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CADD® ambulatoriska administrationsset med Flow Stop skyddar mot oreglerad vätskeinfusion genom gravitation 
genom att automatiskt aktiveras och stänga vätskebanan när administrationssetet eller reservoaren avlägsnas 
från pumpen. Systemet skyddar inte bara mot oavsiktlig infusion genom gravitation, utan tillåter även fyllning med 
gravitation när setet inte är anslutet till pumpen.

Produktkod Beskrivning Kvantitet

21-7321-24 CADD® administrationsset med hon-Luer, flödesstopp, klämma och envägs backventil med 
han-Luer (för användning med en spruta), inte tillverkat med DEHP. 
Längd: 102 in. (259 cm) fyllningsvolym: 2,7 mL

12/förp

21-7322-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil med han-
Luer, inte tillverkat med DEHP  
Längd: 78 in. (198 cm) fyllningsvolym: 2,3 mL

12/förp

21-7323-24 blårandigt CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil 
med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 78 in. (198 cm) fyllningsvolym: 2,3 mL

12/förp

21-7324-24 CADD® gulrandigt administrationsset med spike, flödesstopp, klämma och envägs backventil 
med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 123 in. (312 cm) fyllningsvolym: 3,2 mL

12/förp

21-7359-24 CADD® administrationsset med han-Luer, flödesstopp, klämma och envägs backventil med 
han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 69 in. (175 cm) fyllningsvolym: 2,0 mL

12/förp

21-7390-24 CADD® administrationsset med hon-Luer, flödesstopp, y-förlängning, envägs backventil med 
hon-Luer, envägs backventil med han-Luer och klämmor (för användning med spruta), inte 
tillverkat med DEHP 
Längd: 102 in. (259 cm) med 7,6 cm pigtail Fyllningsvolym: 4,0 mL

12/förp

21-7391-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, y-förlängning, envägs backventil med hon-
Luer, envägs backventil med han-Luer och klämmor, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 108 in. (274 cm) med 7,6 cm pigtail Fyllningsvolym: 4,2 mL

12/förp

21-7624-24* CADD® gulrandigt administrationsset med NRFit™ -koppling, spike, flödesstopp,  
klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 123 in. (312 cm) fyllningsvolym: 3,2 mL

12/förp

• Maximal tillförselhastighet på upp till 250 mL/h med CADD®-Solis modell 2110 v. 3 och 
senare och CADD®-Solis VIP-pumpar av modell 2120

• Maximal tillförselhastighet på upp till 175 mL/h med CADD®-Solis modell 2100 (alla 
versioner) och pumpar av modell 2110 v. 1.0 och v. 2.0

• Maximal tillförselhastighet på upp till 125 mL/h med CADD-Legacy®-pumpar

CADD® administrationsset av standardtyp med Flow Stop friflödesskydd

CADD® ambulatoriska administrationsset med Flow Stop friflödesskydd

*i mån av tillgång
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Produktkod Beskrivning   Kvantitet

21-7336-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, 
spiralslangar, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 94 in. (239 cm) fyllningsvolym: 10,0 mL

15/förp

21-7383-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 1,2 mikron, 
spiralslangar, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 93 in. (236 cm) fyllningsvolym: 8,0 mL

15/förp

21-7339-24 CADD® gulrandigt administrationsset med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 0,2 
mikron, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 130 in. (330 cm) fyllningsvolym: 6,2 mL

12/förp

21-7394-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, 
klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 108 in. (274 cm) fyllningsvolym: 3,3 mL

12/förp

21-7395-24 CADD® administrationsset med hon-Luer, flödesstopp, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, 
klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 102 in. (259 cm) fyllningsvolym: 3,1 mL

12/förp

21-7333-24 CADD® administrationsset med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 1,2 mikron, 
klämma, nålfri injektionsport och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 114 in. (290 cm) fyllningsvolym: 15,5 mL

15/förp

21-7639-24* CADD® gulrandigt administrationsset med NRFit™ -koppling, spike, flödesstopp, 
lufteliminerande filter på 0,2 mikron, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte 
tillverkat med DEHP 
Längd: 130 in. (330 cm) fyllningsvolym: 6,2 mL

12/förp

• Maximal tillförselhastighet på upp till 250 mL/h med CADD®-Solis modell 2110 v. 3 och 
högre och CADD®-Solis VIP-pumpar av modell 2120

• Maximal tillförselhastighet på upp till175 mL/h med CADD®-Solis modell 2100  
(alla versioner) och pumpar av modell 2110 v. 1.0 och v. 2.0

• Maximal tillförselhastighet på upp till 125 mL/h med CADD-Legacy®-pumpar

CADD® administrationsset av standardtyp med lufteliminerande filter  
och Flow Stop friflödesskydd

*i mån av tillgång
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Produktkod Beskrivning Kvantitet

21-7355-24  CADD® administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, lufteliminerande  
filter på 0,2 mikron, klämma, injektionsport och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat  
med DEHP 
Längd: 120 in. (305 cm) fyllningsvolym: 20 mL

15/förp

21-7357-24  CADD® administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, klämma och envägs 
backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 92 in. (234 cm) fyllningsvolym: 11 mL

15/förp

21-7375-24  CADD® administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, lufteliminerande filter på 
1,2 mikron, Luer-aktiverad nålfri injektionsport , klämma och envägs backventil med han-Luer, 
inte tillverkat med DEHP 
Längd: 118 in. (300 cm) fyllningsvolym: 18 mL

15/förp

21-7381-24 CADD® administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, lufteliminerande  
filter på 1,2 mikron, klämma, injektionsport och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat 
med DEHP 
Längd: 118 in. (300 cm) fyllningsvolym: 18 mL

15/förp

21-7384-24  CADD® gulrandigt administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, klämma och 
envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 123 in. (312 cm) fyllningsvolym: 16 mL

15/förp

21-7385-24 CADD® gulrandigt administrationsset för stora volymer med spike, flödesstopp, lufteliminerande 
filter på 0,2 mikron, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 136 in. (345 cm) fyllningsvolym: 23 mL

15/förp

21-7684-24* CADD® gulrandigt administrationsset för stora volymer med NRFit™-koppling, spikespets, 
flödesstopp, klämma och envägs backventil med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 123 in. (312 cm) fyllningsvolym: 16 mL

15/förp

21-7685-24* CADD® gulrandigt administrationsset för stora volymer med NRFit™-koppling, spike, 
flödesstopp, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, klämma och envägs backventil med han-
Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 136 in. (345 cm) fyllningsvolym: 23 mL

15/förp

• Maximal tillförselhastighet på upp till 500 mL/h med CADD®-Solis modell 2110 v. 3 och 
högre eller CADD®-Solis VIP-pumpar av modell 2120

• INTE KOMPATIBELT med CADD-Legacy®, CADD®-Solis modell 2100 (alla versioner) och 
pumpar av modell 2110 v. 1.0 och v. 2.0

CADD® administrationsset för stora volymer med Flow Stop friflödesskydd

*i mån av tillgång
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Produktkod Beskrivning   Kvantitet

21-7301-24 50-mL CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och en icke-ventilerad 
backventil, DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

50 ml
®

12/förp

21-7300-24 100-mL gul CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och en  
icke-ventilerad backventil, DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

100 ml

®

12/förp

21-7302-24 100-mL CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och en icke-ventilerad 
backventil, DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

100 ml

®

12/förp

21-7308-24 250-mL genomskinlig CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och 
icke-ventilerad backventil, inte tillverkad med DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

250 ml

®

12/förp

21-7309-24 250-mL gul CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och  
icke-ventilerad backventil, inte tillverkad med DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

250 ml

®

12/förp

21-7310-24 250-mL genomskinlig CADD™ läkemedelskassett med flödesstopp, hon-Luer, klämma och 
icke-ventilerad backventil, inte tillverkad med DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

250 ml

®

12/förp

21-7600-24* 100-mL gul CADD™ läkemedelskassett med NRFit™-koppling, flödesstopp, hon-Luer, klämma 
och en icke-ventilerad backventil, DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

100 ml

®

12/låda

21-7609-24* 250-mL gul CADD™ läkemedelskassett med NRFit™-koppling, flödesstopp, hon-Luer, klämma 
och en icke-ventilerad backventil, inte tillverkad med DEHP 
Längd: 8 in. (20 cm) fyllningsvolym: 0,2 mL

250 ml

®

12/förp

21-7664-24* Fyllningsadapter endast för användning på apotek 50/förp

24-1001-64* Infusionsadapter för att omvandla hon-Luer till NRFit™ av hontyp 10/förp

24-1009-64* Propp, hontyp, gul 50/förp

24-1004-64* Propp, hantyp, icke-ventilerat, gult 50/förp

Förbättra patientrörligheten och läkemedelssäkerheten med förslutna 
läkemedelskassetter.

Kan fyllas på förhand eller levereras tomma för att fyllas med infusionslösning som passar 
varje ordination.

• Maximal tillförselhastighet på upp till 250 mL/h med CADD®-Solis modell 2110 v. 3 och 
högre och CADD®-Solis VIP-pumpar av modell 2120

• Maximal tillförselhastighet på upp till175 mL/h med CADD®-Solis modell 2100 (alla 
versioner) och pumpar av modell 2110 v. 1.0 och v. 2.0

• Maximal tillförselhastighet på upp till 125 mL/h med CADD-Legacy®-pumpar

Måste användas med CADD® förlängningsset

CADD™ läkemedelskassett med Flow Stop friflödesskydd

*i mån av tillgång
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Produktkod  Beskrivning    Kvantitet

21-7040 CADD® förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron och inbyggt 
friflödesstopp med klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 55 in. (140 cm) Fyllningsvolym: 4,6 mL

25/förp

21-7045

21-7060 

CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat 
med DEHP 
Längd: 30 in. (76 cm) fyllningsvolym: 1,1 mL

50/förp

12/förp

21-7046

21-7061

CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat 
med DEHP 
Längd: 45 in. (114 cm) fyllningsvolym: 1,4 mL

50/förp

12/förp

21-7047

21-7062

CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat 
med DEHP 
Längd: 60 in. (152 cm) fyllningsvolym: 1,7 mL

50/förp

12/förp

21-7052 CADD® microbore-förlängningsset med han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, 
klämma och inbyggt friflödesstopp med han-Luer, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 60 in. (152 cm) fyllningsvolym: 1,1 mL

50/förp

21-7106 CADD® förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, inbyggt 
friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 60 in. (152 cm) fyllningsvolym: 1,8 mL

50/förp

21-7092 CADD® backventilsförlängningsset med han/han-Luer, y-förlängning med envägs backventil 
med hon-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 68 in. (173 cm) med 7,6 cm pigtail Fyllningsvolym: 2,9 mL

12/förp

21-7105 CADD® gulrandigt förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, 
inte tillverkat med DEHP 
Längd: 90 in. (229 cm) fyllningsvolym: 2,3 mL

12/förp

21-7107 CADD® gulrandigt förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron, 
klämma och inbyggd förlängningsslang med klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 100 in. (254 cm) Fyllningsvolym: 5,1 mL

12/förp

21-7108 CADD® gulrandigt förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron 
och inbyggt friflödesstopp med klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 90 in. (229 cm) fyllningsvolym: 2,4 mL

50/förp

21-7109 CADD® blårandigt förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron 
och inbyggt friflödesstopp med klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 90 in. (229 cm) fyllningsvolym: 2,4 mL

50/förp

21-7115 CADD® backventilsförlängningsset med han/han-Luer, y-förlängning med envägs backventil 
med hon-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron och inbyggt friflödesstopp med klämma, 
inte tillverkat med DEHP 
Längd: 69 in. (175 cm) med 7,6 cm pigtail Fyllningsvolym: 3,2 mL

12/förp

21-7605-24* CADD® gulrandigt förlängningsset med NRFit™-koppling, han/han-Luer, inbyggt 
friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 90 in. (229 cm) fyllningsvolym: 2,3 mL

12/förp

21-7608-24* CADD® gulrandigt förlängningsset med NRFit™-koppling, han/han-Luer, lufteliminerande 
filter på 0,2 mikron och inbyggt friflödesstopp med klämma, inte tillverkat med DEHP 
Längd: 90 in. (229 cm) fyllningsvolym: 2,4 mL

12/förp

För användning med CADD™ läkemedelskassetter för att säkerställa precision  
på systemnivå.

Alla integrerade med friflödesstopp för extra skydd mot fritt flöde av vätskor.

CADD® förlängningsset

*i mån av tillgång
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Programvara för CADD®-Solis ambulatoriska pumpar

Produktkod  Beskrivning

21-2194-0402-25 PharmGuard® Administrator v. 4.2 Medication Safety Software (CD) 
För pumparna CADD®-Solis och CADD®-Solis VIP

21-2193-0402-25 PharmGuard® Point of Care v. 4.2 Medication Safety Software (CD) 
För pumparna CADD®-Solis och CADD®-Solis VIP

21-2136-0200-25 PharmGuard® SureLink® programvara för fjärrsupport – PC Direct Connect

67-2470-040100-51* Elektronisk programvaruuppdatering för CADD®-Solis v. 4.1 fast program för 
pump, endast engelska

21-2194-0303-25 CADD®-Solis Administrator v. 3.3 Medication Safety Software (CD) 
För pumparna CADD®-Solis och CADD®-Solis VIP

21-2193-0303-25 CADD®-Solis Point of Care v. 3.3 Medication Safety Software (CD) 
För pumparna CADD®-Solis och CADD®-Solis VIP

21-2194-0301-25 CADD®-Solis Administrator v. 3.1 Medication Safety Software (CD) 
För pumparna CADD®-Solis och CADD®-Solis VIP

CADD®-Solis ambulatoriska infusionssystem

Produktkod Beskrivning

21-2111-0401* CADD®-Solis v. 4.1 PCA ambulatorisk pump, endast engelska 
Har stöd för den trådlösa kommunikationsmodulen

21-2112-0401* CADD®-Solis v. 4.1 ambulatorisk pump med gul knappsats, endast engelska 
Har stöd för den trådlösa kommunikationsmodulen

21-2111-0300 CADD®-Solis v. 3.0 ambulatorisk pump med grå knappsats 
För PCA med programmerad intermittent bolus

21-2112-0300 CADD®-Solis v. 3.0 ambulatoriskt pump med gul knappsats 
Förr PCEA med programmerad intermittent bolus

CADD-Legacy® ambulatoriska infusionspumpar

Produktkod  Beskrivning

21-6300 CADD-Legacy® PCA pump 
Kontinuerlig hastighet, PCA, klinikerbolus

21-6400 CADD-Legacy® 1 pump 
Kontinuerlig hastighet

21-6500 CADD-Legacy® PLUS pump 
Kontinuerlig hastighet, intermittent

CADD®-Solis VIP ambulatoriska infusionspump

Produktkod  Beskrivning

21-2120-0103 CADD®-Solis VIP ambulatorisk pump 
Fem (5) flerbehandlingslägen: PCA/PCEA, TPN, kontinuerligt, intermittent, steg

CADD® ambulatoriska infusionspumpar och programvara

*i mån av tillgång
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CADD® pumptillbehör

Produktkod  Beskrivning

21-2140 Nätadapter – skrivbord 
För användning med strömsladd

21-2145 Strömsladd, Nordamerika 
För användning med nätadapter (21-2140)

21-2146 Strömsladd, Europa 
För användning med nätadapter (21-2140)

21-2160 Batteripack, uppladdningsbart

21-0270* Nätadapter – väggmonterad 
För användning med CADD®-Solis-pumpar

21-2130 CADD®-Solis trådlös kommunikationsmodul

Ström till pumpen tillhandahålls av antingen 4 AA-batterier, en nätadapter med nätsladd, 
ett uppladdningsbart batteripack eller en trådlös kommunikationsmodul.

CADD®-Solis kraftkällor

*i mån av tillgång
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CADD® pumptillbehör

Produktkod  Beskrivning

21-2185-51 CADD® pumpnyckel 
För användning med alla CADD®-pumpar

21-2184-51 CADD®-Solis batterilucka

21-6216-64 CADD-Legacy® batterilucka

67-2130-51 Litiumjon-reservbatteri på 5 200 MAH, CADD®-Solis trådlös 
kommunikationsmodul

67-2474-51 Reservspärr för droppställning, CADD®-Solis trådlös kommunikationsmodul

Reservdelar

Produktkod  Beskrivning

21-2186-25 Fjärrdoseringskabel (CADD®-Solis-pump)

21-6220-64 Fjärrdoseringskabel (CADD-Legacy®-pump)

Fjärrdoseringskabel
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Produktkod  Beskrivning

21-2188-25 Stor LockBox med fullständig tillgång till knappsatsen – genomskinlig 
Kompatibel med CADD®-Solis-pump och IV-påsar av standardtyp upp till 500 mL

21-2189 -25 Stor LockBox med fullständig tillgång till knappsatsen – gul Kompatibel med 
CADD®-Solis-pump och IV-påsar av standardtyp upp till 500 mL

CADD® pumptillbehör

CADD®-Solis Lockboxes



p. 10

CADD® pumptillbehör

Tillbehör till droppställning

Produktkod  Beskrivning

21-6120-24 Låsbart droppställningsfäste 
Skjuts in i fördjupningen på droppställningsfästet eller lockboxen för att 
möjliggöra droppställningsmontering av pump eller pump och lockbox

21-2135-25 Adapter för droppställningsfäste 
För användning med CADD®-Solis-pump och droppställningsfäste eller låsbart 
droppställningsfäste. Inte för användning när kommunikationsmodulen är 
ansluten till pumpen

21-2183-25 Droppställningssvivel 
För användning med CADD®-Solis-pump och adapter för droppställningsfäste 
(och flytta under adaptern för droppställningsfäste)

21-6212-24 Adapter för säkerhetshölje 
För användning med CADD-Legacy®-pump

21-6210-24 Adapter för droppställningsfäste 
För användning med CADD-Legacy®-pump
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MPAUCA-XXXX

CADD® pumptillbehör

Flergångsväskor påsar

Produktkod Beskrivning

21-2169-24 Ryggsäck (3 liters kapacitet) (A)

21-2166-24 Ryggsäck (1 liters kapacitet) (B)

21-2168-25 250-/500-mL pumpväska med axelrem (C)

21-2165-64 50-/100-mL pumpväska (D)

21-2167-25 250-/500-mL midjeväska (E)

Engångsväskor för engångsbruk.

Produktkod  Beskrivning

21-2170-64 Svarta pumpväskor på 50/100 mL (F)

21-2171-25 Svarta pumpväskor på 250-/500-mL (G)

För användning med alla CADD®-pumpar

Väskor

För mer information, besök vår webbplats på www.smiths-medical.com
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