: 
• Data e Hora 
• Receita Atual 
• Identificação do Doente 
• Nome e Concentração do Medicamento 
• Modo de Libertação, Dose do Medicamento e Caudal 
• Modelo e Número de Série da Bomba 
• Alarme Configurável de Nível Baixo no Reservatório 
• Alarme de Bateria Fraca 
• Próxima Data de Reenchimento 
O Programador da Bomba Prometra permite um acesso conveniente, não invasivo, à Bomba Prometra 
pelos médicos, para efeitos de verificação e programação.  Consulte o Manual Técnico do Programador 
da Bomba Prometra para informação adicional relativa à programação da bomba. 
 
Programação de Regimes de Tratamento 
É possível programar a Bomba Programável Prometra para libertar uma dose precisa de medicação, a 
um caudal constante ou variável, ou para libertar uma determinada dose, a intervalos periódicos (ou 
seja, Modo de Libertação Periódica). Encontra-se ainda disponível uma opção de interrupção do 
regime de tratamento atual e libertação imediata de uma determinada dose de medicamento 
(Libertação de Bólus). Consulte o Manual Técnico do Programador da Bomba Prometra para 
informação adicional relativa à programação da bomba. 
 

Advertência: A implantação do Sistema de Bomba Programável Prometra e a respetiva utilização, 
reprogramação e reenchimento deverão apenas ser realizados por pessoal clínico qualificado, com formação 
específica relativa à implantação cirúrgica, utilização e manutenção do dispositivo.  Os regimes de tratamento 
por perfusão, com recurso à bomba, poderão apenas ser receitados por médicos experientes, com 
conhecimento aprofundado das relações entre a concentração, dose e taxa de perfusão do medicamento. A 
utilização deste dispositivo por pessoal não qualificado ou que não tenha recebido formação adequada 
poderá ter consequências graves, tais como a administração de uma dose insuficiente ou excessiva de 
medicamento.  Em caso de sobredosagem, consulte a informação aprovada do medicamento, de forma a 
assegurar um tratamento adequado. 
 
Os quatro regimes básicos de tratamento encontram-se ilustrados nas seguintes imagens: 
 

Caudal Constante 
O regime de Caudal Constante consiste na libertação de uma dose diária específica de medicamento, 
por exemplo mg/24 horas, a um caudal constante, dependente da concentração do medicamento. 
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Regime de Caudal Constante 

 
Caudais Múltiplos 
O regime de Caudais Múltiplos consiste na libertação de medicamento utilizando um total de um a oito 
caudais, programados pelo utilizador, que se repetem diariamente.  São programados valores 
correspondentes à dose de medicamento e período de tempo para cada caudal. 
 

 

 
Regime de Caudais Múltiplos 

 
Libertação Periódica 
O regime de Libertação Periódica consiste na libertação de medicamento de acordo com uma 
sequência de perfusões periódicas.  São programados valores correspondentes à dose de 
medicamento, tempo de libertação da dose e intervalo entre a libertação de doses consecutivas. 

 

 
Regime de Libertação Periódica 

Caudal 

Tempo 

Caudal 

Tempo 

Caudal 

Tempo 



    

BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA®       Página 19 de 34 
Para utilização com o Cateter Intratecal 

Libertação de Bólus 
O regime de Libertação de Bólus substitui temporariamente o regime de dosagem atual, permitindo a 
libertação imediata de uma dose de medicamento.  São programados valores correspondentes à dose 
de medicamento e respetivo tempo de libertação.  Uma vez concluída a Libertação do Bólus, a bomba 
retoma o regime de tratamento programado anteriormente. 
 

 
Regime de Libertação de Bólus 

 
Configuração Pré-Programada da Bomba 
A configuração pré-programada é apresentada no ecrã de estado da bomba quando o Programador da 
Bomba Prometra é utilizado pela primeira vez. O médico poderá alterar os valores dos vários 
parâmetros através do programador.  
 
Parâmetro Descrição Valor Pré-Configurado 
Doente Nome ou código Não 
Modelo da Bomba Modelo da Bomba Sim, Prometra 
NS da Bomba Número de Série da Bomba  

(por exemplo, 36DA4A77) 
Sim, específico da bomba 

Versão da Bomba Versão atual do software de controlo 
(por exemplo, 1.02) 

Sim, específico da bomba 

Medicamento Medicamento introduzido na bomba Não, especificado pelo 
utilizador 

Conc. Concentração do medicamento na bomba Sim, pré-configurada para 
1.000 mg/ml 

Acum. Volume Constante do Acumulador (por 
exemplo, 2.010 μl) 

Sim, específico da bomba 

Volume no Reservatório Estimativa atual do volume no reservatório Sim; 00,0 ml 
Nível Baixo Res., Alarme Alarme indicativo de nível baixo no reservatório Sim, OFF 
Nível Baixo Res., Volume Valor de ativação do Alarme de Nível Baixo no 

Reservatório 
Sim; 2,0 ml 

Bateria Carga da bateria da bomba Não, reporta o estado; por 
exemplo, OK ou Fraca 

Modo de Libertação Caudal Constante, Caudais Múltiplos, Libertação 
Periódica ou Libertação de Bólus 

Sim, Caudal Constante 

Próximo Reenchimento Data: mês/dia/ano (m/d/a) 
Calculada pelo programador; é apenas 
apresentada após a programação do 

Não 

Caudal 

Tempo 
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Parâmetro Descrição Valor Pré-Configurado 
reenchimento 

Dose Diária Dose diária programada  
(por exemplo, 2.005 mg) 

Sim; 0,000 mg 

 
Alarmes da Bomba 
A Bomba Prometra encontra-se equipada com dois alarmes sonoros que alertam os doentes e os 
médicos para um nível baixo de medicamento no reservatório e para erros críticos que poderão 
resultar na interrupção da libertação do medicamento. Embora seja utilizado o mesmo tom, o número 
e duração dos apitos permite distinguir estes alarmes.  
 
Alarme de Nível Baixo no Reservatório 
O Alarme de Nível Baixo no Reservatório avisa os doentes sempre que o volume de medicamento na 
bomba desce abaixo de um determinado valor.  A bomba indica um nível baixo de medicamento 
através de dois apitos breves (1/4 segundo), a cada 30 minutos.  Este alarme irá continuar a soar até 
ser desligado por telemetria, através do Programador da Bomba Prometra, ou até ser programado um 
novo volume de medicamento na bomba. 

Advertência:  O Alarme de Nível Baixo no Reservatório deverá encontrar-se ligado (ON), 
devendo o valor de ativação do alarme ser programado através do Programador da Bomba 
Prometra.  O Alarme de Nível Baixo no Reservatório encontra-se desligado (OFF) por ocasião do 
fornecimento das bombas pela fábrica. Consulte as Instruções do Programador da Bomba Prometra 
para informação relativa à configuração do alarme de nível baixo no reservatório. 
 
Alarme de Erros Críticos 
O Alarme de Erros Críticos alerta os doentes e os médicos para o facto de que a bomba cessou de 
libertar o medicamento. A bomba indica a ocorrência de um erro através de três apitos longos (1/2 
segundo), a cada 30 minutos. Este alarme é ativado em quaisquer circunstâncias em que a bomba 
cesse de libertar o medicamento, incluindo bateria fraca.  
 
Em caso de bateria fraca, o alarme irá continuar a soar até à explantação da bomba ou até a carga da 
bateria ser demasiado fraca para permitir a comunicação entre a bomba e o programador. À medida 
que a carga da bateria diminui, o sinal de alarme poderá converter-se num apito contínuo. Em caso de 
qualquer outro erro, o alarme irá continuar a soar até ser programado um novo regime de libertação 
de medicamento, através do Programador da Bomba Prometra. 
 
Sempre que se procede à verificação da bomba, o Programador da Bomba Prometra lê e apresenta o(s) 
motivo(s) que levaram à ativação do alarme. O Programador da Bomba Prometra elimina o erro e 
tenta reiniciar a bomba. Caso não seja possível eliminar a causa do erro, o alarme é reiniciado pela 
bomba. 
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Instruções de Implantação 
O médico responsável pela implantação deverá selecionar o procedimento cirúrgico, técnicas e terapia 
mais adequadas ao doente.  As presentes instruções constituem um guia relativamente aos 
procedimentos realizados. 
 
Preparação da Bomba Anteriormente à Implantação 

Advertência: Examine todas as embalagens cuidadosamente.  Caso uma embalagem apresente 
danos ou se encontre aberta, não utilize o respetivo conteúdo.  Caso a bomba que tenha colidido 
com uma superfície rígida ou apresente sinais de danos, não proceda à respetiva implantação. Não 
re-esterilize qualquer dos componentes do sistema da bomba.  

Advertência: Assegure-se de que o Programador se encontra inserido numa Bainha Esterilizada 
antes de se aproximar do campo esterilizado. 
1. Abra a caixa exterior da bomba e verifique que o número de série da bomba corresponde ao 

número apresentado no Cartão de Implante do Doente.  
2. Afixe um dos rótulos da bomba ao cartão de implante do doente. 
3. Com a bomba ainda dentro da embalagem, voltada para cima, ligue o programador, prima o botão 

de verificação e coloque o programador sobre a bomba. 
4. No Menu Principal, selecione Configuração, Configuração da Bomba e Nome do Doente. 
5. Introduza o nome do doente, utilizando as teclas de seleção e navegação. 
6. Coloque o programador sobre a bomba para transferir o nome do doente. 
7. No submenu de Configuração da Bomba, selecione e ligue (ON) o alarme de nível baixo do 

reservatório e programe a respetiva ativação para um volume de 2,0 ml. 
8. Verifique que o limite de dose diária NÃO se encontra ativado. 
9. Coloque o programador sobre a bomba, com esta última ainda na caixa interior, para configurar 

este parâmetro. 
10. Selecione a opção de Reenchimento no Menu Principal. 
11. Introduza a informação adequada (medicamento, concentração, volume de reenchimento) em 

cada campo e programe a bomba. 
12. Selecione a opção de Caudal Constante no Menu Principal e continue a programar a bomba, de 

acordo com a dose diária receitada pelo médico. 
13. Entregue a bomba, o cateter e o acessório de abertura do túnel ao/à enfermeiro/a do bloco 

operatório, em condições de assepsia. 
14.  Ligue uma seringa contendo 5 ml de soro fisiológico 0,9%, isento de conservantes,  

à agulha não perfurante 22G disponível no tabuleiro da Bomba Prometra.   
15. Faça avançar a agulha através do septo central de reenchimento até que a respetiva extremidade 

se encontre totalmente inserida no interior do reservatório  
 de reenchimento. 



    

BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA®       Página 22 de 34 
Para utilização com o Cateter Intratecal 

 
 
Atenção: Não force a agulha.  A aplicação de uma força excessiva à agulha poderá danificar a 
respetiva extremidade.  Evite movimentar lateralmente a agulha, uma vez que isto poderá danificar 
o septo ou resultar na fuga de medicamento do reservatório. 
16. Injete os 5 ml de soro fisiológico 0,9%, isento de conservantes, no reservatório de medicamento. 
17. Remova o soro fisiológico do reservatório da bomba para a seringa vazia.   
18. Nota: O volume removido poderá ser superior ou inferior ao volume injetado. Caso observe a 

presença de ar, repita o procedimento de preparação utilizando 5 ml de soro fisiológico 
esterilizado. 

19. Remova a seringa da agulha. 
20. Verifique que o volume de solução para perfusão na respetiva seringa não excede 20 ml, o que 

corresponde ao volume máximo do reservatório da bomba. Ligue a seringa contendo a solução 
para perfusão à agulha não perfurante 22G fornecida com a bomba.  Atenção: Quando enchida 
pela primeira vez, a Bomba Prometra possui uma pequena quantidade (2-3 ml) de água 
esterilizada.  Isto conduz a uma redução de aproximadamente 13% da concentração de sulfato de 
morfina ou baclofeno, resultante da diluição ocorrida durante o enchimento inicial do 
reservatório de medicamento de 20 ml. 

21. Anteriormente a proceder ao enchimento do reservatório da Bomba Prometra, esvazie todo o ar 
da seringa e agulha, através do procedimento clínico habitual. 

22. Injete a solução para perfusão no reservatório da bomba.  Remova a agulha e a seringa do septo de 
reenchimento.   

23. Remova e elimine o tubo em borracha de silicone da haste da bomba.  
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24. Ligue uma seringa contendo 5 ml de soro fisiológico 0,9%, isento de conservantes, à agulha 20G de 
Acesso ao Cateter. Faça avançar a agulha através do septo de Acesso ao Cateter até que a respetiva 
extremidade se encontre completamente inserida na câmara de Acesso ao Cateter.  

 

 
 

25. Injete aproximadamente 5 ml da solução através do septo de Acesso ao Cateter, de forma a 
remover qualquer ar. A solução irá emergir pela haste da bomba.  Remova a agulha e a seringa da 
câmara de Acesso ao Cateter e proceda à respetiva eliminação. 
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Preparação da Bomba para Implantação 
1. Após concluir a Programação da Configuração da Bomba, em condições de assepsia, programe a 

Libertação de um Bólus de 0,2 mg, em 15 minutos, utilizando a concentração pré-configurada de 1 
mg/ml, de acordo com a informação apresentada pelo Programador da Bomba Prometra. 

2. Deverá observar a formação de gotas de líquido na extremidade da haste da bomba.  

Advertência: Não implante a bomba caso não observe a formação de gotas de líquido na 
extremidade da haste. 

3. A bomba encontra-se agora pronta a ser implantada. 
 

Implantação do Cateter intratecal e da Bomba Programável Prometra 
 
1. UTILIZE UMA TÉCNICA ASSÉPTICA. Inspecione e prepare o local, em condições de assepsia, de 

acordo com as práticas habituais. 
2. Posicione o doente e marque os locais de implantação da bomba e entrada do cateter, para a 

formação do túnel.  
3. Aceda ao espaço intratecal, de acordo com a prática habitual, utilizando a agulha de Tuohy 15G. O 

acesso correto ao espaço intratecal deverá ser confirmado pela observação de líquido 
cefalorraquidiano (LCR) transparente no êmbolo da agulha de Tuohy. 
Atenção: Utilize apenas instrumentos não traumáticos, sem arestas vivas, para manusear o 
cateter, de forma a evitar danos mecânicos.  Não utilize o cateter caso observe qualquer 
evidência de danos mecânicos ou fugas. 

4. Lave o cateter com soro fisiológico, através do adaptador de lavagem do estilete.  Este 
procedimento ativa o revestimento hidrófilo do estilete, aumentando a respetiva lubricidade. 

Advertência: Não utilize álcool isopropílico ou medicamento na lavagem do estilete. A 
lavagem com qualquer solução, à exceção de soro fisiológico, poderá dificultar a remoção do 
estilete.   

5. Remova imediatamente o estilete da agulha de Tuohy.  
Atenção: Tenha sempre o cuidado de lavar o cateter com soro fisiológico, através do adaptador, 
imediatamente antes de proceder à remoção do estilete, de forma a facilitar esta operação. 

Advertência:  Evite o refluxo desnecessário de LCR durante o procedimento de 
implantação.  Volte a colocar o estilete em caso de atraso na inserção do cateter. 

6. Insira o cateter intratecal contendo o estilete, através da agulha, até ao local pretendido no interior 
do espaço intratecal. Confirme o posicionamento através de um método radiográfico.   

7. Advertência: Exerça sempre a maior precaução ao avançar o cateter e o estilete, de forma a 
evitar a perfuração da espinal medula. 

8. Advertência: Tenha sempre o cuidado de posicionar o cateter a uma profundidade mínima 
de 3 espaços vertebrais no interior do espaço intratecal. A inserção insuficiente do cateter 
poderá resultar na migração subcutânea do mesmo ou no refluxo da solução para perfusão. 

9. Remova cuidadosamente a agulha de Tuohy, mantendo o cateter em posição.  Desligue o estilete 
do cateter. Segure firmemente o cateter perto do local de inserção e remova lentamente o estilete, 
mantendo uma tensão constante.   
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10. Advertência: Não volte a remover o cateter através da agulha de Tuohy.  Isto poderá 
danificar o cateter ou deslocar parte do mesmo no interior do espaço intratecal.  Se necessário, 
remova o conjunto formado pela agulha e pelo cateter anteriormente a tentar reposicionar o 
cateter.  

11. Caso seja necessário proceder à lavagem do cateter após a remoção do estilete, utilize o adaptador 
de lavagem incluído no Kit do Cateter.  Não volte a inserir o estilete. 

12. Selecione as abas de sutura angulares ou a aba de sutura ranhurada do tabuleiro e proceda ao 
respetivo posicionamento sobre o cateter.  
Atenção: Tenha sempre o cuidado de posicionar as abas de sutura cuidadosamente sobre o 
cateter, de forma a evitar causar danos mecânicos às mesmas ou ao cateter. 

13. Fixe o cateter na posição pretendida. 
Atenção: Assegure-se de que o cateter se encontra em posição retilínea à saída do local de 
inserção, de forma a evitar a ocorrência de dobras. 

13.1.1. Em caso de abas de sutura angulares, una as mesmas, com a ranhura voltada para 
dentro, e suture-as aos ligamentos espinais.  

 

 
 

13.1.2. Advertência: Tenha sempre o cuidado de unir as abas de sutura angulares, com a 
ranhura voltada para dentro, de forma a garantir que é exercida uma tensão adequada 
sobre o cateter e minimizar a respetiva migração. 

13.1.3. Caso utilize uma aba de sutura ranhurada, mantenha a mesma numa posição plana ao 
proceder à sutura aos ligamentos espinais. Posicione as suturas em torno das 
extremidades tubulares da aba de sutura, de forma a evitar o contacto direto entre as 
suturas e o cateter.  

 

 
 

13.1.4. Advertência: Tenha sempre o cuidado de garantir que as abas de sutura planas 
permanecem nesta posição durante a realização das suturas, de forma a minimizar a 
migração do cateter. 
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Advertência: Tenha sempre o cuidado de posicionar as suturas em torno das extremidades 
tubulares das abas de sutura planas, de forma a minimizar a migração do cateter.  
Atenção: Evite o contacto direto entre as suturas e o cateter. O contacto direto entre as 
suturas e o cateter poderá resultar em oclusão ou danificar o cateter. 

14. Forme uma bolsa subcutânea, através da técnica habitual, de forma a garantir o encaixe perfeito da 
bomba. Realize um teste de implantação, de forma a verificar a dimensão da bolsa e garantir que a 
mesma não irá ficar posicionada sob a incisão.  

Advertência: Implante a bomba a uma profundidade igual ou inferior a 2,5 cm (1 pol.), 
relativamente à superfície da pele.  Uma implantação mais profunda poderá interferir com o 
acesso ao septo ou com a programação. 

15. Utilize o Acessório de Abertura de Túnel para abrir um túnel subcutâneo. 
15.1.1. Encaixe o cateter no acessório de abertura de túnel, empurrando-o até à respetiva 

paragem. Rode subsequentemente o cateter no sentido horário até que o mesmo se 
encontre completamente enroscado ao acessório de abertura de túnel.  

 
15.1.2. Insira o acessório de abertura de túnel no local de incisão paravertebral e faça avançar a 

respetiva extremidade até ao local da bolsa da bomba. Se necessário, proceda a uma 
segunda abertura de túnel com saída temporária no plano na linha axilar média. 

Advertência: Evite perfurar a pele ou a parede torácica com a extremidade do 
acessório de abertura de túnel. 

15.1.3. Corte o cateter de acordo com o comprimento pretendido, segundo um ângulo de 90˚, 
deixando uma folga suficiente para os movimentos corporais e ligação à bomba, para além 
de 2-3 cm adicionais, caso seja necessário proceder a uma nova ligação à bomba. Tenha 
sempre o cuidado de cortar um mínimo de 5 cm da extremidade proximal do cateter. 
Assegure-se que a superfície do corte é plana e que não foram produzidos fragmentos do 
cateter. Guarde a porção cortada do cateter – a medição desta porção será utilizada no 
cálculo do volume correspondente à porção implantada do cateter. 
Atenção:  Tenha sempre o cuidado de cortar qualquer porção excedente do cateter. A 
não observância deste procedimento poderá resultar na oclusão ou dobra do cateter. 

Advertência: Tenha sempre o cuidado de guardar a porção cortada do cateter, de 
forma a proceder à respetiva medição e cálculo do volume correspondente à porção 
implantada do cateter. Este cálculo é necessário para evitar a administração de uma 
dose insuficiente ou excessiva de medicamento. 



    

BOMBA PROGRAMÁVEL PROMETRA®       Página 27 de 34 
Para utilização com o Cateter Intratecal 

16. Faça deslizar o fecho do cateter sobre o mesmo, com a extremidade maior voltada para a bomba.  
Alinhe a haste da bomba com o lúmen do cateter.  Faça avançar o cateter sobre a extremidade da 
haste da bomba, até ao ponto médio.  

 

16.1.1. Advertência: Anteriormente à colocação do fecho do cateter, assegure-se de que 
este último se encontra corretamente ligado à haste da bomba.  O cateter deverá 
encontrar-se completamente direito, sem qualquer dobra, anteriormente à colocação do 
fecho.  Basta puxar ligeiramente o cateter para o endireitar.  A colocação do fecho num 
cateter dobrado poderá danificar este último. 

17. Faça avançar o fecho do cateter até que o mesmo se encontre corretamente posicionado, 
assegurando-se de que a banda radiopaca se encontra na posição distal relativamente à bomba. 

 
18. Caso seja necessário proceder à remoção e recolocação do fecho do cateter, corte 2-3 cm da 

extremidade do cateter, de forma a garantir uma ligação segura. 
Atenção: Tenha sempre o cuidado de cortar a extremidade do cateter o mais próximo possível da 
haste da bomba, de forma a evitar o estiramento excessivo. O estiramento excessivo poderá 
danificar o cateter.  

19. Coloque a bomba na bolsa subcutânea, longe da linha de incisão, a uma profundidade de cerca de 
2,5 cm (1 pol.), relativamente à superfície da pele. A bomba deverá ser posicionada de forma a que 
o septo de Acesso ao Cateter fique localizado na posição medial. Isto permite formar uma linha 
direta entre o cateter e a coluna vertebral e manter esta área afastada das costelas. 
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20. Fixe a bomba à 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 possível 
rotação ou inversão da mesma.  

21. Verifique que o cateter não apresenta dobras nem se encontra restrito pelas suturas da bomba. 
22. Após proceder à sutura da bomba na respetiva bolsa, lave a ferida com uma solução de antibiótico 

adequada. 
23. Feche o local da incisão, garantindo que a bomba não se encontra posicionada sob o mesmo. 
24. Lave o local paravertebral com uma solução de antibiótico adequada. 
25. Feche o local de entrada do cateter, assegurando-se de que este último permanece direito. 
26. Meça o comprimento da porção cortada do cateter intratecal e registe este valor no registo do 

doente. Esta medição é necessária para a determinação do volume correspondente à porção 
implantada do cateter. 

27. Calcule e registe o comprimento e o volume correspondente à porção implantada do cateter: 
 

Comprimento da Porção Implantada do Cateter (cm) = 110 cm - Comprimento da Porção Cortada 
do Cateter (cm) 
Volume da Porção Implantada do Cateter (ml) = Comprimento da Porção Implantada do Cateter 
(cm) x 0,0026 ml/cm 
 

Advertência: Tenha sempre o cuidado de medir e registar o comprimento da porção cortada 
do cateter; calcule e registe o comprimento e o volume correspondente à porção implantada do 
cateter. Estes cálculos são necessários para evitar a administração de uma dose insuficiente ou 
excessiva de medicamento. 

 

Cartão de Implante e Registo do Doente 
Cada Bomba Programável Prometra é fornecida com um Formulário de Rastreio do Implante/Registo do Doente. 
Este formulário pré-endereçado deverá ser preenchido e enviado à Flowonix Medical, Inc. A Flowonix Medical irá 
utilizar esta informação para criar um registo do implante na respetiva base de dados. Deverá ainda ser incluída 
uma cópia deste formulário no registo do implante do doente. 
 
São ainda fornecidos um guia do doente e dois cartões de implante do doente.  O cartão de implante do doente 
contém informação relativa ao Cateter intratecal e Bomba Programável Prometra implantados. O doente deverá 
transportar sempre o cartão de implante consigo.  É ainda fornecido um segundo cartão, a ser colocado no porta-
luvas, guardado por um prestador de cuidados ou colocado num local facilmente acessível. 
 

Explantação do Cateter e da Bomba 
A explantação do Cateter Intratecal e da Bomba Programável Prometra deverá apenas ser realizada de acordo 
com os procedimentos hospitalares.  Os produtos removidos são considerados um risco biológico. 

Advertência: Deverá proceder-se à explantação da bomba anteriormente a qualquer 
procedimento de cremação. A bomba explode a temperaturas elevadas. 

 

Cálculos 
Consulte o Guia de Cálculos. 
 

Variáveis Relacionadas com o Doente e Exatidão do Caudal 
A Bomba Prometra foi concebida de forma a assegurar que o respetivo funcionamento não é afetado 
pelas variações habituais de pressão e temperatura em ambientes normais de operação.  
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Altitude Geográfica 
O funcionamento da bomba não é afetado por quaisquer atividades que envolvam variações de 
temperatura ou altitude, tais como esquiar, voar ou utilizar jacuzzis ou saunas.  
 

 
 
Quaisquer atividades que envolvam um aumento de pressão de aproximadamente 1 atmosfera ou 
superior, tais como mergulho ou terapia hiperbárica, poderão resultar na ausência temporária de 
libertação de medicamento pela bomba.  A taxa de libertação de medicamento é retomada assim que 
a pressão atmosférica regressa ao normal.  
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Variações de Temperatura 
O funcionamento da bomba não é afetado por quaisquer atividades que envolvam variações de 
temperatura ou altitude, tais como esquiar, voar ou utilizar jacuzzis ou saunas. O funcionamento da 
bomba não é afetado por métodos terapêuticos baseados na aplicação ou geração de determinadas 
temperaturas, tais como a terapia por calor profundo e a diatermia.  
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Exatidão do Caudal para um Volume de Reenchimento de 1 ml 
Embora seja vivamente recomendado programar um valor de 2 ml para a ativação do alarme de baixo 
nível no reservatório, é importante reconhecer que o funcionamento da bomba não é afetado por um 
volume do reservatório de até 1 ml. Esta margem de segurança foi concebida com vista a proporcionar 
conforto e segurança adicionais aos doentes.   
 
 

 
 
A exatidão do caudal da bomba foi avaliada para vários valores do caudal (≈0,05ml/dia - 28,8 ml/dia), à 
temperatura corporal de 37°C, utilizando os regimes de caudal constante e variável.   
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Vida Útil do Dispositivo 
A vida útil da Bomba Programável Prometra depende do caudal de libertação de medicamento.  A 
bomba Prometra utiliza um sistema composto por um acumulador e uma válvula de dupla saída para a 
regulação do caudal, de forma a conservar a energia necessária ao funcionamento da bomba.  A vida 
útil mínima da bomba é de 10 anos, para um caudal de 0,25ml/dia. 
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 GARANTIA DE DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS 
 
A data de emissão ou revisão das presentes instruções é incluída para efeitos de informação do 
utilizador. Caso tenham decorrido dois anos entre a data referida e a data de utilização do produto, o 
utilizador deverá contactar a Flowonix Medical, Inc., de forma a averiguar se se encontra disponível 
qualquer informação adicional. 
 
A Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) oferece ao primeiro adquirente deste produto uma garantia de 
um ano após a respetiva data de aquisição, relativamente a quaisquer defeitos dos materiais ou de 
fabrico. A respetiva responsabilidade ao abrigo da presente garantia será limitada à reparação ou 
substituição de qualquer produto defeituoso, de acordo com o critério da Flowonix, ou ao reembolso 
da quantia líquida paga. A presente garantia não cobre o desgaste normal do produto ou quaisquer 
avarias resultantes da utilização incorreta do mesmo. 
 
DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A PRESENTE GARANTIA LIMITADA 
SUBSTITUI TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, 
EMBORA NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU 
ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE. INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, A 
FLOWONIX NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DO MANUSEAMENTO OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PELO 
UTILIZADOR. 
 
A exclusão de garantias implícitas ou danos incidentais ou consequenciais não é permitida em alguns 
estados/países. Poderá ser detentor de direitos adicionais ao abrigo da legislação aplicável no seu 
estado/país. 
 
Todas as marcas registadas são propriedade dos respetivos detentores. 
 
Patentes emitidas e pendentes nos EUA e outros países.  Consulte o site flowonix.com para informação 
atualizada. 
 

Sujeito a receita médica 
 
© Flowonix Medical Inc. 2017. Todos os direitos reservados. 
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Fabricado por: 
Flowonix Medical Inc. 
500 International Drive, Suite 200 
Mount Olive, NJ 07828 USA 
T +1.973.426.9229 
F +1.973.426.0035 
flowonix.com 
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