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CADD-Solis infusionspump (Deltec)
skötsel och dagligt ansvar
sjuksköterska
Syfte
Skapa rutin för vad som ingår i ansvaret vid hantering av Deltec-pump för
sjuksköterska.
Sjuksköterska ansvarar på sitt arbetspass över att inställningar kontrolleras
och att skötsel av pump görs enl. rutin. Detta sker genom:







Kontroll att ordination (läkemedel, styrka, koncentration) i läkemedelslistan samt i särskild pärm (vita) stämmer överens med befintlig kassett
och avsedd patient.
Kontroll av pumpens inställningar, läses av och skrivs i protokoll i särskild pärm (vit) varje morgon. Kontrolleras också under varje arbetspass
av ansvarig sjuksköterska. I och med denna kontroll observeras också
eventuellt beställningsbehov.
På rond: Utvärdering av symtomlindring och ev. höjningar eller sänkningar av pumpen görs.
Behövs beställning av kassett göras?



Läkemedelskassetter förvaras i läkemedelsrummet, i kyl eller rumstemperatur enligt anvisning och avräknas i narkotikajournal.



Specialblandningar är personbundna (t.ex. intrathekal, Oxynorm, Ketogan, Furix) och beställs via rekvisition (skrivs av läkare, finns på rondrummet i pappersversion) och blandas av apoteket. Hämtas upp till avd.
Kontrollförs via narkotikapärm avsedd för ”Deltec-kassetter specialblandningar”, se även anvisning i läkemedelsrummet.
Obs! Morfinkassett (1mg/ml, 10 mg/ml)finns i avdelningens bassortiment (behöver inte beställas från apoteket)
Kontrollera särskilt att aktuella kassetter finns inför helg, görs på torsdag
rond eller vid behov och ha alltid en extra kassett tillgänglig för patienten.











Kontrollera datum för omläggning av infarter till pumpen samt eventuellt byte av partikelfilter till intrathekal enligt rutin.
Kasserat läkemedel från kassett journalförs i narkotikajournal och slängs
sedan i gul behållare.
Till Deltec-pump finns i läkemedelsrummet blå förvaringslåda med
nyckel för byte av kassett samt batterier. Slang som kopplas till kassetten
är
Förlängningsslang CADD Extension Set (nr 20485) finns i förrådet.
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Om du känner dig osäker på hantering av pumpen tar du kontakt med
kollega eller PRT (dagtid 83715), eller meddela ansvarig läkare för vidare hjälp.

Bilaga  Hantering av narkotikajournaler för personbundna Delteckassetter.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Avdelning 63 Hematologi och palliativ vård PAVA Sunderby sjukhus

DOKUMENT-ID
nsintmedsy-4-165

VERSION
1.0

GODKÄNT DATUM
2022-01-13

ANSVARIG
Mari Molin, Helena Kero

UPPRÄTTAD AV
Klas Gustafsson

