
1.  Verwijder het blauwe 
klemmetje van de 
cassette.

2. Bevestig een geschikte  
CADD® extensieset aan 
de luer.

3.  Zorg ervoor dat de 
cassettevergrendeling 
niet vergrendeld 
is, open de 
cassettevergrendeling 
tot 90 graden en breng 
de cassettehaken aan in 
de scharnierpennen aan 
de onderzijde van  
de pomp.

4.  Zet de pomp, zonder de 
cassettevergrendeling 
vast te houden, 
rechtop op een stevig, 
horizontaal oppervlak en 
druk de grendelzijde van 
de pomp omlaag tot de 
cassette stevig op zijn 
plaats vastklikt.

5. Duw de cassettevergrendeling omhoog in de gesloten stand. 
Als u weerstand ondervindt bij het omhoog duwen van de 
vergrendelingsbeugel van de cassette, mag u de grendel 
NIET FORCEREN. Als u het disposable niet met minimale of 
geen weerstand aan de pomp kunt vergrendelen, bevindt het 
disposable zich niet in de juiste stand voor vergrendeling. 
Maak het disposable los en herhaal de procedure Als de 
tweede poging ook mislukt, gebruik de pomp dan niet meer 
en neem contact op met de klantenservice van Smiths 
Medical voor verdere ondersteuning.

6. Om de cassette te vergrendelen, steekt u de pompsleutel 
in de vergrendeling en draait u deze rechtsom in de 
vergrendelingsstand.

7.  Open alle klemmen.

8. Ontlucht de lijn met behulp van de primefunctie van de pomp. 
Zorg ervoor dat het volledige vloeistofpad geen lucht meer 
bevat. 

9. Als de extensieset een filter bevat, ontlucht het filter dan 
volgens de gebruiksaanwijzing van de extensieset.

10.  Sluit alle lijnklemmen.

Vullen

Het medicatiecassettereservoir kan  
gemakkelijk worden gevuld terwijl de  
blauwe flowstopklem op zijn plaats blijft.

Het vloeistofpad afsluiten

Verwijder de blauwe klem om het  
vloeistofpad af te sluiten.

Het vloeistofpad openen

Druk op de groene knop om het vloeistofpad  
te openen. 

CADD™ medicatiecassettereservoirs 
(50 ml en 100 ml) met flowstop
Voor gebruik met CADD®-Solis pompen

De flowstop free-flowbeveiliging is een op een integrale set 
gebaseerd free-flowbeveiligingshulpmiddel dat is toegevoegd 
aan medicatiecassettereservoirs

Stap 3 - De infusie starten

1. Sluit de lijn aan op de toegangsplaats bij de patiënt met 
behulp van een aseptische techniek.

2. Open alle lijnklemmen en start de infusie.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het vloeistofpad onder het 
filter geen lucht bevat voordat u de lijn op de patiënt aansluit. 
Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzing die bij het 
medicatiecassettereservoir wordt meegeleverd voor aanvullende 
informatie, aandachtspunten en waarschuwingen. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding die bij de pomp wordt meegeleverd voor het 
ontluchten van de pomp.

Gebruik aseptische technieken. Pas deze aan de hand van het beleid 
van de instelling aan.

1.  Vul een spuit met het 
gewenste volume  
medicatie en 
verdunningsmiddel.

2.  Verwijder de 
eindbeschermdop  
van de lijn.

3.  Bevestig de gevulde spuit 
aan de luer en vul de 
medicatiezak (in cassette) 
tot deze ongeveer half vol is.

4.  Kantel en draai de cassette 
zodat alle luchtbellen in één 
grote luchtbel samenkomen. 
Verwijder de lucht.

5.  Houd de spuit met de  
punt omlaag en injecteer de 
resterende vloeistof in het 
medicatiecassettereservoir.  
Sluit de lijnklem. Zorg 
ervoor dat medicatie en 
verdunningsmiddel  
goed worden gemengd in  
zowel de medicatiezak  
als de lijn.

6.  Maak de spuit los  
van de luer. Sluit de luer af 
met de meegeleverde niet-
ventilerende dop of bevestig 
deze aan de uitbreidingsset.

OPMERKING: Sluit de luer van het medicatiecassettereservoir 
aan op de luer-lock van de uitbreidingsset. Als het uiteinde van de  
anti-sifonklep van de uitbreidingsset wordt aangesloten op de luer van 
de medicatiecassette, klinkt er een hogedrukalarm wanneer u de pomp 
opstart.

WAARSCHUWING: Laat de blauwe klem op de cassette op  
zijn plaats zitten tot u de cassette op de pomp gaat bevestigen. 
Als de cassette wordt opgeslagen zonder het blauwe klemmetje kan 
dit de nauwkeurigheid van de toediening aantasten.

Stap 2 - De lijn ontluchten

Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/bedieningshandleiding voor een volledige lijst van indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. CADD en de Smiths Medical- en CADD-ontwerpmerken zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk gedeponeerd is bij het 
Amerikaanse octrooi- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn de handelsmerken of dienstmerken van de respectieve eigenaren.   
©2014  Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden.    IN19856NL-112014

www.smiths-medical.com     Vind lokale adresgegevens op www.smiths-medical.com/nl

MPAUCA-1159Smiths Medical Nederland B.V. 
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: 073-528 50 50 
Fax: 073-521 23 36

BESCHREVEN PRODUCT(EN) IS/ZIJN MOGELIJK NIET GELICENTIEERD OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP IN CANADA EN ANDERE LANDEN

Stap 1 - Het cassettereservoir vullen
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*Raadpleeg voor instructies voor het vullen van het  
250 ml cassettereservoir de gebruiksaanwijzing die bij 
het product is meegeleverd.
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