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Teknisk hjälp
Om du har kommentarer eller frågor avseende användningen av PharmGuard® Interoperability kan du 
ringa numret nedan, eller kontakta din lokala Smiths Medical-kundtjänst. Smiths Medical kan hjälpa till med 
användningen av PharmGuard® Interoperability.

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

 Europeisk representant
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannien
Tel: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Symboler

Se bruksanvisningen

Satskod

Katalognummer

Tillverkare

Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen

http://www.smiths-medical.com
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Viktig information om denna handbok
PharmGuard® Interoperability administratörshandbok är avsedd för systemadministratörer, kliniska tekniker 
och IT-personal. Vi rekommenderar att personalen som ansvarar för att underhålla och administrera 
PharmGuard® Interoperability software (PGI) har en bakgrund inom IT-infrastruktur, IT-drift och teknisk support. 

Denna handbok inkluderar allmänna instruktioner och riktlinjer för rutinmässig administration och underhåll 
av PharmGuard® Interoperability och täcker de vanligaste uppgifterna som krävs för att hålla PGI-systemet 
i bra skick. Den hanterar rutinmässiga övervakningsuppgifter, rutinmässiga administrativa uppgifter 
(t.ex. säkerhetskopiering och filunderhåll) och återhämtning från fel.

Denna handbok täcker endast administration av PharmGuard® Interoperability. Handboken innehåller inte 
information om användning av PharmGuard® Interoperability, användarinstruktioner för PGI finns istället 
i PharmGuard® Interoperability teknisk användarhandbok.

Specifika pumpmodeller som nämns i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga i ditt område. Rådgör 
med din Smiths Medicals-representant för ytterligare information.
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Ordlista
Term Definition

Alert Communication Management (ACM) IHE-profil för rapportering av varningar (larm och information) från 
en enhet till ett larmhanteringssystem.

ACM End Active Alarm, meddelande Ett meddelande av typen ACM Report Alert som indikerar att ett 
larm har slutat.

ACM Latch Active Alarm, meddelande Ett meddelande av typen ACM Report Alert som anger att ett larm har 
varit låst (fortfarande aktivt, men har åsidosatts av ett larm med högre 
prioritet).

ACM Report Alert, meddelande Ett ACM-meddelande som rapporterar en varning från en enhet på 
ett sätt som stämmer överens med IHE.

ACM Silence Active Alarm, meddelande Ett meddelande av typen ACM Report Alert som indikerar att ett 
larm har stängs av.

ACM Start Active Alarm, meddelande Ett meddelande av typen ACM Report Alert som indikerar att ett 
larm har startat.

Device Enterprise Communication (DEC) IHE-profil för kommunikation av enhetsdata till ett sjukhussystem, 
som normalt sker regelbundet.

DEC Communicate PCD Data, 
meddelande

Ett DEC-meddelande som kommunicerar enhetsdata på ett sätt som 
stämmer överens med IHE.

Enhetshändelse, meddelande Ett meddelande som genereras direkt av en enhet, t.ex. en infusionspump.
Dessa meddelanden sparas på pumpen.

Enhetsmeddelande Ett meddelande som genereras direkt av en enhet, t.ex. en 
infusionspump. Dessa meddelanden har ett format som är specifikt 
för enheten.

Enhetsprogrammering, meddelande Ett meddelande som används för att kommunicera parametrar för 
en infusionsorder till en pump.

Enhetsrapportering, meddelande Ett meddelande som genereras direkt av en enhet, t.ex. en infusionspump. 
Dessa meddelanden har ett format som är specifikt för enheten.

Enhetsstatus, meddelande Enhetsstatus registrerar en enhets skick vid en viss tidpunkt. 
Meddelanden om enhetsstatus innehåller data som är relevant för 
övervakning av data som förändras kontinuerligt, t.ex. levererade och 
återstående volymer. Dessa meddelanden sparas inte på enheten 
när enheten är frånkopplad från nätverket. Meddelanden om 
enhetsstatus genereras regelbundet, så ofta som en gång per minut.

Tom sträng En teckensträng som inte innehåller några tecken och har en 
längd på 0.
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Term Definition

Extern gränssnittsspecifikation (EIS) En specifikation från Smiths Medical till EMR-affärspartners, som 
dokumenterar syntax och semantik för alla inmatade och utmatade 
meddelanden som kommuniceras mellan PGI och sjukhusets system. 

EIS beskrivs i PharmGuard® Interoperability software den tekniska 
användarhandboken.

Health Level 7 (HL7) Organisationen för standarder inom sjukvården som bland annat 
definierar en standard för meddelandeformat som gör det möjligt 
för olika sjukhussystem att dela information.

Sjukhussystem "Sjukhussystem" är en term som används för att beskriva sjukhusets 
eller klinikens IT-system som kommunicerar med PGI.

Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE)

Ett initiativ av sjukvårdspersonal och industrin att förbättra sättet 
som datorsystem inom sjukvården delar information. IHE främjar 
koordinerad användning av etablerade standarder som DICOM, HL7 
och IHE-profiler för att hantera specifika kliniska behov och stödja 
optimal patientvård.

IHE Message Group Deluppsättning med IHE-meddelandetyper vars skapande styrs av 
en konfigurationsparameter i PGI IHE-gränssnittet. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

En IHE-profil för kommunikation av episodinformation om 
infusionspumpar till ett sjukhussystem.

IPEC Communicate Infusion Event 
Data, meddelande

Ett IPEC-meddelande som kommunicerar en infusionspumphändelse i 
ett format som stämmer överens med IHE.

IPEC Delivery Start, meddelande Ett IPEC-meddelande som kommunicerar infusionshändelsedata som 
beskriver en händelse av typen IPEC Delivery Start.

IPEC Delivery Stop, meddelande Ett IPEC-meddelande som kommunicerar infusionshändelsedata som 
beskriver en händelse av typen IPEC Delivery Stop.

IPEC Delivery Complete, meddelande Ett IPEC-meddelande som kommunicerar infusionshändelsedata som 
beskriver en händelse av typen IPEC Delivery Complete.

IPEC Program Cleared, meddelande Ett IPEC-meddelande som kommunicerar infusionshändelsedata som 
beskriver en händelse av typen IPEC Program Cleared.

IPEC Communicate Status Change, 
meddelande

Ett IPEC-meddelande som kommunicerar infusionshändelsedata som 
beskriver en händelse av typen IPEC Communicate Status Change.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

IHE-profil för kommunikation av program- och maskinvaruinformation 
för enheter till ett datoriserat underhållshanteringssystem.
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Term Definition

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

IHE-profil för att ta emot information om enhetens placering från ett 
lokaliseringsservicesystem som fungerar i realtid.

Medical Device Server (MDS) En komponent i PharmGuard® Server som hanterar kommunikation 
med pumparna. Den tar emot meddelanden från pumparna och 
skickar dem vidare till PGI för bearbetning. MDS är en Windows-tjänst 
som kan stoppas och startas via en applet för kontrollpaneltjänster.

PCD-03 Communicate Infusion Order En IHE PIV-transaktion för kommunikation av infusionsorder. 
Denna transaktion består av två meddelanden:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (även kallat ”PIV Message” 
eller ”PIV Request”).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment (även kallat 
”Application Acknowledgment Message”).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV är en IHE-klinisk profil som består av flera transaktioner som 
är relaterade till infusioner på plats.

IHE PCD-profilen verifiering av infusion vid vårdplatsen stödjer 
elektronisk överföring av infusionsparametrar från ett Bedside 
Computer assisted Medication Administration (BCMA) till en 
infusionspump.

PIV Pharmacy/Treatment Give, 
meddelande

Ett PIV-meddelande av typen Pharmacy/Treatment Give 
(RGV^O15^RGV_O15) används för att kommunicera parametrar för 
en infusionsorder från ett BCMA-system (Bedside Computer assisted 
Medication Administration) till PGI-gränssnittet. I IHE-terminologin är 
BCMA-systemet Infusion Order Programmer (IOP), PGI-gränssnittet är 
Infusion Order Consumer (IOC), och detta meddelande kallas PCD-03 
Communicate Infusion Order-meddelande.

PIV Accept Acknowledgment Ett bekräftelsemeddelande på första nivån (synkront) som skickas till 
BCMA-systemet för att bekräfta mottagande och första validering av ett 
PIV Pharmacy/Treatment Give-meddelande av PGI-gränssnittet.

PIV Application Acknowledgment Ett bekräftelsemeddelande på andra nivån (asynkront) som skickas 
till BCMA-systemet för att bekräfta resultatet av återstående 
bearbetning för ett PIV Pharmacy/Treatment Give-meddelande 
från pump-/serversystemet.

PharmGuard® Infusion Management 
System 

PharmGuard® Infusion Management System är en uppsättning med 
applikationer som gör det möjligt för en kund att övervaka och 
hantera sina infusionspumpar från Smiths Medical. Det fullständiga 
systemet inkluderar:

PharmGuard® Server programvara

PharmGuard® Device Reports programvara

PharmGuard® Interoperability programvara
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Term Definition

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Delen av PharmGuard®-systemet som omvandlar enhetsmeddelanden 
till externa meddelandeformat. PharmGuard® Interoperability 
hanterar första nivåns kommunikation med ett sjukhussystem för 
smart programmering av pumpar, rapportering om infusionsförlopp 
och larmrapportering.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Delen av PharmGuard®-systemet som förser klinikpersonal, medicinska 
administratörer, farmaceuter, medicintekniker och annan personal 
med specifika rapporter som är inriktade mot deras olika behov. 
Enhetsrapporterna baseras på rapportkriterier som användaren valt 
och enhetsdata i PharmGuard® Server datalager för rapportering.

PharmGuard® Server software (PGS) Delen av PharmGuard®-systemet som hanterar infusionspumpar direkt. 

PGI-IHE-gränssnitt Smiths PharmGuard® Interoperability-produkt som gör det möjligt 
för externa sjukhus-/klinikinformationssystem (sjukhussystem) 
att interagera med medicinsk utrustning från Smiths Medical 
(t.ex. infusionspumpar) på ett sätt som uppfyller kraven för IHE.

Smart Pump Programming (SPP) Ett PGI-arbetsflöde som stödjer kommunikation av infusionsorder på 
plats från ett sjukhussystem till infusionspumpar från Smiths Medical. 
Giltiga order visas på skärmen av den programmerade pumpen och 
sedan kan en kliniker bekräfta, modifiera eller avbryta infusionsordern. 
När en kliniker vidtar en åtgärd, skickas ett bekräftelsemeddelande 
tillbaka till sjukhussystemet. Ogiltiga order leder också till att ett 
negativt bekräftelsemeddelande skickas tillbaka till sjukhusets system.



    Introduktion Sida 9

Kapitel 1  Introduktion
PharmGuard® Interoperability software är en komponent i PharmGuard® Infusion Management System som 
stödjer interoperabilitet mellan infusionspumpar från Smiths Medical och kliniska informationshanteringssystem 
från tredje parter. Denna serverbaserade programvaruapplikation kommunicerar data mellan PharmGuard® Server 
och externa system åt båda håll. 

OBS! PharmGuard® Interoperability, programvaruversion 2.1 kräver en fullt fungerande installation av 
PharmGuard® Server-programvaran, version 2.4.

VIKTIGT! Data om infusionsenheten från PharmGuard® Server och PharmGuard® Interoperability får inte 
användas som enda informationskälla när beslut om behandling fattas.

Dokumentation om automatiska meddelanden
PharmGuard® Interoperability registrerar automatiskt handlingar som utförs av pumpar som är anslutna till 
servernätverket och skickar dessa meddelanden till sjukhussystemen. Meddelanden som kommuniceras av 
PGI använder IHE-meddelandeformatet.

OBS! När spårningssystemet skickar pumpens
placeringsdata till PGI, läggs dessa 
placeringsdata till i ACM-, DEC-, IPEC- 
och MEMDMC-meddelanden som genereras 
för den aktuella pumpen.

Hantering 
av utrustning

Spårning av 
tillgångar

Spårningssystem
för placering av 

medicinsk utrustning

Sjukhussystem

Smiths Medical
infusionspump

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

LarmhanteringPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

IHE-gränssnitt

Infusionstabell 
Infusionskontroller

PharmGuard®-system

2
6

3

4 5

8

7

FÖRKLARING
   1  Datapaket.
   2  Enhetsmeddelanden.
    3  IHE ACM rapportera varning, meddelanden.
    4  IHE IPEC kommunicera infusionshändelse, meddelanden.
    5  IHE DEC kommunicera PCD, meddelanden.
    6  IHE MEMDMC enhetshanteringsinformation, meddelanden.
    7  Alla IHE-meddelanden (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  IHE MEMLS rapportera observation av placering, meddelanden.

1

2

1

2

Figur 1   
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Funktion för smart pumpprogrammering
Funktionen smart pumpprogrammering (SPP) stödjer kommunikation av en begäran av typen IHE PCD-03 
Communicate Infusion Order från ett kliniskt system till en Smiths Medical infusionspump. 

Figur 2 illustrerar relationen mellan det kliniska infusionsordersystemet, PharmGuard®-systemet och pumpen 
vid bearbetning av en begäran om smart pumpprogrammering (SPP).

FÖRKLARING
1  Infusionsordersystemet skickar en förfrågan av typen IHE PCD-03 Communicate Infusion Order till PGI.
2  PGI skickar infusionsorder till PGS.
3  PGS skickar infusionsorder till pumpen.
4  Pumpen skickar tillbaka en bekräftelse om infusion till PGS.
5  PGS skickar en bekräftelse om pumpinfusion till PGI.
6  PGI skickar ett IHE-bekräftelsemeddelande om infusionsorder till infusionsordersystemet.

PharmGuard®-system

Sjukhussystem

Smiths Medical
infusionspump

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

IHE-gränssnittInfusionsorder-
system

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figur 2   

OBS! PharmGuard® Interoperability har införlivats i tjänsten Windows Medical Device Server.  
Om du startar eller stoppar Medical Device Server, startar och stoppar du även PGI.



    Konfiguration PharmGuard® Interoperability Sida 11

Kapitel 2  Konfiguration PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability är ett program med många konfigurationsmöjligheter. Varje TCP/IP-anslutning 
mellan PGI och ditt sjukhussystem har en motsvarande anslutningsdefinition inom PGI-konfigurationen. 
Varje anslutning har följande egenskaper som kan konfigureras:

• Anslutningens namn och typ (inkommande från sjukhussystem till PGI eller utgående från PGI 
till sjukhussystem).

• Anslutningen stödjer en eller fler IHE-profiler (DEC, IPEC, PIV, osv.).

• Specifika parametrar för IHE-profiler.

• Specifika parameterinställningar för IHE-meddelanden inom varje profil.

• Specifika parametrar för TCP/IP (IP-adress, port, antal nya försök, osv.).

• Filparametrar för meddelandekö (spooling), t.ex. placering av hårddiskar, max. filstorlek, osv.

Dessutom finns det konfigurationsparametrar som är globala för PGI-systemet. Dessa parametrar inkluderar:

• Konfigurationsparametrar för loggföring av meddelanden, t.ex. max. storlek för loggfiler.

• Konfigurationsparametrar för allmän felloggning.

• Sök väg för sparade filer om PGI-status.

• Globala konfigurationsparametrar för IHE

PharmGuard® Interoperability Konfigurationsfil
Konfigurationsparametrar för PharmGuard® Interoperability finns i XML-taggen <pgiSettings> inuti 
konfigurationsfilen för applikationen Medical Device Server (filen MedicalDeviceServer.exe.config).  
Denna fil finns i följande mapp:

[Programfiler]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

OBS! Normalt finns [Programfiler] i mappen C:\Programfiler.

Redigera konfigurationsfilen för PharmGuard® Interoperability

Använd följande steg för att ändra konfigurationsfilen för PharmGuard® Interoperability.

OBS! Tjänsten Medical Device Server startar inte om konfigurationen av PharmGuard® Interoperability 
är ogiltig. 

1. Använd appleten Windows Control Panel Services för att leta rätt på och stoppa tjänsten 
Medical Device Server.

2. Navigera till sökvägen där MedicalDeviceServer.exe.config har installerats.

3. Skapa en säkerhetskopiering av filen MedicalDeviceServer.exe.config.

4. Öppna filen MedicalDeviceserver.exe.config med Anteckningsblocket eller en annan textredigerare.

5. Leta rätt på XML-taggen <pgiSettings>.

6. Ändra en eller flera parametrar i denna tagg efter behov.

7. Spara ändringarna och stäng redigeringsprogrammet.

8. Starta om tjänsten Medical Device Server.
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PharmGuard® Interoperability Konfigurationsparametrar
Alla konfigurationsinställningar för PGI finns i XML-elementet <pgiSettings>. 

Globala konfigurationsparametrar

Tabell 1 Globala konfigurationsparametrar anger konfigurationsparametrar som är globala för PGI-systemet.

Tabell 1 Globala konfigurationsparametrar

Parameter Beskrivning

Router Element som innehåller konfigurationsinformation för alla utgående 
och inkommande TCP/IP-anslutningar mellan PGI och sjukhussystemet. 
Hänvisa till Konfigurationsparametrar för utgående anslutning på 
sidan 14 och  på sidan 16 för mer information.

MessageConfig Element som innehåller konfigurationsinformation som gäller för 
alla IHE-meddelanden som genereras av PGI. Hänvisa till Tabell 2 
Konfigurationsparametrar för globala meddelanden på sidan 13 
för mer information.

HL7LoggingConfig Element som innehåller konfigurationsparametrar som gäller 
loggföring av alla IHE-meddelanden och bekräftelsetrafik mellan PGI 
och sjukhussystemet. Hänvisa till Tabell 3 Konfigurationsparametrar för 
loggfiler på sidan 14 för mer information. 

UnprocessedItemLoggingConfig Element som innehåller konfigurationsparametrar som gäller loggföring 
av meddelanden som PGI inte kunde bearbeta framgångsrikt. 
Hänvisa till Tabell 3 Konfigurationsparametrar för loggfiler på sidan 14.

HL7Culture Kulturinställning som används för lokalisering av IHE-meddelanden. 
För närvarande har endast enhetslarmtexten i IHE ACM-meddelanden 
lokaliserats av PGI.

Standardvärde: ”en-US”

Giltiga värden: alla giltiga kulturspecifikationer. 

OBS! Om det inte finns några översättningsfiler för meddelanden 
som motsvarar den angivna kulturen, visar PGI en larmtext med 
kulturen ”en-US”.

StateFilesPath Identifierar sökvägen där PGI-filer med sparad status sparas. 

Standardvärde: Filer lagras med sökvägen ”%ProgramData%\ 
Smiths Medical\PharmGuard Interoperability”. I annat fall lagras filer 
med den angivna sökvägen.

AuditFilesPath Identifierar sökvägen som loggfiler för revidering av PGI-meddelanden 
har sparats till. 

Standardvärde: Filer lagras med sökvägen ”%ProgramData%\ 
Smiths Medical\PharmGuard Interoperability”. I annat fall lagras filer 
med den angivna sökvägen.
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Parameter Beskrivning

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Om PGI inte mottar ett nytt enhetsmeddelande för en viss enhet 
inom detta tröskelvärde, anser PGI att enheten inte kommunicerar 
och skapar ett meddelande av typen IPEC ”comm status offline” 
för enheten.

Standardvärde: 420(7) (minuter)

Giltiga värden: Ett heltal mellan 1 och 86400 (1 dag).

OBS! PGI förväntar sig att motta ett statusmeddelande från varje enhet 
vid regelbundna kommunikationsintervaller. Rapporteringsfrekvensen 
av enhetens statusmeddelande (kallas även ett pulsmeddelande), 
styrs av konfigurationsparametern AliveReportInterval MDS i 
PharmGuard® Server. Standardvärdet är 300 sekunder. Om inställningen 
AliveReportInterval modifieras kanske denna PGI-parameter måste 
justeras för att spegla det uppdaterade servervärdet.

StateSaveIntervalInSeconds Antalet sekunder mellan sparande av periodisk status.

Standardvärde: 15 sekunder.

Tabell 2 Konfigurationsparametrar för globala meddelanden

Parameter Beskrivning

ClientIdentifier ID för organisationen som associeras med detta exemplar av PGI. 
Värdet visas som värdet i fältet PID 3(1).4 (PatientIdentifierList(1).
AssigningAuthority) för alla utgående IHE-meddelanden.

Standardvärde: (tomt)

Giltigt värde: Teckensträng mellan 1 och 100 tecken.

DeviceInactivityLimitInDays Antalet dagar som enheten ska vara inaktiv innan enhetsdata  
rensas från PGI.

Standardvärde: 30 dagar.

Giltiga värden: 14 till 360.

DefaultPatientIdentifier Definierar värdet PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber) för alla 
utgående IHE-meddelanden.

Standardvärde: Sträng ”0”

Giltiga värden: Strängar med högst 15 tecken som inte innehåller 
blanksteg.

VIKTIGT! Ändra inte denna parameter utan vägledning från 
Smiths Medical teknisk support.
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Tabell 3 Konfigurationsparametrar för loggfiler

Parameter Beskrivning

MaxLogFileSizeInMB Max. storlek för alla loggfiler i uppsättningen med loggfiler. 

Standardvärden: 

HL7-loggföring: 250

Loggföring av icke-bearbetat objekt: 250

Giltiga värden: Måste vara större än noll.

MaxLogFileAgeInHours Max. ålder för en fil i uppsättningen med loggfiler. 

När denna parameter har ställts in och den aktuella loggfilen når denna 
ålder, stängs loggfilen och nästa loggfil öppnas för skrivning, antingen 
genom att skapa en ny fil eller genom att skriva över den äldsta filen om 
det högsta antalet tillåtna filer har nåtts. 

Standardvärden: 

HL7-loggföring: 24

Loggföring av icke-bearbetat objekt: 24

MaxLogFileCount Max. antal loggfiler att spara. När högsta antalet nås, raderas de 
äldsta filerna.

Standardvärden: 

HL7-loggföring: 30

Loggföring av icke-bearbetat objekt: 30

MaxFlushTimeInSeconds Antal sekunder innan data i minnet förs över till loggfiler.

Standardvärde: Överföring görs efter varje skrivning för all PGI-loggföring.

EncryptData Loggfiler krypteras som standard. Denna parameter anges inte. Avaktivera 
kryptering genom att lägga till parametern och ställa in värdet på False.

Konfigurationsparametrar för utgående anslutning

PharmGuard® Interoperability skickar IHE-meddelanden till sjukhussystemet över en utgående TCP/IP-anslutning. 
Flera utgående anslutningar kan definieras, alla med en unik uppsättning med understödda IHE-profiler, 
hanteringsegenskaper för meddelanden och bekräftelser och loggfiler för meddelanden. 

Observera att det finns TCP-anslutningsparametrar på lägre nivå som kan anges för både utgående och 
inkommande anslutningar. Se avsnitt TCP/IP delade konfigurationsparametrar, på sidan 18 för mer 
information.

Tabell 4 Konfigurationsparametrar för utgående anslutning

Parameter Beskrivning

Name Anslutningens namn. 

Standard: En normal (standard) PGI-konfiguration innehåller följande 
utgående anslutningar: ”Main_Out”, ”PIV_Out”, ”MEMDMC Out”. 
Varje anslutningsnamn måste anges och vara unikt.
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Parameter Beskrivning

Port Anslutningsport. 

Standard: Följande portar definieras som standard: 2000, 2001, 2002. 
Måste anges.

OBS! Om MDS inte kan ladda insticksprogrammet för PGI, ska du 
kontrollera om det finns portkonflikter med andra tjänster som körs. 
Till exempel använder Windows Messaging Service normalt port 2101,  
2103 och 2105. Vi rekommenderar att dessa portar undviks.

Host Standard: localhost. Måste anges.

Giltigt värde: Teckensträng som definierar en giltig IPv4- eller IPv6-adress 
eller värdnamn. 

Profile Definierar en viss IHE-profil som stöds av denna anslutning. En utgående 
anslutning stödjer en eller fler av följande profiler: ACM, DEC, IPEC, PIV, 
MEMDMC. Ytterligare information finns i Profilkonfigurationsparametrar, 
på sidan 18.

MLLP Anger att meddelanden som skickas av denna anslutning kodas som 
Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Ytterligare information finns i 
MLLP-parametrar på sidan 21.

Spooler Identifierar sökvägen där köade PGI-filer sparas. Ytterligare information 
finns i Tabell 11 Köparametrar på sidan 22.

AckErrrorAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de får en HL7-bekräftelse från 
sjukhussystemet som indikerar att ett fel har inträffat (MSA-1 bekräftelsekod 
AE eller CE). 

Möjliga värden: Retry, Discard

Standardvärde: Retry

AckRejectAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de får en HL7-bekräftelse 
från sjukhussystemet som indikerar att ett fel och nekande har inträffat 
(MSA-1 bekräftelsekod AR eller CR).

Möjliga värden: Retry, Discard

Standardvärde: Retry

AckEmptyAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de får en HL7-bekräftelse från 
sjukhussystemet utan en MSA-1 bekräftelsekod.

Möjliga värden: Retry, Discard

Standardvärde: Retry

AckOtherAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de får en HL7-bekräftelse från 
sjukhussystemet som inte kan analyseras av PGI.

Möjliga värden: Retry, Discard

Standardvärde: Retry

NoAckAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de inte får HL7-bekräftelse. 

Möjliga värden: Retry, Discard

Standardvärde: Retry
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Parameter Beskrivning

BadMsgIdAction Anger hur PGI-meddelanden hanteras när de får en HL7-bekräftelse 
från sjukhussystemet där ID:n på meddelandet som skickas tillbaka inte 
motsvarar ID:n på meddelandet som skickades (MSA-2 MessageControl 
ID stämmer inte med MSH-10 i det utgående meddelandet).

Möjliga värden: Complete, Retry eller Discard

Standardvärde: Complete

MaxRetries Max. antal försök att skicka ett meddelande om ett TCP-fel inträffar.

Standardvärde: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Tid i sekunder att vänta mellan försök att skicka meddelanden. Ett försök 
att koppla från/ansluta igen görs alltid mellan försök.

Standardvärde: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Tid i sekunder att vänta mellan försök att ansluta.

Standardvärde: 5 sekunder.

ConnectTimeoutInSeconds Tid som tillåts för att skapa en anslutning.

Standardvärde: 5 sekunder.

IdleTimeoutInSeconds Hur lång tid en anslutning hålls öppen utan att några utgående 
meddelanden skickas innan den stängs automatiskt. Om inget anges, 
hålls anslutningen öppen i obestämd tid.

Standardvärde: Hålls öppen i obestämd tid.

RcvTimeoutInSeconds Byte måste tas emot inom denna tid. Anslutningen stängs när denna 
timeout överskrids.

Standardvärde: 5 sekunder

SslEnabled Ställs in på True om Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security 
(TLS) har aktiverats.

Standardvärde: False

LgnoredErrors Typ av SSL-fel som ska ignoreras.

Värden:

0 - Inga fel

1 - Fjärrcertifikat ej tillgängligt

2 - Fjärrcertifikatnamn överensstämmer inte

4 - Fel på fjärrcertifikatkedjan

ClientCertificate Utgivaren av certifikatet som används. Ställ in detta värde för att aktivera 
SSL vid anslutningen.
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Konfigurationsparametrar för ingående anslutning

PharmGuard® Interoperability mottar inkommande IHE-meddelanden från sjukhussystemet över en inkommande 
anslutning. Flera inkommande anslutningar kan definieras, alla med en unik uppsättning med understödda  
IHE-meddelandeprofiler, TCP/IP-parametrar och loggfiler för meddelanden. 

Observera att det finns TCP-anslutningsparametrar på lägre nivå som kan anges för både utgående och 
inkommande anslutningar. Ytterligare information finns i TCP/IP delade konfigurationsparametrar på sidan 18.

Tabell 5 Konfigurationsparametrar för ingående anslutning

Parameter Beskrivning

Name Anslutningens namn. 

Standard: ”PIV_In”, ”MEMLS_In”. Anslutningarnas namn måste anges och vara unika för 
varje anslutning. 

Port Anslutningsport. 

Standard: 2010 och 2011. Måste anges för varje anslutning.

OBS! Om MDS inte kan ladda insticksprogrammet för PGI, ska du kontrollera om det 
finns portkonflikter med andra tjänster som körs. Till exempel använder Windows 
Messaging Service normalt port 2101, 2103 och 2105. Vi rekommenderar att dessa 
portar undviks.

Profile Definierar en viss IHE-profil som stöds av denna anslutning. En inkommande 
anslutning stödjer en eller fler av följande profiler: PIV, MEMLS. Ytterligare information 
finns i  
TCP/IP delade konfigurationsparametrar på sidan 18.

MLLP Anger att meddelande som skickas av denna anslutning kodas med MLLP-protokollet. 
Ytterligare information finns i Tabell 10 MLLP-parametrar på sidan 21.

PIV Anger specifika konfigurationsparametrar förknippade med bearbetning av 
förfrågningar av typen Smart Pump Programming (PIV). Ytterligare information finns i 
Tabell 9 PIV-konfigurationsparametrar på sidan 20.

Backlog Max. antal väntande inkommande anslutningsförfrågningar. 

Standardvärde: 100

TimeoutInSeconds Byte måste tas emot inom denna tid. Anslutningen stängs när denna timeout inträffar. 
Om inget annat anges, används semantiken från standardserverns operativsystem.

Standardvärde: Värde för serverns operativsystem.

InitialTimeoutInSeconds Första timeout när anslutningen görs tills första byte måste mottas. Anslutningen 
stängs när detta timeoutvärde överskrids. Om inget annat anges, används semantiken 
från standardserverns operativsystem.

Standardvärde: Värde för serverns operativsystem.

ServerCertificate Utgivaren av certifikatet som används för denna anslutning. Ställ in ett värde för att 
aktivera SSL på inkommande anslutningar. Om inget anges, aktiveras inte SSL.

Standardvärde: (tomt) (SSL inte aktiverat)

ClientAuthentication 
Certificate

Certifikat som används för autentisering av klienten.

IgnoreClientErrors SSL-policyfel som ska ignoreras av klienten. Om ClientAuthenticationCertificate inte 
ställts in ska RemoteCertificateNotAvailable (1) ställas in.

CertificateRevocationCheck SSL-certifikatautentisering använder en lista över annullering av certifikat när detta är 
inställt på True.
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TCP/IP delade konfigurationsparametrar
Följande parametrar delas av både inkommande och utgående anslutningskonfigurationer.

Tabell 6 TCP/IP delade konfigurationsparametrar

Parameter Beskrivning

Adapter När systemet har flera konfigurerade nätverksadaptrar används denna parameter för att 
ange vilken specifik adapter som ska användas. Om detta värde inte anges kan en valfri 
nätverksadapter användas. 

Standardvärde: Använd valfri nätverksadapter.

LingerTimeInSeconds Anger hur lång tid en anslutning kommer att förbli öppen efter den har stängts och det 
finns data kvar att skicka. Om inget anges, avaktiveras väntetiden.

Standardvärde: Inte angivet (väntetid har inte aktiverats).

Nagle Ställ in på True för att omedelbart skicka varje paket med data vid förfrågan. Annars 
används Nagle-algoritmen för att kombinera små paket.

Standardvärde: False (använd Nagle-algoritm).

Ipv6 Ställ in på True om anslutningen använder IPv6. Om inget anges, används IPv4.

Standardvärde: False (använd IPv4).

RcvBufferSize Anger storleken på sockelns mottagningsbuffert i byte. Om inget anges, används 
standardvärdet 8192.

Standardvärde: 8192

XmtBuffersize Anger storleken på sockelns överföringsbuffert. Om inget anges, används 
standardvärdet 8192.

Standardvärde: 8192

DumpRxData Ställ in på True för att aktivera diagnostisk loggföring av byte som mottas av anslutningen. 
Om inget anges är värdet False.

Standardvärde: False.

DumpTxData Ställ in på True för att aktivera diagnostisk loggföring av byte som överförs av anslutningen. 
Om inget anges är värdet False.

Standardvärde: False.

EnableStrongCrypto Ställ in på True för att aktivera endast de senaste versionerna av SSL/TLS som ska användas med 
en anslutning som använder SSL/TLS. Om inget anges är värdet False och standardprotokollet 
används, normalt SSL 3.0 eller TLS 1.0.

Standardvärde: False
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Profilkonfigurationsparametrar

Tabell 7 Profilkonfigurationsparametrar

Parameter Beskrivning

Name Identifierar IHE-profilen (IHE-meddelandetyper) som bearbetas av denna profil.

Standardvärde: (tomt) (en profiltyp måste anges).

Giltiga värden: 

Utgående anslutning: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Inkommande anslutning: PIV, MEMLS

Version Anger IHE-meddelandeversion som motsvarar den angivna profilen. Kontakta 
informationssystemadministratören på ditt sjukhus för ytterligare information.

Om ingen version anges, är standardvärdet ”1”.

ExpirationInSeconds Utgående IHE-meddelanden som är äldre än detta tröskelvärde kasseras av PGI istället för 
att levereras till sjukhussystemet.

Standardvärde: 7 dagar (604 800 sekunder).

Encoding Kodningsvärde som ställs in i fältet MSH-18 för alla utgående IHE-meddelanden.

Standardvärde: ”UNICODE UTF-8”

Giltiga värden: “UNICODE UTF-8”

MessageParameters Parametrar som normalt används för att fylla i MSH-fält för utgående IHE-meddelanden. 
Varje profil kan ange sina egna unika meddelandeparametrar. Ytterligare information 
finns i Tabell 8 Parametrar för IHE-meddelanden på sidan 19.

Parametrar för IHE-meddelanden

Tabell 8 Parametrar för IHE-meddelanden

Parameter Beskrivning

SendingFacility Värde som ställs in i MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Standardvärde: (tomt).

Giltigt värde: Teckensträng mellan 1 och 277 tecken lång.

ReceivingApplication Värde som ställs in i MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Standardvärde: (tomt).

Giltigt värde: Teckensträng mellan 1 och 277 tecken lång.

ReceivingFacility Värde som ställs in i MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Standardvärde: (tomt).

Giltigt värde: Teckensträng mellan 1 och 277 tecken lång.

ProcessingIdentifier Värde som ställs in i MSH-11 (Processing Identifier)

Standardvärde: ”P”

Giltigt värde: ”P”, ”T” eller ”D”
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PIV-konfigurationsparametrar

Tabell 9 PIV-konfigurationsparametrar

Parameter Beskrivning

DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Fastställer hur infusionens varaktighet tas fram. Om värdet 
ställs in på True, beräknas infusionens varaktighet från PIV-
meddelandet om volymen som ska infunderas (fältet RXG-5 
(Give Amount-Minimum)) delat med infusionshastigheten 
(fältet OBX-5 i segmentet 157784^MDC FLOW_FLUID_
PUMP^MDC OBX). Dessutom kommer alla PIV-meddelanden 
som saknar ett segment av typen 157784^MDC_FLOW_FLUID_
PUMP^MDC OBX att avfärdas av PGI när denna parameter 
ställs in på True. När parametern ställs in på False, beräknas 
infusionens varaktighet från fältet TQ1-13 (Händelsens 
varaktighet). 

OBS! Även om denna parameter är inställd på True, kommer 
ett TQ1-13-fält som inte är tomt i PIV-meddelandet att 
åsidosätta denna inställning och infusionens varaktighet 
kommer att beräknas från värdet som anges för TQ1-13.

Standardvärde: False.

Giltigt värde: True eller False.

EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Fastställer hur PGI validerar information om enhetens 
serienummer i segmentet 69986^MDC_DEV_PUMP_
INFUS_VMD^MDC OBX i PIV-meddelanden och från vilket 
meddelandefält enhetens serienummer tas. 

När detta är inställt på ”EI-1”: tas enhetens serienummer från 
fältet OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. EntityIdentifier). 
Dessutom används följande aktiveringsregler:

• OBX-18.1 måste ha ett värde som inte är tomt.
• OBX-18.3 måste ha värdet ”001A010000000001”.
• OBX-18.4 måste ha värdet ”EUI-64”.

När detta är inställt på ”EI-3”: tas enhetens serienummer från 
fältet OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.UniversalID). 
Dessutom används följande aktiveringsregler:

• OBX 18.3 måste ha ett alfanumeriskt värde och får inte 
vara tomt.

• OBX 18.4 måste ha värdet ”Smiths Medical”.

Standardvärde: ”EI-1”.

Giltigt värde: ”EI-1” eller ”EI-3”.

RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indikerar om värdet RXG 4.1 eller RXG 4.2 från PIV-förfrågan ska 
användas som matchningsvärde för läkemedelsbiblioteket. 

Standardvärde: ”RXG-4.1”.

Giltigt värde: ”RXG-4.1”, ”RXG-4.2”.

UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Om detta ställs in på True, inkluderas beställningsnumret som 
anges på inmatad PIV-förfrågan i DEC- och IPEC-meddelanden 
som genereras för motsvarande infusion. Beställningsnumret 
lagras i fältet OBR-2 (PlacerOrderNumber) i meddelandena.
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Parameter Beskrivning

AppAckOnUserAccept Om värdet ställs in på True så bekräftas PIV-begäran 
när klinikern har indikerat sin avsikt att gå vidare med 
beställningen. Detta alternativ ignoreras på pumpar som inte 
stödjer denna funktion. Om det är inställt på False bekräftas 
PIV-begäran så snart pumpen tar emot beställningen och 
validerar den.

Standardvärde: False.

Giltigt värde: True eller False.

MaxRequestAgeInSeconds Max. ålder då en inkommande PIV-förfrågan kommer att 
bearbetas. PIV-meddelanden som är äldre än detta tröskelvärde 
kasseras istället för att bearbetas. Normalt kommer en 
bekräftelse från ett program som indikerar timeout att skickas 
till sjukhussystemet när detta inträffar.

Standardvärde: 120 (2 minuter).

SendAppMessageTimeoutInSeconds Timeoutvärde för meddelanden från applikationen som 
skickas till en pump. Värdet ska ställas in så att det är några 
sekunder högre (några fler sekunder) än värdet för parametern 
AppMsgTimeoutInSeconds i området MDSIncomingConfig.
Ändra inte denna parameter utan att först kontakta Smith 
Medicals tekniska support.

Standardvärde: 70 sekunder.

MLLP-parametrar

Konfigurationsparametrar som associeras med Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Alla PGI-genererade 
utgående IHE-meddelanden skapas med detta protokoll. 

VIKTIGT! Dessa parametrar bör inte ändras utan att rådgöra med teknisk support hos Smiths Medical.

Tabell 10 MLLP-parametrar

Parameter Beskrivning

StartBlock Byte-kod som indikerar början av ett block 

Standardvärde: 11

Giltigt värde: Valfritt osignerat heltal med 8 bitar 

EndBlock Byte-kod som indikerar slutet av ett block

Standardvärde: 20

Giltigt värde: Valfritt osignerat heltal med 8 bitar

EndData Byte-kod som indikerar slutet av data. 

Standardvärde: 13

Giltigt värde: valfritt osignerat heltal med 8 bitar.
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Tabell 11 Köparametrar

Parameter Beskrivning

Path Identifierar sökvägen där köade PGI-filer sparas. 

Standardvärde: Om inget anges, sparas filerna till sökvägen ”{ApplicationData}\ 
Smiths Medical\Interop” (normalt C:\Programdata\). I annat fall lagras filer med sökvägen 
som anges i detta element. 

MaxFileSizeInMB Max. storlek i MB för en enskild köad fil i uppsättningen med köade filer.

Standardvärde: 10 MB

MaxFileAgeInHours Max. ålder i timmar för en köad fil i uppsättningen med köade filer. Filer som är äldre än 
detta värde kommer inte att skrivas över med nya data när denna parameter ställs in. 
Om inget anges, används ingen maximal ålder.

Standardvärde: (tomt).

MaxFileCount Max. antal köade filer som kan sparas i en uppsättning med köade filer. När max. antal 
nås, raderas den äldsta filen och ersätts med en ny. Om inget anges, används inget 
högsta antal filer.

Standardvärde: (tomt)

AppendSession Anger om data ska läggas till i en befintlig köfil eller om en ny fil ska öppnas när spooler-
kön initieras. Om inget anges är värdet True.

Standardvärde: True.
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Kapitel 3  Övervakning PharmGuard® Interoperability 

Visa meddelandeloggen i PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability loggför meddelanden när den upptäcker fel- eller varningstillstånd vid drift. 

PharmGuard® Interoperability Varningar om systemhälsa
• PharmGuard® Interoperability skickar specifika fel, som kallas varningar om systemhälsa, till 

PharmGuard® Server för inklusion i PharmGuard® Server rapporter över aktivitetsspårning. 

• PharmGuard® Interoperability-händelser i denna rapport har spårningskoder som börjar med ”CO” 
och genereras normalt av följande anledningar:

• Fel har inträffar när intern status för PGI sparades eller återhämtades.

• Ett internt fel som kräver teknisk support från Smiths Medical har inträffat.

OBS! Tabell 12 anger PGI-koder för spårningshändelser och beskrivningar för PGI. Värdena inom parentes ”{ }” 
representerar platshållare för data som är specifika för händelsen.

Tabell 12 PharmGuard® Interoperability Koder för spårningshändelser

Spårningskod 
för händelse Meddelande Följder

CO001
Uppdatering av DataStage misslyckades för 
enheten {0}. Fel: {1}.

Om enheten utför infusion, kommer inga 
ytterligare data för den aktuella infusionen som 
skickas av enheten som indikeras i meddelandet 
att rapporteras. Online-/offlinestatus för larm 
och enheter kommer fortfarande att rapporteras. 
Rapportering av infusionsdata återupptas när en 
ny infusion startas på enheten.

CO003
{0} Validering av meddelandet misslyckades, 
Enhet: {3}, Fel: '{1}', Meddelande: '{2}'

Om enheten utför infusion, kommer inga 
ytterligare data för den aktuella infusionen som 
skickas av enheten som indikeras i meddelandet 
att rapporteras. Online-/offlinestatus för larm 
och enheter kommer fortfarande att rapporteras. 
Rapportering av infusionsdata återupptas när en 
ny infusion startas på enheten.

CO009 Internt bearbetningsfel: {0}.
Ett internt bearbetningsfel har inträffat. 
Beroende på typen av fel kan det kräva manuellt 
ingripande av en tekniker från Smiths Medical.

CO011 Inga HL7-anslutningar konfigurerade.
Det finns inga inkommande eller utgående 
anslutningar i PGI-konfigurationen.

CO012
Inga meddelandetyper konfigurerade för 
anslutningen '{0}'

Inga IHE-profiler har angetts i PGI-konfigurationen.

CO013 RPGI-konfiguration ogiltig. Fel: '{0}' PGI-konfigurationen är ogiltig. Fel: '{0}'

CO014
Oväntat fel vid bearbetning av meddelandet. 
Fel: ‘{0}’, Meddelande: ‘{1}’.

PGI påträffade ett oväntat fel vid bearbetning 
av ett meddelande från en enhet.

CO015 Den sparade statusfilen är skadad. Fel: ‘{0}’.
Sparad fil om PGI-status är skadad. PGI kan köras, 
men kan inte återhämta sin status om servern 
startas om.
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Spårningskod 
för händelse Meddelande Följder

CO016
Krasch upptäckt under tidigare körning av 
servern.

PGI upptäckte en krasch vid återhämtning. 
PGI kanske inte kan återhämtas från filerna med 
sparad status.

CO017 Kan inte spara data om status. Fel: ‘{0}’.
Sparad fil om PGI-status är skadad. PGI kan köras, 
men kan inte återhämta sin status om servern 
startas om.

CO018 Det gick inte att återhämta status. Fel: ‘{0}’.
PGI kunde inte återhämta sin status under omstart. 
Beroende på typ av fel, kan PGI stoppas eller startas 
med initierad status.

CO019 Återhämtning av status lyckades. PGI lyckades återhämta sin status.

CO020 Startar utan befintliga data om infusionsstatus.

PGI kunde inte återhämta sin status. Den startade 
istället med initierad status, vilket betyder att PGI 
inte kan rapportera om infusioner som pågick vid 
tiden för omstarten.

CO021 Anslutningsfel. Anslutning: '{0}'. Fel: '{1}' PGI upptäckte fel vid anslutning till sjukhussystemet.

CO022 Fel vid autentisering av konfiguration. Säkerhetsfel upptäckta. PGI stängs av.

CO023 Datalagringsfel Fel vid skrivning till loggen.

CO024
Saknat enhetsmeddelande upptäckt. Enhets-ID = 
'{0}' Meddelande-ID = '{1}' Senast bearbetade 
händelsemeddelande-ID = '{2}'.

Saknat meddelande i 
pumpmeddelandeströmmen upptäckt. PGI 
kommer att sluta rapportera om denna infusion.

CO025 AMU-undantag för PIV-'{0}'. {1}.
Fel upptäckt under bearbetning av 
smartpumpens programmeringsbegäran.

CO026 Inga AMU-bibliotek hittades på målservern.
SPP-begäran kan inte bearbetas. Det går 
eventuellt inte att installera läkemedelsbibliotek 
på servern.

CO027
Kunde inte ladda biblioteket för enhet '{0}' för 
PIV-begäran '{1}'.

SPP-begäran kan inte bearbetas på grund av fel 
vid laddning av läkemedelsbibliotek på servern.

OBS! Hänvisa till PharmGuard® Server Användar- och administratörshandboken för mer information om 
aktivitetsspårningsrapporter.

PharmGuard® Interoperability Betänkligheter gällande prestanda 
Filer med revidering av PGI-meddelanden, loggfiler och köfiler kan bli ganska stora med tiden. Säkerställ bästa 
möjliga prestanda genom att överföra dessa filer till en separat disk eller diskvolym.

PharmGuard® Interoperability Betänkligheter vid återhämtning
PharmGuard® Interoperability fungerar som en kanal för överföring av data mellan infusionspumpar från 
Smiths Medical och ditt sjukhussystem. Den är inte avsedd att användas som långsiktig förvaringsplats för 
IHE-meddelanden som har levererats till dina system. 

Följande avsnitt beskriver hur PharmGuard® Interoperability återhämtas från följande typer av fel:

• Medical Device Server har stoppats.

• Förlust av nätverksanslutning mellan PharmGuard® Interoperability och sjukhussystem.

• PharmGuard® Server -fel.
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• PharmGuard® Interoperability Återhämtningsfel upptäckta när PharmGuard® Interoperability 
sparar eller återhämtar sin interna status.

Medical Device Server har stoppats

När Windows-tjänsten Medical Device Server (MDS) stoppas, köar pumparna alla enhetsmeddelanden 
internt tills MDS-tjänsten startas om. När MDS har startats igen skickas köade meddelanden till PGI och 
motsvarande IHE-meddelanden genereras och skickas till sjukhussystemet.

Förlust av nätverksanslutning mellan PharmGuard® Interoperability och sjukhussystem

PharmGuard® Interoperability skriver alla IHE-meddelanden som genereras under den frånkopplade perioden 
till dess köfiler. När anslutningen mellan PGI och sjukhussystemet återställs, skickar PGI köade IHE-meddelanden 
till sjukhussystemet i samma ordning som de genererades av PGI.

Anmärkningar: 

• PharmGuard® Interoperability konfigurationsparametrar styr den maximala storleken av köfilen 
och/eller hur gamla meddelandena får vara. När gränsvärdena har nåtts, skriver PGI över de äldsta 
meddelandena med nya. I detta fall ser sjukhussystemet vilka IHE-meddelanden som saknas när 
det återansluts till PGI.

• PharmGuard® Interoperability konfigureras som standard att vänta på bekräftelse (ACK) från ditt 
sjukhussystem innan nästa IHE-meddelande skickas och köar alla efterföljande meddelanden när 
den inte får en ACK-bekräftelse eller får en negativ bekräftelse (NACK) för ett visst meddelande.

• IHE-specifikationen kräver att ett bekräftelsemeddelande alltid skickas vid mottagning av varje 
IHE-meddelande.

• Undvik att skicka föråldrade meddelanden till sjukhussystemet genom att ställa in 
profilkonfigurationsparametern ExpirationInSeconds på ett lämpligt värde.

PharmGuard® Server Fel

Som del av bearbetning vid omstart av servern, kommer PharmGuard® Interoperability automatiskt att 
tillämpa alla väntande uppdateringar som pågick när servern stängdes av.

PharmGuard® Interoperability Återhämtningsfel

Om PharmGuard® Interoperability inte kan återhämta sin status efter ett server- eller MDS-fel och omstart, 
kommer PGI att automatiskt initiera statusen och rapportera tillståndet via en varning om systemhälsa. 
Om detta inträffar slutar PGI att rapportera om alla infusioner som pågår vid tiden då felet inträffar. 
Infusioner som startas efter felet rapporteras.

Om PharmGuard® Interoperability inte kan initiera sig själv, kommer den tvinga MDS att stänga av och PGI 
kommer att vara otillgängligt tills problemet blir löst. Exempel på problem som kräver manuellt ingripande 
innan MDS och PGI kan köras igen inkluderar:

• Tillståndet ”Disk full” på diskar som innehåller filer med sparad PGI-status.

• Åtkomstfel till filer med sparad status p.g.a. exklusiv åtkomst av andra applikationer, t.ex. applikationer 
för säkerhetskopiering av filer.
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Betänkligheter gällande sjukhussystem
Rådgör med återförsäljaren av ditt sjukhussystem för ytterligare betänkligheter gällande återhämtning av 
PGI och bearbetning av IHE-meddelanden.

Känslig information
Pumparna sparar inte någon känslig information, men känslig information kan läggas till i fält som kunden kan 
definiera, t.ex. läkemedelsprogram. PGI ändrar eller maskerar inte värdena i dessa fält och kommunicerar dem 
i befintligt skick till ditt sjukhussystem. Data av denna typ kan också förekomma i arkiv med PGI-meddelanden 
och loggfiler. 

Det är kundens ansvar att hantera information som inkluderas i dessa fält och att använda lämpliga 
säkerhetsåtgärder för att förhindra onödigt avslöjande av känslig information.

OBS! PharmGuard® Interoperability loggför eller lagrar inte någon patientinformation som tas emot i PIV- eller 
MEMLS-meddelanden.
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