
Oplossingen voor ziekenhuis en thuiszorg

ONTWIKKELD VOOR EEN BETER LEVEN

CADD®-Solis VIP-pomp



E e n  b e t e r e  k w a l i t e i t  v a n  l e v e n
BEGINT HIER

Met de CADD®-Solis VIP-pomp wordt op een nauwkeurige en 
betrouwbare manier medicatie toegediend met behulp van een 
veilig, eenvoudig en slim hulpmiddel voor meerdere therapieën. Het 
systeem is ontworpen voor patiëntenzorg en patiëntveiligheid voor 
uiteenlopende volwassen en pediatrische patiënten en centra voor 
klinische zorg. De pomp werkt met de volgende toedieningsprofielen: 
PCA, continu, interval, variabele trapsgewijze snelheid en geleidelijke 
infusie voor pijnbestrijding, chemotherapie, vocht, antibiotica, 
immunoglobuline en TPN.

Bij Smiths Medical vinden we het erg belangrijk dat u uw patiënten 
een infusiebehandeling kunt bieden, waardoor ze eerder vanuit het 
ziekenhuis naar huis kunnen gaan en langer veilig thuis kunnen 
blijven. Wij weten dat voor een goede kwaliteit thuiszorg betrouwbare, 
nauwkeurige en gebruiksvriendelijke producten nodig zijn. We werken 
graag met u samen om, waar en wanneer dan ook, de juiste zorg  
te leveren.

We werken met u samen om ...
PATIËNTENZORG TE VERBETEREN
Door de vijf verschillende manieren van toediening van infusie op 
deze pomp, wordt thuiszorg nu ook mogelijk voor oncologie, voeding, 
immunotherapie, vochttoediening, pijnbestrijding en nog veel meer.

EFFICIËNTER EN KOSTENBESPAREND TE WERKEN
De CADD®-Solis VIP-pomp is makkelijk te leren bedienen en 
eenvoudig te gebruiken. Patiënten kunnen zo hun behandeling krijgen 
zonder ellenlange thuisbezoeken, waardoor patiënten efficiënter 
behandeld kunnen worden en ziekenhuisbed den vrij komen

DE ERVARING VAN EN DE BETROKKENHEID BIJ DE 
BEHANDELING VAN DE PATIËNT TE VERBETEREN EN 
TE VERGROTEN
Het patiëntvriendelijke home-scherm geeft de voortgang van de 
infusie weer. Met de afbeeldingen op de probleemoplossingsschermen 
kunnen patiënten proberen hun problemen zelf op te lossen zonder 
dat daarvoor extra ondersteuning nodig is.

DE VEILIGHEID VAN ZORGVERLENER EN PATIËNT TE 
BESCHERMEN
Voor zorg in de thuissituatie is een veilig systeem nodig. De 
CADD®-Solis VIP-pomp is uitgerust met protocolbibliotheken voor 
geneesmiddelen, waardoor voor alle soorten infusiebehandelingen 
limieten kunnen worden ingesteld. Er is een systeem ingebouwd 
waarmee tot 5000 gebeurtenissen in het verleden kunnen worden 
bekeken, waardoor het voor leveranciers makkelijk is het systeem 
tussentijds te controleren.

CADD®-Solis VIP-pomp

Wij vinden Matheus een superheld. Hij heeft meerdere 
aangeboren aandoeningen. Matheus is 6 jaar, is blind en heeft 
hulp nodig bij eten en drinken. Hij is nu net weer thuis na een 
lange ziekenhuisopname van 12 maanden en heeft permanent 
infuuspompen nodig voor toediening van vocht en voeding.

Sinds kort is er voor Matheus iets veranderd. Hij is de CADD® 
ambulante infuuspomp gaan gebruiken. Omdat hij deze pomp 
met zich mee kan nemen, is hij niet langer aan huis gekluisterd 
en kan hij spelen waar hij maar wil. De CADD® pomp regelt 
de vochttoediening voor Matheus, waardoor hij aandacht kan 
besteden aan wat voor hem belangrijk is. Nu kan hij gewoon 
een superheld zijn. Want het allerbelangrijkste 
is dat Matheus een zo normaal mogelijk leven 
kan leiden.

Matheus - Brazilië 
CADD® pomp

Voor patiënt en leverancier

OPLOSSINGEN VOOR 
ZIEKENHUIS EN THUISZORG



Onze infusie

BEHANDELINGSGEBIEDEN
Onze infusie 

ZORGGEBIEDEN

De CADD®-Solis VIP-pomp ondersteunt de volgende infusiegebieden.

Antibiotica

De pomp beschikt over modi voor continue en intermitterende 
dosering. Zo kunnen zowel tijd- als concentratieafhankelijke 
antibiotica op een effectieve manier worden toegediend in de 
thuissituatie.

Chemotherapie

Als patiënten op een veilige manier in de thuissituatie behandeld 
kunnen worden, heeft dat een gunstig effect op de kwaliteit van leven. 
Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te gaan of urenlang op de 
dagbehandeling door te brengen.

Parenterale voeding

De toediening van voeding kan per patiënt sneller of langzamer 
worden ingesteld, zodat op maat kan worden voldaan aan de behoefte 
van de patiënt.

Pijnbestrijding

Intraveneuze, lokale en epidurale pijnbestrijding of wondinfiltratie kan 
worden toegepast met deze pomp, die is uitgerust met protocollen 
voor continue of intermitterende bolustoediening of PCA-dosering.  
In deze protocollen zijn zowel harde als zachte limieten verwerkt.  
Dit draagt bij aan de veiligheid van de patiënt en de gemoedsrust van 
de zorgverlener.

Behandeling met immunoglobuline

Het aantal stappen per protocol is onbeperkt, afhankelijk van de 
behoeften van elke individuele patiënt en het geneesmiddelprofiel.

Hydratatie

Met toedieningssnelheden van 0,1 ml - 500 ml/uur kan vocht worden 
toegediend aan oudere en jongere patiënten, met een breed scala aan 
klinische indicaties.

Speciale infusietherapieën

In de CADD®-Solis VIP-pomp zijn wel 500 protocollen verwerkt.De 
pomp is daarom flexibel genoeg voor het toedienen van speciale 
infusietherapieën aan patiënten met thalassemie, pulmonale 
hypertensie, ijzerdeficiëntie en andere aandoeningen.

Met de CADD®-Solis VIP-pomp wordt ambulante infusietherapie  
nu echt mogelijk, waardoor op veel meer locaties zorg verleend  
kan worden...

HOME
De CADD®-Solis VIP-pomp is klein 
en licht. De mobiliteit en de kwaliteit 
van het leven van de patiënt worden 
hierdoor sterk verbeterd. De pomp is 
uitermate geschikt voor zowel kinderen 
als volwassen patiënten.

OUDERENZORG
De CADD®-Solis VIP-pomp kan 
worden gebruikt bij een breed scala 
aan aandoeningen en ziektes. Met 
deze pomp kan op een veilige manier 
infusietherapie worden toegepast 
bij ouderen, waardoor deze minder 
vaak in het ziekenhuis hoeven worden 
opgenomen.

POLIKLINIEKEN EN 
BEHANDELCENTRA VOOR 
INFUSIE
Omdat de infusie met deze pomp niet 
meer continu gecontroleerd hoeft te 
worden, wordt de doorstroom van 
patiënten een stuk sneller. En de 
behandeling is net zo veilig als op de 
verpleegafdeling.

MILITAIRE ZIEKENHUIZEN
De protocollen kunnen per patiënt, 
instelling of medische staf worden 
aangepast. Door de ingebouwde, 
gedetailleerde rapportagefuncties 
kan worden voldaan aan de hoogste 
controle-en kwaliteitseisen.

ARTSENPRAKTIJKEN
De infusie kan eenvoudig worden 
ingesteld en uitgevoerd door 
verpleegkundigen van de praktijk. Op 
deze manier wordt patiënten tijd en 
onkosten bespaard, omdat ze niet naar 
het ziekenhuis hoeven te gaan voor hun 
behandeling.
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Onze teambenadering

TRAINING, OPLEIDING, PRODUCTONDERSTEUNING  
EN TECHNISCHE DIENST

Voor meer informatie over onze oplossingen van ziekenhuis tot thuiszorg,  
bezoekt u ons op www.smiths-medical.com

SMITHS MEDICAL, UW PARTNER VOOR ONCOLOGIE, 
RESPIRATOIRE ZORG, TRACHEOSTOMA EN 
INFUSIETHERAPIEËN, VAN ZIEKENHUIS TOT THUISZORG.

Smiths Medical heeft gekozen voor een teambenadering, die gericht is 
op opleiding, onderwijs, productondersteuning en technische dienst, 
speciaal ontwikkeld om aan al uw behoeften te kunnen blijven voldoen. 
Elke regio wordt ondersteund door een afdeling technische dienst die 
zorgt voor onderhoud, reparaties en advies aan en over al onze CADD®-
Solis VIP-pompen en apparatuur.

Onze accountmanagers bieden ondersteuning aan artsen door 
het leveren van op maat gemaakte, ‘hands-on’ training aan 
thuiszorgpersoneel. Wij vinden het heel belangrijk producten 
te ontwikkelen die de geleverde zorg kunnen verbeteren. Een 
samenwerking met ons betekent niet alleen dat behandelingen op een 
comfortabeler en veiliger manier kunnen worden toegepast, maar ook 
dat uw patiënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Onze overige oplossingen voor ziekenhuis en thuiszorg

acapella® choice-apparaat
Behandelingsgebied: 

Ademhaling

Cleo® 90-infuusset
Behandelingsgebied: 

Infusie

Bivona® Aangepaste
tracheostomietubes
Behandelingsgebied: 

Tracheostoma

GRIPPER® MICRO-naald
Behandelingsgebieden:  

Oncologie, infusie

DeltaVen® Closed  
System Catheter
Aree terapeutiche:  
Oncologie, infusie

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

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com


