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Tekninen tuki
Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa PharmGuard® Server -järjestelmän toiminnasta (mukaan 
lukien PharmGuard® Server -verkkoportaali tai PharmGuard® Device Reports -ohjelma), soita seuraavassa 
annettuun numeroon tai ota yhteyttä paikalliseen Smiths Medicalin asiakaspalvelun edustajaan. 
Smiths Medical auttaa PharmGuard® Server -järjestelmän toiminnassa ja käytössä.

 Valmistaja:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 Yhdysvallat
Puh: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Puh: 1 614 210 7300

 Edustaja Euroopassa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Yhdistynyt kuningaskunta
Puh: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Symbolit

Lue käyttöohjeet

Eräkoodi

Luettelonumero

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
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Tärkeitä huomautuksia
PharmGuard® Device Reports -verkkoportaali toimitetaan osana PharmGuard® Server -ohjelmaa. Varmista, 
että olet perehtynyt sekä tähän käyttöohjeeseen että PharmGuard® Server -ohjelman käyttöohjeeseen 
ja järjestelmänvalvojan ohjeeseen tai verkkoportaalin kautta saatavana olevaan verkko-ohjeeseen 
käyttäjäroolisi mukaan. 

Laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä käytäntöä ja ohjeistettava sinua PharmGuard® Server 
-verkkoportaalin ja PharmGuard® Server -ohjelman käytössä. Tämän käyttöohjeen tarkoitus on täydentää 
kyseisiä ohjeita. Tee vain ne toimenpiteet, joihin sinut on perehdytetty.

Tiettyjä tässä käyttöohjeessa mainittuja pumppumalleja ei välttämättä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja 
saat Smiths Medicalin edustajalta.

Huomautukset: 

• Lisätietoa PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttäjätilistäsi, käyttäjätiliisi määritetystä 
turvarooleista ja tietoa PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttöoikeuksistasi saat ottamalla 
yhteyttä PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojaan.

• Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot koskevat vain PharmGuard® Server -ohjelmaa. 
Yksityiskohtaiset ohjeet, tekniset tiedot, varoitukset, takuu- ja muut tiedot tuettujen 
Smiths Medicalin pumppujen käyttämiseen ovat pumppujen mukana toimitetuissa tiedoissa.

Tässä käyttöohjeessa tuetaan useita pumppumalleja
Lääkekirjaston osien kuvaamiseen käytetyt termit ovat usein pumppumallikohtaisia. Tässä käyttöohjeessa 
on yleiskatsaus PharmGuard Device Reports -ohjelmasta, joka on saatavilla kaikkiin Smiths Medicalin 
infuusiopumppuihin.

Tässä käyttöohjeessa käytetyt raporttikuvaukset viittaavat näihin pumppukohtaisiin termeihin seuraavasti:

PharmGuard®-protokolla, -lääkeohjelma, -lääkeprotokolla tai -kirjasto.

Todellisissa PharmGuard Device Reports -raporteissa on vain valitulle pumpputyypille soveltuva termi.
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Johdanto
Käyttöaihe: PharmGuard® Device Reports -ohjelman raportit antavat käyttäjälle tietoa, jotka 
kootaan PharmGuard® Server -palvelimelle tallennetuista, palvelimeen kytkettyjen laitteiden 
laatimista tiedoista. Tätä tietoa voidaan käyttää tukemaan jatkuvia laadunparannusohjelmia. 
Tiedoista laadittuja raportteja voidaan käyttää tiettyjen käytettyjen infuusiopumppujärjestelmien 
ja hoitojen eri näkökohtien analysointiin ja trendittämiseen.

PharmGuard® Device Reports -raportit tarjoavat infuusio- ja laitetietoa lääkäreiden, kliinisten 
järjestelmänvalvojien, farmaseuttien, lääkintälaiteteknikkojen ja muun henkilökunnan eri tarpeisiin. Nämä 
laiteraportit perustuvat valittuihin raporttikriteereihin ja PharmGuard® Server -infuusionhallintajärjestelmän 
keräämiin laitetietoihin.

Tietoa PharmGuard® Device Reports -ohjelmasta
Kun PharmGuard® Device Reports -ohjelma on asennettu ja saatettu käyttöösi PharmGuard® 
Server -järjestelmänvalvojan toimesta (ohjelmoi PharmGuard® Server -käyttäjätilillesi asianmukaiset 
käyttöoikeudet), raportit avataan Raportointi-välilehdestä PharmGuard® Server -verkkoportaalissa.

Huomautus: PharmGuard® Server -ohjelmassa on kokoelma hallintoraportteja, joita käytetään palvelimen 
ohjelman käyttöönottamiseen ja ylläpitämiseen. Lisätietoja on PharmGuard® Server -ohjelman mukana 
toimitetuissa käyttäjäasiakirjoissa.
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Luku 1  Raporttien käyttäminen
PharmGuard® Device Reports -ohjelman raporteissa on tiettyjä kenttiä ja valintoja suodatinkriteerien 
valintaan ja raporttitietojen näyttämiseen. Perustoiminnot kuten tulostaminen, tallentaminen ja tietojen 
vieminen ovat saatavana jokaisesta raportista. 

Huomautus: Lisävalintoja on saatavana Oma profiili -valintalistan Omat raportit -välilehdessä.

Laiteraporttien yhteiset ominaisuudet
Useimmissa laiteraporteissa käytetään seuraavia kriteerivalintoja ja raporttiominaisuuksia. Tässä ohjeessa 
olevat erilliset raporttikuvaukset antavat raportteja ja raporttimuotoa koskevaa yksityiskohtaista tietoa.

Kriteerivalinnat

Pito: Raportin kriteerikentän vieressä olevan Pito-valintaruudun valinta tallentaa kyseiselle kentälle 
valintakriteereissä valitun arvon kaikille laiteraporteille. Kun se valitaan, raporttikriteeri tallennetaan 
kaikille kyseisen pumpputyypin raporteille. 

Infuusiomenetelmä: Kun raporttikriteerejä valitaan, valitse Infuusiomenetelmä-valintalistalta 
Aloittamaton muu kuin PharmGuard ja/tai Aloittamaton PharmGuard, jos haluat, että raportti sisältää 
infuusiot, joita ei aloitettu. Aloittamattomat infuusiot ovat infuusioita, jotka on valittu, mutta joita ei ole 
aloitettu. Aloittamattomat infuusiot eivät annostele lääkeainetta.

Lisäsuodatus, jota sovelletaan edellisestä raporttivalinnasta: Jos valitsit arvon edellisessä raportissa 
yksityiskohtaista tietoa varten nykyisestä raportista, valitun arvon suodatinkriteerit ovat edellisessä 
raportissa.

Edellinen tiedonsiirto: Lääkintälaiteteknikon raporteissa käytetään ajanjakson (edellinen tiedonsiirto) 
valintakriteerejä. Tämä on aikaleima, joka osoittaa milloin PharmGuard® Server -palvelin viimeksi 
vastaanotti viestin pumpusta. Nämä aikaleimat eivät ehkä vastaa pumpputapahtumissa raportoitua 
paikallista aikaa.

Lisäsuodattamia voidaan käyttää, kun arvoa valitaan ja uutta raporttia laaditaan. Tässä tapauksessa 
raportissa näytetään Lisäsuodatus, jota sovelletaan edellisestä raporttivalinnasta. Tuloksena olevat 
tiedot voivat olla yksityiskohtaisempia kuin raportin vakiokriteerit.

Raporttityökalurivi
Raporttityökalurivissä on sivupainikkeet, hakukenttä ja valinnat tallentaa laadittu raportti Omat raportit 
-sivulle sekä viedä, päivittää ja tulostaa raportti.

Kaaviot ja taulukot
Useimmat laiteraportit antavat tiedot kaavion muodossa, joko viiva-, ympyrä tai pylväskaavio. Useimmissa 
raporteissa on myös ne tiedot, joita käytetään kaavion luomiseen taulukkomuodossa. Kun taulukossa ei ole 
liittyvää tai soveltuvaa tietoa, näytössä on ”-”.

Raporttitietojen lajitteleminen
Lajiteltavia taulukkoja sisältävien raporttien raporttitietoja voidaan lajitella sarakkeen mukaan nousevassa tai 
laskevassa järjestyksessä valitsemalla minkä tahansa sarakkeen otsikko ylös-/alasnuolella.
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Linkitetyt raportit (yksityiskohtaiset tiedot)
Raporteissa näytetyt siniset alleviivatut arvot ovat hyperlinkkejä, joilla päästään toiseen, yksityiskohtaista 
tietoa valitusta arvosta antavaan raporttiin. Linkitetty raportti avataan valitsemalla alleviivattu arvo.

Laiteraportin luominen
1. Valitse Raportointi ja yksi laiteryhmistä (ts. CADD®– Solis).

2. Valitse haluttu raportti.

3. Anna raportin Kriteerit.

4. Valitse Suorita raportti -painike.

Raporttien tulostaminen
Kun raportti on tehty, se voidaan tulostaa millä tahansa tietokoneeseen asennetulla tulostimella 
(paikallisesti tai verkostossa).

Kun raporttia yritetään tulostaa ensimmäistä kertaa, näyttöön avautuu tulostussäätöjen valintaikkuna. 
Käyttäjää pyydetään asentamaan SQL Serverin raportointipalvelujen lisäohjelma selaimeen. Määrityksistä 
riippuen asennus on ehkä vahvistettava valitsemalla Kyllä. Raportteja voidaan tulostaa lisäohjelman 
asentamisen jälkeen.

Raportin tulostaminen

1. Valitse tulostuskuvake raportin yläpuolella olevalta Raportin työkaluriviltä. 

2. Valitse haluttu tulostin ja tulostusvalinnat tulostuksen valintaikkunasta. 

3. Valitse Tulosta.

Huomautukset: 

• Raportin sisällöstä riippuen jotkin raportit on tulostettava vaakasuunnassa, jotta raportin 
sisältö tulostuu asianmukaisesti. Lisätietoja oman tulostimesi asetusvalinnoista on tulostimen 
valintaikkunassa. 

• Raportin sisällöstä riippuen tulostettujen sivujen lukumäärä voi olla korkeampi kuin 
raporttinäytössä näytettyjen sivujen lukumäärä.

Raporttien vieminen
Kun raportti on tehty, se voidaan viedä ja tallentaa eri tiedostomuodoissa avattavaksi offline-tarkasteluun 
ja muihin tarkoituksiin. Voit valita raporttimuodoksi seuraavat: XML-tiedosto raporttitietojen kanssa, CSV-
tiedosto, Adobe® Acrobat® -tiedosto (PDF), Microsoft® Excel® -tiedosto tai Microsoft® Word® -tiedosto.

Raportin vieminen

1. Valitse vientikuvake raportin yläpuolelta olevalta Raportin työkaluriviltä ja sen jälkeen haluttu 
vientitiedoston muoto valintalistalta. Näyttöön avautuu valintaikkuna.

2. Valitse haluatko avata vai tallentaa tiedoston. Jos tiedosto tallennetaan, käyttäjää pyydetään 
valitsemaan sijainti.
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Huomautukset: 

• XML- ja CVS-tiedostomuodot tukevat vain tekstiä eivätkä ne ole asianmukaisia tiedostomuotoja 
kaavioita sisältävien raporttien vientiin. Myös jotkin Microsoft® Excel® -tiedostomuotoon viedyt 
raportit voivat edellyttää manuaalista muokkaamista Excel®-ohjelmassa, jotta halutut visuaaliset 
tulokset voidaan näyttää.

• Käytössä olevasta Microsoft® SQL Server® -palvelimen versiosta riippuen yli 65 536 riviä sisältävien 
raporttien vieminen Microsoft® Excel® -tiedostomuotoon ei ehkä ole mahdollista ja voi johtaa 
virheeseen.

• Kun raporttia viedään CSV-tiedostomuotoon ja raportissa on ”Yhteensä”-rivi, tämä rivi näytetään 
omana sarakkeenaan ja arvo toistetaan jokaisella rivillä.

• Järjestelmänvalvoja ei ehkä salli joitakin vientimuotoja taustalla olevasta raportointijärjestelmästä. 
Järjestelmänvalvoja on voinut myös ottaa käyttöön joitakin vientimuotoja, jotka eivät toimi 
asianmukaisesti raporttien vientiin PharmGuard® Server -verkkoportaalista. Lisätietoja saa 
PharmGuard® Server -järjestelmän järjestelmänvalvojalta.

• Jos suurta raporttia viedään PDF-muotoon, SSRS Report Managerin raportin 
aikakatkaisuominaisuus on ehkä säädettävä arvoon Älä aikakatkaise raporttia. Oletusasetuksena 
aikakatkaisun asetus on 1800 sekuntia (30 minuuttia). Mikä tahansa raportti, jonka vienti  
PDF-muotoon kestää yli 30 minuuttia, edellyttää raportin aikakatkaisun säätämistä arvoon  
Älä aikakatkaise raporttia.

Raporttien tallentaminen
Kun minkä tahansa raportin yläpuolella oleva Tallenna omiin raportteihin -painike valitaan, raportti 
lisätään Omat raportit -sivulle. Kun raportti on tallennettu, valittu raportti näytetään Omat raportit -sivulla 
ja valinnaisesti Aloitus-sivulla. Kun raportti tallennetaan Omat raportit -sivulle, voit valita sen tallentamisen 
eri nimellä.

Raportin tallentaminen

1. Valitse Raportti-sivun yläosasta Tallenna omiin raportteihin. Näyttöön avautuu Tallenna omiin 
raportteihin -valintaikkuna.

2. Vahvista seuraavat tiedot ja muokkaa tarvittaessa:

• Tallenna nimellä: Raportin nimi

• Näytä aloitussivulla

• Sähköpostiosoite

3. Valitse Tallenna. Tallennettu raportti lisätään Omat raportit -sivulle.
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Raportin ajoittaminen
Kun raportti on tallennettu Omat raportit -sivulle, voit myös ajoittaa raportin ajamisen toistuvasti 
tapahtuvaksi. Ajoitettu raportti voidaan ajaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain tietyn ajanjakson osalta. 
Voit valita halutun tulostusmuodon ja antaa sähköpostin, johon haluat raportin lähetettävän.

Raportin ajoittaminen

1. Valitse Omat raportit Oma profiili -valintalistalta.

2. Valitse ajoitettavan raportin nimi.

Huomautus: Kohdistin ei muutu nuoleksi. Valitse vain yksinkertaisesti nimen teksti.

Kuva 1   

Näyttöön avautuu Muokkaa omaa raporttia -valintaikkuna.

Kuva 2   

3. Valitse Aikataulu-valintaruutu.

Muokkaa omaa raporttia -näyttö laajenee ja näyttää aikataulun yksityiskohtaiset valinnat.

Kuva 3   

4. Anna aikataulun yksityiskohdat ja valitse Tallenna.
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Luku 2  Noudattamisraportit
Noudattamisraportit vertaavat PharmGuard®-protokollan, -lääkeohjelman, -lääkeprotokollan tai -kirjaston 
käyttöä manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) infuusioiden käyttöön. Näissä raporteissa voidaan näyttää 
laitoksen yleinen noudattamistaso. 

Saatavilla olevat raportit voivat vaihdella PharmGuard Server -verkkoon yhdistettyjen pumppumallien 
mukaan:

• Noudattamisyhteenveto

• Noudattaminen profiilin mukaan

• Noudattaminen profiililuettelon mukaan

• Noudattaminen kellonajan mukaan

• Noudattaminen laitoksen mukaan

• Noudattamistrendit

Noudattamisyhteenveto

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan 
tai -lääkeohjelman* käytön prosenttiosuuden 
infuusioissa verrattuna manuaalisen tilan (muu kuin 
PharmGuard) infuusioihin.

Tässä raportissa näytetään korkean tason yhteenveto 
laitoksen noudattamistasosta. Tämän raportin 
perusteella voidaan saada yksityiskohtaista tietoa 
muita noudattamisraportteja käyttäen.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta apuna noudattamisen 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Ympyräkaaviossa verrataan PharmGuard-infuusioiden 
noudattamisprosenttia muiden kuin PharmGuard-
infuusioiden käyttöön. Sininen väri osoittaa, että 
infuusioissa käytettiin protokollaa, lääkeohjelmaa tai 
lääkeprotokollaa. Harmaa väri osoittaa protokollan, 
lääkeohjelman tai lääkeprotokollan ulkopuolisia 
manuaalisen tilan infuusioita.

Raportissa näkyy valittujen kriteerien mukaisten 
infuusioiden kokonaismäärä, joka antaa mittasuhteet 
raportissa esitetyille tiedoille. 

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: PharmGuard-infuusiot, 
% PharmGuard-infuusioita, Muut kuin PharmGuard-
infuusiot, % muita kuin PharmGuard-infuusioita 
ja Infuusioita yhteensä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse ympyräkaaviossa olevat osat tai kaaviossa tai 
taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä niiden 
perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa.

* Protokollan tai lääkeohjelman käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Noudattaminen profiilin mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan, 
-lääkeohjelman tai -kirjaston* käytön 
prosenttiosuuden infuusioissa verrattuna 
manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) 
infuusioihin profiilin mukaan.

Tässä raportissa osoitetaan noudattamiserot profiilien 
välillä kunkin profiilin noudattamisprosentilla. 
Valittavana on 16 eniten noudattavaa, 16 vähiten 
noudattavaa tai enintään 16 erillistä profiilia 
verrattavaksi.

Huomautus: Jos samaa profiilinimeä käytetään 
eri kirjastoissa, näiden profiilien tiedot 
yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta apuna protokollan noudattamisen 
ja laitteen käytön arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan noudattamisprosentteja 
vierekkäin valittujen profiilien osalta. 
Vaakasuuntainen violetti viiva kaaviossa edustaa 
kaikkien valittujen profiilien noudattamisen keskiarvoa. 

Tässä raportissa on myös raportoitujen laitteiden 
lukumäärä ja valittujen kriteerien mukaisten 
infuusioiden kokonaismäärä.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Profiili, PharmGuard-infuusiot, 
% PharmGuard-infuusioita, Aloitetut muut kuin 
PharmGuard-infuusiot, % muita kuin PharmGuard-
infuusioita ja Infuusioita yhteensä.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
PharmGuard-infuusioiden kokonaismäärä 
ja kokonaismääristä uudelleenlasketut 
prosenttiosuudet.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Infuusion tiedot -raportissa. 

* Protokollan, lääkeohjelman tai kirjaston käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Noudattamisluettelo profiilin mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan 
tai -lääkeohjelman käytön kokonaismäärän 
ja prosenttiosuuden infuusioissa verrattuna 
manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) 
infuusioihin profiilin mukaan.

Valittujen kriteerien tulokset ryhmitellään ryhmän, 
kirjaston ja profiilin mukaan.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta protokollan noudattamisen 
ja pumpun käytön arvioinnissa tunnistamalla 
profiilit, joiden noudattaminen on parempaa 
ja tästä syystä myös ne profiilit/hoitoalueet, joihin 
on ehkä kiinnitettävä huomiota noudattamisen 
parantamiseksi. 

Erityisominaisuudet 
Tämä raportti on kattavampi kuin Noudattaminen 
profiilin mukaan -raportti, sillä siinä luetellaan kaikki 
kriteereihin sisällytetyt profiilit (ei 16 profiilin rajaa) 
ja ne ryhmitellään ryhmän, kirjaston ja profiilin 
mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Profiili, Aloitetut PharmGuard-infuusiot, % aloitettuja 
PharmGuard-infuusioita, Aloitetut muut kuin 
PharmGuard-infuusiot, % aloitettuja muita kuin 
PharmGuard-infuusioita ja Infuusioita yhteensä. 

Huomautus: Infuusiomenetelmään valituista 
kriteereistä riippuen joissakin näistä sarakkeista 
ei ehkä ole tietoa. Raportissa:

• ”-” osoittaa, että kriteerien valinnan johdosta 
näytettävää tietoa ei ole.

• ”0” osoittaa, että kyseiselle infuusiotyypille ei 
ole infuusioita.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Infuusion tiedot -raportissa. 

Noudattaminen kellonajan mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan tai 
-lääkeohjelman käytön prosenttiosuuden infuusioissa 
verrattuna manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) 
infuusioihin kellonajan mukaan.

Tässä raportissa osoitetaan käytetäänkö protokollia, 
lääkeohjelmia tai lääkeprotokollia tiettyinä 
vuorokauden aikoina manuaalisen tilan (muu kuin 
PharmGuard) infuusioiden sijasta.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta niiden vuorokauden aikojen 
tunnistamisessa, jolloin noudattaminen on korkealla 
tasolla, ja tästä syystä myös niiden vuorokauden 
aikojen tunnistamisessa, joihin on kiinnitettävä 
huomiota noudattamisen parantamiseksi. 

Tätä tietoa voidaan käyttää resurssien suunnittelussa 
ja sairaanhoitajien henkilöstösuunnittelua, 
perehdyttämistä ja/tai protokollan parantamista 
koskevissa päätöksissä.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan vuorokauden jokaisen 
tunnin noudattamisprosentteja vierekkäin. 
Vaakasuuntainen violetti viiva kaaviossa edustaa 
ajanjakson ja valittujen kriteerien noudattamisen 
keskiarvoa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Tunti, PharmGuard-infuusiot, 
% PharmGuard-infuusioita, Muut kuin PharmGuard-
infuusiot, % muita kuin PharmGuard-infuusioita 
ja Infuusioita yhteensä. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Infuusion tiedot -raportissa. 
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Noudattaminen laitoksen mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan tai 
-lääkeohjelman käytön prosenttiosuuden infuusioissa 
verrattuna manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) 
infuusioihin laitoksen mukaan.

Tässä raportissa voidaan verrata laitoksia 
kokonaismäärän sijasta.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta apuna protokollan noudattamisen 
ja laitteen käytön arvioinnissa laitoskohtaisesti.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan noudattamisprosentteja 
vierekkäin valittujen laitosten osalta. Vaakasuuntainen 
violetti viiva kaaviossa edustaa kaikkien valittujen 
laitosten noudattamisen keskiarvoa. 

Tässä raportissa on myös raportoitujen laitteiden 
lukumäärä ja valittujen kriteerien mukaisten 
infuusioiden kokonaismäärä.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Laitos, PharmGuard-infuusiot, 
% PharmGuard-infuusioita, Muut kuin PharmGuard-
infuusiot, % muita kuin PharmGuard-infuusioita 
ja Infuusioita yhteensä. 

Yhteensä-rivillä näytetään kunkin 
infuusiomenetelmän kokonaismäärä 
ja kokonaismääristä uudelleenlasketut 
prosenttiosuudet.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Infuusion tiedot -raportissa. 
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Noudattamistrendit

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää PharmGuard-protokollan tai 
-lääkeohjelman käytön prosenttiosuuden infuusioissa 
verrattuna manuaalisen tilan (muu kuin PharmGuard) 
infuusioihin profiilin mukaan määritetyn ajanjakson ja 
trendiaikavälin aikana.

Kun Kaikki profiilin kokonaisarvot -kriteerit valitaan, 
kaikkien profiilien yhdistetyt trendit näytetään. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta apuna aiempien toimenpiteiden 
tehokkuuden arvioinnissa koskien sairaanhoitajien 
henkilöstösuunnittelua, perehdyttämistä 
ja suorituskykyä ja/tai protokollaan tehtyjä muutoksia.

Erityisominaisuudet 
Viivakaaviossa näytetään valittujen kriteerien 
noudattamistrendi profiilin mukaan. X-akselilla oleva 
ajanjakso määrittyy valitun trendivälin perusteella. 

Kunkin valitun ryhmän ja kirjaston raportoitujen 
laitteiden lukumäärä näkyy, ja se antaa mittasuhteet 
siihen, miten monen laitteen tiedoista on kyse.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Trendiväli, Profiili, PharmGuard-
infuusiot, % PharmGuard-infuusioita, Muut kuin 
PharmGuard-infuusiot, % muita kuin PharmGuard-
infuusioita ja Infuusioita yhteensä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion tietopisteet tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Infuusion tiedot -raportissa. 
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Luku 3  Turvatapahtumaraportit
PharmGuard-infuusioista raportoidaan neljä eri tyyppistä turvatapahtumaa:

• Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit: Pehmeän raja-arvon ulkopuolinen arvo annetaan 
ja annetaan sitten uudestaan raja-arvon sisällä. 

• Pehmeän raja-arvon ohitukset: Pehmeän raja-arvon ulkopuolinen arvo annetaan ja sen jälkeen 
ohitus vahvistetaan. 

• Kovan raja-arvon hälytykset: Enimmäis-/vähimmäisalueen (turvarajat) ulkopuolinen arvo annetaan.

• Hylkäykset: Annettu arvo on alueen ulkopuolella ja pumppu sammutetaan. Hylkäystapahtuma 
voi esiintyä myös, jos käyttäjä aloittaa arvon muuttamisen ja poistuu sitten tekemättä toimintoa 
loppuun.

Saatavilla olevat raportit voivat vaihdella PharmGuard Server -verkkoon yhdistettyjen pumppumallien 
mukaan:

• Turvatapahtumayhteenveto

• Turvatapahtumat profiilin mukaan

• Turvatapahtumaluettelo profiilin mukaan

• Turvatapahtumat protokollan, lääkeohjelman 
tai lääkeprotokollan mukaan

• Turvatapahtumaluettelo protokollan tai 
lääkeohjelman mukaan

• Turvatapahtumat kellonajan mukaan 

• Turvatapahtumat laitoksen mukaan

• Turvatapahtumat parametrin mukaan

• Turvatapahtumaparametrien yhteenveto

• Turvatapahtuman virhekerroin

• Turvatapahtumien trendit
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Turvatapahtumayhteenveto 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää turvatapahtumia sisältävien 
ja sisältämättömien PharmGuard-infuusioiden 
prosenttiosuuden verrattuna manuaalisen tilan 
(muu kuin PharmGuard) infuusioihin. Myös 
turvatapahtumien kokonaismäärä annetaan, 
lueteltuna turvatapahtumatyypin mukaan. 

Tässä raportissa näkyy korkean tason yhteenveto 
laitoksen noudattamistasosta yhdessä 
turvatapahtumien esiintymisen kanssa. Tämän 
raportin perusteella voidaan saada yksityiskohtaista 
tietoa muita turvatapahtumaraportteja käyttäen.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien käyttöaiheista ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Erityisominaisuudet 
Ensimmäinen kahdesta ympyräkaaviosta näyttää 
vähintään yhden turvatapahtuman sisältävän 
ja turvatapahtumaa sisältämättömän PharmGuard-
infuusioiden prosenttiosuuden verrattuna muihin 
kuin PharmGuard-infuusioihin. 

Huomautus: Infuusiolla voi olla enemmän kuin 
yksi turvatapahtuma.

Toinen ympyräkaavio näyttää neljän 
turvatapahtumatyypin jakauman.

Taulukon ominaisuudet
Kummankin ympyräkaavion taustalla on taulukko, 
jonka tietoihin kaavio perustuu. 

Ensimmäisessä taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
PharmGuard-infuusiot ilman turvatapahtumia, 
% PharmGuard-infuusioita ilman turvatapahtumia, 
Turvatapahtumalliset PharmGuard-infuusiot, 
% turvatapahtumallisia PharmGuard-infuusioita, 
Muut kuin PharmGuard-infuusiot, % muita kuin 
PharmGuard-infuusioita ja Infuusioita yhteensä. 

Toisessa taulukossa annetaan turvatapahtumien 
kokonaismäärä tyypin mukaan, mukaan lukien 
seuraavat sarakkeet: Pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmoinnit, % pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
% pehmeän raja-arvon ohituksia, Kovan raja-arvon 
hälytykset, % kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, 
% hylkäyksiä ja Turvatapahtumien kokonaismäärä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse ympyräkaaviossa olevat osat tai kaaviossa 
tai taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
yksityiskohtaraportissa. 

• Ympyräkaavion osat ja ensimmäisen 
ympyräkaavion ja taulukon alleviivatut arvot 
muodostavat Infuusion tiedot -raportin. 

• Ympyräkaavion osat ja toisen ympyräkaavion 
ja taulukon alleviivatut arvot muodostavat 
Turvatapahtuman tiedot -raportin.
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Turvatapahtumat profiilin mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää sekä infuusioissa esiintyvien 
turvatapahtumien lukumäärän (vasen Y-akseli) että 
prosenttiosuuden (oikea Y-akseli) profiilin mukaan. 

Vertailuun on valittavana 16 profiilia, joissa eniten 
turvatapahtumia, 16 profiilia, joissa vähiten 
turvatapahtumia tai enintään 16 erikseen valittua 
profiilia.

Tällä raportilla voidaan arvioida yksittäistä profiilia 
tai useita profiileja ja verrata eri tyyppisiä esiin tulevia 
turvatapahtumia.

Huomautus: Jos samaa profiilinimeä käytetään 
eri kirjastoissa, näiden profiilien tiedot 
yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien käyttöaiheista ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista. 

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun profiilin 
turvatapahtumien lukumäärää vierekkäin, ja kukin 
sarake erotetaan turvatapahtumatyypin mukaan. 
Turvatapahtumatyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Profiili, PharmGuard-infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Kaavion värilliset palkit tai taulukon 
turvatapahtumatyypin sarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut  
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Infuusion tiedot -raportissa.



    Turvatapahtumaraportit Sivu 19

Turvatapahtumaluettelo profiilin mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää turvatapahtumien 
kokonaismäärän verrattuna infuusioiden 
kokonaismäärään kunkin raporttiin valitun 
turvatapahtumatyypin osalta profiilin mukaan. 

Tulokset ryhmitellään ryhmän, kirjaston ja profiilin 
mukaan.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
lääkeohjelmien käyttöaiheista ja asianmukaisista 
tai säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Erityisominaisuudet 
Tämä raportti on kattavampi kuin Turvatapahtumat 
profiilin mukaan -raportti, sillä siinä luetellaan kaikki 
kriteereihin sisällytetyt profiilit (ei 16 profiilin rajaa) 
ja ne ryhmitellään ryhmän, kirjaston ja profiilin 
mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Ryhmä, Kirjasto, Profiili, PharmGuard-infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa. 

• Taulukon turvatapahtumasarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa.
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Turvatapahtumat protokollan, lääkeohjelman tai lääkeprotokollan mukaan*

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää protokollan, lääkeohjelman 
tai lääkeprotokollan mukaan infuusioissa esiintyvien 
turvatapahtumien lukumäärän (vasen Y-akseli) ja 
prosenttiosuuden (oikea Y-akseli).

Vertailuun on valittavana eniten turvatapahtumia, 
vähiten turvatapahtumia tai erikseen valitut 
protokollat, lääkeohjelmat tai lääkeprotokollat.

Huomautus: Jos samaa protokollaa, 
lääkeohjelmaa tai lääkeprotokollaa käytetään eri 
profiileissa, näiden tiedot yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Näitä tietoja voidaan käyttää apuna nykyisen 
kirjastokäytön, mahdollisesti tarvittavien 
protokollamuutosten ja/tai menettelytapamuutosten 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun 
protokollan, lääkeohjelman tai lääkeprotokollan 
turvatapahtumien lukumäärää vierekkäin, ja kukin 
sarake erotetaan turvatapahtumatyypin mukaan. 
Turvatapahtumatyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa. Pisteviivat edustavat kyseisten 
turvatapahtumamäärien infuusioiden prosenttia.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: (Protokollat, Lääkeohjelmat 
tai Lääkeprotokollat), Hoito, Määritelmä, Lääke, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, % 
infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot ja % 
turvatapahtumallisia infuusioita.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. Tällä 
rivillä annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumien kokonaismäärään tyypin mukaan. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Kaavion värilliset palkit tai taulukon 
turvatapahtumatyypin sarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa.

* Protokollan, lääkeprotokollan tai lääkeohjelman käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Turvatapahtumaluettelo protokollan tai lääkeohjelman mukaan*

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää turvatapahtumien 
kokonaismäärän verrattuna infuusioiden 
kokonaismäärään kunkin raporttiin valitun 
turvatapahtumatyypin osalta protokollan tai 
lääkeohjelman mukaan. 

Tulokset ryhmitellään ryhmän, kirjaston, hoidon, 
määritelmän ja lääkkeen mukaan.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Näitä tietoja voidaan käyttää apuna tiettyjen 
protokollien, lääkeohjelmien tai lääkeprotokollien 
arvioinnissa ja kussakin esiintyvien erilaisten 
turvatapahtumatyyppien vertailussa.

Erityisominaisuudet 
Tämä raportti on kattavampi kuin Turvatapahtumat 
protokollan tai lääkeohjelman mukaan -raportti, sillä 
siinä luetellaan kaikki kriteereihin sisällytetyt profiilit 
(ei 20:n rajaa) ja ne ryhmitellään ryhmän, kirjaston, 
hoidon, määritelmän ja lääkkeen mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Ryhmä, Kirjasto, Hoito, Määritelmä, Lääke, Infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa. 

• Taulukon turvatapahtumasarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa.

* Protokollan tai lääkeohjelman käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Turvatapahtumat kellonajan mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää vuorokauden joka tuntina 
esiintyvien turvatapahtumien lukumäärän (vasen 
Y-akseli) ja prosenttiosuuden (oikea Y-akseli) 
kellonajan mukaan.

Tässä raportissa osoitetaan esiintyykö infuusioiden 
turvatapahtumia enemmän tiettyinä vuorokauden 
aikoina.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit ja muu 
vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai hoitoalueen 
osalta niiden vuorokauden aikojen tunnistamisessa, 
jolloin esiintyy eniten turvatapahtumia. Tässä 
raportissa olevia tietoja voidaan käyttää nykyisten 
käytäntöjen, henkilöstösuunnittelun ja protokollien 
ja profiilien perehdyttämisen ja käytön arvioinnissa.

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien käyttöaiheista ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Huomautus: Kun arvo valitaan sarakkeista, joissa 
luetellaan infuusiot, joissa ”Turvatapahtuma”, 
laaditussa Infuusion tiedot -raportissa näytetään 
todelliset lähdeinfuusiot, jotka olivat osallisena 
turvatapahtumissa. 

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan vuorokauden jokaisen 
tunnin turvatapahtumien lukumäärää vierekkäin, 
ja kukin sarake erotetaan turvatapahtumatyypin 
mukaan. Turvatapahtumatyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa.

Pisteviivat edustavat kyseisten 
turvatapahtumatyyppien infuusioiden prosenttia.

Tässä raportissa on valittujen kriteerien mukaisten 
PharmGuard-infuusioiden kokonaismäärä, joka antaa 
mittasuhteet raportissa esitetyille tiedoille.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, joka sisältää kaavioon perustuvat tiedot, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Tunti, Infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Infuusion tiedot -raportissa näytettyjen infuusioiden 
lukumäärä voi olla alhaisempi kuin infuusiot, 
joissa ”Turvatapahtuma”, sillä yksi infuusio voi jatkua 
useita tunteja ja kokonaismäärään sisällytetään 
turvatapahtumat kultakin kyseessä olevalta tunnilta.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Kaavion värilliset palkit tai taulukon 
turvatapahtumatyypin sarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa.
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Turvatapahtumat laitoksen mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää sekä infuusioissa esiintyvien 
turvatapahtumien lukumäärän (vasen Y-akseli) että 
prosenttiosuuden (oikea Y-akseli) laitoksen mukaan. 

Tätä raporttia voidaan käyttää tarkastelemaan 
yksittäistä laitosta tai vertaamaan useita laitoksia.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien oikeasta käytöstä ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun laitoksen 
turvatapahtumien lukumäärää vierekkäin, ja kukin 
sarake erotetaan turvatapahtumatyypin mukaan. 
Turvatapahtumatyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Laitos, Infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Kaavion värilliset palkit ja taulukon 
turvatapahtumasarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa. 
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Turvatapahtumat parametrin mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kuinka monta turvatapahtumaa 
esiintyi valittujen parametrien osalta. Kunkin 
turvatapahtumatyypin lukumäärä luetellaan kunkin 
parametrin osalta mukaan lukien turvatapahtumien 
prosenttiosuus PharmGuard-infuusioiden 
kokonaismäärästä.

Tällä raportilla voidaan arvioida yksittäistä parametria 
tai useita parametreja ja verrata eri tyyppisiä esiin 
tulevia turvatapahtumia. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien oikeasta käytöstä ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista. 

Huomautukset: 

• Koska yksi infuusio voi sisältää 
useita turvatapahtumia, joissa on eri 
turvatapahtumaparametrit, infuusiosarakkeessa 
näytetään ”–” erillisten parametrien kohdalla. 
Infuusioiden ”Yhteensä”-rivi täytetään valitut 
kriteerit täyttävien infuusioiden kokonaismäärällä.

• Kun ”Yhteensä”-riviltä valitaan arvo sarakkeista, 
joissa luetellaan ”Infuusiot, joissa...”, laaditussa 
raportissa näytetään niiden lähdeinfuusioiden 
todellinen lukumäärä, jotka olivat osallisena 
turvatapahtumissa, eikä se ehkä ole sama kuin 
valittu arvo. 

Esimerkiksi jos yksittäisellä infuusiolla on Kovan 
raja-arvon hälytys ja Turvatapahtumaparametrin 
annos ja sillä on Kovan raja-arvon hälytys 
ja Turvatapahtumaparametrin paino, ”Infuusiot, 
joissa kovan raja-arvon hälytys” näyttää yhteensä 
2 infuusiota, mutta Infuusion tiedot -raportissa 
oleva infuusioiden lukumäärä on 1.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun parametrin 
turvatapahtumien lukumäärää vierekkäin, ja kukin 
sarake erotetaan turvatapahtumatyypin mukaan. 
Turvatapahtumatyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa. 

Pisteviivat edustavat kyseisten 
turvatapahtumatyyppien infuusioiden prosenttia. 

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Parametri, Infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Infuusiot, 
joissa pehmeän raja-arvon uud.ohjelmointeja, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon ohitukset, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
% infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon ohituksia, 
Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät 
vain, jos turvatapahtumatyyppi tai 
turvatapahtumaparametri on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Kaavion värilliset palkit tai taulukon 
turvatapahtumatyypin sarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa.
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Turvatapahtumaparametrien yhteenveto 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää yleiskatsauksen siitä, minkä 
tyyppiset turvatapahtumaparametrit aiheuttavat 
turvatapahtumia. 

Tämän raportin tarkoitus on arvioida millä 
parametreilla on eniten (tai vähiten) turvatapahtumia. 
Esimerkkejä turvatapahtumaparametreista ovat muun 
muassa jatkuva infuusio, PCA-/PCEA-annos,  
PCA-/PCEA-annoksen lukitus, lääkärin bolus jne.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Tässä raportissa olevia tietoja voidaan käyttää 
apuna nykyisen PharmGuard-protokollan 
käytön arvioinnissa määrittämään ovatko 
käytäntömuutokset, perehdyttäminen, 
kirjastosäädöt tai muut toimenpiteet tarpeellisia. 

Erityisominaisuudet 
Tässä yhteenvetoraportissa näkyvät kunkin 
valitun profiilin raportoidut turvatapahtumat. 
Kunkin profiilin sisällä tapahtumat on ryhmitelty 
turvatapahtumatyypin ja tapahtuman aiheuttaneen 
turvatapahtumaparametrin mukaan. 

Taulukon ominaisuudet
Taulukkoriveillä annetaan turvatapahtumien 
kokonaismäärä seuraaville: Profiili, Turvatapahtuman 
tyyppi ja Turvatapahtumaparametri. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Turvatapahtuman tiedot 
-raportissa. 
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Turvatapahtuman virhekerroin

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää turvatapahtumat, jotka 
voivat olla kliinisesti merkittävämpiä alkuperäisen 
parametriarvon virhekertoimen perusteella. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Tässä raportissa olevia tietoja voidaan käyttää 
apuna nykyisen PharmGuard-ohjelmaprotokollan 
käytön arvioinnissa määrittämään ovatko 
käytäntömuutokset, perehdyttäminen, 
lääkeohjelmasäädöt tai muut toimenpiteet 
tarpeellisia.

Huomautukset:

• Vaikka tämän raportin kaavio voi edustaa 
huomattavaa määrää tietoa, jos raporttikriteereihin 
sisällytetään liian paljon tietoa (esim. kaikkien 
lääkeohjelmien käyttö, useat profiilit ja/tai laaja 
ajanjakso), laadittu kaavio voi olla liian täynnä 
tietoa ja tästä syystä vaikea lukea. Näissä tilanteissa 
kannattaa harkita kriteerien kaventamista tai 
useiden, eri kriteereihin perustuvien raporttien 
laatimista.

• Tämän raportin enimmäisrivimäärä on 100 000. 
Vähennä kriteerivalintaa, kunnes vähemmän 
tietueita palautetaan ja optimaalinen suorituskyky 
toteutetaan.

• Valintakriteereistä riippuen tulosten laatiminen 
voi kestää huomattavasti kauemmin kuin muiden 
raporttien.

Erityisominaisuudet 
Turvatapahtuman virhekerroin näytetään 
pylväskaaviossa, jossa kunkin sarakkeen korkeus 
osoittaa kunkin turvatapahtuman merkityksellisyyttä. 
Kaavion alapuolella oleva taulukko näyttää kaavioon 
liitetyt arvot ja se voidaan lajitella minkä sarakkeen 
perusteella tahansa.

Virhekerroin lasketaan seuraavasti:

• Syötetty arvo/lopullinen arvo (positiivinen 
virhekerroin, kun annettu arvo ylittää rajan) 

• Syötetty arvo/lopullinen arvo (negatiivinen 
virhekerroin, kun annettu arvo alittaa rajan).

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Sarjanumero, Laitetunnus, 
Päivämäärä ja kellonaika, Turvatapahtumatyyppi, 
Ryhmä, Kirjasto, Profiili, Hoito, Määritelmä, Lääke, 
Parametri, Edellinen arvo, Syötetty arvo, Kova 
vähint., Pehmeä vähint., Pehmeä enint., Kova enint., 
Lopullinen arvo, Virhekerroin.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Tapahtumahistoria-raportissa. 
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Turvatapahtumien trendit

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää turvatapahtumien 
prosenttiosuuden profiilin ja turvatapahtumatyypin 
mukaan määritetyn ajan ja trendivälin ajalta.

Kun Kaikki profiilin kokonaisarvot -kriteerit valitaan, 
kaikkien profiilien yhdistetyt trendit näytetään.

Kunkin turvatapahtumatyypin lukumäärä 
ja prosenttiosuus luetellaan kunkin trendivälin 
osalta (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, 
neljännesvuosittain tai vuosittain). 

Käyttäjät 
Johtotiimi voi käyttää tämän raportin tietoja 
tiettynä ajanjaksona esiintyvien turvatapahtumien 
esiintyvyyden ja tyypin arvioinnissa (ts. arvioida onko 
edistymistä tapahtunut). 

Näitä tietoja voidaan käyttää myös protokollien 
arvioinnissa, esimerkiksi sattuvatko tapahtumat 
lisääntymään tai vähentymään samaan aikaan 
protokollan muutoksen kanssa.

Huomautukset: 

• Vaikka tämän raportin kaavio voi edustaa 
huomattavaa määrää tietoa, jos raporttikriteereihin 
sisällytetään liian paljon tietoa (esim. kaikkien 
protokollien käyttö, useat profiilit ja/tai laaja 
ajanjakso), laadittu kaavio voi olla liian täynnä 
tietoa ja tästä syystä vaikea lukea. Näissä tilanteissa 
kannattaa harkita kriteerien kaventamista tai 
useiden, eri kriteereihin perustuvien raporttien 
laatimista.

• Jos liian monta profiili- ja turvatapahtuman 
yhdistelmää sisällytetään valittuihin kriteereihin, 
kaavion reunuskirjoitus ei pysty näyttämään 
jokaista kohdetta ja näyttää ”...”-kuvakkeen 
osoittamaan, että reunuskirjoituksesta on jätetty 
pois arvoja.

Erityisominaisuudet 
Viivakaavio näyttää kunkin valitun profiilin 
ja turvatapahtuman turvatapahtumien 
prosenttiosuuden trendin. X-akselilla oleva ajanjakso 
määrittyy valitun trendivälin perusteella.

Kunkin valitun ryhmän ja kirjaston raportoitujen 
laitteiden lukumäärä näkyy, ja se antaa mittasuhteet 
siihen, miten monen laitteen tiedoista on kyse.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, joka sisältää kaavioon perustuvat tiedot, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Trendiväli, Profiili, 
Infuusiot, Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, 
Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon uud.
ohjelmointeja, % infuusioita, joissa pehmeän raja-
arvon uud.ohjelmointeja, Pehmeän raja-arvon 
ohitukset, Infuusiot, joissa pehmeän raja-arvon 
ohituksia, % infuusioita, joissa pehmeän raja-arvon 
ohituksia, Kovan raja-arvon hälytykset, Infuusiot, 
joissa kovan raja-arvon hälytyksiä, % infuusioita, joissa 
kovan raja-arvon hälytyksiä, Hylkäykset, Infuusiot, 
joissa hylkäyksiä, % infuusioita, joissa hylkäyksiä, 
Turvatapahtumat, Turvatapahtumalliset infuusiot 
ja % turvatapahtumallisia infuusioita.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos turvatapahtumatyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
infuusioiden kokonaismäärä ja turvatapahtumien 
lukumäärä kunkin turvatapahtumatyypin osalta. 
Annettu prosenttiosuus on uudelleenlaskettu 
prosenttiosuus, joka perustuu infuusioiden 
ja turvatapahtumatyyppien kokonaismäärään. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut arvot 
ja näytä niiden perustana olevat yksityiskohtaiset 
tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon infuusiosarakkeiden alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa. 

• Taulukon turvatapahtumasarakkeiden alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Turvatapahtuman tiedot -raportissa.
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Luku 4  Hälytysraportit
Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat raportit:

• Hälytysyhteenveto

• Hälytykset profiilin mukaan

• Hälytykset protokollan, 
lääkeohjelman tai 
lääkeprotokollanmukaan

• Hälytykset kellonajan mukaan

• Hälytykset laitoksen mukaan 

• Hälytykset tyypin mukaan

• Laitekohtaiset hälytykset tyypin mukaan

• Hälytystrendit

Luettelo hälytystyypeistä luokittain on verkkoportaalissa olevassa online-ohjeessa.
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Hälytysyhteenveto 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää hälytyksiä sisältävien 
ja sisältämättömien infuusioiden 
prosenttiosuuden verrattuna manuaalisen tilan 
(muu kuin PharmGuard) infuusioihin. Hälytysten 
kokonaismäärä annetaan myös hälytyksen 
luokan mukaan järjestettynä.

Tässä raportissa näkyy korkean tason 
yhteenveto laitoksen noudattamistasosta 
yhdessä hälytystapahtumien kanssa. 
Tämän raportin perusteella voidaan saada 
yksityiskohtaista tietoa muita hälytysraportteja 
käyttäen. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien käyttöaiheista ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Erityisominaisuudet 
Ensimmäinen kahdesta ympyräkaaviosta näyttää 
vähintään yhden hälytyksen sisältävän ja hälytystä 
sisältämättömän PharmGuard-infuusioiden 
prosenttiosuuden verrattuna muihin kuin 
PharmGuard-infuusioihin. 

Huomautus: Infuusiolla voi olla enemmän kuin 
yksi hälytys.

Toinen ympyräkaavio näyttää hälytyksen luokkien 
jakauman. Toisessa ympyräkaaviossa olevat 
hälytykset sisältävät infuusion ulkopuolella 
tapahtuvat hälytykset.

Taulukon ominaisuudet
Kummankin ympyräkaavion jälkeen on taulukko, 
jonka tietoihin kaavio perustuu. 

Ensimmäisessä taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
PharmGuard-infuusiot ilman hälytystapahtumia, 
% PharmGuard-infuusioita ilman hälytystapahtumia, 
PharmGuard-infuusiot, joissa hälytystapahtumia, 
% PharmGuard-infuusioita, joissa hälytystapahtumia, 
Muut kuin PharmGuard-infuusiot ilman 
hälytystapahtumia, % muita kuin PharmGuard-
infuusioita ilman hälytystapahtumia, Muut kuin 
PharmGuard-infuusiot, joissa hälytystapahtumia, 
% muita kuin PharmGuard-infuusioita, joissa 
hälytystapahtumia ja Infuusioita yhteensä. 

Toisessa taulukossa annetaan hälytysten 
kokonaismäärä tyypin mukaan, mukaan lukien 
seuraavat sarakkeet: Poikkeukselliset kliiniset 
hälytykset, % Poikkeukselliset kliiniset hälytykset, 
Rutiininomaiset kliiniset hälytykset, % Rutiininomaiset 
kliiniset hälytykset, Poikkeukselliset 
laitteistohälytykset, % Poikkeukselliset 
laitteistohälytykset, Rutiininomaiset 
laitteistohälytykset, % Rutiininomaiset 
laitteistohälytykset, Toimintahälytykset, 
% Toimintahälytykset ja Hälytykset yhteensä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse ympyräkaaviossa olevat osat tai kaaviossa 
tai taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
yksityiskohtaraportissa. 

• Ympyräkaavion osat ja ensimmäisen 
ympyräkaavion ja taulukon alleviivatut arvot 
muodostavat Infuusion tiedot -raportin. 

• Ympyräkaavion osat ja toisen ympyräkaavion 
ja taulukon alleviivatut arvot muodostavat 
Hälytystapahtuman tiedot -raportin.
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Hälytykset profiilin mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kunkin valitun profiilin 
hälytysten lukumäärän. Vertailuun on valittavana 
16 profiilia, joissa eniten hälytyksiä, 16 profiilia, joissa 
vähiten hälytyksiä tai 16 erikseen valittua profiilia.

Tällä raportilla voidaan arvioida yksittäistä profiilia 
tai useita profiileja ja verrata eri tyyppisiä esiin tulevia 
hälytyksiä. 

Huomautus: Jos samaa profiilinimeä käytetään 
eri kirjastoissa, näiden profiilien tiedot 
yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
protokollien käyttöaiheista ja asianmukaisista tai 
säätöä edellyttävistä ohjelmoiduista asetuksista.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun profiilin 
hälytysten lukumäärää vierekkäin, ja kukin sarake 
erotetaan hälytyksen tyypin mukaan. Hälytyksen 
tyypit tunnistetaan kaavion reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Profiili, Hälytyksen tyyppi 
ja Hälytykset yhteensä. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät vain, 
jos hälytyksen tyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi ja loppusarake, 
joissa näkyy kunkin valitun profiilin hälytysten 
kokonaismäärä ja hälytysten kokonaismäärä kunkin 
hälytyksen tyypin osalta valittujen profiilien 
perusteella.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.

Hälytykset protokollan, lääkeohjelman tai lääkeprotokollan mukaan*

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kunkin valitun protokollan, 
lääkeohjelman tai lääkeprotokollan hälytysten 
lukumäärän. Vertailuun on valittavana  
20 protokollaa, lääkeprotokollaa tai lääkeohjelmaa, 
joissa eniten hälytyksiä tai vähiten hälytyksiä, tai  
20 erikseen valittua protokollaa, lääkeprotokollaa tai 
lääkeohjelmaa.

Huomautus: Jos samaa protokollaa käytetään 
eri profiileissa, näiden protokollien tiedot 
yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
farmaseutit, hoitohenkilökunta ja lääkintälaiteteknikot 
lääkityksen turvallisuuden ja nykyisten käytäntöjen 
arvioinnissa. 

Näitä tietoja voidaan käyttää apuna nykyisen 
määrityskäytön, mahdollisesti tarvittavien 
protokollamuutosten ja/tai käytäntömuutosten 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun protokollan, 
lääkeohjelman tai lääkeprotokollan hälytysten 
lukumäärää vierekkäin, ja kukin sarake erotetaan 
hälytyksen tyypin mukaan. Hälytyksen tyypit 
tunnistetaan kaavion reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Protokolla, Lääkeohjelma 
tai Lääkeprotokolla, Hoito, Määritelmä, Lääke ja 
Hälytyksen tyyppi sekä Hälytysten lukumäärä 
protokollan osalta.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät vain, 
jos hälytyksen tyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näytetään 
kunkin valitun protokollan hälytysten kokonaismäärä 
ja hälytysten kokonaismäärä kunkin hälytyksen 
tyypin osalta valitun protokollan perusteella.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.

* Protokollan, lääkeohjelman tai lääkeprotokollan käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Hälytykset kellonajan mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää vuorokauden joka tuntina 
esiintyvien hälytysten lukumäärän ja tyypin 
kellonajan mukaan.

Tässä raportissa osoitetaan esiintyykö hälytyksiä 
enemmän tiettyinä vuorokauden aikoina. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot niiden vuorokauden aikojen 
tunnistamisessa, jolloin esiintyy eniten hälytyksiä. 
Tässä raportissa olevia tietoja voidaan käyttää 
nykyisten käytäntöjen, henkilöstösuunnittelun 
ja protokollan ja profiilien perehdyttämisen ja käytön 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan vuorokauden jokaisen 
tunnin hälytysten lukumäärää vierekkäin, 
ja kukin sarake erotetaan hälytyksen tyypin 
mukaan. Hälytyksen tyypit tunnistetaan kaavion 
reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Tunti ja Hälytyksen tyypit 
ja Hälytysten lukumäärä tuntia kohti. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät vain, 
jos hälytyksen tyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näytetään 
vuorokauden jokaisen tunnin hälytysten 
kokonaismäärä ja hälytysten kokonaismäärä kunkin 
hälytyksen tyypin osalta vuorokauden aikana. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.

Hälytykset laitoksen mukaan

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää jokaisen valitun laitoksen 
hälytysten lukumäärän ja tyypin laitoksen mukaan.

Tällä raportilla voidaan arvioida yksittäistä laitosta 
tai useita laitoksia ja verrata eri tyyppisiä esiin tulevia 
hälytyksiä.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot niiden laitosten 
tunnistamisessa, joissa esiintyy eniten hälytyksiä. 
Tässä raportissa olevia tietoja voidaan käyttää 
nykyisten käytäntöjen, henkilöstösuunnittelun 
ja protokollien ja profiilien perehdyttämisen ja käytön 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun laitoksen 
hälytysten lukumäärää vierekkäin, ja kukin sarake 
erotetaan hälytyksen tyypin mukaan. Hälytyksen 
tyypit tunnistetaan kaavion reunuskirjoituksessa.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Laitoksen hälytyksen tyypit 
ja Hälytykset yhteensä. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät vain, 
jos hälytyksen tyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näytetään 
kunkin laitoksen hälytysten kokonaismäärä 
ja hälytysten kokonaismäärä kunkin hälytyksen 
tyypin osalta. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.
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Hälytykset tyypin mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää hälytysten lukumäärän 
hälytyksen tyypin mukaan.

Valittavana on 20 useimmin esiintyvän, 20 harvimmin 
esiintyvän tai 20 erikseen valitun hälytyksen tyypin 
vertailu.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta, 
lääkintälaiteteknikot ja biolääkintäteknikot 
useimmiten esiintyvien hälytysten tunnistamisessa. 

Näitä tietoja voidaan käyttää arvioitaessa tarvitaanko 
lisätoimia tai tutkintaa hälytyksiä mahdollisesti 
aiheuttavien olosuhteiden käsittelemiseen.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa näytetään hälytysten lukumäärä 
kunkin hälytyksen tyypin osalta.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Hälytyksen tyyppi ja Hälytysten 
määrä. 

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näkyvät vain, 
jos hälytyksen tyyppi on valittu raporttiin.

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näytetään 
hälytysten kokonaismäärä kaikkien valittujen 
hälytyksen tyyppien osalta.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaavion värilliset palkit tai taulukossa olevat 
alleviivatut arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.

Laitekohtaiset hälytykset tyypin mukaan 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää profiilin, hälytyksen luokan 
ja hälytyksen tyypin mukaan kuinka monta kertaa 
tietyssä laitteessa on ollut hälytys ja onko muissa 
laitteissa sama hälytys.

Tätä raporttia voidaan käyttää arvioitaessa esiintyviä 
hälytyksiä ja apuna määritettäessä tarvitseeko 
tiettyyn laitteeseen tai tiettyihin laitteisiin kiinnittää 
huomiota tai onko mahdollisesti tiettyjä hälytyksiä, 
jotka edellyttävät lisätarkastelua.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot niiden laitteiden 
tunnistamisessa, jotka raportoivat eniten hälytyksiä. 

Näitä tietoja voidaan käyttää arvioitaessa tarvitaanko 
lisätoimia tai tutkintaa hälytyksiä mahdollisesti 
aiheuttavien olosuhteiden käsittelemiseen.

Erityisominaisuudet 
Tässä yhteenvetoraportissa näkyvät kunkin valitun 
profiilin raportoidut hälytykset. Hälytykset on 
ryhmitelty kunkin profiilin sisällä hälytyksen luokan 
ja hälytyksen tyypin mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Taulukkoriveillä annetaan hälytysten kokonaismäärä 
seuraaville: Profiili, Hälytyksen luokka ja Hälytyksen 
tyyppi. Taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus ja Hälytysten määrä. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon Sarjanumero- ja Laitetunnus-sarakkeiden 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Laitetiedot-raportissa. 

• Taulukon Yhteensä- ja Hälytysten määrä 
-sarakkeiden alleviivatut arvot muodostavat 
yksityiskohtaiset tiedot Hälytystapahtuman tiedot 
-raportissa.
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Hälytystrendit 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää määritetyn ajanjakson 
ja trendivälin ajalta hälytysten ja PharmGuard-
infuusioiden lukumäärän ja jakauman profiilin 
mukaan. Hälytysten ja infuusioiden kokonaismäärä 
luetellaan kunkin trendivälin osalta.

Kun Kaikki profiilin kokonaisarvot -kriteerit valitaan, 
kaikkien profiilien yhdistetyt trendit näytetään. 

Kunkin hälytyksen määrä luetellaan valitun 
trendivälin osalta (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, 
neljännesvuosittain tai vuosittain) profiilin mukaan. 

Käyttäjät 
Johtotiimi voi käyttää tämän raportin tietoja 
apuna tiettynä ajanjaksona esiintyvien hälytysten 
muutosten arvioinnissa (ts. arvioida onko edistymistä 
tapahtunut). 

• Näitä tietoja voivat käyttää myös lääkityksen 
turvallisuutta ja nykyistä käytäntöä arvioivat tiimit 
apuna mahdollisten tarvittavien toimenpiteiden 
määrittämisessä. 

• Lääkintälaiteteknikot voivat käyttää näitä tietoja 
laitteisto- ja ohjelmistohälytysten arvioinnissa. 

• Näitä tietoja voidaan käyttää myös protokollien 
arvioinnissa, esimerkiksi sattuvatko hälytykset 
lisääntymään tai vähentymään samaan aikaan 
protokollien muutosten kanssa.

Huomautus: Vaikka tämän raportin kaavio 
voi edustaa huomattavaa määrää tietoa, jos 
raporttikriteereihin sisällytetään liian paljon 
tietoa (esim. kaikkien protokollien, useiden 
profiilien ja/tai laajan ajanjakson käyttö), laadittu 
kaavio voi olla liian täynnä tietoa ja tästä syystä 
vaikea lukea. Näissä tilanteissa kannattaa 
harkita kriteerien kaventamista tai useiden, eri 
kriteereihin perustuvien raporttien laatimista.

Erityisominaisuudet 
Viivakaaviossa näkyy valitun profiilin hälytysten 
trendi. X-akselilla oleva ajanjakso määrittyy valitun 
trendivälin perusteella.

Kunkin valitun ryhmän ja kirjaston raportoitujen 
laitteiden lukumäärä näkyy, ja se antaa mittasuhteet 
siihen, miten monen laitteen tiedoista on kyse. 

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, joka sisältää kaavioon perustuvat tiedot, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Trendiväli, Profiili, 
Hälytykset ja Infuusiot. 

Taulukossa on myös Yhteensä-rivi, jossa näkyy 
hälytysten ja infuusioiden kokonaismäärä kunkin 
profiilin ja trendivälin osalta.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon Hälytykset-sarakkeen alleviivatut 
arvot muodostavat yksityiskohtaiset tiedot 
Hälytystapahtuman tiedot -raportissa. 

• Taulukon Infuusio-sarakkeen alleviivatut arvot 
muodostavat yksityiskohtaiset tiedot Infuusion 
tiedot -raportissa. 
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Luku 5  Käyttöasteraportit
Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat raportit:

• Infuusiotiheys protokollan tai lääkeohjelman mukaan

• Infuusiotiheysluettelo protokollan tai lääkeohjelman 
mukaan

• Infuusiodiagnostiikan luettelo

Infuusiotiheys protokollan tai lääkeohjelman mukaan*

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää infuusioiden lukumäärän 
protokollan tai lääkeohjelman mukaan.

Vertailuun on valittavana 20 protokollaa, 
lääkeprotokollaa tai lääkeohjelmaa, joissa  
eniten infuusioita tai vähiten infuusioita, tai  
20 erikseen valittua protokollaa, lääkeprotokollaa  
tai lääkeohjelmaa.

Huomautus: Jos samaa protokollaa, 
lääkeohjelmaa tai lääkeprotokollaa käytetään eri 
profiileissa, tiedot yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta protokollan käytön arvioinnissa 
ja apuna protokolliin mahdollisesti tehtävien 
päätösten tekemisessä.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaaviossa verrataan kunkin valitun protokollan 
tai lääkeohjelman infuusioiden lukumäärää vierekkäin, 
ja kussakin pinotussa sarakkeessa näytetään aloitetut 
ja aloittamattomat infuusiot erikseen.

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin kaavio perustuu, sisältää 
seuraavat sarakkeet: Protokolla, Lääkeprotokolla tai 
Lääkeohjelma, Hoito, Määritelmä, Lääke, Aloitetut 
PharmGuard-infuusiot, Aloittamattomat PharmGuard-
infuusiot ja PharmGuard-infuusiot.

Huomautus: Vastaavat sarakkeet näytetään vain, 
jos Aloittamattomat infuusiot on valittu raporttiin.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Infuusion tiedot -raportissa.

* Protokollan tai lääkeohjelman käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.

Infuusiotiheysluettelo protokollan tai lääkeohjelman mukaan*

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää protokollan tai 
lääkeohjelman mukaan infuusioiden lukumäärän 
ja prosenttiosuuden kunkin valitun protokollan, 
lääkeohjelman tai lääkeprotokollan osalta. Raportissa 
annetaan lisätietoja mukaan lukien lääkärin bolusten 
ja infuusiokohtaisten lääkärin bolusten lukumäärä.

Tulokset ryhmitellään ryhmän, kirjaston ja profiilin 
mukaan.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta protokollaan, lääkeohjelmaan 
tai lääkeprotokollaan tehtäviä muutoksia koskevien 
päätösten tekemisessä. 

Erityisominaisuudet 
Tämä raportti on kattavampi kuin Infuusiotiheys 
protokollan tai lääkeohjelman mukaan -raportti, sillä 
siinä luetellaan kaikki kriteereihin sisällytetyt protokollat, 
lääkeprotokollat tai lääkeohjelmat (ei 20:n rajaa), ja ne 
ryhmitellään ryhmän, kirjaston ja profiilin mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Tässä raportissa on valittujen kriteerien mukaisten 
PharmGuard-infuusioiden kokonaismäärä.

Annetussa taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Ryhmä, Kirjasto, Profiili, Hoito, Määritelmä, Lääke, 
PharmGuard-infuusiot, % PharmGuard-infuusioita, 
Lääkärin bolus, Lääkärin bolus infuusiota kohti. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Infuusion tiedot -raportissa.

* Protokollan tai lääkeohjelman käytön raportissa määrittää infuusiopumpun tyyppi.
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Infuusiodiagnostiikan luettelo 

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kunkin protokollan, 
lääkeohjelman tai lääkeprotokollan osalta kuinka 
monta kertaa kukin niistä valittiin, kuinka monta 
infuusiota aloitettiin tai ei aloitettu ja niihin liittyvien 
turvatapahtumien lukumäärä. Vertailun vuoksi 
raportissa luetellaan myös manuaalisen tilan (muu 
kuin PharmGuard) infuusiot.

Tämän raportin tarkoitus on antaa tietoa hylätyistä 
infuusioista (infuusio valittu, mutta ei toteutettu). 
Muiden kuin PharmGuard-infuusioiden lukumäärää 
voidaan verrata profiilin mukaan ja tarkastella, 
valitaanko sen sijaan manuaalisen tilan infuusioita. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta apuna säätöä tarvitsevien 
protokollien tunnistamisessa (esim. protokollat, joiden 
hylkäysmäärät eivät ole hyväksyttäviä ja aiheuttavat 
muiden kuin PharmGuard-infuusioiden käyttöä).

Huomautus: On mahdollista, että aloitetussa 
infuusiossa esiintyy turvatapahtumia, jotka 
aiheuttavat hylkäämisiä; tämän tyyppisiä 
hylkäämisiä ei rekisteröidä Hylkäykset-ryhmään. 
Yksityiskohtaista tietoa turvatapahtumista 
ja niihin liittyvistä hylkäyksistä on 
Turvatapahtumaraporteissa.

Erityisominaisuudet 
PharmGuard-infuusiotiedot näkyvät taulukossa 
ensimmäisenä, ja niiden jälkeen näkyy tietoa muista 
kuin PharmGuard-infuusioista profiilin mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Taulukossa on seuraavat sarakkeet: Ryhmä, Kirjasto, 
Profiili, Hoito, Määritelmä, Lääke, Ohjelmointiyksiköt, 
Aloitetut infuusiot, Aloittamattomat infuusiot, 
Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit, Pehmeän 
raja-arvon ohitukset, Kovan raja-arvon hälytykset 
ja Hylkäykset.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Infuusion tiedot -raportissa.
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Luku 6  Tapahtumatietoraportit
Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat raportit:

• Turvatapahtuman tiedot

• Hälytystapahtuman tiedot

• Infuusion tiedot

• Tapahtumahistoria



    Tapahtumatietoraportit Sivu 37

Turvatapahtuman tiedot

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kunkin turvatapahtuman 
yksityiskohdat, mukaan lukien päivämäärä/kellonaika, 
turvatapahtumatyyppi, profiili, protokolla, parametrit, 
turvarajat ja turvatapahtumassa annetut arvot. 

Tämän raportin tarkoitus on näyttää esiintyneiden 
turvatapahtumien yksityiskohdat valittujen kriteerien 
osalta. Raportoidut turvatapahtumatyypit ovat 
seuraavat:

• Pehmeän raja-arvon uud.ohjelmoinnit: Pehmeän 
raja-arvon ulkopuolinen arvo annetaan ja annetaan 
sitten uudestaan raja-arvon sisällä. 

• Pehmeän raja-arvon ohitukset: Pehmeän raja-arvon 
ulkopuolinen arvo annetaan ja sen jälkeen ohitus 
vahvistetaan.

• Kovan raja-arvon hälytykset: Enimmäis-/
vähimmäisalueen (turvarajat) ulkopuolinen  
arvo annetaan.

• Hylkäykset: Annettu arvo on alueen ulkopuolella 
ja pumppu sammutetaan vahvistusnäytössä. 
Hylkäystapahtuma esiintyy myös, jos käyttäjä 
aloittaa arvon muuttamisen ja poistuu sitten 
tekemättä toimintoa loppuun.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta yhdessä muiden 
turvatapahtumaraporttien kanssa kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta seuraavasti:

• yksityiskohtaisempien tietojen hankkimiseen avuksi 
kliinisten, perehdyttämistä koskevien tai muiden 
mahdollisesti selvittämistä tarvitsevien ongelmien 
arvioinnissa

• turvatapahtumatietojen tarkempaan selvittämiseen 
sen ymmärtämiseksi, mitä todella tapahtui, mukaan 
lukien niiden arvojen tunnistaminen, jotka käyttäjä 
antoi, kun turvatapahtuma tuli esiin 

• tietyn ajanjakson tai tapahtuman tunnistamiseen, 
josta lisätietoa tarvitaan. 

Näiden tietojen perusteella Tapahtumahistoria-
raporttia voidaan käyttää tunnistamaan 
mitkä tapahtumat esiintyivät laitteessa ennen 
turvatapahtumaa ja sen jälkeen.

Erityisominaisuudet 
• Syötetty arvo ja lopullinen arvo korostetaan 

violettina, minkä ansiosta käyttäjän on helpompi 
nähdä nämä arvot. 

• Tämä raportti edellyttää normaalisti alaosassa 
olevan vierityspalkin käyttöä. 

• Parametri on se, joka aiheutti turvatapahtuman. 

• Syötetty arvo on se arvo, jonka käyttäjä antoi 
ja joka aiheutti turvatapahtuman.

• Lopullinen arvo on se arvo, jonka käyttäjä valitsi 
infuusiota ohjelmoidessaan, mukaan lukien tehdyt 
korjaukset. 

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Päivämäärä ja kellonaika, 
Turvatapahtumatyyppi, Ryhmä, Kirjasto, Profiili, Hoito, 
Määritelmä, Lääke, Ohjelmointiyksiköt, Parametri, 
Edellinen arvo, Syötetty arvo, Kova vähint., Pehmeä 
vähint., Pehmeä enint., Kova enint., Lopullinen arvo, 
Virhekerroin ja Laitos. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon Sarjanumero- tai Laitetunnus-sarakkeiden 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Laitetiedot-raportissa. 

• Taulukon Päivämäärä ja kellonaika -sarakkeen 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Tapahtumahistoria-raportissa. 
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Turvatapahtuman tiedot (jatkuu)

Huomautukset:

• Tämän raportin enimmäisrivimäärä on 100 000. 
Vähennä kriteerivalintaa, kunnes vähemmän 
tietueita palautetaan ja optimaalinen suorituskyky 
toteutetaan.

• Valintakriteereistä riippuen tulosten laatiminen 
voi kestää huomattavasti kauemmin kuin muiden 
raporttien.

Hälytystapahtuman tiedot

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää kunkin hälytyksen 
yksityiskohtaiset tiedot.

Tämän raportin tarkoitus on auttaa tutkimaan 
esiintyykö tietyntyyppisiä hälytyksiä ja jos niin 
mistä syystä. Yksityiskohtaista tietoa hälytyksen 
esiintymisestä annetaan.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot tietyntyyppisten hälytysten 
esiintymisen ja syiden arvioinnissa.

Huomautukset:

• Tämän raportin enimmäisrivimäärä on 100 000. 
Vähennä kriteerivalintaa, kunnes vähemmän 
tietueita palautetaan ja optimaalinen suorituskyky 
toteutetaan.

• Valintakriteereistä riippuen tulosten laatiminen 
voi kestää huomattavasti kauemmin kuin muiden 
raporttien.

Erityisominaisuudet 
Tässä raportissa annetut hälytyksen yksityiskohdat 
ovat protokolla, jatkuva infuusio ja viimeinen 
antotyyppi.

Taulukon ominaisuudet
Taulukossa on seuraavat sarakkeet: Sarjanumero, 
Laitetunnus, Tapahtuman päivämäärä ja kellonaika, 
Hälytyksen tyyppi, Ryhmä, Kirjasto, Profiili, Hoito, 
Määritelmä, Lääke, Kasettityyppi, Viimeinen 
jatkuva infuusio, Viimeinen antotyyppi, Viimeisen 
mykistyksen päiväys ja kellonaika, Hälytysten 
mykistysten määrä, Tyhjennyksen päiväys 
ja kellonaika, Aktiivisen hälytyksen aikaväli ja Laitos.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon Sarjanumero- ja Laitetunnus-sarakkeiden 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Laitetiedot-raportissa.

• Taulukon Päivämäärä ja kellonaika -sarakkeen 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Tapahtumahistoria-raportissa. 
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Infuusion tiedot

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää laitteen infuusio- 
ja turvatapahtumaluettelon aikajärjestyksessä 
tapahtuman päiväyksen ja kellonajan mukaan.

Tämän raportin tarkoitus on näyttää infuusioiden 
ja turvatapahtumien järjestys toisiinsa nähden. 
Raportti näyttää, mitä tapahtui ennen muun kuin 
PharmGuard-infuusion esiintymistä. Tämä raportti on 
hyvä tehdä yhdelle laitteelle, mutta se voidaan tehdä 
useammalle kuin yhdelle. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta määritettäessä mahdollista 
yhteyttä turvatapahtumien, PharmGuard-
protokollainfuusioiden ja manuaalisen tilan 
(muu kuin PharmGuard) infuusioiden välillä.

Näitä tietoja voidaan käyttää apuna päätöksissä 
PharmGuard-ohjelmamääritysten ja sen protokollien 
säätämisestä.

Huomautukset:

• Infuusion ollessa kyseessä tapahtuma/aloituspäivä 
ja -aika on infuusion alkamisajankohta; 
turvatapahtuman ollessa kyseessä päiväys 
ja kellonaika osoittavat turvatapahtuman 
esiintymisajankohtaa. 

• Tämän raportin enimmäisrivimäärä on 100 000. 
Vähennä kriteerivalintaa, kunnes vähemmän 
tietueita palautetaan ja optimaalinen suorituskyky 
toteutetaan.

• Valintakriteereistä riippuen tulosten laatiminen 
voi kestää huomattavasti kauemmin kuin muiden 
raporttien.

• Sairaalan paikanninjärjestelmä määrittää 
laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos sairaalan 
paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, laitteen 
sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Taulukon ominaisuudet
Tapahtuma-sarakkeessa on infuusiomenetelmä, 
kun rivi on infuusio. Turvatapahtuman aiheuttanut 
parametri sisällytetään, kun rivi on turvatapahtuma. 
Lisäksi on sarake, joka osoittaa onko infuusio tehty 
vai ei (hylätty). 

Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Tapahtuman päivämäärä 
ja kellonaika, Hoito, Määritelmä, Lääke, Ryhmä, 
Kirjasto, Profiili, Luokka, Parametri, Yksiköt, Infuusio 
suoritettu?, Täytetty määrä, Kokonaismäärä lääkettä 
annettu, Lopetuspäivä ja -aika, Kesto, Laitos, Sijainti 
ja Tukiaseman nimi. 

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse kaaviossa tai taulukossa olevat alleviivatut 
arvot ja näytä niiden perustana olevat 
yksityiskohtaiset tiedot yksityiskohtaraportissa. 

• Taulukon Sarjanumero- ja Laitetunnus-sarakkeiden 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Laitetiedot-raportissa.

• Taulukon Päivämäärä ja kellonaika -sarakkeen 
alleviivatut arvot muodostavat yksityiskohtaiset 
tiedot Tapahtumahistoria-raportissa. 
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Tapahtumahistoria

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää tietyssä laitteessa esiintyneiden 
tapahtumien luettelon aikajärjestyksessä. 

Tämän raportin tarkoitus on antaa 
tapahtumakohtaista tietoa laitteesta tai useista 
laitteista tapahtumaa edeltäviä ja/tai tapahtuman 
jälkeisiä tapahtumia tutkittaessa. Tämä raportti on 
hyvä tehdä yhdelle laitteelle, mutta se voidaan tehdä 
useammalle kuin yhdelle.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin tai 
hoitoalueen osalta apuna määritettäessä mitä 
tapahtumia laitteessa esiintyi ja milloin (ts. mitä 
käyttäjä ohjelmoi, aloitettiinko infuusio vai ei, miten 
infuusio tehtiin, esiintyikö hälytys vai ei jne.).

Huomautukset:

• Hoitotapahtumien viestissä voi olla käyttäjän 
valitsemia parametreja ja PharmGuard-protokollan 
määrittämiä oletusparametreja. Viestissä lueteltuja 
oletusparametreja ei ehkä ole esitetty käyttäjälle 
tai käyttäjä ei ole valinnut tai muuttanut niitä.

• Tämän raportin enimmäisrivimäärä on 100 000. 
Vähennä kriteerivalintaa, kunnes vähemmän 
tietueita palautetaan ja optimaalinen suorituskyky 
toteutetaan.

• Valintakriteereistä riippuen tulosten laatiminen 
voi kestää huomattavasti kauemmin kuin muiden 
raporttien.

• Sairaalan paikanninjärjestelmä määrittää 
laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos sairaalan 
paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, laitteen 
sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Erityisominaisuudet 
Tiedot-sarakkeessa näytetään viestit tunnistettuna 
tapahtumatyypin, tapahtuman aiheuttajan 
ja tapahtumaviestin mukaan.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Päivämäärä ja kellonaika, 
Tapahtumatyyppi, Aiheuttaja, Viesti, Tiedot, Ryhmä, 
Laitos, Sijainti ja Tukiaseman nimi.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Laitetiedot-raportissa.
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Luku 7  Lääkintälaiteteknikon raportit
Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat raportit:

• Laiteluettelo

• Laitetiedot

• Akun tila

• Määräaikaishuolto

• Moottorin tila ja käyttö

Laiteluettelo

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää edelliseen 
tiedonsiirtopäivämäärään perustuvat 
laitteen tiedonsiirto- ja sijaintitiedot.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot laitteen tai laitteiden sijainnin 
määrittämisessä.

Huomautus: Sairaalan paikanninjärjestelmä 
määrittää laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos 
sairaalan paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, 
laitteen sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, IP-osoite, MAC-osoite, 
Edellinen tiedonsiirto, Ryhmä, Laitos, Sijainti, 
Tukiaseman nimi ja Isäntänimi.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Laitetiedot-raportissa.

Laitetiedot

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää tietoa verkostomäärityksistä, 
ohjelmamäärityksistä, lokalisoinnista (aika), 
määräaikaishuollosta, käyttöhistoriasta ja tietyn 
laitteen tapahtumien lukumäärät tähän mennessä.

Näytä laitetiedot antamalla laitteen sarjanumero tai 
laitetunnus. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää hoitohenkilökunta 
ja lääkintälaiteteknikot laitteen, sen käytön, 
huoltotilan, verkkoasetusten ja muun tiedon 
tarkasteluun yhdellä silmäyksellä.

Huomautus: Sairaalan paikanninjärjestelmä 
määrittää laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos 
sairaalan paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, 
laitteen sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Taulukon ominaisuudet
Taulukossa annetaan yleistä laitetietoa, käyttöhistoria 
ja laitteisto- ja ohjelmatietoa määritetystä 
yksittäisestä laitteesta.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tästä raportista ei ole saatavana yksityiskohtaista 
tietoa.
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Akun tila

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää edelliseen 
tiedonsiirtopäivämäärään perustuvat akun tiedot. 

Tämän raportin tarkoitus on tunnistaa laitteet, jotka 
olivat tiedonsiirtoyhteydessä PharmGuard Server 
-palvelimen kanssa valittuna ajanjaksona ja joiden 
akku voi olla huollon tarpeessa.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää lääkintälaiteteknikot 
laitteiden akkujen huoltotarpeen määrittämisessä.

Huomautus: Sairaalan paikanninjärjestelmä 
määrittää laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos 
sairaalan paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, 
laitteen sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Erityisominaisuudet
Tämä raportti tunnistaa laitteet, joiden akut on ehkä 
vaihdettava.

• Jos taulukossa oleva rivi näkyy punaisena, kyseisen 
pumpun akku on vaihdettava.

• Jos taulukossa oleva rivi näkyy keltaisena, akkua 
ei tarvitse vaihtaa välittömästi, mutta akku on 
lähestymässä vaihtoaikaa.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Latauksia jäljellä, 
% latauksia jäljellä. Edellinen tiedonsiirto, Ryhmä, 
Laitos, Sijainti, Tukiaseman nimi ja Isäntänimi.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Laitetiedot-raportissa.

Määräaikaishuolto

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää edelliseen 
tiedonsiirtopäivämäärään perustuvat laitteiden 
määräaikaishuoltotiedot. Näihin tietueisiin sisältyy 
muistutusväli ja seuraavan määräaikaishuollon 
päivämäärä. 

Tämän raportin tarkoitus on tunnistaa laitteet, jotka 
olivat tiedonsiirtoyhteydessä PharmGuard Server 
-palvelimen kanssa valitun ajanjakson sisällä ja joiden 
määräaikaishuollon päivämäärä on ohitettu tai 
tulossa. 

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää lääkintälaiteteknikot 
laitteiden määräaikaishuollon aikojen 
määrittämisessä.

Huomautus: Sairaalan paikanninjärjestelmä 
määrittää laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos 
sairaalan paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, 
laitteen sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Erityisominaisuudet 
Tämä raportti tunnistaa laitteet, joiden 
määräaikaishuollon päivämäärä on lähestymässä 
tai ohitettu.

Jos taulukossa oleva rivi näkyy punaisena, kyseisen 
laitteen seuraava määräaikaishuollon päivämäärä 
on ohitettu.

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Muistutus, Muistutusväli, 
Edellinen palautus, Seur. määräaikaishuollon päivä, 
Edellinen tiedonsiirto, Ryhmä, Laitos, Sijainti, 
Tukiaseman nimi ja Isäntänimi.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Laitetiedot-raportissa.
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Moottorin tila ja käyttö

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää laiteluettelon moottorin 
matkamittareineen ja infuusiolukumäärineen 
edellisen tiedonsiirtopäivän kohdalla.

Tämän raportin tarkoitus on tunnistaa laitteet, jotka 
olivat tiedonsiirtoyhteydessä PharmGuard Server 
-palvelimen kanssa valittuna ajanjaksona ja joiden 
moottori voi olla huollon tarpeessa.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää lääkintälaiteteknikot 
laitteiden moottorien huoltotarpeiden 
määrittämisessä.

Huomautus: Sairaalan paikanninjärjestelmä 
määrittää laitteen sijainnin, jos saatavilla. Jos 
sairaalan paikanninjärjestelmä ei ole saatavilla, 
laitteen sijainti määritetään laitteen käyttämän 
viimeisen langattoman tukiaseman perusteella. 
Lisätietoja saa PharmGuard Server -palvelimen 
järjestelmänvalvojalta.

Erityisominaisuudet
Tämä raportti tunnistaa laitteet, joiden moottorin 
matkamittari on lähestymässä varoitustasoa tai on 
ohittanut sen.

• Jos taulukossa oleva rivi näkyy punaisena, 
moottorin matkamittari on varoitustasolla (12 000) 
tai ohittanut sen.

• Jos taulukossa oleva rivi näkyy keltaisena, 
moottorin matkamittari on lähestymässä 
varoitustasoa (11 400).

Taulukon ominaisuudet
Tämän raportin taulukossa on seuraavat sarakkeet: 
Sarjanumero, Laitetunnus, Moottorin matkamittari, 
Infuusioiden määrä, Edellinen tiedonsiirto, Ryhmä, 
Laitos, Sijainti, Tukiaseman nimi ja Isäntänimi.

Yksityiskohtaiset tiedot
Valitse taulukossa olevat alleviivatut arvot ja näytä 
niiden perustana olevat yksityiskohtaiset tiedot 
Laitetiedot-raportissa.
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Luku 8  Kivunhoitoraportit
Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat raportit:

• Infuusioluettelo

• Antoparametrien yhteenveto

• Antoparametrien tiedot

• Annoslaskurin tiedot

• Protokollavertailu

TÄRKEÄÄ! Kivunhoitoraportteja ei saa käyttää hoitopäätösten yksinomaisena perustana.

Nämä eivät ole erillisiä raportteja omine kriteerivalintoineen. Näissä raporteissa annetaan tietoa yksittäisestä, 
Infuusioluettelo-raportin taulukossa luetellusta infuusiosta. Infuusioluettelo-raportin taulukossa on linkit 
tiettyihin infuusiotietoihin seuraavissa alaraporteissa:

• Antoparametrien yhteenveto

• Antoparametrien tiedot

• Annoslaskurin tiedot 

• Tapahtumahistoria

Infuusioluettelotietojen raporttien luominen
1. Valitse Infuusioluettelo-raportti.

2. Anna raportin halutut Kriteerit.

3. Valitse Suorita raportti -painike.

4. Valitse raportissa näytettävä infuusio.

5. Valitse kyseisen infuusion taulukkoriviltä Tarkastele halutun alaraportin sarakkeessa. Alaraportin 
sarakkeet ovat taulukon äärioikealla ja taulukkoa on ehkä vieritettävä.

Valittu alaraportti avautuu näyttöön.



    Kivunhoitoraportit Sivu 45

Infuusioluettelo

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää infuusioluettelon, josta 
päästään kivunhallinnan lisäraportteihin. Linkitetyt 
lisäraportit antavat tietoa antoparametreista 
ja annoslaskureista. 

Tämän raportin antamat infuusiotiedot on tarkoitettu 
käyttäjän avuksi tunnistamaan ne infuusiot, joista 
halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Tämä raportti 
on hyvä tehdä yhdelle laitteelle, mutta se voidaan 
tehdä useammalle kuin yhdelle.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit 
tai farmaseutit lääkityksen turvallisuuden 
ja kivunhallinnan käytäntöjen arvioinnissa. 

Erityisominaisuudet 
Tästä raportista päästään kivunhallinnan 
lisäraportteihin kunkin luetellun infuusion osalta. 
Näitä raportteja ovat Antoparametrien yhteenveto, 
Antoparametrien tiedot ja Annoslaskurin tiedot sekä 
Tapahtumahistoria.

Taulukon ominaisuudet
Taulukossa on seuraavat sarakkeet: Infuusion 
aloituspäivä ja kellonaika, Sarjanumero, Laitetunnus, 
Infuusion tila, Hoito, Määritelmä, Lääke ja Infuusion 
lopetuspäivä ja kellonaika. 

Seuraavissa taulukon sarakkeissa on linkit muihin 
raportteihin kunkin infuusion osalta: Antoparametrien 
yhteenveto, Antoparametrien tiedot, Annoslaskurin 
tiedot ja Tapahtumahistoria.

Yksityiskohtaiset tiedot
Lisätietoja tietystä infuusiosta saa valitsemalla 
asianmukaisen taulukkosarakkeen alleviivatun 
”Tarkastele” -linkin, josta päästään kivunhallinnan 
lisäraportteihin tai Tapahtumahistoria-raporttiin.

Infuusioluettelo – antoparametrien yhteenveto

Tarkoitus
Tämän raportin valinta Infuusioluettelo-raportista 
näyttää kuinka paljon lääkeainetta annettiin 
parametrien mukaan kyseisen infuusion osalta. 

Tämä raportti on saatavana vain Infuusioluettelo-
raportista. Avaa tämä raportti valitsemalla Tarkastele 
Infuusion tiedot -raportin Antoparametrien 
yhteenveto -sarakkeesta. 

Huomautus: Jos infuusio ylittää pumpun 
ohjelmoidun antorajan, pumppu 
antaa lääkeainetta esimääritetyllä 
aukioloinfuusionopeudella. 
Aukioloinfuusionopeudella annettu lääkemäärä 
sisällytetään jatkuvan infuusion määrään.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
infuusioparametrien oikeasta käytöstä 
ja asianmukaisista tai säätöä edellyttävistä 
infuusioista. 

Erityisominaisuudet 
Ympyräkaaviossa verrataan infuusion annettua 
kokonaismäärää kunkin antoparametrin osalta. 

Infuusion kokonaismäärä annetaan ohjelmoituina 
yksikköinä (mL, mg, mcg).

Annetut antoparametrit sisältävät seuraavat:

• Jatkuva infuusio

• PCA-annos (potilaan säätelemä kivunlievitys) tai  
PCEA-annos (potilaan säätelemä 
epiduraalikivunlievitys)

• Lääkärin bolus

• Ajoittainen bolus

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, jonka tietoihin ympyräkaavio perustuu, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Jatkuva infuusio, PCA-
annos tai PCEA-annos, Lääkärin bolus ja Yhteensä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tässä raportissa ei ole yksityiskohtaisten tietojen 
valintaa.
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Infuusioluettelo – antoparametrien tiedot

Tarkoitus
Tämän raportin valinta Infuusioluettelo-raportista 
näyttää tarkasteltavaksi kuinka paljon lääkeainetta 
annettiin parametrien mukaan kyseisen infuusion 
osalta valitun aikavälin aikana. 

Raportti on saatavana vain Infuusioluettelo-raportista. 
Avaa tämä raportti valitsemalla Tarkastele Infuusion 
tiedot -raportin Antoparametrien tiedot -sarakkeesta.

Huomautus: Jos infuusio ylittää pumpun 
ohjelmoidun antorajan, pumppu 
antaa lääkeainetta esimääritetyllä 
aukioloinfuusionopeudella. 
Aukioloinfuusionopeudella annettu lääkemäärä 
sisällytetään jatkuvan infuusion määrään.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä 
infuusioparametrien oikeasta käytöstä 
ja asianmukaisista tai säätöä edellyttävistä 
infuusioista.

Erityisominaisuudet 
Pinotussa pylväskaaviossa verrataan kunkin annetun 
lääkkeen määrää vierekkäin kunkin aikavälin osalta, 
ja kukin sarake erotetaan antoparametrin mukaan. 

Huomautus: Valittu aikaväli asetetaan 
Infuusioluettelo-raportissa.

Infuusion kokonaismäärä annetaan ohjelmoituina 
yksikköinä (mL, mg, mcg).

Annetut antoparametrit sisältävät seuraavat:

• Jatkuva infuusio

• PCA-annos (potilaan säätelemä kivunlievitys) 
tai PCEA-annos (potilaan säätelemä 
epiduraalikivunlievitys)

• Lääkärin bolus

• Ajoittainen bolus

Taulukon ominaisuudet
Taulukko, joka sisältää kaavioon perustuvat tiedot, 
sisältää seuraavat sarakkeet: Aikaväli, Jatkuva 
infuusio, PCA-annos tai PCEA-annos, Lääkärin bolus 
ja Yhteensä.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tässä raportissa ei ole yksityiskohtaisten tietojen 
valintaa.
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Infuusioluettelo – annoslaskurin tiedot 

Tarkoitus
Tämän raportin valinta Infuusioluettelo-raportista 
vertaa yritettyjä ja annettuja annoksia valitun 
aikavälin aikana.

Tämä raportti on saatavana vain Infuusioluettelo-
raportista. Avaa tämä raportti valitsemalla Tarkastele 
Infuusion tiedot -raportin Annoslaskurin tiedot 
-sarakkeesta.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Nämä tiedot voivat myös auttaa päätöksissä valitun 
infuusion yritetyistä ja annetuista annoksista.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaavio vertaa yritettyjen ja annettujen 
annosten määrää vierekkäin kunkin aikavälin sisällä. 
Kaavion yläpuolelle tulevassa taulukossa annetaan 
yhdistetty annosmäärä ja infuusion kellonaika 
ja päivämäärä. 

Taulukon ominaisuudet
Viivakaavion yläpuolella olevassa taulukossa on 
seuraavat sarakkeet: Annosmäärä, Kellonaika 
ja Päiväys.

Kaavion alapuolella on taulukko, jonka tietoihin 
kaavio perustuu ja jossa on seuraavat sarakkeet: 
Päiväys, Yritetty, Annettu. Yhteensä-rivillä annetaan 
aikavälin sisällä annettu kokonaisannos.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tässä raportissa ei ole yksityiskohtaisten tietojen 
valintaa.

Protokollavertailu

Tarkoitus
Tämä raportti näyttää annettujen annosten 
lukumäärän keskiarvon ja kunkin infuusion määrän 
keskiarvon valittujen protokollien osalta. 

Vertailuun on valittavana 20 protokollaa, joiden 
infuusioiden kesto on pisin, 20 protokollaa, joiden 
infuusion kesto on lyhyin, tai 20 erikseen valittua 
protokollaa.

Huomautus: Jos samaa protokollaa käytetään 
eri profiileissa, näiden protokollien tiedot 
yhdistetään raporttiin.

Käyttäjät 
Tätä raporttia voivat käyttää komiteat, lääkärit, 
hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat, farmaseutit 
ja muu vastaava henkilökunta kunkin profiilin 
tai hoitoalueen osalta lääkityksen turvallisuuden 
ja nykyisten käytäntöjen arvioinnissa. 

Näitä tietoja voidaan käyttää apuna nykyisen 
kirjastokäytön, mahdollisesti tarvittavien 
protokollamuutosten ja/tai menettelytapamuutosten 
arvioinnissa.

Erityisominaisuudet 
Pylväskaavion ensimmäinen sarake vertaa PCA-/
PCEA-annosten lukumäärän keskiarvoa infuusiota 
kohti kunkin valitun protokollan osalta vierekkäin.

Pylväskaavion toinen sarake vertaa infuusion määrän 
keskiarvoa (mL) kunkin valitun protokollan osalta 
vierekkäin. Tämän raportin tietoja voidaan rajata 
määrittämällä infuusion enimmäis- ja vähimmäiskesto.

Taulukon ominaisuudet
Ensimmäinen taulukko, jonka tietoihin ensimmäinen 
kaavio perustuu, sisältää seuraavat sarakkeet: 
Protokolla, Hoito, Määritelmä, Lääke, Infuusiot,  
PCA-/PCEA-annosten keskiarvo infuusiota kohti.

Toinen taulukko, jonka tietoihin toinen kaavio 
perustuu, sisältää seuraavat sarakkeet: Protokolla, 
Profiili, Hoito, Määritelmä, Lääke, Kokonaisantomäärä 
(mL), Kokonaislääkemäärä, Määrän keskiarvo 
infuusiota kohti (mL), Lääkkeen keskiarvo 
infuusiota kohti.

Huomautus: Kokonaisantomäärä 
ja Kokonaislääkemäärä sisältävät annetut lääkkeet 
parametreille: Jatkuva infuusio, PCA-/PCEA-
annos, Lääkärin bolus ja Ajoittainen bolus.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tässä raportissa ei ole yksityiskohtaisten tietojen 
valintaa.
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