Vain otettu lääke auttaa
Mikäli lääkkeen ottaminen unohtuu, Addoz Lääkekello mahdollistaa myös automaattisen muistutussoiton Lääkekellon käyttäjälle sekä laitteen antaman hälytyksen
haluttuun kohteeseen, esimerkiksi palvelukeskukseen, hoitajalle tai omaiselle.
Lääkkeen unohtamisesta jää merkintä Lääkekellon seurantatietoihin, joiden avulla
hoidosta vastaavat voivat jälkeenpäin selvittää lääkkeenoton onnistumista hoitotoimenpiteiden suunnittelun tueksi.
Nämä toiminnot vaativat GSM-modulilla tai turvapuhelinliitännällä varustetun
Lääkekellon.
Lääkekello on myös mahdollista integroida käytössä oleviin hoivapalveluiden
tietojärjestelmiin. Kytkeminen tuettuihin tietojärjestelmiin vie vain 5 minuuttia.
Kytkennän jälkeen Lääkekello keskustelee järjestelmien kanssa ajantaisaisesti.
Lääkekello voi lähettää tiedot kotona asuvan unohtamista lääkkeenotoista suoraan
kotipalvelun ERP:iin. (esim Fastroi Hilkkaan).
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ajoitettavissa 1-4 päivittäiselle annokselle
lukittavissa
saatavissa 14- tai 28-lokeroisella Annoskiekolla
paino 296 g
mitat
120 x 132 x 60 mm
paristotyyppi 2 x AA alkaaliparisto
pariston käyttöikä noin yksi vuosi
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helppokäyttöinen lääkeannostelija
14- tai 28-lokeroinen
iskunkestävä ja konepestävä
antaa lääkkeet lokero kerrallaan
saatavissa erivärisiä kansia
paino 110 g
mitat
125 x 35 mm
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Addoz Lääkekello
- turvallinen lääkeannostelija

Addoz Lääkekello

”Otinko jo lääkkeeni?”
on kysymys, joka askarruttaa päivittäin monia lääkitystä tarvitsevia. Huolen lääkityksen
muistamisesta jakavat niin potilaiden omaiset kuin hoitajatkin. Asiantuntija-arvioiden
mukaan ainoastaan kolmannes lääkkeistä nautitaan ohjeiden mukaan, kolmasosa
satunnaisesti ja loput jäävät kokonaan nauttimatta.
Pitkäaikaislääkityksen laiminlyönti aiheuttaa merkittävän riskin joutua laitoshoitoon.
Addoz Lääkekellon tarjoamalla turvallisella ja oikea-aikaisella lääkkeenotolla
voidaan lisätä ihmisen hyvinvointia ja vireystilaa sekä parantaa mahdollisuutta asua
kotona pidempään.

Addoz Lääkekello on uusi, helppokäyttöinen pilleri- ja kapselimuotoisten lääkkeiden
annostelija. Lääkekello muistuttaa oikea-aikaisesta lääkkeenotosta ja estää virhekäytön. Laitteen ajastin huolehtii, että lääkkeet otetaan oikeaan aikaan ja se muistuttaa ääni- ja valomerkein, mikäli asiakas ei itse huomaa tai muista ottaa lääkkeitään.
Käyttäjän painettua laitteen kannen läpinäkyvää osaa Lääkekello siirtää oikean annoksen otettavaksi ja jää odottamaan seuraavaa määriteltyä lääkkeen annosaikaa.
Jos kaikesta huolimatta jokin lääkeannos jää ottamatta, Lääkekello siirtää unohtuneen
lääkeannoksen sivuun seurantaa varten. Lääkekello antaa uuden annoksen vain oikeaan
aikaan, mikä käytännössä estää lääkkeiden tahattoman tai tahallisen väärinkäytön.
Lääkkeet on helppo annostella Annoskiekkoon itse, mutta annostelu voidaan tehdä
myös apteekissa. Sieltä täytetty Annoskiekko toimitetaan käyttäjälle tai kotihoitoon.
Tyhjentynyt Annoskiekko palautetaan vastaavasti apteekkiin uudelleen täytettäväksi.
Annoskiekko soveltuu hyvin apteekkijakeluun.

Ominaisuuksia ja etuja
Lääkeannos saatavilla vain oikeaan aikaan
parantaa käyttäjäturvallisuutta
Langaton ja mukana kuljetettava
käytettävissä missä vain
Helposti annosteltava Annoskiekko
mahdollistaa käyttäjän, omaisten tai hoitohenkilökunnan annostelijan täytön
Hälytys unohtuneesta lääkkeestä
vähentää epätarkan lääkityksen aiheuttamia ongelmia
Automaattinen hälytys paristojen loppuessa
varmistaa jatkuvan optimaalisen toiminnan
Lääkkeen saamiseksi käyttäjän on painettava Lääkekellon painiketta
valvoo käyttäjän aktiivisuutta
Lukittuna turvallinen
vähentää lääkkeiden väärinkäyttömahdollisuuksia

Lääkekello sopii kaikille
Addoz Lääkekello sopii kaikenikäisille, lapsiperheistä senioreihin. Se poistaa sekä
käyttäjältä että omaisilta huolen lääkkeidenoton muistamisesta. Se varmistaa
lääkkeiden täsmällisen nauttimisen niin pitkäaikaislääkityksessä kuin tilapäistenkin
lääkekuurien aikana. Lääkekello soveltuu myös osana turvapuhelin- tai GSM-järjestelmää hoito-organisaation käyttöön.

