
Læs brugsanvisningen grundigt inden brug. Gem brugsanvisningen til eventuel senere brug.

Indhold
1 × pilledispenser
1 × brugsanvisning

Tilsigtet brug
Produktet er beregnet til opbevaring af medicin. Produktet er beregnet til privat brug.

Sikkerhedsforskrifter
Opbevar pilledispenseren og medicinen utilgængeligt for børn! Overhold den dosering, som din læge har anvist dig. Rådfør dig 
med din læge, hvis du har spørgsmål vedrørende medicinen.

Brug
1. Tag de 7 doseringsbakker ud ved at trække dem ud af pilledispenserens bund. 
2. Læg de anviste daglige doser i doseringsbakkerne.  
3. Skub låsen på doseringsbakken til højre, til den stopper, så du kan fylde medicin i rummene “Morning” (morgen), “Noon” 

(middag) og “Evening” (aften). 
4. Skub låsen til venstre for at fylde medicin i rummet “Night” (nat). 
5. Luk låsen, når du har påfyldt medicinen. 
6. Skub doseringsbakkerne ind i pilledispenseren. Start med “Monday” (mandag) i toppen, og fortsæt nedefter. 

Vedligehold og opbevaring
Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler. De kan beskadige produktets overflade. 
1. Tør produktet af med en hårdt opvredet klud, eventuelt sammen med en smule opvaskemiddel.
2. Tør produktet helt, inden du bruger det igen. 

Bortskaffelse
Når produktet og emballagen skal bortskaffes, skal du separere materialerne, så de kan genvindes. Bortskaf produktet på 
din lokale genbrugsstation. Spørg eventuelt personalet til råds, hvis du er i tvivl. Sørg for at overholde alle regler vedrørende 
bortskaffelse af affald. 

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens!

Innehåll
1 x pillerdispenser
1 x bruksanvisning

Avsedd användning
Denna artikel är avsedd för förvaring av läkemedel och är avsedd för privat användning.

Säkerhetsinformation
Förvara artikeln och läkemedlen utom räckhåll för barn! Följ den rekommenderade doseringen från din läkare. Kontakta din 
läkare eller apotekare för frågor rörande läkemedel.

Användning
1. Ta ut alla de 7 behållarna för daglig dosering genom att dra ut dem i den nedre delen av pillerdispensern. 
2. Fyll de enskilda behållarna för daglig dosering med den mängd tabletter som din läkare ordinerat.  
3. Tryck glidlåset på behållaren för daglig dosering till höger tills det stoppar för att fylla på facken “Morning” (morgon), 

“Noon” (middag) och “Evening” (kväll). 
4. Tryck glidlåset till vänster för att fylla på facket “Night” (natt). 
5. Stäng glidlåset efter påfyllning. 
6. Placera den påfyllda behållaren för daglig dosering (börja med “Monday” (måndag) uppifrån och ner i pillerdispensern. 

Skötsel, förvaring
Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel eller svampar. Dessa kan fräta på ytan. 
1. Torka av artikeln med en fuktig trasa och eventuellt med ett milt rengöringsmedel efter behov.
2. Torka artikeln helt innan den används igen. 

Råd för avfallshantering
Bortskaffa artikeln och emballaget på ett miljövänligt sätt, och separera olika material för återvinning på korrekt sätt. Bortskaffa 
denna artikel via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag eller via lokala avfallshanteringsanläggningar – fråga din kommun för 
information om du behöver mer hjälp. Se till att du följer alla gällande regler. 
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