
Medication Safety Software

TM®

Point of Care 3.3

®

Point of Care-Hjælp





Indholdsfortegnelse 
Indledning..............................................................................................................................................................1 

Oversigt .............................................................................................................................................................1 

Advarsler ...........................................................................................................................................................1 

Vigtige bemærkninger .......................................................................................................................................2 

Kommunikation med pumpen............................................................................................................................3 

Tilslutning af pumpen til pc'en ...........................................................................................................................3 

Ændring af kodeord...........................................................................................................................................5 

Lukning af Point of Care....................................................................................................................................5 

Systemopsætning .................................................................................................................................................5 

Pumpevalg.........................................................................................................................................................5 

Tilslutning til et protokolbibliotek........................................................................................................................6 

Import af et protokolbibliotek .............................................................................................................................7 

Interfacekabel/null-modemkabelsæt .................................................................................................................8 

Indstilling af kommunikations (COM)-porten .....................................................................................................8 

USB-kabel .........................................................................................................................................................9 

Protokoller og protokolbiblioteker..........................................................................................................................9 

Hvad er en protokol? .........................................................................................................................................9 

Hvad er et protokolbibliotek?.......................................................................................................................... 10 

Indlogning på protokolbiblioteket.................................................................................................................... 10 

Valg af protokol............................................................................................................................................... 10 

Ændring af patientspecifikke parametre......................................................................................................... 11 

Vægtbaserede protokoller .............................................................................................................................. 11 

Bekræftelse af anden sygeplejerske .............................................................................................................. 12 

Verificering af medikament-id......................................................................................................................... 12 

Afsendelse af en protokol til pumpen ............................................................................................................. 13 

Visning af Rapport om protokoloplysninger ................................................................................................... 13 

iii 



iv 

Indtastning af kommentarer vedrørende patientspecifikke parametre........................................................... 14 

Send bibliotek ................................................................................................................................................. 14 

Rapporter ........................................................................................................................................................... 15 

Hentning af en rapport fra pumpen ................................................................................................................ 15 

Hentning af en gemt rapport........................................................................................................................... 16 

Gemme en rapport ......................................................................................................................................... 16 

Udskrivning af en rapport ............................................................................................................................... 16 



Point of Care-Hjælp 

Om Point of Care-programmet  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. 

Lovgivning og internationale traktater vedrørende ophavsret beskytter dette computerprodukt. 
Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program eller dele af det kan resultere i streng civil 
og kriminel straf og vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang ifølge lovgivningen. 

CADD-Solis, CADD-Prizm og CADD og Smiths Medical designmærker er varemærker tilhørende Smiths 
Medical. Symbolet ® angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor 
og i visse andre lande. Alle andre navne og mærker, som er nævnt, er handelsnavne, varemærker eller 
servicemærker tilhørende de respektive ejere. 

Oversigt  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care giver mulighed for at anvende en pc til at sende 
pumpeprogrammer til CADD®-Solis (model 2100, model 2110) og CADD-Prizm® PCS II (software-revision H) 
ambulatoriske infusionspumper. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care bruger en behandlingsbaseret protokoldatabase, 
der er installeret med CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet. Du kan også 
bruge Point of Care til at se og udskrive pumperapporter fra protokoldatabasen. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care har følgende funktioner (faner): 

 Protokol: På denne fane vælger du den behandling, den kvalifikator og det medikament, som du vil
sende til pumpen. Fra denne fane kan du redigere og få vist parametrene, verificere medikament-id'et
med en stregkodescanner og sende protokollen til pumpen.

 Rapporter: Denne fane bruges til at hente og se rapporter fra pumpen. Du kan hente en gemt
CADD®-Solis eller CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspumperapport fra rapportdatabasen
eller fra en forbundet CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspumpe. Når rapporten vises, kan
den udskrives og gemmes.

Advarsler  
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Inden du begynder at bruge CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, skal du 
grundigt gennemlæse installationsvejledningen og den tekniske vejledning samt disse hjælp-emner til 
CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care. 

Hvis ikke advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner følges nøje, kan det resultere i død eller 
alvorlige skader for patienten. 

 Følg din facilitets processer for backup og gendannelse af protokolbibliotekdatabase information.

 Når der bruges vægtbaserede infusionsparametre, skal det sikres, at alle vægtangivelser indtastes i
kilo.

 Når der bruges en vægtbaseret protokol, programmeres den kontinuerlige hastighed i enheder/kg/t-
input, og mængder for krævet eller PCA-dosis og infusionsgrænse programmeres i enheder/kg-input.
Pumpens LCD-skærm viser den kontinuerlige hastighed i enheder (milligram, mikrogram, milliliter) pr.
time, og krævet dosis eller PCA-dosis og infusionsgrænse i enheder (milligram, mikrogram, milliliter).
Derfor skal al yderligere justering af doseringer på pumpen ske i enheder/t eller enheder.

 Gennemse altid pumpeprogrammet omhyggeligt efter programmeringen for at kontrollere, at pumpen
er korrekt programmeret.

 Når du scanner en stregkode for at læse et medikament-id, skal du altid kontrollere visuelt, at den
rigtige stregkodeinformation blev indlæst i programmet efter scanningen.

 Tjek alle kabler for skader. Brug ikke kabler, hvis lederen er synlig, eller hvis stikket eller passtifterne
på nogen måde er bøjede eller beskadigede.

 For at forhindre uautoriseret brugeradgang anbefales det kraftigt at begrænse indlogning og/eller den
fysiske adgang til den computer, som protokolbiblioteksdatabasen ligger på.

 Brug af et forældet protokolbibliotek eller en forældet protokolbiblioteksdatabase kan forårsage forkert
programmering af pumpen. Faciliteten skal have en klart defineret procedure for arkivering, backup og
gendannelse af protokolbiblioteksdatabasen.

Vigtige bemærkninger  

 CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care er ikke beregnet til at erstatte
lægepersonale, klinisk ekspertise og patientvurdering.

 Brugeren skal gøre sig bekendt med CADD®-Solis og CADD-Prizm® PCS II (software-revision H)
ambulatorisk infusionspumpers funktioner, betjening og tilbehør inden brug.

 Hjælp-emnerne vedrører kun CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care. For
detaljerede instruktioner, specifikationer, advarsler, garanti samt yderligere oplysninger vedrørende
betjeningen af CADD®-Solis og CADD-Prizm® PCS II (software-revision H) ambulatoriske
infusionspumper henvises til brugervejledningen, der leveredes med pumpen.

 Fremtidige opdateringer af computerens styresystemsoftware, .NET Framework, SQL, installation af
anden software på Point of Care-computeren, ændringer af regionale indstillinger og
sprogindstillinger, indstilling af standarder og formater samt fjernelse af installerede komponenter kan
påvirke CADD™-Solis Medication Safety Softwares funktion. Din facilitet skal have en klart defineret
procedure til kvalificering af eksisterende software med nye versioner af styresystemet.

 Hvis CADD™-Solis Medication Safety Software ikke kan bruges til at programmere pumpen på grund
af manglende evne til at køre softwaren eller tilslutte til pumpen, skal du følge din institutions praksis
og procedurer for manuel programmering af pumpen.

 Hvis CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care-programmet installeres på en pc, som
ikke indgår i et netværk med protokolbibliotekdatabasen, skal protokolbiblioteker erhverves ved, at de
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eksporteres fra CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet ved hjælp af 
bærbare medier og derefter importeres til Point of Care. 

 I forbindelse med CADD-Prizm® PCS II pumperapporter skal pumpen indstilles til samme dato- og
tidsformat som pc’en, for at rapporterne kan vises korrekt.

Kommunikation med pumpen  

Med CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan pc'en forbindes til en CADD-Prizm® PCS 
II (software-revision H) ambulatorisk infusionspumpe med et interfacekabel/null-modemkabelsæt eller til en 
CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe med et USB-kabel. 

Når pumpen er forbundet til pc'en fra Point of Care, kan man: 

 Vælge en protokol, baseret på behandling, kvalifikator og medikament.

 Redigere og gennemse patientspecifikke parametre.

 Programmere en patients pumpe.

 Verificere et medikament-id med en stregkodescanner eller ved manuelt at skrive medikament-id'et.

 Se pumperapporter.

BEMÆRK: For at sende en ny protokol til en pumpe skal pumpen være stoppet. 

Tilslutning af pumpen til pc'en  

Hvis du ønsker at sende en protokol til en pumpe eller downloade pumperapporter, skal pumpen sluttes til 
pc'en. 

Kontroller, at pumpen er tændt og følg derefter nedenstående trin for at slutte pumpen til pc'en. 

Til en CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspumpe (med software-revision H) ved hjælp af et 
interfacekabel/null-modemkabelsæt: 

1. Tilslut NULL-modemkablets ende med ni pinholes til den serielle port bag på computeren og stram
skruerne.

2. Tilslut NULL-modemkablets anden ende til interfacekablets store stik.

3. Tilslut interfacekablets anden ende til pumpens "data ind/ud"-stik.
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A - NULL-modemkabel 

B - Interfacekabel 

Til en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe (model 2100, model 2110) ved hjælp af et USB-kabel: 

1. Tilslut USB type A-stikket til pc'en.

2. Tilslut USB type mini-B-stikket til siden af pumpen.
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A - USB type A-stik 

B - USB type mini-B-stik 

Ændring af kodeord  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care giver dig mulighed for at ændre dit kodeord. Du 
skal være logget ind på Point of Care-programmet for at kunne ændre dit kodeord. Når du ændrer et kodeord, 
skal du bruge det nuværende kodeord. 

BEMÆRK: Hvis du har glemt dit kodeord eller ikke kan logge ind, skal du kontakte din CADD™-Solis 
Medication Safety Software-administrator for at få kodeordet nulstillet. 

Sådan ændres kodeordet: 

1. På menubjælken vælges Værktøj > Skift kodeord. 

2. Indtast bruger-id. 

3. Indtast det gamle kodeord. 

4. Indtast det nye kodeord og bekræft derefter det nye kodeord ved at indtaste det igen i feltet Bekræft nyt 
kodeord. 

5. Klik på OK. Der ses en meddelelse, der bekræfter, at kodeordet er blevet ændret. 

Lukning af Point of Care  

For at lukke Point of Care-programmet, skal du vælge Fil på menubjælken og derefter klikke på Afslut. 

Systemopsætning 

Pumpevalg  
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CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

 CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe (model 2100, model 2110)

 CADD-Prizm® PCS II (software-revision H) ambulatorisk infusionspumpe

Pumpevalg sker ved installationen af CADD™-Solis Medication Safety Software. Dette kan imidlertid 
modificeres efter installationen. 

Ændring af pumpevalg: 

1. På menubjælken vælges Værktøj > Pumpevalg.

2. I dialogboksen Pumpevalg tilføjes en pumpe ved at sætte flueben i afkrydsningsfeltet. Fjern en pumpe
ved at fjerne afmærkningen fra feltet.

3. Klik på OK.

Når der logges ind på CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, og der kun er valgt én 
pumpetype, vises kun den pumpetype. Hvis der er valgt mere end én pumpetype, vises en rulleliste, hvor du 
kan vælge den pumpetype, som du arbejder med. Når du vælger pumpetypen, vil de protokoller, som du har 
adgang til, blive vist for den pumpetype. 

Tilslutning til et protokolbibliotek  

Der kræves en forbindelse til protokolbibliotekdatabasen (på pc'en eller på en netværksserver) for at kunne 
logge ind på CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care og for at få adgang til et 
protokolbibliotek. 

Indstillingerne til protokolbibliotekdatabasen foretages normalt under installationen af CADD™-Solis 
Medication Safety Software. En bruger med systemadministratorrettigheder kan om nødvendigt ændre disse 
indstillinger. 

BEMÆRK: For at kunne koble til en protokolbibliotekdatabase skal du være godkendt til databasen af din 
facilitet og have de korrekte databaseplacerings- og tilslutningsindstillinger. For yderligere oplysninger bedes 
du kontakte administratoren af CADD™-Solis Medication Safety Software-databasen på din institution. 

Sådan ændres tilslutningsindstillingerne for protokolbiblioteket: 

1. Klik på Protokoller > Bibliotekstilslutning på menubjælpen.

2. I dialogboksen Bibliotekstilslutning indtastes protokolbiblioteksdatabasens servernavn og de avancerede
tilslutningsindstillinger. Hvis databasen befinder sig på den lokale pc, er det normalt kun serverens navn,
der skal indtastes.

3. Indtast et CADD™-Solis Medication Safety Software bruger-id og -kodeord til en brugerkonto med
systemadministratortilladelse i feltet Bekræft tilladelse.

4. På rullelisten Biblioteksnavn vælges det protokolbibliotek, som du ønsker at oprette forbindelse til.

5. Klik på Tilslut.

6. Klik på OK, når der vises en meddelelse, der bekræfter tilslutningen. Navnet på det tilsluttede
protokolbibliotek ses på statusbjælken nederst i Point of Care-vinduet.

BEMÆRK: Hvis der ses en meddelelse om, at tilslutningen ikke lykkedes, eller hvis du har ugyldige eller 
utilstrækkelige tilladelser, skal du kontakte den administrator, der er ansvarlig for CADD™-Solis 
Medication Safety Software-databasen på din institution, for at få de korrekte tilslutningsoplysninger 
og/eller brugerkontotilladelser. 
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7. Når protokolbibliotektilslutningen er foretaget, kan brugere ved denne Point of Care-installation logge ind
på protokolbiblioteket.

BEMÆRK: Hvis databaseforbindelsen ændres, eller hvis tilslutning til et andet protokolbibliotek er 
nødvendig, skal du gentage proceduren for at oprette forbindelse til databasen og protokolbiblioteket. 

Import af et protokolbibliotek  

Hvis du ikke kan få adgang til et protokolbibliotek fra en netværksdatabase, kan du importere et 
protokolbibliotek til den database, der er installeret på den lokale pc. 

Brugere med protokoladministrator-tilladelse kan importere protokolbiblioteker fra en anden CADD™-Solis 
Medication Safety Software-databaseserver eller databasefil, der tidligere er blevet eksporteret fra CADD™-
Solis Medication Safety Software – Administrator. Ved import af et protokolbibliotek gør yderligere indstillinger 
det muligt for dig at importere brugere, brugs- og pumpelogger og indstille importerede protokoller som ikke-
aktive. 

Sådan importeres et protokolbibliotek fra en databaseserver eller -fil: 

1. På menubjælken vælges Protokoller > Importér bibliotek. Dialogboksen Importér bibliotek vises.

2. For at importere fra en anden databaseserver skal du vælge Importér fra server og indtaste serverens
navn og de avancerede tilslutningsindstillinger (standardværdier oplyses) til databaseserveren.

– ELLER –

Hvis der importeres fra en tidligere eksporteret databasefil, skal du vælge Importér fra fil, klikke på 
Gennemse og derefter vælge placering og filnavn for den eksporterede databasefil (*.smd-fil). 

3. Hvis du ikke allerede er logget ind som en bruger med protokoladministrator-tilladelse, skal du i feltet
Bekræft tilladelse indtaste et bruger-id og bruger-kodeord for en bruger med system- eller
administrator-tilladelse.

4. Klik på Hent biblioteksliste. Den valgte databaseserver eller -fil læses, og en liste med
protokolbiblioteker vises. For at se en beskrivelse af et protokolbibliotek, dato/tid for seneste ændring
samt versionsnummer skal du klikke for at vælge det.

5. Klik for at sætte et mærke ved de protokolbiblioteker, du ønsker at importere.

6. Indstil importmulighederne ved at anbringe et flueben ved siden af de ønskede muligheder:

 Importér brugere: Alle brugere i databasen eller datafilen skal kopieres til den tilsluttede
database. Nye brugere tilføjes, eksisterende brugere får deres tilladelser opdateret (herunder alle
bruger-kodeord) og ingen brugere slettes.

 Importér brugerlog: Alle brugerlogger i databasen eller datafilen skal kopieres til den tilsluttede
database.

 Importér pumpelog: Al pumpeloginformation skal kopieres til den tilsluttede database.

 Importér protokoller som ikke aktive: Alle protokoller i databaseserveren eller -filen gøres
inaktive, når de kopieres til databasen. Derfor skal protokollerne gennemgås igen/redigeres og
gøres aktive med CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet, inden
de kan sendes til en pumpe.

BEMÆRK: Der vil ikke være importmuligheder til rådighed at vælge imellem, hvis kildedatabaseserveren 
eller -filen ikke indeholder anvendelige data. For eksempel vil brugerlogger ikke være til rådighed til 
import, hvis protokolbibliotekerne blev eksporteret uden brugerlogger. 
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7. Klik på OK for at importere de valgte protokolbiblioteker.

Interfacekabel/null-modemkabelsæt  

Interfacekablet/null-modemkabelsættet bruges udelukkende til at kommunikere mellem computeren og CADD-
Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspumpe. Interfacekablet/null-modemkabelsættet (varenr. 21-6144) kan 
bestilles hos Smiths Medicals kundeservice. 

A - NULL-modemkabel 

B - Interfacekabel 

BEMÆRK: CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe forbindes til computeren med et USB-kabel. 

Indstilling af kommunikations (COM)-porten  

For CADD-Prizm® PCS II (software revision H) ambulatoriske infusionspumper forbindes pumpen til pc'en 
med et interfacekabel/null-modemkabelsæt. 

Ved installation sættes CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care op til at kommunikere med 
pumpen via COM1-porten. Hvis forbindelsen til pc'en er via en anden port end COM1, skal portindstillingen i 
Point of Care ændres. 

BEMÆRK: Der kræves ikke bruger-indlogning for at indstille COM-porten. 

Indstilling af COM-porten: 

1. På menubjælken vælges Indstillinger > Vælg COM-port.
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2. I dialogboksen Vælg COM-port indtastes det korrekte COM-portnummer.

BEMÆRK: Hvis du har brug for at finde ud af, hvilken port du skal vælge, skal du gå til
Systemegenskaber (vælg System i kontrolpanelet til Windows). Klik på Enhedshåndtering på fanen
Hardware i dialogboksen Egenskaber for system. Klik på "+" ved siden af Porte (COM & LPT). Indtast
den viste COM-port (i trin 2 ovenfor).

3. Klik på OK.

USB-kabel  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan kommunikere med en CADD®-Solis (model 
2100, model 2110) ambulatorisk infusionspumpe via et USB-kabel. Kablet skal have et USB type A-stik for at 
kunne forbindes til pc'en og et USB type mini-B-stik for at kunne forbindes til pumpen. 

Når det er forbundet til CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe, kan Point of Care-programmet bruges til 
at sende et protokolbibliotek eller hente pumpehistorik via USB-kablet. 

USB-kablet kan købes i den lokale computerforretning. 

BEMÆRK: Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 2 meter. Hvis denne længde overskrides, kan 
pumpens følsomhed overfor ekstern, elektromagnetisk interferens øges. 

A - USB type A-stik 

B - USB type mini-B-stik 

Protokoller og protokolbiblioteker 

Hvad er en protokol?  
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En protokol er en samling af medikamentindgivelses- og andre pumpeindstillinger, som tilsammen udgør 
pumpens program. Med CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan du vælge en protokol, 
der er bestilt af en uddannet læge, ved at vælge en behandling, kvalifikator og medikament. 

Når der vælges en protokol, der skal sendes til en pumpe, modtager du de pumpeparametre, der er defineret i 
protokollen, og kan foretage ændringer i ethvert redigerbart, patientspecifikt parameter iht. ordineringen. Når 
de patientspecifikke parametre er indstillet, og der er foretaget bekræftelse som påkrævet i protokollen, kan 
protokollen sendes til pumpen. 

BEMÆRK: CADD™-Solis Medication Safety Software - Point of Care kan udelukkende bruges til at sende en 
enkelt protokol til CADD®-Solis og CADD-Prizm® PCS II (software-revision H) ambulatoriske 
infusionspumper. CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet skal bruges til at 
sende en enkelt protokol til en CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe. 

Hvad er et protokolbibliotek? 

Et protokolbibliotek er en samling af protokoller. Protokolbiblioteker oprettes i CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Administrator. 

Brugere af CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan få adgangstilladelse til udvalgte 
protokolbiblioteker og til at sende protokolbiblioteker og protokoller til pumper. For oplysninger vedrørende din 
specifikke brugerkonto og tilladelser, skal du kontakte den administrator, der er ansvarlig for CADD®-Solis 
Medication Safety Software på din facilitet. 

BEMÆRK: CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan udelukkende bruges til at sende et 
protokolbibliotek til en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe. CADD®-Solis Medication Safety Software 
– Administrator-programmet skal bruges til at sende et protokolbibliotek til en CADD®-Solis VIP ambulatorisk 
infusionspumpe.

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care åbner protokolbiblioteker fra en tilsluttet lokal eller 
server-database. Fra Point of Care kan du endvidere importere protokolbiblioteker fra filer, der tidligere er 
eksporteret fra Administrator-programmet. 

Indlogning på protokolbiblioteket 

Brug bruger-id- og kodeordsfelterne øverst i Point of Care-vinduet til at logge ind i protokolbiblioteket. Når du 
har logget ind, kan du vælge behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter samt sende protokoller til de valgte 
pumper. 

BEMÆRK: For at logge ind i protokolbiblioteket skal der være blevet etableret en forbindelse til 
protokolbiblioteket til installationen af CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care. Derudover 
skal du have en brugerkonto med tilladt adgang til protokolbiblioteket. For yderligere oplysninger kontaktes 
CADD™-Solis Medication Safety Software-administratoren. 

Indlogning på protokolbiblioteket: 

1. Indtast dit CADD™-Solis Medication Safety Software bruger-id og kodeord.

2. Klik på Log ind.

3. Når du har logget ind, ses rullelisten Pumpe, hvor du kan vælge den ønskede pumpe (hvis din Point of
Care er indstillet med flere pumpetyper).

4. Når du har valgt din pumpe, skal du vælge protokollen, som du ønsker at sende til pumpen.

Valg af protokol  
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Fanen Protokol bruges til at vælge en protokol til visning, til at modificere redigerbare parametre for en 
protokol og til at sende en protokol til en pumpe. 

BEMÆRK: Kun CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper: Du kan ikke downloade en individuel protokol 
til en pumpe, som har samme protokol (samme behandling, kvalifikator og medikamentnavn) i dens 
protokolbibliotek. 

Valg af protokol: 

1. Når du har logget ind i protokolbiblioteket, skal du kontrollere, at fanen Protokol er valgt. (Hvis der 
findes mere end én pumpetype på rullelisten, skal du vælge den ønskede pumpetype). 

2. Klik for at vælge en behandling på listen. Hvis administratoren har angivet nogen kommentarer 
vedrørende behandlingen, ses de i nedenstående boks. 

3. Klik for at vælge en kvalifikator på listen. Hvis administratoren har angivet nogen kommentarer 
vedrørende kvalifikatoren, ses de i nedenstående boks. 

4. Klik for at vælge et medikament på listen. 

BEMÆRK: Hvis du valgte forkert behandling, kvalifikator eller medikament, kan du til enhver tid vende 
tilbage til boksen Behandling ved at klikke på Nulstil. 

5. Klik på Fortsæt. 

Hvis protokollen er defineret som vægtbaseret, ses en vægtbaseret protokol-dialogboks. Ellers ledes du 
direkte til skærmen Patientspecifikke parametre. 

Ændring af patientspecifikke parametre  

Når der er valgt en protokol, kan patientspecifikke parametre vises og redigeres (hvis de er installeret af 
administratoren som viste og redigerbare). Skærmen med patientspecifikke parametre indeholder parametre, 
der er specifikke for protokollen, herunder dem, der kan indstilles for den specifikke patient iht. ordineringen. 

Ændring af patientspecifikke parametre: 

1. Efter valg af protokol ses på skærmen Redigér/Gennemse alle de patientspecifikke parametre, der er 
defineret i protokollen som vis- og redigerbare. Når redigerbare, patientspecifikke parametre er til 
rådighed, viser felter redigerbare værdier. Du kan skrive for at ændre enhver redigerbar værdi og gå til 
det næste, redigerbare parameter med TAB-tasten. Du kan også bruge op- og ned-knapperne til højre 
for ethvert redigerbart parameter til at øge eller reducere den ønskede værdi. Derudover kan du vælge 
den ønskede værdi ved at klikke på og trække den sorte glidepil med musen. 

BEMÆRK: Hvis du justerer et parameter udenfor de bløde grænser, der er defineret i protokollen, lyser 
en gul indikatorlampe for det pågældende parameter. Hvis protokollen kræver, at der tilføjes 
kommentarer, når der indlæses en værdi udenfor den bløde grænse, vises dialogboksen Indtast en 
kommentar. 

2. Efter redigering af patientspecifikke parametre skal du klikke på Send til pumpe. 

3. Hvis der kræves verificeringer til protokollen (bekræftelse af anden sygeplejerske og/eller 
medikamentbekræftelse), vil du blive bedt om at give en sådan verificering. 

Vægtbaserede protokoller  

Afhængigt af protokoltypen og facilitetens praksis og prodedurer kan administratoren konfigurere protokollen 
til at være vægtbaseret. Hvis du har valgt en vægtbaseret protokol, vises dialogboksen Vægtbaseret protokol, 
når der klikkes på Fortsæt. Den netop valgte protokol vises, og du bedes om at indtaste patientens vægt. 
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ADVARSEL: Når der bruges vægtbaserede infusionsparametre, skal du sikre, at alle vægtangivelser 
indtastes i kilo. Gøres dette ikke, kan det medføre uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af det 
indgivne medikament, død eller alvorlig skade på patienten. 

ADVARSEL: Når der bruges en vægtbaseret protokol, programmeres den kontinuerlige hastighed i 
enheder/kg/t-input, og mængder for krævet eller PCA-dosis og infusionsgrænse programmeres i enheder/kg-
input. Pumpens LCD-skærm viser den kontinuerlige hastighed i enheder (milligram, mikrogram, milliliter) pr. 
time, og krævet dosis eller PCA-dosis og infusionsgrænse i enheder (milligram, mikrogram, milliliter). Derfor 
skal al yderligere justering af doseringer på pumpen ske i enheder/t eller enheder. 

Ved vægtbaserede protokoller: 

1. Patientens vægt i kilo indtastes i dialogboksen Vægtbaseret protokol.

2. Klik på Fortsæt for at fortsætte til skærmen Patientspecifikke parametre.

Bekræftelse af anden sygeplejerske  

En bekræftelse fra en anden sygeplejerske kan være nødvendig, inden protokollen sendes til pumpen. 
Administratoren afgør, om dette er påkrævet. Hvis dette er påkrævet, vises dialogboksen Bekræftelse af 
anden sygeplejerske efter, at der er klikket på Send til pumpe i vinduet Patientspecifikke parametre. 

BEMÆRK: Afhængigt af, hvordan protokollen er sat op, skal du måske indtaste en kommentar, inden du 
fortsætter til denne skærm. 

I dialogboksen "Bekræftelse af anden sygeplejerske", skal en anden sygeplejerske, som verificerer 
protokollen, indtaste sin CADD™-Solis Medication Safety Software bruger-id og adgangskode. 

Når dialogboksen Bekræftelse af anden sygeplejerske ses: 

1. Få en anden sygeplejerske til at verificere de patientspecifikke parametre.

2. Hvis den anden sygeplejerske finder parametrene acceptable, skal vedkommende:

a. Indtaste bruger-id og kodeord.

b. Klikke på Fortsæt.

3. Hvis den anden sygeplejerske finder parametrene uacceptable skal vedkommende:

a. Ikke indtaste bruger-id og kodeord.

b. Klikke på Tilbage, så den første sygeplejerske kan modificere parametrene.

c. Gentage ovenstående trin.

Verificering af medikament-id  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care giver mulighed for at kontrollere, at det 
medikament, der er specificeret til protokollen, er det samme medikament, som skal indgives i pumpen. 

Sådan verificeres medikament-id'et, når en protokol sendes til en pumpe: 

Administratoren afgør, hvorvidt verificeringen af medikament-id er påkrævet, når der sendes en protokol til 
pumpen. Hvis dette trin kræves, ses vinduet Bekræft medikament efter, at der klikket på Send til pumpe på 
skærmen Patientspecifikke parametre. 

BEMÆRK: Hvis administratoren kræver en kommentar efter, at parametrene blev ændret, og/eller en 
bekræftelse af anden sygeplejerske, ses vinduet Bekræft medikament efter vinduet Indtast en kommentar 
og/eller vinduet Bekræftelse af anden sygeplejerske. 
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1. Hvis der er en stregkodescanner forbundet til pc'en, skal stregkoden, som svarer til det anvendte 
medikament, scannes. Medikament-id'et kan også indtastes manuelt. 

ADVARSEL: Når du scanner en stregkode for at læse et medikament-id, skal du altid kontrollere visuelt, 
at den rigtige stregkodeinformation blev indlæst i programmet efter scanningen. Gøres dette ikke, kan 
det medføre uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af det indgivne medikament, død eller 
alvorlig skade på patienten. 

2. Klik på Fortsæt. Hvis medikament-id'et er ugyldigt, ses en meddelelse om, at medikament-id'et ikke 
passer til protokollen. Klik på Tilbage for at gå tilbage til vinduet Bekræft medikament. Kontroller 
medikamentet igen eller genindtast medikament-id'et for at fortsætte. 

BEMÆRK: Fortsæt ikke, hvis der er nogen som helst tvivl vedrørende verificering af medikament-id'et. 

Afsendelse af en protokol til pumpen  

Du kan initiere afsendelsen af en protokol til pumpen fra skærmen Patientspecifikke parametre. 

Sådan sendes en protokol til pumpen: 

1. Tilslut pumpen til computeren og kontroller, at pumpen er tændt og stoppet (for oplysninger vedrørende 
brug af pumpen henvises til pumpens brugervejledning). Hvis der bruges en CADD®-Solis pumpe, skal 
den være på skærmen Hjem. 

2. Efter at have valgt en protokol og foretaget de nødvendige ændringer af patientspecifikke parametre, 
klikkes på Send til pumpe. 

3. Hvis et vindue, der kræver en kommentar, popper op, skal du indtaste en kommentar. 

4. Hvis et vindue, der kræver en bekræftelse fra en anden sygeplejerske, popper op, skal du følge din 
facilitets procedurer for bekræftelse af anden sygeplejerske. 

5. Hvis et vindue, der kræver verificering af medikament-id, popper op, skal du verificere medikament-id'et. 

ADVARSEL: Når du scanner en stregkode for at læse et medikament-id, skal du altid kontrollere visuelt, 
at den rigtige stregkodeinformation blev indlæst i programmet efter scanningen. Gøres dette ikke, kan 
det medføre uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af det indgivne medikament, død eller 
alvorlig skade på patienten. 

6. Klik på Send. Vinduet Send til pumpe åbnes og viser protokollens status, når den sendes til pumpen. 

7. Når skærmen indikerer, at pumpen er programmeret, har du mulighed for at udskrive protokollen. 

8. Klik på Luk for at vende tilbage til hovedskærmen. 

ADVARSEL: Gennemse altid pumpeprogrammet omhyggeligt efter programmeringen for at kontrollere, at 
pumpen er korrekt programmeret. Gøres dette ikke, kan det medføre uønsket programmering af pumpen og, 
afhængigt af det indgivne medikament, død eller alvorlig skade på patienten. 

Visning af Rapport om protokoloplysninger  

Du kan se, gemme og udskrive en rapport om protokoloplysninger for en hvilken som helst protokol. 
Rapporten om protokoloplysninger indeholder datoen for protokollens seneste ændring, det protokolbibliotek, 
som protokollen tilhører, dens associerede behandling, kvalifikator og medikament, samt infusions-, alarm-, 
sikkerheds-, skærm- og lydindstillinger anført i protokollen. 
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BEMÆRK: Rapporten om protokoloplysninger er skrivebeskyttet, hvorfor der ikke kan foretages ændringer i 
den. Hvis det er nødvendigt at foretage ændringer i en protokol, skal du kontakte din administrator. 

Sådan ses og udskrives en rapport om protokoloplysninger: 

1. Sørg for, at fanen Protokol er valgt og følg trinene 1-4 for valg af protokol ved at vælge behandling,
kvalifikator og medikament.

2. På menubjælken vælges Protokoller > Protokoloplysninger.

3. Skærmen Rapport om protokoloplysninger ses. For at udskrive rapporten klikkes på printerknappen på
værktøjsbjælken. For at gemme rapporten som en Microsoft® Excel®-fil eller PDF-fil klikkes på
eksportknappen (disketteikonen) på værktøjsbjælken. Hvis rapporten fylder mere end én side, skal du
bruge frem- og tilbageknapperne på værktøjsbjælken for se den næste eller den foregående side.

Indtastning af kommentarer vedrørende patientspecifikke parametre  

Du kan blive bedt om at indtaste en kommentar, hvis du justerede et parameter udenfor den bløde grænses 
område (afhængigt af, hvordan administratoren har sat protokollen op). Hvis dette trin er påkrævet, vises 
dialogboksen Indtast en kommentar efter, at der klikket på Send til pumpe i vinduet Patientspecifikke 
parametre. 

Indtastning af kommentar: 

1. I dialogboksen Indtast en kommentar skal du indtaste en kommentar i henhold til din facilitets
standarder.

2. Klik på Fortsæt.

BEMÆRK: Afhængigt af, hvordan protokollen er sat op, kan det, inden protokollen kan sendes til 
pumpen, være nødvendigt at foretage en bekræftelse af anden sygeplejerske og/eller bekræfte 
medikament-id'et, der bruges. 

Send bibliotek  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care kan bruges til at sende et protokolbibliotek til en 
CADD®-Solis (model 2100, model 2110) ambulatorisk infusionspumpe. 

BEMÆRK: CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator-programmet skal bruges til at sende et 
protokolbibliotek til en CADD®-Solis VIP (model 2120) ambulatorisk infusionspumpe. 

Sådan sendes et protokolbibliotek til en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe: 

1. Tilslut pumpen til computeren og kontroller, at pumpen er tændt og stoppet (oplysninger vedrørende
brug af pumpen findes i pumpens brugervejledning). Når der sendes et bibliotek til en CADD®-Solis-
pumpe, skal pumpen være på skærmen Hjem.

2. I CADD™-Solis Medication Safety Softwaren – Point of Care vælges Protokoller > Send bibliotek.

3. Hvis du ikke allerede logget ind med en brugerkonto, der har Send bibliotek-tilladelse, vil du blive bedt
om at indtaste bruger-id og -kodeord for at kunne fortsætte.

BEMÆRK: Hvis administratoren ikke har givet dig Send bibliotek-tilladelse eller ikke aktiverede en 
protokol, kan du ikke vælge eller sende et protokolbibliotek. 

4. I dialogboksen Send bibliotek vælges det protokolbibliotek, som du vil sende til pumpen.

BEMÆRK: Dialogboksen Send bibliotek viser kun protokolbiblioteker, der indeholder ikke-vægtbaserede
protokoller, og som den indloggede bruger har tilladelse til at bruge.

14 



Point of Care-Hjælp 

5. Klik på Send til pumpe. (Hvis du ønsker at se og udskrive en Biblioteksoversigtrapport med detaljer
vedrørende protokollerne i det valgte protokolbibliotek, skal du klikke på Udskriv).

Dialogboksen Send bibliotek viser status og en meddelelse, der angiver, når protokolbiblioteket er 
downloadet til pumpen. Hvis protokolbiblioteket ikke kunne downloades, fremkommer yderligere 
oplysninger. 

6. Klik på knappen Luk, når du er færdig.

ADVARSEL: Gennemse altid programmet på pumpen omhyggeligt for at verificere, at den er korrekt 
programmeret. Gøres dette ikke, kan det medføre uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af det 
indgivne medikament, død eller alvorlig skade på patienten. 

Rapporter 

Hentning af en rapport fra pumpen  

BEMÆRK: For at kunne behandle en rapport fra en pumpe, skal pumpen være forbundet til pc'en. 

BEMÆRK: For at CADD-Prizm® PCS II ambulatorisk infusionspumperapporter skal kunne vises korrekt, skal 
pumpen være indstillet til samme dato- og tidsformat som pc'en. 

Hentning af en rapport fra en pumpe: 

1. Vælg fanen Rapporter.

2. Hvis der er mere end én pumpe til rådighed, skal du klikke for at vælge den ønskede pumpetype og
derefter klikke (afhængigt af den valgte pumpetype) på Hent rapporter fra pumpe eller Hent aktuelle
data fra pumpe.

3. For CADD-Prizm® PCS II ambulatoriske infusionspumper skal du vælge den type rapportdata, du gerne
vil se. For CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper indtastes et valgfrit patient-id for at forbinde
optegnelserne. Bemærk, at visse pumperapporter kræver, at der tildeles et patient-id.

4. Klik på Hent rapport eller Hent hændelser (afhængigt af den valgte pumpetype).

Rapporter for CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper: 

 Indgivet og PCA-dosis: Dette viser den samlede kumulative mængde indgivet medikament samt
PCA-doser, der er indgivet og forsøgt i det viste tidsrum. Denne rapport skal filtreres med et patient-id
og -protokol.

 Infusionshistorik og lagkagediagram: Denne rapport viser den del af behandlingen, der er indgivet
med kontinuerlig hastighed, PCA-doser og lægeaktiveret bolus i det viste tidsrum. Denne rapport skal
filtreres med et patient-id og -protokol.

 Infusionslog: Denne rapport indeholder en log med de hændelser, der er relateret til
væskeindgivelse. Hver hændelse er stemplet med tid og dato. Denne rapport skal filtreres med et
patient-id og -protokol.

 PCA- og intermitterende bolus-graf: Denne rapport viser antallet af intermitterende bolusdoser, der
er indgivet, og antallet af PCA-doser, der er indgivet og forsøgt, i løbet af det valgte tidsrum. Denne
rapport skal filtreres med et patient-id og -protokol.

 Intermitterende bolus-graf: Denne rapport viser antallet af intermitterende bolusdoser, der er
indgivet i løbet af det valgte tidsrum. Denne rapport skal filtreres med et patient-id og -protokol.

 Løbende kvalitetsindikatorer: Dette er en samling rapporter vedrørende alarmer, fejl og andre
indikatorer, som hjælper med fejlfinding og analyse af behandlinger og pumpebrug.
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 Hændelseslog: Denne rapport viser følgende hændelsestyper: Samlede mængder pr. time,
dosisindgivning, alarm- og fejlkoder, ændringer i strømkilde, kassetteændringer, ændringer i
protokolbibliotek, ændringer i pumpeprogrammering og ændringer i pumpeindstillinger.

Rapporter for CADD-Prizm® PCS II (software-revision H) ambulatoriske infusionspumper: 

 Rx-indstillinger: Denne rapport viser Rx-indstillingerne for et specifikt patient-id eller
pumpeserienummer.

 Infusionslog: Denne rapport giver en log over hændelser, der er relateret til væskeindgivelse for et
specifikt patient-id eller pumpeserienummer. Hver hændelse er stemplet med tid og dato.

 Hændelseslog: Hændelseslog-rapporten viser følgende hændelsestyper: Dosisindgivning, alarm- og
fejlkoder, ændringer i strømkilde, kassetteændringer, ændringer i pumpeprogrammering og ændringer
i pumpeindstillinger.

 Patienthistorik: Viser patient-id, Rx-indstillinger, samlet væskeindgivelse samt indgivet og forsøgt
krævet dosis.

 Smerteskala: Smerteskalaværdierne vises sammen med indlæsningstidspunkterne og -datoerne.

Hentning af en gemt rapport  

Sådan hentes en gemt rapport: 

1. Sørg for, at fanen Rapporter er valgt.

2. Hvis der er mere end én pumpetype til rådighed, skal du klikke på den ønskede pumpetype og derefter
(afhængigt af den valgte pumpetype) på Se gemte rapporter eller Se rapporter.

BEMÆRK: Hvis der ikke er gemt nogen rapporter i databasen, er denne funktion ikke til rådighed. 

3. Vælg rapporttype og foretag filtreringsvalg, såsom patient-id eller pumpeserienummer, for den rapport,
du leder efter.

4. Klik på Vis rapport.

Der findes en kort beskrivelse af pumperapporterne i Hentning af rapport fra pumpen. 

Gemme en rapport  

Hvis du har hentet en rapport fra pumpen, kan den gemmes under et patient-id. Dette gælder kun CADD-
Prizm® PCS II ambulatoriske infusionspumper. Rapporter gemmes automatisk i CADD®-Solis ambulatoriske 
infusionspumper, når rapporter downloades. 

Sådan gemmes en rapport: 

1. I vinduet Rapportviser klikkes på Gem.

2. Indtast patientens id.

3. Klik på OK.

4. Når vinduet Rapport er blevet gemt vises, klikkes der på OK. Rapporten er nu gemt i din
rapportdatabase.

Udskrivning af en rapport  

Når du har hentet en rapport fra pumpen eller hentet en gemt rapport, kan den udskrives. 

16 



Point of Care-Hjælp 

17 

Udskrivning af rapport: 

 I vinduet Rapportviser klikkes på Udskriv.
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