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Infuuspaalklemadapter
Voor gebruik in combinatie met CADD®-Solis 
infusiepompen

Gebruiksaanwijzing
Opmerkingen
•	 Lees	de	aanwijzingen	geheel	alvorens	de	
infuuspaalklemadapter	aan	te	sluiten	of	los	te	maken.	
Bewaar	deze	gebruiksaanwijzing	voor	toekomstige	
raadpleging.

•	 Raadpleeg	de	bijgeleverde	Gebruikershandleiding	
voor	gedetailleerde	instructies,	waarschuwingen,	
specificaties,	reinigingsadviezen	en	aanvullende	
informatie	met	betrekking	tot	het	bedienen	van	de	
CADD®-Solis	pomp.
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Symbolen
1 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

< Catalogusnummer

= Batchcode

@ Gemachtigde in de Europese Gemeenschap

Gemachtigde voor Australië

P Temperatuurlimiet

_ Vochtigheidslimieten

i Atmosferische druklimieten
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De CADD®-Solis 
Infuuspaalklemadapter
Door bevestiging van de CADD®-Solis 
infuuspaalklemadapter aan de achterkant van de CADD®-
Solis ambulante infusiepomp kunt u de pomp aan een 
infuusstatief bevestigen (op het infuusstatief moet dan de 
CADD®- infuuspaalklem gemonteerd zijn).

De infuuspaalklemadapter bestaat uit twee onderdelen, de 
basisplaat en de draaiplaat. Bij het monteren van de adapter 
op de pomp worden deze twee onderdelen tegen elkaar 
vastgeklikt.

Basisplaat

Draaiplaat
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De infuuspaalklemadapter aan de 
pomp bevestigen
1. Als de basisplaat en de draaiplaat niet aan elkaar zijn 

bevestigd, moet dat eerst gebeuren. Breng de delen in lijn 
met elkaar, houd ze in die positie en klik ze dan aan elkaar 
vast, volgens de onderstaande afbeeldingen. De linker- en 
rechterbovenkanten moeten op elkaar worden vastgeklikt.

2. Draai de bevestigingshaken die zich op de draaiplaat 
bevindt tot een hoek van ca. 90 graden (rechts).

KLIK!

Bevestigingshaken
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3. Plaats de infuuspaalklemadapter op de bevestigingshaken 
sleuf; zie afbeelding.

4. Plaats uw beide duimen bovenop de 
infuuspaalklemadapter, zoals afgebeeld, en duw de adapter 
omlaag totdat hij niet verder kan.

Bevestigingshaken-
sleuf

Bevestigingshaken-
sleuf
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De onderkant van de infuuspaalklemadapter moet de 
onderkant van de pomp bedekken.

5. Plaats beide duimen tegen de onderkant van de 
infuuspaalklemadapter, net onder de sleuven. 
Duw de adapter stevig omlaag. Daarmee wordt de 
infuuspaalklemadapter aan de pomp bevestigd. U hoort 
een duidelijke klik als de adapter stevig is aangesloten.
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Het gebruik van de 
infuuspaalklemadapter
1. Bevestig de CADD®- 

infuuspaalklem aan een 
infuusstatief conform de bij de 
adapter geleverde instructies.

2. Schuif de 
infuuspaalklemadapter op 
de CADD®- infuuspaalklem 
totdat de adapter vastklikt. De 
adapter zit nu op zijn plaats 
gefixeerd.

3. Om de pomp van de 
infuuspaalklem los te 
maken moet u op de 
knop aan de zijkant van 
de beugel drukken en de 
pomp oplichten.
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OPMERKING: Als de infuuspaalklemadapter aan de 
infuuspaalklem is bevestigd, kunt u de pomp kantelen 
om het zicht op de display te vergemakkelijken. Als het 
draaivlak (< 21-2183-51) op de adapter is aangebracht, 
kunt u de pomp ook 230 graden roteren om het zicht op 
de display te verbeteren. Zie de afzonderlijke instructies 
voor de werking, het aanbrengen en het verwijderen van 
het draaivlak.

 Het draaivlak is een optionele accessoire. Het kan niet in 
combinatie met een LockBox worden gebruikt.
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De infuuspaalklemadapter van de 
pomp losmaken
Voor het losmaken van de infuuspaalklemadapter van de 
pomp hebt u een grote schroevendraaier met vlakke kop 
nodig.

1. Kantel de draaiplaat omhoog zodat de lipjes zichtbaar 
worden.

2. Schuif de bladpunt van een grote schroevendraaier met 
vlakke kop recht vooruit onder het lipje en wrik het lipje 
omhoog (). Als u een kleine schroevendraaier gebruikt, 
kan het nodig zijn de schroevendraaier te roteren om het 
lipje uit de sleuf te wrikken ().

3. Herhaal deze handelingen met het tweede lipje.

4. Maak de infuuspaalklemadapter los van de pomp.
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Problemen oplossen
Ik kan de infuuspaalklemadapter niet aan de pomp 
bevestigd krijgen.

Zorg dat de draaiplaat en de basisplaat stevig op elkaar zijn 
bevestigd en dat de bevestigingshaken in de juiste hoek is 
gepositioneerd. Als het optionele draaivlak is aangebracht, 
moet de opening van het draaivlak ten opzichte van de pomp 
buitenwaarts zijn gericht.

Ik heb de draaiplaat te ver naar achteren gekanteld en hij is 
daardoor van de bevestigingshaken losgeraakt.

Dit kan alleen gebeuren als de 
infuuspaalklemadapter aan de pomp 
is bevestigd, maar niet aan een 
infuusstatief. Dit is eenvoudig op te 
lossen. Stel de draaiplaat in positie 
boven de bevestigingshaken en klap 
de hoeken terug onder de haken. Sluit 
vervolgens de draaiplaat, zodat hij in 
positie vastklikt.
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Ik kan de lipjes van de draaiplaat niet van de basisplaat 
loskrijgen.
De gemakkelijkste methode om de lipjes los te maken is 
een grote schroevendraaier als hefboom te gebruiken (recht 
omhoog duwen). Als u een kleine schroevendraaier gebruikt, 
moet u de schroevendraaier langzaam overlangs draaien 
totdat de lipjes uit de basisplaat zijn gewrongen. Daarna kunt 
u de lipjes uit de sleuf nemen.
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