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Hvordan kan elektronisk medisindispenser hjelpe meg i hverdagen?
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Medisindispensere

Synes du det er vanskelig å huske og ta
medisinene dine?
Da kan en medisindispenser hjelpe deg.
Den varsler og doserer ut medisiner til deg
på bestemte tidspunkt.
Det ﬁnnes forskjellige typer medisindispensere.
Hvilken som passer for deg kommer helt an på
hvilket behov du har for støtte til å ta dine
medisiner.
I denne brosjyren presenteres noen av de
alternativene som ﬁnnes på markedet i dag.

Pilly

Om produktet
Pilly er en elektronisk dosett som
sørger for at du får rett medisin
til rett tid på en enkel og trygg
måte. Pilly varsler når en
medisindose skal tas.
Hensikt
Ved å bruke Pilly får du tatt
medisinene dine til rett tid uten
bekymring for at medisinen blir
uteglemt eller tatt feil. Du
trenger heller ikke vente på
besøk fra hjemmesykepleien og
har dermed større frihet og
ﬂeksibilitet i hverdagen.
Hvordan fungerer Pilly?
Pilly er en elektronisk dosett
med 28 doseringsrom som
varsler deg ved å blinke og/eller

gi lyd når medisinen skal tas. Inni
dispenseren ligger et medisinbrett som roterer fram riktig
dose til riktig tid. For å ta
medisinen snus dosetten opp
ned og medisinen faller ned i
hånden din. Dosetten er robust
og lett å ta med hvor enn du
måtte ønske å dra. Dosetten kan
stilles inn til å gi medisin en eller
ﬂere ganger om dagen.
Hva skjer om jeg ikke husker å
ta medisinen min?
Hvis du ikke har tatt medisinene
dine i løpet av den tiden Pilly er
satt til å varsle, så vil dosetten
sende en melding til hjemmesykepleien (eller til pårørende) som sier at du ikke har tatt
medisinene dine. Da vil de ta
kontakt med deg for å minne deg
på å ta medisinen.

Ønsker du å lære mer om medisindispenseren Pilly, kan du skanne
QR-koden nedenfor, med kameraet på smarttelefonen din, for å se
brukerveiledning og ﬁlmer:

Pilly midisindispenser
Brukerveiledninger og ﬁlmer for brukere og pårørende

Medido multidosedispenser

Hvordan behandle Medido
multidosedispenser?

Om produktet

Dispenseren settes på et jevnt
og stabilt underlag. Unngå at den
står i direkte sollys, da noen
medisiner tåler dette dårlig.

Medido multidosedispenser er
en elektronisk dispenser som
sørger for at du får rett medisin
til rett tid. Medidio varsler
når en medisindose
skal tas.

Bruk bare strømkabelen som
dispenseren er levert med.
Strømkabelen skal alltid være
tilkoblet, hvis du ikke frakter den
eller ﬂytter på den.

Hensikt
Ved å bruke Medido får du
tatt medisinene dine til rett
tid på en enkel og trygg måte,
uten bekymring for at medisinen
blir uteglemt eller tatt feil. Du
trenger heller ikke vente på
besøk fra hjemmesykepleien og
har dermed større frihet og
ﬂeksibilitet i hverdagen.
Hvordan fungerer Medido?
Medido er en automatisk multidosedispenser som varsler deg
når medisinen skal tas. Den
varsler ved å blinke og gi lyd.
Medido har ﬂere alarmmelodier
og alarmvolum.

Gjør innstillinger for melodier og
volum som passer for deg,
sammen med hjemmesykepleien.
For å ta medisinen trykker du på
OK-knappen og medisinposen
mates ut av dispenseren.
Dispenseren kan stilles inn til å gi
medisin en eller ﬂere ganger om
dagen. Det er hjemmesykepleien
som setter disse innstillingene
ifølge din medisinplan.

Hva skjer om jeg ikke husker å
ta medisinen min?
Hvis du ikke har tatt medisinen
din i løpet av den tiden Medido
er satt til å varsle, så vil dispenseren sende en melding til

hjemmesykepleien (eller til
pårørende) som sier at du ikke
har tatt medisinene dine. Da vil
de ta kontakt med deg for å
minne deg på å ta medisinen.
Kan jeg ta med meg Medido?
I dispenseren er det et batteri
som varer i 24 timer. Skal du ta
med deg dispenseren tar du ut
strømkontakten, og tar med deg
dispenseren uten å slå den av.
Når du har kommet frem setter
du i strømkabelen igjen.
Hvis du glemmer å sette den i
strøm, vil det sendes varsel på
dette til hjemmesykepleien (eller
pårørende) som vil kontakte deg
for å minne deg på å koble den til
strøm.

Ønsker du å lære mer om medisindispenseren Medido, kan du skanne
QR-koden nedenfor, med kameraet på smarttelefonen din, for å se
brukerveiledning og ﬁlmer:

Medido multidosedispenser
Brukerveiledninger og ﬁlmer for brukere og pårørende

Karie multidosedispenser

Hvordan behandle Karie
multidosedispenser?

Om produktet

Dispenseren settes på et jevnt
og stabilt underlag. Unngå at den
står i direkte sollys, da noen
medisiner tåler dette dårlig.

Karie multidosedispenser er en
elektronisk dispenser som sørger
for at du får rett medisin til rett
tid. Karie varsler når en
medisindose skal tas.

Bruk bare strømkabelen som
dispenseren er levert med.
Strømkabelen skal alltid være
tilkoblet, hvis du ikke frakter den
eller ﬂytter på den.

Hensikt

Hva skjer om jeg ikke husker å
ta medisinen min?

Ved å bruke Karie får du
tatt medisinene dine til rett
tid, på en enkel og trygg måte,
uten bekymring for at medisinen
blir uteglemt eller tatt feil. Du
trenger heller ikke vente på
besøk fra hjemmesykepleien
og har dermed større frihet og
ﬂeksibilitet i hverdagen.
Hvordan fungerer Karie?
Karie er en automatisk multidosedispenser som varsler deg når
medisinen skal tas. Den varsler
ved å lyse opp, gi lyd og den har
talefunksjon. Karie har ﬂere
alarmmelodier og alarmvolum.
Gjør innstillinger for melodier og
volum som passer for deg
sammen med hjemmesykepleien.

Hvis du ikke har tatt medisinen
din i løpet av den tiden Karie er
satt til å varsle, så vil dispenseren
sende en melding til

For å ta medisinen trykker du på
knappen under skjermen
(Karie har kun én knapp) og
medisinposen mates ut av
dispenseren.
Dispenseren kan stilles inn til å gi
medisin én eller ﬂere ganger om
dagen. Det er hjemmesykepleien
som setter disse innstillingene
ifølge din medisinplan.

hjemmesykepleien (eller til
pårørende) som sier at du ikke
har tatt medisinene dine. Da vil
de ta kontakt med deg for å
minne deg på å ta medisinen.
Kan jeg ta med meg Karie?
I dispenseren er det et batteri
som varer i 24 timer. Skal du ta
med deg dispenseren tar du ut
strømkontakten, og tar med deg
dispenseren uten å slå den av.
Når du har kommet frem setter
du i strømkabelen igjen.
Hvis du glemmer å sette den i
strøm, vil det sendes varsel på
dette til hjemmesykepleien (eller
pårørende) som vil kontakte deg
for å minne deg på å koble den til
strøm.

Ønsker du å lære mer om medisindispenseren Karie, kan du skanne
QR-koden nedenfor, med kameraet på smarttelefonen din, for å se
brukerveiledning og ﬁlmer:

Karie multidosedispenser
Brukerveiledninger og ﬁlmer for brukere og pårørende

Evondos multidosedispenser
medisinene dine til rett tid på en
enkel og trygg måte, uten
bekymring for at medisinen blir
uteglemt eller tatt feil. Du
trenger heller ikke vente på
besøk fra hjemmesykepleien og
har dermed større frihet og
ﬂeksibilitet i hverdagen.
Hvordan fungerer Evondos?
Hjemmesykepleien fyller opp
medisindispenseren og det er
plass til medisiner for 1 mnd.
av gangen.
Om produktet
Evondos medisindispenser er en
elektronisk dispenser som sørger
for at du får rett medisin til rett
tid. Den benytter ferdigpakkede
multidoseruller som du får fra
apoteket. Den har plass til to
multidoseruller og vil derfor
kunne halvere antall besøk du må
ha av hjemmesykepleien for
påfylling.
Hensikt
Ved å bruke Evondos får du tatt

Medisindispenseren gir deg
medisinene dine etter
medisineringsplanen som legen
din gir. Dispenseren leser hver
pose og dersom den oppdager
feil vil den ikke gi ut medisiner
og et varsel vil sendes til hjemmesykepleien (eller pårørende).
Det varsles med lyd, lys og tekst
når medisinen skal tas og det er
mulig å legge til at det skal
varsles om påminnelser,
f.eks at du skal huske å ta
ikke-pakket-medisin (som for
eksempel Movicol pulver).

Hvordan behandle Evondos
multidosedispenser?
Medisindispenseren skal
plasseres på et sted du liker, med
stikkontakt tilgjengelig. Medisindispenseren skal ikke plasseres
på oppvaskbenken, eller i
nærheten av andre vannkilder,
på et ustabilt underlag (som for
eksempel et ustødig bord eller
stol), i direkte sollys eller i umiddelbar nærhet av en varmekilde,
som for eksempel en ovn eller
peis.
Hva skjer om jeg ikke husker å
ta medisinen min?
Dersom du ikke trykker på
knappen i løpet av medisinens

tilgjengelighetstid, blir medisinen
overført til en låst skuff for
utelatte medisiner. Det vil
sendes en melding til hjemmesykepleien (eller pårørende)
om at du ikke har tatt medisinen
din. De vil så kunne låse ut den
glemte medisinen og gi den til
deg. Neste medisindose kommer
som normalt.
Kan jeg ta med meg Evondos?
Man kan sette dispenseren i
reisemodus. Det vil da bli mulig å
ta ut ﬂere medisindoser fra
dispenseren. Normalt kan reisemodus kun aktiveres av pleiepersonell, men det er også
mulighet for at du kan få tillatelse
til å bruke dette.

Ønsker du å lære mer om medisindispenseren Evondos, kan du skanne
QR-kodene nedenfor, med kameraet på smarttelefonen din, for å se
brukerveiledning og ﬁlmer:

Evondos E300

Evondos E300

Brukerveiledning for
brukere og pårørende

Informasjonsvideo for
brukere og pårørende

For mer informasjon kan du ta kontakt med
helse- og omsorgstjenesten i egen kommune

VIDEO - Elektronisk medisineringsstøtte
Ved å skanne denne QR-koden med
kameraet på smarttelefonen din kan du se
videoen “Elektronisk medisineringsstøtte”

VIDEO - RESPONSSENTERET
Ved å skanne denne QR-koden med
kameraet på smarttelefonen din kan du
se en presentasjon av Responssenteret

