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Onneksi olkoon ja  

tervetuloa Addoz
®

 Lääkekellon käyttäjäksi!

Lääkekello on uusi helppokäyttöinen ja turvallinen 
lääkehoidon apuväline.  

Lääkekello auttaa huolehtimaan oikea-aikaisesta 
lääkehoidosta ja estää lääkkeiden tahatonta virhekäyttöä. 
Tarvittaessa se muistuttaa lääkkeen ottamisesta ja estää 
lääkkeen ottamisen liian aikaisin tai liian myöhään.  

Lääkekello auttaa niin lasta, nuorta kuin aktiivista 
työikäistäkin muistamaan oikea lääkeannoksen aika. Yhtä 
hyvin Lääkekello tukee ikäihmisen tai vajaakuntoisen kotona 
selviytymistä auttaen säilyttämään hyvän lääkehoidon 
tasapainon ja sitä kautta henkilön toimintakyvyn 
mahdollisimman pitkään. Parhaimmillaan säännöllistynyt 
lääkehoito parantaa yleiskuntoa huomattavasti.  

Oikea-aikainen lääkehoito on hyvän hoitotuloksen kannalta 
ensiarvoisen tärkeä asia kaikessa lääkehoidossa ja 
kaikenikäisille. 

Lääkekello sopii kaikille suun kautta nautittaville 
tablettimuotoisille lääkkeille ja lisäravinteille, lukuun 
ottamatta imeskeltäviä lääkkeitä. 
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1  Pakkauksen sisältö 

Pakkauksessa olevat osat ja tarvikkeet: 

• elektroninen Lääkekello

• 14- ja 28-lokeroiset annoskasetit

• kansi, jossa on kalenteri-ikkuna ja annosaukko

• annoskalenteri

• annostarravihko

• käyttöohje

• paristot (2 kpl AA = LR6).

Lääkekellon muoviosien materiaali on erityisesti lääkintätekniseen 
tarkoitukseen valmistettua polykarbonaattia. Muoviosat kestävät hyvin 
iskuja ja puhdistusaineita.  

Huomaa kuitenkin, että Lääkekello on elektroninen laite, joten suojaa sitä 
iskuilta ja kosteudelta. 

2 Lääkekellon peruskäyttö 

Normaalissa käytössä Lääkekellon kannessa olevan luukun alla on tyhjä 
annoslokero ja seuraavan lääkeannoksen saa pyytämällä sitä oikeaan 
aikaan. Annos pyydetään painamalla annostelijan kannen keskiosaa, 
keskellä olevaa linssipainiketta. Jos annoksen luvallinen ottoaika on käsillä, 
annostelija siirtää oikean annoksen luukun kohdalle. Muuhun aikaan 
näyttöön tulee seuraavan annoksen annosaika ja näytön vasempaan 
reunaan annoksen numero. 

Lääkekelloon asetettu annosaika on aika, jolloin Lääkekello antaa 
ensimmäisen hälytyksen vuorossa olevasta lääkeannoksesta. Koska usein 
on tarpeen hieman vaihdella lääkkeen ottoaikaa normaalin päivärytmin 
vaihteluiden mukaan, on kukin annos otettavissa jo tuntia ennen 
annosaikaa. Käytännössä annosajaksi yleensä asetetaankin esimerkiksi 15 
tai 30 minuuttia aiotun ottoajan jälkeen oleva aika, jolloin käyttäjälle jää 
mahdollisuus ottaa lääkeannos ennen äänihälytystä. 

Annosaikana Lääkekello herättää ja muistuttaa käyttäjää ottamaan 
lääkeannos. Lääkekello muistuttaa harvakseltaan vielä kahden tunnin ajan 
ellei annosta ole otettu. Tämän jälkeen ottamatta oleva annos todetaan 
unohtuneeksi, muistutukset lopetetaan ja annostelija siirtyy odottamaan 
seuraavaa annosta. 
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3 Lääkekello 

Lääkekellon tärkeimmät osat ovat: 

1 Näyttö 
2 Linssipainike 
3 Luukku, jonka alla annosaukko 
4 Lukkotappi 
5 Kansi 
6 Annoskiekko, eli -kasetti (annostelijan sisällä) 
7 Paristokotelo (annostelijan alla) 
8 Runko 

Näyttö Näyttö muodostuu nestekidenäytöstä (LCD) sekä 
kahdesta merkkivalosta. 

Linssipainike Laitteen läpinäkyvä keskiosa on ainoa normaalin käytön 
aikana käytettävä painike. Lääkeannos saadaan 
kutsuttua esiin painamalla tätä painiketta. 

Luukku Luukku sulkee annostelijan, jottei lika ja mahdollinen 
roiskuva vesi pääse lääkkeisiin. Luukku voidaan 
haluttaessa helposti irrottaa. 

Lukkotappi Kansi kiinnittyy runkoon lyhyellä kierrelukituksella. 
Lukkotappi estää kannen kiertymistä auki vahingossa. 

Kansi Kannessa on luukun alla annosaukko, josta lääkkeet 
kaadetaan ulos annostelijasta.  

Kasetti 14- tai 28-lokeroinen annoskasetti on laitteen sisällä. 
Paristokotelo Laitteen pohjassa olevan paristokotelon kansi voidaan 

haluttaessa lukita ruuvilla. 
Runko Runko on läpinäkyvä, jotta annostelijassa olevat lääkkeet 

ja kasetin pohjassa olevat annostarrat näkyvät kantta 
avaamatta. 
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4 Lääkekellon käyttöönotto 

Lääkekellon käyttö on hyvin yksinkertaista. Annostelijaan asetetaan yhdestä 
neljään annosaikaa kuten elektroniseen herätyskelloon ja täytetään 
annoskasetti tarvittavilla lääkkeillä.  

Lääkekello sopii niin omatoimiseen käyttöön kuin järjestettyyn 
lääkehuoltoonkin. Omatoimisessa käytössä käytetään usein vain yhtä 
annoskasettia, johon aika ajoin lisätään lääkkeitä. Järjestetyssä 
lääkehuollossa saatetaan annoskasetit täyttää esimerkiksi apteekissa, josta 
ne toimitetaan käyttäjälle ja vaihdetaan annostelijaan tyhjentyneen kasetin 
tilalle. Lääkekello tukee näitä molempia käyttötapoja 

Käyttöönotto lyhyesti: 
1 Asenna paristot
2 Avaa annostelijan kansi ja 

• ota annoskasetti annostelijasta ja täytä se
lääkkeillä 

• aseta annosajat ja tee muutkin asetukset
3 Aseta kasetti annostelijaan ja ohjaa se annostelijassa 

aloituskohtaan eli kotipesään (SI:HO-toiminto) 
4 Sulje annostelijan kansi

Tämän jälkeen Lääkekello on valmis käyttöön. 

Seuraavat kappaleet perehdyttävät yksityiskohtaisesti annostelijan 
toimintaan.  

4.1 Paristojen asentaminen 

Paristokotelon kannessa on kolo siihen tarttumista varten. Vedä kansi kolon 
suuntaan. Asenna paristot siten, että niiden napaisuus tulee oikein 
merkintöjen mukaisesti. Varmista, että molempien paristojen plus-napa (+) 
tulee kotelossa olevan plus-merkin suuntaan. 

4.2 Kannen avaaminen 

Paina musta lukkotappi ala-asentoonsa ja kierrä kansi 
auki. Huomaa, että kannen kierre on lyhyt ja vastaa noin 
viittä minuuttia kellossa.  

4.3 Kannen sulkeminen 

Aseta kansi paikalleen edellä kuvatussa ”viittä vaille” asennossa ja kierrä se 
kiinni myötäpäivään. Paina lopuksi musta lukkotappi sisään, jottei kansi 
aukea vahingossa käytön aikana.  
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5 Annoskiekon käyttö 

Addoz
®

 Annoskiekkoja eli annoskasetteja on kahta perustyyppiä: 14- ja 28-

annoslokeroisia. Molemmat annoskasetit ovat ulkomitoiltaan saman 
kokoisia, joten 14-annoslokeroisen kasetin yhteen lokeroon mahtuu 
kaksinkertainen määrä lääkkeitä 28-lokeroiseen verrattuna.  

Imeskelytabletit ja muut tahmeapintaiset tabletit saattavat tarttua kiinni 
lokerikkoon. Vältä tällaisten tablettien annostelua kasettiin. 

Kun olet valinnut oikean annoskalenterin ja asettanut sen paikalleen kasetin 
keskelle, kalenteri osoittaa mikä annos on missäkin lokerossa.  

Annoskasettiin on saatavilla myös erillinen kansi, jota voi käyttää 
esimerkiksi kasetin täytön apuvälineenä. Kalenteri osoittaa mikä annos on 
aukiolevassa lokerossa. Huomaa, että kantta pyöritetään myötäpäivään.  

Annoskasetin pohjaan kiinnitettäviin annostarroihin voidaan kirjata mitä 
lääkkeitä kasetissa on ja milloin lääkkeet on tarkoitus ottaa.  

Kun haluat sulkea Annoskiekon täysin, käännä kannen annosaukko 
nollakohdan eli kotipesän kohdalle. Tällöin kaikki annoslokerot ovat kiinni. 

5.1 Annoskiekon avaaminen ja 
sulkeminen 

Kansi kiinnittyy Annoskiekkoon lukituskynsillä ja se 
voidaan avata ja sulkea vain yhdessä asennossa. 
Halutessasi avata kannen, käännä sitä 
nollakohdasta yksi askel vastapäivään siten, että 
annosaukko on viimeisen lokeron kohdalla. 

Kansi voidaan avata ja sulkea tässä asennossa, 
muulloin kansi on lukittuneena annoskasettiin. 

5.2 Lääkekellon 
täyttäminen 

Lääkekello on suunniteltu siten, että siihen on helppo ja nopea vaihtaa 
esimerkiksi apteekissa valmiiksi täytetty annoskasetti käytetyn tyhjän tilalle. 
Kasetti on myös helppo täyttää itse. Annoskasetti putoaa helposti 
paikalleen, kun kasetin ja annostelijan nollakohdan merkit ovat kohdakkain. 
Annoskasettia ei saa koskaan painaa väkisin annostelijaan. 
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5.2.1 Valitse sopiva annoskalenteri 

Annoskalenteri ohjaa ja opastaa mikä annos mihinkin lokeroon 
annostellaan.  

28-lokeroisen Annoskiekon annoskalenterissa on kaikkiaan neljä erilaista 
päivittäistä annosmäärää. Se sopii yhden, kahden, kolmen tai neljän 
päivittäisen lääkeannoksen käyttäjille. Täyteen annosteltuna tällaisen 
Annoskiekon lääkkeet riittävät yhden, kahden tai jopa neljän viikon ajalle. 

14-lokeroisen Annoskiekon annoskalenterissa on kaksi erilaista päivittäistä 
annosmäärää. 14-lokeroinen Annoskiekko sopii yhden tai kahden 
päivittäisen annoksen käyttäjille. Täyteen annosteltu 14-lokeroinen 
Annoskiekko riittää siis yhden tai kahden viikon ajalle.  

Valitse päivittäisten lääkeannosten määrään sopiva sivu kalenterista. Jos 
esim. otat lääkkeitä aamulla ja illalla, valitset annoskalenterin, jossa lukee 

Annoskalenteri 2 x päivässä. Laita 
annoskalenteri Annoskiekon sisään 
siten, että päivittäistä lääkeannosten 
määrää vastaava kalenteri näkyy 
Annoskiekon päältä. 

Annoskalenteri asetetaan paikoilleen 
Annoskiekon pohjan kautta.  
(Kuvassa Annoskiekko ja kalenteri 
alta katsottuna.) 

Annoskalenterin asettaminen on helpointa silloin, kun Annoskiekon kansi ei 
ole paikallaan. Aseta kalenterissa oleva musta nollakohta Annoskiekon 
värillisen logopainatuksen eli ns. kotipesän kohdalle. Paina kalenteria sen 
reunoista, jotta kalenteri painuu lokerikossa olevien kolmen kynnen taakse 
ja pysyy paikallaan. Kalenteri on oikein asetettu, kun se paikalleen 
painettaessa napsahtaa kolmesti. Oikein paikalleen asetettu kalenteri pysyy 
kiinnityskynsien avulla paikallaan riippumatta Annoskiekon asennosta. 

5.2.2 Lääkkeiden annosteleminen 

Lääkkeet voi annostella Annoskiekkoon joko kannen avulla tai ilman kantta. 
Annosteltaessa lääkkeet kantta käyttäen vain yksi lokero on kerrallaan 
avoinna. Näin tabletti ei voi pudota väärään lokeroon. Tämä annostelutapa 
on suositeltavin, koska siinä annosteluvirheitä tulee vähemmän. Kannen 
irrottaminen on kuvattu kappaleessa 5.1. 

Annoskalenteri ja siinä olevat tekstit sekä värit on tarkoitettu helpottamaan 
annostelua ja lokeron annosajan (aamu, päivä, ilta tai yö) tunnistamista.  
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Kun kaikki lääkkeet on annosteltu Annoskiekkoon, suljetaan se niin, että 
kannen annosaukko on kotipesän kohdalla. Näin lääkkeet ovat suojattuna 
likaantumiselta ja lääkkeet pysyvät oikeissa lokeroissaan. 

5.2.3 Täytä ja kiinnitä annostarrat 

Lääkekellon annostarrojen tarkoituksena on mahdollisessa hätätilanteessa 
antaa lääkintähenkilöstölle tietoa siitä, mitä lääkkeitä avun tarpeessa oleva 
henkilö on nauttinut. Tilanteeseen on hyvä varautua kirjoittamalla 
annostarroihin Annoskiekon sisältämien lääkkeiden nimet. 

Kirjoita annostarran keskimmäiseen ”LÄÄKE”-kenttään lääkkeen nimi ja 
vahvuus. Merkitse tarran oikeassa reunassa olevaan ruudukkoon kuinka 
monta tablettia kyseistä lääkettä kussakin päivittäisessä annoksessa on. 
Tarran vasemmassa reunassa olevaan tilaan voi kirjoittaa esimerkiksi 
Annoskiekon käyttäjän nimen ja päivämäärän. 

Annoskiekon pohjassa on kolme pientä koroketta, joiden väliin tarrat 
asetetaan. Kaikkiaan kolmeen annostarraan voidaan kirjoittaa yhdeksän eri 
lääkkeen nimet. Huom! Tarraa ei saa liimata korotettuihin kohtiin.  

Tarrat eivät tartu pysyvästi, vaan ovat myöhemmin helposti irrotettavia. 
Irrota tarra vihosta vasta täytettyäsi sen, jottei liimapinta likaannu.  

6 Lääkekellon käyttö 
 Lääkekello toimii kuten elektroninen herätyskello. Tarvittaessa se 
muistuttaa äänimerkein lääkkeenottoajasta. Samalla annostelija pitää 
huolen siitä, että vain oikea annos annetaan. Huomaa, että laite ei pyöritä 
annoskasettia ilman, että käyttäjä painaa kannen keskiosan käyttöpainiketta 
ja siten ”pyytää” seuraavan annoksen. 

Tärkeä osa laitteen oikeaa ja toiveiden mukaista toimintaa on sen asetusten 
täsmääminen käyttäjän tarpeisiin: 

• kellonaika
• kasetin lokeroiden määrä (14 tai 28)
• äänimerkin äänenvoimakkuus
• annosajat: yksi, kaksi, kolme tai neljä aikaa

6.1 Asetustila 

Lääkekellon asetukset voidaan tehdä, kun sen kansi on avattu. Katso 
tarvittaessa kappale 4.2 kannen avaamisesta. 

Kun olet avannut annostelijan kannen, viereisen kuvan mukainen 
käyttöliittymä tulee esiin. Sen symbolit auttavat muistamaan mitä asetuksia 
voit tehdä. 
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Halutessasi voit tehdä, katsoa tai muuttaa 
asetuksia. Siirrä laite asetustilaan painamalla 
vasemmanpuoleinen 1-painike alas ja pitämällä sitä 
painettuna noin kolme sekuntia (3s), kunnes laite 
antaa äänimerkin ja kellonaika sekä keltainen 
merkkivalo alkavat vilkkua. 
 
Painamalla 1-näppäintä lyhyesti voit siirtyä 
asetuksesta toiseen, tarkastaa ja asettaa haluamasi 
arvot: 

6.2 kellonaika: näytössä vilkkuu   
kellonaika 

6.3 annoskasetin koko: näytössä vilkkuu C14 tai C28 
6.4 summerin äänenvoimakkuus:  

näytössä vilkkuu L ja äänenvoimakkuuden lukuarvo 
6.5 annosajat: 
  näytön vasemmassa reunassa näkyy annosnumero ja  
  näytössä vilkkuu asetettu annosaika 
Tämän jälkeen kierros alkaa uudelleen kellonajasta. 

 
Voit selata asetuksia niin monta kertaa kuin haluat ilman, että asetetut arvot 
muuttuvat. Muuttaessasi jotain arvoa muutos tallentuu laitteen muistiin, kun 
painat 1-painiketta kolmen sekunnin (3s) ajan. Voit helposti halutessasi 
muuttaa asetuksia uudelleen. 
 
Annostelija palaa takaisin normaalitilaan painettaessa 1-painiketta kolmen 
sekunnin (3s) ajan. Laite palaa myös automaattisesti normaalitilaan 
minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Tällöin mahdollisesti tehdyt 
asetusmuutokset eivät kuitenkaan jää muistiin. 

6.2  Kellonaika  

Kellonajan asetustilaan päästään painamalla 1-painiketta kolmen sekunnin 
(3s) ajan, jolloin numerot näytössä vilkkuvat. 
Kellonaika asetetaan nelinumeroisena lukuna (esim. 06:00).  
 
Kellonaika asetetaan 2- ja 3-painikkeilla siten, että 2-painike lisää yhden 
tunnin kellonaikaan ja 3-painike lisää yhden minuutin. 
 
Tunnit ja minuutit kiertävät, eli tuntiasetuksen 23 jälkeen seuraavaksi tulee 
00 ja vastaavasti minuutin 59 jälkeen seuraavaksi tulee 00.  
 
Kello ei muuta aikaa automaattisesti kesäaikaan tai talviaikaan siirryttäessä.  
 
Huomaa, että Lääkekello käynnistää kellon asettamastasi ajasta alkaen 
vasta, kun laite palaa normaalitilaan. Jos muutat kellonaikaa vähän (joitakin 
minuutteja tai tunnin), ottaa Lääkekello sen huomioon ja jatkaa 
annosohjelmaa normaalisti.  
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6.3 Annoskasetin koko 
Annoskasetissa voi olla lokeroita joko 14 tai 28.  
Annoskasetin koon asetustilaan päästään painamalla 1-painiketta kolmen 
sekunnin (3s) ajan, jolloin numerot näytössä vilkkuvat. Tämän jälkeen 
painetaan vielä kerran 1-painiketta.  
Painamalla 3-painiketta valitse näyttöön C:14 tai C:28 riippuen 
annoskasettisi lokeroiden lukumäärästä.  
Asetus hyväksytään painamalla 1-painiketta kolmen sekunnin (3s) ajan.  

6.4 Äänenvoimakkuus 
Äänenvoimakkuuden säätötilaan päästään painamalla 1-painiketta kolmen 
sekunnin (3s) ajan, jolloin numerot näytössä vilkkuvat. Tämän jälkeen 
painetaan 1-painiketta kaksi (2) kertaa.  

Näytössä vilkkuu esimerkiksi L:10, joka on tehdasasetus.  
Äänenvoimakkuutta voi säätää asteikolla 0 – 15.  
Asetus hyväksytään painamalla 1-painiketta kolmen sekunnin (3s) ajan. 

6.5 Annosajat 
Lääkkeiden ottoajat eli annosajat tulee asettaa siten, että ensimmäiseksi 
annosajaksi tulee vuorokauden ensimmäisen lääkeannoksen ottoaika, 
sitten toisen jne.  

Annosajan asetustilaan päästään painamalla 1-painiketta kolmen sekunnin 
(3s) ajan, jolloin numerot näytössä vilkkuvat. Tämän jälkeen painetaan 1-
painiketta kolme (3) kertaa. 

Näytön vasemmassa reunassa oleva numero osoittaa minkä vuorokautisen 
annoksen aikaa olet asettamassa. 

Aseta annosaika kuten kellonaikakin, 
2-painikkeella tunnit ja  
3-painikkeella minuutit (asetus toimii 5 minuutin portain) 

Aseta aina sekä tunnit että minuutit! 

Kun lääkkeen ottoaika on asetettu, painetaan lyhyesti 1-painiketta. Tällöin 
annostelija siirtyy seuraavan annosajan asetukseen. Lääkekello tarkastaa 
tässä yhteydessä, että juuri asettamasi annosaika täyttää annosajoille 
asetetut kappaleessa 6.8 kuvatut ehdot. Jos asetettu aika on esim. alle 
neljä tuntia edellisestä annosajasta, antaa annostelija virheilmoituksen ja 
vilkuttaa punaista merkkivaloa. Tällöin asetettu virheellinen aika hylätään ja 
näytössä näkyy tämän jälkeen neljä viivaa (--:--). Aseta aika uudelleen 
ottaen huomioon neljän tunnin vähimmäisvaatimus annosaikojen välillä. 
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Neljä viivaa annosajan kohdalla merkitsee, ettei kyseinen annos eikä 
mahdolliset sen jälkeiset annokset ole käytössä. 
 
Jos haluat poistaa annosajat, aseta annosajaksi neljä viivaa. Tällöin 
kyseessä oleva aika ja kaikki sen jälkeiset annosajat nollautuvat. 
 
Kaikki muutokset voidaan tehdä ja hyväksyä samalla kertaa painamalla 1-
painiketta kolmen sekunnin (3s) ajan. 

6.6 Annoskasetti annostelijaan 
Kun Lääkekellon tarvittavat asetukset on tehty, voidaan täytetty 
annoskasetti asettaa annostelijan sisään. Lääkkeet on hyvä annostella 
kasettiin ennen kuin se asetetaan Lääkekellon sisään. Annoskasetin 
täyttäminen on kuvattu kappaleessa 5. 
 
Huomaa, että ennen annoskasetin paikoilleen 
asettamista tulee sekä kansi että annoskalenteri poistaa 
kasetista. Pelkkä lääkkeet sisältävä kasetti asetetaan 
Lääkekellon sisälle niin, että kasetin ns. kotipesä eli 
värillinen logopainatus osuu mustan siirtorenkaan 
hampaiden kohdalle. Näin annoskasetti asettuu helposti 
Lääkekelloon.  
 
Varo asettamasta annoskasettia väkisin annostelijaan tai kiertämästä 
annostelijassa olevaa kasettia käsin. 

6.7 Aloituskohdan asetus 
Jos kasetin ns. kotipesä on kannen aukon kohdalla, on annostelija valmis 
käyttöön. Se ottaa automaattisesti huomioon kellonajan ja tuo seuraavan 
annoksen oikeasta lokerosta.  
 
Huomaa, että aina annosaikoja muutettaessa on aloituskohta määriteltävä 
uudelleen ohjaamalla Lääkekello kotipesään eli värillisen logon kohtaan. Ajo 
kotipesään tehdään painamalla 3-painiketta kolmen sekunnin (3s) ajan, 
jolloin näyttöön tulee SI-HO-teksti. Tässä SI-HO- eli siirtotilassa kasetti 
siirtyy 1-painikkeella yhden pykälän ja 2-painikkeella annostelija siirretään 
kotipesään. Normaalitilaan palataan painamalla 3-painiketta kolme sekuntia 
(3s). Lääkekello palaa normaalitilaan automaattisesti yhden minuutin 
kuluttua viimeisestä painalluksesta.  
 
Tärkeää! Annoskasettia tai siirtorengasta ei saa 
koskaan pyörittää käsin! Se voi vaurioittaa laitetta. 
Anna laitteen aina pyörittää kasettia vain omalla 
moottorillaan.  

 

Aloitus kotipesästä on suositeltavaa aina. Älä tee 
enää uusia asetuksia ohjattuasi kasetin kotipesään! 
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Sulje Lääkekellon kansi ja aseta annostelija sopivaan paikkaan, josta sen 
muistutusäänimerkki kuuluu hyvin. 

6.8 Annosikkuna 
Annosikkuna on kaikkiaan kolmen tunnin pituinen aika, jolloin Lääkekello 
pyydettäessä antaa seuraavan annoksen. Annosikkuna avautuu tunti ennen 
asetettua annosaikaa ja sulkeutuu kaksi tuntia annosajan jälkeen. 

Seuraavassa kuvaus Lääkekellon annosjaksosta: 

ETUAIKA annos annetaan pyydettäessä,  
mutta ei muistuteta äänimerkein 

ANNOSAIKA annoksen ottamisesta muistutetaan äänimerkein 
HÄLYTYSAIKA annoksen unohtumisesta annetaan etähälytys (optio) 

ja muistutuksia jatketaan 
SKIP tässä kohdassa, kaksi tuntia annosajan jälkeen, 

kyseinen annos ohitetaan ja annostelija siirtyy 
seuraavan annosajan odottamiseen 

VAROAIKA varmistaa, ettei kahta annosta voida ottaa liian 
lähekkäin, vaan vähintään tunnin kuluttua 

NORMAL muulloin annostelija on normaalitilassa ja odottaa 
seuraavaa annosta 

6.9 Annosmuistutukset 
Asetettuna annosaikana Lääkekello antaa ”herätys”-äänimerkin, kymmenen 
pitkää piippiä. Tämä ”herätys”-äänimerkki toistetaan kolme kertaa minuutin 
välein, ellei annosta ole sitä ennen otettu.  

Tämän jälkeen Lääkekello antaa ”muistutus”-äänimerkin viidentoista 
minuutin välein. Muistutus on kolme lyhyttä piippiä. Näin siksi, ettei laite 
häiritsisi mahdollisesti lähellä olevia muita ihmisiä, mutta kuitenkin 
havahduttaa käyttäjän. 

ETUAIKA
60 min

ANNOSAIKA
60 min

HÄLYTYSAIKA
60 min

annos-

aika

NORMAL
(ODOTUSAIKA)

annosikkuna

SKIP

VAROAIKA
60 min
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6.10 Virhetoiminto 

Mikäli Lääkekello havaitsee toiminnallisen virheen tapahtuneen, antaa se 
virhehälytyksen, joka on viisi nopeaa piippiä. Punainen merkkivalo vilkkuu 
samanaikaisesti äänimerkin kanssa.  

Tyypillisin virhetoiminto on se, ettei annoskasetti pääse pyörimään vapaasti 
Lääkekellon sisällä. Syynä pyörimisen estoon voi olla likainen annoskasetti 
tai annostelija, päällekkäin tai korotettuun kohtaan kiinnitetyt lääketarrat 
kasetin pohjassa tai heikentyneet paristot. Jossain tilanteissa esimerkiksi 
mukana kuljetetun annoskasetin sisällä olevat lääkkeet voivat asettua niin, 
että ne lukitsevat kasetin paikalleen. Varmista myös, että kasetin asento on 
edelleen oikein (kappale 6.7). 

Lääkekello käyttää optisia antureita toiminnassaan. Annostelijan toiminta 
saattaa häiriintyä erityisen kirkkaassa valossa. Älä käytä laitetta kirkkaassa 
auringonvalossa tai suoraan esimerkiksi erittäin kirkkaan valaisimen alla. 
Jos annostelija huomaa olevansa liian kirkkaassa valossa, se ei pyöritä 
kasettia lainkaan vaan antaa virheilmoituksen. Siirrä laite pois kirkkaasta 
valosta ja yritä uudelleen. 

6.11 Paristovaroitus 

Lääkekellon paristot kestävät noin puoli vuotta. Lääkekello ilmoittaa 
heikentyneistä paristoista pitkällä nopeiden merkkiäänien sarjalla 
käyttöpainikkeen painamisen jälkeen. Tällöin näytön paristoilmaisimessa on 
vain yksi, alin osa näkyvissä. Käytetyistä paristoista riippuen ne riittävät 
tällöin noin viikoksi. Vaihda paristot ajoissa. 

Lääkekello tallentaa kaikki asetustiedot muistiin. Näin pitkänkin aikaa ilman 
paristoja olleeseen laitteeseen tarvitsee vain asettaa oikea kellonaika ja 
laite on valmis käyttöön. 

Kello pysyy ajassa lyhyen aikaa ilman paristojakin ja näin esimerkiksi 
paristojen vaihto ei vaikuta Lääkekellon kellonaikaan.  

7 Lääkekellon puhdistaminen 

Lääkekello on syytä pitää puhtaana. Onhan kyse lääkkeistä, jolloin 
tavoitteena tulee olla korkea hygienia. 

Annoskasetti on pestävissä kuten kodin astiat joko käsin tai tiskikoneessa. 
Huomaa, että annostarrat tulee kuitenkin irrottaa annoskasetin pohjasta 
konepesun ajaksi. Samat tarrat voi liimata pesun jälkeen takaisin 
annoskasetin pohjaan. Tarrapinta kestää pari uudelleen liimausta. 

Tärkeää! Lääkekello on elektroninen laite, joten suojaa sitä kosteudelta. 
Vain annoskasetti on konepesun kestävää muovia, koko annostelijaa EI saa 
kastella eikä laittaa pesuun. 
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Lääkekellon muut osat voit tarvittaessa pyyhkiä kostealla, tarvittaessa 
miedolla pesuaineliuoksella kostutetulla pyyhkeellä. Älä käytä niin kosteaa 
pyyhettä, että siitä muodostuu pisaroita laitteen pinnalle. Pisarat voivat 
valua laitteen sisään. 

8 Muita huomionarvoisia asioita 

Älä täytä annoskasettiin imeskeltäviä tabletteja, sillä ne saattavat 
pehmentyä ilman kosteuden vaikutuksesta ja tarttua kasettiin. Myös 
gelatiinipintaiset tabletit voivat tarttua lokerikkoon. Säilytä lääkkeet aina 
kuivassa paikassa. Kuiva tabletti ei tartu niin helposti kiinni. 

Jos Lääkekello siirtää annoskasettia useamman kuin yhden lokeron verran 
painaessasi käyttöpainiketta, on se merkkinä siitä, että yksi tai useampi 
edellinen annos on unohtunut. Annostelija on suunniteltu ohittamaan 
mahdolliset unohtuneet annokset, jotta saataville siirtyy juuri kyseiseen 
aikaan tarkoitettu annos.  

9 Lisävarusteet ja -tarvikkeet 

9.1 Lukko 

Lisävarusteena Lääkekelloon on saatavana metallinen avaimella lukittava ja 
avattava lukko. Tällöin Lääkekelloa ei saa auki kuin avaimen haltija. Lukon 
mukana toimitetaan kaksi avainta. 

Normaalisti avaimet on sarjoitettu siten, että kaikkiin lukkoihin on sama 
avain. Tilauksesta voidaan toimittaa myös yksilöllisiä lukkoja. 

9.2 Annostarrat ja annoskalenterit 

Annostarroja ja -kalentereita saa lisää esimerkiksi tilaamalla niitä tuotteen 
ostopaikasta. 

10 Muut Addoz® tuotteet 

10.1 Annoskiekko 

Addoz® Annoskiekko on apteekeissa myytävä tuote, joka on erinomainen 
tavallinen lääkelokerikko. Se on käytännössä sama kuin Lääkekellon kasetti 
annoskalenterilla ja kannella varustettuna. 

Sen käyttö on erittäin yksinkertaista; kantta pyöritetään yksi askel ja 
lääkkeet kumotaan lokerostaan. Annoskalenteri osoittaa mikä annos 
kyseisessä lokerossa on.  
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Koska Annoskiekon annoskasetti on täysin yhteensopiva Lääkekellon 
kanssa, voit hankkia useampia annoskasetteja ja esimerkiksi ottaa matkalle 
mukaan valmiiksi annostellut lääkkeet pidemmäksikin aikaa. 

11 Takuu 

Valmistaja myöntää tuotteelle ostopäivästä lukien 24 kuukauden takuun. 
Takuuseen sisältyy valmistajalle tai valtuutetulle huoltajalle takuuaikana 
ilmoitettujen ja takuunantajan toteamien valmistus- ja raaka-ainevikojen 
sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden 
korjauskustannukset. 

Takuukorjaukseen tulevat laitteet tulee toimittaa valmistajalle. Takuu ei kata 
normaalia kulumista, kuten paristoja. Takuu ei myöskään korvaa, jos laitetta 
on käytetty muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen tai vastoin tämän 
käyttöohjeen ohjeita. 

Paristot kestävät päivittäisten annosten ja käytössä tarvittavien 
äänimerkkien määrästä riippuen 6 – 12 kuukautta. Käytä vain hyvälaatuisia 
paristoja.  

12 Lääkekellon CE-merkki 

Lääkekello luokitellaan MEDDEV 2.4/1 tuoteluokan I lääkintälaitteeksi ja se 
täyttää CE-merkin vaatimukset.  

13 Yhteystiedot 

Addoz® Lääkekellon valmistaja: 

Addoz Oy
Säästöpankinkatu 2
30100 Forssa
Tel. +358 40 579 3470
www.addoz.com
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