
Bomba de infusão ambulatória  
CADD®-Solis com comunicação sem fios

Fiável, simples, inteligente e segura.  
Agora mais inteligente com tecnologia sem fios



BOMBA DE INFUSÃO AMBULATÓRIA 
CADD®-SOLIS COM COMUNICAÇÃO 
SEM FIOS
UM SISTEMA INTELIGENTE QUE COMBINA CONECTIVIDADE 
INTELIGENTE COM INFUSÃO AMBULATÓRIA FIÁVEL

A comunicação sem fios transforma o sistema CADD®-Solis de 
uma bomba autónoma num sistema integrado com software 
PharmGuard® Server que ajuda a aumentar a eficiência e 
segurança em hospitais, a diminuir as despesas e a melhorar 
os resultados.

• Fornece relatórios processáveis quando e onde necessita 
deles

• Implementa bibliotecas de protocolos e atualizações de 
software do servidor para a bomba

• Melhora a segurança e eficácia de protocolos de fármacos 
com Relatórios do dispositivo PharmGuard® 

• Monitoriza o doseamento do fármaco

• Permite a mobilidade do doente para ajudar em recuperações 
mais rápidas e na redução da duração da estadia e 
complicações

• Nota: a funcionalidade sem fios pode ser desligada ou ligada sem que isso 
afete a administração da bomba. A ligação sem fios não tem impacto na 
administração da bomba ou na retenção de dados.

O SOFTWARE PHARMGUARD® SERVER PODE GERAR 
RELATÓRIOS EM TODA A INSTITUIÇÃO E MESMO ENTRE 
VÁRIAS INSTITUIÇÕES DENTRO DA MESMA REDE SEM FIOS

O software PharmGuard® Server liga as suas bombas, 
bibliotecas e intervenientes para criar relatórios por grupo, 
instituição, biblioteca, perfil e data.

RELATÓRIOS DO DISPOSITIVO PHARMGUARD®LIGAÇÃOINFUSÃO

Bombas 
Medfusion®

Bombas  
CADD®-Solis

Software PharmGuard® Server • Ver instituições em separado
• Rever conformidade e 

utilização de protocolos
• Examinar relatórios para obter 

mais detalhes
• Analisar eventos de segurança
• Personalizar relatórios de 

gestão da dor

• Acompanhar a localização da 
bomba até ao último ponto de 
acesso sem fios conhecido

• Entrega automática de 
relatórios personalizados 
por e-mail com intervalos 
selecionados

Todas 
as três 

instituições

Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3



UMA PLATAFORMA DE 
INFUSÃO AMBULATÓRIA 
INTELIGENTE QUE 
ACABOU DE SE 
TORNAR AINDA MAIS 
INTELIGENTE

PADRONIZE COM BASE NA VERSATILIDADE, 
FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA PLATAFORMA 
DO SISTEMA CADD®-SOLIS PARA TODAS AS 
SUAS INFUSÕES

Design de mobilidade
• Os reservatórios da cassete 

de medicação CADD™ 
exclusivos promovem a 
mobilidade dos doentes

• Informações contínuas da 
bomba obtidas e notificadas 
por toda a rede hospitalar

• Pós-operatório
• Obstetrícia
• UCI
• Trauma

• Pediatria
• Oncologia
• Urgências
• Entre outras

Flexibilidade nas áreas de prestação de cuidados
Antecipação de infusões em configurações 
de prestação de cuidados em regime de 
internamento e ambulatório, como

• Epidural
• Bloqueios nervosos 

periféricos
• Analgesia de 

infiltração local

• Subcutânea
• Intratecal
• PCA IV
• Entre outras

Versatilidade de terapêuticas
Diferenciar visualmente as vias de administração 
com ecrãs codificados por cores

Parado

IV PCA
Standard Dose
Morphine 1 mg/mL

Início
Premir 'selec.' para editar

Taxa contínua  1 mg/h

Dose de PCA  0.5 mg
Segurança de PCA  15 Mins
Limite 1 hora  12 mg

Relatórios Tarefas

100 mL Parado

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

Sair Seguinte

Revisão completa. Premir 'Seguinte'.

Taxa contínua 1 mL/h

Taxa de KVO  0 mL/h
Vol. reservatório  100 mL

PIB
Labor & Delivery
Fentanyl / Bupivicaine mL

Intervalo de bólus 1 Hs 0 Min
Próximo Bólus  3 Min

Segurança PCEA         12 Min

Dose de PCEA 5 mL

Início
Premir 'selec.' para editar 

Relatórios Tarefas

100 mL Parado



Sem fios desligado Sem fios desligado  
(indicador branco)

Sem fios ligado

Sem fios ligado, não associado ao ponto de acesso sem 
fios (indicador laranja)

Sem fios ligado, associado ao ponto de acesso sem fios 
(indicador laranja com centro verde)

Sem fios ligado, associado ao ponto de acesso sem fios 
e a comunicar com o software PharmGuard® Server 
(indicador verde com centro verde)

Verificação imediata do estado de comunicação sem fios  
Novo com a versão 4

COMBINA INFUSÃO 
AMBULATÓRIA SEGURA 
COM CONECTIVIDADE 
INTELIGENTE E 
VERSATILIDADE

Indicação visual imediata 
do estado da bomba 
com barra de estado 
codificada por cores

O protocolo do fármaco 
é sempre apresentado 
na Barra do Protocolo 
juntamente com a 
Terapia, Qualificador e 
Fármaco selecionados

Navegação fácil com 
interface com teclas de 
atalho

Programação intuitiva 
com instruções 
detalhadas no ecrã 
codificado por cores

Ajuda a reduzir erros 
de pressão de teclas 
numéricas com teclas 
de deslocamento

AS FUNCIONALIDADES INTELIGENTES DA BOMBA PROMOVEM 
A CONFIANÇA NO MÉDICO E A SEGURANÇA DOS DOENTES

• O interface com base em tarefas ajuda a melhorar a eficiência 
do programa e a confiança do utilizador

• Gráficos a cores no ecrã e dados relativos a tendências 
fornecem uma avaliação imediata e servem de suporte ao 
médico na cabeceira da cama 
 

• Uma biblioteca integrada que fornece até 500 protocolos que 
podem ser editados dentro dos limites de segurança das 
necessidades específicas dos doentes

• Os erros de programação da bomba são evitados através de:

• Limites de programação máximos e mínimos flexíveis e 
rigorosos

• Maiúsculas/minúsculas sem zeros à direita
• Apoio para nomes de fármacos completos

Gráfico de dosagem Gráfico de administração

VANTAGENS DO SISTEMA DE INFUSÃO 
AMBULATÓRIA CADD®-SOLIS

Promove a confiança no 
médico com o indicador do 
estado de bloqueio da bomba

Ajuda a reduzir erros de 
medicação com parâmetros 
de administração da infusão 
claramente apresentados 
com a unidade de medida

Encaixe descartável fácil 
graças à alavanca de encaixe 
da cassete

Dosagem de PCA conveniente 
enquanto em ambulatório 
com tecla de dose de PCA ou 
controlo de administração 
remota manual



FIÁVEL. SIMPLES. 
INTELIGENTE. AGORA 
MAIS INTELIGENTE COM 
TECNOLOGIA SEM FIOS

O desempenho de qualquer sistema resulta da 
qualidade dos seus componentes. A plataforma 
da bomba de infusão CADD®-Solis inclui produtos 
inovadores que são conhecidos por administrar 
um elevado padrão de desempenho e segurança.

Bomba de infusão ambulatória 
CADD®-Solis e módulo 
comunicação
A bomba continua a ser o centro 
do sistema, agora com Módulo 
de Comunicação (MC) sem fios.
Radiofrequência 802.11 a/b/g e 
bateria de iões de lítio

As Cassetes de reservatório de 
medicação CADD™

Fornecem segurança para a 
medicação e proteção contra 
um fluxo livre da administração 
de fluidos.

PharmGuard® Administrator 
Medication Safety Software 
Software para PC para 
desenvolver bibliotecas de 
protocolos. A versão 4 suporta 
agora nomes de fármacos e 
perfis mais longos.

Software PharmGuard® Server
Carregado nos servidores 
hospitalares para armazenar 
dados de infusão e comunicar 
com e a partir de bombas de 
infusão CADD®-Solis.

Software de relatórios do 
dispositivo PharmGuard® 
Fornece relatórios de Melhoria 
Contínua da Qualidade (CQI) 
que permitem a análise 
orientada por dados.

PharmGuard® SureLink® Remote 
Support Software Fornece 
apoio e distribuição seguros de 
firmware da bomba de infusão e 
software do PC/servidor.



Especificações da Bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis

ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

Indicações Infusão intravenosa, intra-arterial, subcutânea, 
intraperitoneal, em estreita proximidade dos 
nervos, num local intraoperativo (tecido mole, 
cavidade/ferida cirúrgica), espaço epidural ou 
espaço subaracnoide. A bomba destina-se a 
terapêuticas que requerem uma taxa de infusão 
contínua e/ou bólus intermitente e/ou doses 
prescritas controladas pelo doente e/ou bólus do 
médico.

Tamanho da 
bomba

1,6 in. x 4 in. x 5 in. excluindo cassete ou outros 
acessórios. 1,6 in. x 4 in. x 7 in. com CM integrado

Tamanho do ecrã 2,12 in. x 2,12 in. (320 pixéis x 320 pixéis)

Peso 21 oz. (595 g) incluindo 4 pilhas AA alcalinas, 
excluindo outros acessórios: 

Biblioteca de 
protocolos 
integrada 

Armazena até 500 protocolos

Segurança Bloqueio de cassete/teclado e três níveis de 
acesso de segurança personalizáveis: código 
do teclado; código do médico; código do 
administrador

Precisão +/- 6% (nominal)

Métodos de 
administração

Taxa contínua; dose de PCA; bólus do médico; 
bólus intermitente

Volume do 
reservatório

0 a 9999 mL; programável em incrementos de 1 
mL, apresentado em incrementos de 0,1 mL

Unidades Mililitros (mL), miligramas (mg), microgramas 
(mcg)

Concentração mg/mL: 0,1 a 0,5 mg/mL em incrementos de 0,1 
mg/mL, 0,5 a 1 mg/mL em incrementos de 0,5 mg/
mL, 1 a 15 mg/mL em incrementos de 1 mg/mL, 
15 a 100 mg/mL em incrementos de 5 mg/mL
mcg/mL: 1 a 15 mcg/mL em incrementos de 1 
mcg/mL
15 a 100 mcg/mL em incrementos de 5 mcg/mL
100 a 500 mcg/mL em incrementos de 100 mcg/
mL

Taxa contínua 0 a 100 mL/h (ou mg ou mcg equivalente)

Dose de PCA 0 a 50 mL (ou mg ou mcg equivalente) de Bólus 
intermitente, Bólus do médico e Dose de PCA: 
com tubagem de volume padrão: 40-250 mL/h 
com tubagem de volume elevado: 40-500 mL/h 
(tubagem de volume elevado compatível apenas 
com bombas do Modelo 2110)

Bloqueio da dose 
de PCA

1 minuto a 24 horas nos seguintes incrementos: 
1 minuto para valores entre 1 e 20 minutos, 5 
minutos para valores entre 20 minutos e 24 horas

Doses máx. por 
hora

1 a 60

Quantidade 
do limite de 
administração

0,1 a 1000 mL (ou mg ou mcg equivalente) em 
incrementos de: 
0,01 mL de 0,01 a 0,5 mL, 0,5 mL de 0,5 a 100 mL, 
1,0 mL de 100 a 1000 mL

Bólus 
intermitente

0 mL a 50 mL (ou mg ou mcg equivalente)

Intervalo de bólus 
intermitente

0 a 4 horas 

Próximo Bólus 0 a 4 horas

Administrado 0 a 99.999,99 em incrementos de 0,01 unidades

Bólus do médico 0 mL a 50 mL (ou mg ou mcg equivalente) 

Taxa de 
administração de 
líquido máx.

Bólus intermitente, Bólus do médico e Dose de 
PCA com tubagem de volume padrão: 40-250 
mL/h com tubagem de volume elevado: 40-500 
mL/h 

Método do limite 
de administração

Limite de administração, doses máx. por hora ou 
não está a ser utilizado

Período do limite 
de administração

1 a 12 horas em incrementos de 1 hora

Fontes de 
Alimentação

4 pilhas alcalinas AA (IEC LR6); adaptador de CA; 
bateria recarregável ou Módulo de comunicação 

Duração da 
bateria (alcalina)

Aproximadamente 113 horas a 10 mL/h
4 horas com Módulo de comunicação

Proteção contra 
humidade

À prova de salpicos (IPX4) em conformidade com 
a IEC 60529

Registo de 
eventos

5000 eventos

Detetor de ar, 
integral

Ativar ou desativar

Detetor de ar, 
sensibilidade

Baixa – bolha única superior a 2 mL Elevada – 
bolha única superior a 150 uL 
ou <1 mL ao longo de 15 minutos - 2 mL de ar / 15 
min e múltiplas bolhas que acumulam >1mL de ar 
ao longo de 15 minutos

Alarmes e 
mensagens

Os vários alarmes personalizáveis são todos 
codificados com cores, muitas opções para 
“confirmar” ou “silenciar”. Os alarmes incluem 
alta prioridade; média prioridade; baixa 
prioridade; mensagens informativas e alarmes de 
avaria do sistema

Volume do 
alarme

Alto, médio. baixo
55 db (+/-8 dB) conforme medido no volume alto

Tema do som de 
alarme

Normal, intenso, distintivo
O tema distintivo foi concebido para satisfazer 
os sinais sonoros e padrões definidos pelas 
Normas de segurança de dispositivos médicos 
para sistemas de alarme (Medical Device Safety 
Standards for Alarm Systems) 

Alarme de 
pressão alta

18 +/- 9 psi

Gráficos Gráfico de dose de PCEA/PCA; gráfico de Bólus 
intermitente, PCEA/PCA e gráfico intermitente, 
Histórico de administração e gráfico circular

Relatórios Estado do Bólus intermitente, contadores de 
Administrado e de Dose, registo de administração, 
registo de eventos, resumo da biblioteca de 
protocolos, informações do dispositivo, hora de 
verão, perfil/protocolo atual, estado sem fios, 
definição sem fios, gráfico de dose de PCA.

Outro
Componentes

Teclas de deslocamento, interface do utilizador 
de teclas de atalho com base em tarefas; trinco 
de cassete; bloqueio de cassete/teclado; luzes 
indicadoras; visor com retro-iluminação contínua 
com alimentação de CA; porta de interface de 
dados; cabo de dose remota; sensores de oclusão 
a montante e a jusante; adaptador da braçadeira; 
cassete de reservatório de medicação CADD™ 
; caixas-fortes CADD®-Solis; compatível com 
CADD™-Solis Medication Safety Software



ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

Requisitos do sistema do PharmGuard® Medication  
Safety Software v4.1

Os requisitos seguintes são os requisitos mínimos do sistema para as 
aplicações de software PharmGuard® Administrator ou PharmGuard® 
Point of Care:

Sistemas 
operativos (32 
bits)

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

Sistemas 
operativos (64 
bits)

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

Idiomas 
suportados 
pelos sistemas 
operativos

Inglês, Dinamarquês, Espanhol, Francês, Alemão, 
Italiano, Japonês, Neerlandês, Português, Sueco, 
Norueguês e Finlandês.

Servidor Microsoft® SQL Server® 2005 ou 2008 ou 2012 
É necessário para instalar a base de dados do 
software PharmGuard® na sua própria instância de 
Microsoft® SQL Server®. O Microsoft® SQL Server® 
pode ser instalado no Microsoft® Windows Server® 
2003 ou 2008 SP2 (x64) ou 2012 o qual pode ser 
opcionalmente alojado utilizando tecnologia de 
servidor virtual VMware® ESXi.)

RAM 256 MB 

Espaço no disco 
rígido

70 MB (aplicação); 350 MB (base de dados)

Portas Porta USB e USB tipo A para cabo tipo Mini B (para 
ligação a uma bomba de infusão ambulatória 
CADD®-Solis ou CADD®-Solis VIP)

Ecrã 1024 × 768 com cartão de vídeo de 16 bits

Navegação Rato ou outro dispositivo apontador

Relatórios Adobe® Reader® 9.4 ou superior (para visualização 
de relatórios exportados em formato PDF)

Os itens seguintes são necessários se utilizar funcionalidades 
de leitura de códigos de barras e de impressão de etiquetas do 
software PharmGuard®. Para obter informações sobre a instalação 
e configuração do equipamento de leitura de códigos de barras e 
impressão, consulte as instruções do fabricante.

Um leitor de códigos de barras configurado 
como Dispositivo de Interface Humana (HID) e 
compatível com o código de barras do tipo Código 
128

Uma impressora capaz de imprimir etiquetas 
grandes de 3,81 cm por 7,62 cm como uma 
imagem

Portas USB para ligação ao leitor de código de 
barras e/ou à impressora de etiquetas de código 
de barras

Requisitos do sistema do PharmGuard® Server Software 
v2.1 

Software 
PharmGuard® 
Server

Instalar em hardware independente de fornecedor 
selecionado pelo hospital
Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012 (nativo 
ou virtual)
Requer Microsoft®.NET Framework v4.5 
Suporta VMWare® ESX 5.X e Microsoft® Windows 
Server® 2008 Hyper-V®

Transações: XML/SOAP através de tomadas 
seguras utilizando SSL

Configuração de Servidor único

Material/
equipamento

Rede combinada, base de dados e servidor da 
aplicação do dispositivo médico com:
Dois processadores de 64-bit concebidos ou 
certificados para Microsoft® Windows Server® 
2008 R2 ou Windows Server® 2012
48 GB de RAM com 16 GB reservados para o SQL 
Server® 
1TB GB para armazenamento de dados para 1000 
dispositivos com utilização completa durante dois 
anos

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

Configuração de vários servidores

Servidor de base de dados separado

Material/
equipamento

Dois processadores de 64-bit concebidos ou 
certificados para Microsoft® Windows Server® 
2008 R2 ou Windows Server® 2012
16 GB reservados para o SQL Server®

2TB para armazenamento de dados para 2.000 
dispositivos com utilização completa durante dois 
anos

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

Servidor de Internet separado 

Material/
equipamento

Dois processadores de 64-bit concebidos ou 
certificados para Microsoft® Windows Server® 
2008 R2 ou Windows Server® 2012
16 GB de RAM 
+40 GB de espaço disponível no disco

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

Servidor da aplicação do dispositivo médico (MDS) separado 

Material/
equipamento

Um processador de 64-bit concebido ou certificado 
para Microsoft® Windows Server® 2008 R2 ou 
Windows Server® 2012
16 GB de RAM 
+120 GB de espaço disponível no disco

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

Software do servidor PharmGuard® Interoperability Platform separado

Material/
equipamento

Dois processadores de 64-bit concebidos ou 
certificados para Microsoft® Windows Server® 
2008 R2 ou Windows Server® 2012
32 GB de RAM
+450 GB de espaço disponível no disco

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012



OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Smiths Medical Portugal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support

A Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte as Instruções 
de utilização/Manual do operador. CADD, PharmGuard e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca comercial registada no 
Departamento de Marcas e Patentes dos EUA e em alguns outros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são marcas comerciais ou marcas de serviço dos respetivos proprietários. 
©2018 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. IN193500PT-102018

ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

MPAUCA-1631

As informações de contacto locais estão disponíveis em:  
www.smiths-medical.com/customer-support

Bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis  
com comunicação sem fios

Fiável, simples, inteligente e segura. Agora mais inteligente com tecnologia sem fios

Especificações do módulo de comunicação sem fios

Tipo de bateria Bateria recarregável de iões de lítio (2 células)
Teor de lítio equivalente <1,6 g

Capacidade da 
bateria

18,7 Wh (quando totalmente carregada)

Saída da bateria 3,6 V (nominal)

Peso da bateria 
recarregável

<100 g

Vida útil da 
bateria

400 ciclos completos (carga/descarga) à 
temperatura ambiente, 23 °C (73 °F)
Ciclo de descarga da bateria de 4 horas em 
condições normais

Tempo máximo 
de carga (bateria 
fraca a carga 
total)

10 horas quando ligada ao Adaptador de CA

802.11 a/b/g Configurações de rede suportadas

Modo da rede Selecionar o modo de rede para corresponder à 
rede:
802.11 a/b/g
802.11 b/g
802.11 a

Modo de 
autenticação

ABERTO
WPA-Empresa
WPA2-Empresa
WPA-Pessoal
WPA2-Pessoal

Modo EAP Nenhum
TLS
TTLS
PEAPV0 (PEAP com MS-CHAPv2)
PEAPV1 (PEAP com GTC)
LEAP
NOTA: O modo EAP não é aplicável para modo 
de autenticação ABERTO, WPA-Pessoal, WPA2-
Pessoal.

Modo de 
encriptação

O modo de encriptação para a rede:
TKIP
CCMP

Chave de 
encriptação sem 
fios

Pode introduzir uma chave constituída por 64 
caracteres ou uma frase-passe de entre 8 e 63 
caracteres ASCII imprimíveis.
NOTA: este campo não é utilizado com modos de 
autenticação Enterprise.

Identidade Introduza a sua identidade (se necessário)

Certificação do 
cliente

Certificado do cliente: Procurar para selecionar o 
seu ficheiro de certificado do cliente (em formato 
.pem com tamanho máximo de 4000 bytes)
Chave do cliente: Procurar para selecionar o seu 
ficheiro de chave do cliente (em formato .pem com 
tamanho máximo de 2000 bytes)
Palavra-passe de chave privada: Introduza a sua 
palavra-passe de chave privada
Certificado de autoridade: Procurar para 
selecionar o seu ficheiro de certificado de 
autoridade (em formato .pem com tamanho 
máximo de 4000 bytes)
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