
Bomba de infusão 
ambulatória 
multiterapia 
CADD®-Solis VIP
Opções seguras, simples, 
inteligentes e fiáveis para as 
suas necessidades de infusão 
ambulatória

SEGURAS
• Teclas de deslocamento ajudam a 

eliminar os erros que podem acontecer 
por pressionar uma tecla errada

• Interruptor para ligar/desligar a bomba
• Opções de programação utilizando 

protocolos de fármacos com limites de 
segurança

• Conjuntos de infusão com paragem do 
fluxo CADD® e proteção integrada de 
fluxo livre

SIMPLES
• Facilidade de utilização com instruções 

de programação intuitivas no ecrã
• O ecrã a cores de grande dimensão 

apresenta o progresso do tratamento a 
cada momento

• Ecrãs de ajuda patenteados ajudam 
a diminuir o número de visitas do 
profissional de saúde

• Fecho com chave de segurança com  
uma mão

• Pronta a utilizar sem necessidade de 
preparação

INTELIGENTES
• Cinco modos de administração pensados 

especificamente para oferecer a 
versatilidade necessária para a infusão 
no domicílio

• A bateria recarregável reduz os custos 
associados às pilhas descartáveis

FIÁVEL
• Os reservatórios CADD™ dedicados 

proporcionam segurança na medicação e 
mobilidade do paciente

• Hardware durável reduz o custo total de 
utilização
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As informações de contacto locais estão disponíveis em: 
www.smiths-medical.com/customer-support 

OPÇÕES DA BOMBA CADD®-SOLIS VIP

Opções Descrição Características

Funcionalidades 

Modo 
manual 
apri-
morado

Biblioteca 
pré-car-
regada de 
fábrica

PharmGuard® 
Administrator 
ativo

Bomba PHARMGUARD® – 21-2120-0105-17

Bomba CADD®-
Solis VIP com 
PharmGuard® 
Administrator 
Medication Safety 
Software

• Permite o fácil 
desenvolvimento 
de bibliotecas 
de protocolos 
personalizadas

• Personalize os seus 
limites mínimo e 
máximo de parâmetros 
de programação

• Etiqueta traseira azul

✔ ✔ ✔

Bomba SELECT – 21-2125-0105-17

Bomba CADD®-
Solis VIP com 
Seleção de 
Protocolos 

• Protocolos pré-
carregados permitem 
limites de infusão em 
cada modo de terapia

• Seleções rápidas de 
protocolos prontas para 
utilização

• Etiqueta traseira verde

✔ ✔

Bomba STANDARD – 21-2127-0105-17
Bomba CADD®-
Solis VIP com 
Definições 
Standard

• Tudo o que apreciava nas 
bombas CADD® e muito 
mais - fiável, durável, 
simples e segura

• Modo manual 
aprimorado para 
programação eficiente 
sem necessidade de 
preparação.

• Etiqueta traseira cinza 
escura

✔

OPÇÕES SEGURAS, SIMPLES, INTELIGENTES 
E COM PROTEÇÃO PARA AS SUAS NECESSI-
DADES DE INFUSÃO EM AMBULATÓRIO

A bomba CADD®-Solis VIP oferece três opções para adaptar-se às necessidades específicas 
dos cuidados no domicílio. Descubra a razão pela qual, num estudo recente, os profissionais 
de saúde afirmaram que 100% dos pacientes ficam satisfeitos quando utilizam a bomba 
CADD®-Solis VIP.1

OPÇÕES RENTÁVEIS 

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Apresentado no NHIA, março de 2014. 

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

As informações de contacto locais estão disponíveis em:   
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 a marca está registada no Departamento de 
Marcas e Patentes dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são marcas comerciais ou marcas de serviço dos respetivos proprietários. 
©2019 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. Produto referenciado com marcação CE. IN193596PT-092019

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


