Medimi®Smart
Enkel og sikker medicinhåndtering

en introduktion til dig,
der vil bruge Medimi®Smart

Medicinering på en enkel og tryg måde
Medimi®Smart er en Medicinrobot, der er placeret hjemme hos dig, og som på
en enkel måde hjælper dig med at tage din medicin på det rette tidspunkt og
i den rette dosis. Medimi®Smart minder dig om, når det er tid til at tage din
medicin. Når du trykker på den grønne knap, frigiver maskinen de piller, som
du skal tage på dette tidspunkt.
I dag håndteres medicin almindeligvis med doseringsæsker og gentagne besøg
af hjemmeplejen.
Medimi®Smart klarer det helt automatisk, hvilket giver dig en sikker håndtering af dine lægemidler og mulighed for at passe din medicinering uden indblanding fra andre.

For mange kan det være svært at håndtere forskellige lægemidler, doser og doseringstidspunkter.
Det er vigtigt, at du tager din medicin efter lægens
anvisninger, på det rette tidspunkt og i den rette
dosis. Hvis du tager din medicin forkert, kan det
påvirke dit helbred.

Sådan fungerer Medimi®Smart
Medimi®Smart er placeret hjemme hos dig. Maskinen minder dig om, når du
skal tage din medicin, og når du trykker på den grønne knap, kommer medicinen ud i en kop på siden. Maskinen fyldes hver anden uge med medicin, der
er pakket og leveret fra apoteket. Det hele foregår automatisk, fordi maskinen
og apoteket har forbindelse til lægen og sygeplejen via internettet. Det hele
overvåges kontinuerligt, hvilket sikrer, at du altid får din medicin på det rette
tidspunkt og i den rette dosis.
Det eneste du, som bruger, behøver at gøre er at gå til lægen, helt som du plejer.
Sikkert, enkelt og smart!

Medimi®Smart minder dig om,
hvornår det er tid til at tage din
medicin. Når du trykker på den
grønne knap, doserer maskinen
det rigtige antal piller i en kop.
Alt foregår automatisk, uden at
du behøver at tænke over, hvilken medicin du skal tage nu, og
hvor du har lagt den. Enkelt, let
og trygt!
Nicole Knutsson
Sygeplejerske og produktekspert
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Hos lægen
Du besøger og har kontakt til din læge som normalt. Lægen ordinerer din medicin og laver en recept. Recepten sendes elektronisk videre til apoteket. Hvis lægen
ændrer i din medicin, ændres medicinen automatisk ”hele
vejen” hjem til dig og i din Medimi®Smart.

Sygeplejersken ved kommunen
Din sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent ved kommunen har altid det overordnede ansvar og
dobbelttjekker, at den rigtige ordination/medicin ligger i
systemet, så du slipper for at tænke over det.

Apoteket
Apoteket har adgang til din recept som normalt.
Medicinen pakkes i kassetter, som derefter sættes ind i
Medimi®Smart hjemme hos dig. Hver kassette indeholder
kun ét lægemiddel og har en unik kode med oplysninger
om, hvilket lægemiddel den indeholder og til hvilken borger. På den måde udelukker man, at en forkert kassette
bliver sat ind i Medimi®Smart. Medimi®Smart kan fyldes
med op til 16 forskellige lægemidler.

Levering
Medimi®Smart er placeret hjemme hos dig, og
hver anden uge leveres nye kassetter med medicin. Hvis
lægen ændrer dosis på et lægemiddel, som du tager i forvejen, sker ændringerne efter midnat, da maskinen hver
dag opdaterer og søger efter ændringer på dette tidspunkt. Hvis du får en ny recept, bliver der leveret en ny
kassette hjem til dig næste hverdag.

Styr på tingene
Hele forløbet overvåges af uddannet personale i
sundhedssupporten. Dette sikrer, at alt fungerer som det
skal, og at medicinen tages i den rette dosis på det aftalte
tidspunkt. Hvis du er ved at glemme at tage din medicin,
bliver du ringet op af sundhedssupporten, som vil minde
dig om, at det nu er tid til at tage din medicin.

Hjemme
Medimi®Smart bruger recepten fra lægen og
signalerer med lys, tale eller lyd, når det er tid til at tage
din medicin. Når maskinen giver signal, trykker du på den
grønne knap, og medicinen frigives og kommer ud i koppen på siden. Derefter tager du koppen ud, kontrollerer,
at antallet af piller passer, og tager din medicin. Til sidst
stiller du koppen tilbage. Hvis du skulle glemme det, minder Medimi®Smart dig om, at koppen skal stilles tilbage.
Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til sundhedssupporten.

Sundhedssupporten holder øje med din medicin
døgnet rundt, og hvis noget går galt, vil du blive
kontaktet af personale fra sundhedssupporten
eller sundhedspersonale fra kommunen. Sikkert
og trygt!

Medimi®Smart er enkel at bruge
Tid til at tage medicin
Når det er tid til at tage din medicin, informerer Medimi®Smart med lys, tale
eller lyd om, at du skal trykke på den grønne knap for at få din medicin. Ved tryk
på knappen, bliver medicinen frigivet og kommer ud i koppen på siden. Derefter
tager du koppen ud, kontrollerer at antallet af piller passer med antallet på
skærmen, og tager din medicin. Til sidst stiller du koppen tilbage.
Alle doser ligger i tidsintervaller, som din sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent ved kommunen aftaler sammen med dig. Hvis du for eksempel
skal tage din medicin kl. 8:00, så kan du tage den mellem kl. 7:00 og 9:00,
men maskinen begynder først at påminde (med tale) kl. 8:00.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er hjemme til næste dosis?
Hvis du ved, at du ikke er hjemme, når det er tid til at tage din medicin, kan du
frigive medicinen på forhånd og tage pillerne med dig.

Kan jeg få påmindelser om anden medicin?
Medimi®Smart kan også gøre dig opmærksom på medicin, der ikke kan opbevares i maskinen, for eksempel salver, injektioner eller flydende lægemidler.

Medicin efter behov?

Hvor skal man stille maskinen?

Medimi@Smart kan også anvendes til behovsmedicin, såsom smertestillende. Ordinationen ligger til grund for pakning af medicinen i vores kassetter, nøjagtigt som lægen
har foreskrevet og med det rette interval, så du ikke kan
overdosere eller behøver at spekulere over, hvor mange
timer der er gået siden sidst, du tog en dosis.

Maskinen skal stå beskyttet mod fugt, varme og kulde på
et stabilt underlag, gerne i arbejdshøjde, så du nemt kan
tage dine piller.

På skærmen står der klart og tydeligt, hvor længe siden
det er, at du tog den sidste dosis, og hvornår du kan tage
den næste.

Hvordan fyldes Medimi®Smart?
Personalet, som leverer dine kassetter, fylder maskinen
ved først at åbne den låste Medimi®Smart med en kode,
hvorefter de fjerner de tomme kassetter og sætter de nye
ind i stedet.

Hvor ofte fyldes Medimi®Smart?
Normalt bliver Medimi®Smart fyldt med nye kassetter hver
anden uge. Leveringen kommer på samme tid hver gang.

Påmindelse via SMS?
Du kan også vælge at få en påmindelse på din mobil, når
det er tid til at tage din medicin.

Hvad sker der i tilfælde af en strømafbrydelse?
Medimi®Smart har et reservebatteri, som holder i 24 timer, og maskinen fungerer som normalt i dette tidsrum.

Hvad sker der, hvis internettet ikke virker?
Såfremt internetforbindelsen midlertidigt ikke virker,
fortsætter Medimi®Smart med at levere doser ifølge det
eksisterende medicinskema. Fordi maskinen ikke er on-
line, vil sundhedssupporten dog ikke kunne se, om du
tager din medicin, og du vil derfor blive kontaktet for en
sikkerheds skyld.

Sundhedssupporten
Hvis du er i tvivl om noget eller har
spørgsmål, kan du altid kontakte
sundhedssupporten på
tlf: 70 233 444

Vil du vide mere?
Så kig ind på vores hjemmeside:
www.MedicCare.dk

