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Ajuda do Point of Care 

Acerca da aplicação Point of Care  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. 

Este produto informático está protegido pelas leis de direitos de autor e tratados 
internacionais. A reprodução ou distribuição não autorizadas deste programa, ou parte do 
mesmo, estão sujeitas a punições civis e criminais e são executadas de acordo com a lei 
em vigor. 

CADD-Solis, CADD-Prizm e os logótipos CADD e da Smiths Medical são marcas registadas da 
Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca registada na Repartição de Registo de 
Patentes dos E.U.A. e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são 
nomes comerciais, marcas registadas ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. 

Descrição geral 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permite utilizar um PC para enviar 
programas de bomba para as bombas de infusão ambulatória CADD®-Solis (Modelo 2100, 
Modelo 2110) e CADD-Prizm® PCS II (revisão de software H). 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care utiliza uma base de dados de 
protocolos baseados em terapêuticas, que é configurada através do programa CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Administrator. Também pode utilizar o Point of Care para 
visualizar e imprimir relatórios das bombas a partir da base de dados de protocolos. 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care é constituído pelas seguintes 
funções (separadores): 

 Protocolo: Este separador encontra-se no local onde selecciona a terapêutica, o
qualificador relacionado e o fármaco que pretende enviar para a bomba. Neste
separador, pode editar e rever os parâmetros, verificar a ID do fármaco utilizando um
leitor de código de barras e enviar o protocolo para a bomba.

 Relatórios: Este separador é utilizado para recuperar e visualizar relatórios da bomba.
Pode aceder a um relatório guardado da bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis ou
CADD-Prizm® PCS II a partir da base de dados de relatórios ou a partir de uma bomba
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Advertências 

Leia atentamente o Manual técnico e de instalação do CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Point of Care e estes tópicos de ajuda antes de utilizar o CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Point of Care. 

O não cumprimento das advertências, precauções e instruções pode originar lesões 
graves ou mesmo a morte do doente. 

 Siga os processos da sua instituição no que se refere a cópias de segurança e restauro
das informações da base de dados de bibliotecas de protocolos.

 Quando utilizar os parâmetros de administração baseada no peso, certifique-se de que
todos os pesos são introduzidos em quilogramas.

 Quando utilizar um protocolo baseado no peso, a função Perf. contínua é programada
utilizando a introdução em unidades/kg/horas e os valores Dose prescrita ou Dose de
PCA e Limite de administração são programados utilizando a introdução em
unidades/kg. O ecrã LCD da bomba apresenta a Perf. contínua em unidades
(miligramas, microgramas, mililitros) por hora e a Dose prescrita ou Dose de PCA e o
Limite de administração são apresentados em unidades (miligramas, microgramas,
mililitros); por conseguinte, qualquer ajuste posterior das doses na bomba será
efectuado em unidades/horas ou unidades.

 Reveja sempre cuidadosamente o programa na bomba depois de esta ser programada,
para verificar se a bomba foi programada correctamente.

 Durante a leitura de um código de barras para obter a ID do fármaco, verifique sempre
visualmente se foram introduzidas no programa as informações correctas do código de
barras depois da leitura.

 Inspeccione todos os acessórios dos cabos quanto a danos. Não utilize os acessórios
dos cabos se os fios estiverem expostos, se o conector ou os pinos de alinhamento
estiverem dobrados ou danificados.

 Recomenda-se vivamente que o início de sessão e/ou o acesso físico ao computador
onde é guardada a base de dados de bibliotecas de protocolos seja restrito para evitar o
acesso de utilizadores não autorizados.

 A utilização de uma biblioteca de protocolos ou base de dados de biblioteca de
protocolos desactualizada poderá causar a programação incorrecta da bomba. A sua
instituição deve estabelecer um processo claramente definido relativamente a arquivos,
cópias de segurança e restauros da base de dados de bibliotecas de protocolos.

Notas importantes 

 O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care não de destina a substituir
equipas médicas, especialistas clínicos nem a avaliação dos doentes.

 O utilizador tem de familiarizar-se com as funcionalidades, funcionamento e acessórios
da bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis e da bomba de infusão ambulatória
CADD-Prizm® PCS II (revisão de software H) antes da respectiva utilização.

 Os tópicos de ajuda dizem respeito apenas ao CADD™-Solis Medication Safety
Software – Point of Care. Para obter instruções, especificações, advertências,
informações sobre a garantia e outras informações sobre o funcionamento das bombas
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Ajuda do Point of Care 

de infusão ambulatória CADD®-Solis ou CADD-Prizm® PCS II (revisão de software H), 
consulte o Manual do Operador fornecido com a bomba. 

 As actualizações futuras ao software do sistema operativo do computador, .NET
Framework, SQL, instalação de outro software no computador do Point of Care, uma
alteração às Opções regionais e de idioma - definição Padrões e formatos, ou a remoção
de componentes instalados podem afectar as operações do CADD™-Solis Medication
Safety Software. A sua instituição deve estabelecer um processo claramente definido
para a qualificação do software existente com novas versões de sistemas operativos.

 Se não for possível utilizar o CADD™-Solis Medication Safety Software para programar
a bomba devido a um problema que não permita utilizar o software ou estabelecer a
ligação à bomba, siga a política e os procedimentos da sua instituição referentes à
programação manual da bomba.

 Se instalar a aplicação CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care num
PC que não está ligado em rede à base de dados de bibliotecas de protocolos, será
necessário obter as bibliotecas de protocolos, exportando-as do programa CADD™-Solis
Medication Safety Software – Administrator utilizando um suporte portátil e importando-
as, em seguida, para o Point of Care.

 Para os relatórios da bomba CADD-Prizm® PCS II, a bomba tem de estar definida com o
mesmo formato de data e hora que o PC para que os relatórios sejam apresentados
correctamente.

Comunicar com a bomba  

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permite ligar o PC a uma bomba de 
infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II (revisão de software H) através de um cabo de 
interface/conjunto de cabos Null Modem, ou ligar a uma bomba de infusão ambulatória CADD®-
Solis através de um cabo USB. 

Quando a bomba é ligada ao PC, a partir do Point of Care, o utilizador será capaz de: 

 Seleccionar um protocolo com base numa terapêutica, qualificador e fármaco.

 Editar e rever os parâmetros específicos do doente.

 Programar a bomba de um doente.

 Verificar a ID do fármaco utilizando um leitor de código de barras ou, manualmente,
escrevendo a ID do fármaco.

 Visualizar relatórios da bomba.

NOTA: Para enviar um novo protocolo para uma bomba, a bomba tem de estar parada. 

Ligar a bomba ao PC  

Se pretender enviar um protocolo para uma bomba ou transferir relatórios da bomba, a bomba 
tem de estar ligada ao PC. 

Verifique se a bomba está ligada e, em seguida, siga os passos descritos abaixo para ligar uma 
bomba ao PC. 

No caso de uma bomba de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II (com a revisão do 
software H), utilizando um cabo de interface/conjunto de cabos Null Modem: 

1. Ligue a extremidade do cabo NULL modem de 9 pinos à porta série na parte posterior do
computador e aperte os parafusos.
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2. Ligue a outra extremidade do cabo NULL modem ao conector maior da cabo de interface.

3. Ligue a outra extremidade do cabo de interface à tomada "Entrada/saída de dados” da
bomba.

A - Cabo NULL Modem 

B - Cabo de interface 

No caso de uma bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis (Modelo 2100, Modelo 2110) 
utilizando um cabo USB: 

1. Ligue a ficha USB tipo A ao PC.

2. Ligue a ficha USB tipo mini B à parte lateral da bomba.
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A - Ficha USB tipo A 

B - Ficha USB tipo mini B 

Alterar a palavra-passe 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permite-lhe alterar a palavra-passe. 
Não necessita de ter sessão iniciada no programa Point of Care para alterar a palavra-passe. 
Para alterar uma palavra-passe, necessita da palavra-passe actual. 

NOTA: Se se esqueceu da palavra-passe ou não consegue iniciar sessão, contacte o 
administrador do CADD™-Solis Medication Safety Software para repor a sua palavra-passe. 

Para alterar a palavra-passe: 

1. Na barra de menus, seleccione Ferramentas > Alterar senha.

2. Introduza a ID do utilizador.

3. Introduza a palavra-passe antiga.

4. Introduza a nova palavra-passe e, em seguida, confirme a nova palavra-passe,
introduzindo-a novamente no campo Confirmar nova senha.

5. Clique em OK. É apresentada uma mensagem a confirmar que a palavra-passe foi
alterada.

Fechar o programa Point of Care  

Para fechar o programa Point of Care, seleccione Ficheiro na barra de menus e clique em Sair. 

Configurar o sistema 

Selecções de bombas  

É possível configurar o CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care para ser 
utilizado com as seguintes bombas: 
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 Bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis (Modelo 2100, modelo 2110)

 Bomba de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II (revisão de software H)

A selecção da bomba ocorre durante a instalação do CADD™-Solis Medication Safety Software; 
contudo, pode alterar esta selecção depois da instalação. 

Para modificar as selecções das bombas: 

1. Na barra de menus, seleccione Ferramentas > Selecções de bombas.

2. Na caixa de diálogo Selecções de bombas, adicione uma bomba seleccionando a
respectiva caixa; para remover uma bomba, desmarque a caixa em causa.

3. Clique em OK.

Quando inicia a sessão no CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, se apenas 
estiver seleccionado um tipo de bomba, só esse tipo de bomba será apresentado. Se existir mais 
do que um tipo de bomba seleccionado, é apresentada uma lista pendente que permite 
seleccionar o tipo de bomba com o qual está a trabalhar. Quando selecciona o tipo de bomba, os 
protocolos aos quais tem acesso são apresentados para o tipo de bomba em questão. 

Ligar a uma biblioteca de protocolos 

É necessária uma ligação à base de dados de bibliotecas de protocolos (no PC ou num servidor 
de rede) para iniciar sessão no CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care e para 
aceder a uma biblioteca de protocolos. 

As definições da base de dados de bibliotecas de protocolos são normalmente configuradas 
durante a instalação do CADD™-Solis Medication Safety Software. Um utilizador com permissão 
de Administrador do sistema pode modificar estas definições, consoante necessário. 

NOTA: Para estabelecer ligação a uma base de dados de bibliotecas de protocolos, tem de 
obter autorização por parte da sua instituição para aceder à base de dados e obter as definições 
de ligação e de localização da base de dados adequadas. Para obter mais informações, contacte 
o administrador responsável pela base de dados CADD™-Solis Medication Safety Software na
sua instituição.

Para modificar as definições de ligação à biblioteca de protocolos: 

1. Na barra de menus, clique em Protocolos > Ligação da biblioteca.

2. Na caixa de diálogo Ligação da biblioteca, introduza o Nome do servidor da base de dados
de bibliotecas de protocolos e as Definições de ligação avançadas. Se a base de dados
estiver alojada no PC local, normalmente só tem de introduzir o Nome do servidor.

3. Na área Verificar permissão, tem de introduzir uma ID de utilizador e uma palavra-passe do
CADD™-Solis Medication Safety Software referente a uma conta de utilizador com
permissão de administrador do sistema.

4. Na lista pendente Nome da biblioteca, seleccione a biblioteca de protocolos à qual
pretende estabelecer ligação.

5. Clique em Ligar.

6. Quando aparecer a mensagem a confirmar a ligação bem sucedida, clique em OK. O
nome da biblioteca de protocolos à qual estabeleceu ligação é apresentado na barra de
estado na parte inferior da janela Point of Care.

NOTA: Se aparecer uma mensagem a indicar que a ligação não foi bem sucedida ou que as 
suas permissões são inválidas ou insuficientes, contacte o administrador responsável pela 
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base de dados do CADD™-Solis Medication Safety Software na sua instituição para obter 
as informações de ligação adequadas e/ou as permissões de conta de utilizador. 

7. Depois de definida a ligação à biblioteca de protocolos, os utilizadores desta instalação do
Point of Care podem iniciar a sessão na biblioteca de protocolos.

NOTA: Se a ligação à base de dados mudar ou se for necessária uma ligação a outra 
biblioteca de protocolos, repita este procedimento para estabelecer ligação à base de dados 
e à biblioteca de protocolos. 

Importar uma biblioteca de protocolos 

Se não conseguir aceder a uma biblioteca de protocolos a partir de uma base de dados da rede, 
pode importar uma biblioteca de protocolos para a base de dados instalada no PC local. 

Os utilizadores com permissão de Administrador do protocolo podem importar bibliotecas de 
protocolos a partir de outro servidor de base de dados CADD™-Solis Medication Safety Software 
ou de um ficheiro de base de dados anteriormente exportado do CADD™-Solis Medication 
Safety Software – Administrator. Após importar uma biblioteca de protocolos, as opções 
adicionais permitem importar utilizadores, registos de utilização e bomba e definir protocolos 
importados como não activos. 

Para importar uma biblioteca de protocolos a partir de ficheiro ou servidor da base de 
dados: 

1. Na barra de menus, seleccione Protocolos > Importar biblioteca. É apresentada a caixa
de diálogo Importar biblioteca.

2. Para importar a partir de outro servidor da base de dados, seleccione Importar do
servidor e introduza o Nome do servidor e Definições de ligação avançadas (são
fornecidos os valores predefinidos) para o servidor da base de dados.

– OU –

Se importar a partir de um ficheiro da base de dados anteriormente exportado, seleccione 
Importar do ficheiro, clique em Procurar e, em seguida, seleccione a localização e o nome 
do ficheiro para o ficheiro da base de dados exportado (ficheiro *.smd). 

3. Se ainda não iniciou a sessão como um utilizador com permissão de Administrador do
protocolo, na área Verificar permissão, introduza uma ID do utilizador e Senha do
utilizador para um utilizador com permissão de administrador do protocolo.

4. Clique em Obter lista de bibliotecas. É efectuada a leitura do servidor ou ficheiro da base
de dados seleccionado e é apresentada uma lista de bibliotecas de protocolos. Para
visualizar a descrição, data e hora da última modificação e o número de versão da
biblioteca de protocolos, clique para seleccioná-la.

5. Clique para colocar uma marca de verificação junto às bibliotecas de protocolos que
pretende importar.

6. Defina a função Importar opções, clicando para colocar uma marca de verificação junto às
opções pretendidas:

 Importar utilizadores: Todos os utilizadores da base de dados ou ficheiro de dados
serão copiados para a base de dados à qual estabeleceu ligação. Os novos
utilizadores são adicionados, as permissões dos utilizadores existentes são
actualizadas (incluindo todas as palavras-passes de utilizador) e não serão
eliminados quaisquer utilizadores.
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 Importar registos de utilização: Todos os registos de utilização da base de dados
ou ficheiro de dados serão copiados para a base de dados à qual estabeleceu
ligação.

 Importar registos das bombas: Todas as informações de registo das bombas
serão copiadas para a base de dados à qual estabeleceu ligação.

 Importar protocolos como não activos: Todos os protocolos no servidor ou
ficheiro da base de dados devem ser repostos para inactivos depois de copiados
para a base de dados. Por conseguinte, os protocolos necessitarão de ser
revistos/editados e definidos como Activos utilizando o programa CADD™-Solis
Medication Safety Software – Administrator antes de serem enviados para uma
bomba.

NOTA: O item Importar opções não estará disponível para selecção se o servidor ou ficheiro 
da base de dados de origem não contiver os dados aplicáveis. Por exemplo, os registos de 
utilização não estarão disponíveis para importação se as bibliotecas de protocolos tiverem 
sido exportadas com os registos de utilização não incluídos. 

7. Clique em OK para importar as bibliotecas de protocolos seleccionadas.

Cabo de interface/Conjunto de cabos Null Modem  

O cabo de interface/conjunto de cabos NULL Modem é utilizado para estabelecer a comunicação 
apenas entre o computador e a bomba de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II. O cabo de 
interface/conjunto de cabos NULL Modem (número do componente 21-6144) pode ser adquirido 
junto do Serviço de Atendimento a Clientes da Smiths Medical. 

A - Cabo NULL Modem 

B - Cabo de interface 
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NOTA: A bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis utiliza um cabo USB para estabelecer a 
ligação ao computador. 

Definir a porta de comunicações (COM) 

Apenas no caso das bombas de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II (revisão de software 
H), ligue a bomba ao PC utilizando um cabo de interface/conjunto de cabos Null Modem. 

Após a instalação, o CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care é configurado 
para comunicar com a bomba através da porta COM1. Se a ligação ao PC estiver numa porta 
diferente da COM1, tem de alterar a definição da porta no Point of Care. 

NOTA: Não é necessário o utilizador iniciar a sessão para definir a porta COM. 

Para definir a porta COM: 

1. Na barra de menus, seleccione Definições > Seleccionar porta COM.

2. Na caixa de diálogo Seleccionar porta COM, introduza o número da porta COM correcta.

NOTA: Se precisar de saber que porta está seleccionada, navegue para Propriedades do
sistema (no Painel de controlo do Windows, seleccione Sistema). No separador Hardware
da caixa de diálogo Propriedades do sistema, clique no botão Gestor de Dispositivos.
Clique no sinal "+” junto a Portas (COM & LPT). Introduza a porta COM apresentada (no
Passo 2 acima).

3. Clique em OK.

Cabo USB 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care consegue comunicar com uma 
bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis (Modelo 2100, Modelo 2110) através de um cabo 
USB. O cabo necessita de uma ficha USB tipo A para ligar ao PC e uma ficha USB tipo mini B 
para ligar à bomba. 

Pode utilizar o programa Point of Care para enviar uma biblioteca de protocolos ou obter um 
historial da bomba através do cabo USB quando ligado à bomba de infusão ambulatória 
CADD®-Solis. 

O cabo USB pode ser adquirido numa loja de material informático. 

NOTA: Não utilize um cabo USB com mais de 2 metros de comprimento. Se ultrapassar este 
comprimento, pode aumentar a susceptibilidade da bomba a interferências electromagnéticas 
externas. 
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A - Ficha USB tipo A 

B - Ficha USB tipo mini B 

Protocolos e bibliotecas de protocolos 

O que é um protocolo? 

Um protocolo é um conjunto de definições de administração de medicação e outras definições da 
bomba que constituem o programa da bomba. O CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Point of Care permite seleccionar um protocolo, tal como requisitado por um médico autorizado, 
escolhendo uma terapêutica, um qualificador e um fármaco. 

Quando seleccionar um protocolo para enviar para uma bomba, o utilizador recebe os 
parâmetros da bomba definidos no protocolo e pode efectuar alterações a qualquer parâmetro 
específico do doente, tal como prescrito. Depois de definir os parâmetros específicos do doente 
e de fornecer as verificações necessárias de acordo com o protocolo, pode enviar o protocolo 
para a bomba. 

NOTA: O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care pode ser utilizado para 
enviar um único protocolo para as bombas de infusão ambulatória CADD®-Solis e CADD-
Prizm® PCS II (revisão de software H). Para enviar um único protocolo para uma bomba de 
infusão ambulatória CADD®-Solis VIP, tem de utilizar o programa CADD™-Solis Medication 
Safety Software – Administrator. 

O que é uma biblioteca de protocolos? 

Uma biblioteca de protocolos é um conjunto de protocolos. As bibliotecas de protocolos são 
criadas no CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

É possível conceder aos utilizadores do CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of 
Care permissão para aceder às bibliotecas de protocolos seleccionadas e para enviar bibliotecas 
de protocolos para as bombas. Para obter informações sobre a sua conta de utilizador e 
permissões específicas, consulte o administrador responsável pelo CADD®-Solis Medication 
Safety Software da sua instituição. 
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NOTA: O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care pode ser utilizado para 
enviar uma biblioteca de protocolos para uma bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis. Para 
enviar uma biblioteca de protocolos para uma bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis VIP, 
tem de utilizar o programa CADD®-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care acede às bibliotecas de protocolos 
a partir de uma base de dados de servidor ou local ligada. Além disso, a partir do Point of Care, 
pode importar bibliotecas de protocolos de ficheiros exportados anteriormente da aplicação 
Administrator. 

Iniciar a sessão na biblioteca de protocolos 

Os campos ID do utilizador e Senha na parte superior da janela Point of Care permitem iniciar a 
sessão na biblioteca de protocolos. Depois de iniciar sessão, pode seleccionar terapêuticas, 
qualificadores e fármacos e enviar protocolos para as bombas seleccionadas. 

NOTA: Para iniciar a sessão na biblioteca de protocolos, tem de ter uma ligação à biblioteca de 
protocolos definida para a instalação do CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of 
Care. Além disso, tem de ter uma conta de utilizador com permissão de acesso à biblioteca de 
protocolos. Para obter mais informações, contacte o administrador do CADD™-Solis Medication 
Safety Software. 

Para iniciar a sessão na biblioteca de protocolos: 

1. Introduza a ID do utilizador e a Senha do CADD™-Solis Medication Safety Software.

2. Clique em Iniciar sessão.

3. Depois de iniciar a sessão, a lista pendente Bomba fica disponível para seleccionar a
bomba pretendida (se o Point of Care estiver configurado para vários tipos de bomba).

4. Depois de seleccionar a bomba, seleccione o protocolo que pretende enviar para a bomba.

Seleccionar um protocolo 

O separador Protocolo é utilizado para seleccionar um protocolo para visualização, para 
modificar parâmetros editáveis para um protocolo e para enviar um protocolo para uma bomba. 

NOTA: Somente no caso das bombas de infusão ambulatória CADD®-Solis, não é possível 
transferir um protocolo individual para uma bomba que tenha o mesmo protocolo (mesma 
terapêutica, qualificador e nome do fármaco) na respectiva biblioteca de protocolos. 

Para seleccionar um protocolo: 

1. Depois de iniciar a sessão na biblioteca de protocolos, certifique-se de que o separador
Protocolo está seleccionado. (Se existir mais do que um tipo de bomba disponível na lista
pendente de bombas, seleccione o tipo de bomba pretendido).

2. Clique para seleccionar uma Terapêutica da lista. Se o administrador tiver fornecido
quaisquer notas relativas à terapêutica, as notas aparecem na caixa abaixo.

3. Clique para seleccionar um Qualificador da lista. Se o administrador tiver fornecido
quaisquer notas relativas ao qualificador, as notas aparecem na caixa abaixo.

4. Clique para seleccionar um Fármaco da lista.

NOTA: Se se tiver enganado a seleccionar a terapêutica, o qualificador ou o fármaco, pode
regressar à caixa Terapêutica em qualquer altura clicando em Repor.

5. Clique em Continuar.
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Se o protocolo estiver definido como baseado no peso, é apresentada a caixa de diálogo 
Protocolo baseado no peso, caso contrário é directamente reencaminhado para o ecrã 
Parâmetros específicos do doente. 

Modificar os parâmetros específicos do doente  

Os parâmetros específicos do doente são apresentados e podem ser editados (se configurados 
pelo administrador como apresentados e editáveis) depois de seleccionar um protocolo. O ecrã 
Parâmetros específicos do doente inclui parâmetros específicos ao protocolo, incluindo tudo o 
que possa ajustar relativamente ao doente, conforme prescrito. 

Para modificar os parâmetros específicos do doente: 

1. Depois de seleccionar um protocolo, no ecrã Editar/Rever, são apresentados todos os
parâmetros específicos do doente definidos no protocolo como visualizáveis e editáveis.
Quando estão disponíveis parâmetros específicos do doente editáveis, os campos
mostram valores editáveis. Pode introduzir para alterar qualquer valor editável e utilizar a
tecla TAB para avançar para o parâmetro editável seguinte. Também pode utilizar os
botões para cima ou para baixo do lado direito de qualquer parâmetro editável para
aumentar ou diminuir o valor pretendido. Além disso, pode utilizar o rato para clicar e
arrastar a seta deslizante preta para seleccionar o valor pretendido.

NOTA: Se ajustar um parâmetro fora dos limites flexíveis definidos no protocolo, é 
apresentada uma indicação a âmbar para o parâmetro em questão. Se for necessário 
adicionar comentários ao protocolo quando introduzir um valor fora do limite flexível, será 
apresentada a caixa de diálogo Introduzir um comentário. 

2. Depois de editar os parâmetros específicos do doente, clique em Enviar para a bomba.

3. Se forem necessárias quaisquer verificações para o protocolo (Segunda verificação do
enfermeiro e/ou Verificação do fármaco), é-lhe solicitado que efectue essa verificação.

Protocolos baseados no peso 

Dependendo do tipo de protocolo e das políticas e procedimentos da sua instituição, o 
administrador poderá configurar o protocolo de forma a basear-se no peso. Se tiver seleccionado 
um protocolo que seja baseado no peso, a caixa de diálogo "Protocolo baseado no peso” é 
apresentada depois de clicar em Continuar. Deste modo, é apresentado o protocolo que acabou 
de seleccionar e o sistema pede-lhe para introduzir o peso do doente. 

ADVERTÊNCIA: Quando utilizar os parâmetros de administração baseada no peso, certifique-se 
de que todos os pesos são introduzidos em quilogramas. O não cumprimento desta advertência 
pode resultar numa programação não pretendida da bomba e, dependendo do tipo de fármaco a 
ser administrado, na morte ou em lesões graves do doente. 

ADVERTÊNCIA: Quando utilizar um protocolo baseado no peso, a função Perf. contínua é 
programada utilizando a introdução em unidades/kg/horas e os valores Dose prescrita ou Dose 
de PCA e Limite de administração são programados utilizando a introdução em unidades/kg. O 
ecrã LCD da bomba apresenta a Perf. contínua em unidades (miligramas, microgramas, 
mililitros) por hora e a Dose prescrita ou Dose de PCA e o Limite de administração são 
apresentados em unidades (miligramas, microgramas, mililitros); por conseguinte, qualquer 
ajuste posterior das doses na bomba será efectuado em unidades/horas ou unidades. 

No caso de protocolos baseados no peso: 

1. Na caixa de diálogo Protocolo baseado no peso, introduza o peso do doente em
quilogramas.

2. Clique em Continuar para avançar para o ecrã Parâmetros específicos do doente.
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Segunda verificação do enfermeiro  

Poderá ser necessária uma segunda verificação do enfermeiro antes de enviar o protocolo para 
a bomba. É o administrador quem decide se tal é ou não necessário. Se for necessário, a caixa 
de diálogo Segunda verificação do enfermeiro é apresentada depois de clicar em Enviar para a 
bomba na janela Parâmetros específicos do doente. 

NOTA: Dependendo do modo como o protocolo foi configurado , pode ter de introduzir um 
comentário antes de avançar. 

Na caixa de diálogo Segunda verificação do enfermeiro, um segundo enfermeiro que verifica o 
protocolo necessitará de introduzir a respectiva ID do utilizador e palavra-passe do CADD™-
Solis Medication Safety Software. 

Quando aparecer a caixa de diálogo Segunda verificação do enfermeiro: 

1. Solicite a um segundo enfermeiro que verifique os parâmetros específicos do doente. 

2. Na qualidade de segundo enfermeiro, se achar que os parâmetros são aceitáveis:  

a. Introduza a ID do utilizador e a palavra-passe. 

b. Clique em Continuar. 

3. Na qualidade de segundo enfermeiro, se achar que os parâmetros são inaceitáveis:  

a. Não introduza a ID do utilizador nem a palavra-passe. 

b. Clique em Voltar e deixe que o primeiro enfermeiro modifique correctamente os 
parâmetros. 

c. Repita os passos anteriores. 

Verificação da ID do fármaco  

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permite verificar se o fármaco 
especificado para o protocolo é o mesmo fármaco a administrar na bomba. 

Verificar a ID do fármaco quando envia um protocolo para uma bomba: 

O Administrator determina se a verificação da ID do fármaco é ou não um requisito quando envia 
um protocolo para a bomba. Se este passo for necessário, a janela Verificar fármaco é 
apresentada depois de clicar em Enviar para a bomba no ecrã Parâmetros específicos do 
doente. 

NOTA: Se o Administrator necessitar de um comentário depois de os parâmetros serem 
modificados e/ou uma segunda verificação do enfermeiro, a janela "Verificar fármaco” é 
apresentada depois da janela "Introduzir um comentário” e/ou "Segunda verificação do 
enfermeiro”. 

1. Se tiver um leitor de código de barras ligado ao PC, leia o código de barras que 
corresponde ao fármaco que pretende utilizar. Também pode introduzir manualmente a ID 
do fármaco. 

ADVERTÊNCIA: Durante a leitura de um código de barras para obter a ID do fármaco, 
verifique sempre visualmente se foram introduzidas no programa as informações correctas 
do código de barras depois da leitura. O não cumprimento desta advertência pode resultar 
numa programação não pretendida da bomba e, dependendo do tipo de fármaco a ser 
administrado, na morte ou em lesões graves do doente. 

2. Clique em Continuar. Se a ID do fármaco for inválida, é apresentada uma mensagem a 
indicar que a ID do fármaco não corresponde ao protocolo. Clique em Voltar para 
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retroceder à janela Verificar fármaco. Volte a verificar o fármaco ou volte a introduzir a ID 
do fármaco e continue. 

NOTA: Não continue se houver dúvidas quanto à verificação da ID do fármaco. 

Enviar um protocolo para a bomba  

Pode iniciar o envio de um protocolo para a bomba a partir do ecrã Parâmetros específicos do 
doente. 

Para enviar um protocolo para a bomba: 

1. Ligue a bomba ao computador e certifique-se de que a bomba está ligada e parada (para
obter instruções sobre a utilização da bomba, consulte o Manual do Operador da bomba).
Além disso, se utilizar uma bomba CADD®-Solis, tem de se encontrar no ecrã inicial.

2. Depois de seleccionar um protocolo e efectuar as modificações a quaisquer parâmetros
específicos do doente adequadas, clique em Enviar para a bomba.

3. Se aparecer uma janela a solicitar um comentário, deve introduzir um comentário.

4. Se aparecer uma janela a solicitar uma segunda verificação do enfermeiro, siga os
procedimentos da sua instituição relativos a uma segunda verificação do enfermeiro.

5. Se aparecer uma janela a solicitar a verificação da ID do fármaco, deve verificar a ID do
fármaco.

ADVERTÊNCIA: Durante a leitura de um código de barras para obter a ID do fármaco, 
verifique sempre visualmente se foram introduzidas no programa as informações correctas 
do código de barras depois da leitura. O não cumprimento desta advertência pode resultar 
numa programação não pretendida da bomba e, dependendo do tipo de fármaco a ser 
administrado, na morte ou em lesões graves do doente. 

6. Clique em Enviar. A janela Enviar para a bomba é aberta, apresentando o estado do
protocolo à medida que está a ser enviado para a bomba.

7. Assim que o ecrã indicar a programação bem sucedida da bomba, poderá imprimir o
protocolo.

8. Pode clicar em Fechar para regressar ao menu principal.

ADVERTÊNCIA: Reveja sempre cuidadosamente o programa na bomba depois de esta ser 
programada para verificar se a bomba foi programada correctamente. O não cumprimento desta 
advertência pode resultar numa programação não pretendida da bomba e, dependendo do tipo 
de fármaco a ser administrado, na morte ou em lesões graves do doente. 

Visualizar um relatório de detalhes do protocolo 

Pode visualizar, guardar e imprimir um Relatório de detalhes do protocolo independentemente do 
tipo de protocolo. O Relatório de detalhes do protocolo inclui a data da ultima modificação do 
protocolo; a biblioteca de protocolos à qual o protocolo pertence; a terapêutica, qualificador e 
fármaco associados; e as definições de administração, alarme, segurança, visualização e som 
especificadas no protocolo. 

NOTA: O Relatório de detalhes do protocolo é somente de leitura e não é possível efectuar 
quaisquer alterações ao mesmo. Se for necessário efectuar alterações a um protocolo, contacte 
o administrador.

Para visualizar e imprimir um Relatório de detalhes do protocolo: 
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1. Certifique-se de que o separador Protocolo está seleccionado e siga os passos 1 a 4 para
seleccionar um protocolo, seleccionando uma terapêutica, qualificador e fármaco.

2. Na barra de menus, clique em Protocolos > Detalhes do protocolo.

3. É apresentado o Relatório de detalhes do protocolo. Para imprimir o relatório, clique no
botão da barra de ferramentas da impressora. Para guardar o relatório como um ficheiro do
Microsoft® Excel® ou um ficheiro PDF, clique no botão da barra de ferramentas de
exportação (ícone de disquete). Se o relatório ocupar mais do que uma página, utilize os
botões da barra de ferramentas para avançar e retroceder páginas para visualizar a página
seguinte ou anterior.

Introduzir comentários para os parâmetros específicos do doente 

Pode ser necessário introduzir um comentário caso tenha ajustado um parâmetro fora do 
intervalo de limite flexível (dependendo do modo como o administrador configurou o protocolo). 
Se este passo for necessário, a janela Introduzir um comentário é apresentada depois de clicar 
em Enviar para a bomba na janela Parâmetros específicos do doente. 

Para introduzir um comentário: 

1. Na caixa de diálogo Introduzir um comentário, introduza um comentário de acordo com as
normas da sua instituição.

2. Clique em Continuar.

NOTA: Dependendo do modo como o protocolo foi configurado, poderá ter de efectuar uma 
segunda verificação do enfermeiro e/ou verificar a ID do fármaco que está a utilizar antes 
de enviar o protocolo para a bomba. 

Enviar biblioteca 

O CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care pode ser utilizado para enviar uma 
biblioteca de protocolos para uma bomba de infusão ambulatória CADD®-Solis (Modelo 2100, 
Modelo 2110). 

NOTA: Para enviar uma biblioteca de protocolos para uma bomba de infusão ambulatória 
CADD®-Solis VIP (Modelo 2120), tem de utilizar o programa CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Administrator. 

Para enviar uma biblioteca de protocolos para uma bomba de infusão ambulatória 
CADD®-Solis: 

1. Ligue a bomba ao computador e certifique-se de que a bomba está ligada e parada (para
obter instruções sobre a utilização da bomba, consulte o Manual do Operador da bomba).
Ao enviar uma biblioteca para uma bomba CADD®-Solis, a bomba deve estar no ecrã
inicial.

2. No CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, seleccione Protocolos >
Enviar biblioteca.

3. Se ainda não tiver iniciado a sessão com uma conta de utilizador com a permissão Enviar
biblioteca, o sistema pede-lhe para introduzir uma ID do utilizador e uma palavra-passe
para continuar.

NOTA: Se o administrador não lhe tiver concedido a permissão Enviar biblioteca ou não 
tenha activado um protocolo, não conseguirá seleccionar ou enviar uma biblioteca de 
protocolos. 

4. Na caixa Enviar biblioteca, seleccione a biblioteca de protocolos que pretende enviar para
a bomba.
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NOTA: A caixa de diálogo Enviar biblioteca apresenta apenas as bibliotecas de protocolos 
que incluem protocolos activos que não são baseados no peso e para os quais o utilizador 
com sessão iniciada tenha permissão de utilizar. 

5. Clique em Enviar para a bomba. (Se pretender visualizar e imprimir um Relatório
resumido da biblioteca que contenha detalhes sobre os protocolos incluídos na biblioteca
de protocolos seleccionada, clique em Imprimir).

A caixa de diálogo Enviar biblioteca apresenta o estado e uma mensagem a indicar se a 
biblioteca de protocolos foi transferida com sucesso para a bomba. Se não for possível 
transferir a biblioteca de protocolos, serão fornecidas informações adicionais. 

6. Clique no botão Fechar quando terminar.

ADVERTÊNCIA: Reveja sempre cuidadosamente o programa na bomba para verificar se a 
bomba foi programada correctamente. O não cumprimento desta advertência pode resultar numa 
programação não pretendida da bomba e, dependendo do tipo de fármaco a ser administrado, 
na morte ou em lesões graves do doente. 

Relatórios 

Recuperar um relatório a partir da bomba  

NOTA: Para processar um relatório a partir de uma bomba, esta tem de estar ligada ao PC. 

NOTA: Para que os relatórios da bomba de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II sejam 
apresentados correctamente, a bomba tem de estar definida com o mesmo formato de data e 
hora que o PC. 

Para recuperar um relatório a partir de uma bomba: 

1. Seleccione o separador Relatórios.

2. Se estiver disponível mais do que um tipo de bomba, clique para seleccionar o tipo de
bomba pretendido e, em seguida, clique em Obter relatórios a partir da bomba ou Obter
dados actuais a partir da bomba (dependendo do tipo de bomba seleccionado).

3. Para as bombas de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II, faça as selecções
correspondentes aos tipos de dados do relatório que pretende visualizar. Para as bombas
de infusão ambulatória CADD®-Solis, introduza uma ID do doente opcional para associar
os registos; note que alguns relatórios de bomba necessitam de ter atribuída uma ID do
doente.

4. Clique em Obter relatório ou Obter eventos (dependendo do tipo de bomba
seleccionado).

Relatórios para as bombas de infusão ambulatória CADD®-Solis: 

 Dose administrada e PCA: Esta opção mostra o total acumulativo da medicação
administrada e as doses de PCA administradas e tentadas para o período de tempo
apresentado. Este relatório tem de ser filtrado utilizando uma ID do doente e protocolo.

 Historial de administração e gráfico: Este relatório apresenta a parte da terapêutica
administrada através das funções Perf. contínua, Doses de PCA e Bólus do médico para
o período de tempo apresentado. Este relatório tem de ser filtrado utilizando uma ID do
doente e protocolo.

 Registo de administração: Este relatório fornece um registo dos eventos relacionados
com a administração de líquido. Cada evento tem o carimbo de data e hora. Este
relatório tem de ser filtrado utilizando uma ID do doente e protocolo.
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 Gráfico de PCA e de bólus intermitentes: Este relatório apresenta o número de doses
de bólus intermitentes administradas e o número de Doses de PCA administradas e
tentadas ao longo do intervalo de tempo seleccionado. Este relatório tem de ser filtrado
utilizando uma ID do doente e protocolo.

 Gráfico de bólus intermitentes: Este relatório apresenta o número de doses de bólus
intermitentes administradas ao longo do intervalo de tempo seleccionado. Este relatório
tem de ser filtrado utilizando uma ID do doente e protocolo.

 Indicadores de qualidade contínuos: Trata-se de um conjunto de relatórios sobre
alarmes, falhas e outros indicadores que facilitam a resolução de problemas e a análise
de terapêuticas e utilização da bomba.

 Registo do evento: Este relatório apresenta os seguintes tipos de evento: totais
administrados por hora, dose administrada, alarmes e códigos de erro, alterações da
fonte de alimentação, alterações de cartuchos, alterações da biblioteca de protocolos,
alterações à programação da bomba e alterações às definições da bomba.

Relatórios das bombas de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II (revisão de software 
H): 

 Definições de Rx: Este relatório apresenta as definições de Rx para uma ID do doente
específico ou número de série da bomba.

 Relatório de administração: Este relatório fornece um registo dos eventos relacionados
com a administração de líquido para uma ID do doente ou número de série da bomba
específicos. Cada evento tem o carimbo de data e hora.

 Registo do evento: O Registo do evento apresenta os seguintes tipos de evento: dose
administrada, alarmes e códigos de erro, alterações da fonte de alimentação, alterações
de cartuchos, alterações à programação da bomba e alterações às definições da bomba.

 Historial do doente: Apresenta a ID do doente, definições Rx, totais de administração
de líquido e dose prescrita administrada e experimentada.

 Escala de dor: São apresentados os valores da escala de dor juntamente com as horas
e datas de entrada.

Recuperar um relatório guardado  

Para recuperar um relatório guardado: 

1. Certifique-se de que o separador Relatórios está seleccionado.

2. Se estiver disponível mais do que um tipo de bomba, clique para seleccionar o tipo de
bomba pretendido e, em seguida, clique em Visualizar relatórios guardados ou
Visualizar relatórios (dependendo do tipo de bomba seleccionado).

NOTA: Se não existirem relatórios guardados na base de dados, esta opção não estará 
disponível. 

3. Seleccione o tipo de relatório e efectue a filtragem de opções, tais como ID do doente ou
Número de série da bomba do relatório que está a tentar localizar.

4. Clique em Apresentar relatório.

Para uma descrição sucinta dos relatórios da bomba, consulte Recuperar um relatório a partir da 
bomba. 

Guardar um relatório  
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Se recuperou um relatório de uma bomba, pode optar por guardá-lo de acordo com uma ID do 
doente. Este aspecto aplica-se apenas às bombas de infusão ambulatória CADD-Prizm® PCS II. 
No caso das bombas de infusão ambulatória CADD®-Solis, os relatórios são automaticamente 
guardados quando são transferidos. 

Para guardar um relatório: 

1. Na janela do visualizador de relatórios, clique em Guardar.

2. Introduza a ID do doente.

3. Clique em OK.

4. Quando a janela "O relatório foi guardado com sucesso” aparecer, clique em OK. O
relatório é guardado na base de dados de relatórios.

Imprimir um relatório 

Depois de recuperar um relatório a partir da bomba ou recuperar um relatório guardado, pode 
optar por imprimi-lo. 

Para imprimir um relatório: 

 Na janela do visualizador de relatórios, clique em Imprimir.
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