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Point of Care, hjälp 

Om Point of Care-programmet 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Med ensamrätt. 

Svensk och internationell upphovsrättslag skyddar denna datorprodukt. Otillåten kopiering eller 
distribution av programmet, eller delar av det, kommer att beivras och kan förutom 
skadeståndskyldighet medföra böter och enligt lag fängelsestraff. 

CADD-Solis, CADD-Prizm samt designmärkena CADD och Smiths Medical är varumärken som tillhör 
Smiths Medical. Symbolen ® indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och 
registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns 
är firmanamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. 

Översikt 

Med hjälp av CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan man använda en dator för 
att skicka pumpprogram till CADD®-Solis (modell 2100, modell 2110) och CADD-Prizm® PCS II 
(programversion H) ambulatoriska infusionspumpar. 

I CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care används en behandlingsbaserad 
protokolldatabas, som ställs in med användning av CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator-programmet. Du kan också använda Point of Care för att visa och skriva ut 
pumprapporter från protokolldatabasen. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care består av följande funktioner (flikar): 

• Protokoll: På denna flik väljer du behandling, relaterad kvalifikator samt det läkemedel som du
vill skicka till pumpen. Från denna flik kan du redigera och granska parametrarna, verifiera
läkemedels-ID med hjälp av en streckkodsläsare samt skicka protokollet till pumpen.

• Rapporter: Den här fliken används för att hämta och visa rapporter från pumpen. Du kan
hämta en sparad rapport från CADD®-Solis eller CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk
infusionspump från rapportdatabasen eller från en ansluten CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk
infusionspump. När rapporten visas kan den skrivas ut och sparas.

Varningar 
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Läs noga igenom CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care installations- och 
tekniska handbok och dessa hjälpämnen innan du använder CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Point of Care. 

Underlåtelse att följa varningar, försiktighetsåtgärder och anvisningar ordentligt kan leda till 
dödsfall eller allvarlig skada på patienten. 

• Följ klinikens processer för säkerhetskopiering och återställning av information i databasen för
protokollarkiv.

• När viktbaserade tillförselparametrar används måste du se till att alla vikter anges i kilogram.

• När ett viktbaserat protokoll används programmeras kontinuerlig hastighet genom inmatning av
enheter/kg/tim, och behovs- eller PCA-dosmängden och tillförselgränsen programmeras genom
inmatning av enheter/kg. På pumpens LCD-skärm visas kontinuerlig hastighet i enheter
(milligram, mikrogram, milliliter) per timme och behovs- eller PCA-dosen samt tillförselgränsen
visas i enheter (milligram, mikrogram, milliliter). Därför kommer eventuella ytterligare
dosjusteringar på pumpen att ske i enheter/tim eller enheter.

• Granska alltid noga programmet på pumpen efter att den har programmerats för att verifiera att
pumpen har programmerats på korrekt sätt.

• När du skannar en streckkod för att läsa in ett läkemedels-ID måste du alltid kontrollera visuellt
att korrekt streckkodsinformation har matats in i programmet efter skanningen.

• Inspektera alla kabeltillbehör för skador. Använd inte kabeltillbehören om ledningarna är
exponerade, anslutningen eller justeringsstiften är böjda eller skadade på något sätt.

• Vi rekommenderar starkt att inloggning och/eller fysisk tillgång till den dator som innehåller
databasen för protokollarkiv begränsas för att förhindra åtkomst av icke behöriga användare.

• Att använda ett för gammalt protokollarkiv eller databas för protokollarkiv kan orsaka felaktig
programmering av pumpen. Kliniken bör ha en tydligt definierad process för arkivering,
säkerhetskopiering och återställning av databasen för protokollarkiv.

Viktiga anmärkningar 

• CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care är inte avsett att ersätta medicinsk
personal, klinisk expertis och bedömning av patienten.

• Användaren måste göra sig väl införstådd med funktionerna på, användningen av och
tillbehören till CADD®-Solis ambulatoriska infusionspump och CADD-Prizm® PCS II
ambulatoriska infusionspump (programversion H) före användning.

• Hjälpavsnitten gäller endast CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care. För
detaljerade anvisningar, specifikationer, varningar, garanti och övrig information om
användningen av CADD®-Solis eller CADD-Prizm® PCS II (programversion H) mobila
infusionspumpar, se den bruksanvisning som medföljer pumpen.

• Framtida uppdateringar av datorns operativsystem, .NET Framework, SQL, installation av
andra program på Point of Care-datorn, ändring av regionala inställningar och språkalternativ -
standard- och formatinställningar eller avinstallation av installerade komponenter kan påverka
driften av CADD™-Solis Medication Safety Software. Kliniken bör ha en tydligt definierad
process för kvalificering av befintliga program med nya versioner av operativsystem.

• Om det inte går att använda CADD™-Solis Medication Safety Software för att programmera
pumpen på grund av oförmåga att köra programmet eller ansluta till pumpen ska du följa
klinikens policy och rutiner för att programmera pumpen manuellt.

• Om CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care-programmet installeras på en
dator som inte är nätverksansluten till databasen med protokollarkiv måste protokollarkiven
hämtas in genom att exportera dem från CADD™-Solis Medication Safety Software –
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Administrator-programmet med hjälp av ett bärbart medium och därefter importeras till Point of 
Care. 

• För CADD-Prizm® PCS II-pumprapporter måste pumpen vara inställd på samma datum- och
tidsformat som datorn för att rapporterna ska visas på korrekt sätt.

Kommunikation med pumpen  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care låter dig ansluta din PC till en CADD-Prizm® 
PCS II (programversion H) ambulatorisk infusionspump med ett gränssnittskabel/nollmodemkabelset, 
eller ansluta till en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump med en USB-kabel. 

När pumpen anslutits till datorn kan du göra följande från Point of Care: 

• Välja ett protokoll baserat på en behandling, kvalifikator och läkemedel.

• Redigera och granska patientspecifika parametrar.

• Programmera en patients pump.

• Verifiera ett läkemedels-ID med hjälp av en streckkodsläsare eller genom att manuellt skriva in
läkemedels-ID.

• Visa pumprapporter.

OBS! För att skicka ett nytt protokoll till en pump måste pumpen stoppas. 

Ansluta pumpen till datorn  

Om du vill skicka ett protokoll till en pump eller hämta pumprapporter, måste pumpen vara ansluten till 
datorn. 

Verifiera att pumpen är påslagen och följ sedan nedanstående steg för att ansluta en pump till datorn. 

För en CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspump (med mjukvaruversion H), som 
använder gränssnittskabel/nollmodemkabelset: 

1. Ansluten den ände av NOLL-modemkabeln som har 9 stifthål till den seriella porten på datorns
baksida och dra åt skruvarna.

2. Anslut den andra änden av NOLL-modemkabeln till den stora kopplingen på gränssnittskabeln.

3. Anslut den andra änden av gränssnittskabeln till uttaget "Data in/ut" på pumpen.
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A - NOLL-modemkabel 
B - Gränssnittskabel 

För en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump (modell 2100, modell 2110) med användning av 
en USB-kabel: 

1. Anslut USB-kontakten typ A till datorn.

2. Anslut USB-kontakten typ mini-B till sidan av pumpen.
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A - USB-kontakt typ A 
B - USB-kontakt typ mini-B 

Ändra ditt lösenord 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care låter dig ändra ditt lösenord. Du behöver inte 
vara inloggad i Point of Care-programmet för att ändra ditt lösenord. När du ändrar lösenordet behöver 
du ditt nuvarande lösenord. 

OBS! Om du har glömt ditt lösenord eller inte kan logga in, ska du kontakta din administratör för 
CADD™-Solis Medication Safety Software för att få ditt lösenord återställt. 

Gör så här för att ändra ditt lösenord: 

1. Välj Verktyg > Ändra lösenord i menyfältet.

2. Ange ditt användar-ID.

3. Ange det gamla lösenordet.

4. Ange det nya lösenordet och bekräfta sedan det nya lösenordet genom att ange det på nytt i fältet
Bekräfta nytt lösenord.

5. Klicka på OK. Ett meddelande visas för att bekräfta att lösenordet har ändrats.

Stänga Point of Care  

För att stänga Point of Care-programmet väljer du Fil i menyfältet och klickar på Avsluta. 

Systeminställning 

Pumpval  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan konfigureras för användning med 
följande pumpar: 
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• CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump (modell 2100, modell 2110)
• CADD-Prizm® PCS II (programversion H) ambulatorisk infusionspump

Val av pump görs under installationen av CADD™-Solis Medication Safety Software, men kan ändras 
efter installationen. 

Gör så här för att ändra valen av pump: 

1. Välj Verktyg > Pumpval i menyfältet.

2. I dialogrutan Pumpval lägger du till en pump genom att markera dess ruta. För att ta bort en pump
avmarkerar du dess ruta.

3. Klicka på OK.

När du loggar in i CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care och endast en pumptyp är 
vald, visas endast denna pumptyp. Om mer än en pumptyp är vald visas en rullgardinslista där du kan 
välja den pumptyp du arbetar med. När du valt pumptyp visas de protokoll som du har åtkomst till för 
denna pumptyp. 

Anslutning till ett protokollarkiv 

En anslutning till för protokollarkivets databas (på datorn eller på en nätverksserver) krävs för att logga 
in i CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care och få åtkomst till ett protokollarkiv. 

Inställningarna för anslutning till protokollarkivets databas ställs normalt in i samband med installationen 
av CADD™-Solis Medication Safety Software. En användare med systemadministratörsbehörighet kan 
modifiera dessa inställningar efter behov. 

OBS! För att ansluta till ett protokollarkivs databas måste du vara auktoriserad av din klinik för 
databasen och ha lämpliga databasplats- och anslutningsinställningar. Kontakta den administrator som 
är ansvarig för CADD™-Solis Medication Safety Software-databasen på din klinik för mer information. 

Gör så här för att ändra inställningarna för anslutning till protokollarkivet: 

1. Klicka på Protokoll > Arkivanslutning från menyfältet.

2. Ange servernamn och avancerade anslutningsinställningar för ditt protokollarkivs databas i
dialogrutan Arkivanslutning. Om databasen finns på den lokala datorn behöver normalt endast
servernamnet anges.

3. I området verifiera behörighet måste ett användar-ID och lösenord för ett användarkonto med
systemadministratörsrättigheter för CADD™-Solis Medication Safety Software anges.

4. I rullgardinslistan Arkivnamn väljer du det protokollarkiv som du vill ansluta till.

5. Klicka på Anslut.

6. Ett meddelande visas som bekräftar att anslutningen lyckats. Klicka på OK. Namnet på anslutet
protokollarkiv visas i statusfältet längst ned i Point of Care-fönstret.

OBS! Om ett meddelande visas som uppger att anslutningen inte lyckades eller att du har ogiltiga 
eller otillräckliga rättigheter ska du kontakta den administratör som är ansvarig för CADD™-Solis 
Medication Safety Software-databasen på din klinik för att få korrekt anslutningsinformation 
och/eller användarrättigheter. 

7. När anslutningen till protokollarkivet arkivet har gjorts kan användare av denna installation av
Point of Care logga in i protokollarkivet.
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OBS! Om databasanslutningen ändras eller anslutning till ett annat protokollarkiv krävs, upprepar 
du denna procedur för att upprätta anslutning till den databasen och det protokollarkivet. 

Import av ett protokollarkiv 

Om du inte kan komma åt ett protokollarkiv från en nätverksdatabas kan du importera protokollarkivet till 
den databas som är installerad på den lokala datorn. 

Användare med protokolladministratörsbehörighet kan importera protokollarkiv från en annan CADD™-
Solis Medication Safety Software-databasserver eller från en tidigare exporterad databasfil från 
CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. Efter import av ett protokollarkiv finns det 
fler alternativ som låter dig importera användare, användnings- och pumploggar samt ställa in att 
importerade protokoll inte ska vara aktiva. 

Gör så här för att importera ett protokollarkiv från en databasserver eller -fil: 

1. Välj Protokoll > Importera arkiv i menyfältet. Dialogrutan Importera arkiv visas.

2. För att importera från en annan databasserver väljer du Importera från server och anger
servernamn och avancerade anslutningsinställningar (förvalda värden finns) till databasservern.

– ELLER –

Om du importerar från en tidigare exporterad databasfil väljer du Importera från fil, klickar på 
Bläddra och väljer sedan platsen och filnamnet för den exporterade databasfilen (*.smd-fil). 

3. Om du inte redan är inloggad som användare med protokolladministratörsrättigheter anger du i
området verifiera behörighet ett Anv.-ID och Anv. lösenord för en användare med
protokolladministratörsrättigheter.

4. Klicka på Hämta arkivlista. Vald databasserver eller -fil läses in och en lista över protokollarkiv
visas. För att se beskrivningen på ett protokollarkiv, datum/tid för senaste ändring samt
versionnummer, klickar du på det för att välja det.

5. Klicka för att placera en bock bredvid de protokollarkiv du vill importera.

6. Ställ in importalternativ genom att klicka för att placera en bock bredvid önskade alternativ:
• Importera användare: Alla användare i databasen eller datafilen ska kopieras till den

anslutna databasen. Nya användare kommer att läggas till, befintliga användare får sina
rättigheter uppdaterade (inklusive alla användarlösenord) och inga användare ska raderas.

• Importera användningsloggar: Alla användningsloggar i databasen eller datafilen ska
kopieras till den anslutna databasen.

• Importera pumploggar: All pumploggsinformation ska kopieras till den anslutna
databasen.

• Importera protokoll som ej aktiva: Alla protokoll i databasservern eller -filen ska som
standard vara inaktiva när de kopieras till databasen. Därför måste du granska/redigera
och ställa in protokollen som aktiva med hjälp av CADD™-Solis Medication Safety
Software – Administrator-programmet innan de kan skickas till en pump.

OBS! Importalternativen är inte tillgängliga för val om källdatabasservern eller -filen inte innehåller 
tillämpliga data. Till exempel är inte användningsloggar tillgängliga för import om protokollarkiven 
exporterades utan att användningsloggarna togs med. 

7. Klicka på OK för att importera valda protokollarkiv.

Gränssnittskabel-/nollmodemkabelset 
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Gränssnittskabel-/NOLL-modemkabelsetet används endast för kommunikation mellan datorn och 
CADD-Prizm® PCS II ambulatoriska infusionspump. Gränssnittskabel-/NOLL-modemkabelsetet 
(artikelnummer 21-6144) kan beställas från Smiths Medicals Kundtjänst. 

A - NOLL-modemkabel 
B - Gränssnittskabel 

OBS! CADD®-Solis ambulatoriska infusionspump använder en USB-kabel för anslutning till datorn. 

Inställning av kommunikationsporten (COM) 

Endast för CADD-Prizm® PCS II (programversion H) ambulatoriska infusionspumpar, ansluts pumpen 
till datorn med ett gränssnittskabel-/nollmodemkabelset. 

Efter installationen är CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care inställd för att 
kommunicera med pumpen via COM1-porten. Om anslutningen till datorn gjorts på en annan port än 
COM1 måste du ändra portinställningen i Point of Care. 

OBS! Användarinloggning krävs inte för att ställa in COM-port. 

Gör följande för att ställa in COM-port: 

1. Välj Inställningar > Välj COM-port i menyfältet.

2. Ange korrekt COM-portnummer i dialogrutan Välj COM-port.

OBS! Om du behöver ta reda på vilken port du ska välja navigerar du till systemegenskaper (välj
system i Windows kontrollpanel). Klicka på knappen Enhetshanteraren på fliken Maskinvara i
dialogrutan systemegenskaper. Klicka på ”+” bredvid portar (COM & LPT). Ange den COM-port
som visas där (i steg 2 ovan).
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3. Klicka på OK.

USB-kabel 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan kommunicera med en CADD®-Solis 
(modell 2100, modell 2110) ambulatorisk infusionspump via en USB-kabel. Kabeln måste ha en USB-
kontakt typ A för anslutning till datorn och en USB-kontakt typ mini-B för anslutning till pumpen. 

Point of Care-programmet kan användas för att skicka ett protokollarkiv eller hämta pumphistorik via 
USB-kabeln när denna är ansluten till CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump. 

USB-kabel kan köpas i en lokal datorbutik. 

OBS! Använd inte en USB-kabel som är längre än 2 meter. Att överskrida denna längd kan öka 
pumpens känslighet mot extern elektromagnetisk interferens. 

A - USB-kontakt typ A 
B - USB-kontakt typ mini-B 

Protokoll och protokollarkiv 

Vad är ett protokoll? 

Ett protokoll är en samling inställningar för tillförsel av läkemedel och andra inställningar på en pump 
som utgör pumpens program. I CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan du välja 
ett protokoll som ordinerats av en legitimerad läkare genom att välja behandling, kvalifikator och 
läkemedel. 

När du väljer ett protokoll som ska skickas till en pump får du de pumpparametrar som definierats i 
protokollet och kan ändra dessa efter eventuella ändringsbara patientspecifika parametrar som 
ordinerats. När du ställt in eventuella patientspecifika parametrar och verifierat dessa efter vad som 
krävs i protokollet kan du skicka protokollet till pumpen. 
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OBS! CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan endast användas för att skicka ett 
enstaka protokoll till CADD®-Solis och CADD-Prizm® PCS II (programversion H) ambulatoriska 
infusionspumpar. För att skicka ett enstaka protokoll till en CADD®-Solis VIP ambulatorisk 
infusionspump måste CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet användas. 

Vad är ett protokollarkiv? 

Ett protokollarkiv är en samling protokoll. Protokollarkiven skapas i CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Administrator. 

Användare av CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan få tillstånd för åtkomst till 
valda protokollarkiv samt att skicka protokollarkiv och protokoll till pumpar. Kontakta den administratör 
som ansvarar för CADD®-Solis Medication Safety Software på din klinik för att få information om just 
ditt användarkonto och rättigheter. 

OBS! CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan endast användas för att skicka ett 
protokollarkiv till en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump. För att skicka ett protokollarkiv till en 
CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspump måste du använda CADD®-Solis Medication Safety 
Software – Administrator-programmet. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care får åtkomst till protokollarkiv från en ansluten 
lokal eller serverdatabas. Från Point of Care kan du dessutom importera protokollarkiv från filer som 
tidigare exporterats från Administrator-programmet. 

Logga in i protokollarkivet 

Du använder fälten för användar-ID och lösenord högst upp i Point of Care-fönstret för att logga in i 
protokollarkivet. När du har loggat in kan du välja behandlingar, kvalifikatorer och läkemedel, samt 
skicka protokoll till dina valda pumpar. 

OBS! För att logga in i protokollarkivet måste en anslutning till protokollarkivet ha ställts in för din 
installation av CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care. Dessutom måste du ha ett 
användarkonto med rätt att få åtkomst till protokollarkivet. Kontakta din CADD™-Solis Medication Safety 
Software-administratör för mer information. 

Gör så här för att logga in i protokollarkivet: 

1. Ange ditt Användar-ID och Lösenord till CADD™-Solis Medication Safety Software.

2. Klicka på Logga in.

3. Så snart du loggat in blir rullgardinslistan Pump tillgänglig så att du kan välja önskad pump (om
din Point of Care är inställd för flera olika typer av pumpar).

4. När du valt din pump väljer du det protokoll du vill skicka till pumpen.

Välja ett protokollarkiv 

Fliken Protokoll används för att välja ett protokoll för visning, för att modifera ändringsbara parametrar 
för ett protokoll samt för att skicka ett protokoll till en pump. 

OBS! För CADD®-Solis ambulatoriska infusionspumpar går det inte att ladda ned ett enskilt protokoll till 
en pump som har samma protokoll (samma behandling, kvalifikator och läkemedelsnamn) i sitt 
protokollarkiv. 

Gör så här för att välja ett protokoll: 

1. Kontrollera att fliken Protokoll är vald efter att du loggat in i protokollarkivet. (Om mer än en
pumptyp är tillgänglig i pumplistan väljer du önskad pumptyp).
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2. Klicka för att välja en Behandling från listan. Om administratören gjort några kommentarer om
behandlingen visas dessa i rutan nedanför.

3. Klicka för att välja en Kvalifikator från listan. Om administratören gjort några kommentarer om
kvalifikatorn visas dessa i rutan nedanför.

4. Klicka för att välja ett Läkemedel från listan.

OBS! Om du valt fel behandling, kvalifikator eller läkemedel kan du när som helst gå tillbaka till
rutan Behandling genom att klicka på Återställ.

5. Klicka på Fortsätt.

Om protokollet definierats som viktbaserat visas dialogrutan Viktbaserat protokoll, annars kommer
du direkt till skärmen Patientspecifika parametrar.

Modifiera patientspecifika parametrar 

Patientspecifika parametrar visas och kan ändras (om administratören har ställt in att de ska kunna 
visas och ändras) efter att du valt ett protokoll. Skärmen patientspecifika parametrar innehåller 
parametrar som är specifika för protokollet, inklusive sådana som du kan justera för den specifika 
patienten, efter vad som ordinerats. 

Gör så här för att modifiera patientspecifika parametrar: 

1. Efter att du valt ett protokoll visas alla patientspecifika parametrar som definierats i protokollet för
att vara synliga och ändringsbara på skärmen ändra/granska. När det finns patientspecifika
parametrar visar fälten ändringsbara värden. Du kan skriva för att ändra ett ändringsbart värde
och använda tab-tagenten för att gå till nästa ändringsbara parameter. Du kan också använda
upp- eller nedknapparna till höger om en ändringsbar parameter för att öka eller minska det
önskade värdet. Dessutom kan du använda musen för att klicka och dra den svarta pilen för att
välja önskat värde.

OBS! Om du justerar en parameter utanför de mjuka gränser som definieras i protokollet visas en 
orange indikation för denna parameter. Om protokollet kräver att kommentarer läggs till när du 
anger ett värde som ligger utanför den mjuka gränsen visas dialogrutan Ange en kommentar. 

2. Efter att du ändrat de patientspecifika parametrarna klickar du på Skicka till pump.

3. Om några verifieringar krävs för protokollet (verifiering av sjuksköt. och/eller läkemedelsverifiering)
får du en uppmaning att ange detta.

Viktbaserade protokoll 

Beroende på typen av protokoll och din kliniks rutiner och arbetsmetoder kan administratören 
konfigurera att protokollet ska vara viktbaserat. Om du har valt ett protokoll som är viktbaserat visas 
dialogrutan "Viktbaserat protokoll" efter att du klickar på Fortsätt. Då visas det protokoll du just valde 
och du uppmanas ange patientens vikt. 

VARNING! När viktbaserade tillförselparametrar används måste du se till att alla vikter anges i kilogram. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda till oönskad programmering av pumpen och, beroende på vilken 
typ av läkemedel som administreras, dödsfall eller allvarlig personskada på patienten. 

VARNING! När ett viktbaserat protokoll används programmeras kontinuerlig hastighet genom inmatning 
av enheter/kg/tim, och behovs- eller PCA-dosmängden och tillförselgränsen programmeras genom 
inmatning av enheter/kg. På pumpens LCD-skärm visas kontinuerlig hastighet i enheter (milligram, 
mikrogram, milliliter) per timme och behovs- eller PCA-dosen samt tillförselgränsen visas i enheter 
(milligram, mikrogram, milliliter). Därför kommer eventuella ytterligare dosjusteringar på pumpen att ske 
i enheter/tim eller enheter. 
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För viktbaserade protokoll: 

1. Ange patientens vikt i kilogram i dialogrutan viktbaserat protokoll.

2. Klicka på Fortsätt för att gå vidare till skärmen patientspecifika parametrar.

Verifiering av sjuksköt.  

Verifiering av sjuksköterska 2 kan krävas innan du skickar protokollet till pumpen. Om detta krävs eller 
ej bestäms av administratören. Om det är ett krav visas dialogrutan Verifiering av sjuksköt. efter att du 
klickat på Skicka till pump i fönstret Patientspecifika parametrar. 

OBS! Beroende på hur protokollet är inställt måste du kanske ange en kommentar innan du går vidare 
till denna skärm. 

I dialogrutan Verifiering av sjuksköt. 2 ska en andra sjuksköterska som verifierar protokollet ange sitt 
användar-ID och lösenord till CADD™-Solis Medication Safety Software. 

Gör så här när dialogrutan Verifiering av sjuksköt. 2 visas: 

1. Låt en andra sjuksköterska verifiera de patientspecifika parametrarna.

2. Om du är den andra sjuksköterskan och anser att parametrarna är acceptabla:

a. Ange ditt användar-ID och lösenord.

b. Klicka på Fortsätt.

3. Om du är den andra sjuksköterskan och anser att parametrarna är oacceptabla:

a. Ange inte ditt användar-ID och lösenord.

b. Klicka på Tillbaka och låt den första sjuksköterskan korrigera parametrarna.

c. Upprepa ovanstående steg.

Verifiering av läkemedels-ID  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care låter dig verifiera att det läkemedel som 
specificerats för protokollet är samma läkemedel som ska administreras med pumpen. 

Gör så här för att verifiera läkemedels-ID när du skickar ett protokoll till en pump: 

Administratören avgör om verifiering av läkemedels-ID krävs när ett protokoll skickas till pumpen. Om 
detta steg krävs visas fönstret verifiera läkemedel sedan du klickat på Skicka till pump på skärmen 
Patientspecifika parametrar. 

OBS! Om administratören kräver en kommentar när parametrar har modifierats och/eller verifiering av 
sjuksköterska 2 visas fönstret "verifiera läkemedel” efter fönstret "ange kommentar” och/eller "verifiering 
av sjuksköt". 

1. Om du har en streckkodsläsare ansluten till din dator, läser du av den streckkod som motsvarar
det läkemedel som du tänker använda. Du kan också skriva in läkemedels-ID manuellt.

VARNING! När du scannar en streckkod för att läsa in ett läkemedels-ID måste du alltid 
kontrollera visuellt att korrekt streckkodsinformation har matats in i programmet efter skanningen. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda till oönskad programmering av pumpen och, beroende på 
vilken typ av läkemedel som administreras, dödsfall eller allvarlig personskada på patienten. 

2. Klicka på Fortsätt. Om läkemedels-ID är ogiltigt visas ett meddelande som anger att läkemedels-
ID inte stämmer med protokollet. Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till fönstret verifiera
läkemedel. Kontrollera läkemedlet igen eller ange läkemedels-ID på nytt och fortsätt.
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OBS! Gå inte vidare om det finns några frågetecken kring verifieringen av läkemedels-ID. 

Skicka ett protokoll till pumpen  

Du kan starta sändning av ett protokoll till pumpen från skärmen Patientspecifika parametrar. 

Gör så här för att skicka ett protokoll till pumpen: 

1. Anslut pumpen till datorn och kontrollera att pumpen är påslagen och stoppad (se
bruksanvisningen till pumpen för information om hur den används). Om du använder en CADD®-
Solis-pump måste den dessutom vara på startsidan.

2. När du valt ett protokoll och gjort lämpliga modifieringar av patientspecifika parametrar klickar du
på Skicka till pump.

3. Om ett fönster öppnas och begär en kommentar, ange en kommentar.

4. Om ett fönster öppnas och begär verifiering av sjuksköterska 2 följer du klinikens rutiner för
verifiering av sjuksköterska 2.

5. Om ett fönster öppnas och begär verifiering av läkemedels-ID, verifiera läkemedels-ID.

VARNING! När du scannar en streckkod för att läsa in ett läkemedels-ID måste du alltid 
kontrollera visuellt att korrekt streckkodsinformation har matats in i programmet efter skanningen. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda till oönskad programmering av pumpen och, beroende på 
vilken typ av läkemedel som administreras, dödsfall eller allvarlig personskada på patienten. 

6. Klicka på Skicka. Fönstret Skicka till pump öppnas och visar status på protokollet medan detta
skickas till pumpen.

7. Så snart displayen visar att pumpen har programmerats har du möjlighet att skriva ut protokollet.

8. Du kan klicka på Stäng för att återgå till huvudskärmen.

VARNING! Granska alltid noga programmet på pumpen efter att den har programmerats för att verifiera 
att pumpen har programmerats på korrekt sätt. Underlåtelse att göra detta kan leda till oönskad 
programmering av pumpen och, beroende på vilken typ av läkemedel som administreras, dödsfall eller 
allvarlig skada på patienten. 

Visa en protokolldetaljrapport 

Du kan visa, spara och skriva ut en protokolldetaljrapport för valfritt protokoll. Protokolldetaljrapporten 
innehåller det datum när protokollet senast ändrades, vilket protokollarkiv protokollet tillhör, associerad 
behandling, kvalifikator och läkemedel samt vilka inställningar för tillförsel, larm, säkerhet, visning och 
ljud som specificerats i protokollet. 

OBS! Protokolldetaljrapporten går bara att läsa, det går inte att göra några ändringar i den. Om du 
behöver göra ändringar för ett protokoll ska du kontakta administratören. 

Gör så här för att visa och skriva ut en protokolldetaljrapport: 

1. Kontrollera att fliken Protokoll är vald och följ steg 1-4 för att välja ett protokoll genom att välja
behandling, kvalifikator och läkemedel.

2. Välj Protokoll > Protokolldetaljer i menyfältet.

3. Protokolldetaljrapporten visas. Klicka på knappen skrivaren i verktygsfältet för att skriva ut
rapporten. Klicka på knappen Export (diskettikonen) för att spara rapporten som en Microsoft®
Excel®-fil eller en PDF-fil. Om rapporten är längre än en sida kan du använda knapparna för Sida
framåt och bakåt i verktygsfältet för att visa nästa eller föregående sida.
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Ange kommentarer för de patientspecifika parametrarna 

Du kan bli tvungen att ange en kommentar om du har justerat en parameter utanför det mjuka 
gränsintervallet (beroende på vilka inställningar administratören gjort för protokollet). Om detta steg 
krävs visas dialogrutan ange en kommentar sedan du klickat på Skicka till pump på skärmen 
Patientspecifika parametrar. 

Gör så här för att ange en kommentar: 

1. Skriv in en kommentar enligt din kliniks standard i dialogrutan Ange en kommentar.

2. Klicka på Fortsätt.

OBS! Beroende på hur protokollet är inställt kan du bli tvungen att göra en verifiering av sjuksköt.
och/eller verifiera det läkemedels-ID du använder innan protokollet kan skickas till pumpen.

Skicka arkiv 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan användas för att skicka ett protokollarkiv 
till en CADD®-Solis (modell 2100, modell 2110) ambulatorisk infusionspump. 

OBS! För att skicka ett protokollarkiv till en CADD®-Solis VIP (modell 2120) ambulatorisk 
infusionspump måste CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet användas. 

Gör så här för att skicka ett protokollarkiv till en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspump: 

1. Anslut pumpen till datorn och kontrollera att pumpen är påslagen och stoppad (se
bruksanvisningen till pumpen för information om hur den används). När ett arkiv skickas till en
CADD®-Solis-pump måste pumpen vara på hemskärmen.

2. Välj Protokoll > Skicka arkiv i CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care.

3. Om du inte redan är inloggad med ett användarkonto som har rättighet att skicka arkiv uppmanas
du ange ett användar-ID och lösenord för att gå vidare.

OBS! Om administratören inte har gett dig tillstånd att skicka arkiv eller inte har gjort ett protokoll 
aktivt kan du inte välja eller skicka ett protokollarkiv. 

4. Välj det protokollarkiv som du vill skicka till pumpen i dialogrutan Skicka arkiv.

OBS! Dialogrutan Skicka arkiv visar endast protokollarkiv som innehåller aktiva, icke viktbaserade
protokoll som den inloggade användaren har rätt att använda.

5. Klicka på Skicka till pump. (Om du vill visa och skriva ut en översiktsrapport arkiv med
detaljinformation om de protokoll som ingår i valt protokollarkiv klickar du på Skriv ut).

Dialogrutan Skicka arkiv visar status samt ett meddelande som anger när protokollarkivet har 
hämtats till pumpen. Om protokollarkivet inte kunde laddas ned visas ytterligare information. 

6. Klicka på knappen Stäng när du är klar.

VARNING! Granska alltid noga programmet på pumpen för att verifiera att pumpen har programmerats 
på korrekt sätt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till oönskad programmering av pumpen och, 
beroende på vilken typ av läkemedel som administreras, dödsfall eller allvarlig personskada på 
patienten. 

Rapporter 

Hämta en rapport från pumpen  

OBS! För att en rapport från en pump ska kunna bearbetas måste pumpen vara ansluten till datorn. 
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OBS! För att rapporter från CADD-Prizm® PCS II ambulatoriska infusionspump ska visas korrekt måste 
pumpen vara inställd på samma datum- och tidsformat som datorn. 

Gör så här för att hämta en rapport från en pump: 

1. Välj fliken Rapporter.

2. Om det finns mer än en pumptyp tillgänglig klickar du för att välja önskad pumptyp och klickar
sedan på Hämta pumprapporter eller Hämta aktuella pumpdata (beroende på vald pumptyp).

3. För CADD-Prizm® PCS II ambulatoriska infusionspumpar måste du välja vilka typer av
rapportdata du vill visa. För CADD®-Solis ambulatoriska infusionspumpar kan du ange ett valfritt
Patient-ID som associeras med posterna. Observera att vissa pumprapporter behöver ett Patient-
ID för att tilldelas.

4. Klicka på Hämta rapport eller Hämta händelser (beroende på vald pumptyp).

Rapporter för CADD®-Solis ambulatoriska infusionspumpar: 

• Tilldelad och PCA-dos: Här visas ackumulerad totaldos av tilldelat läkemedel samt tilldelade
PCA-doser och -försök under visad tidsperiod. Denna rapport måste filtreras med hjälp av
patient-ID och protokoll.

• Tillförselhistorik och cirkeldiagram: Denna rapport visar vilken andel av behandlingen som
tillförts med kontinuerlig hastighet, som PCA-doser och klinikerbolus under visad tidsperiod.
Denna rapport måste filtreras med hjälp av patient-ID och protokoll.

• Tillförsellogg: Denna rapport visar en logg över händelser i samband med vätsketillförseln.
Varje händelse är stämplad med tid och datum. Denna rapport måste filtreras med hjälp av
patient-ID och protokoll.

• PCA och intermittent bolusdiagram: Denna rapport visar antalet tilldelade intermittenta
bolusdoser och antalet tilldelade PCA-doser samt antalet försök under vald tidsperiod. Denna
rapport måste filtreras med hjälp av patient-ID och protokoll.

• Intermittent bolusdiagram: Denna rapport visar antalet tilldelade intermittenta bolusdoser
under vald tidsperiod. Denna rapport måste filtreras med hjälp av patient-ID och protokoll.

• Indikatorer för kontinuerlig kvalitet: Detta är en samling rapporter om larm, fel och andra
indikatorer som underlättar felsökning och analys av behandlingar och pumpanvändning.

• Händelselogg: Denna rapport visar följande typer av händelser: tillförda totaldoser per timme,
dostillförsel, larm och felkoder, ändringar av strömkälla, byte av kassetter, byte av protokollarkiv,
ändringar av pumpprogrammering och ändringar av pumpinställningar.

Rapporter för CADD-Prizm® PCS II (programversion H) ambulatoriska infusionspumpar: 

• Rx-inställn.: Denna rapport visar Rx-inställningarna för ett visst patient-ID eller
pumpserienummer.

• Tillförselrapport: Denna rapport visar en logg över händelser i samband med vätsketillförseln
för ett visst patient-ID eller pumpserienummer. Varje händelse är stämplad med tid och datum.

• Händelselogg: Händelseloggen visar följande typer av händelser: dostillförsel, larm och
felkoder, ändringar av strömkälla, byte av kassetter, ändringar av pumpprogrammering samt
ändringar av pumpinställningar.

• Patienthistorik: Visar patient-ID, Rx-inställningar, total vätsketillförsel samt behovsdos som
tillförts och begärts.

• Smärtskala: Värdena på smärtskalan visas tillsammans med tid och datum för inmatning.

Hämta en sparad rapport 
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Gör så här för att hämta en sparad rapport: 

1. Kontrollera att fliken Rapporter är vald.

2. Om det finns mer än en pumptyp tillgänglig klickar du för att välja önskad pumptyp och klickar
sedan på Visa sparade rapporter eller Visa rapporter (beroende på vald pumptyp).

OBS! Om det inte finns några sparade rapporter i databasen är detta alternativ inte tillgängligt för 
dig. 

3. Välj rapporttyp och gör filtreringsval som exempelvis patient-ID eller pumpserienummer för den
rapport du tittar på.

4. Klicka på Visa rapport.

Se Hämta en rapport från pumpen för en kortfattad beskrivning av pumprapporterna. 

Spara en rapport 

Om du har hämtat en rapport från pumpen har du möjlighet att spara den under ett patient-ID. Detta 
gäller endast för CADD-Prizm® PCS II ambulatoriska infusionspumpar. Rapporterna sparas automatiskt 
tillsammans med CADD®-Solis ambulatoriska infusionspumpar när rapporterna laddas ned. 

Gör så här för att spara en rapport: 

1. Klicka på Spara i fönstret rapportvisning.

2. Ange patientens ID.

3. Klicka på OK.

4. När fönstret "Rapporten har sparats" visas klickar du på OK. Rapporten är nu sparad i din
rapportdatabas.

Skriva ut en rapport 

När du har hämtat en rapport från pumpen eller hämtat en sparad rapport har du möjlighet att skriva ut 
den. 

Gör så här för att skriva ut en rapport: 

• Klicka på Skriv ut i fönstret rapportvisning.
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