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Help van Point of Care 

Info over de Point of Care-toepassing 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. 

Dit computerproduct wordt beschermd door auteursrecht en internationale verdragen. Op 
ongeoorloofde reproductie of distributie van dit programma, of een deel ervan, staan zware 
civiel- en strafrechtelijke straffen en wordt vervolgd tot het wettelijk toegestane maximum. 

CADD-Solis, CADD-Prizm, het CADD ontwerpmerk en het Smiths Medical ontwerpmerk zijn 
handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk bij het 
Amerikaanse patenten- en handelsmerkenkantoor en in bepaalde andere landen gedeponeerd is. Alle 
overige genoemde namen en merken zijn de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de 
respectieve eigenaren. 

Overzicht 

Met de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan een pc worden gebruikt voor het 
verzenden van pompprogramma's naar CADD®-Solis (model 2100, model 2110) en CADD-Prizm® 
PCS II (softwareversie H) ambulante infuuspompen. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care maakt gebruik van een op therapie 
gerangschikte protocoldatabase, die is samengesteld met behulp van het CADD™-Solis Medication 
Safety Software – Administrator-programma. Met Point of Care kunt u ook pomprapporten uit de 
protocoldatabase bekijken en afdrukken. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care is opgebouwd uit de volgende functies 
(tabbladen): 

• Protocol: Op dit tabblad selecteert u de therapie, de bijbehorende kwalificatie en de medicatie
die u naar de pomp wilt sturen. Vanuit dit tabblad kunt u de parameters bewerken en bekijken,
de medicatie-ID met een barcodescanner verifiëren en het protocol naar de pomp sturen.

• Rapporten: Met dit tabblad worden pomprapporten opgehaald en weergegeven. U kunt een
opgeslagen rapport van de CADD®-Solis of de CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp
vanuit de rapportendatabase of vanaf een aangesloten CADD-Prizm® PCS II ambulante
infuuspomp openen. Als het rapport op het scherm verschijnt, kan het worden afgedrukt en
opgeslagen.
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Waarschuwingen 

Lees de technische installatiehandleiding van CADD™-Solis Medication Safety Software – Point 
of Care en deze Help-onderwerpen voordat u met CADD®-Solis Medication Safety Software – 
Point of Care aan de slag gaat. 

Het niet opvolgen van waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies kan resulteren in 
het ontstaan van ernstig letsel bij of zelfs het overlijden van de patiënt. 

• Volg de standaardprocessen van uw zorginstelling met betrekking tot back-up en herstel van
gegevens in de protocolbibliotheek-database.

• Bij gebruik van op gewicht gebaseerde toedieningsparameters moeten alle gewichten in kilo's
worden ingevoerd.

• Bij gebruikmaking van een protocol op basis van gewicht wordt de continue snelheid
geprogrammeerd als eenheden per kg per uur, en worden de hoeveelheden en
toedieningslimieten van toediening op verzoek of PCA-dosering geprogrammeerd als eenheden
per kg. Op het LCD-scherm van de pomp wordt de continue snelheid weergegeven in
eenheden (mg, mcg, mL) per uur en worden de toedieningslimieten van toediening op verzoek
of PCA-dosering in eenheden weergegeven (mg, mcg, mL); daarom moeten alle verdere
dosiswijzigingen op de pomp ook in eenheden per uur of in eenheden worden ingevoerd.

• Controleer altijd zorgvuldig de programmering van de pomp nadat deze is ingevoerd, zodat
juiste programmering van de pomp gewaarborgd is.

• Wanneer u een barcode scant om een medicatie-ID te lezen, moet u altijd visueel verifiëren of
na het scannen de juiste barcodegegevens in het programma zijn ingevoerd.

• Inspecteer alle kabelaccessoires op eventuele beschadigingen. Gebruik de kabelaccessoires
niet als er draden blootliggen of als de connector of de contactpinnen gebogen of anderszins
beschadigd zijn.

• Met klem wordt aangeraden het inloggen op en/of de toegankelijkheid van de computer met de
protocolbibliotheek-database te beperken, om toegang door ongevoegde gebruikers te
voorkomen.

• Wanneer een verouderde versie van de protocolbibliotheek of van een protocolbibliotheek-
database wordt gebruikt, kan dat verkeerde programmering van de pomp tot gevolg hebben.
Uw zorginstelling dient te beschikken over duidelijk beschreven processen voor het archiveren,
maken van back-ups en terugplaatsen van de protocolbibliotheek-database.

Belangrijke opmerkingen 

• De CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care is niet bedoeld ter vervanging
van medisch personeel, klinische expertise en beoordeling van de patiënt.

• Voor ingebruikneming van het systeem moet de gebruiker zich vertrouwd maken met de
functies, bediening en accessoires van de CADD®-Solis ambulante infuuspomp en van de
CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp (softwareversie H).

• De Help-onderwerpen hebben alleen betrekking op CADD™-Solis Medication Safety Software
– Point of Care. Raadpleeg de bij de pomp geleverde gebruikershandleiding voor gedetailleerde
instructies, specificaties, waarschuwingen, garantie en extra informatie over het bedienen van
de CADD®-Solis of CADD-Prizm® PCS II (softwareversie H) ambulante infuuspompen.

• De werking van de CADD™-Solis Medication Safety Software kan worden beïnvloed door
toekomstige updates van het besturingssysteem van de computer, NET Framework, SQL,
installatie van andere software op de Point of Care-computer, verandering in de land- en
taalopties, instelling van standaarden en indelingen of verwijdering van geïnstalleerde
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componenten. Uw zorginstelling moet over helder omschreven procedures beschikken voor het 
matchen van bestaande software met nieuwe versies van het besturingssysteem. 

• Als de pomp niet kan worden geprogrammeerd met de CADD™-Solis Medication Safety
Software omdat de software niet kan worden gebruikt of de pomp niet kan worden aangesloten,
volgt u de regels en procedures van uw instelling voor het handmatig programmeren van de
pomp.

• Indien de toepassing CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care wordt
geïnstalleerd op een pc die niet via een netwerk met de protocolbibliotheek-database is
verbonden, moeten protocolbibliotheken worden verkregen door deze met draagbare media
vanuit het CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programma te exporteren
en vervolgens in Point of Care te importeren.

• Voor pomprapporten van de CADD-Prizm® PCS II moet de pomp, voor een juiste weergave
van de rapporten, op dezelfde datum- en tijdsindeling worden ingesteld als de pc.

Met de pomp communiceren  

Met CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kunt u de pc middels een 
interfacekabel/nulmodemkabelset met een CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp 
(softwareversie H) verbinden, of middels een USB-kabel met een CADD®-Solis ambulante infuuspomp. 

Wanneer de pomp via het Point of Care-programma op de pc is aangesloten, kunt u: 

• Een protocol selecteren op basis van therapie, kwalificatie en medicatie.

• Patiëntspecifieke parameters bewerken en nakijken.

• De pomp van een patiënt programmeren.

• Met een barcodescanner of handmatig (door de ID in te typen) een medicatie-ID verifiëren.

• Pomprapporten weergeven.

NB: Om een nieuw protocol naar een pomp te verzenden, moet de pomp worden stopgezet. 

De pomp op de pc aansluiten 

Als u een protocol naar een pomp wilt sturen of pomprapporten wilt downloaden, moet de pomp op de 
pc aangesloten zijn. 

Controleer of de pomp aan staat en sluit een pomp op de pc aan door de onderstaande stappen uit te 
voeren. 

Gebruik voor een CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp (met softwareversie H) een 
interfacekabel/nulmodemkabelset: 

1. Sluit het 9-pins uiteinde van de nulmodemkabel aan op de seriële poort op de achterkant van de
computer en draai de schroeven vast.

2. Sluit het andere uiteinde van de nulmodemkabel aan op de grote connector van de interfacekabel.

3. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de connectoringang "Data In/Out” op de
pomp.
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A - Nulmodemkabel 
B - Interfacekabel 

Gebruik voor een CADD®-Solis ambulante infuuspomp (model 2100, model 2110) een USB-kabel: 

1. Sluit de USB-stekker type A op de pc aan.

2. Sluit de USB-stekker type Mini-B op de zijkant van de pomp aan.
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A - USB-stekker type A 
A - USB-stekker type Mini-B 

Uw wachtwoord wijzigen 

In de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kunt u uw wachtwoord wijzigen. 
Hiervoor hoeft u niet in het Point of Care-programma te zijn ingelogd. Wel hebt u bij het wijzigen van uw 
wachtwoord uw huidige wachtwoord nodig. 

NB: Als u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden niet kunt inloggen, kunt u met uw 
CADD™-Solis Medication Safety Software-administrator contact opnemen om uw wachtwoord te laten 
resetten. 

Uw wachtwoord wijzigen: 

1. Selecteer in de menubalk Hulpmiddelen > Wachtwoord wijzigen.

2. Voer de gebruikers-ID in.

3. Voer het oude wachtwoord in.

4. Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord door dit nogmaals in het vak
Bevestig nieuw wachtwoord in te voeren.

5. Klik op OK. Er verschijnt een bericht op het scherm om te bevestigen dat het wachtwoord is
gewijzigd.

Point of Care afsluiten  

U sluit het Point of Care-programma af door in de menubalk Bestand te selecteren en op Afsluiten te 
klikken. 

Systeeminstallatie 

Pompselecties  
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De CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan worden geconfigureerd voor gebruik 
met de volgende pompen: 

• CADD®-Solis ambulante infuuspomp (model 2100, model 2110)
• CADD-Prizm® PCS II (softwareversie H) ambulante infuuspomp

De pomp wordt gekozen tijdens het installeren van de CADD™-Solis Medication Safety Software; deze 
kan echter na installatie worden gewijzigd. 

De pompselectie wijzigen: 

1. Selecteer in de menubalk Hulpmiddelen > Pompselecties.

2. Voeg in het dialoogvenster Pompselecties een pomp toe door het vakje voor die pomp aan te
vinken. U verwijdert een pomp door het vinkje voor die pomp weg te klikken.

3. Klik op OK.

Wanneer u in CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care inlogt, wordt indien slechts één 
pomptype is geselecteerd, alleen dat pomptype weergegeven. Als er meer dan één pomptype is 
geselecteerd, bevat het inlogscherm een keuzelijst waarmee u het type kunt selecteren waarmee u 
werkt. Wanneer u het pomptype selecteert, worden de protocollen voor dat pomptype weergegeven, 
voor zover deze voor u toegankelijk zijn. 

Verbinding maken met een protocolbibliotheek 

Om in te loggen in CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care en toegang te krijgen tot 
een protocolbibliotheek, is een verbinding met de protocolbibliotheekdatabase (op de pc of op een 
netwerkserver) noodzakelijk. 

De verbindingsinstellingen van de protocolbibliotheek-database worden doorgaans tijdens het 
installeren van de CADD™-Solis Medication Safety Software ingevoerd. Zo nodig kunnen deze 
instellingen door een gebruiker met System Administrator-rechten worden gewijzigd. 

NB: Om een verbinding te maken met een protocolbibliotheek-database moet u door uw zorginstelling 
toegangsgemachtigd zijn en over de juiste databaselocatie en verbindingsinstellingen beschikken. 
Neem voor meer informatie contact op met de administrator die in uw zorginstelling verantwoordelijk is 
voor de CADD™-Solis Medication Safety Software database. 

Wijzigen van de verbindingsinstellingen van de protocolbibliotheek: 

1. Klik in de menubalk op Protocollen > Bibliotheekverbinding.

2. Voer in het dialoogvenster Bibliotheekverbinding de Servernaam voor de protocolbibliotheek-
database en uw Geavanceerde verbindingsinstellingen in. Als de database op de lokale pc staat,
hoeft doorgaans alleen de servernaam te worden ingevoerd.

3. Binnen het gebied Toestemming verifiëren, moeten een gebruikers-ID en wachtwoord voor een
gebruikersaccount met System Administrator-rechten voor CADD™-Solis Medication Safety
Software worden ingevoerd.

4. Kies uit de keuzelijst Bibliotheeknaam de protocolbibliotheek waarmee u een verbinding wilt
maken.

5. Klik op Aansluiten.

6. Klik op OK nadat het bericht van geslaagde aansluiting is verschenen. De naam van de
aangesloten protocolbibliotheek wordt in de statusbalk aan de onderkant van het Point of Care-
venster weergegeven.
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Help van Point of Care 

NB: Als er een bericht verschijnt dat meldt dat het aansluiten niet is geslaagd, of als uw 
toegangsrechten ongeldig of ontoereikend zijn, neem dan contact op met de administrator die in 
uw zorginstelling verantwoordelijk is voor de CADD™-Solis-database voor juiste 
aansluitingsinformatie en/of toegangsrechten volgens uw gebruikersaccount. 

7. Nadat de protocolbibliotheekaansluiting is ingesteld, kunnen gebruikers op deze installatie van
Point of Care in de protocolbibliotheek inloggen.

NB: Als de databaseverbinding verandert of als er een verbinding met een andere 
protocolbibliotheek gewenst is, moet u deze procedure herhalen om een verbinding met de 
database en de protocolbibliotheek te maken. 

Een protocolbibliotheek importeren 

Als u vanuit een netwerkdatabase geen toegang tot een protocolbibliotheek kunt krijgen, kunt u ook een 
protocolbibliotheek in een op de lokale pc geïnstalleerde database importeren. 

Gebruikers met Protocol Administrator-rechten kunnen protocolbibliotheken importeren uit een andere 
CADD™-Solis Medication Safety Software databaseserver of uit een eerder geëxporteerd 
databasebestand uit CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. Bij het importeren van 
een protocolbibliotheek wordt u door aanvullende opties in staat gesteld gebruikers, gebruiks- en 
pomplogbestanden te importeren en geïmporteerde protocollen als inactief in te stellen. 

Een protocolbibliotheek uit een database-server of bestand importeren: 

1. Selecteer in de menubalk Protocollen > Bibliotheek importeren. Het dialoogvenster Bibliotheek
importeren verschijnt.

2. U kunt vanuit een andere database-server importeren door Importeer uit server te selecteren en
de Servernaam en Geavanceerde verbindingsinstellingen van de database-server in te voeren (er
zijn standaardwaarden voor deze instellingen).

– OF –

Wanneer u vanuit een eerder geëxporteerd databasebestand importeert, moet u Importeer uit 
bestand selecteren, op Bladeren klikken en dan de locatie en de bestandsnaam van het 
geëxporteerde databasebestand (*.smd-bestand) selecteren. 

3. Als u nog niet bent ingelogd als gebruiker met Protocol Administratorrechten, moet u in het gebied
Toestemming verifiëren een gebruikers-ID en gebruikerswachtwoord van een gebruiker met
Protocol Administrator-rechten invoeren.

4. Klik op Bibliotheeklijst ophalen. De geselecteerde database-server of het geselecteerde
databasebestand wordt gelezen en er verschijnt een lijst met protocolbibliotheken. U kunt de
beschrijving van een protocolbibliotheek, de laatst gewijzigde datum/tijd en het versienummer
bekijken door op deze items te klikken.

5. Plaats een keuzevinkje naast de protocolbibliotheken die u wilt importeren.

6. Stel de importopties in door naast de gewenste opties een keuzevinkje te plaatsen:
• Gebruikers import: Alle gebruikers in de database of het databestand worden naar de

verbonden database gekopieerd. Nieuwe gebruikers worden toegevoegd, van bestaande
gebruikers worden de toegangsrechten bijgewerkt (met inbegrip van alle
gebruikerswachtwoorden) en er worden geen gebruikers verwijderd.

• Gebruikslogs importeren: Alle gebruikslogs in de database of het databestand worden
naar de verbonden database gekopieerd.
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• Pomplogs importeren: Alle loggegevens van de pomp(en) worden naar de verbonden
database gekopieerd.

• Protocollen als niet actief importeren: Alle protocollen in de database-server of het
databasebestand worden bij het kopiëren standaard op inactief gezet. Daarom moeten de
protocollen worden nagekeken/bewerkt en met het CADD™-Solis Medication Safety
Software – Administrator-programma als actief worden ingesteld voordat ze naar een pomp
kunnen worden gestuurd.

NB: De importopties kunnen niet worden geselecteerd als de bron-database-server of het bron-
databasebestand de toepasselijke gegevens niet bevat. Bijvoorbeeld: gebruikslogs kunnen niet 
worden geïmporteerd als de protocolbibliotheken zijn geëxporteerd zonder toevoeging van de 
gebruikslogs. 

7. Klik op OK om de geselecteerde protocolbibliotheken te importeren.

Interfacekabel/nulmodemkabelset 

Met behulp van de interfacekabel/nulmodemkabelset kan uitsluitend communicatie plaatsvinden tussen 
de computer en de CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp. De interfacekabel/nulmodemkabelset 
(onderdeelnummer 21-6144-24) is verkrijgbaar via de Klantenservice van Smiths Medical. 

A - Nulmodemkabel 
B - Interfacekabel 

NB: Voor aansluiting op de computer maakt de CADD®-Solis ambulante infuuspomp gebruik van een 
USB-kabel. 

De communicatiepoort (COM) instellen 
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Alleen bij CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspompen (met softwareversie H) moet de pomp met 
behulp van een interfacekabel/nulmodemkabelset op een pc worden aangesloten. 

Na het installeren wordt CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care zodanig 
geconfigureerd dat communicatie met de pomp via de COM1-poort plaatsvindt. Als de verbinding met 
de pc al op een andere poort dan COM1 is aangesloten, moet u de poortinstelling in Point of Care 
wijzigen. 

NB: Voor het instellen van de COM-poort is inloggen als gebruiker niet nodig. 

De COM-poort instellen: 

1. Selecteer in de menubalk Instellingen > COM-poort selecteren.

2. Voer in het dialoogvenster COM-poort selecteren het juiste COM-poortnummer in.

NB: Om te bepalen welke poort u moet kiezen, bladert u naar Systeemeigenschappen (kies
Systeem in het Configuratiescherm van Windows). Klik op het tabblad Hardware van het
dialoogvenster Systeemeigenschappen op de knop Apparaatbeheer. Klik op de "+" naast Poorten
(COM en LPT). Voer de daar vermelde COM-poort in (zie stap 2 hierboven).

3. Klik op OK.

USB-kabel 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan via een USB-kabel met een CADD®-
Solis ambulante infuuspomp (Model 2100, Model 2110) communiceren. De kabel moet met een USB-
stekker type A op de pc worden aangesloten en met een USB-stekker type Mini-B op de pomp. 

Als de pc op de CADD®-Solis ambulante infuuspomp is aangesloten, kan met het programma Point of 
Care een protocolbibliotheek via de USB-kabel worden verzonden of kunnen historierecords van de 
pomp via de USB-kabel worden opgehaald. 

U kunt de USB-kabel bij een plaatselijke computerwinkel aanschaffen. 

NB: Gebruik geen USB-kabel van langer dan 2 meter. Een grotere lengte zou de gevoeligheid van de 
pomp voor externe elektromagnetische storingen kunnen vergroten. 
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A - USB-stekker type A 
A - USB-stekker type Mini-B 

Protocollen en protocolbibliotheken 

Wat is een protocol? 

Een protocol is een verzameling van instellingen voor medicatietoediening en andere pompinstellingen 
die samen het programma voor de pomp vormen. Met CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Point of Care kunt u, op voorschrift van een bevoegd arts, een protocol selecteren door een therapie, 
een kwalificatie en een medicatie te kiezen. 

Als u een protocol selecteert om dit naar de pomp te sturen, ontvangt u in het protocol van de pomp 
beschreven parameters en kunt u (conform het voorschrift van de arts) veranderingen in bewerkbare 
patiëntspecifieke parameters aanbrengen. Nadat u de patiëntspecifieke parameters hebt ingesteld en 
de volgens het protocol vereiste verificaties hebt uitgevoerd, kunt u het protocol naar de pomp 
verzenden. 

NB: Met de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan een protocol alleen naar 
CADD®-Solis en CADD-Prizm® PCS II (softwareversie H) ambulante infuuspompen worden gezonden. 
Voor het verzenden van een enkel protocol naar een CADD™-Solis VIP ambulante infuuspomp moet 
het CADD®-Solis Medication Safety Software – Administrator-programma worden gebruikt. 

Wat is een protocolbibliotheek? 

Een protocolbibliotheek is een verzameling protocollen. Protocolbibliotheken worden aangemaakt in 
CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

Aan gebruikers van CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan toegangsmachtiging 
worden verleend tot bepaalde protocolbibliotheken en machtiging voor het verzenden van 
protocolbibliotheken en protocollen naar pompen. Raadpleeg voor informatie over uw persoonspecifieke 
gebruikersaccount en -privileges de administrator die in uw zorginstelling verantwoordelijk is voor 
CADD®-Solis Medication Safety Software. 
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NB: Met de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan een protocolbibliotheek 
uitsluitend naar een CADD®-Solis ambulante infuuspomp worden verzonden. Voor het verzenden van 
een protocolbibliotheek naar een CADD®-Solis VIP ambulante infuuspomp moet het CADD®-Solis 
Medication Safety Software – Administrator-programma worden gebruikt. 

Met CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care wordt toegang tot protocolbibliotheken 
verkregen vanuit een verbonden lokale database of serverdatabase. Ook kunt u vanuit Point of Care 
protocolbibliotheken importeren uit bestanden die eerder vanuit de Administrator-toepassing zijn 
geëxporteerd. 

Inloggen in de protocolbibliotheek 

Met de vakken voor gebruikers-ID en wachtwoord aan de bovenkant van het Point of Care-venster kunt 
u in de protocolbibliotheek inloggen. Na het inloggen kunt u Therapieën, Kwalificaties en Medicatie
selecteren en protocollen naar de door u gekozen pompen sturen.

NB: Om in de protocolbibliotheek in te loggen moet er voor het installeren van CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Point of Care een verbinding met de protocolbibliotheek zijn ingesteld. 
Ook moet u beschikken over een gebruikersaccount met toegangsrechten tot de protocolbibliotheek. 
Neem voor meer informatie contact op met uw CADD™-Solis Medication Safety Software-administrator. 

Inloggen in de protocolbibliotheek: 

1. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord voor CADD™-Solis Medication Safety Software in.

2. Klik op Inloggen.

3. Na het inloggen verschijnt de keuzelijst Pomp; hier kunt u de door u gewenste pomp selecteren
(mits uw Point of Care voor meerdere pomptypes is ingesteld).

4. Na het selecteren van uw pomp, selecteert u het protocol dat u naar de pomp wilt verzenden.

Een protocol selecteren 

Via het tabblad Protocol wordt een protocol geselecteerd voor weergave, voor het wijzigen van 
bewerkbare parameters voor een Protocol en voor het verzenden van een protocol naar een pomp. 

NB: Uitsluitend bij de CADD®-Solis ambulante infuuspompen kunt u geen afzonderlijk protocol 
downloaden naar een pomp die hetzelfde protocol (dezelfde therapie, kwalificatie en medicatie-ID) al in 
zijn protocolbibliotheek heeft. 

Een protocol selecteren: 

1. Controleer, nadat u in de protocolbibliotheek bent ingelogd, of het tabblad Protocol is
geselecteerd. (Als er in de keuzelijst van de pomp meer dan één pomptype beschikbaar is, moet
u het gewenste pomptype selecteren.)

2. Selecteer een therapie uit de lijst door erop te klikken. Als de administrator opmerkingen over de
therapie heeft toegevoegd, verschijnen deze in het vak eronder.

3. Selecteer een kwalificatie uit de lijst door erop te klikken. Als de administrator opmerkingen over
de kwalificatie heeft toegevoegd, verschijnen deze in het vak eronder.

4. Selecteer een medicatie uit de lijst door erop te klikken.

NB: Als u de verkeerde therapie, kwalificatie of medicatie hebt gekozen, kunt u te allen tijde naar
het vak Therapie terugkeren door op Reset te klikken.

5. Klik op Doorgaan.
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Als het protocol op basis van gewicht is samengesteld, verschijnt het dialoogvenster Protocol op 
gewichtsbasis. In andere gevallen gaat u rechtstreeks door naar het scherm Patiëntspecifieke 
parameters. 

Patiëntspecifieke parameters wijzigen 

De patiëntspecifieke parameters worden na het selecteren van een protocol weergegeven en kunnen 
worden bewerkt (als ze door de administrator als weergegeven en bewerkbaar zijn ingesteld). Het 
scherm Patiëntspecifieke parameters bevat parameters die specifiek op het protocol zijn afgestemd, 
met inbegrip van parameters die u (volgens medisch voorschrift) voor een bepaalde patiënt kunt 
wijzigen. 

Patiëntspecifieke parameters wijzigen: 

1. Na het selecteren van een protocol op het scherm Bewerken/Bekijken, verschijnen alle
patiëntspecifieke parameters die in het protocol als zichtbaar en bewerkbaar zijn vermeld.
Wanneer er bewerkbare patiëntspecifieke parameters beschikbaar zijn, worden de bewerkbare
waarden in vakken weergegeven. U kunt de bewerkbare waarden handmatig wijzigen en met de
TAB-toets naar de volgende bewerkbare parameter springen. U kunt ook met de knoppen voor
omhoog/omlaag rechts van de bewerkbare parameters de gewenste waarde verhogen of
verlagen. Bovendien kunt u met de muis de zwarte schuifpijl aanklikken en slepen om de
gewenste waarde te selecteren.

NB: Als u een parameter tot buiten de in het protocol vastgestelde zachte limieten wijzigt, 
verschijnt er voor die parameter een amberkleurige indicator. Als er in het protocol bij invoer van 
een waarde buiten de zachte limiet opmerkingen moeten worden toegevoegd, verschijnt het 
dialoogvenster Opmerking invoeren. 

2. Klik na het bewerken van patiëntspecifieke parameters op Naar pomp verzenden.

3. Als er voor het protocol verificatie vereist is (Verificatie 2e verpleegkundige en/of
Medicatieverificatie), geeft het systeem u aanwijzingen om zo'n verificatie uit te voeren.

Protocollen op basis van gewicht 

Afhankelijk van het protocoltype, het beleid en de procedures in uw zorginstelling kan de administrator 
het protocol op basis van gewicht configureren. Als u een protocol hebt geselecteerd op basis van 
gewicht, verschijnt het dialoogvenster Protocol op gewichtsbasis nadat u op Doorgaan hebt geklikt. 
Hierdoor wordt het zojuist geselecteerde protocol weergegeven en wordt u gevraagd het gewicht van de 
patiënt in te voeren. 

WAARSCHUWING: Bij gebruik van op gewicht gebaseerde toedieningsparameters moeten alle 
gewichten in kilo's worden ingevoerd. Wanneer dit wordt verzuimd, kan dat ongewenste programmering 
van de pomp en (afhankelijk van de soort medicatie die wordt toegediend) ernstig letsel bij of zelfs 
overlijden van de patiënt tot gevolg hebben. 

WAARSCHUWING: Bij gebruikmaking van een protocol op basis van gewicht, wordt de continue 
snelheid geprogrammeerd als eenheden per kg per uur, en worden de hoeveelheden en 
toedieningslimieten van toediening op verzoek of PCA-dosering geprogrammeerd als eenheden per kg. 
Op het LCD-scherm van de pomp wordt de continue snelheid weergegeven in eenheden (mg, mcg, mL) 
per uur en worden de toedieningslimieten van toediening op verzoek of PCA-dosering in eenheden 
weergegeven (mg, mcg, mL); daarom moeten alle verdere dosiswijzigingen op de pomp ook in 
eenheden per uur of in eenheden worden ingevoerd. 

Bij protocollen op basis van gewicht: 

1. Voer in het dialoogvenster Protocol op gewichtsbasis het gewicht van de patiënt in kg in.

2. Klik op Doorgaan om verder te gaan naar het scherm Patiëntspecifieke parameters.
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Verificatie tweede verpleegkundige 

Verificatie door een tweede verpleegkundige kan noodzakelijk zijn voordat het protocol naar de pomp 
wordt gestuurd. De noodzaak hiertoe wordt door de administrator bepaald. Als die noodzaak bestaat, 
verschijnt het dialoogvenster Verificatie 2e verpleegkundige, nadat in het scherm Patiëntspecifieke 
parameters op Naar pomp verzenden is geklikt. 

NB: Afhankelijk van de wijze van opstellen van het protocol, kan het zijn dat u een opmerking moet 
invoeren voordat u naar dit scherm kunt gaan. 

In het dialoogvenster Verificatie 2e verpleegkundige moet de tweede verpleegkundige die het protocol 
verifieert, zijn of haar gebruikers-ID en wachtwoord voor de CADD™-Solis Medication Safety Software 
invoeren. 

Als het dialoogvenster Verificatie 2e verpleegkundige verschijnt: 

1. Moet u de patiëntspecifieke parameters door een tweede verpleegkundige laten verifiëren.

2. Als u de tweede verpleegkundige bent en van mening bent dat de parameters aanvaardbaar zijn,
moet u:

a. uw gebruikers-ID en wachtwoord invoeren;

b. op Doorgaan klikken.

3. Als u de tweede verpleegkundige bent en van mening bent dat de parameters niet aanvaardbaar
zijn, moet u:

a. uw gebruikers-ID en wachtwoord niet invoeren;

b. op Terug klikken en de eerste verpleegkundige de parameters opnieuw en juist laten
instellen;

c. de bovenstaande stappen herhalen.

Medicatie-ID-verificatie 

In de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan worden geverifieerd of de in het 
protocol vermelde medicatie hetzelfde middel is dat met de pomp wordt toegediend. 

De medicatie-ID verifiëren tijdens het verzenden van een protocol naar een pomp: 

Bij het verzenden van een protocol naar de pomp wordt door de administrator bepaald of het nodig is de 
medicatie-ID te verifiëren. In dat geval verschijnt het venster Medicatie verifiëren, nadat in het scherm 
Patiëntspecifieke parameters op Naar pomp verzenden is geklikt. 

NB: Als de administrator een opmerking wenst na wijziging van de parameters en/of verificatie door een 
tweede verpleegkundige, verschijnt na Opmerking invoeren en/of Verificatie 2e verpleegkundige het 
venster Medicatie verifiëren. 

1. Als op uw pc een barcodescanner is aangesloten, moet u de barcode scannen die overeenkomt
met de beoogde medicatie. U kunt de medicatie-ID ook met de hand typen.

WAARSCHUWING: Wanneer u een barcode scant om een medicatie-ID te lezen, moet u altijd 
visueel verifiëren of na het scannen de juiste barcodegegevens in het programma zijn ingevoerd. 
Wanneer dit wordt verzuimd, kan dat ongewenste programmering van de pomp en (afhankelijk 
van de soort medicatie die wordt toegediend) ernstig letsel bij of zelfs overlijden van de patiënt 
tot gevolg hebben. 

2. Klik op Doorgaan. Als de medicatie-ID ongeldig is, verschijnt er een bericht dat de medicatie-ID
niet met het protocol overeenkomt. Klik op Terug om terug te gaan naar het venster Medicatie
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verifiëren. Controleer de medicatie nogmaals of voer de medicatie-ID opnieuw in, en zet de 
procedure voort. 

NB: Ga niet verder als er ook maar de minste twijfel is over de verificatie van de medicatie-ID. 

Een protocol naar de pomp verzenden 

Vanuit het scherm Patiëntspecifieke parameters kunt u beginnen met het verzenden van een protocol 
naar de pomp. 

Een protocol naar de pomp verzenden: 

1. Sluit de pomp op de computer aan, zet de pomp aan en stop deze vervolgens (raadpleeg voor
informatie over het gebruik van de pomp de bij de pomp behorende gebruikershandleiding).
Bovendien: als u een CADD®-Solis pomp gebruikt, moet deze het Home-scherm weergeven.

2. Na het selecteren van een protocol en nadat u de benodigde wijzigingen aan patiëntspecifieke
parameters hebt aangebracht, klikt u op Naar pomp verzenden.

3. Als een pop-upvenster wordt geopend met de vraag om een opmerking, moet u een opmerking
invoeren.

4. Als een pop-upvenster wordt geopend met een verzoek om verificatie door een tweede
verpleegkundige, volgt u de in uw zorginstelling geldende procedures voor verificatie door een
tweede verpleegkundige.

5. Als een pop-upvenster wordt geopend met het verzoek om een medicatie-ID-verificatie, moet u de
medicatie-ID verifiëren.

WAARSCHUWING: Wanneer u een barcode scant om een medicatie-ID te lezen, moet u altijd 
visueel verifiëren of na het scannen de juiste barcodegegevens in het programma zijn ingevoerd. 
Wanneer dit wordt verzuimd, kan dat ongewenste programmering van de pomp en (afhankelijk 
van de soort medicatie die wordt toegediend) ernstig letsel bij of zelfs overlijden van de patiënt 
tot gevolg hebben. 

6. Klik op Verzenden. Het venster Naar pomp verzenden wordt geopend, met de status van het
protocol bij het verzenden naar de pomp.

7. Als het venster meldt dat het programmeren van de pomp is geslaagd, kunt u ervoor kiezen het
protocol af te drukken.

8. U kunt op Sluiten klikken om naar het hoofdscherm terug te keren.

WAARSCHUWING: Controleer altijd zorgvuldig de programmering van de pomp nadat deze is 
ingevoerd, zodat juiste programmering van de pomp gewaarborgd is. Wanneer dit wordt verzuimd, kan 
dat ongewenste programmering van de pomp en (afhankelijk van de soort medicatie die wordt 
toegediend) ernstig letsel bij of zelfs overlijden van de patiënt tot gevolg hebben. 

Een rapport protocoldetails bekijken  

U kunt voor alle protocollen een rapport protocoldetails bekijken, opslaan en afdrukken. Het rapport 
protocoldetails bevat de datum waarop het protocol voor het laatst is gewijzigd, de protocolbibliotheek 
waartoe het protocol behoort, de met het protocol samenhangende therapie, kwalificatie en medicatie 
en de in het protocol vermelde instellingen voor toediening, alarm, beveiliging, beeldweergave en 
geluidsinstellingen. 

NB: Het rapport protocoldetails is een alleen-lezenbestand: u kunt er dus geen veranderingen in 
aanbrengen. Neem contact op met uw administrator als er in een protocol iets moet worden veranderd. 

Een rapport protocoldetails bekijken en afdrukken: 
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1. Selecteer het tabblad Protocol en volg stap 1-4 voor het selecteren van een protocol door een
therapie, een kwalificatie en een medicatie te kiezen.

2. Klik in de menubalk op Protocollen > Protocoldetails.

3. Het rapport protocoldetails verschijnt op het scherm. Klik op de printknop in de werkbalk om het
rapport af te drukken. U kunt het rapport als Microsoft® Excel®-bestand of als PDF-bestand
opslaan door op de exportknop in de werkbalk (pictogram van een diskette) te klikken. Als het
rapport groter is dan één pagina, kunt u met de werkbalkknoppen "Volgende" en "Vorige" door het
rapport bladeren.

Opmerkingen invoeren bij de patiëntspecifieke parameters 

Soms zal u worden gevraagd een opmerking in te voeren als u een parameter hebt bijgesteld buiten het 
bereik van de zachte limiet (afhankelijk van de manier waarop de administrator het protocol heeft 
ingesteld). Als die noodzaak bestaat, verschijnt het dialoogvenster Opmerking invoeren nadat in het 
scherm Patiëntspecifieke parameters op Naar pomp verzenden is geklikt. 

Een opmerking invoeren: 

1. Typ in het dialoogvenster Opmerking invoeren een opmerking volgens de standaarden van uw
zorginstelling.

2. Klik op Doorgaan.

NB: Afhankelijk van de protocolinstellingen zult u de gebruikte medicatie soms door een tweede
verpleegkundige moeten laten verifiëren en/of Medicatie-ID verifiëren moeten uitvoeren, voordat
het protocol naar de pomp kan worden gestuurd.

Bibliotheek verzenden 

Met de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan een protocolbibliotheek naar een 
CADD®-Solis (model 2100, model 2110) ambulante infuuspomp worden verzonden. 

NB: Voor het verzenden van een protocolbibliotheek naar een CADD®-Solis VIP (model 2120) 
ambulante infuuspomp moet het CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programma 
worden gebruikt. 

Een protocolbibliotheek naar een CADD®-Solis ambulante infuuspomp verzenden: 

1. Sluit de pomp aan op de computer en zorg dat de pomp is ingeschakeld en stilstaat (zie de
gebruikershandleiding van de pomp voor informatie over het gebruik van de pomp). De pomp
moet op het Home-scherm staan als een bibliotheek naar een CADD®-Solis-pomp wordt
verzonden.

2. Selecteer in de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care achtereenvolgens
Protocollen > Bibliotheek verzenden.

3. Als u op dat moment niet bent ingelogd met een gebruikersaccount met machtiging voor
Bibliotheek verzenden, wordt u gevraagd om een gebruikers-ID en een wachtwoord in te voeren
om te kunnen doorgaan.

NB: Als het programma u geen machtiging voor Bibliotheek verzenden heeft verstrekt en/of geen 
protocol heeft geactiveerd, kunt u geen protocolbibliotheek selecteren of verzenden. 

4. Selecteer in het dialoogvenster Bibliotheek verzenden de protocolbibliotheek die u naar de pomp
wilt verzenden.

NB: In het dialoogvenster Bibliotheek verzenden worden alleen protocolbibliotheken getoond die 
actieve, niet op gewicht gebaseerde protocollen bevatten, waarvoor de gebruiker 
gebruiksmachtiging heeft. 
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5. Klik op Naar pomp verzenden. (Klik op Printen als u een rapportsamenvatting bibliotheek met
gegevens over de protocollen in de geselecteerde protocolbibliotheek wilt bekijken en afdrukken.)

Het dialoogvenster Bibliotheek verzenden laat de status zien en een bericht dat aangeeft wanneer 
de protocolbibliotheek naar de pomp is gedownload. Als het downloaden van de 
protocolbibliotheek niet is geslaagd, wordt hierover extra informatie verschaft. 

6. Klik na voltooiing op de knop Sluiten.

WAARSCHUWING: Controleer altijd zorgvuldig de programmering van de pomp, zodat juiste 
programmering van de pomp gewaarborgd is. Wanneer dit wordt verzuimd, kan dat ongewenste 
programmering van de pomp en (afhankelijk van de soort medicatie die wordt toegediend) ernstig letsel 
bij of zelfs overlijden van de patiënt tot gevolg hebben. 

Rapporten 

Een rapport vanuit de pomp ophalen  

NB: Om een rapport vanuit een pomp op te kunnen halen, moet de pomp op de pc aangesloten zijn. 

NB: Voor pomprapporten van de CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspomp moet de pomp, voor een 
juiste weergave van de rapporten, op dezelfde datum- en tijdsindeling zijn ingesteld als de pc. 

Een rapport vanuit een pomp ophalen: 

1. Selecteer het tabblad Rapporten.

2. Als er meer dan één pomptype beschikbaar is, selecteert u eerst met de muis het gewenste
pomptype en klikt u op Rapporten van pomp ophalen of Huidige gegevens van pomp
ophalen (afhankelijk van het geselecteerde pomptype).

3. Selecteer voor CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspompen de typen rapportgegevens die u
wilt bekijken. Voor CADD®-Solis ambulante infuuspompen voert u een optioneel Patiënt-ID in om
de records te koppelen; let erop dat sommige rapporten een Patiënt-ID vereisen.

4. Klik op Rapport ophalen of Events ophalen (afhankelijk van het type pomp dat is geselecteerd).

Rapporten van CADD®-Solis ambulante infuuspompen: 

• Toegediend en PCA-dosis: Toont het cumulatieve totaal van de toegediende medicatie en de
toedieningen en pogingen tot toediening van PCA-doses gedurende de weergegeven periode.
Dit rapport moet met een Patiënt-ID en met een protocol worden gefilterd.

• Toedien. historie en cirkeldiagram: Dit rapport laat de therapiegedeelten zien die gedurende
de weergegeven tijdsduur zijn toegediend met de Continue snelheid, in PCA-doses en in
klinische bolussen. Dit rapport moet met een Patiënt-ID en met een protocol worden gefilterd.

• Toedieningslog: Dit rapport bevat een log van de events die met de vloeistofafgifte
samenhangen. Elke event wordt met de tijd en de datum afgestempeld. Dit rapport moet met
een Patiënt-ID en met een protocol worden gefilterd.

• PCA en intermitterende bolus-grafiek: Dit rapport geeft het aantal gegeven intermitterende
bolus-doses en het aantal gegeven en geprobeerde PCA-doses weer gedurende de
geselecteerde tijdsperiode. Dit rapport moet met een Patiënt-ID en met een protocol worden
gefilterd.

• Intermitterende bolus-grafiek: Dit rapport geeft het aantal gegeven intermitterende bolus-
doses weer voor de geselecteerde tijdsperiode. Dit rapport moet met een Patiënt-ID en met een
protocol worden gefilterd.
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• Continue kwaliteitsindicators: Dit is een verzameling rapporten met betrekking tot alarmen,
foutmeldingen en andere indicators die het oplossen van problemen en het analyseren van
therapieën en pompgebruik vergemakkelijken.

• Eventlog: In dit rapport worden de volgende soorten events weergegeven: totaal toegediend
per uur, dosistoediening, alarmen en foutcodes, verwisseling van stroombron, verwisseling van
cassettes, wijzigingen van protocolbibliotheek, wijzigingen in de pompprogrammering, en
wijzingen in de pompinstellingen.

Rapporten van CADD-Prizm® PCS II (softwareversie H) ambulante infuuspompen: 

• Rx-instellingen: Dit rapport toont de Rx-instellingen van een bepaalde Patiënt-ID of het
serienummer van een pomp.

• Toedieningsrapport: Dit rapport bevat een log van de events die met de vloeistofafgifte voor
een specifieke Patiënt-ID of serienummer van een pomp samenhangen. Elke event wordt met
de tijd en de datum afgestempeld.

• Eventlog: In de Eventlog worden de volgende soorten events weergegeven: dosisafgifte,
alarmen en foutcodes, veranderingen in stroombron, cassettewisselingen, veranderingen in de
pompprogrammering en veranderingen in de pompinstellingen.

• Patiënthistorie: Toont de patiënt-ID, de Rx-instellingen, vloeistofafgiftetotalen, de doses op
aanvraag die zijn gegeven of de pogingen daartoe.

• Pijnschaal: Toont de pijnschaalwaarden met tijd en datum van invoer.

Een opgeslagen rapport ophalen 

Een opgeslagen rapport ophalen: 

1. Overtuig u ervan dat het tabblad Rapporten is geselecteerd.

2. Als er meer dan één pomptype beschikbaar is, klikt u op het gewenste pomptype en dan op
Opgesl. rapporten bekijken of Rapporten bekijken (afhankelijk van het geselecteerde
pomptype).

NB: Als er in de database geen rapporten zijn opgeslagen, is deze optie voor u niet beschikbaar. 

3. Selecteer het rapporttype en kies de filterinstellingen, zoals Patiënt-ID of Serienummer pomp, van
het rapport dat u zoekt.

4. Klik op Rapport tonen.

Zie Een rapport vanuit de pomp ophalen voor een beknopte beschrijving van de pomprapporten. 

Een rapport opslaan  

Als u een rapport vanuit de pomp hebt opgehaald, is een van uw keuzemogelijkheden het rapport onder 
een patiënt-ID op te slaan. Dit geldt alleen voor CADD-Prizm® PCS II ambulante infuuspompen. Bij 
CADD®-Solis ambulante infuuspompen worden rapporten na het downloaden automatisch opgeslagen. 

Een rapport opslaan: 

1. Klik in het venster Rapportenviewer op Opslaan.

2. Voer de patiënt-ID in.

3. Klik op OK.

4. Klik op OK als het venster Het rapport is opgeslagen verschijnt. Het rapport is nu in uw
rapportendatabase opgeslagen.
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Een rapport afdrukken 
Nadat u een rapport vanuit de pomp hebt opgehaald of vanuit een opgeslagen bestand hebt geopend, 
kunt u het rapport afdrukken. 

Een rapport afdrukken: 

• Klik in het venster Rapportenviewer op Printen.
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