
CADD®-Solis ambulante infuuspomp  
met draadloze communicatie

Veilig, eenvoudig, slim en zeker. Nu slimmer met  
draadloze communicatie



CADD®-SOLIS AMBULANTE 
INFUUSPOMP MET DRAADLOZE 
COMMUNICATIE
EEN SLIM SYSTEEM WAARIN SLIMME CONNECTIVITEIT 
WORDT GECOMBINEERD MET VEILIGE AMBULANTE INFUSIE

Met draadloze communicatie wordt het CADD®-Solissysteem 
van een losstaande pomp getransformeerd tot een geïntegreerd 
systeem met PharmGuard® Server-software, die bijdraagt aan 
verhoging van efficiëntie en veiligheid in ziekenhuizen, verlaging 
van de kosten en betere resultaten.

• Lever bruikbare rapporten waar en wanneer u ze nodig hebt

• Gebruik protocolbibliotheken en software-updates van de 
server naar de pomp

• Helpt veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelprotocollen 
te verbeteren met PharmGuard® apparaatrapporten

• Bewaak de dosering van het geneesmiddel

• Faciliteer de mobiliteit van de patiënt om te helpen bij 
een sneller herstel, korter ziekenhuisverblijf en minder 
complicaties

• NB: De draadloze functie kan worden in- en uitgeschakeld zonder dat dit 
invloed heeft op de toediening met de pomp. De draadloze verbinding heeft 
geen invloed op de toediening van de pomp of opslag van gegevens.

PHARMGUARD® SERVER-SOFTWARE KAN BINNEN UW 
VESTIGING RAPPORTEREN EN ZELFS TUSSEN MEERDERE 
VESTIGINGEN OP HETZELFDE DRAADLOZE NETWERK

De PharmGuard® Server-software maakt verbinding met uw 
pompen, bibliotheken en belanghebbenden om rapporten te 
maken per groep, vestiging, bibliotheek, profiel of datum.

PHARMGUARD® APPARAATRAPPORTENVERBINDINGINFUSIE

Medfusion®-
pompen

CADD®-Solis 
pompen

PharmGuard® Server-software • Afzonderlijke vestigingen 
weergeven

• Protocoltrouw en gebruik 
beoordelen

• Dieper in rapporten gaan 
voor meer informatie

• Veiligheidsevents analyseren
• Pijnmanagement rapporten 

aanpassen

• Pomplocatie volgen tot het 
laatst bekende draadloze 
toegangspunt

• Levering van aangepaste 
rapporten via e-mail op 
voorkeursintervallen 
automatiseren

Alle drie de 
vestigingen

Vestiging 1 Vestiging 2 Vestiging 3



EEN SLIM AMBULANT 
INFUUSPLATFORM 
DAT NOG SLIMMER IS 
GEWORDEN

MAAK DE VEELZIJDIGHEID, FLEXIBILITEIT 
EN MOBILITEIT VAN HET CADD®-SOLIS 
SYSTEEMPLATFORM DE STANDAARD VOOR AL 
UW INFUSIES

Mobiliteit door ontwerp
• Exclusieve CADD™-

medicatiecassettereservoirs 
bevorderen de mobiliteit van 
de patiënt

• Pompgegevens worden 
naadloos verzameld en 
gerapporteerd binnen het 
hele ziekenhuisnetwerk

• Postoperatief
• Obstetrie
• Intensive care-

afdelingen
• Trauma

• Pediatrie
• Oncologie
• Spoedeisende hulp
• En meer

Flexibiliteit in zorggebieden
Voer infusies uit binnen interne en externe 
zorgomgevingen, zoals: 

• Epiduraal
• Perifere 

zenuwblokkeringen
• Lokale infiltratie 

analgesie
• Subcutaan

• Intrathecaal
• Intraveneuze PCA
• En meer

Veelzijdigheid van therapieën
Maak visueel onderscheid tussen 
toedieningsroutes met kleurgecodeerde schermen

Gestopt

IV PCA
Standard Dose
Morphine 1 mg/mL

Home
Druk 'select' voor bewerken

Continue snelh.                           1 mg/uur

PCA-dosis  0.5 mg
PCA-blokkering  15 min.
1 uurlimiet  12 mg

Rapporten Taken

100 mL Gestopt

Continu 4:30 PM       
Chemo - 4 Day Infusion
5-FU (4day) in 100mL mL
Chemo - 4 Day Infusion
5-FU (4day) in 100mL m

Exit Volgende

Herzien voltooid. Druk 'Volgende'

Continue Snelh. 1 mL/uur

KVO-snelh  0 mL/uur
Reservoirvol.  100 mL

PIB
Labor & Delivery
Fentanyl / Bupivicaine mL

Bolusinterval 1 uur 0 min.
Uitstel 1e bolus  3 min.

PCEA-blokkerin.        12 min.

PCEA-dosis 5 mL

Home
Druk 'select' voor bewerken

Rapporten Taken

100 mL Gestopt



Draadloos uit Draadloos uit  
(wit lampje)

Draadloos aan

Draadloos aan, niet gekoppeld aan draadloos toegang-
spunt (oranje lampje)

Draadloos aan, gekoppeld aan draadloos toegangspunt 
(oranje lampje met groen midden)

Draadloos aan, gekoppeld aan draadloos toegangspunt 
en communicerend met PharmGuard® Server-software 
(groen lampje met groen midden)

Status van de draadloze communicatie in een oogopslag 
Nieuw in versie 4

COMBINEERT VEILIGE 
AMBULANTE INFUSIE MET 
SLIMME CONNECTIVITEIT EN 
VEELZIJDIGHEID

Onmiddellijke visuele 
indicatie van pompstatus 
met kleurgecodeerde 
statusbalk

Geneesmiddelprotocol 
wordt altijd weergegeven 
in de protocolbalk 
met geselecteerde 
therapie, kwalificatie en 
geneesmiddel

Eenvoudige navigatie  
met softwarematige toetsen

Intuïtieve 
programmering met 
stapsgewijze instructies 
op kleurgecodeerd 
scherm

Helpt het aantal 
fouten bij indrukken 
van numerieke 
toetsen verminderen 
met behulp van 
scroll-toetsen

Dosering grafiek Afgifte overzich

VOORDELEN VAN HET CADD®-SOLIS 
AMBULANTE INFUUSSYSTEEM

Bevordert het vertrouwen 
van de gebruiker met 
statusindicator voor 
pompvergrendeling

Helpt het aantal 
medicatiefouten te verlagen 
met duidelijk weergegeven 
infusietoedieningsparameters 
met maateenheid

Moeiteloos bevestigen van 
disposable cassettes met 
cassettevergrendelingshendel

Handige PCA-dosering en 
tegelijkertijd ambulant met 
PCA-dosistoets of handset

SLIMME POMPFUNCTIES GEVEN DE BEHANDELAAR MEER 
ZEKERHEID EN DE PATIËNT MEER VEILIGHEID

• Taakgebaseerde interface helpt de efficiëntie van het 
programma en het vertrouwen van de gebruiker te verbeteren

• Kleurgrafieken en trendgegevens op het scherm bieden 
onmiddellijke patiëntbeoordeling en vormen een 
ondersteuning voor de behandelaar aan het bed 
 
 

• De ingebouwde bibliotheek levert maximaal 500 protocollen 
die binnen de veiligheidslimieten voor specifieke 
patiëntbehoeften kunnen worden bewerkt

• Fouten in pompprogrammering worden voorkomen door:

• Zachte en harde maximale en minimale 
programmeringslimieten

• Groot persoon/klein persoon zonder naloopnullen
• Ondersteuning voor volledige namen van geneesmiddelen



VEILIG. EENVOUDIG. 
SLIM. NU SLIMMER 
MET DRAADLOZE 
COMMUNICATIE

De prestaties van elk systeem hangen af van de 
kwaliteit van zijn losse onderdelen. Het CADD®-
Solis infusiepompplatform bevat innovatieve 
producten die bekend staan om de hoge standaard 
op het gebied van prestaties en veiligheid.

CADD®-Solis ambulante 
infuuspomp en 
communicatiemodule
De pomp is nog steeds het hart 
van het systeem, en heeft nu een 
draadloze communicatiemodule 
(CM), 802.11 a/b/g radio en 
lithium-ionbatterij.

CADD™-
medicatiecassettereservoirs
Bieden veiligheid bij medicatie 
en free-flowbescherming bij 
vloeistoftoediening

PharmGuard®-software voor 
medicatietoedieningsveiligheid 
Pc-software voor het ontwikkelen 
van protocolbibliotheken. In versie 
4 kunnen nu langere namen voor 
geneesmiddelen en profielen 
worden gebruikt

PHARMGUARD®  
apparaatrapportsoftware
Biedt CQI (Continuous Quality 
Improvement, continue 
kwaliteitsverbetering)-rapporten 
waarmee op data gebaseerde 
analyses kunnen worden gemaakt.

PharmGuard® Server-software
Wordt in ziekenhuisservers 
geladen om infusiegegevens op 
te slaan en om te communiceren 
met CADD®-Solis infuuspompen.

PharmGuard® SureLink® remote 
ondersteuningssoftware
Biedt veilige ondersteuning 
en distributie van 
infuuspompfirmware en pc-/
serversoftware.



Specificaties CADD®-Solis ambulante infuuspomp

SPECIFICATIES EN VEREISTEN

Indicaties Intraveneuze, intra-arteriële, subcutane of 
intraperitoneale infusie, infusie in de nabijheid 
van zenuwen, in een operatiegebied (weke 
delen, lichaamsholte/chirurgische wondholte) 
en in de epidurale of subarachnoïdale 
ruimte. De pomp is bestemd voor therapieën 
die een constante infuussnelheid en/
of een intermitterende bolus en/of 
patiëntgecontroleerde doses en/of clinische 
bolussen vereisen.

Pompafmetingen 1,6 inch x 4 inch x 5 inch exclusief cassette of 
andere accessoires. 1,6 inch x 4 inch x 7 inch 
met aangesloten CM

Schermafmetingen 2,12 inch x 2,12 inch (320 pixels x 320 pixels)

Gewicht 21 oz (595 gram) inclusief 4-AA 
alkalinebatterijen, exclusief andere 
accessoires. 

Ingebouwde 
protocolbibliotheek 

Voor opslag van maximaal 500 protocollen

Beveiliging Cassette/toetsenblokvergrendeling en drie 
aan te passen veiligheidstoegangsniveaus: 
toetsenbordcode; gebruikerscode; 
administratorscode

Nauwkeurigheid +/– 6% (nominaal)

Toedieningsmethoden Continue snelheid; PCA-dosis; klinische bolus; 
intermitterende bolus

Reservoirvolume 0 tot 9999 mL; programmeerbaar in stappen 
van 1 mL, weergegeven in stappen van 0,1 mL

Eenheden Milliliter (mL), milligram (mg), microgram 
(mcg)

Concentratie mg/mL: 0,1 tot 0,5 mg/mL in stappen van 
0,1 mg/mL 0,5 tot 1 mg/mL stappen van 
0,5 mg/mL 1 tot 15 mg/mL in stappen van 1 
mg/mL 15 tot 100 mg/mL in stappen van 5 mg/
mL
mcg/mL: 1 tot 15 mcg/mL in stappen van 1 
mcg/mL
15 tot 100 mcg/mL in stappen van 5 mcg/mL
100 tot 500 mcg/mL in stappen van 100 mcg/
mL

Continue snelheid 0 tot 100 mL/uur (of mg- of mcg-equivalent)

PCA-dosis 0 tot 50 mL (of mg- of mcg-equivalent hiervan) 
Intermitterende bolus, klinische bolus en 
PCA-dosis: met standaard volume extensielijn: 
40-250 mL/uur met hoog volume extensielijn: 
40-500 mL/uur (hoog volume extensielijn 
alleen compatibel met model 2110 pompen)

PCA-dosisblokkering 1 minuut tot 24 uur in de volgende stappen: 
1 minuut voor de waarden tussen 1 en 20 
minuten, 5 minuten voor waarden tussen 20 
minuten en 24 uur

Max. doses per uur 1 tot 60

Hoeveelheid 
toedieningslimiet

0,1 tot 1000 mL (of mg- of mcg-equivalent) in 
stappen van: 
0,01 mL van 0,01 tot 0,5 mL 0,5 mL van 0,5 tot 
100 mL 1,0 mL van 100 tot 1000 mL

Intermitterende bolus 0 mL tot 50 mL (of mg- of mcg-equivalent)

Interval 
intermitterende bolus

0 tot 4 uur 

Uitstel bolus 0 tot 4 uur

Toegediend 0 tot 99.999,99 in stappen van 0,01 eenheden

Klinische bolus 0 tot 50 mL (of mg- of mcg-equivalent) 

Max. toedieningssnelheid Intermitterende bolus, klinische bolus 
en PCA-dosis: met standaard volume 
extensielijn: 40-250 mL/uur met hoog 
volume extensielijn: 40-500 mL/uur 

Toedieningslimietmethode Toedieningslimiet, max. doses per uur of 
niet in gebruik

Toedieningslimietperiode 1 tot 12 uur in stappen van 1 uur

Voedingsbronnen 4 AA (IEC LR6) alkalinebatterijen; 
AC-adapter; oplaadbare batterij of 
communicatiemodule 

Levensduur batterij 
(alkaline)

Ongeveer 113 uur bij 10 mL/uur
4 uur met communicatiemodule

Bescherming tegen vocht Spatwaterdicht (IPX4) conform IEC 60529

Eventlog 5000 events

Luchtdetector, integraal Aan of Uit

Luchtdetector, 
gevoeligheid

Laag – enkele luchtbel groter dan 2 mL 
Hoog – enkele luchtbel groter dan 150 uL 
of < 1 mL gedurende 15 minuten – 2 mL 
lucht/15 min en meerdere luchtbellen die 
accumuleren tot > 1 mL lucht gedurende 
15 minuten

Alarmen en berichten Meerdere aanpasbare alarmen zijn 
allemaal kleurgecodeerd, veel met de 
opties om te ‘bevestigen’ of ‘dempen’. 
Alarmen omvatten alarmen van hoge 
prioriteit; gemiddelde prioriteit; lage 
prioriteit; informatieve berichten en 
systeemstoringsalarmen

Alarmvolume Hoog, gemiddeld, laag
55 db (+/– 8 dB) zoals gemeten bij hoog 
volume

Geluidsthema alarm Standaard, krachtig, distinctief
Het distinctief thema is ontworpen 
om te voldoen aan de geluidssignalen 
en patronen die zijn vastgelegd in de 
veiligheidsnormen voor alarmsystemen 
op medische apparaten 

Hogedrukalarm 18 +/– 9 psi

Grafieken PCEA/PCA-dosisgrafiek; 
Intermitterende bolus-grafiek, 
PCEA/PCA en Intermitterende 
grafiek, toedieningsgeschiedenis en 
cirkeldiagram

Rapporten Status intermitterende bolus, toegediend- 
en dosistellers, toedieningslog, eventlog, 
samenvatting protocolbibliotheek, 
apparaatgegevens, zomertijd, huidig 
profiel/protocol, draadloze status, 
draadloze instelling, PCA-dosisgrafiek.

Overige
onderdelen

Scroll-toetsen; gebruikersinterface 
met taakgebaseerde softwarematige 
toetsen; cassettehendel; cassette/
toetsenblokvergrendeling; 
indicatielampjes; continue 
achtergrondverlichting met netvoeding; 
data-interfacepoort; handset; sensoren 
voor opwaartse en neerwaartse occlusie; 
adapter infuusstandaard; CADD™-
medicatiecassettereservoir; CADD®-Solis 
lockboxen; compatibel met CADD™-Solis 
medicatieveiligheidssoftware



SPECIFICATIES EN VEREISTEN

Systeemvereisten PharmGuard®  
medicatieveiligheidssoftware v4.1

Hieronder staan de minimale systeemvereisten voor de PharmGuard® 
Administrator of PharmGuard® Point of Care softwaretoepassing:

Besturingssystemen 
(32-bit)

Microsoft® Windows® XP Professional (SP3)
Microsoft® Windows Vista® Business Edition 
(SP2)
Microsoft® Windows® 7 Professional (SP1)
Microsoft® Windows® 8 Professional

Besturingssystemen 
(64-bit)

Microsoft® Windows Vista® Business Edition 
(SP2)
Microsoft® Windows® 7 Professional (SP1)
Microsoft® Windows® 8 Professional

Ondersteunde 
talen voor het 
besturingssysteem

Engels, Deens, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, 
Japans, Nederlands, Portugees, Zweeds, 
Noors en Fins.

Server Microsoft® SQL Server® 2005 of 2008 of 
2012 [Vereist indien de PharmGuard®-
softwaredatabase wordt geïnstalleerd op uw 
eigen exemplaar van Microsoft® SQL Server®. 
Microsoft® SQL Server® kan geïnstalleerd 
worden op de Microsoft® Windows Server® 
2003 of 2008 SP2 (x64) of 2012 die eventueel 
kan worden gehost met gebruik van VMware® 
ESXi virtuele servertechnologie.]

RAM 256 MB 

Ruimte op vaste schijf 70 MB (toepassing); 350 MB (database)

Poorten USB-poort en USB-kabel type A naar type 
Mini-B (voor aansluiting op een CADD®-Solis 
of CADD®-Solis VIP ambulante infuuspomp)

Scherm 1024 × 768 scherm met 16-bits videokaart

Navigatie Muis of ander aanwijsapparaat

Rapporten Adobe® Reader® 9.4 of hoger (om rapporten 
weer te geven die in PDF-indeling zijn 
geëxporteerd)

De volgende items zijn vereist om de functies voor het lezen 
van barcodes en het afdrukken van barcode-etiketten van de 
PharmGuard®-software te kunnen gebruiken. Raadpleeg de instructies 
van de fabrikant voor informatie over het installeren en configureren 
van lees- of afdrukapparatuur voor barcodes.

Een barcodescanner die als ‘Human Interface 
Device’ (HID) is geconfigureerd en compatibel 
is met Code 128-barcode

Een printer waarmee labels van 1,5 inch 
(3,81 cm) hoog en 3 inch (7,62 cm) breed als 
afbeelding kunnen worden afgedrukt

USB-poorten voor aansluiting op de 
barcodelezer en/of barcode-etikettenprinter

Systeemvereisten PharmGuard® Server-software v2.1

PharmGuard® 
Server-software

Installeren op door het ziekenhuis 
geselecteerde onafhankelijke hardware
Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012 
(systeemeigen of gevirtualiseerd)
Vereist Microsoft®.NET Framework v4.5 
Ondersteunt VMWare® ESX 5.X en Microsoft® 
Windows Server® 2008 Hyper-V®

Transacties: XML/SOAP via secure sockets die 
SSL gebruiken

Enkele serverconfiguratie

Hardware Web, database en medisch apparaat-
toepassingsserver gecombineerd met:
Twee 64-bits processors ontworpen of 
gecertificeerd voor Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 of Windows Server® 2012
48 GB RAM met 16 GB gereserveerd voor SQL 
Server® 
1 TB voor dataopslag voor 1000 apparaten bij 
volledig gebruik voor twee jaar

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® SQL Server® 2012
Microsoft® .NET Framework v4.5

Configuratie met meerdere servers

Afzonderlijkse databaseserver

Hardware Twee 64-bits processors ontworpen of 
gecertificeerd voor Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 of Windows Server® 2012
16 GB gereserveerd voor SQL Server®

2 TB voor dataopslag voor 2000 apparaten bij 
volledig gebruik voor twee jaar

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® SQL Server® 2012
Microsoft® .NET Framework v.4.5

Afzonderlijke webserver 

Hardware Twee 64-bits processors ontworpen of 
gecertificeerd voor Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 of Windows Server® 2012
16 GB RAM-geheugen 
40 GB+ aan vrije schijfruimte

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® .NET Framework v4.5

Afzonderlijke toepassingsserver voor medische apparaten (MDS) 

Hardware Eén 64-bits processor ontworpen of 
gecertificeerd voor Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 of Windows Server® 2012
16 GB RAM-geheugen 
120 GB+ aan vrije schijfruimte

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® .NET Framework v4.5

Afzonderlijke PharmGuard® Interoperability Platform-serversoftware

Hardware Twee 64-bits processors ontworpen of 
gecertificeerd voor Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 of Windows Server® 2012
32 GB RAM-geheugen
450 GB+ aan vrije schijfruimte

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
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CADD®-Solis ambulante infuuspomp met  
draadloze communicatie

Veilig, eenvoudig, slim en zeker. Nu slimmer met draadloze communicatie

Specificaties draadloze communicatiemodule

Type batterij Oplaadbare lithium-ionbatterij (2 cellen)
Equivalente lithium-inhoud < 1,6 gram

Vermogen batterij 18,7 Wh (geheel geladen)

Uitgangsspanning 
batterij

3,6 V (nominaal)

Gewicht oplaadbare 
batterij

< 100 g

Levensduur batterij 400 volledige cycli (opladen/ontladen) bij 
kamertemperatuur, 23 °C (73 °F)
Cyclus voor batterij ontladen: 4 uur bij 
nominale omstandigheden

Maximale oplaadtijd 
(batterij bijna leeg tot 
volledig opladen)

10 uur wanneer deze in AC-adapter is 
gestoken

802.11 a/b/g Network Configurations Supported

Netwerkmodus Selecteer de netwerkmodus die overeenkomt 
met het netwerk:
802.11 a/b/g
802.11 b/g
802.11 a

Verificatiemodus OPEN
WPA-Enterprise
WPA2-Enterprise
WPA-Personal
WPA2-Personal

EAP-modus Geen
TLS
TTLS
PEAPV0 (PEAP met MS-CHAPv2)
PEAPV1 (PEAP met GTC)
LEAP
OPMERKING: De EAP-modus is niet van 
toepassing op de verificatiemodus OPEN, 
WPA-Personal, WPA2-Personal.

Versleutelingsmodus De versleutelingsmodus voor het netwerk:
TKIP
CCMP

Draadloze 
versleutelingssleutel

U kunt een sleutel invoeren van 64 tekens of 
een wachtwoordzin van 8 tot 63 afdrukbare 
ASCII-tekens.
OPMERKING: Dit veld wordt niet gebruikt bij 
Enterprise-verificatiemodi.

Identiteit Voer uw indentiteit in (indien nodig)

Clientcertificatie Clientcertificaat Blader om het 
clientcertificaatbestand te selecteren (in .pem-
indeling met maximale grootte van 4000 bytes)
Clientsleutel: Blader om het 
clientsleutelbestand te selecteren (in .pem-
indeling met maximale grootte van 2000 bytes)
Wachtwoord voor private sleutel: Voer uw 
wachtwoord voor private sleutel in
Autoriteitscertificaat: Blader om het 
autoriteitscertificaatbestand te selecteren (in 
.pem-indeling met maximale grootte van 4000 
bytes)

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5 
1831 Diegem 
Tel.: +32 (0)2 704 49 00 
Email: belgium@smiths-medical.com
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