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Medication Safety Software

PharmGuard®

Administrator hjelp



 

Bruke hjelp

Dette  hjelpesystemet  består  av en serie med emner  gruppert  i bøker.  Disse  bøkene  og emnene  de inneholder  
kan vises  ved å klikke  på dem. Når  du viser emnene,  kan du returnere  til forrige  emne  ved  å klikke  på 
Tilbake -knappen  på verktøylinjen.

Hvordan  skrive  ut

Du kan  skrive  ut ethvert  emne eller  alle  emner i en valgt  bok.  For å skrive  ut et enkelt  emne  eller  en  bok  og 
alle  dens emner,  klikker  du på emnet  eller  boken og deretter  utskriftsknappen  på verktøylinjen.  Følg 
instruksjonene  på skjermen  for å velge  dine  utskriftsalternativer.
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Om applikasjonen  PharmGuard®  Administrator

PharmGuard®  Administrator
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Dette dataproduktet  er beskyttet  av opphavsrett  og internasjonale  avtaler.  Uautorisert  reproduksjon  
eller  distribusjon  av hele  eller  deler  av dette  programmet  kan føre  til streng  sivil-  og strafferettslig  
straff,  og vil bli etterfulgt  så langt  loven tillater  det.

PharmGuard,  CADD-Solis  og CADD og Smiths  Medical  designmerker  er varemerker  som  tilhører  Smiths  
Medical.  Symbolet  ® indikerer  at varemerket  er  registrert  ved U.S. Patent  and Trademark  Office  og i visse 
andre  land.  Alle  andre  navn og merker  som  nevnes  er varenavn,  varemerker  eller  tjenestemerker  som tilhører  
sine  respektive  eiere.
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Oversikt

PharmGuard®  Administrator  kan  konfigureres  for bruk  med  følgende  pumper:

CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110)
CADD®-Solis  VIP (variabel  infusjonsprofil)  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2120)

PharmGuard®  Administrator  kan  brukes  til å:

Opprette  og administrere  protokoller  og protokollbiblioteker
Administrere  brukerkonti,  tillatelser  og tilgang  til protokollbiblioteker
Bestemme  graden  av fleksibilitet  brukere  kan ha for å redigere  protokoller  før de sendes  til en  pumpe
Sende  et protokollbibliotek  og få historikk
Sende  en enkel  protokoll  (kun  CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper)
Opprette  en protokollbibliotekpakke  for bruk  med PharmGuard®  Server
Skrive  ut strekkodeetiketter  med legemiddel-ID
Vise, skrive  ut og eksportere  logg-  og pumperapporter

PharmGuard®  Administrator  består  av fire hovedfunksjoner  (faner)  som gjelder  for det  valgte  
protokollbiblioteket:

Generelle  bibliotekinnstillinger:  På denne  fanen  kan  du vise pumper  som  det valgte  
protokollbiblioteket  gjelder  for, gi en  beskrivelse  av protokollbiblioteket,  administrere  
protokollbibliotekversjoner  (publisere  eller gjenopprette  et protokollbibliotek),  vise  en 
sammendragsrapport  for bibliotek,  aktivere  profiler  og  stille  andre  alternativer  for PharmGuard®  Point  
of Care-brukere.

Oppsett  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler:  Denne  fanen  lar  deg opprette  og redigere  
behandlinger  og kvalifikatorer  for protokollbiblioteket.  Kombinasjoner  av  legemiddelnavn,  enhet og 
konsentrasjon  opprettes  også  her.  For  hver legemiddelkombinasjon  kan du tilordne  en  legemiddel-ID  
og du kan  skrive  ut en  strekkode  med  legemiddel-ID.

Spesifiser  protokoller:  Denne  fanen  brukes  til å opprette  protokoller  fra behandlinger,  kvalifikatorer  og 
legemidler  som  ble satt  opp for  protokollbiblioteket.  Du kan  også redigere  og slette  protokoller,  skrive ut 
rapporter  med protokolldetaljer  og reseptskjemaer,  sortere  protokoller  og administrere  protokollmaler.

Profiler:  Denne fanen  vises  når profiler  aktiveres  for et bibliotek  for  en  CADD®-Solis  pumpe,  og  brukes  
til å opprette  profiler  som protokollene  kan tilordnes.  Profiler  kan brukes  til å tildele pleieområder  og er  
tilgjengelige  som kriterier  når du rapporterer  med  PharmGuard®  Server.

I tillegg  til disse  hovedfunksjonene,  inneholder  menyen  Fil  funksjoner  for administrasjon  av biblioteker.  
Menyen  Pumpekommunikasjon  inkluderer  kommandoer  for  å sende  protokoller  og biblioteker  og for å 
få/gjennomgå  pumperapporter.  Applikasjonskonfigurasjon,  brukeradministrasjon  og funksjoner  for arkivering  
og sikkerhetskopiering/gjenoppretting  finnes  under  menyen  Innstillinger .
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Advarsler

Les gjennom  PharmGuard®  Medication  Safety  Software  Installasjons-  og teknisk  håndbok  og disse  
hjelpeemnene  før  du  bruker  PharmGuard®  Administrator.

Dersom  advarslene,  forholdsreglene  og instruksjonene  ikke  følges,  kan dette  føre til dødsfall  eller  
alvorlig  pasientskade.

Følg din institusjons  prosedyrer  for sikkerhetskopiering  og gjenoppretting  av informasjon  fra 
protokollbibliotekdatabasen.

Når du bruker  vektbaserte  infusjonsparametere,  må  du påse  at alle vekter  angis  i kilogram.

Når du bruker  en  vektbasert  protokoll,  programmeres  kontinuerlig  dose  i enheter/kg/t,  mens  
behovsdose  eller  PCA-dose  og infusjonsgrense  programmeres  i enheter/kg.  Etter  at protokollen  lastes  
ned  på pumpen,  viser  LCD-skjermen  den  kontinuerlige  dosen  i enheter  (milligram,  mikrogram,  milliliter)  
per time,  mens  behovsdose  eller  PCA-dose  og leveringsgrense  vises  i enheter  (milligram,  mikrogram,  
milliliter).  Derfor  vil alle  ytterligere  justeringer  av dosene  på  pumpen  bli i  enheter/t  eller  enheter.

Det  anbefales  på det  sterkeste  at en annen  bruker  kontrollerer  hver nye  eller redigerte  protokoll  før  den 
gjøres  aktiv  og klar  til å sendes  til en pumpe.

Når du tilordner  en legemiddel-ID  til  et legemiddel  med  bruk av en strekkodeskanner  eller  et tastatur,  
må du visuelt  kontrollere  at korrekt  strekkodeinformasjon  har blitt angitt.

Når du skriver  ut strekkodeetiketter,  må  du visuelt  kontrollere  at etikettene  tilsvarer  legemidlet.

Når du bruker  utskrevne  strekkodeetiketter  til å identifisere  legemidler,  må institusjonen  følge  en  klart  
definert  prosedyre.

Når du skanner  en strekkode  for å tilordne  et legemiddel,  må du  alltid  kontrollere  at korrekt  
strekkodeinformasjon  har  blitt  lagt inn i programmet  etter skanningen.

Inspiser  alt kabeltilbehør  for skade.  Ikke bruk  kabeltilbehør  hvis  ledninger  er eksponert  eller  hvis  
kontakten  eller  pinnene  er bøyd  eller  skadet  på noen måte.

Det  anbefales  på det  sterkeste  at pålogging  og/eller  den fysiske  adressen  til datamaskinen  som holder  
databasen  med protokollbiblioteker,  begrenses  for  å unngå uautorisert  brukertilgang.

Gå alltid  nøye gjennom  programmet  på pumpen  etter at det er programmert,  for å kontrollere  at 
pumpen  er korrekt  programmert.

Bruk  av et utdatert  protokollbibliotek  eller  protokollbibliotekdatabase  kan føre  til feil  programmering  av 
pumpen.  Din institusjon  må  ha  en klart  definert  prosedyre  for  arkivering,  sikkerhetskopiering  og 
gjenoppretting  av protokollbibliotekdatabasen.

Selv om PharmGuard®-programvaren  støttes  på flere språk,  blir ikke teksten  som angis  av  brukeren  
for navn på protokollbiblioteker,  profiler,  protokoller,  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler  og 
tilhørende  anmerkninger  kontrollert  eller  oversatt  av  programvaren.  Når du angir,  gjennomgår  og 
godkjenner  slik  brukerdefinert  tekst,  må  institusjonen  følge en klart  definert  prosedyre.
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Viktige  anmerkninger

Applikasjonen  PharmGuard®  Administrator  er ikke beregnet  til  å erstatte  medisinsk  personell,  klinisk  
ekspertise  eller  pasientundersøkelser.

Brukeren  må gjøre  seg kjent  med CADD®-Solis  og/eller  CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  
infusjonspumpers  funksjoner,  betjening  og tilbehør  før bruk.

Emnene  i Hjelp  gjelder  kun PharmGuard®  Administrator.  For detaljerte  instruksjoner,  spesifikasjoner,  
advarsler,  garanti  og annen  informasjon  om betjening  av CADD®-Solis  eller  CADD®-Solis  VIP 
ambulatoriske  infusjonspumper,  henvises  du til brukerhåndboken  som følger  med  pumpen.

Fremtidige  oppdateringer  av datamaskinens  operativsystem,  Microsoft®  .NET  Framework,  Microsoft®  
SQL Server,  installasjon  av annen  programvare  på datamaskinen  med PharmGuard®  Administrator,  
en endring  av region-  og språkvalg,  innstillinger  av standarder  og formater  eller  fjerning  av installerte  
komponenter,  kan  innvirke  på ytelsen  til PharmGuard®-programvaren.  Disse  endringene  kan også 
innvirke  på måleenhetene  som brukes  i PharmGuard®-programvaren.  Din institusjon  bør ha en klart  
definert  prosedyre  for  kvalifisering  av eksisterende  programvare  med nye versjoner  av 
operativsystemet.

Din institusjon  bør  vurdere  å opprette  et protokollbibliotek  for  bruk hvis  nettverket  er utilgjengelige  eller  
det  behøves  et annet  protokollbibliotek  og administratorbrukeren  er utilgjengelig.  Din  institusjon  bør 
også  vurdere  å opprette  en "generisk"  protokoll  i biblioteket  eller  et separat  "generisk"  protokollbibliotek  
som kan inneholde  en  eller flere  protokoller  med  egenskaper  som  dekker  spesielle  krav til 
legemiddelblanding.

Hvis PharmGuard®  Administrator  ikke  kan  brukes  til å programmere  pumpen  fordi  programvaren  ikke 
kan betjenes  eller  kobles  til pumpen,  skal  du følge  institusjonens  retningslinjer  og prosedyrer  for 
manuell  programmering  av pumper.

PharmGuard®  Administrator  har  ikke noe verktøy  som sjekker  rettskrivning.  Felter  som  tillater  
angivelse  av fritekst  sendes  til pumpen  som  angitt  og vist  på PC-skjermen.

Det  anbefales  at PharmGuard®-programvaren  installeres  på et  støttet  Windows®  operativsystem  som 
ikke  har omfattende  tilpasning  av brukergrensesnittet.  Hvis  brukergrensesnittet  i Windows®  er 
tilpasset,  anbefales  det at din institusjon  har en klart definert  prosedyre  for å kontrollere  at skjermbilder  
og tekster  i PharmGuard®-programvaren  kan leses.

Av hensyn  til sikkerheten  og fordi  det  gir  ubegrenset  tilgang  til PharmGuard®-programvaren,  bør du 
endre  standardpassordet  for "admin"  brukerkonto  snarest  mulig etter første oppsett.

PharmGuard®-programvaren  vil  kanskje  ikke vises  riktig hvis skalering  av DPI (punkter  per tomme)  på  
datamaskinens  skjerm  er en annen enn 100  %. Hvis  du har  visningsproblemer,  kan du endre  
visningsinnstillingen  for skalering  til 100 % (standard)  på datamaskinens  kontrollpanel.
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Pumpevalg

Pumpevalgene  bestemmer  for  hvilke  pumper  protokollbiblioteker  kan opprettes  og med  hvilke  pumper  du kan 
kommunisere.  PharmGuard®  Administrator  kan konfigureres  for bruk  med følgende  pumper:

CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110)
CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2120)

Pumpevalget  skjer  under  installasjon  av PharmGuard®-programvaren,  men dette  kan  endres  etter  
installasjonen  av en bruker  med administratortillatelse.

Slik  modifiseres  pumpevalgene:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Pumpevalg .1.

I dialogboksen  Pumpevalg,  legger  du til  en  pumpe  ved å merke  av dens boks  (fjern  merket  for å fjerne en 
pumpe).

2.

Klikk  OK .3.
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Koble  til en database

Innstillingen  av PharmGuard®-programvarens  databasetilkobling  gjøres vanligvis  under  installasjon  av  
PharmGuard®-programvaren.  En  autorisert  systemadministrator  kan endre  disse  innstillingene  etter  behov.  
Etter  å  ha angitt innstillinger  for tilkobling  til databasen,  kan andre brukere  som  bruker  denne installasjonen  av  
PharmGuard®  Administrator,  logge seg på og åpne  protokollbiblioteker  de har tillatelse  til.

Merk:  For å koble  til  en  database  må du ha autorisasjon  fra din institusjon  for databasen,  i tillegg  til relevant  
plassering  av databasen  og innstillingene  for  tilkobling.  For  mer  informasjon,  kontakt  administratoren  med 
ansvar  for databasen  til PharmGuard®-programvaren  ved din institusjon.

Slik  endrer  du innstillingene  for databasens  plassering:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Databaseplassering .1.

I dialogboksen  Databaseplassering,  angir  du databasens  plassering  og innstillinger  for tilkobling:2.
Servernavn
Forekomstnavn
Databasenavn
Portnummer
Bruker-ID  for SQL-server
Brukerpassord  for SQL-server

I området  Kontroller  tillatelser,  angir  du Bruker-ID  og  Brukerpassord  for  PharmGuard®-programvaren.  
Denne  brukerkontoen  må ha administratortillatelse  for å endre  databaseplassering  og tilkobling.

3.

Klikk  OK.4.
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Stille  inn  auto-avlogging  fra Administrator

Brukerne  vil automatisk  bli logget  av  applikasjonen  PharmGuard®  Administrator  hvis  applikasjonen  har  vært  
uvirksom  i en bestemt  tid.  Denne  innstillingen  av  auto-avlogging  fra Administrator  kan endres  av  en bruker  
med autorisasjon  som  protokolladministrator.

Merk:  For å unngå  uautorisert  tilgang  til applikasjonen  PharmGuard®  Administrator  og til 
protokollbibliotekene,  skal  brukere  logge seg  av manuelt  når de ikke  bruker  applikasjonen  ved å klikke på 
knappen  Logg av.

Slik  stilles  tiden  for automatisk  avlogging  fra Administrator:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Auto-avlogging  fra Administrator .1.

I dialogboksen  Auto-avlogging  fra Administrator  velger  du  tiden (i minutter)  som  applikasjonen  
PharmGuard®  Administrator  kan  være  uvirksom  før  brukeren  logges  automatisk  av.

2.

Klikk  OK .3.
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Innstillinger  for  CADD®-Solis  pumpe

PharmGuard®  Administrator  kan  konfigureres  for bruk  med  følgende  pumper:

CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110)
CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2120)

Merk:  Innstillingsalternativene  for CADD®-Solis  pumpe  er kun tilgjengelig  for CADD®-Solis  ambulatorisk  
infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110).

Du kan  velge  å la PharmGuard®  Administrator  stille pumpens  klokke  automatisk  etter  lokal  PC-dato  og 
klokkeslett  hver  gang en pumpe  kobles  til  for  kommunikasjon  (dvs.  når du sender  et bibliotek,  sender  en 
protokoll  eller  får en historikk).  Du  kan  også sende  tidsinnstillinger  (informasjon  om tidssone  og sommertid)  
eller  en pumpe-ID  til  en  enkelt  pumpe  ved  å velge  å gjennomføre  en  eller begge  oppgaver  når pumpen  er 
koblet  til PC-en.

Slik  lar du pumpetiden  automatisk  stilles  av PC-klokken  under  all pumpekommunikasjon:

Merk:  En pumpe  behøver  ikke  å være  tilkoblet  for  å gjennomføre  denne  oppgaven.

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe .1.

I dialogboksen  Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe  på fanen  Dato/tid-innstillinger , klikker  du  for å sette 
en hake  i boksen  ved siden  av  Still pumpens  dato/klokkeslett  til  lokal  dato/klokkeslett  på PC-en  når  
den er tilkoblet , og klikk deretter  Bruk .

2.

Slik  sender  du tidsinnstillinger  til  en tilkoblet  pumpe:

Merk:  Denne  oppgaven  må utføres  når en pumpe  er koblet  til PC-en  og gjelder  kun denne  individuelle  
pumpen.

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe .1.

I dialogboksen  Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe  på fanen  Dato/tid-innstillinger , stiller du inn  
relevant  tidssone,  velger  om du skal  justere  for sommertid  eller  ikke  og deretter  klikker  du Send  
tidsinnstillinger .

2.

Slik  sender  du en pumpe-ID  til  en tilkoblet  pumpe:

Merk:  Denne  oppgaven  må utføres  når en pumpe  er koblet  til PC-en  og gjelder  kun denne  individuelle  
pumpen.

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe .1.

I dialogboksen  Innstillinger  for CADD®-Solis  pumpe  på fanen  Pumpe-ID , angir  du pumpe-ID  du vil  gi 
pumpen  og klikker  på  Send pumpe-ID .

2.
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Administrere  brukerkonti

PharmGuard®  Administrator  kan  konfigureres  for bruk  med  følgende  pumper:

CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110)
CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2120)

Brukere  med  tillatelser  som protokolladministrator  eller  systemadministrator  kan opprette  og administrere  
brukerkonti  og stille  inn applikasjonstillatelser  og tilgang  til protokollbiblioteker.  Brukerkonti  kan også  fjernes.

Slik  legger  du til eller  redigerer  en brukerkonto  og stiller  inn kontotillatelser:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Brukerkonti  > Administrer  brukerkonti . Dialogboksen  
Administrer  brukerkonti  åpnes.

1.

For å legge til en ny bruker,  klikk knappen  Ny bruker .2.

– ELLER  –

For  å endre  en eksisterende  bruker,  velg  bruker-ID  fra  listen.

Hvis du oppretter  en ny  bruker,  angir  du bruker-ID , passord  og deretter  Bekreft  passord  for brukeren.  
Bruker-ID  og passord  må begge  inneholde  mins tre alfanumeriske  tegn  (bokstaver,  tall  eller  en 
kombinasjon  av  begge  deler).  Brukerne  kan  bruke  funksjonen  Endre  brukerpassord  senere  til å endre  
passordene.

3.

For brukeren,  velg  blant  følgende  tillatelser:4.

Tillatelse Kapasiteter

Protokolladministrator Velge  pumpebruksområder
Tilgang  til  logg  og  pumperapporter
Administrere  brukerkonti
Administrere  bibliotektillatelser
Eksportere  og importere  brukere
Eksportere  og importere  protokollbiblioteker  og  brukslogger
Opprette,  lagre  og slette  protokollbiblioteker
Oppdatere  og gjenopprette  protokollbiblioteker
Stille  auto-avlogging  for  Administrator
Alle  kapasiteter  for å sende  protokoller  og  sende  biblioteker  
(som  beskrevet  under)

Sende  protokoller Sende  en enkelt  protokoll  til en pumpe  fra  PharmGuard®  
Administrator  (kun  CADD®-Solis  VIP  ambulatoriske  
infusjonspumper)  eller  PharmGuard®  Point  of Care  (kun  CADD®-
Solis  ambulatoriske  infusjonspumper).

Sende  biblioteker Sende  et protokollbibliotek  til  en  pumpe  fra  PharmGuard®  
Administrator  (CADD®-Solis  og  CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  
infusjonspumper)  eller  PharmGuard®  Point  of Care  (kun  
CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper).
Stille  og  sende  innstillinger  for  dato/tid   (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)
Sende  en  aktiva-ID  til  en  pumpe   (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)

Systemadministrator Koble  til  en database  / et bibliotek
Administrere  brukerkonti
Administrere  bibliotektillatelser
Eksportere  og importere  brukere



Eksportere  og importere  protokollbiblioteker  og  brukslogger
Arkivere  data
Sikkerhetskopiere  og gjenopprette  database
Importere  data  fra 4.2-databasen
Stille  og  sende  innstillinger  for  dato/tid  (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)
Sende  en  aktiva-ID  til  en  pumpe  (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)

Hvis protokollbiblioteker  har blitt opprettet,  vises  listen med biblioteker.  For  å gi brukeren  tilgang  til et 
protokollbibliotek,  klikker  du og plasserer  en hake  ved biblioteket  du vil gi brukeren  tilgang  til.

5.

Merk:  I vinduet  Administrer  brukerkonti  kan du også  klikke  knappen  Brukerliste  og velge  et  
biblioteknavn  fra rullegardinlisten  for å vise brukere  med  tillatelser  for  dette  biblioteket.  Klikk  Lagre  eller 
Lukk  etter  å  ha vist  eller  gjort  endringer.

Når du er ferdig,  klikker  du Lagre .6.

Slik  fjerner  du en brukerkonto:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Brukerkonti  > Administrer  brukerkonti .1.

Velg bruker  som skal  fjernes  fra rullegardinlisten  Bruker-ID .2.

Klikk  Slett .3.
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Stille  inn  bibliotektillatelser

Brukere  med  tillatelser  som protokolladministrator  eller  systemadministrator  kan stille  inn bibliotektillatelser  for 
å gi brukere  tilgang  til  spesifikke  protokollbiblioteker.

Slik  gir du en bruker  bibliotektillatelser:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Brukerkonti  > Bibliotektillatelser .1.

I dialogboksen  Bibliotektillatelser  bruker du rullegardinlisten  Biblioteknavn  til å velge  protokollbiblioteket  
du vil  gi tillatelse  til.

2.

For hver bruker  du vil gi tillatelse,  klikker  du for å merke  av i boksen  I bibliotek .3.

MERK:  Om  en bruker  har tilgang  til å sende  protokoller  eller biblioteker  vil avhenge  av tillatelsene  som 
settes  for brukerens  konto.  Se mer  informasjon  under  Administrere  brukerkonti .

Klikk  Lagre .4.
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Endre brukerpassord

PharmGuard®  Administrator  lar  brukerne  endre  passordene  sine.  Brukerne  behøver  ikke  å være  logget  på 
programmet  PharmGuard®  Administrator  for  å endre  passordene.  For å endre  et passord,  må du oppgi det 
nåværende  passordet.

Slik  endrer  du et brukerpassord:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Endre  brukerpassord .1.

Angi bruker-ID.2.

Angi gammelt  passord.3.

Angi det  nye passordet  og bekreft  deretter  det nye passordet  ved  å  taste  det inn på  nytt i feltet  Bekreft  
nytt passord.

4.

Klikk  OK . Det  vises  en melding  som bekrefter  at passordet  har blitt endret.5.
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Importere  og eksportere  brukere

Brukere  med  protokolladministrator-  eller  systemadministratortillatelser  kan eksportere  brukerlisten  til en fil  
som en tom  mal eller  som en mal  som  inkluderer  nåværende  definerte  brukere.  Filen  eksporteres  som en 
CSV-fil  (kommaseparerte  verdier).  Ved å redigere  denne  listen  kan  du administrere  brukerlisten  ved å legge 
til brukere  og/eller  endre  brukertillatelser.  Etter  å ha gjort  endringer,  kan  den modifiserte  brukerlistefilen  
importeres  i  PharmGuard®  Administrator  for å oppdatere  brukerne  i  databasen.

Slik  eksporterer  du en brukerliste:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Brukerkonti  > Importer/eksporter  brukere .1.

For å eksportere  den nåværende  brukerlisten,  velg Alle  brukere .2.

– ELLER  –

For  å eksportere  en tom brukermal,  velg Blank  brukermal .

Klikk  Eksporter .3.

I vinduet  Velg eksportfilnavn,  bruker  du dialogen  Lagre  i til å velge  filplassering.4.

Angi et navn  på filen  i dialogen  Filnavn .5.

Klikk  knappen  Lagre  for å eksportere  brukerlisten.6.

Merk:  En eksportert  brukerlistefil  er  ikke en sikker  fil.  En administrator  bør kontrollere  innholdet  i filen før 
den importeres.

Slik  redigerer  du en eksportert  brukerlistefil  eller  mal:

Åpne  den eksporterte  filen i en applikasjon  som kan redigere  CSV-filer  (f.eks.  Microsoft®  Excel®).1.

Merk:  Du kan ikke fjerne brukere  ved å slette  dem  fra en eksportert  brukerlist.  For å fjerne  en bruker,  
bruker  du funksjonen  Brukerkonti .

Rediger  eventuelt  brukerlisten  ved  å  legge  brukere  til  i kolonnen  BRUKERID.2.

Still  inn enhver  brukers  tillatelser  etter ønske  ved å legge  ordet  SANT  (tillatelse  gitt)  eller  USANT  
(tillatelse  nektet)  for hver  av følgende  tillatelser:

3.

Tillatelse Kapasiteter

Sende  protokoller Sende  en enkelt  protokoll  til en pumpe  fra  PharmGuard®  
Administrator  (kun  CADD®-Solis  VIP  ambulatoriske  
infusjonspumper)  eller  PharmGuard®  Point  of Care  (kun  CADD®-
Solis  ambulatoriske  infusjonspumper).

Sende  biblioteker Sende  et protokollbibliotek  til  en  pumpe  fra  PharmGuard®  
Administrator  (CADD®-Solis  og  CADD®-Solis  VIP 
ambulatoriske  infusjonspumper)  eller  PharmGuard®  Point  of 
Care  (kun  CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper).
Stille  og  sende  innstillinger  for  dato/tid  (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)
Sende  en  aktiva-ID  til  en  pumpe  (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)

Systemadministrator

Koble  til  en database  / et bibliotek
Administrere  brukerkonti
Administrere  bibliotektillatelser
Eksportere  og importere  brukere



Eksportere  og importere  protokollbiblioteker  og  brukslogger
Arkivere  data
Sikkerhetskopiere  og gjenopprette  database
Importere  data  fra 4.2-databasen
Stille  og  sende  innstillinger  for  dato/tid  (kun  CADD®-Solis  
ambulatoriske  infusjonspumper)

Protokolladministrator Velge  pumpebruksområder
Tilgang  til  logg  og  pumperapporter
Administrere  brukerkonti
Administrere  bibliotektillatelser
Eksportere  og importere  brukere
Eksportere  og importere  protokollbiblioteker  og  brukslogger
Opprette,  lagre  og slette  protokollbiblioteker
Oppdatere  og gjenopprette  protokollbiblioteker
Stille  auto-avlogging  for  Administrator
Alle  kapasiteter  for å sende  protokoller  og  sende  biblioteker  
(som  beskrevet  over)

Lagre  endringer  i et CSV-kompatibelt  format.4.

Slik  importerer  du  en brukerliste:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  og klikk Brukerkonti  > Importer/eksporter  brukere .1.

Klikk  Importer .2.

I vinduet  Velg eksportfilnavn,  bruker  du rullegardinlisten  Se i for  å finne  katalogen  og filen.3.

Klikk  på filen du vil importere.  Denne  legges  til i rullegardinlisten  Filnavn . Klikk  knappen  Åpne  for  å 
importere  brukerlisten.

4.

Etter  å ha  importert  en brukerliste,  vil oppdateringer  fra de  nye filen  gjøres  for  brukere  i databasen.  
Kontroller  alltid  brukeroppdateringene  ved å gå  til menylinjen  og velge Innstillinger  og klikk Brukerkonti  
> Administrer  brukerkonti .

Merk:  Nye brukere  vil få tilordnet  et standard  passord:  passord . Brukerne  kan bruke funksjonen  Endre  
brukerpassord  til å stille  inn passordene.
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Stille  inn  brukerpassordutløp

Brukere  med  tillatelser  som systemadministrator  kan stille inn  en  regel  for passordutløp  for alle  brukere  av 
PharmGuard®  Administrator  og  PharmGuard®  Point  of Care.  Når det  er etablert,  gir  passordutløpet  et ekstra  
nivå  av sikkerhet  ved  å kreve  at brukerne  endrer  sine passord  jevnlig.  Når  passordutløpet  er satt  og en 
brukers  passord  nærmer  seg  denne  datoen,  får brukeren  muligheten  til  å endre  passordet.

Slik  stiller  du brukerpassordutløp:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Brukerkonti  > Brukerpassordutløp .1.

I dialogboksen  Brukerpassordutløp,  velger  du alternativet  Dager  og deretter  stiller  du inn antallet  dager  et 
passord  kan  være  aktivt  før det  løper  ut.

2.

Klikk  OK .3.
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Koble  til en CADD®-Solis  eller CADD®-Solis  VIP pumpe

PharmGuard®  Administrator  kan  konfigureres  for bruk  med  følgende  pumper:

CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2100,  modell  2110)
CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe  (modell  2120)

Når PC-en  kobles  til en pumpe  via  en USB-kabel,  kan PharmGuard®  Administrator  brukes  til å sende et 
protokollbibliotek  eller til  å sende  en protokoll  til pumpen  (kun  CADD®-Solis  VIP  ambulatoriske  
infusjonspumper).  Programmet  kan også  brukes  til å få pumpehistorikk  slik at pumperapporter  kan vises.  I 
tillegg  kreves  denne  tilkoblingen  for å sende  tidsinnstilling  eller aktiva-ID  til  en  CADD®-Solis  ambulatorisk  
infusjonspumpe.

USB-kabeltilkobling

USB-kabelen  krever  en  USB type  A plugg  for å koble  til  PC-en  og en USB  type Mini-B  plugg  for  å koble til 
pumpen.  Dette er en standard  USB-kabel  som kan kjøpes  i en vanlig  dataforretning.

Merk:  Ikke bruk en USB-kabel  på over 2 meter.  Hvis du overskrider  denne  lengden,  kan du øke pumpens  
følsomhet  for ekstern  elektromagnetisk  forstyrrelse.

A - USB-plugg  av  typer  A
B - USB-plugg  type Mini-B
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Arkivere  data

Brukere  med  administratortillatelse  kan  bruke  funksjonen  Arkiver  data  til å flytte  loggdata  for pumpehendelser  
og administratorbruk  fra database  til  en fil for arkivering.  Når  data  arkiveres,  opprettes  en XML-fil  med data fra 
databasen  fra før den valgte  datoen.

Merk:  Følg  institusjonens  prosedyrer  for oppbevaring  av arkiverte  data.

FORSIKTIG:  Funksjonen  Arkiver  data  vil permanent  fjerne  loggdata  for administrator  og pumpedata  fra 
databasen.  Når dataene  har blitt  arkivert,  kan  de  ikke importeres  tilbake  til PharmGuard®-programvaren  for 
visning  eller  rapportering.

Slik  arkiverer  du  data:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Systemverktøy .1.

I dialogboksen  Systemverktøy,  under  fanen Arkiver  data , velger  du tidsperiode  for arkivering.  Alle  
loggdata  før den valgte  datoen  vil bli fjernet  fra  databasen  og arkivert.

2.

Klikk  Bla gjennom  for å velge  et sted  og  et filnavn  som  skal  brukes  til  arkivering.  Klikk deretter  Lagre .3.

Klikk  Arkiver .4.

Når du blir  bedt om å bekrefte,  klikker  du  Ja for  å fortsette  med  arkiveringen  eller Nei  for å avbryte.5.
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Sikkerhetskopiere  databasen

Brukere  med  administratortillatelse  kan  bruke  funksjonen  Sikkerhetskopier  database  til å lagre  en 
sikkerhetskopi  av databasen  i PharmGuard®-programvaren  i en fil for arkivering  og  eventuell  fremtidig  
gjenoppretting.  Den sikkerhetskopierte  databasen  lagres  som en Smiths  Medical  Data-fil  (*.smdb)  som kan  
gis  navn og lagres  et sted  du velger  (f.eks.  en nettverksstasjon  eller  et flyttbart  minne).

Viktig:  Følg institusjonens  prosedyrer  for lagring,  bevaring  og gjenoppretting  av sikkerhetskopierte  databaser.

Advarsel:  Når du gjenoppretter  en database  vil den eksisterende  databasen  bli slettet  (inkludert  alle 
biblioteker,  protokoller  og brukerkontoinnstillinger)  og databasen  gjenopprettes  slik  den var  på tidspunktet  for  
sikkerhetskopieringen.  Din institusjon  bør  følge  en klart  definert  prosedyre  for å evaluere  alle  biblioteker  og 
protokoller  i en gjenopprettet  database  og justere  dem  etter  behov  før biblioteker  eller  protokoller  sendes  til 
pumper.  Hvis ikke,  kan det  føre til dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.

Slik  sikkerhetskopierer  du databasen:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Systemverktøy .1.

I dialogboksen  Systemverktøy  på fanen  Sikkerhetskopier  database , klikker  du  Bla gjennom  for å 
velge  sted og filnavn  som skal  brukes  for sikkerhetskopien.  Deretter  klikker  du  Lagre .

2.

Klikk  Sikkerhetskopier  database .3.

Det  vises  en  melding  når sikkerhetskopieringen  er fullført.  Klikk OK .4.

Slik  stiller  du en påminnelse  om sikkerhetskopiering:

Under  Påminnelse  om sikkerhetskopiering  klikker  du for å velge  På  og  spesifiserer  hvor  mange  Dager  
etter sikkerhetskopiering  av databasen  du ønsker  at Administrator  skal minne  deg på å utføre  en ny 
sikkerhetskopiering.

1.

Klikk  Lagre  innstillinger .2.

Det  vises  en  melding  for å bekrefte  at innstillingene  er lagret.  Klikk  OK .3.

Merk:  En påminnelse  om sikkerhetskopiering  vil kun vises  hvis  du bruker  programmet  Administrator  og 
tidsintervallet  for påminnelse  har utløpt.

©  2019  Smiths  Medical.  Med  enerett.
http://www.smiths-medical.com

http://www.smiths-medical.com


 

Gjenopprette  en database

For å gjenopprette  data  kan brukere  med tillatelse  som systemadministrator  bruke  funksjonen  Gjenopprett  
database  for å gjenopprette  en tidligere  sikkerhetskopiert  database  i PharmGuard®-programvaren.  For å 
gjenopprette  en  database  må en databasetilkobling  etableres.  Dette  kan  være  en ny (tom)  eller eksisterende  
database.  I tillegg  må  du  ha tilgang  til  Smiths  Medical  Data-filen  (*smdb)  for  din  tidligere  sikkerhetskopierte  
database.

Viktig:  Følg institusjonens  prosedyrer  for lagring,  bevaring  og gjenoppretting  av sikkerhetskopierte  databaser.

Advarsel:  Når du gjenoppretter  en database  vil den eksisterende  databasen  bli slettet  (inkludert  alle 
biblioteker,  protokoller  og brukerkontoinnstillinger)  og databasen  gjenopprettes  slik  den var  på tidspunktet  for  
sikkerhetskopieringen.  Din institusjon  bør  følge  en klart  definert  prosedyre  for å evaluere  alle  biblioteker  og 
protokoller  i en gjenopprettet  database  og justere  dem  etter  behov  før biblioteker  eller  protokoller  sendes  til 
pumper.  Hvis ikke,  kan det  føre til dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.

Slik  gjenopprettes  en database:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Systemverktøy .1.

I dialogboksen  Systemverktøy  på fanen  Gjenopprett  database , klikker  du Bla  gjennom  for å velge  
sted og filnavn  som skal  brukes  for sikkerhetskopien.  Deretter  klikker  du Gjenopprett  database . Det 
vises  en melding  når gjenoppretting  av databasen  er fullført.

2.
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Overføre  data

Når du installerer  PharmGuard®  Administrator  4.3,  fjernes  ikke  tidligere  versjoner  av  CADD™-Solis  
Medication  Safety  Software-databasen  og  dens data (dine  protokollbiblioteker  og brukslogger).  Etter 
installasjonen  av PharmGuard®  Administrator  4.3, kan brukere  med tillatelse  som systemadministrator  bruke  
funksjonen  Overfør  data til å overføre  data  fra enhver  CADD™-Solis  Medication  Safety  Software  
3.0/3.1/3.2/3.3-database  til den  nylig installerte  databasen  i PharmGuard®  4.3-programvaren.

Viktig:  Funksjonen  Overfør  data skal  brukes  til å overføre  data  fra en CADD™-Solis  Medication  Safety  
Software  4.2-database  før du bruker  PharmGuard®  Administrator-applikasjonen  til å opprette  nye 
protokollbiblioteker  eller  brukere  i den  nye  databasen.  Dette  er fordi  at når du overfører  data  med funksjonen  
Overfør  data,  slettes  eksisterende  data i destinasjonsdatabasen.

Slik  overfører  du 3.0/3.1/3.2/3.3-data  til en ny 4.3-database:

Gå til menylinjen  og velg  Innstillinger  > Systemverktøy .1.

I dialogboksen  Systemverktøy,  klikk på fanen  Overfør  data .2.

Spesifiser  innstillingene  for Kildedatabase  (CADD™-Solis  Medication  Safety  Software  3.0/3.1/3.2/3.3)  og 
Destinasjonsdatabase  (PharmGuard®  programvare  4.3).  Det er gitt standardverdier  for kildeforekomst,  
port,  bruker-ID  for SQL-server  og passord  for SQL-server.  Angi  datamaskinnavnet  og endre  andre  verdier  
etter behov  for din  kildedatabase.  For destinasjonsdatabasen  (den  nylig  installerte  databasen  i 
PharmGuard®-programvaren  4.3),  angir  du Datamaskinnavn  og  andre  innstillinger  for  tilkobling.  
Standard  tilkoblingsverdier  for destinasjonsdatabasen  er oppgitt  nedenfor:

3.

Forekomst:   SMITHSMEDICAL2
Port:   55000
Bruker-ID  for SQL-server:   Smiths
Passord  for SQL-server:   [ Kontakt  Smiths  Medical  for passord  ]
Databasenavn:   SmithsSolisE

Klikk  Verifiser  datakilder . Spesifisert  kilde og destinasjonsdatabase  evalueres  og kompatibiliteten  
kontrolleres.  Hvis en database  ikke detekteres,  må du sjekke  innstillingene  for  tilkoblingen  og prøve  på 
nytt.

4.

Klikk  Overfør  data  for  å  overføre  data  i kildedatabasen  til destinasjonsdatabasen.5.

En melding  forteller  deg  at denne  handlingen  vil  slette alle  data i destinasjonsdatabasen  på permanent  
vis.  Klikk  OK  for å bekrefte  handlingen.

6.

Overføring  av data  begynner.  Dataoverføring  kan ta flere  minutter  eller mer, avhengig  av mengden  av 
data i din kildedatabase.  En melding  vises  for å bekrefte  vellykket  overføring  av data.  Klikk  OK for å lukke 
denne meldingen.

7.
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Hva er en protokoll?

En protokoll  er en spesifikk  kombinasjon  av behandling,  kvalifikator  og legemiddel  forbundet  med en samling  
av legemiddelleverings-  og andre  pumpeinnstillinger  som  tilsvarer  en leges  forordning.  Protokoller  i 
PharmGuard®-programvaren  lagres  i protokollbiblioteker .

Når du oppretter  protokoller  i PharmGuard®  Administrator,  kan enkelte  parametere  (f.eks.  pasientspesifikke  
parametere)  settes  som  vist  og/eller  redigerbare  når en bruker  sender  en enkelt  protokoll  til en pumpe.  Når 
du velger  en  enkelt  protokoll  for  å sende  til  en pumpe,  vil brukeren  motta pumpeparameterne  som  defineres  i 
protokollen  og  kan gjøre endringer  av alle tilgjengelige  pasientspesifikke  parametere  som forordnet.  Etter  å 
ha stilt  inn alle pasientspesifikke  parametere  og kontrollert  dem slik protokollen  krever,  kan brukeren  sende  
protokollen  til pumpen.

Merk:  PharmGuard®  Administrator  kan  kun  brukes  til å sende en enkelt  protokoll  til en CADD®-Solis  VIP 
ambulatorisk  infusjonspumpe.  For å sende  en enkelt  protokoll  til  en CADD®-Solis  ambulatorisk  
infusjonspumpe,  må du  bruke  PharmGuard®  Point  of Care-programmet.
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Hva er behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler?

PharmGuard®-programvaren  bruker  en kombinasjon  av behandling,  kvalifikator  og legemiddel  som  den  
organisatoriske  metoden  for hver  protokoll  som  tilsvarer  en standardisert  legeforordning.  Hver kombinasjon  
av behandling,  kvalifikator  og  legemiddel  gir en spesifikk  redigerbar  protokoll  med  sine egne  leverings-  og 
pumpeparametere  definert  i protokollen  sammen  med pasientspesifikke  parametere.  Parametere  kan stilles  
inn for å vises eller for  å  kunne  redigeres  av brukeren  under  programmering  av pumpen.

Ettersom  navnet  på behandling,  kvalifikator  og legemiddel  velges  av  brukeren  under  programmering  av 
pumpen,  er det viktig  å bruke  gode  og  beskrivende  navn ved  valg av navn  på behandlinger,  kvalifikatorer  og 
legemidler  og  før  man  spesifiserer  protokoller  i PharmGuard®  Administrator.  Når  du  velger  passende  navn  på 
behandling,  kvalifikator  og legemiddel  for protokollbiblioteket , skal  du gå gjennom  standardiserte  forordninger  
ved din institusjon  og velge  navn  som  følger  samme  struktur.

Når du velger  en protokoll  for  å programmere  en  pumpe:

Behandling  er det  første  brukeren  velger,  etter  behandlingsnavn.  Hvis forordningene  ved  din 
institusjon  er organisert  etter  leveringsrute,  kan  passende  behandlingsnavn  inneholde  IV, Epidural , 
Nerveblokk  osv. Hvis  du ikke bruker  funksjonen  Profil  (tilgjengelig  for CADD®-Solis  protokollbiblioteker)  
til å kategorisere  protokoller  etter  pleieområde,  kan du velge  å bruke  pleieområder  (f.eks.  ICU , 
Onkologi , Pediatri , Fødsel  osv.)  som passende  behandlingsnavn.   

Kvalifikator  er det  andre  brukeren  velger,  etter  kvalifikatornavn.  Et  kvalifikatornavn  kan ses  som  et 
adjektiv  som videre  definerer  en bestemt  behandling.  For  eksempel  hvis  behandlingsnavnet  er 
Onkologi , kan  passende  kvalifikatornavn  være Opioidtolerant  og Opioidsensitiv . Hvis  
behandlingsnavnet  er Epidural , kan  passende  kvalifikatornavn  være Postoperativt  og Fødsel . Hvert  
behandlingsnavn  må ha  et eller  flere kvalifikatornavn  tilordnet.

Legemiddel  er det  tredje  brukeren  velger,  etter legemiddelnavn.  Legemidler  betegnes  med  en 
kombinasjon  av  navn,  konsentrasjon,  enheter  og legemiddel-ID.  Du kan bruke  et legemiddelnavn  mer 
enn  en gang  hvis du gir hvert  legemiddel  en forskjellig  konsentrasjon.  Legemidler  er  spesifikke  for 
protokollbiblioteket  og kan brukes  i hele biblioteket.  I motsetning  til  kvalifikatorer,  behøver  du ikke 
opprette  nye legemidler  for hver behandling.
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Hva er et protokollbibliotek?

Et protokollbibliotek  er en samling  av protokoller . Protokollbiblioteker  (og protokollene  de inneholder)  
opprettes  i PharmGuard®  Administrator.  Brukere  av PharmGuard®-programvare  kan  gis tillatelse  til  å åpne  
utvalgte  protokollbiblioteker  og tillatelse  til å sende  et protokollbibliotek  eller en enkelt  protokoll  til  en pumpe.  
PharmGuard®  Administrator  kan  brukes  til å sende  et protokollbibliotek  til  en pumpe.

PharmGuard®  Administrator  lagrer  protokollbiblioteker  i PharmGuard®-programvarens  database .
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Hva er en profil?

Profiler  gjør  det mulig  å kategorisere  protokoller  på høyt  nivå (f.eks.  etter  pleieområde)  i protokollbiblioteker  
for CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper.  Når profiler  er aktivert  for et protokollbibliotek,  kan  de 
brukes  som  kriterier  når man kjører rapporter  med  bruk av  PharmGuard®  Server.

I et protokollbibliotek  kan alle  protokoller  forbindes  med en eller  flere  profiler.  For eksempel  kan en profil  ved  
navn  Fødsel  inkludere  alle protokoller  som  brukes  på dette  pleieområdet,  mens  en profil ved  navn  Onkologi  
kan inkludere  protokoller  som er spesifikke  for dette  området.  Som  et annet  eksempel  kan en enkelt  protokoll  
ved navn  IV PCA tilordnes  to profiler,  en ved navn  ICU  og en annen  ved  navn Onkologi .

Profiler  kan aktiveres  for et protokollbibliotek  for  en CADD®-Solis  ambulatorisk  infusjonspumpe  fra  fanen  
Generelle  bibliotekinnstillinger . Når  profiler  aktiveres  kan protokoller  tilordnes  en eller flere profiler  når  en  
ny protokoll  legges  til eller  redigeres  eller når  en ny profil  legges  til eller  redigeres  i protokollbiblioteket.
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Hva er en database?

Databasen  er  der  protokollbibliotekene  for  PharmGuard®-programvaren  lagres.  For å opprette  eller  åpne 
protokollbiblioteker  og protokoller  med  PharmGuard®-programvaren,  kreves  tilkobling  til databasen .

Merk:  Databasen  kan eksistere  på en nettverks-PC  eller  server  som kjører  Microsoft®  SQL  Server®  Express  
(en valgfri  komponent  som  installeres  med  PharmGuard®  Administrator),  eller  på en server  som kjører  
Microsoft®  SQL  Server®  2012,  2014,  2016,  2017,  2019. Databasens  innstillinger  for plassering  og tilkobling  
etableres  helst  ved  installasjon  av PharmGuard®-programvaren,  men innstillingene  for databasetilkobling  kan 
endres  når som  helst. For  mer  informasjon,  kontakt  administratoren  med ansvar  for  databasen  ved  din  
institusjon.

For å støtte  andre  installasjoner  av PharmGuard®  Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care  som ikke  
har tilgang  til databasen  via nettverket,  kan PharmGuard®  Administrator-programmet  brukes  til å eksportere  
et protokollbibliotek  fra databasen  til  en fil. Den eksporterte  filen kan overføres  (f.eks.  via CD eller  annet  
flyttbart  minne)  til den andre  PC-en  med  PharmGuard®  Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care og 
importeres.
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Opprette  et nytt  protokollbibliotek

Brukere  med  autorisasjon  som protokolladministratorer  kan  opprette  protokollbiblioteker . Etter at et 
protokollbibliotek  er opprettet,  kan det opprettes  behandlinger,  kvalifikatorer  og  protokoller  for biblioteket.

Merk:  Et nytt protokollbibliotek  kan  også opprettes  på  grunnlag  av et eksisterende  protokollbibliotek .

Slik  oppretter  du et nytt  protokollbibliotek:

Gå til menylinjen  og velg  Fil  > Nytt  bibliotek .1.

I dialogboksen  Nytt  bibliotek,  taster  du inn nytt protokollbiblioteknavn.2.

Merk:  PharmGuard®-programvaren  har  ikke noe verktøy  som sjekker  rettskrivning.  Felter som  tillater 
angivelse  av fritekst  sendes  til pumpen  som angitt  og vist på PC-skjermen.

Fra rullegardinlisten  velger  du  pumpebruksområdet  som det  nye protokollbiblioteket  skal  gjelde  for. Velg 
et av følgende  alternativer  (pumpen  som listes  opp avhenger  av  dine valg  av pumpebruksområder ): 

CADD®-Solis-pumpe
CADD®-Solis  VIP-pumpe

3.

Klikk  OK .4.

Det  nye  protokollbiblioteket  legges  til  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek . For  å gjøre endringer  
av et nytt  bibliotek,  må det første  velges.

5.

Fra fanen Generelle  bibliotekinnstillinger  kan  du: 
Angi en bibliotekbeskrivelse .a.

Bruke  knappen  Bibliotekversjon  til å øke  bibliotekversjonen  til neste  hovedversjonsnummer.  
(Du vil kanskje  stille  inn bibliotekversjon  etter  å ha satt  opp  behandlinger,  kvalifikatorer  og 
legemidler , spesifisert  protokoller  for protokollbiblioteket  og validert  protokollbiblioteket  for  bruk.)

b.

Aktivere  profiler  (kun for protokollbiblioteker  for  CADD®-Solis  pumper).  Profiler  kan brukes  til å 
representere  pleieområder  som  du kan forbinde  protokoller  med.

c.

Under  Point  of Care-innstillinger  (kun for protokollbiblioteker  for CADD®-Solis  pumper),  aktiver  
Point of Care-alternativer  for  protokoller  du spesifiserer  og  som krever  at bruker  logger  på, 
og still  inn tid for  Auto-avlogging  for PharmGuard®  Point of Care-brukere.

d.

6.

Merk:  For å endre  brukerkonti  og sette  opp brukertilgang  til dette  protokollbiblioteket,  velger  du Innstillinger  
> Brukerkonti  > Administrer  brukerkonti .

©  2019  Smiths  Medical.  Med  enerett.
http://www.smiths-medical.com

http://www.smiths-medical.com


Opprette  et nytt  protokollbibliotek  basert  på et eksisterende  protokollbibliotek

Et nytt  protokollbibliotek  kan opprettes  basert  på et som allerede  eksisterer,  ved  å starte med en kopi av et 
annet bibliotek.  Et nytt  bibliotek  som  opprettes  på denne  måten  vil inneholde  samme  brukerkonti,  
behandlinger,  kvalifikatorer,  legemidler  og protokoller  som det  tidligere  eksisterende  biblioteket  (oppføringer  i 
loggrapporter  kopieres  ikke  til det  nye  biblioteket).

Etter  at det  nye  biblioteket  er opprettet,  kan du modifisere  det uten  at det innvirker  på innholdet  i det 
opprinnelige  biblioteket.

Slik  oppretter  du et nytt  protokollbibliotek  fra et eksisterende:

Gå til menylinjen  og velg  Fil  > Lagre  bibliotek  som .1.

Gå til listen  Fra  eksisterende  protokollbibliotek  og klikk  for å velge protokollbiblioteket  du  vil  basere  
det  nye  protokollbiblioteket  på.

2.

I tekstboksen  Lagre  bibliotek  som , taster  du inn ønsket  navn  på  det nye protokollbiblioteket.3.

Klikk  OK .4.

Det  nye  protokollbiblioteket  legges  til  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek . For  å gjøre 
endringer  av et  nytt  bibliotek,  må det første  velges.

5.

Fra fanen Generelle  bibliotekinnstillinger  kan  du:

Angi en bibliotekbeskrivelse .a.

Bruke  knappen  Bibliotekversjon  til å øke  bibliotekversjonen  til neste  hovedversjonsnummer.  
(Du vil kanskje  stille  inn bibliotekversjon  etter  å ha satt  opp  behandlinger,  kvalifikatorer  og 
legemidler , spesifisert  protokoller  for protokollbiblioteket  og validert  protokollbiblioteket  for  bruk.)

b.

Aktivere  profiler  (kun for protokollbiblioteker  for  CADD®-Solis  pumper).  Profiler  kan brukes  til å 
representere  pleieområder  som  du kan forbinde  protokoller  med.

c.

Under  Point  of Care-innstillinger  (kun for protokollbiblioteker  for CADD®-Solis  pumper),  aktiver  
Point of Care-alternativer  for  protokoller  du spesifiserer  og  som krever  at bruker  logger  på, 
og still  inn tid for  Auto-avlogging  for PharmGuard®  Point of Care-brukere.

d.

6.

MERK:  Protokoller  som var tilgjengelige  for  å sende  til pumpen  i det  tidligere  eksisterende  
protokollbiblioteket,  er ikke  stilt som  aktive  i det  nye  protokollbiblioteket  og vil derfor  ikke overføres  til en 
pumpe.  For å gjøre  en protokoll  aktiv,  se Protokolldetaljer .

MERK:  For å endre  brukerkonti  og sette  opp  brukertilgang  til dette  biblioteket,  velger  du  Innstillinger  > 
Brukerkonti  > Administrere  brukerkonti .
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Vise en sammendragsrapport  for bibliotek

På fanen Generelle  bibliotekinnstillinger  kan  du  for valgt  protokollbibliotek  vise en sammendragsrapport  
som inneholder  informasjon  om protokollbiblioteket  og alle dets  aktive  protokoller.

Sammendragsrapporten  for bibliotek  kalles  Alle aktive  protokoller  og inkluderer  følgende  informasjon  for det 
valgte  protokollbiblioteket:

Navn
Versjon
Dato/tid  for siste  modifikasjon
Antall  protokoller
Beskrivelse
En liste  med  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler  som  brukes  i de  aktive  protokollene

Slik  viser  du rapporten  Alle  aktive  protokoller:

På fanen Generelle  bibliotekinnstillinger , under  Sammendragsrapport  for bibliotek,  klikker  du  
knappen  Vis rapport .

1.

Rapporten  Alle aktive  protokoller  vises.  Hvis rapporten  er på flere  sider,  kan du bruke  
navigasjonskontrollene  i rapportvisningens  verktøylinje  til å vise andre sider  i rapporten.  I tillegg  kan 
rapporten  skrives  ut eller  eksporteres  med knappene  på  verktøylinjen.  Hold markøren  over  enhver  
knapp  på verktøylinjen  for å vise  et  verktøytips  som beskriver  knappens  funksjon.

2.
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Aktivere  profiler

Profiler  kan aktiveres  for et bibliotek  for en CADD®-Solis  pumpe.

Velg biblioteket,  gå til fanen Generelle  bibliotekinnstillinger  og klikk  i avmerkingsboksen  Aktiver  profiler  for å 
aktivere  eller  deaktivere  profiler  for dette biblioteket.  For  å deaktivere  profiler  for et bibliotek,  må alle 
protokoller  først  avordnes  profiler.
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Innstillinger  for  PharmGuard®  Point  of Care

På fanen Generelle  bibliotekinnstillinger  kan  du  for det valgte  protokollbiblioteket  velge  innstillinger  som 
gjelder  PharmGuard®  Point  of Care-brukere  for protokoller  for CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper.

PharmGuard®  Point  of Care-innstillinger  inkluderer:

Aktiver  Point  of Care-alternativer:  Merk  av dette  alternativet  for å aktivere,  for  brukere  av 
PharmGuard®  Point  of Care,  alle redigerbare  protokollparametere  og generelle  innstillinger,  inkludert  
legemiddelverifisering,  verifisering  av ekstra  pleier,  krever  kommentar  og vektbaserte  innstillinger.  Når  
dette alternativet  er  aktivert,  er innstillingene  for Krever  at bruker  logger  på,  beskrevet  nedenfor,  også  
tilgjengelige.

Krever  at bruker  logger  på:  Velg  dette alternativet  for å kreve  at PharmGuard®  Point  of  Care-brukere  
logger  seg  på. Når dette alternativet  velges,  kan du stille en tid for  auto-avlogging  som  automatisk  logger  
brukeren  av PharmGuard®  Point  of Care  ut etter det spesifiserte  tidsintervallet  i minutter  med 
uvirksomhet.
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Bruke protokollbiblioteker

Etter  at et protokollbibliotek  er opprettet,  er det  flere  måter  dette biblioteket  kan brukes,  avhengig  av systemet  
ditt:

Sende  et protokollbibliotek  til en CADD®-Solis  eller  CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe.  
Brukere  med  Send biblioteker -tillatelse  og Bibliotektillatelser  til  minst  et protokollbibliotek  med  en  
aktiv,  ikke  vektbasert  protokoll,  kan sende  et protokollbibliotek  til en CADD®-Solis  eller CADD®-Solis  VIP 
ambulatorisk  infusjonspumpe.

Eksportere  et protokollbibliotek  som kan brukes  av en annen  installasjon  av PharmGuard®  
Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care.  Ethvert  protokollbibliotek  i den tilkoblede  databasen  kan 
eksporteres  til en kryptert  datafil  som kan  lagres  på en CD eller  annet  flyttbart  minne  slik  at  den kan 
importeres  av en annen  installasjon  av PharmGuard®  Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care.

Pakke  et protokollbibliotek  for  bruk med PharmGuard®  Server . Etter  at en  pakke er opprettet,  kan  
PharmGuard®  Server  brukes  til  trådløs  utsending  av pakker  til flere pumper.  Kun systemer  som har både 
PharmGuard®-programvare  og PharmGuard®  Server  vil  kunne bruke  pakker  med PharmGuard®  Server.
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Slette  et protokollbibliotek

Når du sletter  et protokollbibliotek,  blir  alle  behandlinger,  kvalifikatorer,  legemidler  og protokoller  i dette  
protokollbiblioteket  slettet.  For at du skal kunne  vise loggrapporter  for et slettet  protokollbibliotek,  blir imidlertid  
loggoppføringene  bevart  i PharmGuard®-programvarens  database.

Slik  sletter  du et protokollbibliotek:

Gå til menylinjen  og velg  Fil  > Slett bibliotek .1.

I dialogboksen  Slett bibliotek,  velger  du protokollbiblioteket  du  vil  slette.2.

Klikk  OK .3.
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Eksportere  et protokollbibliotek

Ethvert  protokollbibliotek  i den tilkoblede  databasen  kan eksporteres  til en kryptert  datafil  som  kan  lagres  på 
en CD eller  annet  flyttbart  minne  slik  at  den kan importeres  av en annen  installasjon  av PharmGuard®  
Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care.  Dette  er  nyttig  i tilfeller  der  en  annen  installasjon  av 
PharmGuard®  Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care  ikke er i nettverket  og/eller  ikke har tilgang  til 
databasen,  eller for  å gi en annen  administratorbruker  en redigerbar  kopi  av protokollbiblioteket.

Når du eksporterer  et protokollbibliotek,  kan  du velge  om du også vil  inkludere  informasjon  om  brukerkonti,  
brukslogger  og pumpelogger.  Du kan også  sette  alle protokoller  i protokollbiblioteket  som ikke aktive  i den 
eksporterte  filen (etter  importen  vil det  kreves  at  protokollene  redigeres/gjennomgås  og settes  som aktive  
med bruk av  PharmGuard®  Administrator  for å kunne  sendes  til en pumpe).

Merk:  Brukere  kan også  sende  et  protokollbibliotek  til en CADD®-Solis  eller CADD®-Solis  VIP  ambulatorisk  
infusjonspumpe  eller  eksportere  et protokollbibliotek  for  bruk  med PharmGuard®  Server .

Slik  eksporterer  du et protokollbibliotek:

Gå til menylinjen  og velg  Fil  > Eksporter  bibliotek .1.

I dialogboksen  Eksporter  bibliotek,  velger  du protokollbibliotekene  du vil  eksportere.2.

Still  Eksportalternativer  etter ønske:3.
Inkluder  brukere : Inkluder  all brukerkontoinformasjon  fra  databasen.

Inkluder  brukslogger : Inkluder  loggoppføringer  forbundet  med  protokollbiblioteker.

Inkluder  pumpelogger : Inkluder  pumpelogginformasjon  forbundet  med  protokollbiblioteker.

Eksportere  protokoller  som ikke  aktive : Som standard  vil hver  protokoll  behold  sin aktive  eller  
ikke  aktive  status  på  eksporttidspunktet.  Velg  "Eksporter  protokoller  som ikke  aktive"  for å sette  alle 
protokoller  i de eksporterte  protokollbibliotekene  som inaktive.  Når en protokoll  er satt  som inaktiv,  
kan den  ikke  sendes  til pumpen  før protokollen  har  blitt revidert/gjennomgått  og satt som aktiv  i 
PharmGuard®  Administrator-applikasjonen.

Klikk  OK .4.

I dialogboksen  Eksporter  bibliotek,  velger  du et sted å lagre  filen, tast  et  filnavn  og klikk  Lagre .5.

De eksporterte  protokollbibliotekene  lages som  en databasefil  (*.smd-fil)  på ditt  valgte  sted.
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Importere  et protokollbibliotek

Brukere  med  tillatelse  som  protokolladministrator  kan importere  protokollbiblioteker  fra annen  PharmGuard®-
programvares  4.3-database  eller  fra en tidligere  eksportert  databasefil.  For å importere  protokollbiblioteker,  
må databasen  eller  databasefilen  du importerer  fra være  fra samme  versjon  av PharmGuard®  Administrator.

Ved import  av et protokollbibliotek,  hjelper  flere  valg deg  med å importere  brukere,  bruks-  og pumpelogger  og 
med å sette  importerte  protokoller  som inaktive.

Slik  importerer  du  et protokollbibliotek  fra en databaseserver  eller  fil:

Gå til menylinjen  og velg  Fil  > Importer  bibliotek . Dialogboksen  Importer  bibliotek  vises.1.

For å importere  fra  en annen databaseserver,  velger  du Importer  fra server  og angir  servernavn  og 
avanserte  innstillinger  for  tilkobling  (standardverdier  er gitt)  for  databaseserveren.

2.

– ELLER  –

Hvis du importerer  fra en tidligere  eksportert  databasefil,  velger  du  Importer  fra  fil, klikker  Bla gjennom  
og velger  plasseringen  og filnavnet  for den eksporterte  databasefilen  (*.smd-filen).

Hvis du ikke allerede  er logget  på med  system-  eller administratorrettigheter,  går du til  området  Kontroller  
tillatelse  og angir  en bruker-ID  og et brukerpassord  for  en  bruker  med  system-  eller  
administratorrettigheter.

3.

Klikk  Få bibliotekliste . Valgt  databaseserver  eller  fil  leses,  og en  liste med  protokollbiblioteker  vises. For 
å vise  et protokollbiblioteks  beskrivelse,  dato/tid  for siste  endring  og  versjonsnummer,  klikker  du for å 
velge  det.

4.

Klikk  for  å plassere  et hakemerke  ved siden  av protokollbibliotekene  du vil  importere.5.

Still  inn importalternativer  ved  å klikke  og plassere  et hakemerke  ved siden  av de ønskede  valgene:6.
Importer  brukere:  Alle  brukere  i databaseserveren  eller filen  skal  kopieres  inn i den tilkoblede  
databasen.  Nye brukere  vil bli  lagt til,  eksisterende  brukere  vil få sine tillatelser  oppdatert  (inkludert  
alle  brukerpassord)  og ingen  brukere  vil bli slettet.

Importer  brukslogger:  Alle brukslogger  i databaseserveren  eller  filen skal  kopieres  inn i den  
tilkoblede  databasen.

Importer  pumpelogger:  All pumpelogginformasjon  skal  kopieres  inn  i den tilkoblede  databasen.

Importer  protokoller  som  ikke aktive:  Alle protokoller  som importeres  fra  databaseserver  eller  fil 
skal  som standard  settes  som inaktive  når de kopieres  inn  i databasen.  Når en protokoll  er satt  som  
inaktiv,  kan den  ikke sendes  til pumpen  før protokollen  har blitt  revidert/gjennomgått  og satt  som 
aktiv  i PharmGuard®  Administrator-applikasjonen.

Merk:  Importalternativene  vil ikke  være  tilgjengelige  for valg  hvis  kildeserveren  eller  filen ikke  inneholder  
relevante  data.  For eksempel  vil  brukslogger  ikke være tilgjengelige  for  import  hvis  protokollbibliotekene  
ble eksportert  uten  å inkludere  brukslogger.

Klikk  OK for å importere  valgte  protokollbiblioteker.7.
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Oppdatere  og gjenopprette  et protokollbibliotek

Brukere  med  tillatelse  som  protokolladministrator  kan bruke  funksjonen  Oppdater  bibliotekversjon  til å øke 
protokollbibliotekets  versjon  til neste  hovednummer  (dvs.  3.0, 4.0 osv.),  som  oppretter  en  
gjenopprettingspunkt  som kan brukes  senere  hvis  det  blir behov  for å gjenopprette  denne  versjonen  av 
protokollbiblioteket.  Funksjonen  vil også  oppdatere  versjonsnummeret  for  biblioteket  (f.eks.  hvis nåværende  
bibliotek  er versjon  4.0 og  du velger  å gjenopprette  bibliotekversjon  3.0,  vil  bibliotekets  versjonsnummer  etter  
gjenoppretting  bli 5.0).

Merk:  Å modifisere  et protokollbibliotek  (f.eks.  ved å opprette  nye protokoller,  redigere  en protokoll  osv.)  øker  
det  minste  versjonstallet  for  protokollbiblioteket  (f.eks.  fra 2.2 til 2.3). En  økning  av et mindre  versjonstall  
oppretter  ikke noe  gjenopprettingspunkt.  Et  gjenopprettingspunkt  kan  kun  opprettes  ved  å oppdatere  
versjonen  til protokollbiblioteket  som beskrevet  nedenfor.

Oppdatere  en protokollbibliotekversjon

En oppdatering  av en bibliotekversjon  lagrer  kun  en gjenopprettbar  versjon  av biblioteket,  men sender  ikke 
protokollbibliotek  eller protokoll  til en pumpe  og hindrer  heller  ikke fremtidige  endringer  av protokollbiblioteket.

Slik oppdaterer  du bibliotekversjonen:

Velg protokollbiblioteket  du vil  oppdatere.1.

Gå til fanen  Generelle  bibliotekinnstillinger  og  klikk  Bibliotekversjon .2.

I dialogboksen  Administrer  versjon  på fanen Oppdater  bibliotekversjon , vises  nåværende  
protokollbibliotek  sammen  med versjonsnummeret  biblioteket  vil få når det oppdateres.  For  eksempel  vil 
et  bibliotek  med versjonsnummer  2.1 bli endret  til versjon  3.0.

Klikk  Oppdater .3.
Merk:  Etter at et protokollbibliotek  sendes  til en pumpe  med  funksjonen  Send  bibliotek , kan bibliotekets  
navn  og versjonsnummer  vises  på  skjermbildet  Sammendrag  protokollbibliotek  på  CADD®-Solis  og 
CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper.

Gjenopprette  en protokollbibliotekversjon

Brukere  med  tillatelse  som  protokolladministrator  kan bruke  funksjonen  Gjenopprett  bibliotekversjon  til å 
gjenopprette  en  tidligere  oppdatert  versjon  av protokollbiblioteket  (et hovedversjonstall  som 3.0,  4.0  osv.).  En  
gjenoppretting  av protokollbibliotekets  versjon  erstatte  det  nåværende  protokollbiblioteket  med versjonen  du 
velger  å gjenopprette.

Slik gjenoppretter  du en tidligere  protokollbibliotekversjon:

Gå til fanen  Generelle  bibliotekinnstillinger  og  klikk  Bibliotekversjon .1.

I dialogboksen  Administrer  versjon,  klikk  på fanen  Gjenopprett  bibliotekversjon .2.

Fra listen  med tidligere  oppdaterte  og tilgjengelige  bibliotekversjoner,  klikker  og velger  du versjonen  du vil 
gjenopprette.

3.

Alternativt  kan du klikke  og merke  av i boksen  ved  siden  av Gjenopprett  protokoller  som ikke  aktive  
hvis  du vil  at  protokollene  i det  gjenopprettede  biblioteket  ikke skal  settes  som aktive  ved gjenoppretting.  
Hvis dette  alternativet  velges,  må hver protokoll  i det gjenopprettede  protokollbiblioteket  gjennomgås,  
redigeres  (ved  behov)  og settes  som  aktiv  før den  kan  sendes  til en pumpe.  Hvis  du  ikke velger  
Gjenopprett  protokoller  som  ikke aktive,  vil  hver  protokoll  beholde  statusen  aktiv  eller  ikke  aktiv  den 
hadde når oppdateringen  ble gjennomført  for denne  versjonen.

4.



Klikk  Gjenopprett .5.
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Opprette  en bibliotekfolder  for bruk  med PharmGuard®  Server

Brukere  med  protokolladministrator-  eller  systemadministrator -rettigheter  og bibliotekrettigheter  kan 
opprette  en kryptert  protokollbibliotekpakke  for bruk med  PharmGuard®  Server.  Etter  at en folder  er  opprettet,  
kan PharmGuard®  Server  brukes  til trådløs  utsending  av foldere  til flere  pumper.  Kun systemer  som har både  
PharmGuard®-programvare  og PharmGuard®  Server  vil  kunne bruke  foldere  med  PharmGuard®  Server.

Merk:  Brukere  kan også  sende  et  protokollbibliotek  til en CADD®-Solis  eller CADD®-Solis  VIP  ambulatorisk  
infusjonspumpe  eller  eksportere  et protokollbibliotek  som kan brukes  av en annen  installasjon  av  
PharmGuard®  Administrator  eller  PharmGuard®  Point  of Care.

Slik  oppretter  du en bibliotekfolder  for å sende  til PharmGuard®  Server:

I PharmGuard®  Administrator,  velg Fil > Opprett  folder .1.

I dialogboksen  Opprett  folder  for PharmGuard®  Server,  velger  du protokollbiblioteket  du vil  sende til 
PharmGuard®  Server. Merk:  Dialogboksen  Opprett  folder  for  PharmGuard®  Server  viser  kun 
protokollbiblioteker  som inneholder  aktive,  ikke vektbaserte  protokoller.

2.

Klikk  OK .3.

I dialogboksen  Opprett  bibliotekfolder,  angi et navn  for  folderfilen  for PharmGuard®  Server  (.cpkg)  og  
stedet  der folderfilen  vil  bli lagret.

4.

Klikk  Lagre . Det  vises  en melding  for å bekrefte  at den  krypterte  bibliotekfolderen  ble  korrekt  opprettet.  
Klikk  OK for å lukke  denne  meldingen.

5.

Merk:  Hvis  administratoren  ikke har gitt brukeren  nødvendige  tillatelser  (protokolladministrator  eller  
systemadministrator ), eller  hvis  ingen  protokoller  er gjort  aktive  i biblioteket,  vil brukeren  ikke kunne  opprette  
en bibliotekfolder.  Enhver  av følgende  forhold  kan også  gjøre  det umulig  å opprette  en  bibliotekfolder:

Alle  protokoller  i biblioteket  er vektbaserte  protokoller
Profiler  er aktivert  i biblioteket,  men ingen  profiler  er  opprettet  for biblioteket
Profiler  er aktivert  og opprettet  i biblioteket,  men  ingen protokoller  er tilordnet  profilene
Alle  protokoller  tilordnet  profilene  i biblioteket  er enten  inaktive  eller  vektbaserte
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Oppsett  av behandling,  kvalifikator  og legemiddel

Fanen  Oppsett  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler  er hvor du oppretter  og redigerer  
behandlingene,  kvalifikatorene  og legemidlene  som brukes  til  å bygge  protokoller  for  protokollbiblioteket  og 
dine spesifikke  pumpebruksområder.  Hver  behandling,  kvalifikator  og legemiddel  på listen har en "I bruk"-
kolonne  som indikerer  om den  er spesifisert  i en protokoll  eller ikke.

Merk:  For informasjon  om behandlinger  og leveringsmoduser  som  finnes  for din  valgte  pumpe,  henvises  du  til 
produktdokumentasjonen  som  følger  med pumpen.

Merk:  For den  japanske  språkversjonen  av CADD®-Solis  pumpe  og PharmGuard®  Administrator,  støttes  kun 
tegnsettene  Katakana  og Latin-1  for profil,  behandling,  kvalifikator,  legemiddelnavn,  klinisk  veiledning  og 
støttemelding.  Tegnsettet  Latin-1  inneholder  engelske  tegn og vesteuropeiske  aksenttegn  som:  Á, É, ö. Kun 
protokoller  som opprettes  med  tegnsettene  Katakana  og Latin-1  vil kunne  sendes  til en pumpe.  Hvis  det  
brukes  Kanji-tegn,  vil programvaren  ikke tillate  at protokollen  sendes  til pumpen.

Merk:  PharmGuard®-programvaren  har ikke  noe  verktøy  som sjekker  rettskrivning.  Felter  som tillater  
angivelse  av fritekst  sendes  til pumpen  som  angitt  og vist  på PC-skjermen.

I dette avsnitt:

Legge  til en ny behandling
Legge  en ny kvalifikator  til  en behandling
Legge  til et nytt  legemiddel

Legge  til  en ny behandling

Merk:  Protokollbiblioteker  for CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper  inkluderer  forhåndsdefinerte  
behandlinger  som svarer  til infusjonsmodusene  som finnes  i  pumpen.  For denne pumpen  kan  du  ikke 
opprette  andre  behandlinger.  Du kan  begynne  å legge  til nye kvalifikatorer  og legemidler  (se avsnittet  
nedenfor).

Slik legger  du til en ny  behandling  (kun  for CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper):

Velg protokollbiblioteket  der du vil  legge til en  ny behandling.1.

På fanen Oppsett  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler , i boksen  Behandlinger,  klikker  du Ny.2.

I dialogboksen  Ny behandling  taster  du inn det  nye behandlingsnavnet  (f.eks.  IV PCA).  Antallet  tegn  som 
kan brukes  til behandlingsnavn  er  begrenset  av pumpedisplayet.  Programvaren  vil ikke tillate  at  du angir  
et navn  som  er lenger  enn pumpens  display  vil tillate.

3.

Om ønskelig  legger  du  til behandlingsmerknader  som  vil vises til brukerne  av PharmGuard®  Point  of  
Care  eller  PharmGuard®  Administrator.

4.

Klikk  OK . Etter å ha opprettet  en behandling,  kan  du  gå videre  med å opprette  kvalifikatorer  for  
behandlingen.

5.

Merk:  Du kan  redigere  en behandling  senere  ved å velge  behandlingen  og klikke Rediger . 
Behandlingsnavnet  kan ikke redigeres  hvis det er "i bruk" i en protokoll.  Behandlingsmerknader  kan redigeres  
når som helst.

Legge  en  ny kvalifikator  til en behandling

Kvalifikatorer  er  spesifikke  for en valgt  behandling.  Slik  legger  du en ny  kvalifikator  til en  behandling:

Påse at du har  det ønskede  protokollbiblioteket  og behandlingen  valgt  på fanen  Oppsett  behandlinger , 
kvalifikatorer  og legemidler .

1.



I boksen  Kvalifikatorer  for behandling,  klikk Ny.2.

I dialogboksen  Ny kvalifikator  for behandling  taster  du inn kvalifikatornavnet  (f.eks.  Voksne).  Antallet  tegn  
som kan brukes i kvalifikatornavn  er begrenset  av pumpedisplayet.  PharmGuard®-programvaren  vil ikke 
la deg angi  et  navn som  er lenger  enn  det pumpedisplayet  vil tillate.

3.

Om ønskelig  legger  du  til kvalifikatormerknader  som vil vises  til brukerne  av  PharmGuard®  Point  of  Care 
eller  PharmGuard®  Administrator.

4.

Klikk  OK .5.

Merk:  Du kan  redigere  en kvalifikator  senere  ved å velge  behandlingen  og kvalifikatoren  og klikke  Rediger . 
Kvalifikatornavnet  kan  ikke redigeres  hvis  det  er "i bruk"  i en protokoll.  Kvalifikatormerknader  kan redigeres  
når som helst.

Legge  til  et nytt legemiddel

Hvert  legemiddel  tildeles  en kombinasjon  av navn/konsentrasjon/enheter/legemiddel-ID.  Du kan bruke et 
legemiddelnavn  mer enn  én  gang  hvis  du  tildeler  en forskjellig  konsentrasjon  for hver  oppføring  på listen.  
Hvert  legemiddel  kan tilordnes  en legemiddel-ID  som kan brukes  til kontroll  når legemidlet  gis.

Merk:  Legemidler  er spesifikke  for  protokollbiblioteket  og kan  brukes  overalt  i dette.  I motsetning  til  
kvalifikatorer,  behøver  du ikke å opprette  nye legemidler  for hver  behandling.  Legemidler  kan brukes  i flere 
behandlinger.

Slik legger  du til et nytt  legemiddel:

Påse at du har  det ønskede  protokollbiblioteket  valgt på fanen  Oppsett  behandlinger , kvalifikatorer  og 
legemidler .

1.

I boksen  Legemidler,  klikk  Nytt .2.

I dialogboksen  Nytt  legemiddel  angir du legemiddelnavn,  enheter  (kun PCA-protokoller),  konsentrasjon  
(kun PCA-protokoller)  og en unik legemiddel-ID  (ikke  mer  enn  20 tegn)  hvis  det  vil  være  behov  for  
legemiddelverifisering.  Antallet  tegn  som kan brukes  til legemiddelnavn  er begrenset  av pumpedisplayet.  
Programvaren  vil ikke tillate  at du angir  et navn  som er lenger  enn pumpens  display  vil tillate.

3.

Merk:  Milligram  og mikrogram-enheter  brukes kun  i PCA-behandlinger.  I protokollbibliotekene  som 
bygges  for CADD®-Solis  VIP pumper,  vil  legemidler  med  enhetene  milligram  og mikrogram  kun være 
tilgjengelige  for bruk når det opprettes  nye PCA-behandlingsprotokoller.

Merk:  Hvis  det spesifiseres  i en protokoll  (på skjermbildet  Protokolldetaljer ) at det kreves  
legemiddelverifisering,  må brukeren  av PharmGuard®  Administrator  eller PharmGuard®  Point  of  Care 
verifisere  legemiddel-ID  før  en  enkelt  protokoll  kan lastes  ned på pumpen.  For  å gjøre  dette  må brukeren  
angi en legemiddel-ID  ved å taste  den  inn eller ved  å bruke  en  strekkodeskanner  til  å  lese 
strekkodeetiketten  (se Skrive  ut strekkodeetiketter  for  legemidler  for  mer  informasjon).

ADVARSEL:  Når  du tilordner  en legemiddel-ID  til et legemiddel  med bruk  av en  strekkodeskanner  eller  
et tastatur,  må du  visuelt  kontrollere  at strekkodeinformasjonen  har  blitt  angitt.  Hvis dette ikke gjøres,  
kan det  føre til uønsket  levering  av legemidler  og, avhengig  av typen  legemiddel  som  gis,  til  dødsfall  
eller  alvorlig  pasientskade.

Klikk  OK .4.

I dialogboksen  Verifiser  nytt  legemiddel,  må  du kontrollere  at  legemiddelinformasjonen  du  anga  er 
korrekt.  Merk  av i boksen  ved siden  av hvert  element  etter  at  du har verifisert  informasjonen,  og klikk  OK .

5.

Merk:  Etter at et legemiddel  er lagt  til, kan kun legemiddel-ID  redigeres.  Dette  gjøres  ved  å velge legemidlet  
og klikke  Rediger .
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Tilordne  en legemiddel-ID

En alfanumerisk  legemiddel-ID  kan tilordnes  når du legger  til  et nytt legemiddel,  eller  ved å redigere  et 
eksisterende  legemiddel  på fanen  Oppsett  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler . Legemiddel-ID  brukes  
som en unik  identifikator  for en bestemt  kombinasjon  av legemiddel  og konsentrasjon.

Når innstillingen  Krever  legemiddelverifisering  aktiveres  for en protokoll  på skjermbildet  Protokolldetaljer , 
kreves  det  at  brukeren  av PharmGuard®  Administrator  eller PharmGuard®  Point  of Care  verifiserer  
legemiddel-ID.  Dette gjøres ved  å angi legemiddel-ID  manuelt  via tastaturet  eller ved å skanne  en 
strekkodeetikett  på et  legemiddel  med en strekkodeskanner.

ADVARSEL:  Når  du skanner  en strekkode  for å tilordne  et legemiddel,  må du alltid  kontrollere  at korrekt  
strekkodeinformasjon  har  blitt  lagt inn i programmet  etter skanningen.  Hvis  dette  ikke gjøres,  kan det  føre  til 
uønsket  programmering  av pumpen  og, avhengig  av typen  legemiddel  som gis, til dødsfall  eller alvorlig  
pasientskade.

Merk:  For å skanne  en legemiddel-ID-strekkode,  må en strekkodeskanner  konfigurert  som en 
grensesnittsanordning  for menneske/maskin,  kompatibel  med  strekkodeformatet  Code  128,  kobles  til en PC. 
For oppsett  av skanneren  henvises  du til anvisningen  fra produsenten  av  strekkodeskanneren.

Andre  hensyn  å ta ved strekkodeskanning  med  PharmGuard®-programvaren:

Det  må angis  en strekkode  om gangen,  det tillates  ikke  å angi  serier.

1D-strekkoder  skrives  ut, men 2D-skannere  kan brukes  til å lese strekkodene.

Hvis det påvises  en feil under  skanningen,  må du sjekke  posisjonen  til versallåsen  ("Caps  Lock")  på 
tastaturet.
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Skrive  ut strekkodeetiketter  for legemidler

Strekkodeetiketter  som er  minst  3,81 cm høye og 7,62  cm brede,  kan  skrives  ut for legemidler  definert  i alle 
protokollbiblioteker  i databasen  til PharmGuard®-programvaren.  Legemidlenes  strekkodeetiketter  inkluderer  
en 1D  strekkode  (i formatet  Code  128)  som  representerer  legemiddel-ID,  tekst for legemiddel-ID,  
legemiddelnavn  og legemiddelkonsentrasjon  med enheter  (hvis  aktuelt).

ADVARSEL:  Når  du bruker  utskrevne  strekkodeetiketter  til å identifisere  legemidler,  må institusjonen  følge  en 
klart  definert  prosedyre.  Hvis dette  ikke  gjøres,  kan det  føre  til uønsket  levering  av  legemidler  og,  avhengig  av 
typen  legemiddel  som gis, til dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.

Merk:  For installasjon  av skriver,  henvises  du til  skriverprodusentens  instruksjoner.

Slik  skriver  du ut  en  strekkodeetikett  for  legemiddel:

Når du er logget  på og har valgt  relevant  protokollbibliotek,  klikker  du fanen  Oppsett  behandlinger,  
kvalfikatorer  og legemidler , velger  ønsket  legemiddelnavn  og klikker  deretter  Skriv  ut  strekkode .

1.

– ELLER  –

Gå til  menylinjen  uten å logge  på og  velg Skriv  ut strekkode  >  Skriv  ut strekkode , klikk på ønsket  
legemiddelnavn  forbundet  med  relevant  protokollbibliotek  og klikk Skriv  ut.

I dialogboksen  Skriv  ut  strekkode  vises  en forhåndsvisning  av strekkodeetiketten.  Kontroller  at  korrekt  
legemiddel-ID,  legemiddelnavn  og legemiddelkonsentrasjon  vises.

2.

Klikk  Skriv  ut.3.

I dialogboksen  Skriv  ut  listes  dine installerte  skrivere  opp.  Klikk  for å velge  ønsket  skriver  og utskriftsvalg,  
og klikk deretter  Skriv  ut.

4.

ADVARSEL:  Når  du skriver  ut strekkodeetiketter,  må du visuelt  kontrollere  at etikettene  tilsvarer  
legemidlet.  Hvis dette  ikke  gjøres,  kan det  føre  til uønsket  levering  av legemidler  og,  avhengig  av typen  
legemiddel  som gis,  til dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.
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Legge  til eller redigere  en protokoll

Etter  å  ha opprettet  et nytt protokollbibliotek  og lagt  til behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler , kan du legge  
til eller  redigere  protokollene  i protokollbiblioteket.  Når du legger  til eller  redigerer  en protokoll,  velger  du 
behandling,  kvalifikator  og legemiddel  for protokollen,  deretter  spesifiserer  du dens  leveringsparametere,  
alarminnstillinger  og andre  pumpeinnstillinger.  Når du setter  opp en protokoll,  kan du i tillegg  stille  inn enkelte  
protokollparametere  som skrivebeskyttet  eller modifiserbare  i applikasjonen  PharmGuard®  Administrator  eller  
PharmGuard®  Point  of Care  når protokollen  sendes  til  en pumpe.

Merk:  For informasjon  om behandlinger,  infusjonsmoduser  og innstillinger  som finnes  for din valgte  pumpe,  
henvises  du til produktdokumentasjonen  som  følger  med pumpen.

Merk:  For den  japanske  språkversjonen  av CADD®-Solis  pumpe  og PharmGuard®  Administrator,  støttes  kun 
tegnsettene  Katakana  og Latin-1  for profil,  behandling,  kvalifikator,  legemiddelnavn,  klinisk  veiledning  og 
støttemelding.  Tegnsettet  Latin-1  inneholder  engelske  tegn og vesteuropeiske  aksenttegn  som:  Á, É, ö. Kun 
protokoller  som opprettes  med  tegnsettene  Katakana  og Latin-1  vil kunne  sendes  til en pumpe.  Hvis  det  
brukes  Kanji-tegn,  vil programvaren  ikke tillate  at protokollen  sendes  til pumpen.

Slik  legger  du til eller  redigerer  protokolldetaljer:

Alle protokollparametere  vises  og redigeres  ved  å klikke  Ny protokoll  eller  Rediger  protokoll  på fanen  
Spesifiser  protokoller .

1.

Hvis du oppretter  en ny  protokoll,  gå til vinduet  Ny protokoll:  

Velg Behandling , Kvalifikator  og Legemiddel .a.

Velg om du skal bruke den tilhørende  protokollmalen  som grunnlag  for den  nye  protokollen.  For 
å bruke malen,  må du kontrollere  at  boksen  for Bruk mal  er merket  av.

b.

2.

Legg til eller  rediger  protokollnotater  etter  ønske.  Disse  notatene  vil informere  brukerne  når de velger  
protokollen  fra applikasjonen  PharmGuard®  Point  of Care eller PharmGuard®  Administrator.

3.

Klikk  Neste .4.

I vinduet  Protokolldetaljer  kan  du justere  innstillinger  for protokoll  og pumpe  på hver  fane etter  behov:5.
Fanene  Oppsett , Kontinuerlig  dose , Periodisk  bolus , PCA-dose , Leveringsgrense  og 
Klinikerbolus  (for  CADD®-Solis  pumper)  eller  fanene  Levering  1 og Levering  2 (for  CADD®-
Solis  VIP pumper)  inneholder  programmerbare  leveringsparametere  for protokollen,  spesifikk  for 
dens  leveringsmodus,  inkludert  harde  og myke  maksimumsverdier,  harde  og myke  
minimumsverdier  og  andre  innstillinger.

Merk:  På  fanene  Kontinuerlig  dose , Periodisk  bolus  og PCA-dose  (kun for CADD®-Solis  
pumper)  må du sette  et hakemerke  i boksen  Aktiver  for å gjøre  parameteren  tilgjengelig  for bruk  i 
protokollen  du oppretter.

For CADD®-Solis  pumpers  protokollbiblioteker  med  profiler  aktivert,  kan  du tilordne  en protokoll  til 
en eller  flere profiler  på fanen  Oppsett  når Profil  er aktivert.  For  å angi  ytterligere  informasjon,  har 
noen  parameteroverskrifter  verktøytips  når du holder  markøren  over  dem.  Du finner  mer 
informasjon  i produktdokumentasjonen  som følger  med pumpen.

Merk:  For  CADD®-Solis  pumper,  hvis  Aktiver  Point  of Care-alternativer  velges  på fanen  
Generelle  bibliotekinnstillinger , vil  avmerkingsboksene  vises på skjermbildet  Protokolldetaljer  for 
pasientspesifikke  parametere  som  kan velges  for å gjøre  parameterne  redigerbare  i PharmGuard®  
Point of Care  før en enkelt  protokoll  sendes  til en pumpe.  Alternativene  Vektbasert  og Krav  til 
verifisering  vil også vises  på skjermbildet  Protokolldetaljer  på fanen  Oppsett .



Merk:  For  CADD®-Solis  VIP  pumper,  gjelder  avmerkingsboksene  under  hver  pasientspesifikk  
parameter  på fanen  Levering  1 og de generelle  innstillingene  på fanen  Levering  2 kun for 
hvordan  protokollen  fungerer  når du sender  en  enkelt  protokoll  fra  PharmGuard®  Administrator.  De 
gjelder  ikke  for protokoller  som lagres  i pumpen  i et  protokollbibliotek.

Fanen  Alarmer  inneholder  pumpealarm,  luftdetektor,  sensor,  innstillinger  for  reservoarets  lav/tom-
alarm  og innstillinger  for pumpens  preventive  vedlikehold.

Fanen  Sikkerhet  inneholder  sikkerhetskoder  og  sikkerhetsnivåinnstillinger  for  pumpen.

Fanen  Visning/lyd  inneholder  pumpeinnstillinger  forbundet  med  baklysets  intensitet,  alarmvolum  
og lydinnstillinger,  dato-,  tids-  og tallformat  og fargemotiv,  støttemelding  og/eller  klinisk  veiledning  
som vises  i pumpens  programvare  (for CADD®-Solis  pumper  som støtter  disse funksjonene).

Merk:  Det  kan angis  en tilpasset  støttemelding  i tekstfeltet  Støttemelding  på fanen  Visning/lyd  
på skjermbildet  Protokolldetaljer.  Meldingen  vil  vises  på det siste  skjermbildet  i hver  sekvens  av 
hjelpeskjermbilder  på CADD®-Solis  og CADD®-Solis  VIP pumper  når du viser  hjelpeskjermbilder  
mens  du feilsøker  spesifikke  alarmer.

Merk:  Det  kan angis  en tilpasset  klinisk  veiledning  i tekstfeltet  Klinisk  veiledning  på fanen  
Visning/lyd  på  skjermbildet  Protokolldetaljer,  kun for  CADD®-Solis  pumper.  Denne  veiledningen  
er spesifikk  for  protokollen  den  er angitt  under.  På  pumpen,  etter  at klinikeren  har valgt  en protokoll  
og har gjennomgått  og akseptert  verdiene  og trykker  Neste , vil skjermbildet  Klinisk  veiledning  
vises.  Klinikeren  vil  måtte  trykke  OK  for å bekrefte  skjermbildet  før pumpen  vil gå til  neste 
skjermbilde.

Merk:  Når du stiller  inn dato  og tidsformat  for andre pumper  enn CADD®-Solis  (versjon  A) 
ambulatoriske  infusjonspumper  (se merknad  om kompatibilitet  over),  anbefales  det  å stille  dato  og 
tidsformatet  likt  formatene  på PC-en  for å unngå  forvirring  når du sammenligner  pumpe-  og PC-
data.

Merk:  For detaljerte  instruksjoner  og informasjon  om programmering  av CADD®-Solis  eller CADD®-Solis  
VIP  ambulatoriske  infusjonspumper,  henvises  du til produktdokumentasjonen  som følger  med  pumpen.

For CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe:  For  en visuell  representasjon  av leveringsprofilen  
(mengden  av legemiddel  som  infunderes  over  en tidsperiode)  basert  på  dine protokollinnstillinger,  klikker  
du grafknappen  til venstre  for knappen  Lagre .

6.

Hvis du vil gjøre protokollen  aktiv  slik  at  den kan sendes  til en pumpe,  klikker  du for  å merke  av i boksen  
Aktiv  - Protokollen  kan  sendes  til  pumpen .

7.

ADVARSEL:  Det anbefales  på det sterkeste  at en  annen  pleier  kontrollerer  hver  nye eller  redigerte  
protokoll  før den  gjøres  aktiv  og klar til  å sendes  til en pumpe.  Hvis dette  ikke gjøres,  kan  det føre til 
uønsket  programmering  av pumpen  og, avhengig  av typen  legemiddel  som gis, til dødsfall  eller alvorlig  
pasientskade.

Etter  å  ha redigert  protokolldetaljene,  klikker  du Lagre .8.

Merk:  Det er mulig  for flere  PharmGuard®  Administrator-brukere  å være  logget  på databasen  samtidig.  
Hvis to brukere  forsøker  å redigere  samme  protokoll  samtidig,  vises  en  melding  til den andre brukeren  
som forsøker  å redigere  protokollen.  Meldingen  vil informere  brukeren  om at protokollen  nå bli  redigert,  
og vil  spørre  "Vil du overstyre?"  Klikker  du Ja på dette  spørsmålet,  betyr  det  at ingen  av endringene  den 
første  brukeren  gjør  vil  bli lagret.  Den  første  brukeren  vil motta en melding  om dette  når han/hun  forsøker  
å lagre  endringene.  Etter  å ha mottatt  denne  meldingen,  vil alle endringer  første  bruker  har  gjort  bli  tapt.  
Hvis du klikker  Nei i meldingen  "Vil  du  overstyre?",  sendes  den andre  brukeren  tilbake  til fanen  
Spesifiser  protokoller  slik  at  første  bruker  kan fullføre  redigering.



På fanen Spesifiser  protokoller , listes  nye eller  redigerte  protokoller  opp og det  vises  om  de er  aktive  
eller  ikke.  For  å vise eller  skrive  ut et sammendrag  av enhver  protokoll,  klikker  du for  å velge  rapporten  og  
deretter  på Skriv  ut protokoll .

9.
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Vektbaserte  protokoller

Det  kan  opprettes  en vektbasert  protokoll  som kalkulerer  pasientspesifikke  protokollverdier  basert  på 
inndataene  enheter/kg/t  eller  enheter/kg.  En vektbasert  protokoll  kan programmeres  og sendes  til en CADD®-
Solis  pumpe  fra  PharmGuard®  Point  of  Care-applikasjonen  eller til en CADD®-Solis  VIP  pumpe  kun fra 
PharmGuard®  Administrator-applikasjonen.  For  å  slå funksjonen  Vektbasert  på for en behandling  som  støtter  
den, klikker  du i avmerkingsboksen  Aktiver  Point  of Care-alternativer  på fanen  Generelle  
bibliotekinnstillinger  og velger  alternativet  Vektbasert  på fanen  Oppsett  (for  CADD®-Solis  pumper),  eller  
velger  den  på fanen  Levering  1 (for CADD®-Solis  VIP pumper,  PCA-behandling)  på skjermbildet  
Protokolldetaljer .

ADVARSEL:  Når  du bruker  vektbaserte  leveringsparametere,  må du påse at alle vektinnstillinger  angis  i 
kilogram.  Hvis dette  ikke  gjøres,  kan det  føre til uønsket  programmering  av pumpen  og,  avhengig  av typen  
legemiddel  som gis,  til dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.

ADVARSEL:  Når  du bruker  en vektbasert  protokoll,  programmeres  kontinuerlig  dose  med inndataene  
enheter/kg/t,  mens  behovsdose  eller PCA-dose  og leveringsgrense  programmeres  som enheter/kg.  Etter at 
protokollen  lastes  ned i pumpen,  viser  LCD-skjermen  den  kontinuerlige  dosen  i enheter  (milligram,  
mikrogram,  milliliter)  per  time,  mens behovsdose  eller  PCA-dose  og leveringsgrense  vises  i enheter  
(milligram,  mikrogram,  milliliter).  Derfor  vil alle  ytterligere  justeringer  av dosene  på pumpen  bli  i enheter/t  eller 
enheter.
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Aktivere  protokoller

Merk:  Før du aktiverer  enhver  protokoll,  må  du sørge  for å gjennomgå  alle  innstillingene  som  spesifiseres  i 
protokollen  i samsvar  med prosessene  ved din institusjon.

Hvis en protokoll  ikke  er  klar til bruk,  må du ikke  merke  av i boksen  Aktiv  - Protokollen  kan sendes  til 
pumpen  på skjermbildet  Protokolldetaljer  når du redigerer  protokollen.  Uten  merke  i boksen  forblir  protokollen  
inaktiv.  En inaktiv  protokoll  lagres  for  senere  redigering  og  gjennomgang,  men  kan ikke  sendes  til en pumpe.  
Ingen protokoll  kan vises av  en PharmGuard®  Point of Care-bruker  eller  sendes  til en pumpe  før boksen  
Aktiv  - Protokollen  kan  sendes  til  pumpen  er merket  på skjermbildet  Protokolldetaljer.

Når du logger  deg  av PharmGuard®  Administrator,  får  du melding  om alle protokollbiblioteker  som inneholder  
inaktive  protokoller.  Du kan  kontrollere  "Aktiv"-statusen  til enhver  protokoll  for  et utvalgt  protokollbibliotek  på 
fanen Spesifiser  protokoller .
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Sortere  protokoller

For CADD®-Solis-pumpens  protokollbiblioteker  kan du spesifisere  hvordan  listen  med protokoller  sorteres  når 
den  vises  i PharmGuard®  Administrator,  PharmGuard®  Point of Care og på pumpens  display  (kun  CADD®-
Solis  pumpe,  rev.  3 eller nyere)  etter at biblioteket  sendes  til  pumpen.  Som standard  presenteres  listen med  
protokoller  i tegn,  numerisk  og deretter  alfabetisk  rekkefølge  etter  behandling,  deretter  kvalifikator  og  deretter  
legemiddel.  Imidlertid  kan du spesifisere  en egendefinert  sorteringsrekkefølge.

Slik  stiller  du inn  sortering  av protokoller:

Velg protokollbibliotek  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek .1.

Velg fanen Spesifiser  protokoller  (eller fanen  Profiler  hvis  profiler  er aktivert  for  et  CADD®-Solis  
protokollbibliotek).

2.

Klikk  Sorter  protokoller .3.

I dialogboksen  Protokollens  sorteringsrekkefølge:4.

Hvis profiler  er aktivert  for et CADD®-Solis  protokollbibliotek,  velger  du profilen  som inneholder  
protokollen  du vil sortere.

Velg  sorteringsmetoden  Alfabetisk  eller Tilpasset  rekkefølge .

Når  Tilpasset  rekkefølge  velges,  aktiveres  kontrollene  for tilpasset  sortering  for protokoller  slik  at du 
kan  stille  inn sorteringsrekkefølgen  for  behandlinger,  kvalifikatorer  og legemidler.  For å endre  
posisjonen  til ethvert  behandlings-,  kvalifikator-  og  legemiddelnavn  på listen, klikker  du for å velge  
navnet  og deretter  klikker  du på opp-  eller  nedpilen.  Alternativt  kan du klikke  og dra  et navn  for å 
endre  posisjonen  på listen.

Hvis profiler  er aktivert,  gjentar  du disse trinnene  for hver profil  i protokollbiblioteket.
Merk:  Kun protokoller  tilordnet  en profil  vil kunne  sorteres.

Etter  at du har gjort  endringer  i sorteringen,  klikker  du OK .5.
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Administrere  protokollmaler

Protokollmaler  inneholder  initiale  innstillinger  som  kan brukes  når  du oppretter  en ny protokoll  for en spesifikk  
leveringsmodus  (f.eks.  PCA-dose,  kontinuerlig  dose osv.)  i det valgte  protokollbiblioteket.  Bruken  av  en mal 
ved opprettelse  av en protokoll  er valgfritt,  men  en  protokollmal  gir et felles startpunkt  når du skal opprette  
nye protokoller.

Protokollmaler  er spesifikke  for  protokollbiblioteket  og avhenger  av dine  valgte  pumpebruksområder . Selv  om 
protokollmaler  inneholder  standard  initiale  innstillinger,  kan  en bruker  med  administratortillatelse  redigere  
enhver  protokollmal  for det valgte  protokollbiblioteket.  Malene  kan  også stilles tilbake  til  deres  
standardinnstillinger.

Merk:  Modifikasjoner  av protokollmalene  påvirker  de initiale  innstillingene  kun når du oppretter  nye 
protokoller.  En endring  av  en mal vil ikke  endre  noen av protokollene  du tidligere  har  opprettet.

Slik  modifiserer  du en protokollmal:

Velg ønsket  protokollbibliotek  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek.1.

Gå til fanen  Spesifiser  protokoller  og klikk  knappen  Administrer  maler .2.

I dialogboksen  Administrer  maler,  klikker  du  for å velge  malen  du vil redigere.  Listen  med  maler  varierer  
med pumpebruksområdene  for  det valgte  protokollbiblioteket.

3.

Klikk  Rediger  mal .4.

I vinduet  Rediger  mal  kan du bruke  fanene  for  å modifisere  behandlings-  og pumpeparametere  for  malen.  
Fanene  tilsvarer  samme  innstillinger  som presenteres  når du oppretter  eller  redigerer  en protokoll:  

Fanene  Oppsett , Kontinuerlig  dose , Periodisk  bolus , PCA-dose , Leveringsgrense  og 
Klinikerbolus  (for  CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper)  eller  fanene  Levering  1 og 
Levering  2 (for  CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper)  inneholder  programmerbare  
infusjonsparametere  for protokollen,  spesifikk  for dens  leveringsmodus,  inkludert  harde  og myke  
maksimumsverdier,  harde  og  myke minimumsverdier  og andre  innstillinger.  Når du redigerer  en 
protokollmal,  kan parametere  direkte  relatert  til væskelevering  ikke  redigeres.  Kun  for  CADD®-
Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper  kan du redigere  innstillingene  for 
legemiddelverifisering,  verifisering  av ekstra  pleier,  leveringsgrensemetode  og  
leveringsgrenseperiode  (hvis  aktuelt)  når dette  støttes  av behandlingen  og leveringsmodusen.

5.

Fanen  Alarmer  inneholder  pumpealarm,  luftdetektor,  sensor,  innstillinger  for reservoarets  
lav/tom-alarm  og innstillinger  for pumpens  preventive  vedlikehold.

Fanen  Sikkerhet  inneholder  sikkerhetskoder  og sikkerhetsnivåinnstillinger  for pumpen.

Fanen  Visning/lyd  inneholder  pumpeinnstillinger  forbundet  med  baklysets  intensitet,  alarmvolum  
og lydinnstillinger,  dato-,  tids-  og tallformat  og fargemotiv,  støttemelding  og/eller  klinisk  
veiledning  som  vises  i pumpens  programvare  (for  CADD®-Solis  pumper  som støtter  disse  
funksjonene).

Etter  å  ha redigert  protokollmalen,  klikker  du Lagre . For å gå videre  med endringer  av malen,  klikk  OK  i 
meldingen  om bekreftelse.

6.

Klikk  Lukk  for å lukke dialogboksen  Administrer  maler.7.

Den redigerte  protokollmalen  er nå  effektiv.  Når  du oppretter  en ny protokoll  og velger  Bruk  mal  på 
skjermbildet  Ny protokoll,  vil den tilhørende  protokollmalens  tilpassede  verdier  først  bli valgt.



ADVARSEL:  Det anbefales  på det sterkeste  at en  annen  bruker kontrollerer  hver  nye eller  redigerte  
protokoll  før den  gjøres  aktiv  og klar til  å sendes  til en pumpe.  Hvis dette  ikke gjøres,  kan  det føre til 
uønsket  programmering  av pumpen  og, avhengig  av typen  legemiddel  som gis, til dødsfall  eller alvorlig  
pasientskade.

Slik  stilles  en protokollmal  tilbake  til sine standardinnstillinger:

Velg ønsket  protokollbibliotek  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek.1.

Gå til fanen  Spesifiser  protokoller  og klikk  knappen  Administrer  maler .2.

I dialogboksen  Administrer  maler,  klikker  du  for å velge  malen  du vil stille  tilbake.3.

Klikk  Tilbakestill  til standard . For å gå videre  med nullstilling  av malen,  klikk  Ja i meldingen  om 
bekreftelse.

4.

Klikk  Lukk  for å lukke dialogboksen  Administrer  maler.5.

Den tilbakestilte  protokollmalen  er nå effektiv.  Når du oppretter  en ny protokoll  og velger  Bruk mal på 
skjermbildet  Ny protokoll,  vil den tilhørende  protokollmalens  tilpassede  verdier  først  bli valgt.

ADVARSEL:  Det anbefales  på det sterkeste  at en  annen  pleier  kontrollerer  hver  nye eller  redigerte  
protokoll  før den  gjøres  aktiv  og klar til  å sendes  til en pumpe.  Hvis dette  ikke gjøres,  kan  det føre til 
uønsket  programmering  av pumpen  og, avhengig  av typen  legemiddel  som gis, til dødsfall  eller alvorlig  
pasientskade.
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Vise en rapport  med protokollopplysninger

Du kan  vise,  lagre  og skrive  ut en rapport  med protokolldetaljer  for enhver  protokoll.  Rapporten  med  
protokolldetaljer  inneholder  datoen  da protokollen  sist  ble modifisert,  biblioteket  protokollen  tilhører,  dens  
tilhørende  behandling,  kvalifikator  og legemiddel  og innstillinger  for levering,  alarm,  sikkerhet,  visning  og lyd  
som spesifiseres  i protokollen.

Slik  viser  og skriver  du ut en rapport  med  protokolldetaljer:

Velg ønsket  protokollbibliotek  på rullegardinlisten  Velg protokollbibliotek .1.

Velg fanen Spesifiser  protokoller .2.

Velg protokollen  du vil  rapportere  om.3.

Klikk  Skriv  ut protokoll .4.

Rapport  med protokolldetaljer  vises.  For  å  skrive  ut  rapporten,  klikker  du  på skriverknappen  på 
verktøylinjen.  For å lagre rapporten  som  en Microsoft®  Excel®-fil  eller en PDF-fil,  klikker  du på  
eksportknappen  (diskettikonet)  på verktøylinjen.  Hvis  rapporten  er på mer  enn  en side,  bruker  du 
knappene  for side fremover  og bakover  på verktøylinjen  for å vise  neste eller  forrige  side.

5.
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Skrive  ut et Rx-skjema

Rx-skjemaet  er et utskrivbart  forordningsskjema  for leger,  spesifikt  for en protokoll,  som lar forordnende  lege  
dokumentere  og  signere  forordninger  for spesifikke  legemidler  og pumpeparametere.

Merk:  Rx-skjemaet  kan ikke redigeres.  Det er ment  å skulle  skrives  ut og fylles  ut  manuelt.

Med Rx-skjemaet  kan en lege  gjennomgå  behandlings-  og kvalifikatormerknader,  gi detaljer  for forordningen,  
vise  tilgjengelige  områder  i protokollen  og deretter  datere  og signere  forordningen.  Ved bruk  av det utfylte  
forordningsskjemaet  kan  en apoteker  eller  lege  deretter  sende  protokollen  til pumpen  med  bruk av 
pasientspesifikke  parametere  etter legens  forordning.

Slik  skriver  du ut  et Rx-skjema  for en protokoll:

Velg protokollbibliotek  på rullegardinlisten  Velg  protokollbibliotek .1.

Velg fanen Spesifiser  protokoller .2.

Fra listen  med protokoller  i protokollbiblioteket,  klikker  du for å velge  protokollen  du vil ha et  Rx-skjema  
for.

3.

Merk:  Rx-skjemaet  kan kun  skrives  ut for  protokoller  som  er aktive  (for informasjon  om å sette  en 
protokoll  som  aktiv,  se Redigere  protokolldetaljer ).

Klikk  Rx-skjema . Forordningsskjemaet  for den valgte  protokollen  vises.4.

For å skrive  ut skjemaet,  klikker  du på  skriverknappen  på verktøylinjen.  Du kan også  eksportere  skjemaet  
som en Microsoft®  Excel®-fil  eller  en PDF-fil  ved å klikke  på eksportknappen  (diskettikonet)  på 
verktøylinjen.

5.

For å lukke  skjemaet,  klikker  du "X" i øverste  høyre  hjørne  av skjemavinduet.6.
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Legge  til eller redigere  en profil

Profiler  er en valgfri  funksjon  som kan aktiveres  på fanen  Generelle  bibliotekinnstillinger  for en CADD®-
Solis  ambulatorisk  infusjonspumpes  protokollbibliotek.  Profiler  kan brukes  til å kategorisere  dine protokoller,  
for eksempel  i pleieområder.

Når profiler  aktiveres  for et  protokollbibliotek,  er fanen  Profiler  tilgjengelig.  Fra fanen  Profiler  kan du opprette  
nye profiler  og tilordne  protokoller  til en profil .

Merk:  Protokoller  kan også  legges til enhver  eksisterende  profil  når du legger  til eller  redigerer  en protokoll .

Slik  oppretter  du en ny profil:

Gå til venstre  rute på fanen  Profiler  og klikk  Ny.1.

I dialogboksen  Ny profil  angir  du det  ønskede  profilnavnet  og klikker  OK .2.

Merk:  PharmGuard®-programvaren  har  ikke noe verktøy  som sjekker  rettskrivning.  Felter som  tillater 
angivelse  av fritekst  sendes  til pumpen  som angitt  og vist på PC-skjermen.

Slik  redigerer  du et profilnavn:

Gå til venstre  rute på fanen  Profiler  og klikk  Rediger .1.

I dialogboksen  Rediger  profil  angir  du det  ønskede  profilnavnet  og klikker  OK .2.
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Sortere  profilnavn

Profiler  kan sorteres  enten  i alfabetisk  rekkefølge  eller  ved å klikke  på pilknappene  for å flytte  profiler  opp eller  
ned  på listen  med profiler.

Slik  sorterer  du profilnavn:

Gå til venstre  rute på fanen  Profiler  og klikk  profilnavnet.1.

For å endre  profilens  rekkefølge,  klikker du opp- eller  nedpilknappene.  For  å sortere  alle profilnavn  
alfabetisk,  velger  du Alfabetisk .

2.
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Tilordne  protokoller  til  en profil

Etter  at en profil er lagt  til  et bibliotek,  kan du tilordne  protokoller  til profilen.  Valgte  protokoller  lagres  
automatisk  etter at de tilordnes  en profil.

Slik  tilordner  du eksisterende  protokoller  til en profil:

Gå til venstre  rute på fanen  Profiler  og klikk  på  profilnavnet  du vil tilordne  protokoller  til.1.

Protokollene  i protokollbiblioteket  listes  opp i høyre  rute  etter  kombinasjonen  av behandling,  kvalifikator  
og legemiddel.  For  hver  protokoll  du ønsker  å tilordne  den valgte  profilen,  klikker  du og plasserer  et 
hakemerke  i kolonnen  Tilordnet .
Merk:  Protokoller  kan fraordnes  profilen  ved å klikke  og fjerne  hakemerket  fra kolonnen  Tilordnet  for  
denne protokollen.

2.

Etter  at protokoller  har blitt  tilordnet  eller  fraordnet  med bruk  av hakemerkene,  lagres  de automatisk  til  
profilen.
Merk:  Protokoller  som skal tilordnes  en profil  kan  sorteres  ved å klikke  på kolonneoverskriftene.  
Knappen  Sorter  protokoller  brukes  til  å spesifisere  hvordan  listen med protokoller  skal  sorteres  på 
pumpens  display  etter  at  biblioteket  sendes  til pumpen.

3.
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Sende  bibliotek
Brukere  med  Send biblioteker -tillatelse  og Bibliotektillatelser  til  minst  et protokollbibliotek  med  en  aktiv,  
ikke  vektbasert  protokoll,  kan  sende  et protokollbibliotek  til en CADD®-Solis  eller  CADD®-Solis  VIP 
ambulatorisk  infusjonspumpe.  Hvis  administratoren  ikke  har gitt brukeren  nødvendige  bibliotektillatelser  eller  
hvis  ingen protokoller  er  gjort  aktive  i biblioteket,  vil brukeren  ikke  kunne  velge  eller  sende  et 
protokollbibliotek.

Merk:  Brukere  kan også  pakke  et protokollbibliotek  for bruk  med  PharmGuard®  Server  eller  eksportere  et 
protokollbibliot ek  for bruk  med en annen  installasjon  av PharmGuard®  Administrator  eller PharmGuard®  
Point  of Care.

Slik  sender  du et protokollbibliotek  til en pumpe:

Koble  pumpen  til datamaskinen  og sørg for  at pumpen  er slått  på og  stoppet  (informasjon  om bruk av  
pumpen  finner  du  i brukerhåndboken  for pumpen).

1.

Åpne  PharmGuard®  Administrator  og velg Pumpekommunikasjon  > CADD ®-Solis  pumper  > Send  
bibliotek .

2.

Hvis du ikke allerede  er pålogget  med  en brukerkonto  med  tillatelse  til  å  sende  biblioteker,  blir du bedt  om 
å angi  bruker-ID  og passord  for å fortsette.

3.

I dialogboksen  Send  bibliotek,  velger  du protokollbiblioteket  du vil sende  til pumpen.4.

Merk:  Dialogboksen  Send bibliotek  viser  kun protokollbiblioteker  som inneholder  aktive,  ikke  vektbaserte  
protokoller  som den  påloggede  brukeren  har  tillatelse  til å bruke.

Klikk  Send til  pumpe . (Hvis  du vil vise og skrive  ut en Send  bibliotek-rapport  som inneholder  detaljer  om 
protokoller  i det valgte  protokollbiblioteket,  klikker  du  Skriv  ut.)

5.

Dialogboksen  Send bibliotek  viser status  og en melding  som  indikerer  når protokollbiblioteket  har blitt  
korrekt  lastet  ned  på pumpen.  Hvis  protokollbiblioteket  ikke kunne  lastes ned,  gis det mer informasjon.  
Ethvert  av følgende  forhold  kan  føre  til at protokollbiblioteket  ikke  blir  lastet  ned:

Du har  ikke  tillatelse  til noen  biblioteker
Biblioteket  inneholder  ingen  aktive protokoller
Alle  protokoller  i biblioteket  er vektbaserte  protokoller
Profiler  er aktivert  i biblioteket,  men ingen  profiler  er  opprettet  for biblioteket
Profiler  er aktivert  og opprettet  i biblioteket,  men  ingen protokoller  er tilordnet  profilene
Alle  protokoller  tilordnet  profilene  i biblioteket  er enten  inaktive  eller  vektbaserte

Klikk  knappen  Lukk  når  du er ferdig.6.

ADVARSEL:  Gå alltid  nøye  gjennom  programmet  på pumpen  etter  at det  er programmert,  for  å  kontrollere  at 
pumpen  er korrekt  programmert.  Hvis  dette  ikke  gjøres,  kan det føre til uønsket  programmering  av pumpen  
og,  avhengig  av typen  legemiddel  som gis,  til dødsfall  eller alvorlig  pasientskade.
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Sende  protokoll

Merk:  Kun for CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe.  For  å sende en protokoll  til en CADD®-Solis  
ambulatorisk  infusjonspumpe,  må  du bruke  PharmGuard®  Point  of Care-programmet.

Brukere  med  Send protokoller -tillatelse  og Bibliotektillatelser  til minst  et protokollbibliotek  med  en aktiv  
protokoll,  kan sende  en  protokoll  til en  CADD®-Solis  VIP  ambulatorisk  infusjonspumpe.

Slik  sender  du en protokoll  til en  CADD®-Solis  VIP  pumpe:

Koble  pumpen  til datamaskinen  og sørg for  at pumpen  er slått  på og  stoppet  (informasjon  om bruk av  
pumpen  finner  du  i brukerhåndboken  for pumpen).  Når  du sender  en protokoll  til  en  CADD®-Solis  VIP  
ambulatoriske  infusjonspumpe,  må  pumpen  være  på startskjermbildet.

1.

Åpne  PharmGuard®  Administrator  og velg Pumpekommunikasjon  > CADD ®-Solis  pumper  > Send  
protokoll .

2.

Hvis du ikke allerede  er pålogget  med  en brukerkonto  med  tillatelse  til  å  sende  protokoller,  blir du bedt 
om å angi  bruker-ID  og passord  for å fortsette.

3.

I dialogboksen  Velg bibliotek  skal  du klikke  for å velge  protokollbiblioteket  som inneholder  protokollen  du 
vil sende,  og deretter  klikker du Fortsett .

4.

På skjermbildet  Velg protokoll,  velger  du behandling,  kvalifikator  og legemiddel.  Etter  å gjort valgene,  
klikker  du Fortsett .

5.

Hvis protokollen  er definert  som vektbasert,  vises  dialogboksen  Vektbasert  protokoll , ellers  tas du direkte  
til skjermbildet  Rediger/gå  gjennom.

På skjermbildet  Rediger/gå  gjennom  vises alle  parametere  som er definert  i protokollen  som viselige  og 
redigerbare.  Når redigerbare,  pasientspesifikke  parametere  er tilgjengelige,  viser  feltene  redigerbare  
verdier.  Du kan  taste  inn  og endre  alle  redigerbare  verdier  og bruke  TAB-tasten  for å flytte  til  neste 
redigerbare  parameter.  Du kan  også bruke  opp/ned-knappene  til  høyre  for  alle redigerbare  parametere  til  
å øke eller  redusere  den  ønskede  verdien.  I tillegg  kan du bruke  musen  til å klikke  og dra  skyvepilen  for å 
velge  ønsket  verdi.

6.

Merk:  Hvis  du justerer  en parameter  utenfor  de myke  grensene  som  er definert  i protokollen,  vises  en gul  
indikasjon  for denne  parameteren.  Hvis  protokollen  krever  at  det  legges  kommentarer  til ved  angivelse  av 
verdier  utenfor  myk grense,  vil  dialogboksen  Angi  en kommentar  vises.

For en visuell  representasjon  av leveringsprofilen  (mengden  av legemiddel  som infunderes  over  en 
tidsperiode)  basert  på dine protokollinnstillinger,  klikker  du  grafknappen  til venstre  for  knappen  Hjelp  
øverst  til høyre  på skjermbildet  Rediger/gå  gjennom.

7.

Etter  å  ha redigert  pasientspesifikke  parametere,  klikker  du på Send  til  pumpe .8.

Hvis det kreves  verifisering  av ekstra  pleier  og/eller  legemiddelverifisering  for protokollen,  blir  du  bedt  om 
å gi slik verifisering.  For verifisering  av annen  pleier  må en annen  bruker  med  Send  protokoll-tillatelse  
angi  sin  bruker-ID  og sitt  passord.  For  legemiddelverifisering  må du angi  legemiddel-ID  for  legemidlet  
som skal  gis  (via tastatur  eller  strekkodeskanner).

9.

ADVARSEL:  Når  du skanner  en strekkode  for å lese  en  legemiddel-ID,  må du alltid kontrollere  at  
korrekt  strekkodeinformasjon  har blitt lagt  inn i programmet  etter skanningen.  Hvis  dette  ikke gjøres,  
kan det  føre til uønsket  programmering  av  pumpen  og, avhengig  av typen  legemiddel  som  gis, til  
dødsfall  eller  alvorlig  pasientskade.

 I trinnet  Send  til  pumpe,  vil  det vises  en melding  om  pumpens  tilkoblingsstatus.  Kontroller  at en pumpe  
er  tilkoblet.  Alle  nåværende  valgte  protokollinnstillinger  i den tilkoblede  pumpen  vil  bli overskrevet.  Klikk  

10.



Send  for å fortsette  eller  Lukk  for å avbryte.

Etter  at protokollen  er sendt  til pumpen,  må du kontrollere  at pumpen  har  mottatt  korrekt  protokoll.11.

ADVARSEL:  Gå alltid  nøye  gjennom  programmet  på pumpen  etter  at det  er programmert,  for  å  kontrollere  at 
pumpen  er korrekt  programmert.  Hvis  dette  ikke  gjøres,  kan det føre til uønsket  programmering  av pumpen  
og,  avhengig  av typen  legemiddel  som gis,  til dødsfall  eller alvorlig  pasientskade.
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Få historikk

PharmGuard®  Administrator  lar  brukere  med  administrator-  eller  systemtillatelse  laste  ned  historikken  og  vise  
hendelsesloggen  fra en CADD®-Solis  eller  CADD®-Solis  VIP ambulatorisk  infusjonspumpe.  Når det hentes  
historikk  fra pumpen,  lagres  den  i PharmGuard®-programvarens  database.  Når  du mottar  historikken,  kan 
pumperapporter  vises,  skrives  ut og eksporteres.

Slik  får du historikk:

Koble  pumpen  til datamaskinen  og sørg for  at pumpen  er slått  på og  stoppet  (informasjon  om bruk av  
pumpen  finner  du  i brukerhåndboken  for pumpen).

1.

Gå til menylinjen  og velg  Pumpekommunikasjon  > CADD ®-Solis  pumpe  > Få historikk .2.

I vinduet  Rapporter,  klikk og velg relevant  pumpetype:  CADD ®-Solis  pumpe  eller  CADD ®-Solis VIP  
pumpe .

3.

Klikk  Få aktuelle  data fra pumpen .4.

Tilordne  en valgfri  pasient-ID  for å forbinde  alle  nye  hendelser  som har funnet  sted  på pumpen  siden  
siste  nye  pasient  ble startet,  eller  velg Ingen pasient-ID  for  å forbinde  pumpedata  med pumpens  
serienummer.  Merk  deg  at enkelte  pumperapporter  vil kreve  at det  tilordnes  en pasient-ID.

5.

Merk:  Selv  når  du  forbinder  hendelser  med  en  pasient-ID,  vil alle  hendelser  også  forbindes  med  
pumpens  serienummer  for fremtidig  rapportvisning.

Klikk  Få hendelser . Meldingen  "Historiske  data  ble korrekt  mottatt  fra  pumpen"  vises hvis 
dataoverføringen  lyktes.  Klikk  OK  i denne meldingen.

6.

Merk:  Hvis  det vises  en melding  som  indikerer  at pumpen  er frakoblet  eller  at  kommunikasjon  med 
pumpen  mislyktes,  klikker  du OK , sjekker  USB-forbindelsene  og prøver  på nytt.

Du  finner  en beskrivelse  av tilgjengelige  rapporter  og hvordan  du viser,  skriver  ut og  eksporterer  dem 
under  Pumperapporter .

7.
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Loggrapporter

Loggrapporter  er PharmGuard®-programvarens  rapporter  fra databasen.

Merk : Se  Pumperapporter  eller  forhåndsdefinerte  rapporter  som finnes  for visning  og utskrift  fra 
hendelseshistorikken  som  er lastet  ned  fra pumpen.

Slik  viser  du loggrapporter:

Gå til menylinjen  og velg  Loggrapporter  > Vis loggrapporter .1.

Bruk  rullegardinmenyene  i vinduet  Loggrapporter  til å velge  loggrapporten  du vil  opprette:2.
Brukslogg  for Administrator:  Denne  rapporten  dokumenterer  ulike brukshendelser  i 
Administrator,  deres  dato/tid  og tilhørende  brukere.

Kontinuerlige  kvalitetsindikatorer:  Denne  rapporten  dokumenterer  hendelser  som valg  av 
verdier  utenfor  grensene  eller  mislykket  kontroll  av legemiddel-ID.

Biblioteker  sendt  til pumpe:  Denne  rapporten  dokumenterer  protokollbiblioteker  som  har  blitt 
sendt  til CADD®-Solis  og CADD®-Solis  VIP ambulatoriske  infusjonspumper.  Rapporten  inneholder  
bruker-ID,  dato/tid,  pumpens  serienummer,  biblioteknavn  og revisjon  og datoen  biblioteket  sist  ble 
modifisert.

Point  of Care-bruk:  Denne  rapporten  dokumenterer  ulike  brukshendelser  i applikasjonen  
PharmGuard®  Point  of Care,  deres  dato/tid  og tilhørende  brukere.

Profiler  endret  av Administrator:  Denne  rapporten  viser alle  endringer  av alle  profiler  gjort av  
Administrator-brukere.

Protokoller  endret  av Administrator:  Denne  rapporten  viser  alle  endringer  av alle  protokoller  
gjort  av Administrator-brukere.

Protokoller  sendt  til pumpe:  Denne  rapporten  dokumenterer  protokollene  som  ble sendt  til  
pumpen,  inkludert  dato/tid,  pumpens  serienummer,  bruker-ID  som  sendte  protokollen  og 
protokollens  behandling,  kvalifikator  og legemiddelnavn.  Denne  rapporten  gjelder  kun CADD®-
Solis  VIP pumper.

Pumpebruk:  Denne  rapporten  inneholder  data  om pumpebruk,  inkludert  pumpens  serienummer,  
biblioteker  og protokoller  sendt,  pumpehistorikk,  hendelser  med  å få  og sende  pumpe-ID  og 
bruker-ID  for  brukerne  som har startet  hendelsene.

For den  valgte  rapporttypen  kan du velge  filtrering  i rullegardinlistene.  De tilgjengelig  filtreringsfeltene  vil 
variere  med  den  valgte rapporten.

3.

Klikk  Vis rapport .4.

Merk:  Hvis  programmet  Administrator  er konfigurert  for mer enn ett pumpebruksområde,  kan det  være  
behov for å velge  pumpen  fra rullegardinmenyen  for enkelte  rapporttyper.

Programmet  PharmGuard®  Administrator  kreves  for å vise  brukslogger.  På  en datamaskin  som ikke  er koblet  
til  nettverket,  men som  bruker  en lokal  database,  kreves  det  derfor  at PharmGuard®  Administrator  installeres  
på datamaskinen  for å vise brukslogger.

Fra vinduet  Vis  loggrapporter  kan du skrive  ut rapporten  med bruk av skriveikonet  på verktøylinjen,  eller  du 
kan eksportere  rapporten  ved å klikke  på eksportknappen  (diskettikonet)  på  verktøylinjen.  Rapporter  kan  
eksporteres  som Microsoft®  Excel®-filer  eller  PDF-filer.
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Pumperapporter

PharmGuard®  Administrator  inneholder  en rekke  pumperapporter  for  CADD®-Solis  og CADD®-Solis  VIP 
ambulatoriske  infusjonspumper.  Før  du kan vise disse  rapportene,  må du få hendelseshistorikken  fra en 
pumpe.

Slik  viser  du pumperapporter:

Få historikk  for en pumpe .1.

For den  valgte  pumpen,  klikk Vis rapporter  i vinduet  Rapporter.2.

Klikk  for  å velge ønsket  rapporttype.3.

Angi dine filtreringsvalg  for  rapporten  (filtrene  varierer  med rapporten)  og klikk  Vis rapport  eller  Vis  graf 
(hvis  aktuelt)  for å vise  rapporten  eller  grafen.

4.

Fra rapportvinduet  kan  du skrive  ut  rapporten  med bruk  av skriverikonet  på verktøylinjen,  eller du kan  
eksportere  rapporten  ved å klikke  på eksportknappen  (diskettikonet)  på verktøylinjen.  Rapporten  kan 
eksporteres  som en Microsoft®  Excel®-fil  eller  en PDF-fil.

5.

Merk:  Når  du  eksporterer  rapporter  som inneholder  grafisk  informasjon,  kan  det være  bedre  å bruke  
PDF-format.  Den eksporterte  Excel-filen  vil inneholde  alle eksporterte  data,  men  det kan  være  behov  for  
manuell  formatering  for  å vise  grafer  på riktig måte.

Rapporter  for  CADD®-Solis  ambulatoriske  infusjonspumper:

Gitt og PCA-dose:  Denne  viser akkumulert  total  av gitt medisin  og PCA-doser  gitt  og  forsøkt  i 
tidsintervallet  som  vises.  Denne  rapporten  må  fylles  ut  med  bruk av pasient-ID  og protokoll.

Leveringshistorikk  og kakediagram:  Denne  rapporten  viser  delen  av  behandling  gitt som kontinuerlig  
dose,  PCA-doser,  klinikerbolus  og periodisk  bolus  for det  viste tidsintervallet.  Denne  rapporten  må 
fylles  ut med bruk  av pasient-ID  og protokoll.

Leveringslogg:  Denne  rapporten  er en logg med  hendelser  forbundet  med væskelevering.  Hver  
hendelse  er  stemplet  med  klokkeslett  og dato.  Denne  rapporten  må fylles  ut med bruk  av pasient-ID  og 
protokoll.

Graf  for PCA og periodisk  bolus:  Denne  rapporten  viser  antallet  periodiske  boluser  som  er gitt og 
antallet  PCA-doser  som  er gitt og forsøkt  i  det valgte  tidsrommet.  Denne  rapporten  må fylles  ut med 
bruk av pasient-ID  og protokoll.

Graf  for periodisk  bolus:  Denne  rapporten  viser  antall  periodiske  boluser  som  ble gitt  i den  valgte  
tidsperioden.  Denne  rapporten  må  fylles  ut  med  bruk av pasient-ID  og protokoll.

Kontinuerlige  kvalitetsindikatorer:  Dette  er en samling  rapporter  om alarmer,  feil  og andre  
indikatorer  som hjelper  ved feilsøking  og analyse  av behandling  og pumpebruk.  Denne  rapporten  må 
filtreres  med  dataintervall  og protokoll.

Hendelseslogg:  Denne  rapporten  viser følgende  typer  hendelser:  totaler  gitt  per  time, doselevering,  
alarmer  og feilkoder,  endringer  av strømkilde,  kassettendringer,  endringer  av  protokollbibliotek,  
endringer  i pumpeprogrammering  og endringer  i pumpeinnstillinger.  Denne  rapporten  filtreres  med  
pumpens  serienummer  eller  en pasient-ID.

Rapporter  for  CADD®-Solis  VIP  ambulatoriske  infusjonspumper:



Gitt og PCA-dose:  Denne  rapporten  er kun  for PCA-leveringsmodus  og viser  akkumulert  total av gitt  
medisin  og PCA-doser  gitt  og forsøkt  i tidsintervallet  som  vises.  Denne rapporten  filtreres  med  bruk av 
pasient-ID  og protokoll.

Gitt-tellere:  Denne  rapporten  er for  alle leveringsmodi  bortsett  fra  PCA og gir  akkumulert  total  av gitt 
medisin.  Denne  rapporten  må  fylles  ut med  bruk av pasient-ID  og protokoll.

Leveringshistorikk  og kakediagram:  Denne  rapporten  viser  leveringsinformasjon  om deler som 
spesifikt  gjelder  valgt  behandling.  Denne  rapporten  må fylles  ut med  bruk av  pasient-ID  og  protokoll.

Leveringslogg:  Denne  rapporten  er en logg med  hendelser  forbundet  med væskelevering.  Hver  
hendelse  er  stemplet  med  klokkeslett  og dato.  Denne  rapporten  må fylles  ut med bruk  av pasient-ID  og 
protokoll.

Kontinuerlige  kvalitetsindikatorer:  Dette  er en samling  rapporter  om alarmer,  feil  og andre  
indikatorer  som hjelper  ved feilsøking  og analyse  av behandling  og pumpebruk.  Denne  rapporten  
filtreres  etter  datointervall  og  protokoll.

Hendelseslogg:  Denne  rapporten  viser følgende  typer  hendelser:  totaler  gitt  per  time, doselevering,  
alarmer  og feilkoder,  endringer  av strømkilde,  kassettendringer,  endringer  av  protokollbibliotek,  
endringer  i pumpeprogrammering  og endringer  i pumpeinnstillinger.  Denne  rapporten  filtreres  med  
pumpens  serienummer  eller  en pasient-ID.
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