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Evondos läkemedelsautomat 
ett stöd i din vardag 
Du kommer snart att få hem en läkemedelsautomat från Evondos. Den
påminner dig när det är dags att ta ditt läkemedel. Den ger dig alltid rätt dos
i rätt tid. Att ta dina läkemedel kan inte bli enklare och säkrare än så här!
 

Hur kommer min  
vardag att påverkas? 
Säker läkemedelshantering. Läkemedels-
automaten förbättrar säkerheten av din 
läkemedelshantering. Den ger dig läkemedlet i 
den dos som läkaren har ordinerat och alltid i rätt 
tid. Den blir ett pålitligt stöd i din vardag.

Självständig vardag. Automaten hjälper dig ta dina 
läkemedel när det är dags, helt oberoende av vård-
personalens tidsschema. Det gör att du kan planera din tid 
bättre och leva mer självständigt.

Ökar din flexibilitet. Att ha en läkemedelsautomat binder dig inte 
till ditt hem. Om du ska resa kan vårdpersonal hjälpa dig att ta ut rätt 
antal doser att ta med. 

Koll på din läkemedelsbehandling. Vårdpersonalen kan se att du har tagit ditt 
läkemedel genom Evondos distansvårdssystem. När du har tagit en dos noteras 
det i en elektronisk loggbok.

Kvalitativ vård. När automaten ger dig ditt läkemedel, kan vårdpersonalen 
fokusera på dina andra behov och ni hinner samtala mer. Istället för renodlade 
läkemedelsbesök, kan vårdpersonalen fokusera på andra aspekter av ditt 
välmående.
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Vad gör jag om automaten  
inte passar mig? 

Kan jag använda 
läkemedelsautomaten? 

Vad händer om 
jag glömmer ta 
mitt läkemedel? 

Automaten är enkel att använda. För att få ditt läkemedel 
trycker du bara på den stora knappen när den lyser grönt. 

Automaten säger till när det är dags att ta läkemedel. Den pratar, 
skickar  ljudsignaler och visar skriftliga instruktioner på skärmen. 

Automaten säger till när det är dags för 
läkemedel och påminner flera gånger om du 

är på väg att missa att ta din dos. Den gröna 
lampan lyser och volymen på påminnelserna blir 
starkare.

Om du ändå inte tar ditt läkemedel skickas det 
automatiskt ut ett larm till vårdpersonal som 
kommer hem till dig för att se vad som hänt och 
hjälper dig med läkemedlet.

När du fått hem automaten behöver du inte oroa 
dig över hur den fungerar. Redan innan den levere-

ras, får du prata igenom alla funktioner med 
vårdpersonalen.

De ser till så att du är bekväm med att använda automaten. 
När du väl har fått hem den får du träna med personalen en period. 
Därefter får ni utvärdera hur det har gått och om den fungerar bra för 
dina behov och i din vardag.



Tryck på den gröna 
knappen

“Det är dags att ta ditt 
läkemedel, tryck på 
knappen.”

Ta ut dospåsen  
ur automaten

Öppna påsen vid 
perforeringen

Ta ut läkemedlet  
ur påsen

Ta läkemedlet med 
ett glas vatten
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