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Hjælp til Administrator 

Om PharmGuard® Administrator-applikationen 

PharmGuard® Administrator 
© 2012, 2013, 2014 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. 

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

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

Oversigt  

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP (variabel infusionsprofil) ambulatorisk infusionspumpe (model
2120)

PharmGuard® Administrator kan bruges til at: 

 Oprette og administrere protokoller og protokolbiblioteker

 Administrere brugerkonti, tilladelser og adgang til protokolbiblioteker

 Fastsætte i hvilken udstrækning brugerne kan redigere protokoller, før disse sendes til
en pumpe

 Sende et protokolbibliotek og hente historik

 Sende en enkelt protokol (kun CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper)

 Oprette en protokolbibliotekspakke til brug med PharmGuard® serveren
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 Udskrive stregkodeetiketter med medikament-id

 Vise, udskrive og eksportere log- og pumperapporter

PharmGuard® Administrator er opbygget omkring fire hovedfunktioner (faner), der kan 
anvendes i forbindelse med det valgte protokolbibliotek: 

 Generelle indstillinger for bibliotek: På denne fane kan man vise de pumper, som
det valgte protokolbibliotek gælder for, give en beskrivelse af protokolbiblioteket,
administrere protokolbiblioteksversioner (udgive eller gendanne et protokolbibliotek),
vise en biblioteksoversigtsrapport, aktivere profiler og indstille andre valgmuligheder for
PharmGuard® Point of Care-brugere.

 Opsætning af behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter: Denne fane gør det
muligt at oprette og redigere behandlinger og kvalifikatorer for protokolbiblioteket.
Medikamentets navn, enhed og koncentrationskombinationer oprettes også her. For
hver medikamentkombination kan der tildeles et medikament-id, og der kan udskrives
en stregkodeetiket med medikament-id.

 Angiv protokoller: Denne fane bruges til at oprette protokoller ud fra de behandlinger,
kvalifikatorer og medikamenter, der er opsat for protokolbiblioteket. Man kan også
redigere og slette protokoller, udskrive rapporter med protokoloplysninger og
receptformularer, sortere protokoller og administrere protokolskabeloner.

 Profiler: Denne fane vises, når profiler er aktiveret for et CADD®-Solis pumpebibliotek
og bruges til at oprette profiler, til hvilke protokollerne kan tildeles. Profiler kan bruges
til at udpege plejeområder og er tilgængelige som kriterium, når der rapporteres med
PharmGuard® serveren.

Ud over disse hovedfunktioner indeholder menuen Fil funktioner til administration af biblioteker. 
Menuen Pumpekommunikation rummer kommandoer, der gør det muligt at sende protokoller 
og biblioteker og hente/vise pumperapporter. Programkonfiguration, brugerstyring og funktioner 
til arkivering og backup/gendannelse findes under menuen Indstillinger. 

Advarsler 

Læs installationsvejledningen og den tekniske vejledning til PharmGuard® Medication 
Safety Software og disse hjælpeemner før betjening af PharmGuard® Administrator. 

Manglende overholdelse af advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner kan resultere i 
død eller alvorlige skader på patienten. 

 Følg facilitetens procedurer for backup og gendannelse af protokolbibliotekers
databaseinformation.

 Ved brug af vægtbaserede infusionsparametre skal det sikres, at samtlige
vægtangivelser indtastes i kilo.

 Når der bruges en vægtbaseret protokol, programmeres den kontinuerlige hastighed
ved at angive enheder/kg/t og mængder for Krævet dosis eller PKA-dosis og
infusionsgrænse programmeres ved at angive enheder/kg. Når protokollen er blevet
downloadet til pumpen, viser LCD-skærmen den kontinuerlige hastighed i enheder
(milligram, mikrogram, milliliter) pr. time, og den krævede dosis eller PKA-dosis og
infusionsgrænsen vises i enheder (milligram, mikrogram, milliliter). Af denne grund vil
enhver yderligere justering af doser på pumpen ske i enheder/t eller enheder.

 Det anbefales på det kraftigste, at en anden bruger verificerer alle nye eller redigerede
protokoller, inden disse aktiveres og gøres tilgængelige, så de kan sendes til en pumpe.
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 Ved tildeling af et medikament-id til et medikament vha. en stregkodescanner eller et 
tastatur skal det verificeres visuelt, at den rigtige stregkodeinformation er indlæst. 

 Ved udskrivning af stregkodeetiketter skal det kontrolleres visuelt, at etiketterne 
matcher medikamentet. 

 Når der anvendes udskrevne stregkodeetiketter til identifikation af medikamenter, skal 
det sikres, at faciliteten følger en klart defineret procedure. 

 Når man scanner en stregkode for at tildele eller læse et medikament-id, skal det efter 
scanningen altid kontrolleres visuelt, at den rigtige stregkodeinformation blev indlæst i 
programmet. 

 Efterse samtlige kabler og ledninger for skader. Kabler og ledninger må ikke anvendes, 
hvis lederne er blotlagte, eller hvis stikkene eller passtifterne er bøjede eller 
beskadigede på nogen måde. 

 Det anbefales på det kraftigste, at pålogning og/eller fysisk adgang til den computer, 
der rummer protokolbiblioteksdatabasen, begrænses for at forhindre uautoriseret 
brugeradgang. 

 Pumpens program skal altid kontrolleres omhyggeligt efter programmering for at 
verificere, at pumpen er programmeret korrekt. 

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

 Selvom PharmGuard® softwaren understøttes på forskellige sprog, kontrollerer eller 
oversætter softwaren ikke tekst, som brugeren indtaster for navne på 
protokolbiblioteker, profiler, protokoller, behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter 
samt relaterede bemærkninger. Ved indtastning, gennemgang og godkendelse af 
brugeroprettede tekster skal det sikres, at faciliteten følger en klart defineret procedure. 

  

Vigtige bemærkninger  

 PharmGuard® Administrator-applikationen er ikke beregnet som en erstatning for 
lægefagligt personale, klinisk ekspertise eller patientvurdering. 

 Brugeren skal inden brugen gøre sig bekendt med CADD®-Solis og/eller CADD®-Solis 
VIP ambulatoriske infusionspumpers funktioner, betjening og tilbehør. 

 Emnerne i Hjælp vedrører kun PharmGuard® Administrator. Der henvises til den 
medfølgende brugervejledning for detaljerede anvisninger, specifikationer, advarsler, 
garanti og yderligere oplysninger om betjeningen af CADD®-Solis eller CADD®-Solis 
VIP ambulatoriske infusionspumper. 

 Fremtidige opdateringer af computerens styresystemsoftware, Microsoft® .NET 
Framework, Microsoft® SQL Server, installation af anden software på PharmGuard® 
Administrator-computeren, ændringer af regionale indstillinger og sprogindstillinger, 
indstilling af standarder og formater eller fjernelse af installerede komponenter kan 
påvirke PharmGuard® softwarens funktion. Disse ændringer kan desuden påvirke de 
måleenheder, som benyttes af PharmGuard® softwaren. Faciliteten skal have en klart 
defineret procedure til kvalificering af eksisterende software med nye versioner af 
styresystemet. 

 Faciliteten bør overveje at oprette et protokolbibliotek, som kan bruges, hvis netværket 
ikke er til rådighed, eller hvis der er behov for et andet protokolbibliotek, og 
Administrator-brugeren ikke er til rådighed. Faciliteten bør desuden overveje at oprette 
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en “generisk” protokol i biblioteket eller et separat “generisk” protokolbibliotek, som kan 
indeholde en eller flere protokoller med karakteristika, som vedrører særlige krav til 
medikamentblanding. 

 Hvis PharmGuard® Administrator ikke kan bruges til at programmere pumpen på
grund af manglende evne til at køre softwaren eller tilslutte til pumpen, skal man følge
institutionens praksis og procedurer for manuel programmering af pumpen.

 PharmGuard® Administrator indeholder ikke et værktøj til stavekontrol. Felter, der kan
udfyldes med fritekst, sendes til pumpen, som de er indtastet og kan ses på PC-
skærmen.

 Det anbefales, at PharmGuard® softwaren installeres på et understøttet Windows®
operativsystem, som ikke har omfattende brugertilpasning af brugergrænsefladens
elementer. Hvis Windows® brugergrænsefladen er brugertilpasset, anbefales det, at
institutionen har en klart defineret procedure til verificering af, at skærme og tekst inden
for PharmGuard® softwaren er læselige.

 Af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi det giver ubegrænset adgang til
PharmGuard® softwaren, bør brugerkontoens standardadgangskode, “admin”, ændres
så hurtigt som muligt efter den første opsætning.

 PharmGuard® softwaren vises muligvis ikke korrekt, hvis DPI-skaleringen (Dots Per
Inch) på computerskærmen er sat til en anden værdi end 100 %. Hvis man har
visningsproblemer, kan man ændre skærmindstilllingen for skalering til 100 %
(standard) i computerens kontrolpanel.

Systemopsætning 

Pumpevalg 

Pumpevalgene bestemmer, hvilke pumper der kan oprettes protokolbiblioteker for, og hvilke 
pumper, der kan kommunikeres med. PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug 
med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Pumpevalget sker under installationen af PharmGuard® softwaren. Dette valg kan dog ændres 
efter installationen af en bruger med protokoladministratorrettigheder. 

Sådan ændres pumpevalget: 

1. Klik på Indstillinger > Pumpevalg på menulinjen.

2. Tilføj en pumpe ved at markere det tilhørende felt i dialogboksen Pumpevalg (fjern
markeringen for at fravælge en pumpe).

3. Klik på OK.

Tilslutning til en database 

PharmGuard® softwaredatabasens tilslutningsindstillinger foretages normalt under 
installationen af PharmGuard® softwaren. En bruger, der har rettigheder som 
systemadministrator, kan ændre disse indstillinger efter behov. Så snart indstillingerne for 
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databasetilslutning er indtastet, kan andre brugere, der benytter denne installation af 
PharmGuard® Administrator, logge på og åbne de protokolbiblioteker, de har adgang til. 

Bemærk: For at kunne etablere forbindelse til en database skal man være godkendt til adgang 
til databasen og have de korrekte oplysninger om databasens placering og 
tilslutningsindstillinger. For at få yderligere oplysninger kontaktes administratoren, der er 
ansvarlig for PharmGuard® softwaredatabasen på faciliteten. 

Sådan ændres indstillingerne for databasens placering: 

1. På menulinjen klikkes på Indstillinger > Databasens placering. 

2. Indtast databasens placering og tilslutningsindstillinger i dialogboksen Databasens 
placering: 

 Serverens navn 

 Instansens navn 

 Databasens navn 

 Portnummer 

 SQL-serverens bruger-id 

 SQL-serverens bruger-adgangskode 

3. Indtast bruger-id og bruger-adgangskode til PharmGuard® softwaren i området 
Bekræft tilladelser. Brugerkontoen skal have rettigheder som systemadministrator for at 
kunne foretage ændringer af databasens placering og tilslutningsindstillinger. 

4. Klik på OK. 
  

Indstilling af Administrator auto log af  

Brugeren logges automatisk ud af PharmGuard® Administrator-applikationen, hvis programmet 
ikke har været brugt i et givent tidsrum. Indstillingen af auto log af fra Administrator kan ændres 
af en bruger med rettigheder som protokoladministrator. 

Bemærk: For at undgå uautoriseret adgang til PharmGuard® Administrator-applikationen og 
protokolbibliotekerne skal brugere logge af manuelt ved at klikke på knappen Log af, når de 
ikke benytter programmet. 

Sådan indstilles tiden for Administrator auto log af: 

1. Vælg Indstillinger > Administrator auto log af på menulinjen. 

2. Vælg den tid (i minutter), som PharmGuard® Administrator-applikationen må henstå 
uden at blive brugt, før brugeren automatisk logges af, i dialogboksen Administrator auto 
log af. 

3. Klik på OK. 

  

Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120) 
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Bemærk: Valgmuligheden Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe er kun tilgængelig for CADD®-
Solis ambulatorisk infusionspumpe (model 2100, model 2110). 

Man kan vælge at tillade, at PharmGuard® Administrator automatisk indstiller pumpens ur til 
den lokale PC-dato og -tid, hver gang en pumpe tilsluttes med henblik på at kommunikere 
(f.eks. når man sender et bibliotek, en protokol eller henter historikken). Man kan også sende 
tidsindstillinger (tidszone og oplysninger om sommertid) eller et aktiv-id til den enkelte pumpe 
ved at vælge at udføre den ene eller begge disse opgaver, når pumpen sluttes til PC'en. 

Sådan tillader man, at pumpen automatisk indstilles til PC'ens tidsindstillinger under 
kommunikation med pumpen: 

Bemærk: Det er ikke nødvendigt, at der er forbindelse til en pumpe, for at kunne udføre denne 
opgave. 

1. Vælg Indstillinger > Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe på menulinjen.

2. Klik for at markere afkrydsningsfeltet ved siden af Sæt pumpens dato/tid til lokal PC
dato/tid ved tilslutning i dialogboksen Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe på fanen
Dato/tidsindstillinger, og klik derefter på Anvend.

Sådan sendes tidsindstillinger til en tilsluttet pumpe: 

Bemærk: Denne opgave skal udføres, når pumpen sluttes til PC'en, og gælder kun for den 
pågældende pumpe. 

1. Vælg Indstillinger > Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe på menulinjen.

2. Indstil tidszonen i dialogboksen Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe på fanen
Dato/tidsindstillinger, vælg, om der skal justeres for sommertid eller ej, og klik derefter
på Send tidsindstillinger.

Sådan sendes et aktiv-id til en tilsluttet pumpe: 

Bemærk: Denne opgave skal udføres, når pumpen sluttes til PC'en, og gælder kun for den 
pågældende pumpe. 

1. Vælg Indstillinger > Indstillinger for CADD®-Solis-pumpe på menulinjen.

2. Indtast det aktiv-id, som skal tildeles til pumpen, i dialogboksen Indstillinger for CADD®-
Solis-pumpe på fanen Pumpens aktiv-id, og klik derefter på Send aktiv-id.

Administration af brugerkonti 

Administration af brugerkonti 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Brugere med rettigheder som protokoladministrator eller systemadministrator kan oprette og 
administrere brugerkonti og opsætte brugerprogramtilladelser og adgang til protokolbiblioteker. 
Det er også muligt at fjerne brugerkonti.  

Sådan tilføjes eller redigeres en brugerkonto og indstilles programtilladelser: 
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1. Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Håndtér brugerkonti på menulinjen. 
Dialogboksen Håndtér brugerkonti åbnes. 

2. Klik på knappen Ny bruger for at tilføje en ny bruger. 

– ELLER – 

Vælg et bruger-id på listen for at redigere en eksisterende bruger. 

3. Hvis man opretter en ny bruger, skal man indtaste bruger-id og adgangskode og 
derefter bekræfte adgangskoden for brugeren. Bruger-id'et og adgangskoden skal 
begge indeholde mindst tre alfanumeriske tegn (bogstaver, tal eller en kombination af de 
to). Brugeren kan senere bruge funktionen Skift bruger-adgangskode til at ændre 
adgangskoden. 

4. Vælg blandt følgende tilladelser for brugeren: 

Tilladelse Kapaciteter 
Protokoladministrator  Vælge pumpeprogrammer 

 Få adgang til log- og pumperapporter 
 Håndtere brugerkonti 
 Håndtere bibliotekstilladelser 
 Eksportere og importere brugere 
 Eksportere og importere protokolbiblioteker og 

anvendelseslogger 
 Oprette, gemme og slette protokolbiblioteker 
 Opdatere og gendanne protokolbiblioteker 
 Indstille Administrator auto log-af 
 Alle kapaciteter i forbindelse med Send protokoller og 

Send biblioteker 
(beskrevet nedenfor)  

Send protokoller Sende en enkelt protokol til en pumpe fra PharmGuard® 
Administrator (kun CADD®-Solis VIP ambulatoriske 
infusionspumper) eller PharmGuard® Point of Care (kun 
CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper) 

Send biblioteker  Sende et protokolbibliotek til en pumpe fra 
PharmGuard® Administrator (CADD®-Solis og 
CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper) eller 
PharmGuard® Point of Care (kun CADD®-Solis 
ambulatoriske infusionspumper) 

 Indstille og sende indstillinger for dato/klokkeslæt (kun 
CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper) 

 Sende et aktiv-id til en pumpe (kun CADD®-Solis 
ambulatoriske infusionspumper) 

Systemadministrator  Tilslutte til en database/et bibliotek 
 Håndtere brugerkonti 
 Håndtere bibliotekstilladelser 
 Eksportere og importere brugere 
 Eksportere og importere protokolbiblioteker og 

anvendelseslogger 
 Arkivere data 
 Sikkerhedskopiere og gendanne database 
 Importere data fra 3.0-database 
 Indstille og sende indstillinger for dato/klokkeslæt (kun 

CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper) 
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 Sende et aktiv-id til en pumpe (kun CADD®-Solis
ambulatoriske infusionspumper)

5. Hvis der er oprettet protokolbiblioteker, vises listen med biblioteker. For at give
brugeren adgang til et protokolbibliotek skal man klikke for at markere feltet ved siden
af det bibliotek, man vil give brugeren adgang til.

Bemærk: I vinduet Håndtér brugerkonti kan man også klikke på knappen Brugerliste og 
vælge navnet på et bibliotek på rullelisten for at vise de brugere, der har tilladelser til det 
pågældende bibliotek. Klik på Gem eller Luk, når gennemsynet eller ændringerne er 
fuldført. 

6. Klik på Gem for at afslutte.

Sådan fjernes en brugerkonto: 

1. Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Håndtér brugerkonti på menulinjen.

2. Vælg den bruger, der skal fjernes, på rullelisten Bruger-id.

3. Klik på Slet.

Indstilling af bibliotekstilladelser  

Brugere med rettigheder som protokoladministrator eller systemadministrator kan indstille 
bibliotekstilladelser for at tillade, at brugere får adgang til specifikke protokolbiblioteker. 

Sådan tildeles bibliotekstilladelser til en bruger: 

1. Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Bibliotekstilladelser på menulinjen.

2. Vælg navnet på det protokolbibliotek, hvortil der skal gives tilladelse, på rullelisten
Biblioteksnavn i dialogboksen Bibliotekstilladelser.

3. Klik for at markere feltet I bibliotek for hver bruger, man ønsker at give tilladelse.

BEMÆRK: Hvorvidt en bruger har adgang til at sende protokoller eller sende biblioteker
afhænger af de tilladelser, der indstilles for brugernes konto. Der henvises til Håndtering af
brugerkonti for yderligere oplysninger.

4. Klik på Gem.

Ændring af bruger-adgangskode 

PharmGuard® Administrator gør det muligt for brugerne at ændre deres adgangskode. Det er 
ikke nødvendigt at være logget på PharmGuard® Administrator-programmet for at kunne 
ændre adgangskoden. For at kunne ændre en bruger-adgangskode, skal man angive den 
aktuelle adgangskode. 

Sådan ændres en brugers adgangskode: 

1. Vælg Indstillinger > Skift bruger-adgangskode på menulinjen.

2. Indtast bruger-id.

3. Indtast den gamle adgangskode.
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4. Indtast den nye adgangskode, og bekræft derefter den nye adgangskode ved at indtaste 
den igen i feltet Bekræft ny adgangskode. 

5. Klik på OK. Der vises en meddelelse som bekræftelse på, at adgangskoden er blevet 
ændret. 

  

Import og eksport af brugere  

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120) 

Brugere med rettigheder som protokoladministrator eller systemadministrator kan eksportere 
brugerlisten til en fil som en tom skabelon eller som en skabelon, der indeholder de aktuelt 
definerede brugere. Filen eksporteres som en redigerbar, kommasepareret fil (.CSV). Ved at 
redigere denne fil kan man administrere brugerlisten ved at tilføje brugere og/eller ændre 
brugertilladelser. Når der er blevet foretaget ændringer af brugerlisten, kan den importeres til 
PharmGuard® Administrator-programmet med henblik på opdatering af brugerne i databasen. 

Sådan eksporteres en brugerliste: 

1. Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Importér/eksportér brugere på menulinjen. 

2. Vælg Alle brugere for at eksportere den aktuelle brugerliste. 

– ELLER – 

Vælg Tom brugerskabelon for at eksportere en tom brugerskabelon. 

3. Klik på Eksportér. 

4. Brug dialogen Gem i i vinduet Vælg eksportfilnavn til at vælge filens placering. 

5. Indtast et navn til filen i dialogen Filnavn. 

6. Klik på knappen Gem for at eksportere brugerlisten. 

Bemærk: En eksporteret brugerlistefil er ikke en sikker fil. Dens indhold skal verificeres af 
en administrator, før filen importeres. 

Sådan redigeres en eksporteret brugerlistefil eller -skabelon: 
1. Åbn den eksporterede fil i et program, som kan redigere CSV-filer (f.eks. Microsoft® 

Excel®). 

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne brugere ved at slette dem fra en eksporteret 
brugerliste. For at fjerne en bruger skal man bruge funktionen Brugerkonti. 

2. Redigér brugerlisten som ønsket ved at tilføje brugere til kolonnen BRUGER-ID. 

3. Efter ønske kan brugernes tilladelser indstilles ved at tilføje ordet TRUE (tilladelse 
givet) eller FALSE (tilladelse nægtet) for hver af de følgende tilladelser: 

Tilladelse Kapaciteter 
Send protokoller Sende en enkelt protokol til en pumpe fra PharmGuard® 

Administrator (kun CADD®-Solis VIP ambulatoriske 
infusionspumper) eller PharmGuard® Point of Care (kun 
CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper) 
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Send biblioteker  Sende et protokolbibliotek til en pumpe fra
PharmGuard® Administrator (CADD®-Solis og
CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper)
eller PharmGuard® Point of Care (kun CADD®-Solis
ambulatoriske infusionspumper)

 Indstille og sende indstillinger for dato/klokkeslæt (kun
CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper)

 Sende et aktiv-id til en pumpe (kun CADD®-Solis
ambulatoriske infusionspumper)

Systemadministrator  Tilslutte til en database/et bibliotek
 Håndtere brugerkonti
 Håndtere bibliotekstilladelser
 Eksportere og importere brugere
 Eksportere og importere protokolbiblioteker og

anvendelseslogger
 Arkivere data
 Sikkerhedskopiere og gendanne database
 Importere data fra 3.0-database
 Indstille og sende indstillinger for dato/klokkeslæt (kun

CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper)

Protokoladministrator  Vælge pumpeprogrammer
 Få adgang til log- og pumperapporter
 Håndtere brugerkonti
 Håndtere bibliotekstilladelser
 Eksportere og importere brugere
 Eksportere og importere protokolbiblioteker og

anvendelseslogger
 Oprette, gemme og slette protokolbiblioteker
 Opdatere og gendanne protokolbiblioteker
 Indstille Administrator auto log-af
 Alle kapaciteter i forbindelse med Send protokoller og

Send biblioteker
(beskrevet ovenfor)

4. Gem ændringer i et CSV-kompatibelt filformat.

Sådan importeres en brugerliste: 

1. Klik på Indstillinger på menulinjen, og klik på Brugerkonti > Importér/eksportér
brugere.

2. Klik på Import.

3. Brug rullelisten Søg i i vinduet Vælg importfilnavn for at finde mappen og filen.

4. Klik på navnet på den fil, som skal importeres, hvorefter den bliver føjet til rullelisten
Filnavn. Klik på knappen Åbn for at importere brugerlisten.

Efter import af brugerlisten bliver opdateringerne fra den nye fil overført til brugerne i 
databasen. Brugeropdateringen skal altid verificeres ved at vælge Indstillinger på 
menulinjen og klikke på Brugerkonti > Håndtér brugerkonti. 

Bemærk: Nye brugere får tildelt en standardadgangskode: adgangskode. Brugere kan 
bruge funktionen Skift bruger-adgangskode til indstilling af deres adgangskode. 
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Hjælp til Administrator 

  

Indstilling af udløb af bruger-adgangskode 

Brugere med rettigheder som systemadministrator kan etablere en politik for udløb af 
adgangskoden for alle brugere af PharmGuard® Administrator og PharmGuard® Point of Care. 
Når funktionen er aktiveret, giver udløb af adgangskoden et yderligere sikkerhedsniveau, idet 
det kræver, at brugerne ændrer deres adgangskode regelmæssigt. Når udløb af adgangskoden 
er indstillet, får brugeren mulighed for at ændre adgangskoden, når den er lige ved at udløbe. 

Sådan indstilles udløb af adgangskode: 

1. Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Bruger-adgangskode - udløb på menulinjen. 

2. Markér valgmuligheden Dage i dialogboksen Bruger-adgangskode - udløb, og indstil 
derefter det antal dage, en adgangskode kan være aktivt, før det udløber. 

3. Klik på OK. 

Tilslutning til en pumpe 
  

Tilslutning til en CADD®-Solis- eller CADD®-Solis VIP-pumpe  

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120) 

Når PC'en er forbundet til en pumpe via et USB-kabel, kan PharmGuard® Administrator 
benyttes til at sende et protokolbibliotek eller sende en protokol til pumpen (kun CADD®-Solis 
VIP ambulatorisk infusionspumpe). Den kan også anvendes til at hente pumpens historik, 
hvilket gør det muligt at vise pumperapporter. Hertil kommer, at denne opkobling er nødvendig 
for at sende tidsindstillinger eller aktiv-id til en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe. 

USB-kabelforbindelse 

USB-kablet skal have et USB type A-stik for tilslutning til PC'en og et mini-USB type B-stik for 
tilslutning til pumpen. Dette er et standard USB-kabel, som kan købes i en almindelig 
computerforretning. 

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

B - Mini-USB type B-stik 

Brug af systemværktøjer 

Arkivering af data 

Brugere med rettigheder som systemadministrator kan bruge funktionen Arkivér data til at flytte 
pumpens hændelseshistorik og anvendelseslogdata for Administrator fra databasen til en fil 
med henblik på arkivering. Når data arkiveres, oprettes der en XML-fil, der indeholder data fra 
databasen, der ligger forud for den valgte dato. 

Bemærk: Følg facilitetens procedurer med hensyn til bevarelse af arkiverede data. 

FORSIGTIG: Funktionen Arkivér data fjerner permanent Administrator-logdata og pumpedata 
fra databasen. Når data er blevet arkiveret, kan de ikke importeres tilbage til PharmGuard® 
softwaren med henblik på visning eller rapportering. 

Sådan arkiveres data: 

1. Vælg Indstillinger > Systemværktøjer på menulinjen.

2. Vælg tidsperiode for arkiveringen i dialogboksen Systemværktøjer på fanen Arkivér data.
Alle logdata forud for den valgte dato fjernes fra databasen og arkiveres.

3. Klik på Gennemse for at vælge placering og det filnavn, der skal bruges til arkivet, og klik
derefter på Gem.

4. Klik på Arkivér.

5. Klik på Ja ved bekræftelsesmeddelelsen for at gå videre med arkiveringen eller på Nej
for at annullere.
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Hjælp til Administrator 

Backup af databasen 

Brugere med rettigheder som systemadministrator kan bruge funktionen Backup af database til 
at gemme en sikkerhedskopi af den aktuelle PharmGuard® softwaredatabase til en fil med 
henblik på arkivering og en eventuel fremtidig gendannelse. Den sikkerhedskopierede 
database gemmes som en Smiths Medical Data-fil (*.smd), som kan døbes og gemmes efter 
brugerens valg (f.eks. på et netværksdrev eller flytbart medie). 

Vigtigt: Overhold facilitetens procedurer for lagring, bevarelse og gendannelse af 
sikkerhedskopierede databaser. 

Advarsel: Gendannelse af en database medfører, at en eventuelt eksisterende database bliver 
slettet, og at databasen (herunder alle biblioteker, protokoller og brugerkontoindstillinger) stilles 
tilbage til den tilstand, den var i, da sikkerhedskopien blev oprettet. Der skal altid følges en klart 
defineret procedure til evaluering af alle biblioteker og protokoller fra en gendannet database, 
lige som disse om nødvendigt skal justeres, før de sendes til pumperne. Manglende 
overholdelse af dette kan føre til død eller alvorlige skader på patienten. 

Sådan laves der backup af en database: 
1. Vælg Indstillinger > Systemværktøjer på menulinjen. 

2. Klik på Gennemse i dialogboksen Systemværktøjer på fanen Backup af database for 
at vælge den placering og det filnavn, der skal bruges til sikkerhedskopieringen, og klik 
derefter på Gem. 

3. Klik på Backup af database. 

4. Der vises en meddelelse, når sikkerhedskopieringen er fuldført. Klik på OK. 

Sådan indstilles en påmindelse om backup: 
1. Gå til Backup-påmindelse, klik for at vælge Til, og angiv derefter det antal Dage, der 

skal gå efter, at man har udført backup af databasen, til programmet Administrator 
minder om, at der igen skal udføres en backup. 

2. Klik på Gem indstillinger. 
3. Der vises en meddelelse som bekræftelse på, at indstillingerne er blevet gemt. Klik på 

OK. 

Bemærk: En backup-påmindelse vil kun blive vist, hvis man anvender Administrator-
programmet og påmindelsens varighed er overskredet. 

  

Gendannelse af en database 

Med henblik på datagendannelse kan brugere med systemadministratorrettigheder bruge 
funktionen Gendan database til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret PharmGuard® 
softwaredatabase. For at kunne gendanne en database skal der etableres en 
databasetilslutning, som kan være en ny (tom) eller en eksisterende database. Herudover skal 
man have adgang til Smiths Medical Data-filen (*smd), der rummer den tidligere 
sikkerhedskopierede database. 

Vigtigt: Overhold facilitetens procedurer for lagring, bevarelse og gendannelse af 
sikkerhedskopierede databaser. 
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Advarsel: Gendannelse af en database fra en backup medfører, at en eventuelt eksisterende 
database bliver slettet, og at databasen (herunder alle biblioteker, protokoller og 
brugerkontoindstillinger) stilles tilbage til den tilstand, den var i, da sikkerhedskopien blev 
oprettet. Der skal altid følges en klart defineret procedure for evaluering af alle biblioteker og 
protokoller fra en gendannet database, lige som disse om nødvendigt skal justeres, før de 
sendes til pumperne. Manglende overholdelse af dette kan føre til død eller alvorlige skader på 
patienten. 

Sådan gendannes en database: 
1. Vælg Indstillinger > Systemværktøjer på menulinjen.

2. Klik på Gennemse i dialogboksen Systemværktøjer på fanen Gendan database for at
vælge den placering og det filnavn, der skal bruges til backup'en, og klik derefter på
Gendan database. Der vises en meddelelse, når gendannelsen af databasen er
gennemført.

Overførsel af data 

Når man installerer PharmGuard® Administrator 4.0, fjernes tidligere versioner af CADD™-
Solis Medication Safety Software-databasen og de tilhørende data (protokolbiblioteker og 
anvendelseslogger) ikke. Efter installation af PharmGuard® Administrator 4.0 kan brugere med 
rettigheder som systemadministrator bruge funktionen Overfør data til at overføre data fra en 
CADD™-Solis Medication Safety Software 3.0-database til den netop installerede 
PharmGuard® software 4.0-database. 

Vigtigt: Funktionen Overfør data skal bruges til at overføre data fra en CADD™-Solis 
Medication Safety Software 3.0-databasen, før programmet PharmGuard® Administrator 
bruges til at oprette nye protokolbiblioteker eller brugere i den nye database. Dette skyldes, at 
eksisterende data i destinationsdatabasen slettes, når data overføres ved hjælp af funktionen 
Overfør data. 

Sådan overføres 3.0-data til en ny 4.0-database: 

1. Vælg Indstillinger > Systemværktøjer på menulinjen.

2. Klik på fanen Overfør data i dialogboksen Systemværktøjer.

3. Angiv indstillingerne for kildedatabase (CADD™-Solis Medication Safety Software 3.0) og
destinationsdatabase (PharmGuard® software 4.0). Felterne Kildeinstans, Port, SQL
Server-login og SQL Server-adgangskode er udfyldt med standardværdier. Indtast
computerens navn og redigér de øvrige værdier efter behov af hensyn til kildedatabasen.
For destinationen (den nyinstallerede PharmGuard® software 4.0-database) skal man
angive computerens navn og andre forbindelsesindstillinger. Standardværdierne for
tilslutning af destinationsdatabasen ses herunder:

Instans:  SMITHSMEDICAL2 
Port:  55000 
SQL Server-login:  Smiths 
SQL Server-adgangskode:  [ Kontakt Smiths Medical vedr. adgangskode ]  
Databasens navn:  SmithsSolisD 

4. Klik på Verificer datakilder. Den angivne kilde og destination evalueres og
kompatibiliteten kontrolleres. Hvis der ikke kan findes en database, skal man kontrollere
forbindelsesindstillingerne og prøve igen.

5. Klik på Overfør data for at overføre dataene i kildedatabasen til destinationsdatabasen.
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Hjælp til Administrator 

6. En meddelelse gør opmærksom på, at denne handling sletter alle data i 
destinationsdatabasen permanent. Klik på OK for at bekræfte handlingen. 

7. Overførslen af data går i gang. Dataoverførslen kan tage adskillige minutter eller mere, 
afhængigt af mængden af data i kildedatabasen. Der vises en meddelelse, som 
bekræfter, at dataene er blevet overført korrekt. Klik på OK for at lukke denne 
meddelelse. 

Protokoller og protokolbiblioteker 

  

Hvad er en protokol?  

En protokol er en specifik kombination af behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, der er 
knyttet til en samling af medicininfusions- og andre pumpeindstillinger, der svarer til en læges 
ordinering. Protokollerne i PharmGuard® softwaren er indeholdt i protokolbiblioteker. 

Når der oprettes protokoller i PharmGuard® Administrator, kan visse parametre (f.eks. 
patientspecifikke parametre) indstilles som viste og/eller redigerbare, når en bruger sender en 
enkelt protokol til en pumpe. Når der vælges en enkelt protokol, der skal sendes til en pumpe, 
modtager brugeren de pumpeparametre, der er defineret i protokollen, og kan foretage 
ændringer i eventuelle redigerbare, patientspecifikke parametre i henhold til ordineringen. Når 
de patientspecifikke parametre er indstillet, og der er foretaget bekræftelse som påkrævet i 
protokollen, kan brugeren sende protokollen til pumpen. 

Bemærk: PharmGuard® Administrator kan kun bruges til at sende en enkelt protokol til en 
CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe. For at sende en enkelt protokol til en CADD®-
Solis ambulatorisk infusionspumpe skal man bruge PharmGuard® Point of Care-programmet. 

  

Hvad er behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter? 

PharmGuard® softwaren bruger en kombination af en behandling, en kvalifikator og et 
medikament som organisatoriske elementer for hver protokol, som svarer til standardiserede 
lægeordineringer. Hver enkelt kombination af behandling, kvalifikator og medikament resulterer 
i en specifik, redigerbar protokol med sine egne infusions- og pumpeparametre defineret i 
protokollen, sammen med patientspecifikke parametre. Parametrene kan indstilles til at kunne 
vises eller til at tillade redigering udført af brugeren under programmering af pumpen. 

Eftersom behandlings-, kvalifikator- og medikamentnavne vælges af brugeren under 
programmering af pumpen, er det vigtigt at bruge passende, beskrivende navne ved valg af 
navne til behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter og før angivelse af protokoller i 
PharmGuard® Administrator. Når der vælges passende navne til behandlinger, kvalifikatorer 
og medikamenter til protokolbiblioteket, skal det gøres i henhold til de standardiserede 
ordineringer på stedet, og der skal vælges navne, der overholder den samme organisatoriske 
struktur. 

Når der vælges en protokol til programmering af en pumpe: 

 Behandling er det første punkt, brugeren vælger, efter behandlingsnavn. Hvis 
ordineringerne på stedet er organiseret efter administrationsvej, kan passende 
behandlingsnavne inkludere IV, Epidural, Nerveblokade osv. Hvis man ikke anvender 
profil-funktionen (tilgængelig til CADD®-Solis protokolbiblioteker) til at kategorisere 
protokoller efter plejeområde, kan man vælge at bruge plejeområder (f.eks. Akut, 
Onkologi, Pædiatri, Veer & fødsel osv.) som passende behandlingsnavne.   
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 Kvalifikator er det andet punkt, brugeren vælger, efter kvalifikatornavn. Et
kvalifikatornavn kan opfattes som et adjektiv, der yderligere definerer en specifik
behandling. Hvis behandlingsnavnet f.eks. er Onkologi, kan passende
kvalifikatornavne være Opioidtolerant og Opioidnaiv. Hvis behandlingsnavnet er
Epidural, kan passende kvalifikatornavne være Postkirurgisk og Veer og fødsel. Der
skal knyttes et eller flere kvalifikatornavne til hvert enkelt behandlingsnavn.

 Medikament er det tredje punkt, brugeren vælger, efter medikamentnavn.
Medikamenter beskrives ved hjælp af en kombination af navn, koncentration, enheder
og medikament-id. Man kan kun bruge et medikamentnavn mere end én gang, hvis
man angiver forskellige koncentrationer for hvert medikament. Medikamenter er
specifikke for protokolbiblioteket og kan anvendes bredt på tværs af dette. Til forskel
fra kvalifikatorer behøver man ikke oprette nye medikamenter for hver behandling.

Hvad er et protokolbibliotek?  

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Et protokolbibliotek er en samling af protokoller. Protokolbiblioteker (og de protokoller, de 
indeholder) oprettes i PharmGuard® Administrator. Brugere af PharmGuard® softwaren kan 
gives tilladelse til at få adgang til udvalgte protokolbiblioteker og tilladelse til at sende et 
protokolbibliotek eller en enkelt protokol til en pumpe. PharmGuard® Administrator kan bruges 
til at sende et protokolbibliotek til en pumpe. 

PharmGuard® Administrator gemmer protokolbiblioteker i PharmGuard® softwarens database. 

Hvad er en profil? 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Profiler gør det muligt at kategorisere protokoller overordnet (f.eks. efter plejeområde) i 
protokolbiblioteker i CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe. Når profiler er aktiveret i et 
protokolbibliotek, kan de bruges som kriterier ved kørsel af rapporter ved hjælp af 
PharmGuard® serveren. 

Inden for et protokolbibliotek kan én protokol knyttes til en eller flere profiler. For eksempel kan 
en profil kaldet Veer og fødsel indeholde alle de protokoller, der anvendes på dette 
plejeområde, mens en profil kaldet Onkologi kan indeholde protokoller, der er specifikke for 
dette område. Som et andet eksempel kan en enkelt protokol kaldet IV PKA knyttes til to 
profiler - én der kaldes Akut og en anden, der kaldes Onkologi. 

Profiler kan aktiveres til et protokolbibliotek i en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe fra 
fanen Generelle indstillinger for bibliotek. Når de er aktiveret, kan protokoller knyttes til en 
eller flere profiler, når en ny protokol tilføjes eller redigeres, eller når en ny profil tilføjes eller 
redigeres i protokolbiblioteket. 

Hvad er databasen? 
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Hjælp til Administrator 

Databasen er der, hvor protokolbiblioteker til PharmGuard® softwaren gemmes. For at oprette 
eller få adgang til protokolbiblioteker og protokoller ved hjælp af PharmGuard® softwaren, er 
det nødvendigt med en forbindelse til databasen. 

Bemærk: Databasen kan ligge på en netværksforbundet PC eller server, der kører Microsoft® 
SQL Server® Express (en valgfri komponent, der kan installeres sammen med PharmGuard® 
Administrator), eller på en server, der kører Microsoft® SQL Server® 2005, 2008 eller 2012. 
Indstillingerne for databasens placering og tilslutning fastlægges typisk under installationen af 
PharmGuard® softwaren. Indstillingerne for databasens tilslutning kan dog ændres når som 
helst. Kontakt administratoren, der er ansvarlig for facilitetens database, for at få yderligere 
oplysninger. 

For at understøtte andre PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-
installationer, der ikke har adgang til databasen via netværket, kan PharmGuard® 
Administrator-programmet bruges til at eksportere et protokolbibliotek fra databasen til en fil. 
Den eksporterede fil kan overføres (f.eks. via cd eller et andet flytbart medie) til den anden 
PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-computer og derefter 
importeres. 

Protokolbiblioteker 
  

Oprettelse af et nyt protokolbibliotek 

Brugere med rettigheder som protokoladministrator kan oprette protokolbiblioteker. Når et 
protokolbibliotek er blevet oprettet, kan der oprettes behandlinger, kvalifikatorer, medikamenter 
og protokoller for biblioteket. 

Bemærk: Det er også muligt at oprette et nyt protokolbibliotek baseret på et eksisterende 
protokolbibliotek. 

Sådan oprettes et nyt protokolbibliotek: 

1. Vælg Fil > Nyt bibliotek på menulinjen. 

2. Indtast det navn, som skal gives til det nye protokolbibliotek, i dialogboksen Nyt bibliotek. 

Bemærk: PharmGuard® softwaren indeholder ikke et værktøj til stavekontrol. Felter, der 
kan udfyldes med fritekst, sendes til pumpen, som de er indtastet og kan ses på PC-
skærmen.  

3. Vælg det pumpeprogram, som det nye protokolbibliotek skal gælde for, i rullelisten. Vælg 
én af de nedenstående valgmuligheder (de anførte pumper afhænger af de valgte 
pumpeprogrammer): 

 CADD®-Solis-pumpe 

 CADD®-Solis VIP-pumpe 

4. Klik på OK. 

5. Det nye protokolbibliotek føjes til rullelisten Vælg protokolbibliotek. For at ændre det 
nye bibliotek, skal dette være valgt. 

6. På fanen Generelle indstillinger for bibliotek kan man: 

a. Indtaste en Bibliotekbeskrivelse. 

b. Bruge knappen Biblioteksversion til at øge biblioteksversionen til det næste 
hovedversionsnummer. (Man kan indstille biblioteksversionen, når man har 
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opsat behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, specificeret protokoller til 
protokolbiblioteket og valideret protokolbiblioteket til brug). 

c. Aktivere profiler (kun til CADD®-Solis-pumpers protokolbiblioteker). Profiler
kan bruges til at repræsentere plejeområder, til hvilke der kan tilknyttes
protokoller.

d. Under Indstillinger for Point of Care (kun for CADD®-Solis-pumpers
protokolbiblioteker) kan man aktivere Point of Care-funktioner for protokoller,
som man angiver, og kræve brugerlogin og indstille tiden for auto log af for
PharmGuard® Point of Care-brugere.

Bemærk: Vælg Indstillinger > Brugerkonti > Håndtér brugerkonti for at ændre brugerkonti 
og opsætte brugeradgang til dette protokolbibliotek. 

Oprettelse af et nyt protokolbibliotek baseret på et eksisterende 
protokolbibliotek  

Et nyt protokolbibliotek kan oprettes baseret på et, der allerede eksisterer, idet der 
grundlæggende tages udgangspunkt i en kopi af et andet bibliotek. En nyt bibliotek, der 
oprettes på denne måde, vil indeholde de samme brugerkonti, behandlinger, kvalifikatorer, 
medikamenter og protokoller som det bibliotek, der bruges som udgangspunkt 
(lograpportposter kopieres ikke til det nye bibliotek). 

Når man har oprettet det nye bibliotek, kan man ændre det, uden at dette påvirker indholdet i 
det oprindelige bibliotek. 

Sådan oprettes et nyt protokolbibliotek baseret på et eksisterende: 

1. Vælg Fil > Gem bibliotek som på menulinjen.

2. Klik i listen Fra eksisterende protokolbibliotek for at vælge det protokolbibliotek, det
nye protokolbibliotek skal baseres på.

3. Indtast det ønskede navn på det nye protokolbibliotek i tekstfeltet Gem bibliotek som.

4. Klik på OK.

5. Det nye protokolbibliotek føjes til rullelisten Vælg protokolbibliotek. For at ændre det
nye bibliotek, skal dette være valgt.

6. På fanen Generelle indstillinger for bibliotek kan man:

a. Indtaste en Bibliotekbeskrivelse.

b. Bruge knappen Biblioteksversion til at øge biblioteksversionen til det næste
hovedversionsnummer. (Man kan indstille biblioteksversionen, når man har
opsat behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, specificeret protokoller til
protokolbiblioteket og valideret protokolbiblioteket til brug). 

c. Aktivere profiler (kun til CADD®-Solis-pumpers protokolbiblioteker). Profiler
kan bruges til at repræsentere plejeområder, til hvilke der kan tilknyttes
protokoller.

d. Under Indstillinger for Point of Care (kun for CADD®-Solis-pumpers
protokolbiblioteker) kan man aktivere Point of Care-funktioner for protokoller,
som man angiver, og kræve brugerlogin og indstille tiden for auto log af for
PharmGuard® Point of Care-brugere.
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BEMÆRK: Protokoller, der var tilgængelige og kunne sendes til pumpen i det tidligere 
eksisterende protokolbibliotek, er ikke aktive i det nye protokolbibliotek, og bliver derfor ikke 
overført til pumpen. Der henvises til Protokoloplysninger for oplysninger om, hvordan en 
protokol gøres aktiv. 

BEMÆRK: Klik på Indstillinger > Brugerkonti > Håndtér brugerkonti for at ændre 
brugerkonti og opsætte brugeradgang til dette bibliotek. 

  

Visning af en biblioteksoversigtsrapport 

På fanen Generelle indstillinger for bibliotek for det valgte protokolbibliotek kan man vise en 
oversigtsrapport, der indeholder oplysninger om protokolbiblioteket og alle dettes aktive 
protokoller. 

Biblioteksoversigtsrapporten kaldes Rapport over alle aktive protokoller og indeholder følgende 
oplysninger for det valgte protokolbibliotek:  

 Navn 
 Version 
 Dato/tidspunkt for seneste ændring 
 Antal protokoller 
 Beskrivelse 
 En liste over behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, der anvendes i de aktive 

protokoller 

Sådan vises Rapport over alle aktive protokoller: 
1. Klik på knappen Vis rapport under Biblioteksoversigtsrapport på fanen Generelle 

indstillinger for bibliotek. 

2. Rapport over alle aktive protokoller vises. Hvis rapporten går over flere sider, kan man 
bruge navigationskontrolelementerne på værktøjslinjen i rapportfremviseren til at vise 
andre sider i rapporten. Desuden kan rapporten udskrives eller eksporteres med 
knapperne på værktøjslinjen. Før musen hen over knapperne på værktøjslinjen for at 
se et værktøjstip, der beskriver knappens funktion. 

  

Aktivering af profiler 

Profiler kan aktiveres til en CADD®-Solis-pumpes protokolbibliotek.  

Klik i afkrydsningsfeltet Aktivér profiler på fanen Generelle indstillinger for bibliotek for det 
valgte bibliotek for at aktivere eller deaktivere profiler for det pågældende bibliotek.  For at 
kunne deaktivere profiler for et bibliotek, skal tildelingen af alle protokoller til profiler først 
annulleres. 

  

Indstillinger for PharmGuard® Point of Care 

På fanen Generelle indstillinger for bibliotek for det valgte protokolbibliotek kan man vælge 
de indstillinger, der skal anvendes for PharmGuard® Point of Care-brugere for protokoller til 
CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper. 
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Indstillinger for PharmGuard® Point of Care omfatter: 

 Aktivér funktioner for Point of Care: Markér denne valgmulighed for at aktivere alle
redigerbare protokolparametre og generelle indstillinger, herunder
medikamentbekræftelse, bekræftelse af anden sygeplejerske, kræver kommentar og
vægtbaserede indstillinger, for PharmGuard® Point of Care-brugere. Når denne
valgmulighed er aktiveret, er indstillingerne for Kræver brugerlogin, der beskrives
nedenfor, også tilgængelige.

 Kræver brugerlogin: Vælg denne valgmulighed for at kræve, at PharmGuard® Point of
Care-brugere logger på. Når denne valgmulighed er aktiveret, kan man indstille en tid for
auto log af, hvilket sikrer, at PharmGuard® Point of Care-brugere automatisk logges af
efter den angivne tid i minutter, hvis der ikke har været nogen brugeraktivitet.

Brug af protokolbiblioteker 

Når et protokolbibliotek er blevet oprettet, er der, afhængigt af det anvendte system, flere 
forskellige måder biblioteket kan benyttes på: 

 Afsendelse af et protokolbibliotek til en CADD®-Solis eller CADD®-Solis VIP
ambulatorisk infusionspumpe. Brugere med tilladelse til at sende biblioteker og
bibliotekstilladelser til mindst ét protokolbibliotek med en aktiv, ikke-vægtbaseret
protokol, kan sende et protokolbibliotek til en CADD®-Solis eller CADD®-Solis VIP
ambulatorisk infusionspumpe.

 Eksport af et protokolbibliotek, som kan anvendes af en anden PharmGuard®
Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation. Ethvert protokolbibliotek i
den tilsluttede database kan eksporteres til en krypteret datafil, som kan gemmes på en
cd eller et andet flytbart medie, således at det kan importeres til en anden PharmGuard®
Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation.

 Oprettelse af en pakke med et protokolbibliotek til brug med PharmGuard®
serveren. Når en pakke er blevet oprettet, kan PharmGuard® serveren benyttes til
trådløs installation af pakker til flere pumper. Kun systemer, som har implementeret både
PharmGuard® softwaren og PharmGuard® serveren, vil kunne benytte pakker med
PharmGuard® serveren.

Sletning af et protokolbibliotek 

Hvis man sletter et protokolbibliotek, sletter man samtidig alle behandlinger, kvalifikatorer, 
medikamenter og protokoller, der findes i det pågældende protokolbibliotek. For at brugere kan 
se lograpporter fra et hvilket som helst slettet protokolbibliotek er dets logposter dog bevaret i 
PharmGuard® softwarens database. 

Sådan slettes et protokolbibliotek: 

1. Vælg Fil > Slet bibliotek på menulinjen.

2. Vælg det protokolbibliotek, som skal slettes, i dialogboksen Slet bibliotek.

3. Klik på OK.
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Eksport af et protokolbibliotek 

Ethvert protokolbibliotek i den tilsluttede database kan eksporteres til en krypteret datafil, som 
kan gemmes på en cd eller et andet flytbart medie, således at det kan importeres til en anden 
PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation. Dette er nyttigt i 
tilfælde, hvor en anden PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-
installation ikke er på netværket og/eller ikke har adgang til databasen, eller for at give en 
anden Administrator-bruger en redigerbar kopi af protokolbiblioteket. 

Når man eksporterer et protokolbibliotek, kan man vælge, om man vil inkludere 
brugerkontooplysninger, anvendelseslogger og pumpelogger. Man kan også indstille alle 
protokollerne i protokolbiblioteket til ikke at være aktive i den eksporterede fil (dette kræver, at 
protokollerne efter importen redigeres/gennemgås og gøres aktive ved brug af PharmGuard® 
Administrator for, at de kan sendes til en pumpe). 

Bemærk: Brugere kan også sende et protokolbibliotek til en CADD®-Solis eller CADD®-Solis 
VIP ambulatorisk infusionspumpe eller oprette en pakke med et protokolbibliotek til brug med 
PharmGuard® serveren. 

Sådan eksporteres et protokolbibliotek: 

1. Vælg Fil > Eksportér bibliotek på menulinjen. 

2. Klik i dialogboksen Eksportér bibliotek for at vælge de protokolbiblioteker, som skal 
eksporteres. 

3. Angiv indstillinger for eksport som ønsket: 

 Inkludér brugere: Inkluderer alle brugerkontooplysningerne fra databasen. 

 Inkludér anvendelseslogger: Inkluderer logposter, der er knyttet til 
protokolbibliotekerne. 

 Inkludér pumpelogger: Inkluderer pumpelogoplysninger, der er knyttet til 
protokolbibliotekerne. 

 Eksportér protokoller som ikke aktive: Som standard beholder den enkelte 
protokol den tilstand (Aktiv eller Ikke aktiv), som den havde, da den blev 
eksporteret. Vælg "Eksportér protokoller som ikke aktive" for at indstille alle 
protokollerne i de eksporterede protokolbiblioteker som inaktive. Når en protokol er 
sat til inaktiv, kan den ikke sendes til en pumpe, før den er blevet 
redigeret/gennemset og sat til aktiv i PharmGuard® Administrator-applikationen. 

4. Klik på OK. 

5. Vælg en placering, hvor filen skal gemmes, i dialogboksen Eksportér bibliotek til, indtast 
et filnavn, og klik derefter på Gem. 

De eksporterede protokolbiblioteker gemmes som en databasefil (*.smd-fil) på den valgte 
placering. 

  

Import af et protokolbibliotek  

Brugere med rettigheder som protokoladministrator kan importere protokolbiblioteker fra en 
anden PharmGuard® software 4.0-database eller fra tidligere eksporterede databasefiler. For 
at kunne importere protokolbiblioteker skal databasen eller databasefilen, som der importeres 
fra, være fra den sammen version af PharmGuard® Administrator. 
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Under import af et protokolbibliotek giver yderligere indstillinger mulighed for at importere 
brugere, anvendelses- og pumpelogger samt at indstille importerede protokoller som inaktive. 

Sådan importeres et protokolbibliotek fra en databaseserver eller -fil: 

1. Vælg Fil > Importér bibliotek på menulinjen. Dialogboksen Importér bibliotek vises.

2. Vælg Importér fra server for at importere fra en anden databaseserver, og indtast
serverens navn og avancerede tilslutningsindstillinger (standardværdier forefindes) for
databaseserveren.

– ELLER –

Vælg Importér fra fil for at importere fra en tidligere eksporteret databasefil, klik på 
Gennemse, og vælg derefter placering og filnavn for den eksporterede databasefil (*.smd-
fil). 

3. Hvis man ikke allerede er logget på som bruger med system- eller
administratorrettigheder, skal man indtaste et bruger-id og en bruger-adgangskode for
en bruger med system- eller administratorrettigheder i området Bekræft tilladelse.

4. Klik på Hent biblioteksliste. Den valgte databaseserver eller -fil læses, og der vises en
liste med protokolbiblioteker. For at vise beskrivelsen, dato/tidspunkt for seneste ændring
og versionsnummer for et protokolbibliotek skal man klikke på det for at vælge det.

5. Klik for at markere de protokolbiblioteker, som skal importeres.

6. Angiv Indstillinger for import ved at klikke for at markere de ønskede indstillinger:

 Importér brugere: Alle brugere på databaseserveren eller i filen bliver kopieret til
den tilsluttede database. Nye brugere tilføjes, eksisterende brugere får deres
rettigheder opdateret (herunder alle bruger-adgangskoder), og ingen brugere slettes.

 Importér anvendelseslogger: Alle anvendelseslogger i databasen eller datafilen
bliver kopieret til den tilsluttede database.

 Importér pumpelogger: Alle oplysninger i pumpeloggen bliver kopieret til den
tilsluttede database.

 Importér protokoller som ikke aktive: Alle protokoller, der importeres fra
databaseserveren eller -filen, indstilles som standard til inaktive, når de kopieres til
databasen. Når en protokol er sat til inaktiv, kan den ikke sendes til en pumpe, før
den er blevet redigeret/gennemset og sat til aktiv i PharmGuard® Administrator-
applikationen.

Bemærk: Det er ikke muligt at vælge indstillinger for import, hvis kildedatabaseserveren 
eller -filen ikke indeholder de relevante data. For eksempel kan anvendelseslogger ikke 
importeres, hvis protokolbibliotekerne blev eksporteret uden at medtage 
anvendelseslogger. 

7. Klik på OK for at importere de valgte protokolbiblioteker.

Opdatering og gendannelse af et protokolbibliotek 

Brugere med protokoladministratorrettigheder kan bruge funktionen Opdatér biblioteksversion 
til at øge protokolbibliotekets version til det næste hovedversionsnummer (dvs. 3.0, 4.0 osv.), 
hvilket opretter et gendannelsespunkt, som kan anvendes senere, hvis det skulle blive 
nødvendigt at gendanne denne version af protokolbiblioteket. Dette opdaterer også bibliotekets 
versionsnummer (hvis det aktuelle bibliotek f.eks. er version 4.0, og man vælger at gendanne 
version 3.0 af biblioteket, vil versionsnummeret efter gendannelsen være 5.0). 
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Bemærk: Hvis man ændrer et protokolbibliotek (f.eks. ved at oprette nye protokoller, redigere 
en protokol osv.), forhøjes den del af protokolbibliotekets versionsnummer, der står efter 
punktummet (f.eks. fra 2.2 til 2.3). Ændringen af den del af versionsnummeret, der står efter 
punktummet, giver ikke anledning til, at der oprettes et gendannelsespunkt. Et sådant kan kun 
oprettes ved at opdatere protokolbibliotekets version som beskrevet herunder. 

Opdatering af et protokolbiblioteks version 

Når man opdaterer et biblioteks version, gemmes der blot en gendannelig version af biblioteket. 
Der sendes ikke noget protokolbibliotek eller nogen protokol til en pumpe, lige som yderligere 
ændringer af protokolbiblioteket ikke forhindres. 

Sådan opdateres bibliotekets version: 

1. Vælg det protokolbibliotek, som skal opdateres. 

2. Klik på Biblioteksversion på fanen Generelle indstillinger for bibliotek. 

Den aktuelle protokolbiblioteksversion vises på fanen Opdatér biblioteksversion i 
dialogboksen Administrér version sammen med versionsnummeret, som biblioteket vil få, 
når det opdateres. Et bibliotek med versionsnummer 2.1 ændres for eksempel til 3.0. 

3. Klik på Opdatér. 
Bemærk: Så snart et protokolbibliotek er blevet sendt til en pumpe med funktionen Send 
bibliotek, kan bibliotekets navn og revisionsnummer ses på skærmen 
Protokolbiblioteksoversigt på CADD®-Solis og CADD®-Solis VIP ambulatoriske 
infusionspumper. 

Gendannelse af et protokolbiblioteks version 

Brugere med rettigheder som protokoladministrator kan bruge funktionen Gendan 
biblioteksversion til at vende tilbage til en tidligere opdateret protokolbiblioteksversion (et 
hovedversionsnummer som f.eks. 3.0, 4.0 osv.). Når man gendanner en 
protokolbiblioteksversion, erstattes det aktuelle protokolbibliotek, der er i brug, med den version, 
man vælger at gendanne. 

Sådan gendannes en tidligere biblioteksversion: 

1. Klik på Biblioteksversion på fanen Generelle indstillinger for bibliotek. 

2. Klik på fanen Gendan biblioteksversion i dialogboksen Administrér version. 

3. Klik for at vælge den version, som skal gendannes, på listen med tidligere opdaterede og 
tilgængelige biblioteksversioner. 

4. Man kan vælge at markere afkrydsningsfeltet ved siden af Gendan protokoller som 
ikke aktive, hvis man ønsker, at protokollerne i det gendannede protokolbibliotek ikke 
sættes til aktive efter gendannelsen. Hvis man vælger denne mulighed, skal hver enkelt 
af protokollerne i det gendannede protokolbibliotek gennemgås, redigeres (ved behov) og 
sættes til aktive, før de kan sendes til en pumpe. Hvis man ikke markerer Gendan 
protokoller som ikke aktive, beholder den enkelte protokol sin status som Aktiv eller Ikke 
aktiv, som den var på tidspunktet for opdateringen af den pågældende version. 

5. Klik på Gendan. 

  

Oprettelse af en bibliotekspakke til brug med PharmGuard® serveren 
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Brugere med protokoladministrator- eller systemadministrator-rettigheder og 
bibliotekstilladelser kan oprette en krypteret protokolbibliotekspakke til brug med 
PharmGuard® serveren. Når en pakke er blevet oprettet, kan PharmGuard® serveren benyttes 
til trådløs installation af pakker til flere pumper. Kun systemer, som har implementeret både 
PharmGuard® softwaren og PharmGuard® serveren, vil kunne benytte pakker med 
PharmGuard® serveren. 

Bemærk: Brugere kan desuden sende et protokolbibliotek til en CADD®-Solis eller CADD®-
Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe eller eksportere et protokolbibliotek, som kan benyttes 
af en anden PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation. 

Oprettelse af en bibliotekspakke, som skal sendes til PharmGuard® serveren: 

1. I PharmGuard® Administrator vælges Fil > Opret pakke.

2. I dialogboksen Opret pakke til PharmGuard® serveren vælges det protokolbibliotek, som
skal sendes til PharmGuard® serveren.

Bemærk: Dialogboksen Opret pakke til PharmGuard® serveren viser kun
protokolbiblioteker, som indeholder aktive, ikke-vægtbaserede protokoller.

3. Klik på OK.

4. I dialogboksen Opret bibliotekspakke indtastes et navn for PharmGuard®
serverpakkefilen (.cpkg) og en placering, hvor pakkefilen vil blive gemt.

5. Klik på Gem. Der vises en meddelelse, som bekræfter, at den krypterede bibliotekspakke
blev oprettet. Klik på OK for at lukke denne meddelelse.

Bemærk: Hvis administratoren ikke har givet brugeren de rette tilladelser 
(protokoladministrator eller systemadministrator) eller ikke har gjort nogen protokoller i 
biblioteket aktive, vil brugeren ikke kunne oprette en bibliotekspakke. Enhver af følgende 
tilstande kunne også medføre, at der ikke kan oprettes en bibliotekspakke: 

 Hvis alle protokollerne i biblioteket er vægtbaserede protokoller

 Hvis profiler er aktiveret i biblioteket, men der er ikke blevet oprettet nogen profiler til
biblioteket

 Hvis profiler er aktiveret og oprettet i biblioteket, men der ikke er tildelt nogen
protokoller til profilerne

 Hvis alle de protokoller, der er tildelt til profiler i biblioteket, enten er inaktive eller
vægtbaserede

Behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter 

Opsætning af behandling, kvalifikator og medikament 

Fanen Opsætning af behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter er stedet, hvor man 
kan oprette og redigere de behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, der bruges til at 
opbygge protokoller til protokolbiblioteket og de specifikke pumpeapplikationer. Kolonnen "I 
brug" angiver, hvorvidt den enkelte behandling, kvalifikator og det enkelte medikament aktuelt 
er specificeret i en protokol. 

Bemærk: For oplysninger vedrørende behandlinger og infusionsindstillinger for den valgte 
pumpe henvises til produklitteraturen, som fulgte med pumpen. 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 
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 CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe (model 2100, model 2110) 

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)  

Bemærk: I den japanske sprogversion af CADD®-Solis-pumpen og PharmGuard® 
Administrator er det kun tegnsættene Katakana og Latin-1 der understøttes for Profil, 
Behandling, Kvalifikator, Medikamentnavne, Klinisk rådgivning, bemærkning og 
Supportmeddelelse. Tegnsættet Latin-1 omfatter engelske tegn og vesteuropæiske tegn med 
accent som f.eks.: Á, É, ö. Kun protokoller, der oprettes med tegnsættene Katakana og Latin-1, 
kan sendes til en pumpe. Hvis der anvendes Kanji-tegn, tillader softwaren ikke, at protokollen 
bliver sendt til pumpen. 

Bemærk: PharmGuard® softwaren indeholder ikke et værktøj til stavekontrol. Felter, der kan 
udfyldes med fritekst, sendes til pumpen, som de er indtastet og kan ses på PC-skærmen.  

I dette afsnit: 

Tilføjelse af ny behandling 
Tilføjelse af ny kvalifikator til en behandling 
Tilføjelse af nyt medikament 

Tilføjelse af en ny behandling 

Bemærk: Protokolbiblioteker til CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper inkluderer 
prædefinerede behandlinger, der svarer til de infusionstilstande, som pumpen råder over. For 
denne pumpe kan der ikke oprettes andre behandlinger. Man kan begynde at tilføje nye 
kvalifikatorer og medikamenter (se afsnittene herunder). 

Sådan tilføjes en ny behandling (kun CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper): 

1. Vælg det protokolbibliotek, hvor en ny behandling skal tilføjes. 

2. Klik på Ny i boksen Behandlinger på fanen Opsætning af behandlinger, kvalifikatorer 
og medikamenter. 

3. Indtast navnet på den nye behandling (f.eks. IV PKA) i dialogboksen Ny behandling. 
Antallet af tegn, som kan bruges i behandlingsnavne, er begrænset af pumpens display. 
Softwaren tillader ikke, at der indtastes et navn, der er længere, end pumpens display 
tillader. 

4. Tilføj om ønsket bemærkninger vedrørende behandlingen, som kan ses af PharmGuard® 
Point of Care- og PharmGuard® Administrator-brugere. 

5. Klik på OK. Når man har oprettet en behandling, kan man gå videre med at oprette 
kvalifikatorer til behandlingen. 

Bemærk: Man kan redigere behandlingen på et senere tidspunkt ved at vælge behandlingen 
og klikke på Redigér. Behandlingsnavnet kan ikke redigeres, hvis det er "i brug" i en protokol. 
Bemærkninger til behandlingen kan til enhver tid redigeres. 

Tilføjelse af en ny kvalifikator til en behandling 

Kvalifikatorerne er specifikke for en valgt behandling. Sådan tilføjes en ny kvalifikator til en 
behandling: 

1. Sørg for, at det ønskede protokolbibliotek og den ønskede behandling er valgt på fanen 
Opsætning af behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter. 

2. Klik på Ny i boksen Kvalifikatorer til behandling. 
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3. Indtast navnet på kvalifikatoren (f.eks. Voksne) i dialogboksen Ny kvalifikator til
behandling. Antallet af tegn, som kan bruges i kvalifikatornavnet, er begrænset af
pumpens display. PharmGuard® softwaren tillader ikke, at man indtaster et navn, der er
længere, end pumpens display tillader.

4. Tilføj om ønsket bemærkninger vedrørende kvalifikatoren, som kan ses af PharmGuard®
Point of Care- og PharmGuard® Administrator-brugere.

5. Klik på OK.

Bemærk: Man kan redigere kvalifikatoren på et senere tidspunkt ved at vælge behandlingen 
og kvalifikatoren og klikke på Redigér. Kvalifikatornavnet kan ikke redigeres, hvis det er "i 
brug" i en protokol. Bemærkninger til kvalifikatoren kan til enhver tid redigeres. 

Tilføjelse af et nyt medikament 

Det enkelte medikament beskrives med en kombination af 
navn/koncentration/enheder/medikament-id. Man kan kun bruge et medikamentnavn mere end 
én gang, hvis man angiver forskellige koncentrationer for hver post. Hvert af de tilføjede 
medikamenter kan tildeles et medikament-id, som kan bruges til verifikation under 
administration af medikamentet. 

Bemærk: Medikamenter er specifikke for protokolbiblioteket og kan anvendes bredt på tværs 
af dette. Til forskel fra kvalifikatorer behøver man ikke oprette nye medikamenter for hver 
behandling. Medikamenter kan anvendes i flere behandlinger. 

Sådan tilføjes et nyt medikament: 

1. Sørg for, at det rette protokolbibliotek er valgt på fanen Opsætning af behandlinger,
kvalifikatorer og medikamenter.

2. Klik på Ny i boksen Medikamenter.

3. Indtast medikamentnavn, enheder (kun PKA-protokoller) og koncentration (kun PKA-
protokoller) i dialogboksen Nyt medikament, samt et unikt medikament-id (der ikke må
være længere end 20 tegn), hvis medikamentbekræftelse er påkrævet. Antallet af tegn,
man kan bruge til medikamentnavnet, er begrænset af pumpens display. Softwaren
tillader ikke, at man indtaster et navn, der er længere, end pumpens display tillader.

Bemærk: Enhederne milligram og mikrogram gælder kun for PKA-behandlinger. Derfor er 
medikamenter med enhederne milligram og mikrogram kun tilgængelige til brug i 
protokolbiblioteker opbygget til CADD®-Solis VIP-pumper, når der oprettes nye PKA-
behandlingsprotokoller. 

Bemærk: Hvis det er angivet i en protokol (på skærmen Protokoloplysninger), at 
medikamentbekræftelse er påkrævet, anmodes brugeren af PharmGuard® Administrator- 
eller PharmGuard® Point of Care-applikationen om at bekræfte medikament-id'et, før en 
enkelt protokol kan downloades til pumpen. For at gøre dette skal brugeren angive 
medikament-id'et ved at indtaste det eller ved at bruge en stregkodescanner til at læse 
medikamentets stregkodeetiket (der henvises til Udskrivning af stregkodeetiketter til 
medikamenter for yderligere oplysninger). 

ADVARSEL: Ved tildeling af et medikament-id til et medikament vha. en 
stregkodescanner eller et tastatur skal det verificeres visuelt, at den rigtige 
stregkodeinformation er indlæst. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket 
lægemiddelinfusion og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige 
skader på patienten. 

4. Klik på OK.
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5. Kontrollér i dialogboksen Kontrollér nyt medikament, at oplysningerne om medikamentet 
er korrekte. Markér feltet ved siden af hvert punkt, når oplysningerne er blevet 
kontrolleret, og klik derefter på OK. 

Bemærk: Når et medikament er blevet tilføjet, er det kun medikament-id'et, der kan redigeres. 
For at gøre dette, skal man vælge medikamentet og derefter klikke på Redigér. 

  

Tildeling af et medikament-id  

Der kan tildeles et alfanumerisk medikament-id, når der tilføjes et nyt medikament eller et 
eksisterende medikament redigeres på fanen Opsætning af behandlinger, kvalifikatorer og 
medikamenter. Medikament-id'et bruges til entydig identifikation af en specifik kombination af 
medikament og koncentration. 

Når indstillingen Kræver medikamentbekræftelse for en protokol er slået til på skærmen 
Protokoloplysninger, skal brugeren af PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point 
of Care-applikationen verificere medikament-id'et. For at gøre dette kan medikament-id'et 
indtastes manuelt ved hjælp af tastaturet eller en stregkode til medikamenter kan scannes ved 
hjælp af en stregkodescanner. 

ADVARSEL: Når der anvendes scanning af en stregkode for at tildele et medikament-id, skal 
det altid bekræftes visuelt, at de korrekte stregkodeoplysninger findes i programmet efter 
scanningen. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket programmering af 
pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige skader på patienten. 

Bemærk: For at kunne scanne en medikament-id-stregkode, skal der tilsluttes en 
stregkodescanner til PC'en, som er konfigureret som en brugerstyret inputenhed (HID), og som 
er kompatibel med Code 128-stregkoder. Der henvises til stregkodescannerens 
brugervejledning for oplysninger om opsætningen. 

Andre forhold, der skal tages i betragtning, ved scanning af stregkoder med PharmGuard® 
softwaren: 

 Der kan kun indlæses én stregkode ad gangen. Batch-indlæsninger er ikke tilladt. 

 Stregkoderne udskrives i 1D, men det er muligt at anvende 2D-scannere til at læse 
stregkoderne. 

 Kontrollér Caps Lock-tasten på tastaturet, hvis der opstår problemer under scanningen. 

  

Udskrivning af stregkodeetiketter til medikamenter  

Stregkodeetiketter, der er mindst 3,81 cm høje og 7,62 cm brede, kan udskrives for 
medikamenter, der er defineret i ethvert protokolbibliotek i PharmGuard® softwarens database. 
Stregkodeetiketter til medikamenter indeholder en 1D-stregkode (i Code 128-format), der 
repræsenterer medikament-id, tekst for medikament-id, medikamentets navn og 
medikamentets koncentration med enheder (hvis relevant). 

ADVARSEL: Når der anvendes udskrevne stregkodeetiketter til identifikation af medikamenter, 
skal det sikres, at faciliteten følger en klart defineret procedure. Manglende overholdelse af 
dette kan resultere i uønsket lægemiddelinfusion og, afhængigt af typen af lægemiddel, død 
eller alvorlige skader på patienten. 
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Bemærk: Der henvises til producentens vejledning vedrørende oplysninger om installation og 
konfigurering af printeren. 

Sådan udskrives en stregkodeetiket til medikamenter: 
1. Log ind, og vælg det rette protokolbibliotek. Klik derefter på fanen Opsætning af

behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter, vælg navnet på det ønskede
medikament, og klik derefter på Udskriv stregkode.

– ELLER –

Vælg Udskriv stregkode > Udskriv stregkode på menulinjen uden at logge ind. Klik 
derefter på navnet på det ønskede medikament, der er tilknyttet det pågældende 
protokolbibliotek, og klik derefter på Udskriv. 

2. I dialogboksen Udskriv stregkode vises der en eksempelvisning af stregkodeetiketten.
Bekræft, at det er det korrekte medikament-id, medikamentnavn og den rette
medikamentkoncentration, der vises.

3. Klik på Udskriv.

4. De installerede printere vises i dialogboksen Udskriv. Klik for at vælge den ønskede
printer og de ønskede printerindstillinger, og klik derefter på Udskriv.

ADVARSEL: Ved udskrivning af stregkodeetiketter skal det kontrolleres visuelt, at etiketterne 
passer til medikamentet. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket 
lægemiddelinfusion og, afhængigt af typen af lægemiddel, død eller alvorlige skader på 
patienten. 

Protokoller 

Tilføjelse eller redigering af en protokol 

Når man har oprettet et nyt protokolbibliotek og tilføjet behandlinger, kvalifikatorer og 
medikamenter til det, kan man tilføje eller redigere de protokoller, der findes i 
protokolbiblioteket. Når man tilføjer eller redigerer en protokol, vælger man behandling, 
kvalifikator og medikament til protokollen, hvorefter man angiver infusionsparametre, 
alarmindstillinger og andre pumpeindstillinger. Ved oprettelse af en protokol kan man desuden 
indstille visse protokolparametre som skrivebeskyttede eller redigerbare i PharmGuard® 
Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-applikationen, når protokollen sendes til en 
pumpe. 

Bemærk: Der henvises til den produktlitteratur, der fulgte med pumpen, for oplysninger om 
behandlinger, infusionstilstande og mulige indstillinger af den valgte pumpe. 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Bemærk: I den japanske sprogversion af CADD®-Solis-pumpen og PharmGuard® 
Administrator er det kun tegnsættene Katakana og Latin-1 der understøttes for Profil, 
Behandling, Kvalifikator, Medikamentnavne, Klinisk rådgivning, bemærkning og 
Supportmeddelelse. Tegnsættet Latin-1 omfatter engelske tegn og vesteuropæiske tegn med 
accent som f.eks.: Á, É, ö. Kun protokoller, der oprettes med tegnsættene Katakana og Latin-1, 
kan sendes til en pumpe. Hvis der anvendes Kanji-tegn, tillader softwaren ikke, at protokollen 
bliver sendt til pumpen. 
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Sådan tilføjes eller redigeres protokoloplysningerne: 

1. Samtlige protokolparametre kan vises og redigeres ved at klikke på Ny protokol eller 
Redigér protokol på fanen Angiv protokoller. 

2. Hvis man opretter en ny protokol, skal man gøre følgende i vinduet Ny protokol:  

a. Vælge en behandling, en kvalifikator og et medikament. 
b. Vælge, om man vil bruge den tilknyttede protokolskabelon som basis for den 

nye protokol. For at bruge skabelonen skal man kontrollere, at 
afkrydsningsfeltet Brug skabelon er markeret. 

3. Tilføj eller rediger Bemærkninger til protokol efter behov. Disse bemærkninger bruges 
til at informere brugeren, når denne vælger protokollen fra PharmGuard® Point of Care- 
eller PharmGuard® Administrator-applikationerne. 

4. Klik på Næste. 

5. Justér protokol- og pumpeindstillingerne efter behov på de respektive faner i vinduet 
Protokoloplysninger. 

 Fanerne Opsætning, Kontinuerlig hastighed, Intermitterende bolus, PCA-
dosis, Infusionsgrænse og Lægeaktiveret bolus (CADD®-Solis-pumper) eller 
fanerne Infusion 1 og Infusion 2 (CADD®-Solis VIP-pumper) rummer 
programmerbare infusionsparametre for protokollen, der er specifikke for 
infusionstilstanden - herunder hårde og bløde maks. værdier, hårde og bløde min. 
værdier og andre indstillinger. 

Bemærk: På fanerne Kontinuerlig hastighed, Intermitterende bolus og PCA-
dosis (kun CADD®-Solis-pumpe) skal man markere feltet Aktivér for at gøre 
parameteren tilgængeligt for brug i den protokol, der oprettes. 

 I protokolbiblioteker til CADD®-Solis-pumpen, som har profiler aktiveret, kan man 
tildele protokollen til en eller flere profiler på fanen Opsætning, så snart profilen er 
aktiveret. For at give yderligere oplysninger har visse parameteroverskrifter 
værktøjstip, når man peger på dem med musemarkøren. Se 
produktdokumentationen, der fulgte med pumpen, for at få yderligere oplysninger. 

Bemærk: For CADD®-Solis-pumpen gælder det, at hvis Aktivér funktioner for 
Point of Care på fanen Generelle indstillinger for bibliotek er valgt, vil der blive 
vist en række afkrydsningsfelter på skærmen Protokoloplysninger for 
Patientspecifikke parametre, der kan vælges, for at gøre parametrene redigerbare i 
PharmGuard® Point of Care, før en enkelt protokol sendes til en pumpe. 
Valgmulighederne Vægtbaseret og Bekræftelseskrav vises også på skærmen 
Protokoloplysninger på fanen Opsætning. 

Bemærk: For CADD®-Solis VIP-pumpen gælder det, at afkrydsningsfelterne under 
hver af de patientspecifikke parametre på fanen Infusion 1 og de generelle 
indstillinger på fanen Infusion 2 kun gælder for, hvordan protokollen fungerer, når der 
sendes en enkelt protokol fra PharmGuard® Administrator. De gælder ikke for 
protokoller, der gemmes i pumpen i et lokalt protokolbibliotek. 

 Fanen Alarmer rummer indstillinger for pumpealarm, luftdetektor, sensor, alarm 
for reservoir lavt/tomt og indstillinger til forebyggende vedligeholdelse af pumpen. 

 Fanen Sikkerhed rummer sikkerhedskoder og indstillinger for pumpens 
sikkerhedsniveau. 

 Fanen Display/lyd rummer pumpeindstillinger relateret til baggrundsbelysningens 
styrke, alarmlydstyrke og lydindstillinger, dato-, tids- og numeriske formater, samt 
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farvetema, supportmeddelelse og/eller kliniske rådgivningsbemærkninger, der kan 
ses i pumpens software (CADD®-Solis-pumper, der understøtter disse funktioner). 

Bemærk: Der kan indtastes en brugertilpasset supportmeddelelse i tekstfeltet 
Supportmeddelelse på fanen Display/lyd på skærmen Protokoloplysninger. 
Meddelelsen bliver vist på det sidste skærmbillede i en skærmsekvens på CADD®-
Solis- og CADD®-Solis VIP-pumperne, når brugeren bruger hjælpeskærmene til at 
fejlfinde specifikke alarmer. 

Bemærk: Der kan indtastes en brugertilpasset klinisk rådgivningsbemærkning i 
tekstfeltet Klinisk rådgivning, bemærkning på fanen Display/lyd på skærmen 
Protokoloplysninger. Dette gælder kun for CADD®-Solis-pumpen. Denne 
bemærkning er specifik for den protokol, den blev indtastet til. Den kliniske 
rådgivningsbemærkning bliver vist på pumpen, så snart lægen har valgt en protokol, 
gennemset og accepteret værdierne og trykker på Næste. Lægen skal trykke på OK 
for at kvittere for meddelelsen, før pumpen går videre til den næste skærm. 

Bemærk: Ved indstilling af dato- og tidsformater på andre pumper end CADD®-Solis 
(version A) ambulatorisk infusionspumpe (se bemærkningen om kompatibilitet 
herover) anbefales det at indstille dato- og tidsformatet, så det svarer til PC'ens for at 
undgå forvirring ved sammenligning af data fra pumpen og PC'en. 

Bemærk: Der henvises til den produktlitteratur, der fulgte med pumpen, for detaljerede 
anvisninger og oplysninger om programmering af CADD®-Solis eller CADD®-Solis VIP 
ambulatorisk infusionspumpe. 

6. For CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe: Klik på grafknappen til venstre for
knappen Gem for at få vist en grafisk gengivelse af infusionsprofilen (mængden af
infunderet lægemiddel over en periode) baseret på protokolindstillingerne.

7. Hvis man vil gøre protokollen aktiv, så den kan sendes til en pumpe, skal man klikke på
feltet Aktiv - protokol tilgængelig for Send til pumpe.

ADVARSEL: Det anbefales på det kraftigste, at en anden bruger verificerer alle nye eller 
redigerede protokoller, før disse aktiveres og gøres tilgængelige, så de kan sendes til en 
pumpe. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket programmering af 
pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige skader på 
patienten. 

8. Klik på Gem, når redigeringen af protokoloplysninger er afsluttet.

Bemærk: Det er muligt for flere PharmGuard® Administrator-brugere at være logget på
databasen på samme tid. Hvis to brugere forsøger at redigere den samme protokol
samtidigt, vises der en meddelelse til den anden bruger, der forsøger at redigere
protokollen. Meddelelsen oplyser brugeren om, at protokollen er ved at blive redigeret, og
spørger "Ønsker du at tilsidesætte?" Hvis man klikker på Ja på denne meddelelse, betyder
det, at de ændringer den første bruger måtte have lavet, ikke bliver gemt. Den første
bruger får en meddelelse om dette ved ethvert forsøg på at gemme ændringerne. Når den
første bruger har modtaget denne meddelelse, går alle dennes ændringer tabt. Hvis man
klikker på Nej til spørgsmålet "Ønsker du at tilsidesætte?", sendes den anden bruger
tilbage til fanen Angiv protokoller, hvorefter den første bruger kan afslutte sine ændringer.

9. På fanen Angiv protokoller vises den nye eller redigerede protokol, og det kan ses, om
den er sat til aktiv eller ej. Man kan vise eller udskrive en oversigt over enhver protokol
ved at klikke for at vælge protokollen og derefter klikke på Udskriv protokol.

Vægtbaserede protokoller 
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Der kan oprettes en vægtbaseret protokol, som beregner patientspecifikke protokolværdier 
baseret på input i enheder/kg/t eller enheder/kg. En vægtbaseret protokol kan kun 
programmeres og sendes til en CADD®-Solis-pumpe fra PharmGuard® Point of Care-
applikationen eller til en CADD®-Solis VIP-pumpe fra PharmGuard® Administrator-
applikationen. Klik på afkrydsningsfeltet Aktivér funktioner for Point of Care på fanen 
Generelle indstillinger for bibliotek for at aktivere funktionen Vægtbaseret for en behandling, 
der understøtter denne, og vælg derefter indstillingen Vægtbaseret på fanen Opsætning 
(CADD®-Solis-pumper) eller vælg den på fanen Infusion 1 (CADD®-Solis VIP-pumper, PKA-
behandling) på skærmen Protokoloplysninger. 

ADVARSEL: Når der bruges vægtbaserede infusionsparametre, skal det sikres, at alle 
vægtangivelser indtastes i kilo. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket 
programmering af pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige 
skader på patienten. 

ADVARSEL: Når der bruges en vægtbaseret protokol, programmeres den kontinuerlige 
hastighed i enheder/kg/t-input, og mængder for krævet dosis eller PKA-dosis og 
infusionsgrænse programmeres i enheder/kg-input. Når protokollen er blevet downloadet til 
pumpen, viser LCD-skærmen den kontinuerlige hastighed i enheder (milligram, mikrogram, 
milliliter) pr. time, og den krævede dosis eller PKA-dosis og infusionsgrænsen vises i enheder 
(milligram, mikrogram, milliliter). Af denne grund vil enhver yderligere justering af doser på 
pumpen ske i enheder/t eller enheder. 

  

Aktivering af protokoller  

Bemærk: Inden en protokol aktiveres, skal det sikres, at man har gennemset alle de 
indstillinger, der er specificeret i protokollen, i henhold til facilitetens procedurer. 

Hvis en protokol ikke er klar til brug, må feltet Aktiv - protokol tilgængelig for Send til 
pumpe på skærmen Protokoloplysninger ikke markeres under redigering af protokollen. Når 
dette felt står umarkeret, holdes protokollen inaktiv. En inaktiv protokol gemmes til senere 
redigering eller gennemgang, men den kan ikke sendes til en pumpe. Ingen protokol kan vises 
af en PharmGuard® Point of Care-bruger eller sendes til en pumpe, før feltet Aktiv - protokol 
tilgængelig for Send til pumpe markeres på skærmen Protokoloplysninger. 

Når man logger ud af PharmGuard® Administrator, gøres man opmærksom på 
protokolbiblioteker, som indeholder inaktive protokoller. På fanen Angiv protokoller kan man 
kontrollere den "aktive" status for enhver protokol i det valgte protokolbibliotek. 

  

Sortering af protokoller 

For protokolbiblioteker til CADD®-Solis-pumpen kan man specificere, hvordan listen med 
protokoller skal sorteres, når den vises i PharmGuard® Administrator, PharmGuard® Point of 
Care og på pumpens display (kun CADD®-Solis-pumpe, rev. 3 eller senere), når biblioteket er 
blevet sendt til pumpen. Som standard vises protokollisten i alfanumerisk, numerisk og dernæst 
alfabetisk rækkefølge efter behandling, så kvalifikator og dernæst medikament, men man kan 
specificere en tilpasset sorteringsrækkefølge. 

Sådan indstilles sorteringen af protokoller: 

1. Vælg protokolbiblioteket på rullelisten Vælg protokolbibliotek. 
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2. Vælg fanen Angiv protokoller (eller fanen Profiler, hvis profiler er aktiveret for et
CADD®-Solis protokolbibliotek).

3. Klik på Sortér protokoller.

4. I dialogboksen Protokolsorteringsorden skal man derefter:

 Vælge den Profil, der indeholder de protokoller, som skal sorteres, hvis profiler er
aktiveret for et CADD®-Solis protokolbibliotek.

 Vælge sorteringsmetoden Alfabetisk eller Tilpasset rækkefølge.

 Når man vælger Tilpasset rækkefølge, aktiveres kontrolelementerne Tilpasset
sortering af protokoller for at give mulighed for at indstille sorteringsrækkefølgen for
behandlinger, kvalifikatorer og medikamenter. For at flytte en behandling, kvalifikator
eller et medikament til en anden position på listen skal man klikke for at vælge
navnet, og derefter klikke på knappen med pil op eller ned. Alternativt kan man klikke
på navnet og trække det til den ønskede position på listen.

 Hvis profiler er aktiveret, skal man gentage disse trin for hver enkelt profil i
protokolbiblioteket.

Bemærk: Kun protokoller, der er tildelt til en profil, kan sorteres.

5. Klik på OK, når de ønskede sorteringsændringer er blevet foretaget.

Håndtering af protokolskabeloner 

Protokolskabeloner indeholder opstartsindstillinger, som kan bruges, når der oprettes en ny 
protokol til en bestemt infusionsmåde (PKA, kontinuerlig osv.) i det valgte protokolbibliotek. Det 
er valgfrit, om man vil bruge en skabelon, når man opretter en protokol. Når der bruges en 
protokolskabelon, giver den dog et fælles udgangspunkt, når der oprettes nye protokoller.  

Protokolskabeloner er specifikke for protokolbiblioteket og afhænger af de valgte 
pumpeapplikationer. Selvom protokolskabeloner indeholder standard opstartsindstillinger, kan 
en bruger med administratorrettigheder redigere en hvilken som helst af protokolskabelonerne 
for det valgte protokolbibliotek. Skabelonerne kan også nulstilles til standardindstillingerne.  

Bemærk: Ændringer af protokolskabeloner påvirker kun opstartsindstillingerne ved oprettelsen 
af nye protokoller. Ændringer af en skabelon ændrer ikke nogle af de tidligere oprettede 
protokoller. 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Sådan ændres en protokolskabelon: 

1. Vælg det ønskede protokolbibliotek i rullelisten Vælg protokolbibliotek.

2. Klik på knappen Håndtér skabeloner på fanen Angiv protokoller.

3. Klik i dialogboksen Håndtér skabeloner for at vælge den skabelon, som skal redigeres.
Listen med skabeloner varierer baseret på pumpeapplikationerne i det valgte
protokolbibliotek.
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4. Klik på Redigér skabelon.  

5. I vinduet Redigér skabelon kan man bruge fanerne til at ændre skabelonens 
behandlings- og pumpeparametre. Fanerne svarer til de samme indstillinger, som man 
ville se under oprettelse eller redigering af en protokol: 

 Fanerne Opsætning, Kontinuerlig hastighed, Intermitterende bolus, PCA-
dosis, Infusionsgrænse og Lægeaktiveret bolus (for CADD®-Solis 
ambulatoriske infusionspumper) eller fanerne Infusion 1 og Infusion 2 tabs 
(for CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper) rummer 
programmerbare infusionsparametre for protokollen, der er specifikke for 
infusionstilstanden - herunder hårde og bløde maks. værdier, hårde og bløde 
min. værdier og andre indstillinger. Når en protokolskabelon redigeres, kan 
parametre, der er direkte relateret til væskeinfusion, ikke redigeres. For 
CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper kan indstillinger for 
medikamentbekræftelse, bekræftelse af anden sygeplejerske, 
infusionsgrænsemetoder og periode for infusionsgrænse (hvis relevant), dog 
redigeres, hvor dette understøttes af behandlings- og infusionsmåden. 

 Fanen Alarmer rummer indstillinger for pumpealarm, luftdetektor, sensor, 
alarm for reservoir lavt/tomt og indstillinger til forebyggende vedligeholdelse af 
pumpen. 

 Fanen Sikkerhed rummer sikkerhedskoder og indstillinger for pumpens 
sikkerhedsniveau. 

 Fanen Display/Lyd indeholder pumpeindstillinger relateret til 
baggrundsbelysningens styrke, alarmlydstyrke og lydindstillinger, dato-, tids- 
og numeriske formater, samt farvetema, supportmeddelelse og/eller kliniske 
rådgivningsbemærkninger, der kan ses i pumpens software (CADD®-Solis-
pumper, der understøtter disse funktioner) 

6. Klik på Gem, når redigeringen af protokolskabelonen er fuldført. Klik på OK i 
bekræftelsesmeddelelsen for at bekræfte ændringerne af skabelonen. 

7. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Håndtér skabeloner. 

Den redigerede protokolskabelon er nu aktiv. Når man opretter en ny protokol og vælger 
Brug skabelon på skærmen Ny protokol, vælges den tilknyttede protokols tilpassede 
værdier indledningsvist. 

ADVARSEL: Det anbefales på det kraftigste, at en anden bruger verificerer alle nye eller 
redigerede protokoller, før disse aktiveres og gøres tilgængelige, så de kan sendes til en 
pumpe. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket programmering af 
pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige skader på 
patienten. 

Sådan nulstilles en protokolskabelon til standardindstillingerne: 

1. Vælg det ønskede protokolbibliotek i rullelisten Vælg protokolbibliotek. 

2. Klik på knappen Håndtér skabeloner på fanen Angiv protokoller. 

3. Klik i dialogboksen Håndtér skabeloner for at vælge den skabelon, som skal nulstilles. 

4. Klik på Nulstil til standard. Klik på Ja på bekræftelsesmeddelelsen for at gå videre med 
nulstillingen. 

5. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Håndtér skabeloner. 
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Den nulstillede protokolskabelon er nu aktiv. Når man opretter en ny protokol og vælger 
Brug skabelon på skærmen Ny protokol, vælges den tilknyttede protokols 
standardværdier indledningsvist. 

ADVARSEL: Det anbefales på det kraftigste, at en anden bruger verificerer alle nye eller 
redigerede protokoller, før disse aktiveres og gøres tilgængelige, så de kan sendes til en 
pumpe. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket programmering af 
pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller alvorlige skader på 
patienten. 

Visning af en rapport om protokoloplysninger 

Man kan vise, gemme og udskrive en rapport om protokoloplysninger for enhver protokol. 
Rapporten om protokoloplysninger indeholder datoen for protokollens seneste ændring, det 
bibliotek, som protokollen tilhører, dens associerede behandling, kvalifikator og medikament, 
samt infusions-, alarm-, sikkerheds-, skærm- og lydindstillinger der er anført i protokollen. 

Sådan vises og udskrives en rapport om protokoloplysninger: 

1. Vælg protokolbiblioteket i rullelisten Vælg protokolbibliotek.

2. Vælg fanen Angiv protokoller.

3. Vælg den protokol, der skal laves en rapport over.

4. Klik på Udskriv protokol.

5. Rapporten om protokoloplysninger vises. Klik på printerknappen på værktøjslinjen for at
udskrive rapporten. Klik på eksportknappen (disketteikonet) på værktøjslinjen for at
gemme rapporten som en Microsoft® Excel® fil eller PDF-fil. Hvis rapporten er mere end
én side lang, bruges knapperne Side frem og Side tilbage på værktøjslinjen for at vise
den næste eller den forrige side.

Udskrivning af en receptformular 

Receptformularen er en protokolspecifik formular til udskrivning af lægens ordinering, som gør 
det muligt for udstederen at dokumentere og underskrive recepter på specifikke lægemidler og 
pumpeparametre. 

Bemærk: Receptformularen kan ikke redigeres. Den er beregnet til udskrivning og kan derefter 
udfyldes manuelt. 

Ved hjælp af receptformularen kan en læge gennemgå bemærkningerne vedr. behandling og 
kvalifikator, angive ordineringens detaljer, se de tilgængelige områder i protokollen, og derefter 
datere og underskrive ordineringen. Ved hjælp af den udfyldte ordineringsformular kan en 
farmaceut eller læge sende protokollen til pumpen med patientspecifikke parametre i henhold 
til lægens ordinering. 

Sådan udskrives en receptformular for en protokol: 

1. Vælg protokolbiblioteket på rullelisten Vælg protokolbibliotek.

2. Vælg fanen Angiv protokoller.

3. Klik for at vælge den protokol, for hvilken receptformularen ønskes, på listen over
protokoller i protokolbiblioteket.
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Hjælp til Administrator 

Bemærk: Receptformularen kan kun udskrives for protokoller, der er aktive (der henvises 
til Redigering af protokoloplysninger for oplysninger om, hvordan en protokol sættes til 
aktiv). 

4. Klik på Receptformular. Receptformularen for den valgte protokol vises. 

5. Klik på printerværktøjsknappen for at udskrive formularen. Man kan også eksportere 
formularen som en Microsoft® Excel® fil eller PDF-fil ved at klikke på eksportknappen 
(disketteikonet) på værktøjslinjen. 

6. Klik på "X'et" i det øverste højre hjørne af formularvinduet for at lukke formularen. 

Profiler 
  

Tilføjelse eller redigering af en profil 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120) 

Profiler er en valgfri funktion, som kan aktiveres på fanen Generelle indstillinger for bibliotek 
for en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpes protokolbibliotek. Profiler kan anvendes til 
at kategorisere protokoller f.eks. i plejeområder. 

Når profiler er aktiveret for et protokolbibliotek, er fanen Profiler tilgængelig. På fanen Profiler 
kan man oprette nye profiler og tildele protokoller til en profil. 

Bemærk: Protokoller kan også tilføjes til en eksisterende profil under tilføjelse eller redigering 
af en protokol. 

Sådan oprettes en ny profil: 

1. Klik på Ny i den venstre rude på fanen Profiler.  

2. Indtast det ønskede profilnavn i dialogboksen Ny profil, og klik derefter på OK. 

Bemærk: PharmGuard® softwaren indeholder ikke et værktøj til stavekontrol. Felter, der 
kan udfyldes med fritekst, sendes til pumpen, som de er indtastet og kan ses på PC-
skærmen.  

Sådan redigeres et profilnavn: 

1. Klik på Rediger i den venstre rude på fanen Profiler.  

2. Indtast det ønskede profilnavn i dialogboksen Rediger profil, og klik derefter på OK. 

  

Sortering af profilnavne 

Profiler kan sorteres enten i alfabetisk rækkefølge eller ved at klikke på pileknapperne for at 
flytte profiler op eller ned i listen over profiler. 

Sådan sorteres profilnavne: 

1. Vælg profilnavnet i den venstre rude på fanen Profiler. 
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2. Rækkefølgen af profilen ændres ved at klikke på op- eller nedpileknapperne. Alle
profilnavnene kan sorteres alfabetisk ved at vælge Alfabetisk.

Tildeling af protokoller til en profil 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Når en profil er blevet føjet til et bibliotek, kan der tildeles protokoller til profilen. Protokolvalg 
gemmes automatisk, når de er blevet tildelt til en profil. 

Sådan tildeles eksisterende protokoller til en profil: 

1. Klik på navnet på den profil, som protokoller skal tildeles til, i den venstre rude på fanen
Profiler.

2. Protokollerne i protokolbiblioteket står anført i den højre rude efter behandling,
kvalifikator og medikamentkombination. For hver protokol, som skal tildeles til den
valgte profil, skal man klikke for at sætte et flueben i kolonnen Tildelt.

Bemærk: Tildelingen af en protokol til en profil kan annulleres ved at klikke for at fjerne
fluebenet fra kolonnen Tildelt for den pågældende protokol.

3. Når protokoller er blevet tildelt eller tildelingen fjernet ved brug af fluebenet, gemmes
de automatisk til profilen.

Bemærk: Protokoller, som skal tildeles til en profil, kan sorteres ved at klikke på
kolonneoverskrifterne. Knappen Sorter protokoller benyttes til at angive, hvordan listen
med protokoller sorteres på pumpens skærm efter, at biblioteket er blevet sendt til
pumpen.

Pumpekommunikation 

CADD®-Solis-pumper 

Send bibliotek 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120)

Brugere med tilladelse til at sende biblioteker og bibliotekstilladelser til mindst ét 
protokolbibliotek med en aktiv, ikke-vægtbaseret protokol, kan sende et protokolbibliotek til en 
CADD®-Solis eller CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe. Hvis administratoren ikke 
har givet brugeren bibliotekstilladelser eller ikke har gjort nogen protokoller i biblioteket aktive, 
vil brugeren ikke kunne vælge eller sende et protokolbibliotek. 

Bemærk: Brugere kan også oprette en pakke med et protokolbibliotek til brug med 
PharmGuard® serveren eller eksportere et protokolbibliotek, som skal benyttes af en anden 
PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation. 
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Hjælp til Administrator 

Sådan sendes et protokolbibliotek til en pumpe: 

1. Slut pumpen til computeren og sørg for, at der er strøm på pumpen, men at den er 
stoppet (der henvises til brugervejledningen til pumpen vedrørende oplysninger om 
pumpens brug). 

2. Vælg Pumpekommunikation > CADD®-Solis-pumper > Send bibliotek i 
PharmGuard® Administrator. 

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

4. Vælg det protokolbibliotek, som skal sendes til pumpen, i dialogboksen Send bibliotek. 

Bemærk: Dialogboksen Send bibliotek viser kun protokolbiblioteker, der indeholder aktive, 
ikke-vægtbaserede protokoller, som den bruger, der er logget på, har tilladelse til at bruge. 

5. Klik på Send til pumpe. (Klik på Udskriv for at vise og udskrive en Send bibliotek-
rapport, der indeholder detaljerede oplysninger om de protokoller, der er i det valgte 
protokolbibliotek). 

Dialogboksen Send bibliotek viser status og en meddelelse, der angiver, når 
protokolbiblioteket er blevet downloadet til pumpen. Hvis protokolbiblioteket ikke kunne 
downloades, gives der yderligere oplysninger. Enhver af følgende tilstande kan resultere i, 
at protokolbiblioteket ikke bliver downloadet: 

 Hvis man ikke har tilladelse til nogen biblioteker 

 Hvis biblioteket ikke indeholder nogen aktive protokoller 

 Hvis alle protokollerne i biblioteket er vægtbaserede protokoller 

 Hvis profiler er aktiveret i biblioteket, men der er ikke blevet oprettet nogen profiler 
til biblioteket 

 Hvis profiler er aktiveret og oprettet i biblioteket, men der ikke er tildelt nogen 
protokoller til profilerne 

 Hvis alle de protokoller, der er tildelt til profiler i biblioteket, enten er inaktive eller 
vægtbaserede 

6. Klik på knappen Luk, når det er gjort. 

ADVARSEL: Pumpens program skal altid kontrolleres omhyggeligt efter programmering for at 
verificere, at pumpen er programmeret korrekt. Manglende overholdelse af dette kan resultere i 
uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller 
alvorlige skader på patienten. 

  

Send protokol 

PharmGuard® Administrator kan konfigureres til brug med følgende pumper: 

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

 CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe (model 2120) 

Bemærk: Kun for CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe. For at sende en protokol til 
en CADD®-Solis ambulatorisk infusionspumpe skal man bruge PharmGuard® Point of Care-
applikationen.  
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Brugere med tilladelse til at sende protokoller og bibliotekstilladelser til mindst ét 
protokolbibliotek med en aktiv protokol, kan sende en protokol til en CADD®-Solis VIP 
ambulatorisk infusionspumpe. 

Sådan sendes en protokol til en CADD®-Solis VIP-pumpe: 

1. Slut pumpen til computeren og sørg for, at der er strøm på pumpen, men at den er
stoppet (der henvises til brugervejledningen til pumpen vedrørende oplysninger om
pumpens brug). Når man sender en protokol til en CADD®-Solis VIP ambulatorisk
infusionspumpe, skal pumpen være indstillet på skærmen Hjem.

2. Vælg Pumpekommunikation > CADD®-Solis-pumper > Send protokol i
PharmGuard® Administrator.

3. Hvis man ikke allerede er logget ind med en brugerkonto, der har Send protokol-tilladelse,
vil man blive bedt om at indtaste et bruger-id og adgangskoden for at kunne fortsætte.

4. Klik i dialogboksen Vælg bibliotek for at vælge det protokolbibliotek, der indeholder den
protokol, som skal sendes, og klik derefter på Fortsæt.

5. Vælg behandling, kvalifikator og medikament på skærmen Vælg protokol. Klik på
Fortsæt, når valgene er blevet foretaget.

Hvis protokollen er defineret som vægtbaseret, vises dialogboksen Vægtbaseret protokol, 
ellers føres man direkte til skærmen Redigér/gennemgå.  

6. På skærmen Redigér/gennemgå vises alle de patientspecifikke parametre, der i
protokollen er defineret som viste eller redigerbare. Når der er redigerbare
patientspecifikke parametre, vises felterne med redigerbare værdier. Man kan indtaste
ændringer af redigerbare værdier og bruge TAB-tasten til at gå til den næste redigerbare
parameter. Man kan også bruge knapperne op og ned til højre for de redigerbare
parametre til at øge eller formindske den ønskede værdi. Derudover kan man bruge
musen til at klikke og trække den sorte skydepil for at vælge den ønskede værdi.

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

7. Klik på grafknappen under knappen Hjælp i øverste højre hjørne af skærmen
Redigér/gennemse for at få vist en visuel gengivelse af infusionsprofilen (mængden af
infunderet medikament over en periode).

8. Klik på Send til pumpe efter redigeringen af de patientspecifikke parametre.

9. Hvis bekræftelse af anden sygeplejerske og/eller medikamentbekræftelse er påkrævet til
protokollen, bliver man bedt om at tilvejebringe denne verifikation. I tilfælde af
bekræftelse af anden sygeplejerske skal en anden bruger med Send protokol-tilladelse
indtaste sit bruger-id og adgangskoden. Ved medikamentbekræftelse skal medikament-
id'et, der svarer til det medikament, der skal indgives, angives (via tastaturet eller
stregkodescanneren).

ADVARSEL: Når der anvendes scanning af en stregkode for at læse et medikament-id, 
skal det altid bekræftes visuelt, at de korrekte stregkodeoplysninger findes i programmet 
efter scanningen. Manglende overholdelse af dette kan resultere i uønsket 
programmering af pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, død eller 
alvorlige skader på patienten. 
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Hjælp til Administrator 

10. I trinnet Send til pumpe vises der en meddelelse om status for pumpens tilslutning. 
Kontrollér, at pumpen er tilsluttet. Alle aktuelt valgte protokolindstillinger i den tilsluttede 
pumpe bliver overskrevet. Klik på Send for at fortsætte, eller på Luk for at annullere. 

11. Så snart protokollen er blevet sendt til pumpen, skal det bekræftes på pumpen, at den 
har modtaget den korrekte protokol.  

ADVARSEL: Pumpens program skal altid kontrolleres omhyggeligt efter programmering for at 
verificere, at pumpen er blevet programmeret korrekt. Manglende overholdelse af dette kan 
resultere i uønsket programmering af pumpen og, afhængigt af typen af indgivet lægemiddel, 
død eller alvorlige skader på patienten. 

  

Hent historik  

PharmGuard®  Administrator gør det muligt for brugere med administrator- eller 
systemrettigheder at downloade historikken og vise hændelsesloggen fra en CADD®-Solis 
eller CADD®-Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe. Når historik hentes fra pumpen, gemmes 
den i PharmGuard® softwarens database. Når historikken er blevet hentet, kan 
pumperapporter vises, udskrives og eksporteres. 

Sådan hentes historikken: 

1. Slut pumpen til computeren og sørg for, at der er strøm på pumpen, men at den er 
stoppet (der henvises til brugervejledningen til pumpen vedrørende oplysninger om 
pumpens brug). 

2. Vælg Pumpekommunikation > CADD®-Solis-pumpe > Hent historik i menulinjen. 

3. Klik for at vælge den korrekte pumpetype i vinduet Rapporter: CADD®-Solis-pumpe 
eller CADD®-Solis VIP-pumpe. 

4. Klik på Hent aktuelle data fra pumpe. 

5. Tildel et valgfrit patient-id for at tilknytte alle nye hændelser, der er opstået med pumpen 
siden igangsættelsen af den sidste nye patient, eller vælg Intet patient-id for at knytte 
pumpens data til pumpens serienummer. Bemærk, at visse pumperapporter kræver, at 
der tildeles et patient-id. 

Bemærk: Selv om hændelserne knyttes til et patient-id, vil alle hændelserne også blive 
knyttet til pumpens serienummer med henblik på visning i fremtidige rapporter. 

6. Klik på Hent hændelser. Meddelelsen "Historikdata modtaget fra pumpen" vises, hvis 
dataoverførslen lykkedes. Klik på OK på denne meddelelse. 

Bemærk: Klik på OK og kontrollér USB-kablets forbindelse, hvis der bliver vist en 
meddelelse, der angiver, at pumpen er frakoblet eller at kommunikationen med pumpen 
mislykkedes, og prøv derefter igen. 

7. Der henvises til Pumperapporter for en beskrivelse af de tilgængelige rapporter og 
oplysninger om, hvordan de vises, udskrives og eksporteres. 

PharmGuard® server 
  

Oprettelse af en bibliotekspakke til brug med PharmGuard® serveren 
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Brugere med protokoladministrator- eller systemadministrator-rettigheder og 
bibliotekstilladelser kan oprette en krypteret protokolbibliotekspakke til brug med 
PharmGuard® serveren. Når en pakke er blevet oprettet, kan PharmGuard® serveren benyttes 
til trådløs installation af pakker til flere pumper. Kun systemer, som har implementeret både 
PharmGuard® softwaren og PharmGuard® serveren, vil kunne benytte pakker med 
PharmGuard® serveren. 

Bemærk: Brugere kan desuden sende et protokolbibliotek til en CADD®-Solis eller CADD®-
Solis VIP ambulatorisk infusionspumpe eller eksportere et protokolbibliotek, som kan benyttes 
af en anden PharmGuard® Administrator- eller PharmGuard® Point of Care-installation. 

Oprettelse af en bibliotekspakke, som skal sendes til PharmGuard® serveren: 

1. I PharmGuard® Administrator vælges Fil > Opret pakke.

2. I dialogboksen Opret pakke til PharmGuard® serveren vælges det protokolbibliotek, som
skal sendes til PharmGuard® serveren.

Bemærk: Dialogboksen Opret pakke til PharmGuard® serveren viser kun
protokolbiblioteker, som indeholder aktive, ikke-vægtbaserede protokoller.

3. Klik på OK.

4. I dialogboksen Opret bibliotekspakke indtastes et navn for PharmGuard®
serverpakkefilen (.cpkg) og en placering, hvor pakkefilen vil blive gemt.

5. Klik på Gem. Der vises en meddelelse, som bekræfter, at den krypterede bibliotekspakke
blev oprettet. Klik på OK for at lukke denne meddelelse.

Bemærk: Hvis administratoren ikke har givet brugeren de rette tilladelser 
(protokoladministrator eller systemadministrator) eller ikke har gjort nogen protokoller i 
biblioteket aktive, vil brugeren ikke kunne oprette en bibliotekspakke. Enhver af følgende 
tilstande kunne også medføre, at der ikke kan oprettes en bibliotekspakke: 

 Hvis alle protokollerne i biblioteket er vægtbaserede protokoller

 Hvis profiler er aktiveret i biblioteket, men der er ikke blevet oprettet nogen profiler til
biblioteket

 Hvis profiler er aktiveret og oprettet i biblioteket, men der ikke er tildelt nogen
protokoller til profilerne

 Hvis alle de protokoller, der er tildelt til profiler i biblioteket, enten er inaktive eller
vægtbaserede

Rapporter 

Lograpporter  

Lograpporter er PharmGuard® softwareapplikationsrapporter fra databasen. 

Bemærk: Der henvises til Pumperapporter eller prædefinerede rapporter, der er til rådighed til 
visning og udskrivning fra hændelseshistorikken, der hentes fra pumpen. 

Sådan vises lograpporter: 

1. Vælg Lograpporter > Vis lograpporter på menulinjen.

2. Brug rullemenuen i vinduet Lograpporter til at vælge den lograpport, som skal oprettes:
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Hjælp til Administrator 

 Administrator-anvendelseslog: Denne rapport dokumenterer forskellige 
hændelser i forbindelse med brugen af Administrator, dato/tidspunkt for disse og 
de tilknyttede brugere. 

 Løbende kvalitetsindikatorer: Denne rapport dokumenterer hændelser som 
f.eks. valg af værdier, der ligger uden for grænserne, eller mislykket verifikation af 
medikament-id. 

 Biblioteker sendt til pumpe: Denne rapport dokumenterer protokolbiblioteker, 
der er blevet sendt til CADD®-Solis og CADD®-Solis VIP ambolatoriske 
infusionspumper. Rapporten indeholder bruger-id, dato/tid, pumpens serienummer, 
bibliotekets navn og revision, og datoen for seneste ændring af biblioteket. 

 Point of Care-anvendelse: Denne rapport dokumenterer forskellige hændelser i 
forbindelse med brugen af PharmGuard® Point of Care-applikationen, 
dato/tidspunkt for disse og de tilknyttede brugere. 

 Profiler ændret af Administrator: Denne rapport dokumenterer alle ændringer af 
alle profiler, som brugerne af Administrator har foretaget. 

 Protokoller ændret af Administrator: Denne rapport dokumenterer alle 
ændringer af alle protokoller, som brugerne af Administrator har foretaget. 

 Protokoller sendt til pumpe: Denne rapport beskriver i detaljer de protokoller, 
der blev sendt til pumper, inklusive dato/tid, pumpens serienummer, bruger-id ved 
afsendelse af protokollen samt protokollens behandlings-, kvalifikator- og 
medikamentnavn. Denne rapport gælder kun for CADD®-Solis VIP-pumpen. 

 Pumpeanvendelse: Denne rapport indeholder data vedrørende pumpens 
anvendelse, herunder pumpens serienummer, sendte biblioteker og protokoller, 
hentning af pumpehistorik, pumpe-id-hentnings- og afsendelseshændelser, samt 
id for den tilknyttede bruger, som aktiverede hændelsen. 

3. Hver af de valgte rapporttyper kan filtreres ved hjælp af rullelister. De felter, der er til 
rådighed for filtrering, afhænger af den valgte rapport. 

4. Klik på Vis rapport. 
Bemærk: Hvis Administrator-programmet er konfigureret til mere end ét pumpeprogram, 
kan det være nødvendigt at vælge pumpen fra rullemenuen for visse rapporttyper. 

PharmGuard® Administrator-programmet er påkrævet for at kunne vise anvendelseslogger. 
For en computer, som ikke er sluttet til netværket, men bruger en lokal database, er det derfor 
nødvendigt, at PharmGuard® Administrator er installeret på computeren for, at 
anvendelseslogger kan vises. 

Fra vinduet Vis lograpporter kan man udskrive rapporten ved hjælp af printerikonet på 
værktøjslinjen, eller man kan eksportere rapporten ved at klikke på eksportknappen 
(disketteikonet) på værktøjslinjen. Rapporterne kan eksporteres som Microsoft® Excel® filer 
eller PDF-filer. 

  

Pumperapporter  

PharmGuard® Administrator indeholder en række pumperapporter for CADD®-Solis og 
CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper. Før man kan vise disse rapporter, skal man 
hente hændelseshistorikken fra en pumpe. 

Sådan vises pumperapporter: 

1. Hent historikken for pumpen. 
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2. Klik på Se rapporter i vinduet Rapporter for den valgte pumpe.

3. Klik for at vælge den ønskede rapporttype.

4. Indtast, hvordan rapporten skal filtreres (filtrene varierer afhængigt af rapporten), og klik
derefter på Vis rapport eller Vis graf (hvor dette er relevant), for at vise rapporten eller
grafen.

5. Fra rapportvinduet kan man udskrive rapporten ved hjælp af printerknappen på
værktøjslinjen, eller man kan eksportere rapporten med eksportknappen (disketteikonet)
på værktøjslinjen. Rapporten kan eksporteres som en Microsoft® Excel® fil eller en PDF-
fil.

Bemærk: Når man eksportere rapporter, der indeholder grafiske oplysninger, får man 
muligvis det bedste resultat ved at bruge PDF-formatet. Den eksporterede Excel-fil 
indeholder alle de eksporterede data, men det kan være nødvendigt at formatere den 
manuelt for at vise graferne korrekt. 

Rapporter til CADD®-Solis ambulatoriske infusionspumper: 

 Indgivet og PKA-dosis: Denne rapport viser den akkumulerede samlede mængde
indgivet medikament og indgivne og forsøgte PKA-doser for det viste tidsrum. Denne
rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id og protokol.

 Infusionshistorik og lagkagediagram: Denne rapport viser, hvordan
infusionsbehandlingen fordeler sig mellem kontinuerlig hastighed, PKA-doser,
lægeaktiveret bolus og intermitterende bolus for det viste tidsrum. Denne rapport skal
filtreres ved hjælp af patient-id og protokol.

 Infusionslog: Denne rapport tilvejebringer en log over de hændelser, der vedrører
væskeinfusionen. Hver enkelt hændelse forsynes med et tids- og datostempel. Denne
rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id og protokol.

 PKA- og intermitterende bolus-graf: Denne rapport viser antallet af indgivne
intermitterende bolusdoser og antallet af indgivne og forsøgte PKA-doser over det
valgte tidsrum. Denne rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id og protokol.

 Intermitterende bolus-graf: Denne rapport viser antallet af indgivne intermitterende
bolusdoser over det valgte tidsrum. Denne rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id
og protokol.

 Løbende kvalitetsindikatorer: Dette er en samling af rapporter vedr. alarmer, fejl og
andre indikatorer, der gør fejlfinding og analyse af behandlingen og pumpens
anvendelse lettere. Denne rapport skal filtreres ved hjælp af datoområde og protokol.

 Hændelseslog: Denne rapport viser følgende typer af hændelser: samlede mængder
pr. time, dosis infunderet, alarmer og fejlkoder, ændringer af strømforsyning,
kassetteskift, ændringer af protokolbibliotek, ændringer af pumpens programmering og
ændringer af pumpens indstillinger. Denne rapport filtreres ved hjælp af pumpens
serienummer eller et patient-id.

Rapporter til CADD®-Solis VIP ambulatoriske infusionspumper: 

 Indgivet og PKA-dosis: Denne rapport viser den akkumulerede samlede mængde
indgivet medikament og indgivne og forsøgte PKA-doser for det viste tidsrum.
Rapporten gælder kun ved PKA-infusion. Denne rapport filtreres ved hjælp af patient-id
og protokol.

 Tællere for indgivne doser: Denne rapport, der gælder alle infusionstilstande med
undtagelse af PKA, viser den akkumulerede samlede mængde indgivet medikament.
Denne rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id og protokol.
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 Infusionshistorik og lagkagediagram: Denne rapport viser oplysninger om de dele af 
infusionen, der er specifikke for den valgte behandling. Denne rapport skal filtreres ved 
hjælp af patient-id og protokol. 

 Infusionslog: Denne rapport tilvejebringer en log over de hændelser, der vedrører 
væskeinfusionen. Hver enkelt hændelse forsynes med et tids- og datostempel. Denne 
rapport skal filtreres ved hjælp af patient-id og protokol. 

 Løbende kvalitetsindikatorer: Dette er en samling af rapporter vedr. alarmer, fejl og 
andre indikatorer, der gør fejlfinding og analyse af behandlingen og pumpens 
anvendelse lettere. Denne rapport filtreres efter datointerval og protokol. 

 Hændelseslog: Denne rapport viser følgende typer af hændelser: samlede mængder 
pr. time, dosis infunderet, alarmer og fejlkoder, ændringer af strømforsyning, 
kassetteskift, ændringer af protokolbibliotek, ændringer af pumpens programmering og 
ændringer af pumpens indstillinger. Denne rapport filtreres efter patient-id eller 
pumpens serienummer. 
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