
vælg
stop/start PCA-dosis

2,200 mL Stoppet

Afslut Acceptér værdi
'Accept. Værdi', el. tryk 'vælg' for at red.

Inf. Varighed  12  T. 0 Min.

Infusionsvol. 2,000  mL

Optrap  1  T. 0 Min.

Nedtrap  1  T. 0 Min.

Tranpning 10:58 AM       

TPN cyklisk
TPN Voksen mL

B A

L

K

J

I

H
G

F

E

D

C

CADD®-Solis VIP 
Ambulatorisk infusionspumpe

Quick guide

A Batterihus
B Display
C Indikatorlamper
D USB port
E Blå strømkabels lampe
F Udtag til strømkabel

G Udtag til fjerndoseringskabel
H Tastatur
I Kassettelås
J Hjælpe besked
K Kassette-/tastatur lås
L Hovedafbryder
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•  Isæt nye AA batterier eller et genopladeligt batteri:
 

•  Tænd pumpen ved at trykke på  
hovedafbryderen på siden af pumpen:

 
•  For at programmere, vælg Opgaver:

• Tryk  for at markere Avancerede  

opgaver, tryk dernæst vælg . 

STARTE EN NY PATIENT

Hovedafbryder til 
at tænde/slukke 
pumpen

ELLER

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

Tilbage

Display- og lydindstillinger

Se avancerede opgaver

Indstil tid og dato
Se rapporter

Opgaver
Tryk på 'vælg' for at begynde
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• Brug  for at markere Start ny patient.

 
 
 

 Tryk dernæst på vælg  for at bekræfte. 

• Indtast den 3 cifrede sikkerhedskode. Tryk  
eller  for at vælge tal og tryk dernæst vælg for 
at bekræfte og for at gå videre til næste ciffer. 
Når den 3 cifrede kode et tastet ind, tryk da på 
Godkend værdi.

 
 

• Marker den ønskede behandling: PCA / 
Kontinuerlig / Intermitterende / Trinvis / 
Trapning ved at trykke  eller  og tryk 
dernæst på vælg  for at bekræfte.

 
 
 

• Marker dernæst en kvalifikator ved at trykke  
 eller  og dernæst på vælg  for at bekrægte.

Tilbage

Avancerede opgaver
Tryk på 'vælg' for at begynde

Luft- og okklusionsindstillinger

Start ny patient

Alarmindstillinger
Sikkerhedsindstillinger

Annullér Acceptér værdi

*    *0
Indtast kode for at fortsætte

Tryk på 'vælg' for at fremrykke ciffer

2,200 mL 

PCA
Kontinuerlig
Intermitterende

Stoppet

 10:58 PM       

Tilbage

Vælg Behandling
Tryk på 'vælg' for at vælge

2,200 mL 

 10:58 PM       

[Programmér manuelt]

PCA- Voksen Post Op
PCA- Høj dosis
Perifer nerveblokade

PCA

Stoppet

Tilbage

Vælg Kvalifikator
Tryk på 'vælg' for at vælge
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• Gennemgå pumpeindstillinger vises nu, vælg Gennemgå.

• De forskellige infusionsindstillinger vises nu på skærmen. 
 
 
For at bekræfte en indstilling tryk Accepter 
værdi og symbolet  vises til venstre.

Annullér Gennemgå

Gennemgå 
pumpeindstillinger.

Afslut Acceptér værdi

100 mL 

PCA 10:58 AM      
PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0.2mg/mL 0.2 mg/mL

Stoppet

PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0.2mg/mL 0.2 mg/m

'Accept. Værdi', el. tryk 'vælg' for at red.

1 Timegrænse             1.5   mg

Kont. Hastigh.             0.1   mg/time
PCA-dosis 0.04 mg
PCA-lockout         15 min

• Marker dernæst et lægemiddel ved at trykke på 
 eller  og dernæst vælg  for at bekræfte.

 
 
 
 
 

• På skærmen står nu: Er disse rigtige?  
For at bekræfte vælg Ja og for at afbryde vælg Nej.

Behandling PCA

Koncentration 0.2 mg/mL

Kvalifikator PCA - Voksen Post Op
Medikament Hydromorfin 0,2mg/mL

Nej Ja 

Er disse rigtige?

2,200 mL 

Hydromorfin 0,2mg/mL   0.2 mg/mL

PCA 10:58 PM       
PCA - Voksen Post Op

Stoppet

Tilbage

Vælg Medikament
Tryk på 'vælg' for at vælge
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• Pumpen vil derefter bede dig om at påsætte en kassette eller slangesæt 
hvis dette ikke allerede er gjort (for at påsætte dette gå da til afsnittet 
der hedder Påsætning af kassette).

• Pumpen beskriver dernæst hvordan man fylder slangen.

• Når fyldningen er færdig spørger pumpen  
on du vil starte infusionen. Tryk Ja for at starte.

Nej Ja

Start pumpe?

 
 
For at ændre indstilling, marker den indstilling 
der skal ændre og tryk vælg . 

 Ændre værdien ved at trykke på  eller   
og tryk dernæst på Gem. 
 
 
 

 
Bekræft den nye indstilling ved at trykke på 
Accepter værdi og symbolet  vises til venstre.

 

• Når du har accepteret alle indstillinger,  
tryk på Næste. 

Undlad at gemme Gem

100 mL 

Kont. Hastigh.

0.1   mg/time 

2

0

Stoppet

PCA 10:58 AM      
PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0,2mg/ml 0.2 mg/mL

100 mL 

Reservoirvol.              100 mL
KVO-hastighed               0  mg/time
1 Timegrænse              1.5 mg
PCA-lockout         15 Min.

Stoppet

Afslut Acceptér værdi

PCA 10:58 AM      
PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0,2mg/ml 0.2 mg/mL

'Accept. Værdi', el. tryk 'vælg' for at red.

100 mL 

PCA 10:58 AM      
PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0,2mg/ml 0.2 mg/mL

Stoppet

Reservoirvol.              100 mL
KVO-hastighed               0  mg/time
1 Timegrænse              1.5 mg
PCA-lockout         15 Min.

Afslut Næste

Gennemgang fuldført. Tryk på 'Næste'.
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Hvis du ønsker at ændre en indstilling mens pumpen kører  
følg venligst nedenstående instruks:

1.  Tryk på stop/start 

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

 tasterne. 

2.  Tryk på tasterne  under Opgaver.

3. Brug   til den hvide bar markerer Gennemgå infusions indstillinger 
og tryk da vælg .

4. Vælg derefter den indstilling du vil ændre og indtast kode for at 
fortsætte. Du kan derefter ændre værdien ved at benytte piletasterne 
og til sidst trykke Gem.

5. Dine ændringer er gemt.  
Tryk på stop/start tasten. 

6. Pumpen spørger nu om du vil Gennemgå pumpeindstillingerne, vælg 
Gennemgå.

7. Du skal nu bekræfte hver indstilling (et grønt flueben vises i siden 
på hver indstilling).

8. Så snart indstillingerne er bekræftede, vises Start Pumpe? Tryk på 
tasten under Ja.

PCA-dosisstop/start
vælg

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

JEG VIL ÆNDRE EN INDSTILLING NÅR PUMPEN KØRER.
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PÅSÆT EN KASSETTE/ADM. SÆT

1. Luk klemmerne på slangen, sikr dig at 
kassettelåsen er ulåst og åben så låsen til 90 
grader.

2. Isæt kassettekrogene i de 2 hænglser på 
pumpens underside.

3. Tryk kassetten /adm sættet op mod pumpen 
uden at røre kassettelåsen, indtil der høres et 
klik.

4. Lås kassettelåsen.

5.  Sæt nøglen i og drej med uret for at låse 
kassetten hvis behandling med PCA anvendes.

6. Hvis PCA modus anvendeds, skal kassetten låses 
for at infusionen kan starte.

 

Rigtig Forkert

Et ujævnt mellemrum 
indikerer at kassetten 
ikke er låst korrekt.

FJERNELSE AF KASSETTE ELLER ADM. SÆT

1. Kontroller at infusionen er stoppet og luk for slangeklemmerne.

2. Hvis kassetten er låst, isæt nøglen og drej 
den mod uret indtil den er ulåst.

3.  Tryk kassettelåsen ned indtil kassetten eller 
adm. Sættet løsner sig fra pumpen.
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HURTIG SKIFTNING AF KASSETTE/ADM. SÆT MED SAMME 
INFUSIONSVOLUMEN OG SAMME PROGRAMMERING.

1. Pumpen er tændt, stop infusionen ved at trykke på stop/start 

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

 
tasten.

2. Påsæt den nye kassette  eller det nye adm. Sæt. Pumpen spørger; 
Indstil reservoir volumen til xxml? Tryk Ja for at bekræfte.

3. Følg instruktionen for fyldning af slangen.

4. Spørgsmålet: Start pumpe? Vises. Vælg Ja hvis du vil starte med de 
tidligere indstillinger.

1. Sluk pumpen ved at trykke på knappen på siden af pumpen;  

Tænd/Sluk .

2. Fjern kassetten/adm. Sættet.

3. Påsæt den nye kassette/adm. Sæt.

4. Tænd pumpen.

5. Tryk på tasten under Opgaver.

6. Ved at anvende  tasten ruller du ned indtil Vis 
infusionsindstillinger markeres og tryk så vælg .

7. Rul ned indtil Reservoir volumen markeres og tryk så på vælg . 

8. Tast låsekoden.

9. Tryk dernæst på  eller  for at vælge det nye reservoir volumen 
og tryk så på Gem.

10. Tryk på stop/start knappen og vælg Gennemgå. Bekræft samtlige 
parametre og tryk dernæst på Næste.

11. Spørgsmålet Start Pumpe? Vises. Vælg Ja hvis du vil starte pumpen 
med de foregående indstillinger.

SKIFT AF KASSETTE/ADM. SÆT OG ÆNDRING AF 
INFUSIONSVOLUMEN

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

SE RAPPORTER
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Sikr dig at infusionen er stoppet, at slangen er frakoblet patienten og alle 
klemmer er åbne. Hvis følgende vises  på skærmen: Fyld slange?

1.  Displayet siger Fyld slange? Vælg Ja (lås eventuelt tastaturet op hvis 
det behøves).

2.  Tryk Fyld.

3.  Når du har trykker på Fyld behøver du ikke at holde tasten nede for 
at slangen skal fyldes.

4.  Når fyldningen er færdig og al luft er fjernet fra slangen, tryk Stop 
fyldning.

Hvis pumpen ikke viser Fyld slange?

1.  I Opgave menuen, tryk på  eller  for at markere Fyld slange og 
tryk vælg  (hvis det er nødvendigt lås da tastaturet op).

2.  Tryk Fyld.

3.  Når du har trykker på Fyld behøver du ikke at holde tasten nede for 
at slangen skal fyldes.

4.  Når fyldningen er færdig og al luft er fjernet fra slangen, tryk Stop 
fyldning.

FYLD SLANGE

Rapporterne kan ses når som helst, både når pumpen kører og er stoppet.

1. I Opgave menuen, tryk på  eller  for at markere Vis rapporter og 
tryk vælg .

2. Tryk derefter  eller  for at markere hvilken rapport du vil kigge 
på og tryl dernæst vælg .

3. Tryk Tilbage for at gå tilbage til skærmen der viser udvalget af 
rapporter og tryk yderlig Tilbage for at komme på Hjem skærmen.

SE RAPPORTER
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AT PROGRAMMERE FORSINKET START

Du kan programmere en forsinket start når du har godkendt alle indstillin-
ger og fyldt slangen. Dette skal programmeres inden infusionen startes.

1. Gå til menuen Opgaver. 

2. Tryk  og marker Indstil næste dosis 
starttid og tryk dernæst vælg .  
 
 

3. Indstil den ønskede starttid og tryk på 
Bekræft.

   
Bakåt Undlad at gemme Bekræft

Forsin. er 3 T. 0 Min.

Næste dosis

6:50 AM

8/10/2015 4:00 PM

Nu

 

4. En bekræftelsesskærm viser hvilken tid infusionen starter. For at 
bekræfte vælg Ja eller tryk Nej for at afbryde.

   Nej Ja

Sæt starttid for næste 
dosis til 6:50 PM for en 

fors. på 3 T. 0 Min. fra nu?

5. Start infusionen ved at trykke på stop/start 

Opgaver

PCA-dosisstop/start
vælg

 tasten. En “Forsinket 
start” skærm kommer frem.  
OBS: starttiden for infusionen vises nu i infusionsindstillingerne. 
For at se indstillingerne, gå til Opgaver og vælg derefter 
Infusionsindstillinger.

Bakåt Tilbage Lås tastatur

Opgaver
Tryk på 'vælg' for at begynde

Nulstil reservoirvolumen

Se infusionsindstillinger

Indstil starttid for næste dosis

Fyld slanger
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INDSTILLINGER DER SKAL PROGRAMMERES:

Kontinuerlig hastighed: Angiv lægemiddlets infusionshastighed. Hvis 
ordinationen ikke har nogen kontinuerlig 
hastighed, angiv 0.

PCA-dosis:  Mængde af medikament infunderet når 
man trykker på PCA dosis tasten eller på 
fjerndoseringskablets tast.

PCA- lockouttid:  Minimun tid der skal være mellem starten af 
en PCA dosis og indtil næste PCA dosis er til 
rådighed.

Infusionsgrænse: Denne mulighed benyttes til at begrænse 
mængden af lægemiddel der gives patienten (incl. 
Kontinuerlig hastighed + PCA dosis, men ikke 
lægebolusen) indenfor en bestemt tidsgrænse 
(mellem 1 time og 12 timer) 

Maks doser pr. time:  Maksimun antal af PCA doser der er tilladt 
indenfor 1 time.

KVO hastighed:  KVO funktionen (keep vein open) tillader en 
minimal infusion af medikament for at undgå 
klotning i katetret.

Reservoir Vol.: Reservoir volumen (kassette eller pose).

Starttid: Hvis der er programmeret en forsinket start, kan 
starttiden ses her.

PCA / PCEA

Afslut Acceptér værdi

100 mL 

PCA 10:58 AM      
PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0.2mg/mL 0.2 mg/mL

Stoppet

PCA-Voksen Post Op
Hydromorfin 0.2mg/mL 0.2 mg/m

'Accept. Værdi', el. tryk 'vælg' for at red.

1 Timegrænse             1.5   mg

Kont. Hastigh.             0.1   mg/time
PCA-dosis 0.04 mg
PCA-lockout         15 min

100 mL 

KVO-hastighed 0     mg/time

PCA 10:58 AM       
PCA - Epidural
Bupivacain (0.0625%) mL

Afslut Acceptér værdi

Stoppet

'Accept. Værdi', el. tryk 'vælg' for at red.

Kont. Hastigh.             0.1   mg/time
PCA-dosis 0.04 mg
PCA-lockout         15 min

Lilla skærm
PCA 

Gul skærm
Epidural PCA
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INDSTILLINGER DER SKAL PROGRAMMERES:

Infusionsvolumen: Total volumen der skal infunderes ≠ reservoir volumen.

Optrapning:  Tiden for optrapning.

Nedtrapning:  Tiden for nedtrapning.

Infusionstid:  Tiden der kræves for at levere infusionsvolumen.

Plateau hastighed: Maksimun hastighed som medikamentet leveres med. 
Denne hastighed regnes automatisk ud af pumpen.

KVO hastighed:  KVO funktionen (keep vein open) tillader en minimal 
infusion af medikament for at undgå klotning i katetret.

Reservoir Vol.:  Reservoir volumen (kassette eller pose).

Starttid: Hvis der er programmeret en forsinket start, kan  
starttiden ses her.

TRAPNING (TPN - TOTAL PARENTERAL NUTRITION)

2,200 mL 

Inf. Varighed  12  T. 0 Min.

Infusionsvol. 2,000  mL
Optrap  1  T. 0 Min.
Nedtrap  1  T. 0 Min.

Tranpning 10:58 AM       
TPN cyklisk
TPN Voksen mL

Tilbage 

Infusionsindstillinger
Tryk på 'vælg' for at redigere

Stoppet

Grøn skærm

Infusionsvarighed

Optrapning Nedtrapning

KVO KVO

Infusionsvolumen

In
fu

si
on

sh
as

tig
he

d

Tid

Forsinket start
(valgfri)

Plateau hastighed
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INDSTILLINGER DER SKAL PROGRAMMERES:

Kontinuerlig hastighed: Angiv infusionshastigheden. 

KVO hastighed:  KVO funktionen (keep vein open) tillader en 
minimal infusion af medikament for at undgå 
klotning i katetret.

Reservoir Vol.:  Reservoir volumen (kassette eller pose).

Starttid:  Hvis der er programmeret en forsinket start,  
kan starttiden ses her.

KONTINUERLIG INFUSION

1,000 mL 

Kont. Hastigh. 125  mL/time
KVO-hastighed  0  mL/time
Reservoirvol. 1,000  mL

Kontinuerlig 10:58 AM       
Cytostatika 3 dage
5FU i 250 ml mL

Stoppet

Tilbage 

Infusionsindstillinger
Tryk på 'vælg' for at redigere

nd

Grøn skærm
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INDSTILLINGER DER SKAL PROGRAMMERES:

Dosis volumen:  Dosis volumen der skal infunderes.

Dosis varighed:  Tiden der kræves for at levere en dosis.

Dosis cyklus:  Tiden fra starten af en dosis til starten af næste 
dosis.

Dosis hastighed:  Beregnes automatisk af pumpen (kan ikke ændres), 
indikerer den hastighed hvormed dosisen infun-
deres.

Næste dosis:  Viser tiden hvor den næste dosis begynder. 

KVO hastighed:  KVO funktionen (keep vein open) tillader en minimal 
infusion af medikament for at undgå klotning i 
katetret.

Reservoir Vol.: Reservoir volumen (kassette eller pose).

INTERMITTERENDE INFUSION

250 mL 

Dosisvolumen 61.5  mL

Dosishastighed 61.5  mL/time

Dosisvarighed 1 T. 0 Min.
Dosiscyklus   6 T. 0 Min.

Intermitterende 10:58 AM       
24 Timer Antibiotika
Nafcillin 2mg v 6:e timer mL

Stoppet

Tilbage 

Infusionsindstillinger
Tryk på 'vælg' for at redigere

Blå skærm

Cyklus

Varighed Varighed

KVO Dosis DosisKVO KVO

In
fu

si
on

sh
as

tig
he

d

Tid

Forsinket start
(valgfri)
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INDSTILLINGER DER SKAL PROGRAMMERES:

Infusionsvolumen:  Total volumen der skal infunderes ≠ reservoir  
volumen.

Initiale hastighed:  Infusionshastighed hvormed infusionen starter.

Hastighedsstigning:  Mængden af medikament hvormed man ønsker at 
stige med hvert trin. Hvert trin stiger med samme 
mængde.

Plateau hastighed:  Maksimun hastighed som medikamentet leveres 
med.

Trin varighed: Infusionstid for hvert trin. Tiden er den samme for 
hvert trin og for den initiale hastighed med undta-
gelse af plateau hastigheden.

Infusions varighed:  Tiden der kræves for at levere infusionsvolumen. 
Beregnes automatisk af pumpen.

KVO hastighed:  KVO funktionen (keep vein open) tillader en minimal 
infusion af medikament for at undgå klotning i 
katetret.

Reservoir Vol.: Reservoir volumen (kassette eller pose).

Starttid: Hvis der er programmeret en forsinket start,  
kan starttiden ses her.

TRINVIS INFUSION

1,200 mL 

Infusionsvol. 1,200  mL

Indl. hastighed 36  mL/time
Hastighedsstig 40  mL/time
Plateau-hastigh 250  mL/time

Trin 10:58 AM       
IVIG -  Neuro
Octagam 50mg/ml mL

Stoppet

Tilbage 

Infusionsindstillinger
Tryk på 'vælg' for at redigere

Olivengrøn skærm

Forøgelse 
(trin) af 

hastighed

Forøgelse 
(trin) af 

hastighed

Starthastighed

Infusionsvolumen

Trinvarighed

KVO KVO

In
fu

si
on

sh
as

tig
he

d

Tid

Forsinket 
start

(valgfri)

Plateau hastighed
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For nogle alarmer, såsom okklusions alarm og kassette detekter, har man 
mulighed for at anvende hjælpeskærme til at løse problemet.

1. Når en alarm kommer, tryk på Afstil 
tasten for at afstille lyden.

2. Hvis en hjælpeskærm er tilgængelig 
for alarmen, Hjælp fremkommer 
over en af tasterne. Tryk på denne 
for at se hjælpeskærmene.

HJÆLPESKÆRME VED ALARM

Alarm

Afstil

Kan ikke starte 
pumpen uden en 

smækket kassette.

Accepter

Hjælp

Alarm

Kan ikke starte 
pumpen uden en 

smækket kassette.

Accepter

Næste

Alarm - kassette ikke smækket

Accepter

Smæk kassette.

Ring til din sund-
hedsudbyder.

Alarm - kassette ikke smækket

Prøv hjælp igenAccepter
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Luft i slangen:  Højprioritetsalarm = infusionen stoppes.

Luftdetektoren har registreret luft i slangen. Den nuværende infusion stoppes 
automatisk. Vælg Accepter for at fjerne alarmen. Hvis slangen indeholder 
luftbobler, afklem slangen og kobl fra patienten. Bruf fyldefunktionen til 
at fjerne luften fra slangen inden du atter kobler til patienten og starter 
infusionen. 

Lav batteri:  Lavprioritetsalarm (blå skærm) 

Vælg Accepter for at fjerne alarmen, ellers stopper alarmen automatisk 
efter 5 sekunder. Byt batterier eller den genopladelige batteripakke.

Nedadgående okklusion: Højprioritetsalarm = stopper infusionen.

Pumpen har registreret en okklussion mellem pumpen og patienten som kan 
være et knæk på slangen, en lukket klemme eller en blokering. Infusionen 
er pauseret og vil fortsætte hvis okklusionen fjernes. Denne alarm har 
hjælpeskærme. For at se dem tryk på Afstil og derefter Hjælp.

Reservoir volumen lav: Lav prioritetsalarm (blå skærm) 

Afhængigt af pumpeindstillingerne, vil en alarm lyde for at informere om 
at reservoirvolumen er lav (i kassette eller pose) og en ny skal tilsluttes 
snarest.

Opadgående okklusion: Højprioritetsalarm = infusionen stoppes

Væsken løber ikke mellem kassetten/posen og pumpen. Dette kan bero 
på at slangen er kinket, at en klemme er lukket eller luftbobler i slangen. 
Infusionen er pauseret men vil automatisk fortsætte hvis okklusionen 
fjernes. Hvis alarmen er udløst og ryddet mere end 3 gange på 15 min, skal 
du acceptere alarmen før den kan fjernes.

HJÆLPESKÆRME VED ALARM
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Infusionsindstillinger

PCA Kontinuerlig 
infusion

Intermitterende 
infusion Trinvis Infusion Trapning (TPN)

Kontinuerlig 
hastighed

Kontinuerlig 
hastighed

Dosis 
volumen

Infusionsvolumen Infusionsvolumen

PCA 
hastighed

Dosis 
varighed

Initiale 
hastighed

Optrapning

PCA 
Lockouttid*

Dosis cyklus Hastighedsstigning Nedtrapning

Infusions- 
grænse**

Dosis-
hastighed

Plateau 
hastighed

Infusionsvarighed

Maks doser/
time**

Næste dosis Trin varighed Plateau 
hastighed

Infusionsvarighed

KVO  
hastighed

KVO  
hastighed

KVO  
hastighed

KVO  
hastighed

KVO  
hastighed

Reservoir 
Vol.

Reservoir 
Vol.

Reservoir 
Vol.

Reservoir Vol. Reservoir Vol.

Starttid*** Starttid*** Starttid*** Starttid***

* Denne indstilling vises ikke hvis PCA dosis er sat til 0.
** Denne indstilling vises ikke hvis infusionsgrænse er valgt.
*** Denne indstilling vises kun hvis forsinket start er valgt. 

INDSTILLINGER FOR THE CADD®-SOLIS VIP PUMPEN



Trapning (TPN)

Infusionsvolumen

Infusionsvarighed
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