
Quick problemløser til CADD-SOLIS VIP pumpe 
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1.Rød alarm – ”Okklusion nedadgående. Ryd okklusion 

mellem pumpe og patient” 

A: Kan være en klemskrue mellem pumpe og patient som 

ikke er blevet åbnet. 

B: Der kan findes et knæk på slangen. 

Løsning: Åben for alle klemskruer og afklar om der findes et 

knæk på slangen. Pumpen vil fjerne alarmen når problemet 

er løst og pumpen fortsætter infusionen. 
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2. Orange alarm – der opstod strømafbrydelse mens 

pumpen kørte, skift batterier 

  

A: Pumpen er ved at løbe tør for strøm og batterier skal 

skiftes. 

Løsning: Åbn kammer ovenpå pumpen, ved at dreje på 

armen. Skift da batterierne og luk igen. Tænd pumpen på 

siden og tryk på ”start” når billedet kommer frem. 
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3. Orange Alarm – Reservoir volumen lav 

  

A: Pumpen gør blot opmærksom på at der er meget lidt 

væske tilbage i infusionsposen.  

Tjek reservoir i posen, da det kan være glemt at nulstille 

reservoir volumen ved skift af infusionspose. 

Løsning: Tryk ”acceptér” og ”start”. 
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4. Rød alarm – Luft i slange detekteret. Tryk på 

”Acceptér”, og fyld så slangerne 

  

A: Her er problemet luft i slangen, og pumpen vil bede om at 

luften fjernes før den kan køre videre. 

  

Følg nedenstående instruktion og brug evt. billederne 

ovenover 

1. Tast ”acceptér”. 

2. Tast ”opgaver” 

3. Pumpen skriver ”Fyld slange”. Tast ”ja” 

4. Pumpen skriver ”Frakobl slange fra patienten”. 

Her skal du ikke frakoble patienten, men tast 

“fyld”. Den mængde luft som kan være i slangen 

er ikke farlig for patienten, og kan derfor godt 

primes igennem. 

5. Pumpen primer manuelt, og stopper derfor først 

når du trykker stop. Lad pumpen prime ca. 

2,3ml igennem, og tast da ”stop”. Pumpen 

skriver ”forsæt fyldning”. Tast ”nej”. 

6. Pumpen skriver ”start pump”. Tast ”ja” 
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5. Rød alarm – Okklusion opadgående. Ryd okklusion 

mellem pumpe og reservoir 

  

A: Der findes et problem mellem kassettebeslag og pumpen 

Løsning: Lås låsearmen op, tag kassettebeslag af og sæt 

dette på igen. 

B: Der er en klemskrue som ikke er åben. 

Løsning: Undersøg om alle klemskruer er åbne og at der 

ikke findes et knæk på slangen. 

  

  

  

  

  

 

https://pri.rn.dk/Assets/29715/4241c477778b46528601f9ad9628baee/Lcc9be8eed5294f709321866c42c0014a.png
https://pri.rn.dk/Assets/29715/4241c477778b46528601f9ad9628baee/Lc6f47482064b4b828616a41480218a35.png

