
CADD®- 
medicatiecassette- 
reservoirs met  
flow-stop-free- 
flowbescherming 
Veilige, eenvoudige, slimme 
en beveiligde ambulante 
infusietherapie

Veilig
Verkrijgbaar met NRFit™-connectors 
die compatibel zijn met ISO 80369-6 
Elimineer zakspikes om het spiken van 
verkeerde medicatie te voorkomen

Eenvoudig
Geïntegreerde free-flowbescherming met 
flowstopfunctie

Slim
Cassette-opties met meerdere kleuren 
voor specifieke therapieën helpen 
het risico van medicatiefouten te 
verminderen

Beveiligd
Duurzame stoot- en fraudebestendige 
reservoirs worden rechtstreeks aan 
de CADD®-pompen bevestigd voor 
beveiliging van medicatie

Ambulant
Het kleine en lichte systeem bevordert 
de mobiliteit van de patiënt, voor betere 
klinische resultaten
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De cassette kan worden geopend 
voor eenvoudig vullen

Vullen

Het medicatiecassettereservoir kan 
gemakkelijk worden gevuld terwijl 
het blauwe flowstopklemmetje op zijn 
plaats blijft

Verwijder het blauwe klemmetje om 
het vloeistofpad af te sluiten

Druk op de groene knop om het 
vloeistofpad te openen
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Een volledig ambulant  
medicatietoedieningssysteem
In combinatie met de CADD®-infusiepompen vormen de CADD™-cassettereservoirs en 
CADD®-uitbreidingssets een volledig ambulant medicatietoedieningssysteem

CADD™-medicatiecassettereservoirs van 250 ml
• Voor een medicatie-inhoud van maximaal 250 mL
• Eenvoudig te vullen
• Verlaag het risico van free-flow van medicatie met de geïntegreerde 

flowstopveiligheidsfunctie

Ga voor meer informatie naar onze website op www.smiths-medical.com

De zak kan eenvoudig 
worden gemanipuleerd voor 
luchtverwijdering

Het vloeistofpad afsluiten

De cassette klikt dicht om de 
medicatiezak in de behuizing vast  
te zetten

Het vloeistofpad openen
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Flowstop-free-flowbescherming met een handig blauw klemmetje 
• Een op de set geïntegreerde veiligheidsfunctie waarmee free-flow van vloeistoffen wordt voorkomen 
• Blauwe klem geplaatst = vloeistofpad is open voor primen 
• Blauwe klem verwijderd = vloeistofpad is gesloten totdat dit op de CADD®-pomp wordt aangesloten 
• Groene knop ingedrukt = vloeistofpad is open voor primen
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