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Assistência técnica
Se tiver comentários ou dúvidas relativamente ao funcionamento do PharmGuard® Interoperability, telefone 
para o número indicado abaixo ou contacte o seu representante local do serviço de atendimento a clientes da 
Smiths Medical. A Smiths Medical está disponível para prestar ajuda sobre a colocação em funcionamento, o 
funcionamento e a utilização do PharmGuard® Interoperability.

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 EUA
Tel.: 1 800 258 5361 (EUA/CA)
Tel.: +1 614 210 7300

 Representante Europeu
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, RU
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Símbolos

Consultar as Instruções de Utilização

Código de lote

Número de catálogo

Fabricante

Representante Autorizado na Comunidade Europeia

http://www.smiths-medical.com
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Informações importantes sobre este guia
O Guia do Administrador do PharmGuard® Interoperability destina-se a administradores de sistemas, 
engenheiros clínicos e à equipa de operações de TI. Recomenda-se que o pessoal responsável pela 
manutenção e administração do PharmGuard® Interoperability software (PGI) tenha conhecimentos 
sobre infraestruturas e operações de TI e assistência técnica.

Este guia inclui instruções e diretrizes gerais para a administração e manutenção de rotina do 
PharmGuard® Interoperability e abrange as tarefas mais frequentemente necessárias para manter o 
estado do sistema PGI. Aborda tarefas de monitorização de rotina, tarefas administrativas de rotina 
(tais como cópias de segurança e manutenção de ficheiros) e recuperação de erros.

Este guia abrange apenas a administração do PharmGuard® Interoperability. Este guia não inclui informações 
sobre a colocação em funcionamento do PharmGuard® Interoperability. Consulte o Technical Deployment 
Guide (Guia de implementação técnica) do PharmGuard® Interoperability para obter informações sobre a 
colocação em funcionamento do PGI. 

Os modelos de bombas específicas mencionados neste guia podem não estar disponíveis na sua área. Para 
mais informações, consulte o seu representante da Smiths Medical.
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Glossário
Termo Definição

Alert Communication Management (ACM) Perfil IHE para a comunicação de alertas (alarmes e recomendações) 
de um dispositivo para um Sistema de gestão de alarmes.

Mensagem ACM End Active Alarm Uma mensagem ACM Report Alert a indicar que um alarme terminou.

Mensagem ACM Latch Active Alarm Uma mensagem ACM Report Alert a indicar que um alarme foi 
trancado (ainda ativo, mas ultrapassado por um alarme de prioridade 
superior).

Mensagem ACM Report Alert Uma mensagem ACM que comunica um alerta de um dispositivo em 
conformidade com IHE.

Mensagem ACM Silence Active Alarm Uma mensagem ACM Report Alert a indicar que um alarme foi silenciado.

Mensagem ACM Start Active Alarm Uma mensagem ACM Report Alert a indicar que foi iniciado um alarme.

Device Enterprise Communication (DEC) Perfil IHE para comunicação de dados de dispositivos para um sistema 
hospitalar, normalmente numa base periódica.

Mensagem DEC Communicate  
PCD Data

Uma mensagem DEC que comunica dados de dispositivos em 
conformidade com IHE.

Mensagem de eventos no dispositivo Uma mensagem gerada diretamente por um dispositivo, como por 
exemplo, uma bomba de infusão. Estas mensagens são guardadas 
na bomba.

Mensagem de dispositivo Uma mensagem gerada diretamente por um dispositivo, como por 
exemplo, uma bomba de infusão. Estas mensagens são apresentadas 
num formato específico do dispositivo.

Mensagem de programação
do dispositivo

Uma mensagem utilizada para comunicar parâmetros para um pedido 
de infusão a uma bomba.

Mensagem de relatório do dispositivo Uma mensagem gerada diretamente por um dispositivo, como por 
exemplo, uma bomba de infusão. Estas mensagens são apresentadas 
num formato específico do dispositivo.

Mensagem de estado do dispositivo Uma mensagem do dispositivo que regista o estado do dispositivo 
num determinado ponto no tempo. As mensagens de estado do 
dispositivo contêm dados relevantes para a monitorização de dados 
em constante alteração, tais como volumes administrados e volumes 
restantes. Estas mensagens não são guardadas no dispositivo quando 
o dispositivo não está ligado à rede. As mensagens de estado do 
dispositivo são geradas periodicamente, tão frequentemente quanto 
uma vez por minuto.
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Termo Definição

Cadeia vazia Uma cadeia de caracteres que não contém caracteres e tem um 
comprimento de 0.

Especificação Externa da Interface (EIS) Uma especificação fornecida pela Smiths Medical aos parceiros de 
negócios EMR que documenta a sintaxe e a semântica de todas 
as mensagens de entrada e de saída comunicadas entre o PGI e 
o sistema hospitalar. 

A EEI está disponível no Technical Deployment Guide do 
PharmGuard® Interoperability software.

Health Level 7 (HL7) O organismo de normalização de informações de cuidados de saúde 
que, entre outras coisas, define um formato de mensagem padrão que 
permite aos diferentes sistemas hospitalares partilhar informações.

Sistema hospitalar “Sistema hospitalar” é um termo utilizado para descrever o(s) 
sistema(s) de TI hospitalar(es) ou clínico(s) em comunicação com o PGI.

Integrating the Healthcare  
Enterprise (IHE)

A iniciativa IHE promove a utilização coordenada de normas 
estabelecidas, tais como DICOM, HL7 e Perfis IHE, para abordar 
necessidades clínicas específicas em apoio a cuidados ideais de 
doentes.

IHE Message Group Subconjunto de tipos de mensagens IHE cuja criação é controlada por 
um parâmetro de configuração da interface entre o PGI e a IHE. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

Um perfil IHE para a comunicação de informações episódicas sobre 
bombas de infusão a um sistema hospitalar.

Mensagem IPEC Communicate 
Infusion Event Data

Uma mensagem IPEC que comunica um evento de uma bomba de 
infusão em conformidade com IHE.

Mensagem IPEC Delivery Start Uma mensagem IPEC que comunica dados de eventos de infusão que 
descrevem um evento IPEC Delivery Start (Início de administração IPEC).

Mensagem IPEC Delivery Stop Uma mensagem IPEC que comunica dados de eventos de infusão que 
descrevem um evento IPEC Delivery Stop (Parar administração IPEC).

Mensagem IPEC Delivery Complete Uma mensagem IPEC que comunica dados de eventos de infusão 
que descrevem um evento IPEC Delivery Complete (Administração 
IPEC concluída).

Mensagem IPEC Program Cleared Uma mensagem IPEC que comunica dados de eventos de infusão que 
descrevem um evento IPEC Program Cleared (Programa IPEC limpo).

Mensagem IPEC Communicate 
Status Change

Uma mensagem IPEC que comunica dados de eventos de infusão 
que descrevem um evento IPEC Communicate Status Change 
(Comunicar estado de alteração IPEC).
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Termo Definição

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

Perfil IHE para a comunicação de informações de hardware e software 
de dispositivos a um Sistema de gestão de manutenção computorizado.

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

Perfil IHE para a receção de informações de localização de dispositivos 
a partir de um Sistema de serviços de localização em tempo real.

Medical Device Server (MDS) Um componente do PharmGuard® Server que gere a comunicação 
com as bombas. Recebe mensagens das bombas e encaminha-as 
para o PGI para processamento. O MDS é um Serviço do Windows que 
pode ser parado e iniciado a partir da aplicação de Serviços do Painel 
de Controlo.

PCD-03 Communicate Infusion Order Uma transação IHE PIV para comunicação de pedidos de infusão. 
Esta transação é composta por duas mensagens:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (também designada 
por “PIV Message” ou “PIV Request”).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(também designada por “Application Acknowledgment Message”).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV é um perfil clínico IHE que abrange várias transações relacionadas 
com infusões no ponto de prestação de cuidados.

O perfil Point-of-Care Infusion Verification IHE PCD suporta a 
transferência eletrónica de parâmetros de infusão de um sistema 
Bedside Computer assisted Medication Administration (BCMA) 
para uma bomba de infusão.

Mensagem PIV Pharmacy/ 
Treatment Give

Uma mensagem PIV Pharmacy/Treatment Give (RGV^O15^RGV_O15) 
é utilizada para comunicar parâmetros para um pedido de infusão 
a partir de um sistema Bedside Computer assisted Medication 
Administration (BCMA) para a interface PGI. Na terminologia IHE, o 
sistema BCMA é o Infusion Order Programmer (IOP), a interface PGI é 
o Infusion Order Consumer (IOC) e esta mensagem é designada por 
PCD-03 Communicate Infusion Order.

PIV Accept Acknowledgment Uma mensagem de confirmação de primeiro nível (síncrona) enviada 
para o sistema BCMA para confirmar a receção e validação inicial de 
uma mensagem PIV Pharmacy/Treatment Give pela interface PGI.

PIV Application Acknowledgment Uma mensagem de confirmação de segundo nível (assíncrona) 
enviada para o sistema BCMA para confirmar o resultado do restante 
processamento de uma mensagem PIV Pharmacy/Treatment Give pela 
bomba/sistema do servidor.
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Termo Definição

PharmGuard® Infusion Management 
System 

O PharmGuard® Infusion Management System é um conjunto de 
aplicações que permitem ao cliente monitorizar e gerir a sua frota de 
bombas de infusão da Smiths Medical. O sistema completo inclui:

PharmGuard® Server software

PharmGuard® Device Reports software

PharmGuard® Interoperability software

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

A parte do Sistema PharmGuard® que transforma mensagens 
do dispositivo em formatos de mensagens externas. 
O PharmGuard® Interoperability lida com a comunicação front-end 
com um sistema hospitalar para programação de bombas inteligentes, 
relatórios de progresso de infusões e relatórios de alarmes.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

A parte do Sistema PharmGuard® que faculta a médicos, administradores 
clínicos, farmacêuticos, engenheiros clínicos e outros membros da 
equipa relatórios específicos para atender às suas várias necessidades. 
Os relatórios dos dispositivos baseiam-se nos critérios de relatório 
selecionados pelos utilizadores e nos dados dos dispositivos que se 
encontram na base de dados de relatórios do PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server software (PGS) A parte do Sistema PharmGuard® que gere diretamente as bombas 
de infusão. 

Interface PGI-IHE O produto Smiths PharmGuard® Interoperability que permite 
que sistemas hospitalares/de informações clínicas externos 
(Sistema hospitalar) interajam com dispositivos da Smiths Medical  
(por ex., bombas de infusão) em conformidade com a IHE.

Smart Pump Programming (SPP) Um fluxo de trabalho do PGI que suporta a comunicação de pedidos de 
infusão no ponto de prestação de cuidados de um sistema hospitalar 
para bombas de infusão da Smiths Medical. Os pedidos válidos são 
apresentados no ecrã da bomba programada e, em determinada 
altura, um médico confirma, modifica ou cancela o pedido de infusão. 
Assim que o médico executa uma ação, é enviada uma mensagem de 
confirmação de volta para o sistema hospitalar. Os pedidos inválidos 
também resultam no envio de uma mensagem de confirmação 
negativa de volta para o sistema hospitalar.
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Capítulo 1  Introdução
O PharmGuard® Interoperability software é um componente do PharmGuard® Infusion Management System 
que suporta a interoperabilidade entre bombas de infusão da Smiths Medical e sistemas de gestão de 
informações clínicas de terceiros. Esta aplicação de software baseado em servidor comunica dados entre 
o PharmGuard® Server e sistemas externos em ambas as direções. 

Nota: O PharmGuard® Interoperability software versão 2.1 requer uma instalação completamente operacional 
do PharmGuard® Server software versão 2.4.

IMPORTANTE! Os dados de dispositivos de infusão fornecidos pelo PharmGuard® Server e pelo PharmGuard® 
Interoperability não se destinam a ser utilizados como a única fonte de informação para a tomada de decisões 
relativas a tratamentos.

Documentação de mensagens automatizada
O PharmGuard® Interoperability regista automaticamente ações realizadas pelas bombas ligadas à rede do 
servidor e envia estas mensagens para os sistemas hospitalares clínicos. As mensagens comunicadas pelo 
PGI cumprem o formato de mensagens da iniciativa Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

Nota: quando o Sistema de monitorização da 
localização envia dados sobre a localização da 
bomba para o PGI, os dados de localização são 
anexados às mensagens ACM, DEC, IPEC e 
MEMDMC geradas para essa bomba.

Gestão de
equipamentos

Monitorização 
de ativos

Sistema de monitorização 
da localização de 

equipamentos médicos

Sistemas hospitalares

Bomba de infusão
da Smiths Medical

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

Gestão de alarmesPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

Interface 
IHE

Grá�cos de infusão
Painel de instrumentos 

de infusão

Sistema PharmGuard®

2
6

3

4 5

8

7

LEGENDA
   1  Pacotes de dados.
   2  Mensagens do dispositivo.
    3  Mensagens de alerta de relatórios IHE ACM.
    4  Mensagens de comunicação de eventos de infusões IHE IPEC.
    5  Mensagens de comunicação PCD IHE DEC.
    6  Mensagens de informações de gestão de dispositivos IHE MEMDMC.
    7  Todas as mensagens IHE (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  Mensagens de observação de localização de relatórios IHE MEMLS.

1

2

1

2

Figura 1   
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Funcionalidade Smart Pump Programming
A funcionalidade Smart Pump Programming (SPP, Programação de bombas inteligentes) suporta a comunicação 
de um pedido IHE PCD-03 Communicate Infusion Order de um sistema clínico para uma bomba de infusão da 
Smiths Medical. 

A Figura 2 ilustra a relação entre o sistema clínico de pedidos de infusão, o Sistema PharmGuard® e a bomba 
aquando do processamento de um pedido de Programação de bombas inteligentes (SPP).

LEGENDA
1  O sistema de pedido de infusão envia um pedido IHE PCD-03 Communicate Infusion Order para o PGI.
2  O PGI envia o pedido de infusão para o PGS.
3  O PGS envia o pedido de infusão para a bomba.
4  A bomba envia a con�rmação da infusão novamente para o PGS.
5  O PGS envia a con�rmação da infusão da bomba para o PGI.
6  O PGI envia uma mensagem IHE de con�rmação do pedido de infusão para o sistema de pedido de infusão.

Sistema PharmGuard®

Sistemas hospitalares

Bomba de infusão
da Smiths Medical

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

Interface
IHE

Sistema de 
pedido de infusão

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figura 2   

Nota: o PharmGuard® Interoperability está incorporado no serviço Medical Device Server Windows.  
Iniciar e parar o Medical Device Server também inicia e para o PGI.
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Capítulo 2  Configuração do PharmGuard® Interoperability
O PharmGuard® Interoperability é uma aplicação altamente configurável. Cada ligação TCP/IP entre o PGI e o 
seu sistema hospitalar tem uma definição de ligação correspondente na configuração do PGI. Cada ligação 
tem as seguintes características configuráveis:

• Nome e tipo de ligação (entrada do sistema hospitalar para PGI ou saída de PGI para sistema hospitalar).

• Um ou mais perfis IHE (DEC, IPEC, PIV, etc.) suportados pela ligação.

• Parâmetros específicos do perfil IHE.

• Definições de parâmetros de mensagens IHE específicos no âmbito de cada perfil.

• Parâmetros TCP/IP específicos (endereço IP, porta, contagem de novas tentativas, etc)

• Parâmetros de ficheiros em espera de mensagens (spooler), tais como localização do disco, tamanho 
máx. do ficheiro, etc.

Adicionalmente, existem parâmetros de configuração que são transversais ao sistema PGI. Estes parâmetros incluem:

• Parâmetros de configuração do registo de mensagens, tais como tamanhos máx. dos ficheiros de registo.

• Parâmetros de configuração gerais do registo de erros.

• Localização dos ficheiros de gravação do estado do PGI.

• Parâmetros de configuração IHE globais.

Ficheiro de configuração do PharmGuard® Interoperability
Os parâmetros de configuração do PharmGuard® Interoperability estão localizados na tag XML <pgiSettings> 
no interior do ficheiro de configuração da aplicação Medical Device Server (MedicalDeviceServer.exe.config file). 
Este ficheiro está situado no seguinte diretório:

[Program Files (Programas)]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Nota: normalmente [Programas] refere-se à localização C:\Programas.

Editar o ficheiro de configuração do PharmGuard® Interoperability
Siga os passos que se seguem para alterar o ficheiro de configuração do PharmGuard® Interoperability.

Nota: o serviço Medical Device Server não iniciará se a configuração do PharmGuard® Interoperability 
for inválida. 

1. Utilizando a aplicação de Windows Control Panel Services, localize e pare o serviço do Medical 
Device Server.

2. Navegue para a localização de instalação do ficheiro MedicalDeviceServer.exe.config.

3. Efetue uma cópia de segurança do ficheiro MedicalDeviceServer.exe.config.

4. Abra o ficheiro MedicalDeviceserver.exe.config utilizando o Notepad ou outro editor de texto.

5. Localize a tag XML <pgiSettings>.

6. Altere o(s) parâmetro(s) nesta tag conforme necessário.

7. Guarde as alterações e feche o editor.

8. Reinicie o serviço do Medical Device Server.
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Parâmetros de configuração do PharmGuard® Interoperability
Todas as definições de configuração do PGI encontram-se no elemento XML <pgiSettings>. 

Parâmetros de configuração globais
A Tabela 1 Parâmetros de configuração globais lista os parâmetros de configuração que são transversais a 
todo o sistema PGI.

Tabela 1 Parâmetros de configuração globais

Parâmetro Descrição

Router Elemento que contém informações de configuração de todas as 
ligações TCP/IP de entrada e saída entre o PGI e o sistema hospitalar. 
Consulte Parâmetros de configuração de ligação de saída na página 14 
e Parâmetros de configuração de ligação de entrada na página 17 para 
obter mais informações.

MessageConfig Elemento que contém informações de configuração aplicáveis 
a todas as mensagens IHE geradas pelo PGI. Consulte Tabela 2 
Parâmetros de configuração de mensagens globais na página 13 
para obter mais informações.

HL7LoggingConfig Elemento que contém parâmetros de configuração pertencentes  
ao registo de todas as mensagens IHE e tráfego de confirmação  
entre o PGI e o sistema hospitalar. Consulte Tabela 3 Parâmetros de 
configuração de ficheiros de registo na página 14 para obter mais 
informações. 

UnprocessedItemLoggingConfig Elemento que contém parâmetros de configuração pertencentes ao 
registo de mensagens que o PGI não conseguiu processar com êxito. 
Consulte Tabela 3 Parâmetros de configuração de ficheiros de registo 
na página 14.

HL7Culture Definição de cultura utilizada para a localização de mensagens IHE. 
Atualmente, apenas o texto de alarmes do dispositivo nas mensagens 
IHE ACM é localizado pelo PGI.

Valor predefinido: “en-US”

Valor legal: qualquer especificação cultural válida. 

Nota: se não existirem quaisquer ficheiros de tradução de mensagens 
correspondentes à cultura especificada, o PGI emitirá um texto de 
alarme utilizando a cultura “en-US”.

StateFilesPath Identifica o caminho do diretório onde são guardados os ficheiros 
de gravação de estado do PGI. 

Valor predefinido: os ficheiros são armazenados no caminho 
“%ProgramData%\Smiths Medical\ PharmGuard Interoperability”. 
Caso contrário, os ficheiros são armazenados utilizando o caminho 
especificado.

AuditFilesPath Identifica o caminho do diretório onde são armazenados os ficheiros 
de registo de auditoria de mensagens do PGI. 

Valor predefinido: os ficheiros são armazenados no caminho 
“%ProgramData%\Smiths Medical\ PharmGuard Interoperability”. 
Caso contrário, os ficheiros são armazenados utilizando o caminho 
especificado.
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Parâmetro Descrição

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Se o PGI não receber uma mensagem de dispositivo referente a um 
dispositivo em particular dentro deste limiar, o PGI considera que o 
dispositivo está fora de alcance e gera uma mensagem “comm status 
offline” (estado de comunicação offline) IPEC para o dispositivo.

Valor predefinido: 420(7) (minutos)

Valores legais: um valor inteiro entre 1 e 86400 (1 dia).

Nota: o PGI prevê receber uma mensagem de estado de cada 
dispositivo em intervalos de comunicação regulares. A frequência de 
comunicação das mensagens de estado dos dispositivos (também 
designadas por mensagens de batimento cardíaco de dispositivos) 
é controlada pelo parâmetro de configuração AliveReportInterval 
MDS no PharmGuard® Server. O valor predefinido é 300 segundos. 
Se o parâmetro da definição AliveReportInterval for modificado, 
este parâmetro do PGI pode ter de ser ajustado para refletir o valor 
atualizado do servidor.

StateSaveIntervalInSeconds Número de segundos entre gravações periódicas do estado.

Valor predefinido: 15 segundos.

Tabela 2 Parâmetros de configuração de mensagens globais
Parâmetro Descrição

ClientIdentifier Identificador da organização associada a esta instância do PGI. 
Este valor será apresentado como o valor no campo PID 3(1).4 
(PatientIdentifierList(1).AssigningAuthority) de todas as mensagens 
IHE de saída.

Valor predefinido: (em branco)

Valor legal: cadeia de caracteres entre 1 e 100 caracteres.

DeviceInactivityLimitInDays Número de dias de inatividade do dispositivo até os dados do 
dispositivo serem purgados do PGI.

Valor predefinido: 30 dias.

Valores legais: 14 a 360.

DefaultPatientIdentifier Define o valor PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber) para todas as 
mensagens IHE de saída.

Valor predefinido: cadeia “0”

Valores legais: cadeias de, no máximo, 15 caracteres que não contenham 
espaços em branco.

IMPORTANTE! Não altere este parâmetro sem orientação por 
parte do Apoio Técnico da Smiths Medical.
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Tabela 3 Parâmetros de configuração de ficheiros de registo
Parâmetro Descrição

MaxLogFileSizeInMB Tamanho máximo de qualquer ficheiro de registo no conjunto de 
ficheiros de registo. 

Valores predefinidos: 

Registo HL7: 250

Registo de itens não processados: 250

Valores legais: deve ser superior a zero.

MaxLogFileAgeInHours Antiguidade máxima de um ficheiro no conjunto de ficheiros 
de registo. 

Quando este parâmetro é definido, depois de o ficheiro de registo 
atual alcançar esta antiguidade, é fechado e o sistema abre o ficheiro 
de registo seguinte para gravação, criando um novo ficheiro ou 
substituindo o ficheiro mais antigo se o número máximo de ficheiros 
tiver sido alcançado. 

Valores predefinidos: 

Registo HL7: 24

Registo de itens não processados: 24

MaxLogFileCount Número máximo de ficheiros de registo a manter. Quando o número 
máximo é alcançado, os ficheiros mais antigos são eliminados.

Valores predefinidos: 

Registo HL7: 30

Registo de itens não processados: 30

MaxFlushTimeInSeconds Número de segundos até os dados na memória serem enviados para 
ficheiros de registo.

Valor predefinido: o envio é feito após a gravação de todos os registos 
do PGI.

EncryptData Por predefinição, os ficheiros de registo são encriptados. Este parâmetro 
não é listado. Para desativar a encriptação, adicione o parâmetro e 
defina o valor como false (falso).

Parâmetros de configuração de ligação de saída
O PharmGuard® Interoperability envia mensagens IHE para o sistema hospitalar através de uma ligação  
TCP/IP de saída. É possível definir múltiplas ligações de saída, cada uma com um conjunto único de perfis de 
mensagens IHE suportados, características de processamento de confirmações e mensagens e ficheiros de 
registo de mensagens. 

Note que existem parâmetros de ligação TCP de nível inferior que podem ser especificados para ligações 
de saída e de entrada. Consulte a secção Parâmetros de configuração TCP/IP comuns, na página 18 para 
obter mais informações.
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Tabela 4 Parâmetros de configuração de ligação de saída
Parâmetro Descrição

Name Nome da ligação. 

Predefinição: a configuração predefinida do PGI contém as seguintes 
ligações de saída: “Main_Out”, “PIV_Out”, “MEMDMC Out”. Deve especificar 
um nome único para cada ligação.

Port Porta de ligação. 

Predefinição: estão predefinidas as seguintes portas: 2000, 2001, 2002. 
Deve ser especificado.

Nota: se o MDS falhar ao carregar o plugin do PGI, verifique a existência 
de conflitos de portas com outros serviços em execução. Por exemplo, 
o Windows Messaging Service utiliza normalmente as portas 2101, 2103, 
e 2105. Recomenda-se que evite utilizar essas portas.

Host Predefinição: localhost. Deve ser especificado.

Valor legal: cadeia de caracteres que define um endereço IPv4, IPv6 ou um 
nome do anfitrião válido. 

Profile Define um determinado perfil IHE suportado por esta ligação. Uma 
ligação de saída suporta um ou mais dos seguintes perfis: ACM, DEC, 
IPEC, PIV, MEMDMC. Para obter mais informações, consulte Parâmetros 
de configuração de perfis, na página 19.

MLLP Especifica que as mensagens emitidas por esta ligação são codificadas 
no Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Para obter mais informações, 
consulte Parâmetros MLLP na página 21.

Spooler Identifica o caminho do diretório onde são guardados os ficheiros 
spooler do PGI. Para obter mais informações, consulte Tabela 11 
Parâmetros spooler na página 22.

AckErrrorAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este recebe 
uma confirmação HL7 do sistema hospitalar a indicar que ocorreu um 
erro (código de confirmação MSA-1 de AE ou CE). 

Valores possíveis: Retry, Discard

Valor predefinido: Retry

AckRejectAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este recebe 
uma confirmação HL7 do sistema hospitalar a indicar que ocorreu uma 
rejeição de erro (código de confirmação MSA-1 de AR ou CR).

Valores possíveis: Retry, Discard

Valor predefinido: Retry

AckEmptyAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este 
recebe uma confirmação HL7 do sistema hospitalar sem um código 
de confirmação MSA-1.

Valores possíveis: Retry, Discard

Valor predefinido: Retry

AckOtherAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este recebe 
uma confirmação HL7 do sistema hospitalar que não pode ser analisado 
pelo PGI.

Valores possíveis: Retry, Discard

Valor predefinido: Retry



 PharmGuard® Interoperability Software 2.1  Guia do AdministradorPágina 16

Parâmetro Descrição

NoAckAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este não recebe 
uma confirmação HL7. 

Valores possíveis: Retry, Discard

Valor predefinido: Retry

BadMsgIdAction Especifica o processamento de mensagens do PGI quando este recebe uma 
confirmação HL7 do sistema hospitalar em que a ID da mensagem devolvida 
não corresponde à ID da mensagem enviada (MSA-2 MessageControl ID não 
corresponde a MSH-10 da mensagem de saída).

Valores possíveis: Complete, Retry ou Discard

Valor predefinido: Complete

MaxRetries Número máximo de tentativas de envio de uma mensagem em caso de 
erro TCP.

Valor predefinido: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Período de tempo em segundos a aguardar entre tentativas de envio 
de uma mensagem. É sempre efetuada uma tentativa de desligar/ligar 
entre tentativas.

Valor predefinido: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Período de tempo em segundos a aguardar entre tentativas de efetuar 
a ligação.

Valor predefinido: 5 segundos.

ConnectTimeoutInSeconds Período de tempo permitido para efetuar uma ligação.

Valor predefinido: 5 segundos.

IdleTimeoutInSeconds Período de tempo para manter uma ligação aberta sem mensagens de 
saída antes de esta ser automaticamente fechada. Se não for especificado, 
a ligação é mantida aberta indefinidamente.

Valor predefinido: manter aberta indefinidamente.

RcvTimeoutInSeconds Período de tempo entre o qual devem ser recebidos bytes. A ligação é 
fechada quando este tempo limite for excedido. 

Valor predefinido: 5 segundos

SslEnabled Definir para true (verdadeiro) se a opção Secure Sockets Layer (SSL) / 
Transport Layer Security (TLS) estiver definida.

Valor predefinido: False.

lgnoredErrors Tipo de erros SSL a ignorar.

Valores:

0 - Sem erros

1 - Certificado remoto indisponível

2 - O nome do certificado remoto não corresponde

4 - Erros de cadeia do certificado remoto

ClientCertificate Emissor do certificado utilizado. Defina este valor para permitir SSL 
na ligação.
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Parâmetros de configuração de ligação de entrada
O PharmGuard® Interoperability recebe mensagens IHE de entrada do sistema hospitalar através de uma 
ligação de entrada. É possível definir múltiplas ligações de entrada, cada uma com um conjunto único de 
perfis de mensagens IHE suportados, parâmetros TCP/IP e ficheiros de registo de mensagens. 

Note que existem parâmetros de ligação TCP de nível inferior que podem ser especificados para ligações 
de saída e de entrada. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de configuração TCP/IP comuns na 
página 18.

Tabela 5 Parâmetros de configuração de ligação de entrada
Parâmetro Descrição

Name Nome da ligação. 

Predefinição: “PIV_In”, “MEMLS_In”. Os nomes das ligações devem ser especificados e 
únicos para cada ligação. 

Port Porta de ligação. 

Predefinição: 2010 e 2011. Deve ser especificada para cada ligação.

Nota: se o MDS falhar ao carregar o plugin do PGI, verifique a existência de conflitos 
de portas com outros serviços em execução. Por exemplo, o Windows Messaging 
Service utiliza normalmente as portas 2101, 2103, e 2105. Recomenda-se que evite 
utilizar essas portas.

Profile Define um determinado perfil IHE suportado por esta ligação. Uma ligação de entrada 
suporta um ou mais dos seguintes perfis: PIV, MEMLS. Para obter mais informações, 
consulte Parâmetros de configuração TCP/IP comuns na página 18.

MLLP Especifica que as mensagens emitidas por esta ligação são codificadas no protocolo 
MLLP. Para obter mais informações, consulte Tabela 10 Parâmetros MLLP na 
página 21.

PIV Especifica os parâmetros de configuração específicos relacionados com o 
processamento de mensagens de pedido Smart Pump Programming (PIV). Para obter 
mais informações, consulte Tabela 9 Parâmetros de configuração PIV na página 20.

Backlog O número máximo de pedidos de ligação recebidos pendentes. 

Valor predefinido: 100

TimeoutInSeconds Período de tempo entre o qual devem ser recebidos bytes. A ligação é fechada quando 
este tempo limite é alcançado. Se não for especificado, são utilizadas as semânticas do 
sistema operativo do servidor predefinido.

Valor predefinido: valor do sistema operativo do servidor.

InitialTimeoutInSeconds Tempo limite inicial desde o momento em que a ligação é efetuada até à receção dos 
primeiros bytes. A ligação é fechada quando este valor de tempo limite for excedido. 
Se não for especificado, são utilizadas as semânticas do sistema operativo do servidor 
predefinido.

Valor predefinido: valor do sistema operativo do servidor.

ServerCertificate Emissor do certificado utilizado para esta ligação. Definido para um valor para permitir 
SSL em ligações recebidas. Se não for especificado, o SSL não é ativado.

Valor predefinido: (em branco) (SSL não ativado)

ClientAuthentication 
Certificate

Certificado utilizado para autenticar o cliente.
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Parâmetro Descrição

IgnoreClientErrors Erros de política SSL a ignorar pelo cliente. Se o ClientAuthenticationCertificate não for 
definido, deve definir-se o RemoteCertificateNotAvailable (1).

CertificateRevocationCheck A autenticação do certificado SSL irá utilizar uma lista de revogação de certificados 
quando definida como true.

Parâmetros de configuração TCP/IP comuns
Os parâmetros que se seguem são comuns à configuração de ligações de entrada e de saída.

Tabela 6 Parâmetros de configuração TCP/IP comuns

Parâmetro Descrição

Adapter Quando o sistema tem múltiplos adaptadores de rede configurados, este parâmetro 
é utilizado para especificar o adaptador específico a utilizar. Se este valor não for 
especificado, qualquer adaptador de rede pode ser utilizado. 

Valor predefinido: utilizar qualquer adaptador de rede.

LingerTimeInSeconds Especifica o período de tempo que uma ligação permanecerá aberta depois de ser fechada 
e existirem dados para envio. Se não for especificado, este parâmetro é desativado.

Valor predefinido: não especificado (período de tempo não ativado)

Nagle Definir para true para enviar imediatamente cada pacote de dados quando solicitado. Caso 
contrário, utiliza o algoritmo Nagle para combinar pequenos pacotes de dados.

Valor predefinido: False (utilizar o algoritmo Nagle).

Ipv6 Definir para true se a ligação utilizar IPv6. Se não for especificado, é utilizado IPv4.

Valor predefinido: False (utilizar IPv4).

RcvBufferSize Especifica o tamanho da memória intermédia de receção de socket em bytes. Se não for 
especificado, é utilizado o tamanho predefinido de 8192.

Valor predefinido: 8192

XmtBuffersize Especifica o tamanho da memória intermédia de transmissão de socket. Se não for 
especificado, é utilizado o tamanho predefinido de 8192.

Valor predefinido: 8192

DumpRxData Definir para true para ativar o registo de diagnóstico de bytes recebidos pela ligação. Se 
não for especificado, o valor é falso.

Valor predefinido: False.

DumpTxData Definir para true para ativar o registo de diagnóstico de bytes transmitidos pela ligação. 
Se não for especificado, o valor é false.

Valor predefinido: False.

EnableStrongCrypto Definir para true para ativar apenas as últimas versões de SSL/TLS a utilizar numa ligação 
que utiliza SSL/TLS. Se não for especificado, o valor é false e é utilizado o protocolo 
predefinido, normalmente o protocolo SSL 3.0 ou TLS 1.0.

Valor predefinido: False
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Parâmetros de configuração de perfis

Tabela 7 Parâmetros de configuração de perfis
Parâmetro Descrição

Name Identifica o perfil IHE (tipos de mensagens IHE) processado por este perfil.

Valor predefinido: (em branco) (deve ser especificado um tipo de perfil).

Valores legais: 

Ligação de saída: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Ligação de entrada: PIV, MEMLS

Version Especifica a versão de mensagens IHE correspondente ao perfil especificado. Para obter 
mais informações, contacte o administrador do sistema informático hospitalar.

Quando a versão não é especificada, o valor predefinido é “1”.

ExpirationInSeconds As mensagens IHE de saída mais antigas do que este limiar são eliminadas pelo PGI em 
vez de serem entregues ao sistema hospitalar.

Valor predefinido: 7 dias (604.800 segundos)..

Encoding Valor de codificação definido no campo MSH-18 para todas as mensagens IHE de saída.

Valor predefinido: “UNICODE UTF-8”

Valores legais: “UNICODE UTF-8”

MessageParameters Parâmetros normalmente utilizados para preencher os campos MSH de mensagens IHE 
de saída. Cada perfil pode especificar os seus próprios parâmetros de mensagens únicos. 
Para obter mais informações, consulte Tabela 8 Parâmetros de mensagens IHE na página 19.

Parâmetros de mensagens IHE

Tabela 8 Parâmetros de mensagens IHE
Parâmetro Descrição

SendingFacility Valor a definir em MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Valor predefinido: (em branco).

Valor legal: cadeia de caracteres de 1 a 277 caracteres de comprimento.

ReceivingApplication Valor a definir em MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Valor predefinido: (em branco).

Valor legal: cadeia de caracteres de 1 a 277 caracteres de comprimento.

ReceivingFacility Valor a definir em MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Valor predefinido: (em branco).

Valor legal: cadeia de caracteres de 1 a 277 caracteres de comprimento.

ProcessingIdentifier Valor a definir em MSH-11 (Processing Identifier)

Valor predefinido: “P”

Valor legal: “P”, “T” ou “D”
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Parâmetros de configuração PIV

Tabela 9 Parâmetros de configuração PIV

Parâmetro Descrição
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Determina como a duração da infusão é derivada. Quando 

definido para true, a duração da infusão é calculada a partir 
do volume de mensagem PIV a infundir (campo RXG-5 [Give 
Amount-Minimum]) dividido pela taxa de infusão (campo 
OBX-5 do segmento 157784^MDC FLOW_FLUID_PUMP^MDC 
OBX). Adicionalmente, quando este parâmetro é definido para 
true, quaisquer mensagens PIV que não tenham um segmento 
157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX serão rejeitadas 
pelo PGI. Quando definido para false, a duração da infusão é 
derivada do campo TQ1-13 (Duração da ocorrência). 

Nota: mesmo que este parâmetro seja definido para true, a 
presença de um campo TQ1-13 preenchido na mensagem PIV 
terá precedência sobre esta definição e a duração da infusão 
será derivada do valor TQ1-13.

Valor predefinido: False.

Valor legal: True ou False.
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Determina como o PGI valida as informações do número de 

série do dispositivo no segmento 69986^MDC_DEV_PUMP_
INFUS_VMD^MDC OBX de mensagens PIV e a partir de que 
campo da mensagem extrai o número de série do dispositivo. 

Quando definido para “EI-1”: o número de série do dispositivo 
é derivado do campo OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. 
EntityIdentifier). Adicionalmente, são aplicadas as seguintes 
regras de validação:

• OBX-18.1 deve ter um valor não vazio.
• OBX-18.3 deve ter o valor “001A010000000001”.
• OBX-18.4 deve ter o valor “EUI-64”.

Quando definido para “EI-3”: o número de série do dispositivo 
é derivado do campo OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.
UniversalID). Adicionalmente, são aplicadas as seguintes regras 
de validação:

• OBX 18.3 deve ter um valor alfanumérico não vazio.
• OBX 18.4 deve ter o valor “Smiths Medical”.

Valor predefinido: “EI-1”.

Valor legal: “EI-1” ou “EI-3”.
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indica se deve ser utilizado o valor RXG 4.1 ou RXG 4.2 do pedido 

PIV como o valor de correspondência da biblioteca de fármacos. 

Valor predefinido: “RXG-4.1”.

Valor legal: “RXG-4.1”, “RXG-4.2”.
UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Se definido para true, o número do pedido especificado 

no pedido PIV de entrada é incluído nas mensagens DEC e 
IPEC geradas para a infusão correspondente. O número do 
pedido é armazenado no campo OBR-2 (PlacerOrderNumber) 
nas mensagens.
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Parâmetro Descrição
AppAckOnUserAccept Se definido como true, o pedido PIV é confirmado quando 

o médico tiver indicado a sua intenção de avançar com o 
pedido. Esta opção é ignorada em bombas que não suportem 
esta funcionalidade. Se definido como false, o pedido PIV é 
confirmado assim que a bomba receber o pedido e o validar.

Valor predefinido: False.

Valor legal: True ou False.
MaxRequestAgeInSeconds A antiguidade máxima com a qual um pedido PIV de 

entrada será processado. As mensagens PIV anteriores a este 
limiar de antiguidade serão eliminadas e não processadas. 
Normalmente, quando isto ocorre é enviada para o sistema 
hospitalar uma confirmação da aplicação a indicar que o 
tempo limite se esgotou.

Valor predefinido: 120 (2 minutos).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Valor de tempo limite para mensagens de aplicação 

enviadas para uma bomba. Este valor deve ser definido 
para um valor alguns segundos superior ao parâmetro  
AppMsgTimeoutInSeconds na secção MDSIncomingConfig. 
Não altere este parâmetro sem consultar primeiro o Apoio 
Técnico da Smiths Medical.

Valor predefinido: 70 segundos.

Parâmetros MLLP
Parâmetros de configuração associados ao Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Todas as mensagens IHE 
de saída geradas pelo PGI são formuladas utilizando este protocolo. 

IMPORTANTE! Estes parâmetros não devem ser alterados sem consultar o Apoio Técnico da Smiths Medical.

Tabela 10 Parâmetros MLLP

Parâmetro Descrição
StartBlock Código byte que indica o início de um bloco. 

Valor predefinido: 11

Valor legal: qualquer número inteiro não atribuído de 8 bits 

EndBlock Código byte que indica o fim de um bloco.

Valor predefinido: 20

Valor legal: qualquer número inteiro não atribuído de 8 bits
EndData Código byte que indica o fim de dados. 

Valor predefinido: 13

Valor legal: qualquer valor inteiro não atribuído de 8 bits.
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Tabela 11 Parâmetros spooler
Parâmetro Descrição

Path Identifica o caminho do diretório onde são guardados os ficheiros spooler do PGI. 

Valor predefinido: se não estiver presente, os ficheiros são armazenados no caminho 
“{ApplicationData}\Smiths Medical\Interop” (normalmente, C:\ProgramData\). 
Caso contrário, os ficheiros são armazenados utilizando o caminho especificado por 
este elemento. 

MaxFileSizeInMB Tamanho máximo em megabytes de qualquer ficheiro do spool no conjunto de ficheiros 
do spool.

Valor predefinido: 10 MB

MaxFileAgeInHours Antiguidade máxima, em horas, de um ficheiro do spool no conjunto de ficheiros 
do spool. Os ficheiros mais antigos serão substituídos por novos dados quando este 
parâmetro estiver definido. Caso contrário, não se aplica qualquer antiguidade máxima.

Valor predefinido: (em branco).

MaxFileCount Número máximo de ficheiros do spool a manter num conjunto de ficheiros do spool. 
Quando o máximo é alcançado, o ficheiro mais antigo é eliminado e substituído por 
um novo. Caso contrário, não se aplica qualquer contagem máxima de ficheiros.

Valor predefinido: (em branco)

AppendSession Especifica se a sessão deve ser anexada a um ficheiro existente no spool ou se é necessário 
abrir um novo ficheiro ao inicializar o spooler. Se não for especificado, o valor é true.

Valor predefinido: true.
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Capítulo 3  Monitorização do PharmGuard® Interoperability 

Visualizar o registo de mensagens do PharmGuard® Interoperability
O PharmGuard® Interoperability regista mensagens quando deteta condições de erro ou de aviso durante o 
seu funcionamento. 

Alertas de estado do sistema PharmGuard® Interoperability
• O PharmGuard® Interoperability encaminha erros específicos, designados por Alertas de estado do 

sistema, para o PharmGuard® Server para inclusão nos PharmGuard® Server Activity Tracking Reports. 

• Os eventos do PharmGuard® Interoperability neste relatório incluem códigos de monitorização 
iniciados por “CO” e são normalmente gerados pelos seguintes motivos:

• Ocorreram erros ao guardar ou recuperar de um estado interno do PGI.

• Ocorreu um erro interno que requer a assistência do Apoio Técnico da Smiths Medical.

Nota: a Tabela 12 lista os códigos de eventos de monitorização do PGI e respetivas descrições referentes ao 
PGI. Os valores entre chavetas “{ }” representam marcadores de posição de dados específicos do evento.

Tabela 12 Códigos de eventos de monitorização do PharmGuard® Interoperability
Código de 
monitorização 
de evento Mensagem Consequências

CO001 Falha de atualização de DataStage para o 
dispositivo {0}. Erro: {1}.

Se o dispositivo tiver atualmente uma infusão em 
curso, não serão comunicados quaisquer dados 
adicionais para a infusão atual enviados pelo 
dispositivo indicado na mensagem. Continuará 
a ser comunicado um estado de alarme e de 
dispositivo online/offline. A comunicação de 
dados da infusão será retomada quando for 
iniciada uma nova infusão no dispositivo.

CO003 Falha da validação da mensagem,  
Dispositivo {3}, Erro: '{1}', Mensagem: '{2}'.

Se o dispositivo tiver atualmente uma infusão em 
curso, não serão comunicados quaisquer dados 
adicionais para a infusão atual enviados pelo 
dispositivo indicado na mensagem. Continuará 
a ser comunicado um estado de alarme e de 
dispositivo online/offline. A comunicação de 
dados da infusão será retomada quando for 
iniciada uma nova infusão no dispositivo.

CO009 Erro de processamento interno: {0}.

Ocorreu um erro de processamento interno. 
Dependendo do tipo de erro, poderá ser 
necessária a intervenção manual de um 
técnico da Smiths Medical.

CO011 Nenhuma ligação HL7 configurada. Não existem ligações de entrada ou de saída 
na configuração do PGI.

CO012 Nenhum tipo de mensagem configurado  
para a ligação '{0}'

Não foi especificado nenhum perfil IHE na 
configuração do PGI.

CO013 A configuração do RPGI é inválida. Erro: '{0}' A configuração do PGI é inválida. Erro '{0}'.
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Código de 
monitorização 
de evento Mensagem Consequências

CO014 Erro inesperado durante o processamento de 
uma mensagem. Erro: ‘{0}’, Mensagem: ‘{1}’.

O PGI detetou um erro inesperado durante 
o processamento de uma mensagem 
do dispositivo.

CO015 O ficheiro de estado guardado está corrompido. 
Erro: ‘{0}’.

O ficheiro de estado guardado do PGI está 
corrompido. O PGI pode continuar a funcionar, 
mas não será capaz de recuperar o seu estado 
se um servidor for reiniciado.

CO016 Falha detetada na última execução do servidor.
O PGI detetou uma falha durante a recuperação. 
O PGI não consegue recuperar os respetivos 
ficheiros de gravação do estado.

CO017 Não foi possível guardar dados sobre o estado. 
Erro: ‘{0}’.

O ficheiro de estado guardado do PGI está 
corrompido. O PGI pode continuar a funcionar, 
mas não será capaz de recuperar o seu estado 
se um servidor for reiniciado.

CO018 Falha ao tentar recuperar o estado. Erro ‘{0}’.

O PGI não conseguiu recuperar o seu estado 
durante uma reinicialização. Dependendo do 
tipo de erro, o PGI pode parar ou arrancar num 
estado inicializado.

CO019 Recuperação do estado bem-sucedida. O PGI recuperou o estado com êxito.

CO020 Início sem dados sobre o estado da infusão.

O PGI não foi capaz de recuperar o estado. 
Ao invés, arrancou num estado inicializado, 
o que significa que o PGI não consegue 
reportar infusões que estavam em curso 
aquando da reinicialização.

CO021 Erro de ligação. Ligação: '{0}'. Erro: '{1}' O PGI detetou erros ao efetuar a ligação ao 
sistema hospitalar.

CO022 Erro de configuração da autenticação. Foram detetados erros de segurança.  
O PGI irá encerrar.

CO023 Falha no armazenamento de dados Erro detetado ao gravar no registo.

CO024
Detetada lacuna na mensagem do dispositivo. ID 
do dispositivo = '{0}' ID da mensagem = '{1}' ID da 
última mensagem de evento processada = '{2}'.

Detetada lacuna no fluxo de mensagens da 
bomba. O PGI irá parar de elaborar relatórios 
sobre esta infusão.

CO025 Exceção AMU para o pedido PIV '{0}'. {1}. Detetado erro ao processar o pedido Smart 
Pump Programming.

CO026 Não foram encontradas Bibliotecas AMU no 
servidor alvo. 

Não é possível processar o pedido SPP. As 
bibliotecas de fármacos não podem ser 
implementadas no servidor.

CO027 Não é possível carregar a biblioteca para o 
dispositivo '{0}' para o pedido PIV '{1}'.

Não é possível processar o pedido SPP devido a 
um erro ao carregar a biblioteca de fármacos no 
servidor.

Nota: consulte o Guia do Utilizador e do Administrador do PharmGuard® Server para obter mais informações 
sobre os relatórios de monitorização de atividades.
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Considerações sobre o desempenho do PharmGuard® Interoperability
Os ficheiros de auditorias de mensagens, de registo e do spooler do PGI podem crescer bastante em número 
ao longo do tempo. Para assegurar o desempenho máximo, guarde estes ficheiros num disco ou volume de 
disco separado.

Considerações sobre a recuperação do PharmGuard® Interoperability
O PharmGuard® Interoperability serve como veículo para transmitir dados entre as bombas de infusão da 
Smiths Medical e o seu sistema hospitalar. Não se destina, a longo prazo, a ser um repositório de mensagens 
IHE enviadas para os seus sistemas. 

As secções que se seguem descrevem como o PharmGuard® Interoperability efetua a recuperação dos 
seguintes tipos de cenários de falhas:

• O Medical Device Server parou.

• Perda de conectividade de rede entre o PharmGuard® Interoperability e o sistema hospitalar.

• Falhas do PharmGuard® Server.

• Falhas de recuperação do PharmGuard® Interoperability detetadas enquanto o PharmGuard® Interoperability 
está a guardar ou a recuperar o seu estado interno.

O Medical Device Server parou
Quando o serviço Windows do Medical Device Server (MDS) para, as bombas colocam todas as mensagens 
dos dispositivos em espera internamente até o serviço do MDS ser reiniciado. Assim que o MDS é novamente 
iniciado, as mensagens em fila de espera são enviadas para o PGI e são geradas mensagens IHE correspondentes 
que, em seguida, são enviadas para o sistema hospitalar.

Perda de conectividade de rede entre o PharmGuard® Interoperability e o sistema hospitalar
O PharmGuard® Interoperability grava todas as mensagens IHE geradas durante o período de desconexão 
nos respetivos ficheiros do spooler. Assim que a ligação entre o PGI e o sistema hospitalar é reposta, o PGI 
envia as mensagens IHE no spooler para o sistema hospitalar pela ordem em que foram geradas pelo PGI.

Notas: 

• os parâmetros de configuração do PharmGuard® Interoperability controlam o tamanho máximo dos 
ficheiros do spooler e/ou a antiguidade das mensagens. Assim que os limites são alcançados, o PGI 
substitui as mensagens mais antigas pelas novas. Neste caso, o sistema hospitalar detetará lacunas 
nas mensagens IHE assim que estabelecer ligação com o PGI.

• o PharmGuard® Interoperability está configurado, por predefinição, para aguardar por uma confirmação 
(ACK) do seu sistema hospitalar antes de enviar a mensagem IHE seguinte e coloca em fila de espera 
todas as mensagens subsequentes quando não recebe uma confirmação ou recebe uma confirmação 
negativa (NACK) para uma determinada mensagem.

• a especificação IHE requer sempre o envio de uma mensagem de confirmação aquando da receção 
de cada mensagem IHE.

• previna o envio de mensagens obsoletas para o sistema hospitalar definindo o parâmetro de 
configuração do perfil ExpirationInSeconds para um valor apropriado.
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Falhas do PharmGuard® Server
No âmbito do processamento da reinicialização do servidor, o PharmGuard® Interoperability aplica 
automaticamente quaisquer atualizações pendentes que estavam em curso aquando do encerramento 
do servidor.

Falhas de recuperação do PharmGuard® Interoperability
Se o PharmGuard® Interoperability não conseguir recuperar o estado após uma falha e reinicialização de 
um servidor ou do MDS, o PGI tenta inicializar automaticamente o seu estado e reporta a condição através 
de um Alerta de estado do sistema. Se tal ocorrer, o PGI cessa a comunicação de todas as infusões em curso 
aquando da falha. As infusões iniciadas após a falha são reportadas.

Se o PharmGuard® Interoperability não conseguir efetuar a inicialização autonomamente, força um 
encerramento do MDS e o PGI fica indisponível até o problema ser resolvido. Alguns exemplos de problemas 
que requerem uma intervenção manual antes do MDS e do PGI retomarem o seu funcionamento incluem:

• Condição de “disco cheio” em discos que contêm os ficheiros de gravação do estado do PGI.

• Erros de acesso aos ficheiros de gravação do estado devido a acesso exclusivo por outra aplicação, 
ou seja, aplicações de cópias de segurança de ficheiros.

Considerações sobre o sistema hospitalar
Consulte o fornecedor do seu sistema hospitalar para quaisquer considerações adicionais relacionadas com 
a recuperação do PGI e com o processamento de mensagens IHE.

Informações sensíveis
Embora as bombas não retenham informações sensíveis, é possível adicionar informações sensíveis a 
campos que o utilizador pode definir, como por exemplo, o programa de fármaco. O PGI não altera nem 
oculta os valores nestes campos e comunica-os tal como estão ao seu sistema hospitalar. Dados desta 
natureza podem também surgir no arquivo de mensagens e nos ficheiros de registo do PGI. 

É da responsabilidade do cliente gerir as informações incluídas nestes campos e adotar e implementar 
medidas de segurança apropriadas para prevenir a divulgação desnecessária de informações sensíveis.

Nota: o PharmGuard® Interoperability não regista nem armazena quaisquer informações de doentes 
recebidas nas mensagens PIV ou MEMLS.
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