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Järjestelmänvalvojan ohje 

Tietoa PharmGuard® Administrator -sovelluksesta 

PharmGuard® Administrator 

© 2012, 2013, 2014 Smiths Medical. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tekijänoikeuslaki ja kansainväliset sopimukset suojaavat tätä tietokonetuotetta. 
Tämän ohjelman tai minkään se osan luvaton kopioiminen tai jakaminen voi johtaa 
vakaviin siviili- ja rikoslain mukaisiin seuraamuksiin ja siitä asetetaan vakavin 
lainmukainen syyte. 

PharmGuard, CADD-Solis ja CADD- ja Smiths Medical -suunnittelumerkit ovat Smiths Medicalin 
tavaramerkkejä. Symboli ® osoittaa tavaramerkin olevan rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja 
tavaramerkkivirastossa ja tietyissä muissa maissa. Kaikki muut nimet ja merkit ovat omien 
omistajiensa kauppanimiä, tavaramerkkejä tai huoltomerkkejä. 

Esittely 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien 
pumppujen kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) (vaihteleva
infuusioprofiili)

PharmGuard® Administrator -sovelluksella voidaan 

• luoda ja hallita protokollia ja protokollakirjastoja
• hallita käyttäjätilejä, oikeuksia ja pääsyä protokollakirjastoihin
• määrittää kuinka paljon joustoa käyttäjillä on protokollien muokkaamisessa ennen

niiden lähettämistä pumppuun
• lähettää protokollakirjasto ja noutaa historia
• lähettää yksittäinen protokolla (vain kannettavat CADD®-Solis VIP -infuusiopumput)
• luoda kirjastopaketti käytettäväksi PharmGuard®-palvelimen kanssa
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• tulostaa lääketunnuksen viivakooditarrat
• katsella, tulostaa ja viedä loki- ja pumppuraportteja

PharmGuard® Administrator koostuu neljästä päätoiminnosta (välilehdestä), joita käytetään 
valittuun protokollakirjastoon: 

• Kirjaston yleiset asetukset: Tässä välilehdessä voidaan katsella pumppuja, joita
valittu protokollakirjasto koskee, antaa kuvaus protokollakirjastolle, hallita
protokollakirjaston versioita (julkaista tai palauttaa protokollakirjasto), katsella kirjaston
yhteenvetoraporttia, ottaa käyttöön profiileja ja määrittää muita valintoja PharmGuard®
Point of Care -sovelluksen käyttäjille.

• Hoitojen, määritelmien ja lääkkeiden määrittäminen: Tässä välilehdessä voit luoda
ja muokata protokollakirjaston hoitoja ja määritelmiä. Lääkkeen nimi, yksikkö ja
pitoisuuden yhdistelmä luodaan myös tässä. Jokaiselle lääkeyhdistelmälle voidaan
määrittää lääketunnus ja tulostaa lääketunnuksen viivakooditarra.

• Määritä protokollat: Tässä välilehdessä luodaan protokollia protokollakirjaston
hoidoista, määritelmistä ja lääkkeistä. Voit myös muokata ja poistaa protokollia,
tulostaa protokollan tiedoista raportteja ja lääkkeen määräyslomakkeita, lajitella
protokollia ja hallita protokollamalleja.

• Profiilit: Tämä välilehti näkyy, kun profiilit on otettu käyttöön CADD®-Solis-
pumppukirjastossa ja niiden avulla luodaan profiileja, joihin protokollat voidaan
määrittää. Profiileilla voidaan merkitä hoitoalueita ja ne ovat käytettävissä kriteerinä
tehtäessä raportteja PharmGuard®-palvelimella.

Näiden päätoimintojen lisäksi Tiedosto-valikossa on kirjaston hallintatoimintoja. 
Pumppuyhteydet-valikossa on komentoja protokollien ja kirjastojen lähettämisestä sekä 
pumppuraporttien noutamisesta/näyttämisestä. Sovelluksen määritys, käyttäjien hallinta ja 
arkistointi- ja varmuuskopiointi-/palautustoiminnot sijaitsevat Asetukset-valikossa. 

Varoitukset 

Lue PharmGuard® Medication Safety Software -ohjelmiston asennusopas ja tekninen 
opas sekä nämä ohjeen aiheet, ennen kuin käytät PharmGuard® Administrator  
-sovellusta.

Varoitusten, huomautusten ja ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa potilaan kuoleman tai 
vakavia vammoja. 

• Noudata laitoksesi varmuuskopiointi- ja palautuskäytäntöjä protokollakirjaston
tietokannan tietojen osalta.

• Käytettäessä painoperusteisia antoparametreja on varmistettava, että kaikki painot
annetaan kilogrammoina.

• Käytettäessä painoperusteista protokollaa jatkuva infuusionopeus ohjelmoidaan
käyttämällä yksiköt/kg/h-syötettä ja Tarveannos- tai PCA-annosmäärä ja antoraja
ohjelmoidaan käyttämällä yksiköt/kg-syötettä. Kun protokolla on ladattu pumppuun,
LCD-näytössä näkyy jatkuva infuusionopeus yksikköinä (milligramma, mikrogramma,
millilitra) tunnissa ja Tarveannos tai PCA-annos sekä antoraja yksikköinä (milligramma,
mikrogramma, millilitra). Sen vuoksi pumpun annosten lisäsäätö tapahtuu yksikköinä/h
tai yksikköinä.

• On erittäin suositeltavaa, että toinen käyttäjä tarkistaa jokaisen uuden tai muokatun
protokollan, ennen kuin siitä tehdään aktiivinen ja pumppuun lähetettävissä oleva.
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Järjestelmänvalvojan ohje 

• Määritettäessä lääketunnus lääkkeelle viivakoodinlukijan tai näppäimistön avulla, on 
tarkistettava silmämääräisesti, että oikeat viivakooditiedot on annettu. 

• Kun tulostat viivakooditarrat, tarkista manuaalisesti, että merkinnät vastaavat oikein 
lääkkeitä. 

• Käytettäessä tulostettuja viivakoodimerkintöjä lääkkeiden merkitsemiseen on 
varmistettava, että laitos noudattaa selvästi määritettyä käytäntöä. 

• Skannattaessa viivakoodi lääketunnuksen määrittämistä varten on aina tarkistettava 
silmämääräisesti, että oikeat viivakooditiedot kirjoitettiin ohjelmaan skannauksen 
jälkeen. 

• Tarkasta kaikki kaapelilisävarusteet vaurioiden varalta. Älä käytä kaapelilisävarusteita, 
jos johtojen päällysmuovi on vahingoittunut tai jos liitin tai kohdistusnastat ovat 
taipuneet tai jollain tavoin vahingoittuneet. 

• On erittäin suositeltavaa, että kirjautuminen ja/tai sen tietokoneen fyysinen käyttö, 
jossa on protokollakirjaston tietokanta, on rajoitettua. Tämä estää valtuuttamattoman 
käytön. 

• Tarkista pumpun ohjelma aina huolellisesti pumpun ohjelmoinnin jälkeen, jotta pumppu 
varmasti on ohjelmoitu oikein. 

• Vanhentuneen protokollakirjaston tai protokollakirjaston tietokannan käyttäminen voi 
aiheuttaa pumpun virheellisen ohjelmoinnin. Laitoksella pitäisi olla selkeästi määritetty 
prosessi protokollakirjaston tietokannan arkistoimiseen, varmuuskopiointiin ja 
palauttamiseen. 

• Vaikka PharmGuard®-ohjelmistoa tuetaan useilla kielillä, käyttäjän 
protokollakirjastoille, profiileille, protokollille, hoidoille, määritelmille ja lääkkeille sekä 
liittyville muistiinpanoille syöttämiä nimiä ohjelmisto ei kontrolloi tai käännä. Kun syötät, 
tarkastat ja hyväksyt tällaista käyttäjän antamaa tekstiä, varmista, että laitoksellasi on 
tälle käytössä selkeästi määritetty käytäntö. 

  

Tärkeitä huomautuksia  

• PharmGuard® Administrator -sovellusta ei ole tarkoitettu korvaamaan 
terveydenhoitohenkilöstöä, kliinistä asiantuntemusta tai potilaan arviointia. 

• Käyttäjän täytyy tutustua kannettavien CADD®-Solis- ja/tai CADD®-Solis VIP  
-infuusiopumppujen toimintoihin, käyttöön ja lisävarusteisiin ennen käyttöä. 

• Ohjeen aiheet koskevat vain PharmGuard® Administrator -sovellusta. Tarkempia 
ohjeita, määrityksiä, varoituksia, takuita ja lisätietoja kannettavien CADD®-Solis- tai 
CADD®-Solis VIP -infuusiopumppujen käytöstä on pumpun mukana tulevissa 
käyttöohjeissa. 

• Tulevat tietokoneen käyttöjärjestelmän, Microsoft® .NET Frameworkin tai Microsoft® 
SQL Serverin päivitykset, muiden ohjelmistojen asentaminen PharmGuard® 
Administrator -tietokoneisiin, alueellisten ja kielivalintojen – standardien ja formaattien 
asetuksen muuttaminen tai asennettujen osien poistaminen voivat vaikuttaa 
PharmGuard®-ohjelmiston toimintaan. Nämä muutokset voivat vaikuttaa myös 
PharmGuard®-ohjelmiston käyttämiin mittayksiköihin. Laitoksella pitäisi olla selkeästi 
määritetty käytäntö kvalifioida olemassa olevia ohjelmistoja uusissa käyttöjärjestelmän 
versioissa. 

• Laitoksen tulee harkita protokollakirjaston luomista käyttöönsä, jos verkko ei ole 
käytettävissä tai tarvitaan erilainen protokollakirjasto ja järjestelmänvalvojakäyttäjää ei 
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ole saatavilla. Laitoksen tulisi myös harkita yleisen protokollan luomista kirjastoon tai 
sellaisen erillisen yleisen protokollakirjaston luomista, joka voi sisältää yhden tai 
useamman protokollan, joiden ominaisuudet koskevat erityisiä 
lääkesekoitusvaatimuksia. 

• Mikäli PharmGuard® Administrator -sovellusta ei voida käyttää ohjelmoimaan
pumppua, koska ohjelmistoa ei voi käyttää tai pumppuun yhdistää, noudata laitoksen
käytäntöjä ja menettelytapoja pumpun ohjelmoimiseksi manuaalisesti.

• PharmGuard® Administrator ei sisällä työkalua, joka tarkistaisi oikeinkirjoituksen.
Avoimen tekstinsyötön sallivat kentät siirtyvät pumppuun kirjoitetussa asussa ja
katseltavaksi tietokoneen näytössä.

• On suositeltavaa, että PharmGuard®-ohjelmisto asennetaan tuettuun Windows®-
käyttöjärjestelmään, jota ei ole räätälöity laajasti käyttäjäliittymän osien osalta. Jos
Windows®-käyttöliittymä on räätälöity, on suositeltavaa, että laitoksella on selkeästi
määritetty käytäntö, jolla tarkistetaan, että PharmGuard®-ohjelmiston näytöt ja teksti
ovat luettavia.

• Turvallisuussyistä ja koska se mahdollistaa rajoittamattoman pääsyn PharmGuard®-
ohjelmistoon, tehdasasennettu järjestelmänvalvojakäyttäjän salasana on vaihdettava
mahdollisimman pian alkuasennuksen jälkeen.

• PharmGuard®-ohjelmisto ei ehkä näy oikein, jos tietokoneen näytön DPI-skaalaus
(pistettä tuumalla) on asetettu muuhun arvoon kuin 100 %:iin. Jos näyttöongelmia
esiintyy, vaihda näyttöasetus 100 %:iin (oletus) tietokoneen ohjauspaneelissa.

Järjestelmän asetukset 

Pumppuvalinnat 

Pumppuvalinnat määrittävät, mille pumpulle protokollakirjastoja voidaan luoda ja minkä 
pumppujen kanssa voidaan vaihtaa tietoja. PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan 
määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Pumpun valinta tapahtuu asennettaessa PharmGuard®-ohjelmisto. Pumppua voidaan 
kuitenkin vaihtaa asennuksen jälkeen, jos käyttäjällä on protokollan järjestelmänvalvojan 
oikeudet. 

Pumppuvalintojen muokkaaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Pumppuvalinnat.

2. Lisää Pumppuvalinnat-valintaikkunaan pumppu valitsemalla sen ruutu (poista pumppu
poistamalla sen ruudun valinta).

3. Valitse OK.

Tietokantaan yhdistäminen 

PharmGuard®-ohjelmiston tietokannan yhteysasetukset määritetään yleensä PharmGuard®-
ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voi 
muokata näitä asetuksia tarvittaessa. Kun olet kirjoittanut tietokannan yhteysasetukset, 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

PharmGuard® Administrator -sovelluksen asennusta käyttävät käyttäjät voivat kirjautua ja 
käyttää protokollakirjastoja, joihin heillä on oikeudet. 

Huomautus: Jotta voit yhdistää tietokantaan, laitoksen täytyy valtuuttaa sinut tietokannassa ja 
sinulla täytyy olla tarvittavat tietokannan sijainnin ja yhteyden asetukset. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan, joka on vastuussa PharmGuard®-ohjelmiston 
tietokannasta laitoksessasi. 

Tietokannan sijainnin asetusten muokkaaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Tietokannan sijainti. 

2. Kirjoita Tietokannan sijainti -valintaikkunaan tietokannan sijainti ja yhteysasetukset: 

• Palvelimen nimi 

• Esiintymän nimi 

• Tietokannan nimi 

• Portin numero 

• SQL Server -käyttäjätunnus 

• SQL Server -käyttäjäsalasana 

3. Kirjoita Tarkista oikeus -alueelle PharmGuard®-ohjelmiston käyttäjätunnuksesi ja 
salasanasi. Tietokannan sijainti- tai yhteysasetusten muokkaamiseksi tarvitaan 
järjestelmänvalvojan oikeudet. 

4. Valitse OK. 
  

Administrator-sovelluksen automaattisen uloskirjautumisen määrittäminen  

Käyttäjät kirjautuvat ulos PharmGuard® Administrator -sovelluksesta automaattisesti, jos 
sovellus on ollut käyttämättä tietyn ajan. Tätä Administrator-sovelluksen automaattisen 
uloskirjauksen asetusta voi muokata käyttäjä, jolla on protokollan järjestelmänvalvojan 
oikeudet. 

Huomautus: Jotta valtuuttamattomat käyttäjät eivät pääse Administrator-sovellukseen tai 
protokollakirjastoihin, käyttäjien pitäisi kirjautua ulos manuaalisesti, kun he eivät käytä 
sovellusta, napsauttamalla Kirjaudu ulos -painiketta. 

Administrator-sovelluksen automaattisen uloskirjausajan määrittäminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Administrator-sovelluksen automaattinen 
uloskirjautuminen. 

2. Valitse Administrator-sovelluksen automaattinen uloskirjautuminen -valintaikkunassa aika 
(minuutteina), jonka PharmGuard® Administrator -sovellus voi olla käyttämättä, ennen 
kuin käyttäjä kirjautuu ulos automaattisesti. 

3. Valitse OK. 

  

CADD®-Solis-pumppuasetukset 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110) 

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) 
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Huomautus: CADD®-Solis-pumpun asetusvalinnat ovat käytettävissä vain kannettavassa 
CADD®-Solis-infuusiopumpussa (malli 2100, malli 2110). 

PharmGuard® Administrator -sovelluksen voi asentaa määrittämään pumpun kellon paikallisen 
tietokoneen päivämäärän ja ajan mukaan automaattisesti aina, kun pumppu liitetään yhteyttä 
varten (ts. lähetettäessä kirjastoon, lähetettäessä protokolla tai haettaessa historia). Voit myös 
lähettää aika-asetukset (aikavyöhyke- ja kesäaikatiedot) tai kokoonpanon tunnuksen 
yksittäiseen pumppuun valitsemalla yhden tai molemmat näistä tehtävistä, kun pumppu 
liitetään tietokoneeseen. 

Jotta pumpun ajaksi voidaan määrittää tietokoneen kellonaika automaattisesti 
pumppuyhteyksien aikana: 

Huomautus: pumpun ei tarvitse olla liitetty tätä tehtävää varten. 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > CADD®-Solis-pumpun asetukset.

2. Aseta CADD®-Solis-pumppuasetukset-valintaikkunassa valintamerkki Päivämäärä-/
aika-asetukset-välilehden kohtaan Määritä pumpun kello tietokoneen kellonaikaan ja
valitse sen jälkeen Ota käyttöön.

Aika-asetusten lähettäminen liitettyyn pumppuun: 

Huomautus: tämä tehtävä on suoritettava, kun pumppu liitetään tietokoneeseen ja koskee vain 
sitä kyseistä pumppua. 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > CADD®-Solis-pumpun asetukset.

2. Määritä CADD®-Solis-pumpun asetusvalintaikkunassa Päivämäärä-/aika-asetukset-
välilehdessä aikavyöhyke tarpeen mukaan, valitse käytetäänkö kesäaikaa vai ei ja valitse
sen jälkeen Lähetä aika-asetukset.

Kokoonpanotunnuksen lähettäminen liitettyyn pumppuun: 

Huomautus: tämä tehtävä on suoritettava, kun pumppu liitetään tietokoneeseen ja koskee vain 
sitä kyseistä pumppua. 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > CADD®-Solis-pumpun asetukset.

2. Kirjoita CADD®-Solis-pumppuasetukset-valintaikkunaan Pumpun kokoonpanon tunnus
-välilehteen pumpulle määrättävä kokoonpanon tunnus ja valitse sen jälkeen Lähetä
kokoonpanon tunnus.

Käyttäjätilien hallitseminen 

Käyttäjätilien hallitseminen 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan tai järjestelmän järjestelmänvalvojan 
oikeudet, voivat luoda ja hallita käyttäjätilejä ja määrittää käyttäjän sovellusoikeuksia ja pääsyn 
protokollakirjastoihin. Käyttäjätilejä voidaan myös poistaa.  
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Järjestelmänvalvojan ohje 

Käyttäjätilin lisääminen tai muokkaaminen ja tilin oikeuksien määrittäminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Käyttäjätilit > Hallitse käyttäjätilejä. Hallitse 
käyttäjätilejä -valintaikkuna avautuu. 

2. Lisää uusi käyttäjä napsauttamalla Uusi käyttäjä -painiketta. 

– TAI – 

Muokkaa olemassa olevaa käyttäjää valitsemalla hänen käyttäjätunnuksensa luettelosta. 

3. Jos luot uuden käyttäjän, kirjoita Käyttäjätunnus, Salasana ja sen jälkeen käyttäjän 
Vahvista salasana. Käyttäjätunnuksen ja salasanan täytyy kunkin sisältää vähintään 
kolme aakkosnumeerista merkkiä (kirjainta, numeroa tai niiden yhdistelmää). Käyttäjät 
voivat myöhemmin muuttaa salasanansa Vaihda käyttäjän salasana -toiminnolla. 

4. Valitse käyttäjälle seuraavista oikeuksista: 

Käyttöoikeudet Sisältö 

Protokollan 
järjestelmänvalvoja 

• Valita pumppusovellukset 
• Käyttää lokeja ja pumppuraportteja 
• Hallita käyttäjätilejä 
• Hallita kirjasto-oikeuksia 
• Viedä ja tuoda käyttäjiä 
• Viedä ja tuoda protokollakirjastoja ja käyttölokeja 
• Luoda, tallentaa ja poistaa protokollakirjastoja 
• Päivittää ja palauttaa protokollakirjastoja 
• Määrittää Administrator-sovelluksen automaattinen 

uloskirjaus 
• Kaikki protokollien ja kirjastojen lähetystoimet (kuvattu 

jäljempänä)  
Lähettää protokollia Lähettää yksittäinen protokolla pumppuun PharmGuard® 

Administrator -sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-Solis 
VIP -pumput) tai PharmGuard® Point of Care -sovelluksesta 
(vain kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput). 

Lähettää kirjastoja • Lähetä protokollakirjasto pumppuun PharmGuard® 
Administrator -sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-
Solis VIP -pumput) tai PharmGuard® Point of Care 
 -sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-Solis-
infuusiopumput). 

• Määrittää ja lähettää päivämäärän/ajan asetukset  (vain 
kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput) 

• Lähettää kokoonpanon tunnus pumppuun  (vain 
kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput) 

Järjestelmänvalvoja • Tietokantaan/kirjastoon yhdistäminen 
• Hallita käyttäjätilejä 
• Hallita kirjasto-oikeuksia 
• Viedä ja tuoda käyttäjiä 
• Viedä ja tuoda protokollakirjastoja ja käyttölokeja 
• Arkistoida tiedot 
• Varmuuskopioida ja palauttaa tietokanta 
• Tuoda tietoja 3.0-version tietokannasta 
• Määrittää ja lähettää päivämäärän/ajan asetukset (vain 

kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput) 
• Lähettää kokoonpanon tunnus pumppuun (vain 

kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput) 
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5. Jos protokollakirjastoja on luotu, kirjastoluettelo tulee näkyviin. Myönnä käyttäjälle
pääsy protokollakirjastoon asettamalla valintamerkki sen kirjaston viereen, johon haluat
antaa oikeudet.

Huomautus: Hallitse käyttäjätilejä -ikkunassa voidaan myös napsauttaa Käyttäjäluettelo-
painiketta ja valita kirjaston nimi avattavasta luettelosta, joka näyttää käyttäjät, joilla on 
oikeudet kyseiseen kirjastoon. Valitse Tallenna tai Sulje, kun olet katsellut tai tehnyt 
muutoksia. 

6. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Käyttäjätilin poistaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Käyttäjätilit > Hallitse käyttäjätilejä.

2. Valitse poistettava käyttäjä avattavasta Käyttäjätunnus-luettelosta.

3. Valitse Poista.

Kirjasto-oikeuksien määrittäminen 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan tai järjestelmän järjestelmänvalvojan 
oikeudet, voivat määrittää kirjasto-oikeudet, jotta käyttäjät pääsevät tiettyihin 
protokollakirjastoihin. 

Kirjasto-oikeuksien antaminen käyttäjälle: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Käyttäjätilit > Kirjasto-oikeudet.

2. Valitse Kirjasto-oikeudet-valintaikkunan avattavasta Kirjaston nimi -luettelosta
protokollakirjasto, johon haluat myöntää oikeudet.

3. Valitse jokaisen sellaisen käyttäjän osalta Kirjastossa-ruutu, jolle haluat antaa oikeudet.

HUOMAUTUS: Se, onko käyttäjällä pääsy protokollien tai kirjastojen lähetystoimintoon,
määräytyy käyttäjätilille määritettyjen oikeuksien perusteella. Lisätietoja on kohdassa
Käyttäjätilien hallitseminen.

4. Valitse Tallenna.

Käyttäjän salasanan vaihtaminen 

PharmGuard® Administrator -sovellus mahdollistaa salasanojen vaihtamisen. Käyttäjien ei 
tarvitse kirjautua PharmGuard® Administrator -sovellukseen salasanan vaihtamista varten. Kun 
vaihdat salasanaa, sinun täytyy antaa nykyinen salasana. 

Käyttäjän salasanan vaihtaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Vaihda käyttäjän salasana.

2. Kirjoita käyttäjätunnus.

3. Anna vanha salasana.

4. Kirjoita uusi salasana ja vahvista se kirjoittamalla se uudelleen Vahvista uusi salasana -
kenttään.

5. Valitse OK. Näkyviin tulee vahvistusilmoitus salasanan vaihtamisesta.
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Käyttäjien tuominen ja vieminen  

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110) 

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan tai koko järjestelmän järjestelmänvalvojan 
oikeudet, voivat viedä käyttäjäluettelon tiedostoon tyhjänä mallina tai mallina, joka sisältää 
parhaillaan määritetyt käyttäjät. Tiedosto viedään muokattavana CSV-muotoisena tiedostona. 
Muokkaamalla tätä tiedostoa voidaan hallita käyttäjäluetteloa lisäämällä käyttäjiä ja/tai 
muuttamalla käyttäjän oikeuksia. Kun muutokset on tehty, muokattu käyttäjäluettelotiedosto 
voidaan tuoda PharmGuard® Administrator-sovellukseen tietokannan käyttäjien päivittämistä 
varten. 

Käyttäjäluettelon vieminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Käyttäjätilit > Tuo/vie käyttäjiä. 

2. Vie nykyinen käyttäjäluettelo valitsemalla Kaikki käyttäjät. 

– TAI – 

Vie tyhjä käyttäjämalli valitsemalla Tyhjä käyttäjämalli. 

3. Valitse Vie. 

4. Valitse Valitse vientitiedoston nimi -ikkunassa Tallenna-valintaikkunasta tiedoston sijainti. 

5. Kirjoita tiedostolle nimi Tiedoston nimi -valintaikkunaan. 

6. Napsauta Tallenna-painiketta, jos haluat viedä käyttäjäluettelon. 

Huomautus: Viety käyttäjäluettelotiedosto ei ole suojattu tiedosto. Järjestelmänvalvojan 
on tarkistettava tiedoston sisältö ennen sen tuomista. 

Viedyn käyttäjäluettelotiedoston tai mallin muokkaaminen: 

1. Avaa viety tiedosto sovelluksessa, jolla voi muokata CSV-tiedostoja (esim. Microsoft® 
Excel®). 

Huomautus: Et voi poistaa käyttäjiä poistamalla niitä viedystä käyttäjäluettelosta. Jos 
haluat poistaa käyttäjän, käytä Käyttäjätilit-ominaisuutta. 

2. Muokkaa käyttäjäluetteloa tarvittaessa lisäämällä käyttäjiä Käyttäjätunnus-sarakkeeseen. 

3. Määritä tarpeen mukaan käyttäjän oikeudet lisäämällä sana TOSI (oikeus myönnetty) 
tai EPÄTOSI (oikeus kielletty) kaikkiin seuraaviin oikeuksiin: 

Käyttöoikeudet Sisältö 

Lähetä protokollia Lähettää yksittäinen protokolla pumppuun PharmGuard® 
Administrator -sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-
Solis VIP -pumput) tai PharmGuard® Point of Care  
-sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-Solis-
infuusiopumput). 

Lähetä kirjastoja • Lähettää protokollakirjasto pumppuun PharmGuard® 
Administrator -sovelluksesta (vain kannettavat 
CADD®-Solis VIP -pumput) tai PharmGuard® Point of 
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Care -sovelluksesta (vain kannettavat CADD®-Solis-
infuusiopumput). 

• Määrittää ja lähettää päivämäärän/ajan asetukset (vain
kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput)

• Lähettää kokoonpanon tunnus pumppuun (vain
kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput)

Järjestelmänvalvoja • Tietokantaan/kirjastoon yhdistäminen
• Hallita käyttäjätilejä
• Hallita kirjasto-oikeuksia
• Viedä ja tuoda käyttäjiä
• Viedä ja tuoda protokollakirjastoja ja käyttölokeja
• Arkistoida tiedot
• Varmuuskopioida ja palauttaa tietokanta
• Tuoda tietoja 3.0-version tietokannasta
• Määrittää ja lähettää päivämäärän/ajan asetukset (vain

kannettavat CADD®-Solis-infuusiopumput)
Protokollan 
järjestelmänvalvoja 

• Valita pumppusovellukset
• Käyttää lokeja ja pumppuraportteja
• Hallita käyttäjätilejä
• Hallita kirjasto-oikeuksia
• Viedä ja tuo käyttäjiä
• Viedä ja tuoda protokollakirjastoja ja käyttölokeja
• Luoda, tallentaa ja poistaa protokollakirjastoja
• Päivittää ja palauttaa protokollakirjastoja
• Määrittää Administrator-sovelluksen automaattinen

uloskirjaus
• Kaikki protokollien ja kirjastojen lähetystoimet (kuvattu

edellä)

4. Tallenna muutokset CSV-yhteensopivaan muotoon.

Käyttäjäluettelon tuominen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset ja Käyttäjätilit > Tuo/vie käyttäjiä.

2. Valitse Tuo.

3. Valitse Valitse tuontitiedoston nimi -ikkunassa avattavasta Etsi-luettelosta hakemisto ja
tiedosto.

4. Napsauta tuotavaa tiedostoa ja järjestelmä lisää sen avattavaan Tiedoston nimi -
luetteloon. Napsauta Avaa-painiketta, jos haluat tuoda käyttäjäluettelon.

Kun olet tuonut käyttäjäluettelon, uuden tiedoston päivitykset tulevat voimaan tietokannan 
käyttäjiin. Tarkista aina käyttäjäpäivitykset valitsemalla Asetukset valikkoriviltä ja 
valitsemalla Käyttäjätilit > Hallitse käyttäjätilejä. 

Huomautus: Uusille käyttäjille määritetään oletussalasana: salasana. Käyttäjät voivat 
määrittää salasanansa Vaihda käyttäjän salasana -toiminnossa. 

Käyttäjän salasanan vanhenemisen määrittäminen 

Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat määrittää salasanan 
vanhenemiskäytännön kaikille PharmGuard® Administrator- ja PharmGuard® Point of Care 
-sovelluksen käyttäjille. Kun salasanan vanheneminen on käytössä, se mahdollistaa
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lisäturvallisuustason edellyttämällä, että käyttäjät vaihtavat salasanaansa säännöllisesti. Kun 
salasanan vanheneminen on määritetty, käyttäjän salasanan vanhenemispäivänä käyttäjällä on 
mahdollisuus vaihtaa salasana. 

Käyttäjän salasanan vanheneminen määrittäminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Käyttäjätilit > Käyttäjän salasanan vanheneminen. 

2. Valitse Käyttäjän salasanan vanheneminen -valintaikkunassa päivän kuluttua  
-vaihtoehto ja määritä päivien määrä, jonka salasana voi olla aktiivinen ennen 
vanhenemista. 

3. Valitse OK. 

Pumppuun yhdistäminen 
  

CADD®-Solis- tai CADD®-Solis VIP -pumppuun yhdistäminen  

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110) 

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) 

Kun tietokone liitetään USB-kaapelilla pumppuun, PharmGuard® Administrator -sovelluksella 
voidaan lähettää protokollakirjasto tai lähettää protokolla pumppuun. Sillä voidaan myös noutaa 
pumpun historia, mikä mahdollistaa pumpun raporttien katselun. Lisäksi tämä yhteys on 
tarpeen aika-asetusten tai kokoonpanotunnuksen lähettämisessä kannettavaan CADD®-Solis-
infuusiopumppuun. 

USB-kaapelin liittäminen 

USB-kaapeli edellyttää USB-tyypin A pistokkeen tietokoneeseen liitämistä varten ja USB-tyypin 
mini-B-pistokkeen pumppuun liittämistä varten. Tämä on vakiotyyppinen USB-kaapeli, jonka voi 
ostaa tietokonekaupasta. 

Huomautus: Älä käytä USB-kaapelia, joka on yli 2 metriä (6,5 jalkaa) pitkä. Tämän pituuden 
ylittäminen voi lisätä pumpun alttiutta ulkoisille sähkömagneettisille häiriöille. 
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A – USB-tyypin A pistoke 
B – USB-tyypin mini-B-pistoke 

Järjestelmätyökalujen käyttäminen 

Tietojen arkistoiminen 

Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voit käyttää tietojen arkistointiominaisuutta 
siirtämään pumpun tapahtumahistorian ja Administrator-sovelluksen käyttölokitiedot 
tietokannasta tiedostoon arkistointia varten. Arkistoitaessa tietoja järjestelmä luo XML-
tiedoston, joka sisältää tietoja tietokannasta ennen valittua päivämäärää. 

Huomautus: noudata laitoksesi prosesseja arkistoitujen tietojen säilyttämisestä. 

HUOMAUTUS: Tietojen arkistointiominaisuus poistaa Administrator-sovelluksen lokitiedot ja 
pumpputiedot tietokannasta pysyvästi. Kun tiedot on arkistoitu, niitä ei voi tuoda takaisin 
PharmGuard®-ohjelmistoon katselua tai raportointia varten. 

Tietojen arkistoiminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Järjestelmätyökalut.

2. Valitse Järjestelmätyökalut-valintaikkunan Arkistoi tiedot -välilehdestä arkiston
ajanjakso. Kaikki lokitiedot ennen valittua päivämäärää häviävät tietokannasta ja
arkistoituvat.

3. Valitse Selaa ja valitse arkiston sijainti ja tiedoston nimi. Valitse sen jälkeen Tallenna.

4. Valitse Arkisto.

5. Valitse vahvistusviestissä Kyllä, jos haluat jatkaa arkistointia, tai Ei, jos haluat peruuttaa.

Tietokannan varmuuskopioiminen 
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Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat käyttää tietokannan 
varmuuskopiointiominaisuutta varmuuskopion tallentamiseen nykyisestä PharmGuard®-
ohjelmiston tietokannasta tiedostoon arkistointitarkoituksia ja tulevaa palautusta varten 
tarvittaessa. Varmuuskopioitu tietokanta tallentuu Smiths Medical Data -tiedostona (*smd), joka 
voidaan nimetä ja tallentaa valittuun paikkaan (esim. verkkoasemaan tai siirrettävälle 
tallennusvälineelle). 

Tärkeää: noudata laitoksesi prosesseja tietokannan varmuuskopioiden tallentamisesta, 
säilyttämisestä ja palauttamisesta. 

Varoitus: Tietokannan palauttaminen poistaa olemassa olevan tietokannan ja palauttaa 
tietokannan (mukaan lukien kaikki kirjastot, protokollat ja käyttäjätiliasetukset) tilaan, jossa se 
oli varmuuskopion luontihetkellä. Laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä käytäntöä, 
jolla arvioidaan kaikki kirjastot ja protokollat palautetusta tietokannasta ja säädetään niitä 
tarvittaessa ennen kirjastojen tai protokollien lähettämistä pumppuihin. Jos näin ei tehdä, 
seurauksena voi olla potilaan kuolema tai vakava loukkaantuminen. 

Tietokannan varmuuskopiointi: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Järjestelmätyökalut. 

2. Valitse Järjestelmätyökalut-valintaikkunassa Varmuuskopioi tietokanta -välilehdessä 
Selaa, jotta voit valita varmuuskopioinnissa käytetyn paikan ja tiedoston nimen. Valitse 
sen jälkeen Tallenna. 

3. Valitse Varmuuskopioi tietokanta. 

4. Näkyviin tulee viesti, kun varmuuskopiointi on valmis. Valitse OK. 

Varmuuskopioinnin muistutuksen määrittäminen: 

1. Valitse Varmuuskopioinnin muistutus -kohdassa Käytössä ja määritä sen jälkeen 
päivien määrä, kun olet varmuuskopioinut tietokannan, jonka varmuuskopioinnista 
haluat Administrator-sovelluksen muistuttavan. 

2. Valitse Tallenna asetukset. 

3. Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa asetustesi tallentamisen. Valitse OK. 

Huomautus: varmuuskopioinnista muistuttava viesti tulee näkyviin vain, jos käytät 
Administrator-sovellusta ja muistutuksen kestoaika on kulunut umpeen. 

  

Tietokannan palauttaminen 

Tietojen palautusta varten käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat palauttaa 
aiemmin varmuuskopioidun PharmGuard®-ohjelmiston tietokannan Palauta tietokanta  
-toiminnolla. Tietokannan palauttamista varten täytyy muodostaa tietokantayhteys, joka voi olla 
uusi (tyhjä) tai olemassa oleva tietokanta. Lisäksi käyttäjällä täytyy olla pääsy Smiths Medical 
Data file -tiedostoon (*smd) aiemmin varmuuskopioitua tietokantaa varten. 

Tärkeää: noudata laitoksesi prosesseja tietokannan varmuuskopioiden tallentamisesta, 
säilyttämisestä ja palauttamisesta. 

Varoitus: Tietokannan palauttaminen poistaa olemassa olevan tietokannan ja palauttaa 
tietokannan (mukaan lukien kaikki kirjastot, protokollat ja käyttäjätiliasetukset) tilaan, jossa se 
oli varmuuskopion luontihetkellä. Laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä käytäntöä, 
jolla arvioidaan kaikki kirjastot ja protokollat palautetusta tietokannasta ja säädetään niitä 

13 



tarvittaessa ennen kirjastojen tai protokollien lähettämistä pumppuihin. Jos näin ei tehdä, 
seurauksena voi olla potilaan kuolema tai vakava loukkaantuminen. 

Tietokannan palauttaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Järjestelmätyökalut.

2. Valitse Järjestelmätyökalut-valintaikkunassa, Palauta tietokanta -välilehdessä, Selaa,
jotta voit valita varmuuskopioinnissa käytetyn paikan ja tiedoston nimen. Valitse sen
jälkeen Palauta tietokanta. Näkyviin tulee viesti, kun tietokannan palautus on valmis.

Tietojen siirtäminen 

Asennettaessa PharmGuard® Administrator -sovelluksen versiota 4.0, CADD™-Solis 
Medication Safety Software -ohjelmiston tietokannan aiemmat versiot ja niiden tiedot (jotka 
koostuvat protokollakirjastoista ja käyttölokeista) säilyvät. Kun PharmGuard® Administrator 
-versio 4.0 on asennettu, käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tietojen
siirtotoiminnon avulla siirtää tietoja mistä tahansa CADD™-Solis Medication Safety
Software 3.0 -tietokannasta juuri asennettuun PharmGuard® -ohjelmiston version 4.0
tietokantaan.

Tärkeää: Tietojen siirtotoimintoa on käytettävä siirtämään tietoja CADD™-Solis Medication 
Safety Software 3.0 -tietokannasta ennen PharmGuard® Administrator -sovelluksen 
käyttämistä uusien protokollakirjastojen tai käyttäjien luomiseen uuteen tietokantaan. Tämä 
johtuu siitä, että siirrettäessä tietoja tietojen siirtotoiminnolla kohdetietokannan olemassa olevat 
tiedot häviävät. 

3.0-version tietojen siirtäminen uuteen 4.0-tietokantaan: 

1. Valitse valikkoriviltä Asetukset > Järjestelmätyökalut.

2. Valitse Järjestelmätyökalut-valintaikkunassa Siirrä tiedot -välilehti.

3. Määritä lähteen (CADD™-Solis Medication Safety Software 2.0) ja kohteen (CADD™-
Solis Medication Safety Software 3.0) tietokannan tiedot. Oletusarvoiset tiedot on annettu
kohdissa Lähde-esiintymä, Portti, SQL Server -kirjautuminen ja SQL Server -salasana.
Anna tietokoneen nimi ja muuta muita arvoja tarpeen mukaan lähdetietokantaa varten.
Anna kohteesta (juuri asennetusta PharmGuard®-ohjelmistoversion 4.0 -tietokannasta)
Tietokoneen nimi ja muut yhteysasetukset. Kohdetietokannan oletusyhteysarvot on
annettu alla:

Esiintymä:  SMITHSMEDICAL2 
Portti:  55000 
SQL Server -kirjautuminen:  Smiths 
SQL Server -salasana:  [ Pyydä salasana Smiths Medicalilta ] 
Tietokannan nimi:  SmithsSolisD 

4. Valitse Vahvista tietolähteet. Järjestelmä arvioi määritetyn lähteen ja kohteen ja
tarkistaa yhteensopivuuden. Jos tietokantaa ei tunnisteta, tarkista yhteysasetukset ja yritä
uudelleen.

5. Siirrä lähdetietokannan tiedot kohdetietokantaan valitsemalla Siirrä tiedot.

6. Näkyviin tulee ilmoitus, että tämä toiminto poistaa pysyvästi tiedot kohdetietokannasta.
Vahvista toimenpide valitsemalla OK.
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7. Tietojen siirto alkaa. Tiedonsiirto voi kestää useita minuutteja tai pidempään, 
lähdetietokannan tietomäärän mukaan. Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa onnistuneen 
tietojen siirron. Sulje tämä viesti valitsemalla OK. 

Protokollat ja protokollakirjastot 

  

Mikä on protokolla?  

Protokolla on tietty hoidon, määritelmän ja lääkkeen yhdistelmä, joka liittyy kokoelmaan 
lääkkeenatoasetuksia ja muita pumpun asetuksia, jotka puolestaan vastaavat 
lääkärinmääräystä. PharmGuard®-ohjelmiston protokollat ovat protokollakirjastoissa. 

Luotaessa protokollia PharmGuard® Administrator -sovelluksessa jotkin parametrit (esim. 
potilaskohtaiset parametrit) voidaan määrittää näkyviksi ja/tai muokattaviksi, kun käyttäjä 
lähettää protokollan pumppuun. Valittaessa pumppuun lähetettävä protokolla käyttäjä 
vastaanottaa protokollassa määritetyt pumpun parametrit ja voi tehdä muutoksia 
muokattavaan potilaskohtaiseen parametriin määräyksen mukaisesti. Kun potilaskohtaiset 
parametrit on määritetty ja protokollan edellyttämät vahvistukset annettu, käyttäjä voi lähettää 
protokollan pumppuun. 

Huomautus: PharmGuard® Administrator -sovelluksella voidaan lähettää yksittäinen 
protokolla vain kannettavaan CADD®-Solis VIP -infuusiopumppuun. Jos haluat lähettää 
protokollan kannettavaan CADD®-Solis -infuusiopumppuun, sinun on käytettävä 
PharmGuard® Point of Care -sovellusta. 

  

Mitä ovat hoidot, määritelmät ja lääkkeet? 

PharmGuard®-ohjelmistossa käytetään hoidon, määritelmän ja lääkkeen yhdistelmää 
järjestystapana kaikissa protokollissa, jotka vastaavat vakioituja lääkärinmääräyksiä. Jokainen 
hoito-, määritelmä- ja lääkeyhdistelmä tuottaa tarkan muokattavan protokollan, jolla on omat 
anto- ja pumppuparametrit määritettynä protokollaan sekä potilaskohtaisia parametreja. 
Parametrit voidaan määrittää näkymään tai sallimaan käyttäjän muokkaukset pumpun 
ohjelmoinnin aikana. 

Koska hoidon, määritelmän ja lääkkeiden nimet valitsee käyttäjä pumpun ohjelmoinnin aikana, 
on tärkeää käyttää sopivan kuvaavia nimiä hoitojen, määritelmien ja lääkkeiden nimien 
valinnassa ennen protokollien määrittämistä PharmGuard® Administrator -sovelluksessa. 
Päätettäessä sopivat hoidon, määritelmän ja lääkkeen nimet protokollakirjastoa varten on 
tarkastettava laitoksen vakioidut määräykset ja valittava nimiä, joiden järjestystapa on sama. 

Valittaessa protokollaa pumpun ohjelmoimiseen: 

• Hoito on ensimmäinen käyttäjän valitsema tieto, hoidon nimen mukaan. Jos laitoksen 
määräykset on järjestetty antoreitin mukaan, asianomaisia hoidon nimiä voivat olla IV, 
Epiduraali, Johtopuudutus, jne. Jos et käytä Profiili-ominaisuutta (saatavilla CADD®-
Solis-protokollakirjastoihin) luokittelemaan protokollaa hoitoalueittain, voit päättää 
käyttää hoitoalueita (esim. Teho-osasto, Onkologia, Lastenosasto, Naistentaudit & 
synnytykset jne.) sopivina hoitojen niminä.   

• Määritelmä on toinen käyttäjän valitsema tieto, määritelmän nimen mukaan. 
Määritelmän nimen voidaan ajatella olevan adjektiivi, joka määrittää tiettyä hoitoa lisää. 
Esimerkiksi jos hoidon nimi on Onkologia, sopivia määritelmien nimiä voivat olla Sietää 
opioideja ja Ei ole koskaan saanut opioideja; jos hoidon nimi on Epiduraali, sopivia 
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määritelmän nimiä voivat olla Leikkauksen jälkeen ja Naistentaudit & synnytykset. 
Jokaiselle hoidon nimelle täytyy määrittää yksi tai useampi määritelmän nimi. 

• Lääke on kolmas käyttäjän valitsema tieto, lääkkeen nimen mukaan. Lääkkeet on
eroteltu nimen, pitoisuuden, yksiköiden ja lääketunnisteen yhdistelmällä. Voit käyttää
lääkkeen nimeä useammin kuin kerran vain, jos määrität eri pitoisuuden kullekin
lääkkeelle. Lääkkeet ovat protokollakirjastokohtaisia ja niitä voidaan käyttää laajasti;
jokaiselle hoidolle ei tarvitse luoda uusia lääkkeitä, toisin kuin määritelmiä.

Mikä on protokollakirjasto? 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Protokollakirjasto on kokoelma protokollia. Protokollakirjastot (ja niiden sisältämät protokollat) 
luodaan PharmGuard® Administrator -sovelluksessa. PharmGuard®-ohjelmiston käyttäjille 
voidaan antaa oikeudet käyttää valittuja protokollakirjastoja sekä oikeudet lähettää 
protokollakirjasto tai yksittäinen protokolla pumppuun. PharmGuard® Administrator  
-sovelluksella voidaan lähettää protokollakirjasto pumppuun.

PharmGuard® Administrator tallentaa protokollakirjastot PharmGuard®-ohjelmiston 
tietokantaan. 

Mikä on profiili? 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Profiilit mahdollistavat protokollien korkean tason luokituksen (esim. hoitoalueittain) 
kannettavan CADD®-Solis-infuusiopumpun protokollakirjastoissa. Kun profiilit on otettu 
käyttöön protokollakirjastossa, niitä voidaan käyttää kriteereinä tehtäessä raportteja 
PharmGuard®-palvelimen avulla. 

Protokollakirjastossa yhteen protokollaan voi liittyä yksi tai useampi profiili. Esimerkiksi profiili 
nimeltä Naistentaudit ja synnytykset voi sisältää kaikki protokollat, joita kyseisellä hoitoalueella 
käytetään, kun taas profiili nimeltä Onkologia voi sisältää sen hoitoalueen protokollat. Toisena 
esimerkkinä yksittäinen protokolla nimeltä IV PCA voidaan määrittää kahdelle profiilille – 
toiselle nimeltä Teho-osasto ja toiselle nimeltä Onkologia. 

Profiilit voidaan ottaa käyttöön kannettavan CADD®-Solis-infuusiopumpun protokollakirjastossa 
Kirjaston yleiset asetukset -välilehdestä. Kun protokollat ovat käytössä, niitä voidaan 
määrittää yhdelle tai useammalle profiilille, kun uusi protokolla lisätään tai sitä muokataan tai 
kun uusi profiili lisätään tai sitä muokataan protokollakirjastossa. 

Mikä on tietokanta? 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

Tietokanta on paikka, jossa protokollakirjastot ovat PharmGuard®-ohjelmistossa. Jos haluat 
luoda tai käyttää protokollakirjastoja ja protokollia PharmGuard®-ohjelmistossa, tarvitset 
yhteyden tietokantaan. 

Huomautus: Tietokanta voi olla verkossa olevassa tietokoneessa tai palvelimella, jolla on 
Microsoft® SQL Server® Express (valinnainen osa, joka voidaan asentaa CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Administrator -sovelluksen kanssa) tai palvelimella, jolla on 
Microsoft® SQL Server® 2005 tai 2008. Tietokannan sijainti ja yhteysasetukset määritetään 
yleensä PharmGuard®-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Tietokannan yhteysasetuksia 
voidaan kuitenkin muuttaa koska tahansa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan, joka on vastuussa tietokannasta laitoksessasi. 

Muiden PharmGuard® Administrator- tai PharmGuard® Point of Care -asennusten 
tukemiseksi, kun sovelluksilla ei ole pääsyä tietokantaan verkon kautta, Administrator-
sovelluksella voidaan viedä protokollakirjasto tietokannasta tiedostoon. Tämä viety tiedosto 
voidaan siirtää (esim. CD-levyn tai muun siirrettävän tallennusvälineen avulla) toiseen 
Administrator- tai Point of Care -tietokoneeseen ja sen jälkeen tuoda. 

Protokollakirjastot 
  

Uuden protokollakirjaston luominen 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat luoda protokollakirjastoja. 
Kun protokollakirjasto on luotu, lääkkeet, määritelmät, lääkkeet ja protokollat voidaan luoda 
kirjastoa varten. 

Huomautus: Uusi protokollakirjasto voidaan luoda myös olemassa olevan protokollakirjaston 
perusteella. 

Uuden protokollakirjaston luominen: 

1. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Uusi kirjasto. 

2. Kirjoita Uusi kirjasto -valintaikkunaan haluamasi uuden protokollakirjaston nimi. 

Huomautus: PharmGuard®-ohjelmisto ei sisällä työkalua, joka tarkistaisi 
oikeinkirjoituksen. Avoimen tekstinsyötön sallivat kentät siirtyvät pumppuun kirjoitetussa 
asussa ja katseltavaksi tietokoneen näytössä.  

3. Valitse avattavasta luettelosta pumppusovellus, jota uusi protokollakirjasto koskee. 
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista (luettelossa olevat pumput määräytyvät pumpun 
sovellusvalintojen perusteella): 

• CADD®-Solis-pumppu 

• CADD®-Solis VIP -pumppu 

4. Valitse OK. 

5. Järjestelmä lisää uuden protokollakirjaston avattavaan Valitse protokollakirjasto  
-luetteloon. Jotta voit tehdä muutoksia uuteen kirjastoon, varmista, että se on valittu. 

6. Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä voit: 

a. lisätä Kirjaston kuvaus -tiedon 

b. käyttää Kirjastoversio-painiketta kirjastoversion muuttamiseen seuraavaan 
suurimpaan versionumeroon. (Haluat ehkä määrittää kirjaston version, kun olet 
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määrittänyt hoidot, määritelmät ja lääkkeet, määrittänyt protokollat 
protokollakirjastoon ja hyväksynyt protokollakirjaston käytettäväksi.) 

c. ottaa profiilit käyttöön (vain CADD®-Solis-pumpun protokollakirjastot).
Profiileja voidaan käyttää esittämään hoitoalueita, johon voidaan liittää
protokollia.

d. valita Point of Care -sovelluksen asetuksista (vain CADD®-Solis-pumpun
protokollakirjastot) Ota Point of Care -sovelluksen asetukset käyttöön
määrittämissäsi protokollissa ja Edellytä käyttäjän kirjautumista ja määrittää
Automaattinen uloskirjautuminen -ajan asetus Point of Care -sovelluksen
käyttäjille.

Huomautus: muokkaa käyttäjätilejä ja määritä käyttäjien pääsy tähän protokollakirjastoon 
valitsemalla Asetukset > Käyttäjätilit > Hallitse käyttäjätilejä. 

Uuden protokollakirjaston luominen olemassa olevan protokollakirjaston 
perusteella  

Uusi protokollakirjasto voidaan luoda jo olemassa olevan kirjaston kopiosta. Tällä tavoin luotu 
uusi kirjasto sisältää samat käyttäjätilit, hoidot, määritelmät, lääkkeet ja protokollat kuin aiempi 
kirjasto (lokiraporttimerkinnät eivät kopioidu uuteen kirjastoon). 

Kun uusi kirjasto luodaan, voit muokata sitä vaikuttamatta alkuperäisen kirjaston sisältöön. 

Uuden protokollakirjaston luominen olemassa olevan perusteella: 

1. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Tallenna kirjasto nimellä.

2. Valitse Olemassa olevasta protokollakirjastosta -luettelosta protokollakirjasto, johon
haluat perustaa uuden protokollakirjaston.

3. Kirjoita Tallenna kirjasto nimellä -tekstiruutuun haluamasi nimi uudelle
protokollakirjastolle.

4. Valitse OK.

5. Järjestelmä lisää uuden protokollakirjaston avattavaan Valitse protokollakirjasto
-luetteloon. Jotta voit tehdä muutoksia uuteen kirjastoon, varmista, että se on valittu.

6. Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä voit:

a. lisätä Kirjaston kuvaus -tiedon

b. käyttää Kirjastoversio-painiketta kirjastoversion muuttamiseen seuraavaan
suurimpaan versionumeroon. (Haluat ehkä määrittää kirjaston version, kun olet
määrittänyt hoidot, määritelmät ja lääkkeet, määrittänyt protokollat
protokollakirjastoon ja hyväksynyt protokollakirjaston käytettäväksi.)

c. Ota profiilit käyttöön (vain CADD®-Solis-pumpun protokollakirjastot).
Profiileja voidaan käyttää esittämään hoitoalueita, johon voidaan liittää
protokollia.

d. Ota Point of Care -sovelluksen asetuksista (vain CADD®-Solis-pumpun
protokollakirjastot), Ota Point of Care -sovelluksen asetukset käyttöön
määrittämissäsi protokollissa ja Edellytä käyttäjän kirjautumista ja määritä
Automaattinen uloskirjautuminen -ajan asetus Point of Care -sovelluksen
käyttäjille.
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Järjestelmänvalvojan ohje 

HUOMAUTUS: Protokollat, jotka olivat lähetettävissä pumppuun aiemmin olemassa olevasta 
protokollakirjastosta, eivät ole aktiivisia uudessa protokollakirjastossa ja siten ne eivät siirry 
pumppuun. Jos haluat tehdä protokollasta aktiivisen, katso Protokollan tiedot. 

HUOMAUTUS: Muokkaa käyttäjätilejä ja määritä käyttäjien pääsy tähän protokollakirjastoon 
valitsemalla Asetukset > Käyttäjätilit > Hallitse käyttäjätilejä. 

  

Kirjaston yhteenvetoraportin näyttäminen 

Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä voidaan valitun protokollakirjaston osalta tarkastella 
yhteenvetoraporttia, jossa on tietoja protokollakirjastosta ja kaikista sen aktiivisista protokollista. 

Kirjaston yhteenvetoraporttia kutsutaan nimellä Kaikkien aktiivisten protokollien raportti ja se 
sisältää seuraavat tiedot valitusta protokollakirjastosta:  

• Nimi 
• Versio 
• Viimeksi muokattu päivämäärä/aika 
• Protokollien määrä 
• Kuvaus 
• Luettelo aktiivisissa protokollissa käytetyistä hoidoista, määritelmistä ja lääkkeistä 

Kaikkien aktiivisten protokollien raportin näyttäminen: 

1. Valitse Kirjaston yleiset asetukset -välilehden Kirjaston yhteenvetoraportti -kohdassa 
Näytä raportti -painike. 

2. Kaikkien aktiivisten protokollien raportti avautuu. Jos raportissa on useita sivuja, 
raportin muille sivuille voidaan siirtyä raportin katseluohjelman työkalurivin 
selaussäätimillä. Lisäksi raportti voidaan tulostaa tai viedä työkalurivin painikkeiden 
avulla. Pidä hiiren kohdistinta työkalurivin painikkeen päällä, kun haluat nähdä 
painikkeen toiminnon kuvaavan työkaluvihjeen. 

  

Profiilien ottaminen käyttöön 

Profiilit voidaan ottaa käyttöön CADD®-Solis-pumpun protokollakirjastossa.  

Valitse valitun kirjaston kohdalla Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä Ota profiilit käyttöön  
-valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kyseisen kirjaston profiilit. Kun 
haluat poistaa kirjaston profiilit käytöstä, kaikkien protokollien määritys on ensin poistettava 
profiileista. 

  

PharmGuard® Point of Care -sovelluksen asetukset 

Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä voidaan valitun protokollakirjaston osalta valita 
PharmGuard® Point of Care -käyttäjiä koskevat asetukset kannettavia CADD®-Solis-
infuusiopumppuprotokollia varten. 

PharmGuard® Point of Care -sovelluksen asetuksia ovat seuraavat: 
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• Ota Point of Care -sovelluksen asetukset käyttöön: Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat ottaa käyttöön Point of Care -sovelluksen käyttäjille kaikki muokattavat
protokollaparametrit ja yleiset asetukset, kuten lääkkeen vahvistus, toisen sairaanhoitajan
vahvistus, kommentin pakollisuus ja painoperusteiset asetukset. Kun tämä vaihtoehto on
käytössä, Edellytä käyttäjän kirjautumista -asetukset, jotka on kuvattu alla, ovat myös
saatavilla.

• Edellytä käyttäjän kirjautumista: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat edellyttää Point of
Care -sovelluksen käyttäjien kirjautuvan. Kun tämä vaihtoehto on valittu, voit määrittää
automaattisen uloskirjauksen ajan, joka kirjaa Point of Care -sovelluksen käyttäjän
automaattisesti ulos, mikäli pumppu on ollut käyttämättä määritetyn ajan (minuutteina).

Protokollakirjastojen käyttäminen 

Kun protokollakirjasto on luotu, järjestelmän mukaan on useita tapoja käyttää kirjastoa: 

• lähettää protokollakirjasto kannettavaan CADD®-Solis- tai CADD®-Solis VIP
-infuusiopumppuun. Käyttäjät, joilla on kirjaston lähettämisoikeudet ja oikeudet ainakin
yhteen protokollakirjastoon, jossa on aktiivinen ei-painoperusteinen protokolla, voivat
lähettää protokollakirjaston kannettavaan CADD®-Solis- tai CADD®-Solis VIP
-infuusiopumppuun.

• viedä protokollakirjasto toisen PharmGuard® Administrator- tai PharmGuard® Point of
Care -asennuksen käytettäväksi. Kaikki yhdistetyssä tietokannassa olevat
protokollakirjastot voidaan viedä kryptattuun datatiedostoon (esim. tallentaa CD-levylle tai
muulle siirrettävälle tallennusvälineelle), joka voidaan tuoda toiseen PharmGuard®
Administrator- tai PharmGuard® Point of Care -sovellusasennukseen.

• luoda protokollakirjastopaketti käytettäväksi PharmGuard®-palvelimen kanssa.
Kun paketti on luotu, PharmGuard®-palvelimella voidaan lähettää paketit langattomasti
useisiin pumppuihin. Vain järjestelmät, joissa on sekä PharmGuard®-ohjelmisto että
PharmGuard®-palvelin, voivat käyttää paketteja PharmGuard®-palvelimen kanssa.

Protokollakirjaston poistaminen 

Kun protokollakirjasto poistetaan, kaikki sen sisältämät hoidot, määritelmät, lääkkeet ja 
protokollat häviävät. Jotta kuitenkin voit katsella lokiraportteja poistetusta protokollakirjastosta, 
sen lokimerkinnät säilyvät PharmGuard® -ohjelmiston tietokannassa. 

Protokollakirjaston poistaminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Poista kirjasto.

2. Valitse Poista kirjasto -valintaikkunassa poistettava protokollakirjasto.

3. Valitse OK.

Protokollakirjaston vieminen 

Kaikki yhdistetyssä tietokannassa olevat protokollakirjastot voidaan viedä salattuun 
datatiedostoon (esim. tallentaa CD-levylle tai muulle siirrettävälle tallennusvälineelle), joka 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

voidaan tuoda toiseen PharmGuard® Administrator- tai PharmGuard® Point of Care  
-sovellusasennukseen. Tämä on hyödyllistä tapauksissa, joissa toinen Administrator- tai Point 
of Care -asennus ei ole verkossa ja/tai ei pääse tietokantaan tai kun halutaan antaa toiselle 
järjestelmänvalvojalle muokattava kopio protokollakirjastosta. 

Vietäessä protokollakirjastoa voidaan valita, sisällytetäänkö vientiin myös käyttäjätilitiedot, 
käyttölokit ja pumppulokit. Kaikki protokollakirjaston protokollat voidaan myös määrittää 
epäaktiivisiksi viedyssä tiedostossa (tämä edellyttää tuonnin jälkeen, että protokollia 
muokataan/tarkastellaan ja ne määritetään aktiivisiksi PharmGuard® Administrator  
-sovelluksessa, jotta ne voi lähettää pumppuun). 

Huomautus: Käyttäjät voivat myös lähettää protokollakirjaston CADD®-Solis- tai CADD®-Solis 
VIP -infuusiopumpuun tai pakata protokollakirjaston käytettäväksi PharmGuard®-palvelimen 
kanssa. 

Protokollakirjaston vieminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Vie kirjasto. 

2. Valitse Vie kirjasto -valintaikkunassa vietävät protokollakirjastot. 

3. Määritä vientivalinnat tarpeen mukaan: 

• Sisällytä käyttäjät: sisällyttää kaikki käyttäjätilitiedot tietokannasta. 

• Sisällytä käyttölokit: sisällyttää protokollakirjastoihin liittyvät lokimerkinnät. 

• Sisällytä pumppulokit: sisällyttää protokollakirjastoihin liittyvät lokitiedot. 

• Vie protokollia epäaktiivisina: Kukin protokolla säilyttää aktiivisen tai 
epäaktiivisen tilansa oletusarvoisesti vientihetkellä. Valitse ”Vie protokollia 
epäaktiivisina”, jos haluat määrittää kaikki protokollat viedyissä 
protokollakirjastoissa epäaktiivisiksi. Kun protokolla on määritetty epäaktiiviseksi, 
sitä ei voi lähettää pumppuun, ennen kuin protokollaa on muokattu/tarkasteltu ja 
se on määritetty aktiiviseksi PharmGuard® Administrator -sovelluksessa. 

4. Valitse OK. 

5. Valitse Vie kirjasto kohteeseen -valintaikkunassa paikka, johon tiedosto tallennetaan, 
kirjoita tiedoston nimi ja valitse sen jälkeen Tallenna. 

Viedyt protokollakirjastot tallentuvat tietokantatiedostona (*.smd-tiedostona) valitsemaasi 
paikkaan. 

  

Protokollakirjaston tuominen  

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tuoda protokollakirjastoja 
toisesta PharmGuard®-ohjelmiston version 4.0 tietokannasta tai aiemmin viedystä 
tietokantatiedostosta. Jos haluat tuoda protokollakirjastoja, tietokanta tai tietokantatiedosto, 
josta olet tuomassa, täytyy olla samasta PharmGuard® Administrator -sovelluksen versiosta. 

Kun protokollakirjasto on tuotu, lisävalinnoilla voidaan tuoda käyttäjiä, käyttö- ja pumppulokeja 
sekä määrittää tuotuja protokollia epäaktiivisiksi. 

Protokollakirjaston tuominen tietokantapalvelimelta tai tiedostosta: 

1. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Tuo kirjasto. Tuo kirjasto -valintaikkuna avautuu. 
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2. Tuo toiselta tietokantapalvelimelta valitsemalla Tuo palvelimelta ja kirjoita palvelimen
nimi ja yhteyden lisäasetukset (oletusarvot ovat valmiina) kyseiseltä
tietokantapalvelimelta.

– TAI –

Jos tuodaan aiemmin viedystä tietokantatiedostosta, valitse Tuo tiedostosta, valitse 
Selaa ja valitse sitten sijainti ja tiedoston nimi viedylle tietokantatiedostolle (*.smd-
tiedosto). 

3. Jos et ole vielä kirjautunut käyttäjänä, jolla on järjestelmän tai järjestelmänvalvojan
oikeudet, kirjoita Tarkista oikeus -alueelle Käyttäjätunnus ja Käyttäjäsalasana
käyttäjästä, jolla on järjestelmän tai järjestelmänvalvojan oikeudet.

4. Valitse Hae kirjastoluettelo. Järjestelmä lukee valitun tietokantapalvelimen tai tiedoston
ja näyttää protokollakirjastojen luettelon. Näytä protokollakirjaston kuvaus, viimeksi
muokattu päivämäärä/aika ja versionumero ja valitse se napsauttamalla.

5. Aseta tuotavien protokollakirjastojen viereen valintamerkki.

6. Määritä Tuontiasetukset lisäämällä valintamerkki haluttujen vaihtoehtojen viereen:

• Tuo käyttäjiä: kaikki tietokantapalvelimen tai tiedoston käyttäjät kopioituvat
yhdistettyyn tietokantaan. Uudet käyttäjät lisätään, olemassa olevien käyttäjien
oikeudet päivittyvät (mukaan lukien kaikki käyttäjäsalasanat) eikä käyttäjiä poisteta.

• Tuo käyttölokit: kaikki tietokannassa tai datatiedostossa olevat käyttölokit
kopioituvat yhdistettyyn tietokantaan.

• Tuo pumppulokit: kaikki pumpun lokitiedot kopioituvat yhdistettyyn tietokantaan.

• Tuo protokollia epäaktiivisina: kaikki tietokantapalvelimelta tai tiedostosta tuodut
protokollat muuttuvat oletusarvoisesti epäaktiiviseksi, kun ne kopioituvat
tietokantaan. Kun protokolla on määritetty epäaktiiviseksi, sitä ei voi lähettää
pumppuun, ennen kuin protokollaa on muokattu/tarkasteltu ja se on määritetty
aktiiviseksi PharmGuard® Administrator -sovelluksessa.

Huomautus: Tuontivalinnat eivät ole valittavissa, jos lähdetietokantapalvelin tai tiedosto ei 
sisällä sovellettavia tietoja. Esimerkiksi käyttölokit eivät ole tuotavissa, jos 
protokollakirjastot vietiin niin, ettei niihin sisältynyt käyttölokeja. 

7. Valitse OK, jos haluat tuoda valitut protokollakirjastot.

Protokollakirjaston päivittäminen ja palauttaminen 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat suurentaa 
protokollakirjaston versionumeron seuraavaksi suurempaan (ts. 3.0, 4.0 jne.) Päivitä 
kirjastoversio -toiminnolla, joka luo myöhemmin käytettävissä olevan palautuspisteen siltä 
varalta, että on tarpeen palauttaa tämä protokollakirjaston versio. Se päivittää myös kirjaston 
versionumeron (esimerkiksi jos nykyinen kirjasto on versio 4.0 ja päätät palauttaa version 3.0 
kirjaston, kirjaston versionumero palautuksen jälkeen on 5.0). 

Huomautus: Protokollakirjaston muokkaaminen (esimerkiksi luomalla uusia protokollia, 
muokkaamalla protokollaa jne.) suurentaa protokollakirjaston pientä versionumeroa 
(esimerkiksi versiosta 2.2 versioon 2.3). Pienemmän versionumeron suurentaminen ei luo 
palautuspistettä. Palautuspiste voidaan luoda vain päivittämällä protokollakirjaston versio 
seuraavan kuvauksen mukaisesti. 

Protokollakirjaston version päivittäminen 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

Kirjastoversion päivittäminen tallentaa palautettavan version pelkästä kirjastosta. Se ei lähetä 
protokollakirjastoa tai protokollaa pumppuun eikä estä protokollakirjaston lisämuutoksia. 

Kirjastoversion päivittäminen: 

1. Valitse päivitettävä protokollakirjasto. 

2. Valitse Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä Kirjastoversio. 

Hallitse versiota -valintaikkunassa Päivitä kirjastoversio -välilehdessä näkyy nykyinen 
protokollakirjaston versio sekä kirjaston versionumero päivityksen jälkeen. Esimerkiksi 
kirjasto, jonka versionumero on 2.1, muuttuu versioon 3.0. 

3. Valitse Päivitä. 

Huomautus: Kun protokollakirjasto on lähetetty pumppuun Lähetä kirjasto -toiminnolla, 
kirjaston nimeä ja versionumeroa voidaan tarkastella Protokollakirjaston yhteenveto  
-näytössä kannettavissa CADD®-Solis- ja CADD®-Solis VIP -infuusiopumpuissa. 

Protokollakirjaston version palauttaminen 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat Palauta kirjastoversio  
-toiminnolla palauttaa aiemmin päivitetyn protokollakirjaston version (suuri versionumero, kuten 
3.0, 4.0 jne.). Protokollakirjaston version palauttaminen korvaa nykyisen käytössä olevan 
protokollakirjaston palautettavaksi valitulla versiolla. 

Edellisen kirjastoversion palauttaminen: 

1. Valitse Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä Kirjastoversio. 

2. Napsauta Hallitse versiota -valintaikkunassa Palauta kirjastoversio -välilehti. 

3. Valitse aiemmin päivitettyjen ja saatavilla olevien kirjastoversioiden luettelosta 
palautettava versio. 

4. Voit myös valita Palauta protokollia epäaktiivisiksi -valintaruudun, jos haluat 
palautetun protokollakirjaston protokollien olevan määritettyjä epäaktiivisiksi palautuksen 
yhteydessä. Jos tämä vaihtoehto valitaan, jokaista palautetun protokollakirjaston 
protokollaa on tarkasteltava, muokattava (tarvittaessa) ja asetettava aktiiviseksi, ennen 
kuin se voidaan lähettää pumppuun. Jos Palauta protokollia epäaktiivisiksi -valintaruutua 
ei valita, jokaisen protokollan aktiivinen tai epäaktiivinen tila säilyy kyseisen version 
päivityksen yhteydessä. 

5. Valitse Palauta. 
  

Kirjastopaketin luominen käytettäväksi PharmGuard®-palvelimen kanssa 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan tai järjestelmänvalvojan oikeudet ja 
kirjasto-oikeudet, voivat luoda kryptatun protokollakirjastopaketin käytettäväksi 
PharmGuard®-palvelimen kanssa. Kun paketti on luotu, PharmGuard®-palvelimella voidaan 
lähettää paketit langattomasti useisiin pumppuihin. Vain järjestelmät, joissa on sekä 
PharmGuard®-ohjelmisto että PharmGuard®-palvelin, voivat käyttää paketteja PharmGuard®-
palvelimen kanssa. 

Huomautus: Käyttäjät voivat myös lähettää protokollakirjaston CADD®-Solis- tai CADD®-Solis 
VIP -infuusiopumppuun tai viedä protokollakirjaston, jota toinen PharmGuard® Administrator- 
tai PharmGuard® Point of Care -asennus voi käyttää. 
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Kirjastopaketin luominen lähetettäväksi PharmGuard®-palvelimeen: 

1. Valitse PharmGuard® Administrator -sovelluksessa Tiedosto > Luo paketti.

2. Valitse Luo paketti PharmGuard®-palvelinta varten -valintaikkunassa protokollakirjasto,
jonka haluat lähettää PharmGuard®-palvelimeen.

Huomautus: Luo paketti PharmGuard®-palvelinta varten -valintaikkunassa näkyvät vain
protokollakirjastot, jotka sisältävät aktiivisia, painoon perustumattomia protokollia.

3. Valitse OK.

4. Kirjoita Luo kirjastopaketti -valintaikkunassa nimi PharmGuard®-palvelinpakettitiedostolle
(.cpkg) ja sijainti, mihin pakettitiedosto tallentuu.

5. Valitse Tallenna. Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa salatun kirjastopaketin luomisen
onnistuneesti. Sulje tämä viesti valitsemalla OK.

Huomautus: Jos järjestelmänvalvoja ei antanut käyttäjälle tarvittavia oikeuksia 
(protokollajärjestelmänvalvoja tai järjestelmänvalvoja) tai ei muuttanut kirjaston mitään 
protokollia aktiivisiksi, käyttäjä ei voi luoda kirjastopakettia. Seuraavat olosuhteet voivat myös 
johtaa siihen, ettei kirjastopakettia voi luoda: 

• kaikki kirjaston protokollat ovat painoperusteisia protokollia

• profiilit on otettu käyttöön kirjastossa, mutta profiileja ei ole luotu kirjastoa varten

• profiilit on otettu käyttöön ja luotu kirjastossa, mutta profiileille ei ole määritetty
protokollia

• kaikki kirjastossa profiileille määritetyt protokollat ovat joko epäaktiivisia tai
painoperusteisia.

Hoidot, määritelmät ja lääkkeet 

Hoidon, määritelmän ja lääkkeen asetukset 

Määritä hoidot, määritelmät ja lääkkeet -välilehdessä luodaan ja muokataan hoitoja, 
määritelmiä ja lääkkeitä, joilla rakennetaan protokollia protokollakirjastoa varten sekä omia 
pumppusovelluksia varten. Jokainen luettelossa oleva hoito, määritelmä ja lääke sisältää 
”Käytössä”-sarakkeen, joka osoittaa, onko se parhaillaan määritetty protokollaan vai ei. 

Huomautus: lisätietoa valittuun pumppuun saatavilla olevista hoidoista ja antotiloista on 
pumpun mukana tulleessa tuotekirjallisuudessa. 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Huomautus: CADD®-Solis-pumpun ja PharmGuard® Administrator -ohjelmiston 
japaninkielisessä versiossa vain Katakana- ja Latin-1-merkistöjä tuetaan hoitojen, määritelmien 
ja lääkkeiden nimisissä, huomautuksissa lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta ja 
tukiviestissä. Latin-1-merkistö sisältää englannin merkit ja länsieurooppalaiset aksentilliset 
merkit, kuten Á, É, ö. Vain Katakana- ja Latin-1-merkistöllä luotuja protokollia voidaan lähettää 
pumppuun. Jos käytetään Kanji-merkkejä, ohjelmisto ei salli protokollan lähettämistä 
pumppuun. 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

Huomautus: PharmGuard®-ohjelmisto ei sisällä työkalua, joka tarkistaisi oikeinkirjoituksen. 
Avoimen tekstinsyötön sallivat kentät siirtyvät pumppuun kirjoitetussa asussa ja katseltavaksi 
tietokoneen näytössä.  

Tässä osassa: 

Uuden hoidon lisääminen 
Uuden määritelmän lisääminen hoitoon 
Uuden lääkkeen lisääminen 

Uuden hoidon lisääminen 

Huomautus: Kannettavien CADD®-Solis VIP -infuusiopumppujen protokollakirjastot sisältävät 
esimääritettyjä hoitoja, jotka vastaavat pumpussa saatavilla olevia antotiloja. Tästä pumpusta ei 
voi luoda muita hoitoja. Voit aloittaa uusien määritelmien ja lääkkeiden lisäämisen (katso 
seuraavia osia). 

Uuden hoidon lisääminen (vain kannettavissa CADD®-Solis-infuusiopumpuissa): 

1. Valitse protokollakirjasto, jolle haluat lisätä uuden hoidon. 

2. Valitse Määritä hoidot, määritelmät ja lääkkeet -välilehdessä Hoidot-ruudussa Uusi. 

3. Kirjoita Uusi hoito -valintaikkunaan haluamasi hoidon nimi (esim. IV PCA). Hoitojen 
nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu pumpun näytössä. Ohjelmisto ei ana 
syöttää nimeä, joka on pidempi kuin pumpun näytön sallima merkkimäärä. 

4. Jos haluat, voit lisätä hoidon huomautuksia ja katsella niitä PharmGuard® Point of Care- 
tai PharmGuard® Administrator -sovelluksesta. 

5. Valitse OK. Kun olet luonut hoidon, voit siirtyä luomaan hoidolle määritelmiä. 

Huomautus: Voit muokata hoitoa myöhemmin valitsemalla hoidon ja valitsemalla Muokkaa. 
Hoidon nimeä ei voi muokata, jos se on ”käytössä” protokollassa. Hoitomuistiinpanoja voidaan 
muokata koska tahansa. 

Uuden määritelmän lisääminen hoitoon 

Määritelmät määritetään valitulle hoidolle. Uuden määritelmän lisääminen hoidolle: 

1. Varmista, että olet valinnut haluamasi protokollakirjaston ja hoidon Määritä hoidot, 
määritelmät ja lääkkeet -välilehdessä. 

2. Valitse Hoidon määritelmät -ruudussa Uusi. 

3. Kirjoita Uusi määritelmä hoidolle -valintaikkunaan määritteen nimi (esim. aikuiset). 
Määritelmien nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu pumpun 
näytössä. PharmGuard®-ohjelmisto ei anna syöttää nimeä, joka on pidempi kuin pumpun 
näytön sallima merkkimäärä. 

4. Jos haluat, voit tehdä lisämuistiinpanoja määritelmistä, joita voidaan katsella 
PharmGuard® Point of Care- tai PharmGuard® Administrator -sovelluksesta. 

5. Valitse OK.  

Huomautus: Voit muokata määritelmää myöhemmin valitsemalla hoidon ja määritelmän ja 
valitsemalla Muokkaa. Määritelmän nimeä ei voi muokata, jos se on ”käytössä” protokollassa. 
Määritelmän huomautuksia voidaan muokata koska tahansa. 

Uuden lääkkeen lisääminen 
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Jokaiselle lääkkeelle määritetään nimen/pitoisuuden/yksiköiden/lääketunnuksen yhdistelmä. 
Lääkkeen nimeä voi käyttää useammin kuin kerran vain, jos määritetään eri pitoisuus kussakin 
kohdassa. Jokaiselle lisätylle lääkkeelle voidaan määrittää lääketunnus, jota voidaan käyttää 
vahvistukseen annettaessa lääkettä. 

Huomautus: Lääkkeet ovat protokollakirjastokohtaisia ja niitä voidaan käyttää laajasti eri 
puolella sitä. Toisin kuin määritelmien kohdalla, uusia lääkkeitä ei tarvitse luoda jokaiselle 
hoidolle, vaan lääkkeitä voidaan käyttää useissa hoidoissa. 

Uuden lääkkeen lisääminen: 

1. Varmista, että olet valinnut haluamasi protokollakirjaston Määritä hoidot, määritelmät ja
lääkkeet -välilehdessä.

2. Valitse Lääkkeet-ruudussa Uusi.

3. Kirjoita Uusi lääke -valintaikkunaan haluamasi lääkkeen nimi, yksiköt (vain PCA-
protokollat), pitoisuus (vain PCA-protokollat) ja yksilöllinen lääketunnus (ei yli
20 merkkiä), jos lääkkeen varmentamista edellytetään. Lääkkeiden nimissä käytettävä
merkkimäärä on rajoitettu pumpun näytössä. Ohjelmisto ei ana syöttää nimeä, joka on
pidempi kuin pumpun näytön sallima merkkimäärä.

Huomautus: Milligramma- ja mikrogrammayksiköt koskevat vain PCA-hoitoja. Sen vuoksi 
CADD®-Solis VIP -pumpuille rakennetuissa protokollakirjastoissa lääkkeet, joissa 
määritetään annos milligrammoina tai mikrogrammoina, ovat käytetävissä vain luotaessa 
uusia PCA-hoitoprotokollia. 

Huomautus: Jos protokollassa on määritetty Protokollan tiedot -näytössä, että lääkkeen 
vahvistus on pakollista, PharmGuard® Administrator- tai PharmGuard® Point of Care  
-sovelluksen käyttäjän täytyy vahvistaa lääketunnus, ennen kuin yksittäinen protokolla
voidaan ladata pumppuun. Tätä varten käyttäjän täytyy antaa lääketunnus kirjoittamalla tai
käyttämällä viivakoodinlukijaa lääkkeen viivakooditarran lukemiseen (Lääkkeen
viivakooditarrojen tulostaminen sisältää lisätietoja).

VAROITUS: Määritettäessä lääketunnus lääkkeelle viivakoodinlukijan tai näppäimistön 
avulla, on tarkistettava silmämääräisesti, että oikeat viivakooditiedot on annettu. Muutoin 
seurauksena saattaa olla tahaton lääkkeen anto ja lääkkeen tyypin mukaan potilaan 
kuolema tai vakava loukkaantuminen. 

4. Valitse OK.

5. Tarkista Tarkista uusi lääke -valintaikkunasta, että antamasi lääkkeen tiedot ovat oikein.
Valitse ruutu kunkin kohdan vierestä, kun olet tarkistanut tiedot, ja valitse sen jälkeen OK.

Huomautus: Kun lääke on lisätty, vain lääketunnusta voidaan muokata. Tee tämä valitsemalla 
lääke ja sen jälkeen Muokkaa. 

Lääketunnuksen määrittäminen 

Aakkosnumeerinen lääketunnus voidaan määrittää lisättäessä uusi lääke tai muokkaamalla 
olemassa olevaa lääkettä Määritä hoidot, määritelmät ja lääkkeet -välilehdessä. Lääketunnusta 
käytetään yksilöllisesti tietyn lääke- ja pitoisuusyhdistelmän merkitsemiseen. 

Kun protokollan Lääkkeen vahvistus pakollinen -asetus on käytössä protokollassa Protokollan 
tiedot -näytössä, PharmGuard® Administrator- tai PharmGuard® Point of Care -sovelluksen 
käyttäjän on pakko vahvistaa lääketunnus. Tätä varten lääketunnus voidaan kirjoittaa 
manuaalisesti näppäimistöllä tai lääkkeen viivakooditarra skannata viivakoodinlukijalla. 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

VAROITUS: Skannattaessa viivakoodi lääketunnuksen määrittämistä varten on aina 
tarkistettava silmämääräisesti, että oikeat viivakooditiedot kirjoitettiin ohjelmaan skannauksen 
jälkeen. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman ohjelmoinnin ja annettavan 
lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. 

Huomautus: Lääketunnuksen viivakoodin skannaamista varten tietokoneeseen on liitettävä 
viivakoodinlukija, joka on määritetty ihmisliitäntälaitteeksi (Human Interface Device, HID) ja joka 
on yhteensopiva koodin 128 viivakoodin kanssa. Skannerin asetukset löytyvät 
viivakoodinlukijan valmistajan ohjeista. 

Muita viivakoodiskannauksen tekijöitä PharmGuard®-ohjelmistossa ovat seuraavat: 

• Yksi viivakoodi voidaan syöttää kerrallaan; eräsyöttöjä ei sallita. 

• 1D-viivakoodit tulostuvat; viivakoodeja voidaan kuitenkin lukea 2D-viivakoodinlukijoilla. 

• Jos skannauksen aikana ilmenee virhe, tarkista näppäimistön Caps Lock -asetus. 

  

Lääkkeen viivakooditarrojen tulostaminen  

Viivakooditarrat, jotka ovat ainakin 3,81 cm (tuuman) korkeita ja 7,62 cm (kolme tuumaa) 
leveitä, voidaan tulostaa lääkkeistä, jotka on määritetty PharmGuard®-ohjelmiston tietokannan 
protokollakirjastossa. Lääkkeen viivakooditarrat sisältävät yksiulotteisen viivakoodin (Code 128 
-muodossa), joka esittää lääketunnuksen, lääketunnuksen tekstin, lääkkeen nimen ja 
lääkepitoisuuden ja yksiköt. 

VAROITUS: Käytettäessä tulostettuja viivakoodimerkintöjä lääkkeiden merkitsemiseen on 
varmistettava, että laitoksella on tälle selvästi määritetty käytäntö. Muutoin seurauksena 
saattaa olla tahaton lääkkeen anto ja lääkkeen tyypin mukaan potilaan kuolema tai vakava 
loukkaantuminen. 

Huomautus: Tulostimen asennus- ja määritysohjeet löytyvät tulostimen valmistajan ohjeista. 

Lääkkeen viivakooditarran tulostaminen: 

1. Kun olet kirjautunut ja asianomainen protokollakirjasto on valittu, napsauta Hoitojen, 
määritelmien ja lääkkeiden määrittäminen -välilehteä, valitse haluamasi lääkkeen 
nimi ja valitse sen jälkeen Tulosta viivakoodi. 

– TAI – 

Valitse valikkoriviltä kirjautumatta Tulosta viivakoodi > Tulosta viivakoodi, napsauta 
haluamaasi lääkkeen nimeä, joka liittyy asianomaiseen protokollakirjastoon ja valitse sen 
jälkeen Tulosta. 

2. Tulosta viivakoodi -valintaikkunassa näkyy esikatselu viivakoodimerkinnästä. Vahvista, 
että asianomainen lääketunnus, lääkkeen nimi ja lääkepitoisuus näkyvät. 

3. Valitse Tulosta. 

4. Tulosta-valintaikkunassa on lueteltu asennetut tulostimet. Valitse haluamasi tulostin ja 
tulostinvaihtoehdot napsauttamalla ja valitse sen jälkeen Tulosta. 

VAROITUS: Kun tulostat viivakooditarrat, tarkista silmämääräisesti, että merkinnät 
vastaavat oikein lääkkeitä. Muutoin seurauksena saattaa olla tahaton lääkkeen anto ja 
lääkkeen tyypin mukaan potilaan kuolema tai vakava loukkaantuminen. 
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Protokollat 

Protokollan lisääminen tai muokkaaminen 

Kun olet luonut uuden protokollakirjaston ja lisännyt hoidot, määritelmät ja lääkkeet siihen, voit 
lisätä tai muokata protokollakirjaston sisältämiä protokollia. Kun lisäät tai muokkaat protokollaa, 
valitset protokollan hoidon, määritelmän ja lääkkeen ja sitten määrität sen antoparametrit, 
hälytysasetukset ja muut pumppuasetukset. Lisäksi määritettäessä protokolla voidaan 
määrittää joitakin protokollan parametreja vain luettaviksi tai muokattaviksi PharmGuard® 
Administrator- tai PharmGuard® Point of Care -sovelluksessa, kun protokolla lähetetään 
pumppuun. 

Huomautus: Lisätietoa valittuun pumppuun saatavilla olevista hoidoista, antotiloista ja 
asetuksista on pumpun mukana tulleessa tuotekirjallisuudessa. 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Huomautus: CADD®-Solis-pumpun ja PharmGuard® Administrator -ohjelmiston 
japaninkielisessä versiossa vain Katakana- ja Latin-1-merkistöjä tuetaan hoitojen, määritelmien 
ja lääkkeiden nimissä, huomautuksissa lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta ja tukiviestissä. 
Latin-1-merkistö sisältää englannin merkit ja länsieurooppalaiset aksentilliset merkit, kuten Á, 
É, ö. Vain Katakana- ja Latin-1-merkistöllä luotuja protokollia voidaan lähettää pumppuun. Jos 
käytetään Kanji-merkkejä, ohjelmisto ei salli protokollan lähettämistä pumppuun. 

Protokollan tietojen lisääminen tai muokkaaminen: 

1. Kaikkia protokollaparametreja katsellaan ja muokataan valitsemalla Uusi protokolla tai
Muokkaa protokollaa Määritä protokollat -välilehdestä.

2. Jos luot uuden protokollan, Uusi protokolla -ikkunassa:

a. Valitse Hoito, Määritelmä ja Lääke.

b. Valitse, käytetäänkö liittyvää protokollamallia uuden protokollan perusteena.
Käytä mallia valitsemalla Käytä mallia -valintaruutu.

3. Lisää tai muokkaa protokollahuomautuksia tarpeen mukaan. Nämä huomautukset
näkyvät käyttäjälle, kun valitaan protokolla PharmGuard® Point of Care- tai
PharmGuard® Administrator -sovelluksista.

4. Valitse Seuraava.

5. Säädä Protokollatiedot-ikkunassa protokollan ja pumpun asetuksia kussakin välilehdessä
tarpeen mukaan:

• Asetukset-, Jatkuva infuusionopeus-, Ajoittainen bolus-, PCA-annos-,
Antoraja- ja Lääkärin bolus -välilehdet (kannettavissa CADD®-Solis-
infuusiopumpuissa) tai Anto 1- ja Anto 2 -välilehdet (kannettavissa CADD®-Solis
VIP -infuusiopumpuissa) sisältävät ohjelmoitavia antoparametreja protokollasta.
Antoparametrit ovat antotapakohtaisia – mukaan lukien ylimmät ylärajat,
yläturvarajat, alimmat alarajat, alaturvarajat ja muut asetukset.

Huomautus: Jatkuva infuusionopeus-, Ajoittainen bolus- ja PCA-annos-
välilehdissä (vain CADD®-Solis-pumput) täytyy lisätä valintamerkki Ota käyttöön 
-ruutuun, jotta parametri on käytettävissä luotavassa protokollassa.
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Järjestelmänvalvojan ohje 

• Kun CADD®-Solis-pumpun protokollakirjastoissa on otettu käyttöön profiilit, voit 
määrittää protokollan yhdelle tai useammalle profiilille Asetukset-välilehdessä. 
Lisätietoja saat joidenkin parametrien otsakkeista työkaluvihjeenä, kun pidät hiiren 
kursoria niiden kohdalla. Lisätietoja on myös pumpun mukana tulevissa 
tuoteasiakirjoissa. 

Huomautus: Jos CADD®-Solis-pumpussa on valittu Ota Point of Care  
-sovelluksen asetukset käyttöön Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä, 
sellaisten potilaskohtaisten parametrien valintaruudut tulevat näkyviin Protokollan 
tiedot -näyttöön, jotka voidaan valita, jotta parametrit ovat muokattavissa 
PharmGuard® Point of Care -sovelluksessa ennen yksittäisen protokollan 
lähettämistä pumppuun. Painoperusteinen- ja Vahvistusvaatimukset-valinnat tulevat 
myös näkyviin Protokollatiedot-näyttöön Asetukset-välilehteen. 

Huomautus: CADD®-Solis VIP -pumpun osalta kunkin potilaskohtaisen parametrin 
valintaruudut Anto 1 -välilehdessä ja yleiset asetukset Anto 2 -välilehdessä 
koskevat vain sitä, miten protokolla toimii, kun lähetetään yksittäinen protokolla 
PharmGuard® Administrator -sovelluksesta. Ne eivät koske pumppuun 
tallennettuja, protokollakirjastossa olevia protokollia. 

• Hälytykset-välilehti sisältää pumpun hälytyksen, ilmatunnistimen, anturin, säiliön 
vähäisen määrän / tyhjenemisen hälytysasetukset sekä pumpun 
määräaikaishuollon asetukset. 

• Turvallisuus-välilehti sisältää pumpun suojakoodit ja turvallisuustason asetukset. 

• Näyttö/ääni-välilehti sisältää taustavalon voimakkuuteen liittyvät pumpun 
asetukset, hälytyksen äänenvoimakkuuden ja äänen asetukset, päivämäärän, ajan 
ja numeroiden muodon sekä väriteeman, tukihuomautuksen ja/tai huomautuksen 
lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta pumpun ohjelmistossa (CADD®-Solis-
pumpuissa, jotka tukevat näitä ominaisuuksia). 

Huomautus: Protokollan tiedot- näytön Näyttö/ääni välilehden Tukiviesti-
tekstikenttään voi syöttää räätälöidyn tukiviestin. Viesti tulee näkyviin kunkin 
ohjenäyttösarjan viimeiseen näyttöön CADD®-Solis- ja CADD®-Solis VIP  
-pumpuissa katseltaessa ohjenäyttöjä tiettyjen hälytysten vianmäärityksen aikana. 

Huomautus: Räätälöity lääkärin konsultaation tarpeellisuuden huomautus voidaan 
syöttää Huomautus lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta -tekstikenttään 
Protokollan tiedot -näytön Näyttö/ääni -välilehteen vain CADD®-Solis-pumpuissa. 
Tämä huomautus koskee vain protokollaa, jolle se syötetään. Kun hoitohenkilö on 
valinnut pumpusta protokollan, tarkastanut ja hyväksynyt arvot ja valitsee 
Seuraava, Huomautus lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta -näyttö tulee 
näkyviin. Hoitohenkilön on valittava OK näytön kuittaamiseksi, ennen kuin pumppu 
siirtyy seuraavaan näyttöön. 

Huomautus: Määritettäessä päivämäärä- ja aikamuoto muille pumpuille kuin 
kannettavalle CADD®-Solis (versio A) -infuusiopumpulle (katso 
yhteensopivuushuomautus yllä) on suositeltavaa määrittää päivämäärä- ja 
aikamuoto vastaamaan tietokoneen asetuksia, jottei tapahdu sekaannuksia 
verrattaessa pumpun ja tietokoneen tietoja. 

Huomautus: Tarkempia ohjeita ja tietoa kannettavien CADD®-Solis- tai CADD®-Solis VIP 
-infuusiopumppujen ohjelmoinnista on pumpun mukana tulevissa käyttöohjeissa. 

6. Kannettavissa CADD®-Solis VIP -infuusiopumpuissa: Visuaalinen esitys antoprofiilista 
(infusoidun lääkkeen määrä tietyllä ajanjaksolla) protokolla-asetusten perusteella avautuu 
napsauttamalla kaaviopainiketta Tallenna-painikkeen vasemmalta puolelta. 
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7. Jos haluat tehdä protokollasta aktiivisen niin, että se voidaan lähettää pumppuun, valitse
Aktiivinen – Protokolla lähetettävissä pumppuun -ruutu.

VAROITUS: On erittäin suositeltavaa, että toinen käyttäjä tarkistaa jokaisen uuden tai 
muokatun protokollan, ennen kuin siitä tehdään aktiivinen ja pumppuun lähetettävissä 
oleva. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman ohjelmoinnin ja 
annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. 

8. Kun olet muokannut protokollan tietoja, valitse Tallenna.

Huomautus: Tietokantaan voi olla kirjautuneena useita PharmGuard® Administrator
-käyttäjiä samaan aikaan. Jos kaksi käyttäjää yrittää muokata samaa protokollaa samaan
aikaan, toiselle käyttäjälle tulee näkyviin viesti, kun hän yrittää muokata protokollaa. Viesti
kertoo käyttäjälle, että protokollaa muokataan parhaillaan ja siinä kysytään ”Haluatko
ohittaa?” Jos tässä viestissä valitaan Kyllä, silloin ensimmäisen käyttäjän tekemät
muutokset eivät tallennu. Ensimmäinen käyttäjä saa ilmoituksen tästä yrittäessään
tallentaa muutokset. Kun tämä ilmoitus on tullut näkyviin, kaikki ensimmäisen käyttäjän
tekemät muutokset häviävät. Jos valitset Ei ”Haluatko ohittaa?” -viestissä, toinen käyttäjä
siirtyy takaisin Määritä protokollat -välilehteen, jotta ensimmäinen käyttäjä voi viimeistellä
muokkauksen.

9. Määritä protokollat -välilehdessä on lueteltu uudet tai muokatut protokollat ja siinä
näkyy, onko protokolla aktiivinen vai ei. Jos haluat katsella tai tulostaa yhteenvedon
jostain protokollasta, valitse protokolla napsauttamalla ja valitse sitten Tulosta
protokolla.

Painoperusteiset protokollat 

Protokolla voidaan luoda painoperusteiseksi – se laskee potilaskohtaiset protokolla-arvot 
yksiköt/kg/h- tai yksiköt/kg-syötteen perusteella. Painoperusteinen protokolla voidaan 
ohjelmoida ja lähettää pumppuun vain PharmGuard® Point of Care -sovelluksesta tai CADD®-
Solis VIP -pumppuun vain PharmGuard® Administrator -sovelluksesta. Kytke 
painoperusteisuus käyttöön sitä tukevassa hoidossa valitsemalla Ota Point of Care  
-sovelluksen asetukset käyttöön -valintaruutu Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä ja
valitsemalla sen jälkeen Painoperusteinen Asetukset-välilehdestä (CADD®-Solis-pumput) tai
valitsemalla se Anto 1 -välilehdestä (CADD®-Solis VIP -pumput, PCA-hoito) Protokollan tiedot
-näytöstä.

VAROITUS: Käytettäessä painoperusteisia antoparametreja on varmistettava, että kaikki 
painot annetaan kilogrammoina. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman 
ohjelmoinnin ja annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen. 

VAROITUS: Käytettäessä painoperusteista protokollaa jatkuva infuusionopeus ohjelmoidaan 
käyttämällä yksiköt/kg/h-syötettä ja Tarveannos- tai PCA-annosmäärä ja antoraja ohjelmoidaan 
käyttämällä yksiköt/kg-syötettä. Kun protokolla on ladattu pumppuun, LCD-näytössä näkyy 
jatkuva infuusionopeus yksikköinä (milligramma, mikrogramma, millilitra) tunnissa ja 
Tarveannos tai PCA-annos sekä antoraja yksikköinä (milligramma, mikrogramma, millilitra). 
Sen vuoksi pumpun annosten lisäsäätö tapahtuu yksikköinä/h tai yksikköinä. 

Protokollien aktivoiminen 
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Järjestelmänvalvojan ohje 

Huomautus: ennen minkään protokollan aktivoimista sinun on varmistettava, että olet käynyt 
läpi kaikki protokollassa määritetyt asetukset laitoksen käytäntöjen mukaisesti. 

Jos protokolla ei ole käyttövalmis, älä lisää merkkiä Aktiivinen – protokolla lähetettävissä 
pumppuun -ruutuun Protokollan tiedot -näytössä protokollan muokkaamisen aikana. Tämän 
jättäminen valitsematta ei aktivoi protokollaa. Epäaktiivinen protokolla tallentuu myöhempiä 
muokkauksia tai tarkasteluja varten, mutta sitä ei voi lähettää pumppuun. PharmGuard® Point 
of Care -käyttäjä ei voi tarkastella mitään protokollaa tai lähettää protokollaa pumppuun, ennen 
kuin Aktiivinen – protokolla lähetettävissä pumppuun -ruutu on valittu Protokollan tiedot  
-näytössä. 

Kun kirjaudut ulos PharmGuard® Administrator -sovelluksesta, järjestelmä ilmoittaa kaikista 
protokollakirjastoista, joissa on epäaktiivisia protokollia. Voit tarkistaa valitun protokollakirjaston 
protokollan ”Aktiivinen”-tilan Määritä protokollat -välilehdessä. 

  

Protokollien lajitteleminen 

CADD®-Solis-pumppujen protokollakirjastoissa voidaan määrittää, miten protokollaluettelo 
lajitellaan, kun sitä katsellaan Administrator- tai Point of Care -sovelluksessa ja pumpun 
näytössä (vain CADD®-Solis-pumpun versio C), kun kirjasto on lähetetty pumppuun. 
Oletusarvoisesti protokollaluettelo näkyy merkki-, numero- ja aakkosjärjestyksessä hoidon, 
määritelmän ja lääkkeen mukaan. Voit kuitenkin määrittää räätälöidyn lajittelujärjestyksen. 

Protokollien lajittelun määrittäminen: 

1. Valitse haluamasi protokollakirjasto avattavasta Valitse protokollakirjasto -luettelosta. 

2. Valitse Määritä protokollat -välilehti (tai Profiilit-välilehti, jos profiilit on otettu käyttöön 
CADD®-Solis-protokollakirjastossa). 

3. Valitse Lajittele protokollat. 

4. Protokollien lajittelujärjestys -valintaikkunassa: 

• Jos profiilit on otettu käyttöön CADD®-Solis-protokollakirjastossa, valitse Profiili, 
jossa on lajiteltavat protokollat. 

• Valitse lajittelumenetelmäksi Aakkosellinen tai Mukautettu järjestys. 

• Kun valitaan Mukautettu järjestys, protokollien mukautetun lajittelun säätimet tulevat 
käyttöön, jotta voit määrittää hoitojen, määritelmien ja lääkkeiden lajittelujärjestyksen. 
Siirrä jonkin hoidon, määritelmän ja lääkkeen nimen sijaintia luettelossa valitsemalla 
nimi napsauttamalla ja sen jälkeen napsauttamalla ylä- tai alanuolipainiketta. 
Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ja vetää nimeä, jos haluat muuttaa sen paikkaa 
luettelossa. 

• Jos profiilit ovat käytössä, toista nämä vaiheet protokollakirjaston kunkin profiilin 
osalta. 
 
Huomautus: Vain profiilille määritetyt protokollat ovat lajiteltavissa. 

5. Kun olet tehnyt haluamasi lajittelumuutokset, valitse OK. 

  

Protokollamallien hallitseminen 

31 



Protokollamallit sisältävät alkuasetuksia, joita voidaan käyttää luotaessa uutta protokollaa 
tiettyä toimitustilaa (esim. PCA, Jatkuva tms.) varten valitussa protokollakirjastossa. Mallin 
käyttäminen protokollan luomisessa on valinnaista. Jos protokollamallia kuitenkin käytetään, se 
toimii yleisenä lähtöpisteenä luotaessa uusia protokollia.  

Protokollamallit ovat protokollakirjastokohtaisia ja määräytyvät valittujen pumppusovellusten 
mukaan. Vaikka protokollamallit sisältävät oletusarvoisia alkuasetuksia, käyttäjä, jolla on 
järjestelmänvalvojan oikeudet, voi muokata valitun protokollakirjaston protokollamalleja. Mallit 
voidaan myös palauttaa oletusasetuksiin.  

Huomautus: Protokollamallien muutokset vaikuttavat alkuasetuksiin vain luotaessa uusia 
protokollia. Mallin muuttaminen ei muuta mitään protokollia, jotka on luotu aiemmin. 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Protokollamallin muokkaaminen: 

1. Valitse haluamasi protokollakirjasto avattavasta Valitse protokollakirjasto -luettelosta.

2. Valitse Määritä protokollat -välilehdessä Hallitse malleja -painike.

3. Valitse Hallitse malleja -valintaikkunassa napsauttamalla muokattava malli. Malliluettelo
vaihtelee valitun protokollakirjaston pumppusovelluksesta toiseen.

4. Valitse Muokkaa mallia.

5. Muokkaa mallia -ikkunassa voidaan välilehtien avulla muokata mallin hoito- ja
pumppuparametreja. Välilehdet vastaavat samoja asetuksia, jotka määritettäisiin
luotaessa tai muokattaessa protokollaa:

• Asetukset-, Jatkuva infuusionopeus-, Ajoittainen bolus-, PCA-annos-,
Antoraja- ja Lääkärin bolus -välilehdet (kannettavissa CADD®-Solis-
infuusiopumpuissa) tai Anto 1- ja Anto 2 -välilehdet (kannettavissa CADD®-
Solis VIP -infuusiopumpuissa) sisältävät ohjelmoitavia antoparametreja
protokollasta. Antoparametrit ovat antotapakohtaisia – mukaan lukien ylimmät
ylärajat, yläturvarajat, alimmat alarajat, alaturvarajat ja muut asetukset. Kun
muokkaat protokollamallia, nesteen antamiseen suoraan liittyviä parametreja ei
voi muokata. Voit kuitenkin kannettavissa CADD®-Solis VIP -infuusiopumuissa
muokata lääkkeen vahvistuksen, toisen sairaanhoitajan vahvistuksen,
antorajan menetelmien ja annosmuutosten asetuksia, kun hoito ja antotila sitä
tukee.

• Hälytykset-välilehti sisältää pumpun hälytyksen, ilmatunnistimen, anturin,
säiliön vähäisen määrän / tyhjenemisen hälytysasetukset sekä pumpun
määräaikaishuollon asetukset.

• Turvallisuus-välilehti sisältää pumpun suojakoodit ja turvallisuustason
asetukset.

• Näyttö/ääni-välilehti sisältää taustavalon voimakkuuteen liittyvät pumpun
asetukset, hälytyksen äänenvoimakkuuden ja äänen asetukset, päivämäärän,
ajan ja numeroiden muodon sekä väriteeman, tukihuomautuksen ja/tai
huomautuksen lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta pumpun ohjelmistossa
(CADD®-Solis-pumpuissa, jotka tukevat näitä ominaisuuksia).

6. Kun olet muokannut protokollamallia, valitse Tallenna. Vahvista mallin muutokset
valitsemalla OK vahvistusviestissä.
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Järjestelmänvalvojan ohje 

7. Valitse Sulje, kun haluat sulkea Hallitse malleja -valintaikkunan.

Muokattu protokollamalli on nyt voimassa. Kun luot uutta protokollaa ja valitset Käytä
mallia Protokollan tiedot -näytössä, liittyvän protokollamallin arvot tulevat aluksi valituiksi.

VAROITUS: On erittäin suositeltavaa, että toinen käyttäjä tarkistaa jokaisen uuden tai 
muokatun protokollan, ennen kuin siitä tehdään aktiivinen ja pumppuun lähetettävissä 
oleva. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman ohjelmoinnin ja 
annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. 

Protokollamallin palauttaminen oletusasetuksiin: 

1. Valitse haluamasi protokollakirjasto avattavasta Valitse protokollakirjasto -luettelosta.

2. Valitse Määritä protokollat -välilehdessä Hallitse malleja -painike.

3. Valitse Hallitse malleja -valintaikkunassa napsauttamalla palautettava malli.

4. Valitse Palauta oletusarvoihin. Jatka mallin palauttamista valitsemalla Kyllä
vahvistusviestissä.

5. Valitse Sulje, kun haluat sulkea Hallitse malleja -valintaikkunan.

Palautettu protokollamalli on nyt voimassa. Kun luot uutta protokollaa ja valitset Käytä
mallia Uusi protokolla -näytössä, liittyvän protokollamallin oletusarvot tulevat aluksi
valituiksi.

VAROITUS: On erittäin suositeltavaa, että toinen käyttäjä tarkistaa jokaisen uuden tai 
muokatun protokollan, ennen kuin siitä tehdään aktiivinen ja pumppuun lähetettävissä 
oleva. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman ohjelmoinnin ja 
annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. 

Protokollan tietoraportin näyttäminen 

Voit tarkastella, tallentaa ja tulostaa protokollan tietoraportin mistä tahansa protokollasta. 
Protokollan tietoraportti sisältää päivämäärän, jolloin protokollaa muokattiin viimeksi, kirjaston, 
johon protokolla kuuluu, siihen liittyvän hoidon, määritelmän ja lääkkeen sekä annon, 
hälytyksen, suojauksen, näytön ja ääniasetukset määritettynä protokollassa. 

Protokollatietoraportin näyttäminen ja tulostaminen: 

1. Valitse haluamasi protokollakirjasto avattavasta Valitse protokollakirjasto -luettelosta.

2. Valitse Määritä protokollat -välilehti.

3. Valitse protokolla, josta haluat raportin.

4. Valitse Tulosta protokolla.

5. Protokollan tietoraportti avautuu. Tulosta raportti napsauttamalla tulostimen
työkalurivipainiketta. Tallenna raportti Microsoft® Excel® -tiedostona tai PDF-tiedostona,
napsauta viennin työkalurivipainiketta (levykekuvake). Jos raportti on yhtä sivua pidempi,
näytä seuraava tai edellinen sivu napsauttamalla eteenpäin- ja taaksepäin-
työkalurivipainikkeita.

Lääkemääräyslomakkeen tulostaminen 
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Lääkemääräyslomake on tulostettava protokollakohtainen lääkärinmääräyslomake, jonka avulla 
määrääjä voi kirjata ja allekirjoittaa tietyn lääkkeen ja pumpun parametrien määräyksiä. 

Huomautus: Lääkemääräyslomake ei ole muokattavissa. Se on tarkoitettu tulostettavaksi ja 
täytettäväksi manuaalisesti. 

Lääkemääräyslomakkeen avulla lääkäri voi tarkastella hoidon ja määritelmän muistiinpanoja, 
antaa tarkempia tietoja määräyksestä, katsella käytettävissä olevia vaihteluvälejä protokollassa 
ja sen jälkeen päivätä ja allekirjoittaa määräyksen. Täytetyn määräyslomakkeen avulla 
farmaseutti tai terveydenhoitohenkilö voi sitten lähettää protokollan pumppuun käyttämällä 
potilaskohtaisia parametreja lääkärin määräyksen mukaan. 

Lääkemääräyslomakkeen tulostaminen protokollasta: 

1. Valitse haluamasi protokollakirjasto avattavasta Valitse protokollakirjasto -luettelosta.

2. Valitse Määritä protokollat -välilehti.

3. Valitse protokollakirjaston protokollaluettelosta napsauttamalla protokolla, josta haluat
lääkemääräyslomakkeen.

Huomautus: Lääkemääräyslomake on tulostettavissa vain aktiivisista protokollista 
(lisätietoa protokollan määrittämisestä aktiiviseksi on kohdassa Protokollan tietojen 
muokkaaminen). 

4. Valitse Lääkemääräyslomake. Valitun protokollan määräyslomake tulee näkyviin.

5. Tulosta lomake napsauttamalla tulostimen työkalurivipainiketta. Voit myös viedä
lomakkeen Microsoft® Excel®- tai PDF-tiedostona napsauttamalla viennin
työkalurivipainiketta (levykekuvake).

6. Sulje lomake napsauttamalla ”X”-merkkiä lomakeikkunan oikeasta yläkulmasta.

Profiilit 

Profiilin lisääminen tai muokkaaminen 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Profiilit ovat valinnainen ominaisuus, joka voidaan ottaa käyttöön kannettavan CADD®-Solis-
infuusiopumpun protokollakirjaston Kirjaston yleiset asetukset -välilehdessä. Profiilien avulla 
voidaan luokitella protokollat esimerkiksi hoitoalueittain. 

Kun profiilit on otettu käyttöön protokollakirjastossa, Profiilit-välilehti on käytettävissä. Profiilit-
välilehdestä voidaan luoda uudet profiilit ja määrittää protokollia profiilille. 

Huomautus: Protokollia voidaan myös lisätä olemassa olevaan profiiliin lisättäessä tai 
muokattaessa protokollaa. 

Uuden profiilin luominen: 

1. Valitse Profiilit-välilehden vasemmasta paneelista Uusi.

2. Kirjoita Uusi profiili -valintaikkunaan haluamasi profiilin nimi ja valitse sen jälkeen OK.
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Huomautus: PharmGuard®-ohjelmisto ei sisällä työkalua, joka tarkistaisi 
oikeinkirjoituksen. Avoimen tekstinsyötön sallivat kentät siirtyvät pumppuun kirjoitetussa 
asussa ja katseltavaksi tietokoneen näytössä.  

Profiilin nimen muokkaaminen: 

1. Valitse Profiilit-välilehden vasemmasta paneelista Muokkaa.  

2. Kirjoita Muokkaa profiilia -valintaikkunaan haluamasi profiilin nimi ja valitse sen jälkeen 
OK. 

  

Profiilin nimien lajitteleminen 

Profiilit voidaan lajitella joko aakkosjärjestyseen tai niitä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin 
profiililuettelossa nuolipainikkeita napsauttamalla. 

Profiilien nimien lajitteleminen: 

1. Valitse Profiilit-välilehden vasemmasta paneelista profiilin nimi. 

2. Muuta profiilien järjestystä napsauttamalla ylä- ja alanuolipainikkeita. Lajittele kaikki 
profiilien nimet aakkosjärjestykseen valitsemalla Aakkosellinen. 

  

Protokollien määrittäminen profiilille 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110) 

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) 

Kun profiili on lisätty kirjastoon, protokollat voidaan määrittää profiilille. Protokollavalinnat 
tallentuvat automaattisesti, kun ne on määritetty profiilille. 

Olemassa olevien protokollien määrittäminen profiilille: 

1. Valitse Profiilit-välilehden vasemmasta paneelista sen profiilin nimi, jolle haluat määrittää 
protokollia. 

2. Protokollakirjaston protokollat on lueteltu oikeanpuoleisessa paneelissa hoidon, 
määritelmän ja lääkeyhdistelmän mukaan. Kun haluat määrittää protokollan valitulle 
profiilille, lisää valintamerkki Määritetty-sarakkeeseen. 
 
Huomautus: Protokollien määritys voidaan poistaa profiilista poistamalla valintamerkki 
kyseisen protokollan Määritetty-sarakkeesta. 

3. Kun protokollat on määritetty tai määritykset poistettu valintamerkkien avulla, ne 
tallentuvat profiiliin automaattisesti. 
 
Huomautus: Profiilille määritettävät protokollat voidaan lajitella napsauttamalla 
sarakkeen otsikkoa. Lajittele protokollat -painikkeen avulla määritetään, miten 
protokollaluettelo lajitellaan pumpun näytössä sen jälkeen, kun kirjasto on lähetetty 
pumppuun. 
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Pumppuyhteydet 

CADD®-Solis-pumput 

Lähetä kirjasto 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110)

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120)

Käyttäjät, joilla on kirjaston lähettämisoikeudet ja oikeudet ainakin yhteen 
protokollakirjastoon, jossa on aktiivinen ei-painoperusteinen protokolla, voivat lähettää 
protokollakirjaston kannettavaan CADD®-Solis- tai CADD®-Solis VIP -infuusiopumppuun. Jos 
järjestelmänvalvoja ei antanut käyttäjälle kirjasto-oikeuksia tai ei aktivoinut protokollia 
kirjastossa, käyttäjä ei pysty valitsemaan tai lähettämään protokollakirjastoa. 

Huomautus: Käyttäjät voivat myös pakata protokollakirjaston käytettäväksi PharmGuard®-
palvelimen kanssa tai viedä protokollakirjaston käytettäväksi toisessa PharmGuard® 
Administrator- tai PharmGuard® Point of Care -asennuksessa. 

Protokollakirjaston lähettäminen pumppuun: 

1. Liitä pumppu tietokoneeseen ja varmista, että pumppuun on kytketty virta ja se on
pysäytetty (lisätietoa pumpun käyttämisestä on pumpun käyttöoppaassa).

2. Valitse PharmGuard® Administrator -sovelluksessa Pumppuyhteydet > CADD®-Solis-
pumput > Lähetä kirjasto.

3. Jos et ole vielä kirjautunut käyttäjänä, jolla on kirjaston lähetysoikeudet, järjestelmä
pyytää antamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan jatkamista varten.

4. Valitse Lähetä kirjasto -valintaikkunassa protokollakirjasto, jonka haluat lähettää
pumppuun.

Huomautus: Lähetä kirjasto -valintaikkunassa näkyvät vain protokollakirjastot, joissa on 
aktiivisia, ei-painoperusteisia protokollia, joita kirjautuneella käyttäjällä on oikeus käyttää. 

5. Valitse Lähetä pumppuun. (Jos haluat katsella ja tulostaa Lähetä kirjasto -raportin, jossa
on tietoja valitussa protokollakirjastossa olevista protokollista, valitse Tulosta.)

Lähetä kirjasto -valintaikkunassa näkyy tila ja viesti, joka osoittaa, milloin protokollakirjasto 
on onnistuneesti ladattu pumppuun. Jos protokollakirjastoa ei voitu ladata, järjestelmä 
antaa lisätietoja. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa sen, ettei protokollakirjastoa 
ladata: 

• Sinulla ei ole oikeuksia kirjastoihin.

• Kirjasto ei sisällä aktiivisia protokollia.

• Kaikki kirjaston protokollat ovat painoperusteisia protokollia.

• Profiilit on otettu käyttöön kirjastossa, mutta profiileja ei ole luotu kirjastoa varten.

• Profiilit on otettu käyttöön ja luotu kirjastossa, mutta profiileille ei ole määritetty
protokollia.

• Kaikki kirjastossa profiileille määritetyt protokollat ovat joko epäaktiivisia tai
painoperusteisia.

6. Napsauta Sulje-painiketta, kun olet valmis.
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VAROITUS: Tarkista pumpun ohjelma aina huolellisesti pumpun ohjelmoinnin jälkeen, jotta 
pumppu varmasti on ohjelmoitu oikein. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun 
tahattoman ohjelmoinnin ja annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen. 

  

Lähetä protokolla 

PharmGuard® Administrator -sovellus voidaan määrittää käytettäväksi seuraavien pumppujen 
kanssa: 

• Kannettava CADD®-Solis-infuusiopumppu (malli 2100, malli 2110) 

• Kannettava CADD®-Solis VIP -infuusiopumppu (malli 2120) 

Huomautus: Koskee vain kannettavaa CADD®-Solis VIP -infuusiopumppua. Jos haluat 
lähettää protokollan kannettavaan CADD®-Solis- tai CADD-Prizm® PCS II -infuusiopumppuun, 
sinun on käytettävä PharmGuard® Point of Care -sovellusta.  

Käyttäjät, joilla on protokollien lähettämisoikeudet ja oikeudet ainakin yhteen 
protokollakirjastoon, jossa on aktiivinen protokolla, voivat lähettää protokollan kannettavaan 
CADD®-Solis VIP -infuusiopumppuun. 

Jos haluat lähettää protokollan kannettavaan CADD®-Solis VIP -pumppuun: 

1. Liitä pumppu tietokoneeseen ja varmista, että pumppuun on kytketty virta ja se on 
pysäytetty (lisätietoa pumpun käyttämisestä on pumpun käyttöoppaassa). Kun protokolla 
lähetetään kannettavaan CADD®-Solis VIP -infuusiopumppuun, pumpun täytyy olla 
aloitusnäytössä. 

2. Valitse PharmGuard® Administrator -sovelluksessa Pumppuyhteydet > CADD®-Solis  
-Solis-pumput > Lähetä protokolla. 

3. Jos et ole vielä kirjautunut käyttäjänä, jolla on protokollan lähetysoikeudet, järjestelmä 
pyytää antamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan jatkamista varten. 

4. Valitse Valitse kirjasto -valintaikkunassa protokollakirjasto, joka sisältää lähetettävän 
protokollan, ja valitse sen jälkeen Jatka. 

5. Valitse Valitse protokolla -näytössä hoito, määritelmä ja lääke. Kun olet tehnyt valinnat, 
valitse Jatka. 

Jos protokolla on määritetty painoperusteiseksi, Painoperusteinen protokolla -valintaikkuna 
avautuu. Muuten avautuu suoraan Muokkaa/esikatsele -näyttö.  

6. Muokkaa/esikatsele-näytössä näkyvät kaikki protokollassa katseltaviksi ja muokattaviksi 
määritetyt parametrit. Kun muokattavia potilaskohtaisia parametreja on käytettävissä, 
kentissä näkyy muokattavia arvoja. Voit muuttaa muokattavan arvon kirjoittamalla ja 
siirtyä tabulaattorinäppäimellä seuraavaan muokattavaan parametriin. Voit myös 
suurentaa tai pienentää haluttua arvoa muokattavan parametrin oikealla puolella olevilla 
ylös- tai alas-painikkeilla. Lisäksi voit hiiren avulla napsauttaa ja vetää mustaa liukunuolta 
haluamasi arvon valitsemista varten.  

Huomautus: Jos säädät parametria protokollassa määritettyjen turvarajojen ulkopuolelle, 
kyseisestä parametrista näkyy keltainen merkki. Jos protokolla edellyttää kommenttien 
lisäämistä kirjoitettaessa turvarajan ulkopuolella oleva arvo, näkyviin tulee Lisää 
kommentti -valintaikkuna. 
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7. Visuaalinen esitys antoprofiilista (infusoidun lääkkeen määrä tietyllä ajanjaksolla)
protokolla-asetusten perusteella avautuu napsauttamalla kaaviopainiketta Ohje-
painikkeen alapuolelta Muokkaa/esikatsele-näytön oikeasta yläkulmasta.

8. Kun olet muokannut potilaskohtaisia parametreja, valitse Lähetä pumppuun.

9. Jos toisen sairaanhoitajan vahvistus ja/tai lääkkeen vahvistus tarvitaan kyseisessä
protokollassa, järjestelmä kehottaa antamaan vahvistukset. Toisen sairaanhoitajan
vahvistuksen osalta toisen käyttäjän, jolla on protokollan lähetysoikeudet, täytyy kirjoittaa
käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Lääkkeen vahvistuksen osalta on kirjoitettava
annettavaa lääkettä vastaava lääketunnus (näppäimistön tai viivakoodinlukijan avulla).

VAROITUS: Skannattaessa viivakoodi lääketunnuksen määrittämistä varten on aina 
tarkistettava silmämääräisesti, että oikeat viivakooditiedot kirjoitettiin ohjelmaan 
skannauksen jälkeen. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun tahattoman 
ohjelmoinnin ja annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen. 

10. Lähetä pumppuun -vaiheessa näkyviin tulee viesti pumpun yhteystilasta. Varmista, että
pumppu on yhdistetty. Kaikki valitut protokolla-asetukset yhdistetyssä pumpussa
korvautuvat. Jatka valitsemalla Lähetä tai peruuta valitsemalla Sulje.

11. Kun protokolla on lähetetty pumppuun, tarkista pumpusta, että se on vastaanottanut
oikean protokollan.

VAROITUS: Tarkista pumpun ohjelma aina huolellisesti pumpun ohjelmoinnin jälkeen, jotta 
pumppu varmasti on ohjelmoitu oikein. Mikäli niin ei tehdä, se voi aiheuttaa pumpun 
tahattoman ohjelmoinnin ja annettavan lääketyypin perusteella potilaan kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen. 

Nouda historia 

PharmGuard® Administrator -sovelluksella käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan tai 
järjestelmän oikeudet voi ladata historian ja tarkastella tapahtumalokia kannettavasta CADD®-
Solis- tai CADD®-Solis VIP -infuusiopumpusta. Kun historia noudetaan pumpusta, se tallentuu 
PharmGuard®-ohjelmiston tietokantaan. Kun historia on noudettu, pumpun raportteja voidaan 
tarkastella, tulostaa ja viedä. 

Historian noutaminen: 

1. Liitä pumppu tietokoneeseen ja varmista, että pumppuun on kytketty virta ja se on
pysäytetty (lisätietoa pumpun käyttämisestä on pumpun käyttöoppaassa).

2. Valitse valikkoriviltä Pumppuyhteydet > CADD®-Solis-pumppu > Nouda historia.

3. Valitse Raportit-ikkunassa oikea pumpun tyyppi: CADD®-Solis-pumppu tai CADD®-
Solis VIP -pumppu.

4. Valitse Nouda nykyiset tiedot pumpusta.

5. Anna valinnainen potilastunnus kaikkien uusien pumpussa edellisen uuden potilaan
jälkeen tapahtuneiden tapahtumien liittämistä varten tai valitse Ei potilastunnusta, jos
haluat liittää pumpun tietoihin pumpun sarjanumeron. Huomaa, että jotkin pumppuraportit
edellyttävät potilastunnuksen määrittämistä.

Huomautus: vaikka tapahtumiin liitettäisiin potilastunnus, kaikkiin tapahtumiin liitetään 
myös pumpun sarjanumero tulevaa raportin tarkastelua varten. 
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6. Valitse Nouda tapahtumat. ”Historiatiedot vastaanotettiin pumpusta onnistuneesti” -viesti 
tulee näkyviin, jos tiedonsiirto onnistui. Valitse OK tässä viestissä. 

Huomautus: Jos näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan pumpun olevan irrotettu tai 
pumppuyhteyden epäonnistuneen, valitse OK, tarkista USB-kaapelin liitännät ja yritä sitten 
uudelleen. 

7. Kuvaus saatavilla olevista raporteista ja niiden tarkastelemisesta, tulostamisesta ja 
viemisestä on kohdassa Pumpun raportit. 

PharmGuard®-palvelin 
  

Kirjastopaketin luominen käytettäväksi PharmGuard®-palvelimen kanssa 

Käyttäjät, joilla on protokollan järjestelmänvalvojan tai järjestelmänvalvojan oikeudet ja 
kirjasto-oikeudet, voivat luoda kryptatun protokollakirjastopaketin käytettäväksi 
PharmGuard®-palvelimen kanssa. Kun paketti on luotu, PharmGuard®-palvelimella voidaan 
lähettää paketit langattomasti useisiin pumppuihin. Vain järjestelmät, joissa on sekä 
PharmGuard®-ohjelmisto että PharmGuard®-palvelin, voivat käyttää paketteja PharmGuard®-
palvelimen kanssa. 

Huomautus: Käyttäjät voivat myös lähettää protokollakirjaston CADD®-Solis- tai CADD®-Solis 
VIP -infuusiopumppuun tai viedä protokollakirjaston, jota toinen PharmGuard® Administrator- 
tai PharmGuard® Point of Care -asennus voi käyttää. 

Kirjastopaketin luominen lähetettäväksi PharmGuard®-palvelimeen: 

1. Valitse PharmGuard® Administrator -sovelluksessa Tiedosto > Luo paketti. 

2. Valitse Luo paketti PharmGuard®-palvelinta varten -valintaikkunassa protokollakirjasto, 
jonka haluat lähettää PharmGuard®-palvelimeen. 

Huomautus: Luo paketti PharmGuard®-palvelinta varten -valintaikkunassa näkyvät vain 
protokollakirjastot, jotka sisältävät aktiivisia, painoon perustumattomia protokollia.  

3. Valitse OK. 

4. Kirjoita Luo kirjastopaketti -valintaikkunassa nimi PharmGuard®-palvelinpakettitiedostolle 
(.cpkg) ja sijainti, mihin pakettitiedosto tallentuu. 

5. Valitse Tallenna. Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa salatun kirjastopaketin luomisen 
onnistuneesti. Sulje tämä viesti valitsemalla OK. 

Huomautus: Jos järjestelmänvalvoja ei antanut käyttäjälle tarvittavia oikeuksia 
(protokollajärjestelmänvalvoja tai järjestelmänvalvoja) tai ei muuttanut kirjaston mitään 
protokollia aktiivisiksi, käyttäjä ei voi luoda kirjastopakettia. Seuraavat olosuhteet voivat myös 
johtaa siihen, ettei kirjastopakettia voi luoda: 

• kaikki kirjaston protokollat ovat painoperusteisia protokollia 

• profiilit on otettu käyttöön kirjastossa, mutta profiileja ei ole luotu kirjastoa varten 

• profiilit on otettu käyttöön ja luotu kirjastossa, mutta profiileille ei ole määritetty 
protokollia 

• kaikki kirjastossa profiileille määritetyt protokollat ovat joko epäaktiivisia tai 
painoperusteisia. 

  

Raportit 
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Lokiraportit 

Lokiraportit ovat PharmGuard®-sovelluksen raportteja tietokannasta. 
Huomautus: Tarkista katseltavissa ja tulostettavissa olevat pumppuraportit tai esimääritetyt 
raportit pumpusta ladatusta tapahtumahistoriasta. 

Lokiraporttien näyttäminen: 

1. Valitse valikkoriviltä Lokiraportit > Näytä lokiraportit.

2. Valitse Lokiraportit-ikkunan avattavista valikoista lokiraportti, jonka haluat luoda:

• Administrator-sovelluksen käyttöloki: tämä raportti kirjaa useita Administrator-
sovelluksen käyttötapahtumia, niiden päivämäärät/ajat sekä liittyvät käyttäjät.

• Jatkuvat laatumittarit: tämä raportti kirjaa tapahtumia, kuten rajojen ulkopuolella
olevien arvojen valitsemisen tai lääketunnuksen vahvistuksen epäonnistumisen.

• Pumppuun lähetetyt kirjastot: tämä raportti kirjaa protokollakirjastot, jotka
lähetettiin kannettaviin CADD®-Solis- ja CADD®-Solis VIP -infuusiopumppuihin.
Raportti sisältää käyttäjätunnuksen, päivämäärän/ajan, pumpun sarjanumeron,
kirjaston nimen ja version sekä päivämäärän, jolloin kirjastoa viimeksi muokattiin.

• Point of Care -sovelluksen käyttö: tämä raportti kirjaa useita PharmGuard®
Point of Care -sovelluksen käyttötapahtumia, niiden päivämäärät/ajat sekä liittyvät
käyttäjät.

• Järjestelmänvalvojan muuttamat profiilit: tämä raportti kirjaa kaikki
järjestelmänvalvojien tekemät muutokset profiileihin.

• Järjestelmänvalvojan muuttamat protokollat: tämä raportti kirjaa kaikki
järjestelmänvalvojien tekemät muutokset protokolliin.

• Pumppuun lähetetyt protokollat: Tämä raportti ilmoittaa protokollat, jotka
lähetettiin pumppuihin, mukaan lukien päivämäärän/ajan, pumpun sarjanumeron,
protokollan lähettäneen käyttäjätunnuksen ja protokollan hoidon, määritelmän ja
lääkkeen nimen. Tämä raportti koskee vain CADD®-Solis VIP -pumppua.

• Pumpun käyttöaste: tämä raportti sisältää pumpun käyttötietoja, kuten pumpun
sarjanumeron, lähetetyt kirjastot ja protokollat, pumpun historian noudon, pumpun
tunnuksen nouto- ja lähetystapahtumat sekä tapahtuman tehneen käyttäjän
käyttäjätunnuksen.

3. Valitussa raporttityypissä voidaan käyttää suodatusta valitsemalla suodatusehdot
avattavista luetteloista. Saatavilla olevat suodatuskentät vaihtelevat raportista toiseen.

4. Valitse Näytä raportti.

Huomautus: jos Administrator-sovellus on määritetty useammalle kuin yhdelle
pumppusovellukselle, voi olla tarpeen valita pumppu joidenkin raporttityyppien avattavasta
luettelosta.

PharmGuard® Administrator -sovellusta tarvitaan käyttölokien katseluun. Siten jos tietokonetta 
ei ole liitetty verkkoon, vaan se käyttää paikallista tietokantaa, kyseiseen tietokoneeseen täytyy 
olla asennettuna PharmGuard® Administrator -sovellus käyttölokien katselua varten. 

Näytä lokiraportit -ikkunasta voidaan tulostaa raportti työkalurivin tulostinkuvakkeen kautta tai 
raportti voidaan viedä napsauttamalla vientipainiketta (levykekuvake) työkaluriviltä. Raportteja 
voidaan viedä Microsoft® Excel® -tiedostoina tai PDF-tiedostoina. 
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Pumppuraportit  

PharmGuard® Administrator -sovellus sisältää useita pumppuraportteja kannettavista CADD®-
Solis- ja CADD®-Solis VIP -infuusiopumpuista. Ennen kuin voit katsella näitä raportteja, sinun 
täytyy noutaa tapahtumahistoria pumpusta. 

Pumppuraporttien katseleminen: 

1. Hae pumpun historia. 

2. Valitse valitun pumpun kohdalla Näytä raportit Raportit-ikkunassa. 

3. Valitse haluamasi raporttityyppi napsauttamalla. 

4. Kirjoita raportin suodatusvalintasi (suodattimet vaihtelevat raportista toiseen) ja valitse 
Näytä raportti tai Näytä graafi (tarvittaessa), kun haluat näyttää raportin tai graafin. 

5. Raportti-ikkunasta voit tulostaa raportin tulostimen työkalurivin painikkeen avulla tai voit 
viedä raportin työkalurivin vientipainikkeen (levykekuvake) avulla. Raportti voidaan viedä 
Microsoft® Excel® -tiedostona tai PDF-tiedostona. 

Huomautus: Kun viet raportteja, joissa on graafisia tietoja, PDF-tiedostomuodon 
käyttäminen voi tuottaa paremman tuloksen. Viety Excel-tiedosto sisältää kaikki viedyt 
tiedot; se voi kuitenkin edellyttää manuaalista muotoilua, jotta kaaviot näkyvät oikein. 

Kannettavien CADD®-Solis-infuusiopumppujen raportit: 

• Annettu ja PCA-annos: Tämä esittää annetun lääkkeen ja PCA-annosten 
kumulatiivisen yhteismäärän ja yritetyn yhteismäärän näkyvältä ajanjaksolta. Tämä 
raportti on suodatettava potilastunnuksen ja protokollan avulla. 

• Antohistoria ja ympyräkaavio: Tämä raportti näyttää jatkuvalla infuusionopeudella, 
PCA-annoksilla ja lääkärin boluksella annetun hoidon osuuden näkyvältä ajanjaksolta. 
Tämä raportti on suodatettava potilastunnuksen ja protokollan avulla. 

• Antoloki: Tämä raportti näyttää lokin nesteenantoon liittyvistä tapahtumista. Jokaiseen 
tapahtumaan lisätään aika ja päivämäärä. Tämä raportti on suodatettava 
potilastunnuksen ja protokollan avulla. 

• PCA:n ja ajoittaisen boluksen graafi: Tämä raportti näyttää annettujen ajoittaisten 
bolusannosten määrän ja annettujen ja yritettyjen PCA-annosten määrän valitulla 
ajanjaksolla. Tämä raportti on suodatettava potilastunnuksen ja protokollan avulla. 

• Ajoittaisen boluksen graafi: Tämä raportti näyttää annettujen ajoittaisten 
bolusannosten määrän valitulla ajanjaksolla. Tämä raportti on suodatettava 
potilastunnuksen ja protokollan avulla. 

• Jatkuvat laatumittarit: Tämä on kokoelma hälytysten, vikojen ja muiden hoidon ja 
pumpun käytön vianetsintää helpottavien ilmaisimien raportteja. Tämä raportti on 
suodatettava päivämääräalueen ja protokollan mukaan. 

• Tapahtumaloki: Tässä raportissa näkyvät seuraavantyyppiset tapahtumat: tunnittaiset 
annetut kokonaismäärät, annoksen anto, hälytykset ja virhekoodit, virtalähteen vaihdot, 
kasetin vaihdot, protokollakirjaston muutokset, pumpun ohjelmoinnin muutokset ja 
pumpun asetusten muutokset. Tämä raportti suodatetaan pumpun sarjanumerolla tai 
potilastunnuksella. 

Kannettavien CADD®-Solis VIP -infuusiopumppujen raportit: 
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• Annettu ja PCA-annos: Vain PCA-antotilassa. Tämä esittää annetun lääkkeen ja
PCA-annosten kumulatiivisen yhteismäärän ja yritetyn yhteismäärän näkyvältä
ajanjaksolta. Tämä raportti on suodatettava potilastunnuksen ja protokollan avulla.

• Annetun laskurit: Kaikissa antotiloissa paitsi PCA-antotilassa. Tämä ilmoittaa annetun
lääkkeen kumulatiivisen yhteismäärän. Tämä raportti on suodatettava potilastunnuksen
ja protokollan avulla.

• Antohistoria ja ympyräkaavio: Tämä raportti näyttää antotiedot valittuun hoitoon
liittyvistä osuuksista. Tämä raportti on suodatettava potilastunnuksen ja protokollan
avulla.

• Antoloki: Tämä raportti näyttää lokin nesteenantoon liittyvistä tapahtumista. Jokaiseen
tapahtumaan lisätään aika ja päivämäärä. Tämä raportti on suodatettava
potilastunnuksen ja protokollan avulla.

• Jatkuvat laatumittarit: Tämä on kokoelma hälytysten, vikojen ja muiden hoidon ja
pumpun käytön vianetsintää helpottavien ilmaisimien raportteja. Tämä raportti
suodatetaan päivämääräalueella ja protokollalla.

• Tapahtumaloki: Tässä raportissa näkyvät seuraavantyyppiset tapahtumat: tunnittaiset
annetut kokonaismäärät, annoksen anto, hälytykset ja virhekoodit, virtalähteen vaihdot,
kasetin vaihdot, protokollakirjaston muutokset, pumpun ohjelmoinnin muutokset ja
pumpun asetusten muutokset. Tämä raportti suodatetaan potilastunnuksella tai
pumpun sarjanumerolla.
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