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Technische ondersteuning
Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van PharmGuard® Interoperability kunt u het onderstaande 
nummer bellen of contact opnemen met een medewerker van de klantenservice van Smiths Medical ter 
plaatse. Smiths Medical kan u helpen met het implementeren, programmeren en bedienen van PharmGuard® 
Interoperability.

 Fabrikant:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: +1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel: +1 614 210 7300

 Vertegenwoordiger in Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, VK
Tel: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Symbolen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Batchcode

Catalogusnummer

Fabrikant

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
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Belangrijke informatie over deze handleiding
De PharmGuard® Interoperability Administratorhandleiding is bedoeld voor systeemadministrators, klinisch 
technici en IT-medewerkers. Bij voorkeur heeft het personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud 
en de toediening van PharmGuard® Interoperability-software (PGI) een achtergrond in IT-infrastructuur, 
operations en technische ondersteuning.

Deze handleiding bevat algemene instructies en richtlijnen voor de routinematige toepassing en het 
onderhoud van PharmGuard® Interoperability, en behandelt de meeste algemene taken die vereist zijn om 
het PGI-systeem gezond te houden. De routinematige bewakingstaken, routinematige administratieve taken 
(zoals het maken van back-ups en bestandsonderhoud) en herstelhandelingen na fouten worden behandeld.

Deze handleiding heeft alleen betrekking op de toepassing van PharmGuard® Interoperability. Deze handleiding 
bevat geen informatie over de implementatie van PharmGuard® Interoperability; raadpleeg voor implementatie-
instructies voor PGI de Technische implementatiehandleiding voor PharmGuard® Interoperability.

Het kan zijn dat sommige van de in deze gids vermelde pompmodellen niet op uw locatie verkrijgbaar zijn. Neem 
contact op met uw Smiths Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie.
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Verklarende woordenlijst
Term Definitie

Alert Communication Management (ACM) IHE-profiel voor het rapporteren van attenderingen (alarmen en 
adviezen) vanaf een toestel naar een alarmmanagementsysteem.

ACM End Active Alarm-bericht Een ACM Report Alert-bericht dat aangeeft dat een alarm is onderdrukt.

ACM Latch Active Alarm-bericht Een ACM Report Alert-bericht dat aangeeft dat een alarm is 
vergrendeld (het is nog wel actief, maar een alarm met hogere 
prioriteit heeft voorrang).

ACM Report Alert-bericht Een ACM-bericht dat rapporteert over een attendering van een toestel 
op een IHE-compliante wijze.

ACM Silence Active Alarm-bericht Een ACM Report Alert-bericht dat aangeeft dat een alarm is stilgezet.

ACM Start Active Alarm-bericht Een ACM Report Alert-bericht dat aangeeft dat een alarm is gestart.

Device Enterprise Communication (DEC) IHE-profiel voor het verzenden van toestelgegevens naar een 
ziekenhuissysteem, normaal gesproken op periodieke basis.

DEC Communicate PCD Data-bericht Een DEC-bericht dat toestelgegevens verzendt op een IHE-compliante 
manier.

Toesteleventbericht Een bericht dat rechtstreeks wordt gegenereerd door een toestel, zoals 
een infuuspomp. Deze berichten worden op de pomp opgeslagen.

Toestelbericht Een bericht dat rechtstreeks wordt gegenereerd door een toestel, 
zoals een infuuspomp.  Deze berichten hebben een toestelspecifieke 
notatie.

Toestelprogrammeringsbericht Een bericht dat wordt gebruikt om parameters voor een infuusopdracht 
naar een pomp te verzenden.

Toestelrapportagebericht Een bericht dat rechtstreeks wordt gegenereerd door een toestel, 
zoals een infuuspomp. Deze berichten hebben een toestelspecifieke 
notatie.

Toestelstatusbericht Een toestelbericht dat de staat van het toestel op een bepaald tijdpunt 
registreert. Toestelstatusberichten bevatten gegevens die relevant zijn 
voor het bewaken van voortdurend veranderende gegevens, zoals 
toegediend volume en resterend volume. Deze berichten worden niet 
op het toestel opgeslagen wanneer het toestel niet op het netwerk is 
aangesloten. Toestelstatusberichten worden periodiek gegenereerd, tot 
wel eenmaal per minuut.

Lege string Een tekenreeks die geen tekens bevat en een lengte van 0 heeft.
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Term Definitie

Externe interfacespecificatie (EIS Een specificatie die Smiths Medical aan zakelijke EMR-partners levert en 
die de syntax en semantiek bevat van alle input- en outputberichten die 
worden gecommuniceerd tussen PGI en het ziekenhuissysteem. 

De EIS is opgenomen in de PharmGuard® Interoperability-software 
Technische implementatiehandleiding.

Health Level 7 (HL7) De normalisatie-instantie voor gezondheidszorginformatie die onder 
andere een normberichtennotatie definieert waardoor verschillende 
ziekenhuissystemen informatie kunnen delen.

Ziekenhuissysteem 'Ziekenhuissysteem' is een term die wordt gebruikt om de ziekenhuis- 
of klinische IT-systemen te beschrijven die met PGI communiceren.

Integrating the Healthcare  
Enterprise (IHE)

Een initiatief van zorgprofessionals en de bedrijfstak om de wijze waarop 
computersystemen in de gezondheidszorg informatie delen, te verbeteren. 
IHE stimuleert het gecoördineerde gebruik van vastgestelde normen, zoals 
DICOM, HL7 en IHE profielen voor het vervullen van een specifieke klinische 
behoefte ter ondersteuning van optimale patiëntenzorg.

IHE Message Group Een subset van IHE-berichtentypes waarvan de aanmaak wordt 
gecontroleerd door een PGI IHE-interface-configuratieparameter. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

Een IHE-profiel voor het communiceren van episodische informatie 
over infuuspompen naar een ziekenhuissysteem.

IPEC Communicate Infusion Event 
Data-bericht

Een IPEC-bericht dat een infuuspompevent in IHE-conforme notatie 
communiceert.

IPEC Delivery Start-bericht Een IPEC-bericht dat infuuseventgegevens over een  
IPEC-toedieningsstart-event communiceert.

IPEC Delivery Stop-bericht Een IPEC-bericht dat infuuseventgegevens over een  
IPEC-toedieningsstop-event communiceert.

IPEC Delivery Complete-bericht Een IPEC-bericht dat infuuseventgegevens over een IPEC-toediening 
voltooid-event communiceert.

IPEC Program Cleared-bericht Een IPEC-bericht dat infuuseventgegevens over een IPEC-programma 
gewist-event communiceert.

IPEC Communicate Status 
Change-bericht

Een IPEC-bericht dat infuuseventgegevens over een  
IPEC-communicatiestatuswijziging-event communiceert.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

IHE-profiel voor het communiceren van toestelhardware- 
en software-informatie naar een gecomputeriseerd 
onderhoudsmanagementsysteem.

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

IHE-profiel voor het ontvangen van toestellocatie-informatie van een 
realtime Locatiediensten-systeem.
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Term Definitie

Medical Device Server (MDS) Een onderdeel van PharmGuard® Server dat de communicatie met de 
pompen beheert. Het ontvangt toestelberichten van de pompen  
en stuurt deze door naar PGI voor verwerking. De MDS is een 
Windows-service die via de bedieningspaneelservices-applet kan 
worden gestopt en gestart.

PCD-03 Communicate Infusion Order Een IHE PIV-transactie voor het communiceren van infuusopdrachten. 
Deze transactie bestaat uit twee berichten:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (wordt ook een  
'PIV Message' of 'PIV Request' genoemd).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(wordt ook een 'Application Acknowledgment Message' genoemd).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV is een klinisch IHE-profiel dat uit verschillende transacties bestaat 
die betrekking hebben op de infusies op de zorglocatie.

Het IHE PCD-verificatieprofiel voor infusie op de zorglocatie ondersteunt 
de elektronische verzending van infusieparameters vanaf een Bedside 
Computer assisted Medication Administration (BCMA)-systeem naar  
een infuuspomp.

PIV Pharmacy/Treatment Give-bericht Een PIV Pharmacy/Treatment Give-bericht (RGV^O15^RGV_O15) 
wordt gebruikt voor het communiceren van parameters voor een 
infuusopdracht vanaf een Bedside Computer assisted Medication 
Administration (BCMA)-systeem naar de PGI-interface. In IHE-
terminologie is het BCMA-systeem de Infusion Order Programmer 
(IOP), is de PGI-interface de Infusion Order Consumer (IOC) en wordt 
dit bericht ook wel het PCD-03 Communicate Infusion Order-bericht 
genoemd.

PIV Accept Acknowledgment Een eerste-niveau (synchroon) bevestigingsbericht dat naar het 
BCMA-systeem wordt verzonden om de ontvangst en de eerste 
validatie te bevestigen van een PIV Pharmacy/Treatment Give-bericht 
van de PGI-interface.

PIV Application Acknowledgment Een tweede-niveau (asynchroon) bevestigingsbericht dat naar het 
BCMA-systeem wordt verzonden om de uitkomst te bevestigen van 
de restverwerking van een PIV Pharmacy/Treatment Give-bericht van 
het pomp/server-systeem.

PharmGuard® Infusion Management 
System 

Het PharmGuard® Infusion Management System is een suite met 
toepassingen waarmee een klant zijn reeks Smiths Medical-infuuspompen 
kan bewaken en beheren. Het volledige systeem omvat:

PharmGuard® Server-software

PharmGuard® Device Reports-software

PharmGuard® Interoperability-software

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Dat deel van het PharmGuard®-systeem dat toestelberichten omzet in 
externe berichtennotaties. PharmGuard® Interoperability hanteert de 
front-endcommunicatie met een ziekenhuissysteem voor Smart Pump-
programmering, voortgangsrapportage infusie en rapportage alarm.
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Term Definitie

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Dat deel van het PharmGuard®-systeem dat artsen, medisch 
administrators, apothekers, klinisch technici en andere medewerkers 
voorziet van specifieke rapporten die zijn toegespitst op hun 
verschillende behoeftes. De toestelrapportages zijn gebaseerd op 
door de gebruiker geselecteerde rapportcriteria en toestelgegevens 
in het rapportagegegevenswarehouse van de PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server-software (PGS) Dat deel van het PharmGuard®-systeem dat infuuspompen  
rechtstreeks beheert. 

PGI-IHE-interface Het Smiths PharmGuard® Interoperability-product waarmee externe 
ziekenhuis-/klinische informatiesystemen (ziekenhuissysteem) 
op een IHE-compliante manier kunnen samenwerken met 
Smiths Medical-toestellen (bijv. infuuspompen).

Smart Pump Programming (SPP) Een PGI-workflow die de communicatie van infuusopdrachten 
op de zorglocatie vanaf een ziekenhuissysteem naar Smiths 
Medical-infuuspompen ondersteunt. Geldige opdrachten worden 
op het scherm van de geprogrammeerde pomp weergegeven 
waarna een gebruiker de infuusopdracht bevestigt, aanpast 
of annuleert. Zodra de gebruiker een actie uitvoert, wordt er 
een bevestigingsbericht naar het ziekenhuissysteem gestuurd. 
Ongeldige opdrachten resulteren ook in de verzending van een 
negatief bevestigingsbericht naar het ziekenhuissysteem.
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Hoofdstuk 1  Inleiding
PharmGuard® Interoperability-software is een onderdeel van het PharmGuard® Infusion Management 
System dat de interoperabiliteit tussen Smiths Medical-infuuspompen en systemen voor het beheer van 
klinische informatie van derden ondersteunt. Deze servergebaseerde softwareapplicatie communiceert 
gegevens tussen de PharmGuard® Server en externe systemen in beide richtingen. 

Opmerking:  Softwareversie 2.1 van PharmGuard® Interoperability-software vereist een volledig operationele 
installatie van softwareversie 2.4 van PharmGuard® Server.

BELANGRIJK! De infuustoestelgegevens die worden geleverd door PharmGuard® Server en 
PharmGuard® Interoperability mogen niet als enige informatiebron worden gebruikt voor het nemen 
van behandelingsbeslissingen.

Geautomatiseerde berichtendocumentatie
PharmGuard® Interoperability registreert automatisch acties die worden uitgevoerd door pompen die 
zijn aangesloten op het servernetwerk en verstuurt deze berichten naar de klinische ziekenhuissystemen. 
Berichten die worden gecommuniceerd door PGI voldoen aan de Integrating the Healthcare Enterprise 
(IHE)-berichtennotatie.

Opmerking: Wanneer het locatietraceringssysteem 
pomplocatiegegevens naar PGI verstuurt, worden 
de locatiegegevens aan de ACM-, DEC-, IPEC- en 
MEMDMC-berichten toegevoegd die voor die 
pomp worden gegenereerd.

Apparatuurbeheer

Activumtracering

Locatietraceringssysteem 
medische apparatuur

Ziekenhuissystemen

Smiths Medical-
infuuspomp

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

AlarmbeheerPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

IHE-interface

Infusiegra�ek 
Infusiedashboard

PharmGuard®-systeem

2
6

3

4 5

8

7

SLEUTEL
   1  Gegevenspakketten.
   2  Apparaatberichten.
    3  IHE ACM-rapportattenderingsberichten.
    4  IHE IPEC-communicatie infuuseventberichten.
    5  IHE DEC-communicatie PCD-berichten.
    6  IHE MEMDMC-apparaatbeheer informatieberichten.
    7  Alle IHE-berichten (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  IHE MEMLS-rapportlocatie observatieberichten.

1

2

1

2

Afbeelding 1   
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Smart Pump-programmeringsfunctie
De Smart Pump-programmeringsfunctie (SPP) ondersteunt de communicatie van een IHE PCD-03 
Communicate Infusion Order verzoek van een klinisch systeem naar een Smiths Medical-infuuspomp.

Afbeelding 2 illustreert de relatie tussen het klinische infuusopdrachtsysteem, het PharmGuard®-systeem en 
de pomp tijdens verwerking van een Smart Pump-programmeringsverzoek (SPP).

SLEUTEL
1  Infusieopdrachtsysteem stuurt een IHE PCD-03-communicatie infusieopdrachtverzoek naar PGI.
2  PGI stuurt een infusieopdracht naar PGS.
3  PGS stuurt een infusieopdracht naar de pomp.
4  De pomp stuurt een infusiebevestiging terug naar PGS.
5  PGS stuurt een pompinfusiebevestiging naar PGI.
6  PGI stuurt een IHE-infusieopdrachtbevestigingsbericht naar het infusieopdrachtsysteem.

PharmGuard® System

Ziekenhuissystemen

Smiths Medical-
infuuspomp

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

IHE-interfaceInfusieopdracht-
systeem

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Afbeelding 2   

Opmerking: PharmGuard® Interoperability is onderdeel van de Medical Device Server Windows-service. Door 
de Medical Device Server te starten en te stoppen wordt ook de PGI gestart en gestopt.
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Hoofdstuk 2  Configureren van 
PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability is een uiterst configureerbare toepassing. Elke TCP/IP-verbinding tussen 
PGI en uw ziekenhuissysteem heeft een bijbehorende verbindingsdefinitie binnen de PGI-configuratie. 
Elke verbinding heeft de volgende configureerbare kenmerken:

• Naam en soort verbinding (inkomend vanaf het ziekenhuissysteem naar PGI of uitgaand vanaf PGI 
naar het ziekenhuissysteem).

• Een of meerdere IHE-profielen (DEC, IPEC, PIV etc.) die worden ondersteund door de verbinding.

• IHE-profielspecifieke parameters.

• Specifieke IHE-berichtparameterinstellingen binnen elk profiel.

• TCP/IP-specifieke parameters (IP-adres, poort, aantal pogingen etc.).

• Berichtenwachtrij (spooler) bestandsparameters, zoals schijflocatie, max. bestandsgrootte etc.

Daarnaast zijn er configuratieparameters die voor het gehele PGI-systeem gelden. Dit zijn onder andere de 
volgende parameters:

• Berichtenlogboek-configuratieparameters, zoals maximale logboekbestandsgroottes.

• Algemene foutenlogboek-configuratieparameters.

• PGI State beveiligde bestandenlocatie.

• Algemene IHE-configuratieparameters

PharmGuard® Interoperability-configuratiebestand
De PharmGuard® Interoperability-configuratieparameters bevinden zich in de <pgiSettings> XML-tag in het 
Medical Device Server-applicatieconfiguratiebestand (MedicalDeviceServer.exe.config file). Dit bestand staat 
in de volgende directory:

[Program Files]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Opmerking: Normaal gesproken is [Program Files] de C:\Program Files-locatie.

Het PharmGuard® Interoperability-configuratiebestand bewerken
Ga als volgt te werk om het PharmGuard® Interoperability-configuratiebestand te wijzigen.

Opmerking: De Medical Device Server-service zal niet starten wanneer de PharmGuard® Interoperability 
-configuratie ongeldig is. 

1. Zoek met behulp van de Windows Control Panel Services-applet de Medical Device Server-service en 
stop deze.

2. Navigeer naar de locatie waar het bestand MedicalDeviceServer.exe.config is geïnstalleerd.

3. Maak een back-upkopie van het MedicalDeviceServer.exe.config-bestand.

4. Open het MedicalDeviceserver.exe.config-bestand met behulp van Kladblok of een andere teksteditor.

5. Lokaliseer de <pgiSettings> XML-tag.

6. Wijzig de parameter(s) in deze tag als nodig.

7. Sla de wijzigingen op en sluit de editor.

8. Start de Medical Device Server-service opnieuw op.
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PharmGuard® Interoperability-configuratieparameters
Alle PGI-configuratie-instellingen zijn opgenomen in het <pgiSettings> XML-element. 

Algemene configuratieparameters
Tabel 1 Algemene configuratieparameters bevat de configuratieparameters die voor het gehele 
PGI-systeem gelden.

Tabel 1 Algemene configuratieparameters

Parameter Beschrijving

Router Element dat configuratie-informatie bevat voor alle inkomende en 
uitgaande TCP/IP-verbindingen tussen PGI en het ziekenhuissysteem. 
Raadpleeg Configuratieparameters voor uitgaande verbinding op 
pagina 14 en Configuratieparameters voor inkomende verbinding 
op pagina 17 voor meer informatie.

MessageConfig Element dat configuratie-informatie bevat die van toepassing is op 
alle IHE-berichten die door PGI worden gegenereerd. Raadpleeg  
Tabel 2 Algemene berichtenconfiguratieparameters op pagina 13 
voor meer informatie.

HL7LoggingConfig Element dat configuratieparameters bevat die betrekking hebben op 
de logboekregistratie van alle IHE-berichten en het bevestigingsverkeer 
tussen PGI en het ziekenhuissysteem. Raadpleeg Tabel 3 Logboekbestand 
configuratieparameters op pagina 14 voor meer informatie. 

UnprocessedItemLoggingConfig Element dat configuratieparameters bevat die betrekking hebben op 
de logboekregistratie van berichten die PGI niet goed kon verwerken. 
Raadpleeg Tabel 3 Logboekbestand configuratieparameters op 
pagina 14.

HL7Culture Cultuurinstelling die wordt gebruikt voor lokalisatie van IHE-berichten. 
Op dit moment wordt alleen de toestelalarmtekst in de IHE  
ACM-berichten door PGI gelokaliseerd.

Standaardwaarde: 'en-US'

Geldige waarde: elke geldige cultuurspecificatie. 

Opmerking: Als er geen berichtomzettingsbestanden overeenkomen 
met de gespecificeerde cultuur, zal PGI een alarmtekst genereren 
volgens de 'en-US'-cultuur.

StateFilesPath Identificeert het directorypad waar de PGI-statusveilige bestanden 
zijn opgeslagen. 

Standaardwaarde: De bestanden worden opgeslagen in het pad 
'%ProgramData%\Smiths Medical PharmGuard Interoperability'. 
Als dit niet het geval is, worden de bestanden opgeslagen volgens 
het aangegeven pad.

AuditFilesPath Identificeert het directorypad waar de PGI-berichtenaudit-
logboekbestanden zijn opgeslagen. 

Standaardwaarde: De bestanden worden opgeslagen in het pad 
'%ProgramData%\Smiths Medical PharmGuard Interoperability'. 
Als dit niet het geval is, worden de bestanden opgeslagen volgens 
het aangegeven pad.
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Parameter Beschrijving

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Wanneer PGI geen toestelbericht ontvangt voor een specifiek toestel 
binnen deze drempelwaarde, beschouwt PGI het toestel als afgesloten 
van communicatie en genereert het een IPEC 'comm status offline'-
bericht voor het toestel.

Standaardwaarde: 420(7) (minuten)

Geldige waarden: Een geheel getal tussen 1 en 86400 (1 dag).

Opmerking: PGI verwacht van elk toestel met regelmatige 
communicatietussenpozen een statusbericht te ontvangen. 
Het toestelstatusbericht (ook wel een toestel-heartbeatbericht 
genoemd) dat de frequentie rapporteert, wordt gecontroleerd 
door de AliveReportInterval MDS-configuratieparameter in 
PharmGuard® Server. De standaardwaarde is 300 seconden. 
Wanneer de AliveReportInterval-instellingsparameter wordt 
aangepast, moet deze PGI-parameter mogelijk ook worden 
aangepast om de bijgewerkte serverwaarde weer te geven.

StateSaveIntervalInSeconds Het aantal seconden tussen de periodieke opslag van de status.

Standaardwaarde: 15 seconden.

Tabel 2 Algemene berichtenconfiguratieparameters
Parameter Beschrijving

ClientIdentifier Identifier van de organisatie die met dit exemplaar van PGI is 
geassocieerd. Deze waarde wordt weergegeven als de waarde in 
het veld PID 3(1).4 (PatientIdentifierList(1).AssigningAuthority) van 
alle uitgaande IHE-berichten.

Standaardwaarde: (leeg)

Geldige waarde: Tekenreeks tussen 1 en 100 tekens.

DeviceInactivityLimitInDays Het aantal dagen zonder gebruik van het toestel dat moet verstrijken 
voordat de toestelgegevens permanent uit PGI worden verwijderd. 

Standaardwaarde: 30 dagen.

Geldige waarden: 14 tot 360.

DefaultPatientIdentifier Definieert de PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber)-waarde voor alle 
uitgaande IHE-berichten.

Standaardwaarde: String '0'

Geldige waarden: Strings met maximaal 15 tekens zonder spaties.

BELANGRIJK! Wijzig deze parameter niet zonder hulp van de 
technische ondersteuning van Smiths Medical.
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Tabel 3 Logboekbestand configuratieparameters
Parameter Beschrijving

MaxLogFileSizeInMB Maximum grootte van een bepaald logboekbestand in de 
logboekbestandsset. 

Standaardwaarden: 

HL7-logboekregistratie: 250

Logboekregistratie onverwerkt item: 250

Geldige waarden: Moeten groter zijn dan nul.

MaxLogFileAgeInHours Maximum leeftijd van een bestand in de logboekbestandsset. 

Wanneer deze parameter is ingesteld, wordt het huidige logboekbestand 
gesloten nadat deze leeftijd is bereikt en wordt het volgende 
logboekbestand geopend voor wegschrijven door een nieuw bestand 
te openen of door het oudste bestand te overschrijven wanneer het 
maximum aantal bestanden is bereikt. 

Standaardwaarden: 

HL7-logboekregistratie: 24

Logboekregistratie onverwerkt item: 24

MaxLogFileCount Maximum aantal logboekbestanden om bij te houden. Wanneer het 
maximum aantal is bereikt, worden de oudste bestanden verwijderd.

Standaardwaarden: 

HL7-logboekregistratie: 30

Logboekregistratie onverwerkt item: 30

MaxFlushTimeInSeconds Aantal seconden voordat de gegevens in het geheugen naar de 
logboekbestanden worden weggeschreven.

Standaardwaarde: Wegschrijven wordt gedaan na elke schrijfactie voor 
alle PGI-logboekregistraties.

EncryptData Logbestanden zijn standaard versleuteld. Deze parameter is niet in de 
lijst opgenomen. Voeg de parameter toe en stel de waarde in op false 
om de versleuteling uit te schakelen.

Configuratieparameters voor uitgaande verbinding
PharmGuard® Interoperability verstuurt IHE-berichten naar het ziekenhuissysteem via een uitgaande  
TCP/IP-verbinding. Er kunnen meerdere uitgaande verbindingen worden gedefinieerd, elk met een unieke 
set ondersteunde IHE-berichtenprofielen, hanteringskenmerken voor berichten en bevestigingen, en 
berichtenlogboekbestanden. 

Onthoud dat er TCP-verbindingsparameters van een lager niveau zijn die voor zowel inkomende als uitgaande 
verbindingen kunnen worden gespecificeerd. Raadpleeg hoofdstuk Algemene TCP/IP-configuratieparameters, 
op pagina 18 voor meer informatie.
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Tabel 4 Configuratieparameters voor uitgaande verbinding
Parameter Beschrijving

Name Naam verbinding. 

Standaard: De standaard PGI-configuratie bevat de volgende uitgaande 
verbindingen: 'Main_Out', 'PIV_Out', 'MEMDMC Out'. Elke verbindingsnaam 
moet worden gespecificeerd en moet uniek zijn.

Port Verbindingspoort. 

Standaard: De volgende poorten worden standaard gedefinieerd: 2000, 
2001, 2002. Moet worden gespecificeerd.

Opmerking: Wanneer de MDS de PGI-invoegtoepassing niet laadt, 
moet worden gecontroleerd of de poort conflicteert met andere 
actieve services. Bijvoorbeeld Windows Messaging Service gebruikt 
normaal gesproken de poorten 2101, 2103 en 2105. Geadviseerd 
wordt deze poorten te vermijden.

Host Standaard: localhost. Moet worden gespecificeerd.

Geldige waarde: Tekenreeks die een geldige IPv4, IPv6-adres of 
hostnaam definieert. 

Profile Definieert een bepaald IHE-profiel dat door deze verbinding wordt 
ondersteund. Een uitgaande verbinding ondersteunt een of meerdere 
van de volgende profielen: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC. Zie voor meer 
informatie Profielconfiguratieparameters, op pagina 19.

MLLP Specificeert dat berichten die via deze verbinding worden afgegeven, 
worden gecodeerd in het Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). 
Zie voor meer informatie MLLP-parameters op pagina 22.

Spooler Identificeert het directorypad waar de PGI-spoolerbestanden staan. 
Zie voor meer informatie Tabel 11 Spooler-parameters op pagina 22.

AckErrrorAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er een HL7-bevestiging 
wordt ontvangen van het ziekenhuissysteem dat er een fout is opgetreden 
(MSA-1-bevestigingscode van AE of CE). 

Mogelijke waarden: Retry, Discard

Standaardwaarde: Retry

AckRejectAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er een HL7-bevestiging 
wordt ontvangen van het ziekenhuissysteem dat er een fout is opgetreden 
(MSA-1-bevestigingscode van AR of CR).

Mogelijke waarden: Retry, Discard

Standaardwaarde: Retry

AckEmptyAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er een HL7-bevestiging wordt 
ontvangen van het ziekenhuissysteem zonder een MSA-1-bevestigingscode.

Mogelijke waarden: Retry, Discard

Standaardwaarde: Retry

AckOtherAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er een HL7-bevestiging 
wordt ontvangen van het ziekenhuissysteem die niet door PGI kan 
worden geparseerd.

Mogelijke waarden: Retry, Discard

Standaardwaarde: Retry
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Parameter Beschrijving

NoAckAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er geen HL7-bevestiging 
wordt ontvangen. 

Mogelijke waarden: Retry, Discard

Standaardwaarde: Retry

BadMsgIdAction Specificeert PGI-berichtenafhandeling wanneer er een HL7-bevestiging 
wordt ontvangen van het ziekenhuissysteem waarbij de teruggestuurde 
bericht-id niet overeenkomt met de bericht-id van het verstuurde bericht 
(MSA-2 MessageControl ID komt niet overeen met MSH-10 van het 
uitgaande bericht).

Mogelijke waarden: Complete, Retry of Discard

Standaardwaarde: Complete

MaxRetries Maximum aantal malen dat wordt getracht een bericht opnieuw te 
versturen wanneer er sprake is van een TCP-fout.

Standaardwaarde: 0

MsgRetryIntervalInSeconds De tijd in seconden die moet worden gewacht tussen verzendpogingen 
van een bericht. Na elke poging wordt altijd een verbreken/verbinden-
handeling uitgevoerd.

Standaardwaarde: 0

ConnRetryIntervalInSeconds De tijd in seconden die moet worden gewacht tussen verbindingspogingen.

Standaardwaarde: 5 seconden.

ConnectTimeoutInSeconds De toegestane tijdsduur om een verbinding te maken.

Standaardwaarde: 5 seconden.

IdleTimeoutInSeconds De tijdsduur om een verbinding open te houden zonder uitgaande 
berichten voordat deze automatisch wordt gesloten. Wanneer dit niet is 
gespecificeerd, blijft de verbinding onbeperkt open.

Standaardwaarde: Blijft onbeperkt open.

RcvTimeoutInSeconds De tijd waarbinnen bytes moeten worden ontvangen. De verbinding 
wordt gesloten wanneer deze time-out wordt overschreden.

Standaardwaarde: 5 seconden

SslEnabled Ingesteld op true wanneer Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer 
Security (TLS) is ingeschakeld.

Standaardwaarde: False

lgnoredErrors Het soort SSL-fouten dat genegeerd moet worden. 

Waarden: 

0 - Geen fouten

1 - Geen extern certificaat beschikbaar

2 - Namen externe certificaten stemmen niet overeen

4 - Fouten in keten extern certificaat

ClientCertificate De uitgever van het gebruikte certificaat. Stel deze waarde in om SSL in 
te schakelen voor de verbinding.
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Configuratieparameters voor inkomende verbinding
PharmGuard® Interoperability ontvangt IHE-berichten van het ziekenhuissysteem via een inkomende 
verbinding. Er kunnen meerdere inkomende verbindingen worden gedefinieerd, elk met een unieke set 
ondersteunde IHE-berichtenprofielen, TCP/IP-parameters en berichtenlogboekbestanden. 

Onthoud dat er TCP-verbindingsparameters van een lager niveau zijn die voor zowel inkomende als uitgaande 
verbindingen kunnen worden gespecificeerd. Zie Algemene TCP/IP-configuratieparameters op pagina 18 
voor meer informatie.

Tabel 5 Configuratieparameters voor inkomende verbinding
Parameter Beschrijving

Name Naam verbinding. 

Standaard: 'PIV_In', 'MEMLS_In'. Verbindingsnamen moeten worden gespecificeerd en 
moeten voor elke verbinding uniek zijn. 

Port Verbindingspoort. 

Standaard: 2010 en 2011. Moet voor elke verbinding worden gespecificeerd.

Opmerking: Wanneer de MDS de PGI-invoegtoepassing niet laadt, moet worden 
gecontroleerd of de poort conflicteert met andere actieve services. Bijvoorbeeld 
Windows Messaging Service gebruikt normaal gesproken de poorten 2101, 2103 
en 2105. Geadviseerd wordt deze poorten te vermijden.

Profile Definieert een bepaald IHE-profiel dat door deze verbinding wordt ondersteund. 
Een inkomende verbinding ondersteunt een of meerdere van de volgende profielen: 
PIV, MEMLS. Zie voor meer informatie Algemene TCP/IP-configuratieparameters op 
pagina 18.

MLLP Specificeert dat berichten die via deze verbinding worden afgegeven, worden 
gecodeerd in het MLLP-protocol. Zie voor meer informatie Tabel 10 MLLP-parameters 
op pagina 22.

PIV Specificeert de specifieke configuratieparameters die betrekking hebben op de 
verwerking van Smart Pump Programming (PIV). Zie voor meer informatie Tabel 9 PIV-
configuratieparameters op pagina 20.

Backlog Het maximum aantal lopende inkomende verbindingsverzoeken. 

Standaardwaarde: 100

TimeoutInSeconds De tijd waarbinnen bytes moeten worden ontvangen. De verbinding wordt gesloten 
wanneer deze time-out optreedt. Wanneer dit niet is gespecificeerd, wordt standaard 
serversemantiek van het besturingssysteem gebruikt.

Standaardwaarde: Waarde besturingssysteem server.

InitialTimeoutInSeconds Aanvankelijke time-out tussen het moment dat de verbinding tot stand wordt 
gebracht en wanneer de eerste bytes moeten zijn ontvangen. De verbinding wordt 
gesloten wanneer deze time-outwaarde wordt overschreden. Wanneer dit niet 
is gespecificeerd, wordt standaard serversemantiek van het besturingssysteem 
gebruikt.

Standaardwaarde: Waarde besturingssysteem server.

ServerCertificate Uitgever van het certificaat voor deze verbinding. Ingesteld op een waarde 
waarmee SSL wordt ingeschakeld voor inkomende verbindingen. Wanneer dit niet is 
gespecificeerd, wordt SSL niet ingeschakeld.

Standaardwaarde: (leeg) (SSL niet ingeschakeld)
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Parameter Beschrijving

ClientAuthentication 
Certificate

Het certificaat dat voor verificatie van de client wordt gebruikt.

IgnoreClientErrors Fouten in het SSL-beleid die door de client genegeerd moeten worden.  
Als ClientAuthenticationCertificate niet is ingesteld, moet 
RemoteCertificateNotAvailable (1) ingesteld worden.

CertificateRevocationCheck Bij verificatie van het SSL-certificaat wordt een certificaatintrekkingslijst gebruikt als 
dit is ingesteld op true.

Algemene TCP/IP-configuratieparameters
De volgende parameters zijn algemeen voor configuratie van zowel een inkomende als uitgaande verbinding.

Tabel 6 Algemene TCP/IP-configuratieparameters

Parameter Beschrijving

Adapter Wanneer er voor het systeem meerdere netwerkadapters zijn geconfigureerd, wordt 
deze parameter gebruikt om de te gebruiken adapter te specificeren. Als deze waarde 
niet is gespecificeerd, mag elke netwerkadapter worden gebruikt. 

Standaardwaarde: Gebruik een willekeurige netwerkadapter.

LingerTimeInSeconds Specificeert de tijdsduur dat een verbinding open blijft nadat deze is gesloten en er 
nog gegevens moeten worden verzonden. Als dit niet is gespecificeerd, is de extra 
tijd uitgeschakeld.

Standaardwaarde: Niet gespecificeerd (extra tijd niet ingeschakeld).

Nagle Ingesteld op true om elk pakket gegevens onmiddellijk na een verzoek daartoe te 
verzenden. Gebruik anders het Nagle-algoritme om kleine pakketten te combineren.

Standaardwaarde: False (gebruik Nagle-algoritme).

Ipv6 Ingesteld op true wanneer de verbinding IPv6 gebruikt. Wanneer dit niet is gespecificeerd, 
wordt IPv4 gebruikt.

Standaardwaarde: False (gebruik Ipv4).

RcvBufferSize Specificeert de omvang van de socketontvangstbuffer in bytes. Wanneer dit niet is 
gespecificeerd, wordt een standaardgrootte van 8192 gebruikt.

Standaardwaarde: 8192

XmtBuffersize Specificeert de omvang van de socketverzendbuffer. Wanneer dit niet is gespecificeerd, 
wordt een standaardgrootte van 8192 gebruikt.

Standaardwaarde: 8192

DumpRxData Ingesteld op true om diagnostische logboekregistratie van door de verbinding ontvangen 
bytes mogelijk te maken. Wanneer dit niet is gespecificeerd, is de waarde false.

Standaardwaarde: False.

DumpTxData Ingesteld op true om diagnostische logboekregistratie van door de verbinding verzonden 
bytes mogelijk te maken. Wanneer dit niet is gespecificeerd, is de waarde false.

Standaardwaarde: False.
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Parameter Beschrijving

EnableStrongCrypto Ingesteld op true om alleen de laatste versies van SSL/TLS in te schakelen die 
moeten worden gebruikt op een verbinding die SSL/TLS gebruikt. Wanneer dit niet 
is gespecificeerd, is de waarde false en wordt het standaardprotocol, normaal gesproken 
SSL 3.0 of TLS 1.0, gebruikt.

Standaardwaarde: False

Profielconfiguratieparameters

Tabel 7 Profielconfiguratieparameters
Parameter Beschrijving

Name Identificeert het IHE-profiel (IHE-berichttypes) dat door dit profiel wordt verwerkt.

Standaardwaarde: (leeg) (er moet één profieltype worden gespecificeerd).

Geldige waarden: 

Uitgaande verbinding: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Inkomende verbinding: PIV, MEMLS

Version Specificeert de IHE-berichtversie die overeenkomt met het gespecificeerde profiel. Neem 
voor meer informatie contact op met de administrator van het medische informatiesysteem.

Wanneer de versie niet is gespecificeerd, is de standaardwaarde '1'.

ExpirationInSeconds Uitgaande IHE-berichten die ouder zijn dan deze drempelwaarde worden door PGI 
verwijderd en niet naar het ziekenhuissysteem verzonden.

Standaardwaarde: 7 dagen (604800 seconden).

Encoding De in het veld MSH-18 ingestelde coderingswaarde geldt voor alle uitgaande 
IHE-berichten.

Standaardwaarde: 'UNICODE UTF-8'

Geldige waarden: 'UNICODE UTF-8'

MessageParameters Parameters die normaal gesproken worden gebruikt om de MSH-velden van uitgaande 
IHE-berichten in te vullen. Elk profiel kan zijn eigen unieke berichtparameters 
specificeren. Zie voor meer informatie Tabel 8 IHE-berichtparameters op pagina 20.
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IHE-berichtparameters

Tabel 8 IHE-berichtparameters
Parameter Beschrijving

SendingFacility Waarde om in te stellen in MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Standaardwaarde: (leeg).

Geldige waarde: Tekenreeks met een lengte van 1 tot 277 tekens.

ReceivingApplication Waarde om in te stellen in MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Standaardwaarde: (leeg).

Geldige waarde: Tekenreeks met een lengte van 1 tot 277 tekens.

ReceivingFacility Waarde om in te stellen in MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Standaardwaarde: (leeg).

Geldige waarde: Tekenreeks met een lengte van 1 tot 277 tekens.

ProcessingIdentifier Waarde om in te stellen in MSH-11 (Processing Identifier)

Standaardwaarde: 'P'

Geldige waarde: 'P', 'T' of 'D'

PIV-configuratieparameters

Tabel 9 PIV-configuratieparameters

Parameter Beschrijving
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Bepaalt hoe de infusieduur wordt afgeleid. Indien true wordt de 

infusieduur berekend op basis van het PIV-bericht te infunderen 
volume (RXG-5-veld (Give Amount-Minimum)), gedeeld 
door de infusiesnelheid (OBX-5-veld van het 157784^MDC 
FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX-segment). Daarnaast worden, 
wanneer deze parameter true is, PIV-berichten zonder een 
157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX-segment 
afgewezen door PGI. Wanneer false wordt de infusieduur 
afgeleid van het TQ1-13-veld (Occurrence Duration). 

Opmerking: Zelfs als deze parameter is ingesteld als true, 
zal de aanwezigheid van een niet-leeg TQ1-13-veld in het 
PIV-bericht voorrang krijgen boven deze instelling en 
wordt de infusieduur afgeleid van de TQ1-13-waarde.

Standaardwaarde: False.

Geldige waarde: True of False.
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Parameter Beschrijving
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Bepaalt hoe PGI de serienummerinformatie van het toestel in 

het PIV-berichtensegment 69986^MDC_DEV_PUMP_INFUS_
VMD^MDC OBX valideert en van welke berichtvelden het 
serienummer van het toestel wordt verkregen. 

Wanneer ingesteld op 'EI-1': het serienummer van het toestel 
wordt afgeleid van het veld OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. 
EntityIdentifier). Daarnaast gelden de volgende valideringsregels:

• OBX-18.1 moet een niet-lege waarde hebben.

• OBX-18.3 moet de waarde '001A010000000001' hebben.

• OBX-18.4 moet de waarde “EUI-64” hebben.

Wanneer ingesteld op 'EI-3': het serienummer van het toestel 
wordt afgeleid van het veld OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.
UniversalID). Daarnaast gelden de volgende valideringsregels:

• OBX 18.3 moet een niet-lege, alfanumerieke waarde hebben.

• OBX 18.4 moet de waarde 'Smiths Medical' hebben.

Standaardwaarde: 'EI-1'.

Geldige waarde: 'EI-1' of 'EI-3'.
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Geeft aan of de waarde RXG 4.1 of RXG 4.2 uit het PIV-verzoek 

moet worden gebruikt als de waarde die overeenkomt met de 
medicatiebibliotheek.

Standaardwaarde: 'RXG-4.1'.

Geldige waarde: 'RXG-4.1', 'RXG-4.2'.
UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Wanneer ingesteld op true wordt het bestelnummer dat op 

het PIV-inputverzoek is aangegeven, opgenomen in de DEC- 
en IPEC-berichten die voor de bijbehorende infusie worden 
gegenereerd. Het bestelnummer wordt opgeslagen in het veld 
OBR-2 (PlacerOrderNumber) in de berichten.

AppAckOnUserAccept Als dit op true wordt ingesteld, wordt het PIV-verzoek 
bevestigd als de arts heeft aangegeven dat hij/zij met de 
opdracht wil doorgaan. Deze optie wordt genegeerd op 
pompen waarop deze functie niet wordt ondersteund. Als 
dit op false wordt ingesteld, wordt het PIV-verzoek bevestigd 
zodra de pomp de opdracht ontvangt en valideert. 

Standaardwaarde: False. 

Geldige waarde: True of False.
MaxRequestAgeInSeconds Maximum leeftijd waarop een input-PIV-verzoek wordt 

verwerkt. PIV-berichten die ouder zijn dan deze leeftijddrempel 
worden verwijderd en niet verwerkt. Normaal gesproken wordt 
een aanvraagbevestiging die een time-out aangeeft, naar het 
ziekenhuissysteem verzonden wanneer dit gebeurt.

Standaardwaarde: 120 (2 minuten).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Time-outwaarde voor applicatieberichten die naar de pomp 

worden gezonden. Deze waarde moet een paar seconden hoger 
worden ingesteld dan de AppMsgTimeoutInSeconds-parameter in 
de MDSIncomingConfig-sectie. Wijzig deze parameter niet zonder 
overleg met de technische ondersteuning van Smiths Medical.

Standaardwaarde: 70 seconden.
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MLLP-parameters
Configuratieparameters die worden geassocieerd met het Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Alle door 
PGI gegenereerde, uitgaande IHE-berichten worden omkaderd met behulp van dit protocol. 

BELANGRIJK! Deze parameters mogen niet worden gewijzigd zonder overleg met de technische 
ondersteuning van Smiths Medical.

Tabel 10 MLLP-parameters

Parameter Beschrijving
StartBlock Bytecode die de start van een blok aanduidt 

Standaardwaarde: 11

Geldige waarde: Elk 8-bits, niet-ondertekend, geheel getal 

EndBlock Bytecode die het einde van een blok aanduidt

Standaardwaarde: 20

Geldige waarde: Elk 8-bits, niet-ondertekend, geheel getal
EndData Bytecode die het einde van gegevens aanduidt 

Standaardwaarde: 13

Geldige waarde: elk 8-bits, niet-ondertekend, geheel getal

Tabel 11 Spooler-parameters
Parameter Beschrijving

Path Identificeert het directorypad waar de PGI-spoolerbestanden staan. 

Standaardwaarde: Wanneer niet aanwezig worden de bestanden opgeslagen in het 
'{ApplicationData}\Smiths Medical\Interop'-pad (normaal gesproken C:\ProgramData\). 
Anders worden de bestanden opgeslagen met behulp van het pad dat door dit element 
wordt gespecificeerd. 

MaxFileSizeInMB Maximum grootte in megabytes van een bepaald spoolbestand in de spoolbestandsset.

Standaardwaarde: 10 MB

MaxFileAgeInHours Maximum leeftijd in uren van een spoolbestand in de spoolbestandsset. Bestanden 
die ouder zijn dan deze waarde worden overschreven door nieuwe gegevens wanneer 
deze parameter is ingesteld. Wanneer dit niet is gespecificeerd, wordt er geen maximum 
leeftijd gehanteerd.

Standaardwaarde: (leeg).

MaxFileCount Maximum aantal spoolbestanden dat in een spoolbestandsset moet worden bewaard. 
Wanneer het maximum is bereikt, wordt het oudste bestand verwijderd en door een 
nieuwer bestand vervangen. Wanneer dit niet is gespecificeerd, wordt er geen maximum 
bestandsaantal gehanteerd).

Standaardwaarde: (leeg)

AppendSession Geeft aan of het moet worden toegevoegd aan een bestaand spoolbestand of dat er een 
nieuw bestand moet worden geopend bij het initialiseren van de spooler. Wanneer dit 
niet is gespecificeerd, is de waarde true.

Standaardwaarde: True.
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Hoofdstuk 3  Bewaken van PharmGuard® Interoperability 

Het PharmGuard® Interoperability-logboekbestand weergeven
PharmGuard® Interoperability zet berichten in een logboekbestand wanneer het tijdens gebruik fouten of 
waarschuwingen detecteert.

PharmGuard® Interoperability-statusmeldingsattenderingen
• PharmGuard® Interoperability geleidt specifieke fouten, ook wel 

statusmeldingsattenderingen genoemd, naar PharmGuard® Server voor opname in de 
PharmGuard® Server-activiteitstraceringsrapporten. 

• De PharmGuard® Interoperability-events in dit rapport zijn voorzien van traceringscodes die 
beginnen met “CO”. Deze worden normaal gesproken gegenereerd om de volgende redenen:

• Er zijn fouten opgetreden bij het opslaan of herstellen van de interne status van PGI.

• Er is een interne fout opgetreden waarvoor assistentie van de technische ondersteuning van 
Smiths Medical vereist is.

Opmerking: Tabel 12 vermeldt de PGI-eventtraceringscodes en beschrijvingen voor PGI. De waarden tussen 
accolades '{ }' vertegenwoordigen tijdelijke aanduidingen voor gegevens die specifiek voor dat event zijn.

Tabel 12 PharmGuard® Interoperability Eventtraceringscode
Eventtracerings-
code Bericht Consequenties

CO001 Storing DataStage-update voor toestel: {0}.  
Fout: {1}.

Wanneer het toestel bezig is met infunderen 
worden aanvullende gegevens voor de huidige 
infusie die door het toestel in het bericht wordt 
verzonden, niet gerapporteerd. Alarmen en de 
online/offline-status van het toestel worden 
nog wel gerapporteerd. De rapportage van 
infuusgegevens wordt hervat zodra er een nieuw 
infuus met het toestel wordt gestart.

CO003 {0} Validatie bericht mislukt.  
Toestel: {3}, Fout: ‘{1}‘, Bericht: ‘{2}‘.

Wanneer het toestel bezig is met infunderen 
worden aanvullende gegevens voor de huidige 
infusie die door het toestel in het bericht wordt 
verzonden, niet gerapporteerd. Alarmen en de 
online/offline-status van het toestel worden 
nog wel gerapporteerd. De rapportage van 
infuusgegevens wordt hervat zodra er een nieuw 
infuus met het toestel wordt gestart.

CO009 Interne verwerkingsfout: {0}.

Er is een interne verwerkingsfout opgetreden. 
Afhankelijk van het soort fout kan handmatige 
interventie van een Smiths Medical-technicus 
nodig zijn.

CO011 Geen HL7-verbindingen geconfigureerd. Geen inkomende of uitgaande verbindingen 
aanwezig in de PGI-configuratie.

CO012 Geen berichttypen geconfigureerd voor de 
verbinding ‘{0}‘.

Geen IHE-profielen gespecificeerd in de 
PGI-configuratie.

CO013 RPGI-configuratie is ongeldig. Fout: ‘{0}‘. PGI-configuratie is ongeldig. Fout: '{0}'
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Eventtracerings-
code Bericht Consequenties

CO014 Onverwachte fout bij verwerking bericht.  
Fout: ‘{0}’, Bericht: ‘{1}’.

PGI heeft een onverwachte fout geconstateerd 
tijdens de verwerking van een toestelbericht.

CO015 Bestand in opgeslagen toestand is beschadigd. 
Fout: '{0}'

Opgeslagen PGI-statusbestand is beschadigd. 
PGI kan blijven draaien, maar kan in geval van een 
herstart van de server de status niet herstellen.

CO016
Crash detected on the previous run of the 
server (Crash gedetecteerd op de vorige run 
van de server).

PGI heeft tijdens herstel een crash gedetecteerd. 
PGI zal mogelijk niet kunnen herstellen vanaf de 
opgeslagen statusbestanden.

CO017 Unable to save state data. Error: (Kan geen 
statusgegevens opslaan. Fout:) '{0}'

Opgeslagen PGI-statusbestand is beschadigd. 
PGI kan blijven draaien, maar kan in geval van een 
herstart van de server de status niet herstellen.

CO018 Failure attempting to recover state. Error: 
(Statusherstelpoging mislukt. Fout:) '{0}'

PGI kan tijdens een herstart de status niet 
herstellen. Afhankelijk van het soort fout kan PGI 
stoppen of starten in een geïnitialiseerde status.

CO019 State recovery succeeded (Statusherstel 
geslaagd).

PGI heeft met succes de status hersteld.

CO020
Starting with no existing infusion 
state data (Starten zonder bestaande 
infusiestatusgegevens).

PGI kon de status niet herstellen. Het startte in 
plaats daarvan in een geïnitialiseerde status, 
hetgeen betekent dat PGI niet kan rapporteren 
over infusies die op het moment van herstart 
bezig waren.

CO021 Connection error. (Verbindingsfout.) 
Verbinding: '{0}'. Fout: '{1}'

PGI detecteerde fouten tijdens het verbinden 
met het ziekenhuissysteem.

CO022 Authentication configuration error 
(Fout verificatie configuratie).

Beveiligingsfouten gedetecteerd. PGI zal 
uitschakelen.

CO023 Fout gegevensopslag Fout geconstateerd bij schrijven naar log.

CO024
Hiaat toestelbericht gedetecteerd.  
Toestel-ID = '{0}' Bericht-ID = '{1}' Bericht-ID van 
laatste verwerkte event = '{2}'. 

Hiaat in berichtenstroom pomp gedetecteerd. PGI 
staakt verdere rapportage over dit infuus. 

CO025 AMU-uitzondering voor PIV-verzoek '{0}'. {1}. Fout gedetecteerd bij verwerking van verzoek 
Smart Pump-programmering.

CO026 Geen AMU-bibliotheken gevonden op 
doelserver. 

SSP-verzoek kan niet verwerkt worden. 
Medicatiebibliotheken kunnen niet op de server 
worden geïnstalleerd.

CO027 Kan bibliotheek niet laden voor toestel '{0}' 
voor PIV-verzoek '{1}'. 

SPP-verzoek kan niet verwerkt worden vanwege 
fout bij laden van medicatiebibliotheek op server.

Opmerking: Raadpleeg de PharmGuard® Server-gebruikers- en administratorhandleiding voor meer informatie 
over de activiteittraceringsrapporten.



    Bewaken van PharmGuard® Interoperability Pagina 25

PharmGuard® Interoperability-prestatieoverwegingen
PGI-berichtenaudit-, logboek- en spoolerbestanden kunnen na verloop van tijd behoorlijk groot worden. 
Verplaats deze bestanden naar een aparte schijf of een apart schijfvolume voor optimale prestaties.

PharmGuard® Interoperability-hersteloverwegingen
PharmGuard® Interoperability fungeert als een tussenstation voor verzending van gegevens tussen Smiths 
Medical-infuuspompen en uw ziekenhuissysteem. Het is niet bedoeld voor langetermijnopslag van IHE-
berichten die naar uw systemen worden verzonden. 

In de volgende secties wordt beschreven hoe PharmGuard® Interoperability herstelt na de volgende foutscenario's:

• Medical Device Server is gestopt.

• Verlies van de netwerkconnectiviteit tussen PharmGuard® Interoperability en het ziekenhuissysteem.

• Storingen PharmGuard® Server.

• Herstelfouten PharmGuard® Interoperability gedetecteerd terwijl PharmGuard® Interoperability de 
interne status opslaat of herstelt.

Medical Device Server is gestopt.
Wanneer de Medical Device Server (MDS) Windows-service is gestopt, plaatsen de pompen alle 
toestelberichten intern in een wachtrij tot de MDS-service opnieuw wordt gestart. Zodra de MDS opnieuw 
is gestart, worden de wachtrijberichten naar PGI verzonden en worden er bijbehorende IHE-berichten 
gegenereerd en naar het ziekenhuissysteem verstuurd.

Verlies van de netwerkconnectiviteit tussen PharmGuard® Interoperability en het ziekenhuissysteem
PharmGuard® Interoperability schrijft alle IHE-berichten die tijdens de periode zonder verbinding zijn 
gegenereerd, weg naar de spoolerbestanden. Zodra de verbinding tussen PGI en het ziekenhuissysteem 
is hersteld, stuurt PGI de gespoolde IHE-berichten naar het ziekenhuissysteem in de volgorde waarin zij 
door PGI werden gegenereerd.

Opmerkingen: 

• PharmGuard® Interoperability-configuratieparameters controleren de maximum 
spoolerbestandsgrootte en/of -leeftijd van de berichten. Zodra de limieten zijn bereikt, zal PGI 
de oudste berichten overschrijven met de nieuwste berichten. In een dergelijk geval ziet het 
ziekenhuissysteem na opnieuw verbinden met PGI leemtes in IHE-berichten.

• PharmGuard® Interoperability is standaard geconfigureerd om te wachten op een bevestiging 
(ACK) van het ziekenhuissysteem voordat het volgende IHE-bericht wordt verzonden en zal alle 
volgende berichten in een wachtrij plaatsen wanneer er voor een bepaald bericht geen ACK of 
een negatieve bevestiging (NACK) wordt ontvangen.

• De IHE-specificatie vereist dat er na ontvangst van elk IHE-bericht altijd een bevestigingsbericht 
wordt verzonden.

• Voorkom verzending van verouderde berichten naar het ziekenhuissysteem door de 
ExpirationInSeconds-profielconfiguratieparameter in te stellen op een passende waarde.
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PharmGuard® Server-storingen
Als onderdeel van de herstart van de verwerking door de server zal PharmGuard® Interoperability 
automatisch de lopende updates toepassen die bezig waren op het moment dat de server afsloot.

PharmGuard® Interoperability Herstel na storingen
Wanneer PharmGuard® Interoperability de status niet kan herstellen na een server- of MDS-storing en 
-herstart, zal PGI trachten de status automatisch te initialiseren en de conditie te rapporteren via een 
statusmeldingsattendering. Wanneer hiervan sprake is, zal PGI de rapportage over alle actieve infusies 
op het moment van de storing staken. Infusies die na de storing zijn gestart, worden wel gerapporteerd.

Wanneer PharmGuard® Interoperability zichzelf niet kan initialiseren, wordt een afsluiting van de MDS 
geforceerd en is PGI niet beschikbaar tot het probleem wordt opgelost. Voorbeelden van problemen 
waarvoor handmatige interventie nodig is voordat MDS en PGI weer kunnen draaien, zijn:

• 'Disk full'-conditie op schijven met de opgeslagen PGI-statusbestanden.

• Fouten bij het verkrijgen van toegang tot de opgeslagen statusbestanden vanwege exclusieve 
toegang door andere applicaties, d.w.z. bestandsback-upapplicaties.

Ziekenhuissysteemoverwegingen
Raadpleeg de leverancier van uw ziekenhuissysteem voor aanvullende overwegingen ten aanzien van  
PGI-herstel en IHE-berichtenverwerking.

Gevoelige informatie
Hoewel de pompen geen gevoelige informatie opslaan, kan er gevoelige informatie worden toegevoegd 
aan velden die de klant kan definiëren, zoals het medicatieprogramma. PGI wijzigt of maskeert de waarden 
in deze velden niet en communiceert deze zoals ze zijn naar uw ziekenhuissysteem. Gegevens van deze aard 
kunnen ook in PGI-berichtenarchief- en logboekbestanden verschijnen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om informatie in deze velden te beheren en de juiste 
beveiligingsmaatregelen in te stellen en te implementeren om onnodige openbaarmaking van gevoelige 
informatie te voorkomen.

Opmerking: PharmGuard® Interoperability slaat geen patiëntinformatie uit PIV of MEMLS-berichten  
(in een logboekbestand) op.
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