
CADD®-Solis VIP 
multi-therapie 
ambulante 
infuuspomp
Veilige, eenvoudige, slimme 
en betrouwbare opties voor uw 
ambulante infusiebehoeften

VEILIG
• Scroll-toetsen helpen bij voorkomen van 

onbedoeld drukken op toetsen
• Aan-uit knop om de pomp te bedienen
• Opties om te programmeren met 

geneesmiddelprotocollen met 
veiligheidsgrenzen

• CADD® Flow Stop-infusiesets met 
geïntegreerde vrije-flowbeveiliging 

EENVOUDIG
• Gemakkelijk te gebruiken met intuïtieve 

programmeringsinstructies op het 
scherm

• Groot kleurenscherm biedt actuele status 
van de voortgang van de infusie

• Gepatenteerde hulpschermen helpen bij 
het verminderen van artsbezoeken

• Eenhandige hendel met 
toetsvergrendeling voor de veiligheid

• Komt gebruiksklaar uit de verpakking

SLIM
• Vijf specifieke leveringsmodi voor de 

vereiste flexibiliteit bij thuisinfusie
• Oplaadbare batterij vermindert de kosten 

van wegwerpbatterijen

BETROUWBAAR
• Specifieke CADD™ reservoirs bieden 

medicatieveiligheid en patiëntmobiliteit
• Duurzame hardware vermindert de 

totale exploitatiekosten
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Bezoek onze website voor meer informatie: www.smiths-medical.com 

OPTIES VAN DE CADD®-SOLIS VIP POMP

Opties Beschrijving Kenmerken

Functionaliteit 
Ver-
beterde 
hand-
matige 
modus

Voorge-
laden fab-
rieksbib-
liotheek

PharmGuard® 
Administrator 
ingeschakeld

PHARMGUARD® pomp – 21-2120-0105-06L

CADD®-Solis 
VIP pomp met 
PharmGuard® 
Administrator 
software voor 
medicatieveiligheid

• Maakt het gemakkelijk 
om aangepaste 
protocolbibliotheken te 
ontwikkelen

• Pas uw minimum-en 
maximumlimieten van 
programmeringsparameters 
aan

• Blauw label op de achterkant

✔ ✔ ✔

STANDARD pomp – 21-2127-0105-06L

CADD®-Solis 
VIP pomp met 
standaardinstellingen

• Alles wat CADD® pompen  
reeds aangenaam maakte 
en meer – betrouwbaar, 
duurzaam, eenvoudig en 
veilig

• Verbeterde handmatige 
modus voor efficiënt 
programmeren direct na het 
uitpakken

• Donkergrijs label op de 
achterkant

✔

VEILIGE, EENVOUDIGE, SLIMME EN  
BETROUWBARE OPTIES VOOR UW  
AMBULANTE INFUSIEBEHOEFTEN
Er zijn drie opties beschikbaar voor de CADD®-Solis VIP pomp om te 
voldoen aan uw thuiszorgbehoeften. Ontdek waarom artsen in een 
recent onderzoek zeiden dat 100% van de patiënten tevreden was over 
het gebruik van de CADD®-Solis VIP pomp.1

KOSTENEFFECTIEVE MOGELIJKHEDEN 

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Gepresenteerd op NHIA, maart 2014. 

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP
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