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BRUKERINFORMASJON FØR DU TAR I BRUK EVONDOS 
AUTODOS®-TJENESTEN OG EVONDOS MINI™ 
MEDISINDISPENSEREN 

 
 Evondos Mini™ egner seg for personer som ikke er negativt innstilt til 

medisiner. 

 Evondos AutoDos®-tjenesten registrerer medisinen som tatt når knappen på 

Evondos Mini™ blir trykket ned. 

 Evondos Mini™ egner seg ikke for personer som ikke klarer ta ut medisinene 

selv fra dispenseren, for eksempel personer med fremskreden demens. 

 På grunn av Evondos Mini™ virkemåte er den uegnet for personer som blir 

stresset av dispenserens lyd og lys, som for eksempel personer med 

hallusinasjoner. 

 Den ansvarlige pleieorganisasjonen er ansvarlig for å bedømme om tjenesten 

egner seg for vedkommende tjenestemottaker. 

 Den ansvarlige pleieorganisasjonen er ansvarlig for riktige og passende 

innstillinger av tjenestemottakerens medisinering. 

 Den ansvarlige pleieorganisasjonen er ansvarlig for at korrekt medisinering 

fylles i Evondos® Mini™, også ved eventuelle endringer i medisineringen. 

 Den ansvarlige pleieorganisasjonen er ansvarlig for korrektheten av 

opplysninger som brukere har lagt inn i systemet.  

 Produsenten har ikke ansvar for situasjoner som har oppstått pga. feilaktig 

informasjon eller feil innlagt informasjon som pleieorganisasjonens brukere har 

lagt inn. 

 Medisindispenseren må ikke utsettes for direkte sollys. Dispenseren må heller 

ikke plasseres i umiddelbar nærhet av en annen varmekilde (f.eks. en peis).  

 Evondos Mini™ må ikke plasseres på en vaskebenk eller et sted der den kan 

kommet i kontakt med vann eller andre vesker. Dispenseren må ikke utsettes 

for vannsøl. 

 Hvis Evondos Mini™ tas ut av bruk, må også innholdet av medisiner fjernes. 

 Hvis legemiddelet i Evondos® Mini™ defekt, må det ikke brukes. 

 Produsenten har ikke ansvaret for riktig medisinering (for innholdet i Evondos® 

Mini™). 

 I situasjoner der mobilnettet som Evondos® Mini™ bruker, er nede, har 

pleieorganisasjonen ikke mulighet til å få melding om eventuelle avvik i 

medisinuttaket eller om forstyrrelser i Evondos® Mini™ funksjon.  

 Bare servicepersonale som er godkjent av produsenten, kan demontere 

Evondos® Mini™. 

 Det må ikke foretas noen strukturelle endringer på Evondos® Mini™. 

 Bare tilleggsutstyr som er godkjent av produsenten, kan koples til Evondos® 

Mini™. 



 

  



 

Produsentinformasjon 
      
Evondos Oy 
Adresse: Salorankatu 5-7, FI-24240 Salo 
Telefon: (+358) 2 777 760 
Nettside: http//www.evondos.no 
Telefonnummer for brukerstøtte: (+47) 9084 0703, betjent hverdager mellom kl. 
8.00–20.00 
Tilbakemeldinger angående tjenesten kan sendes til adressen: 
tilbakemeldinger@evondos.com 
 
Copyright © Evondos Oy. Alle rettigheter forbeholdt. 
 

 
 

Hva Evondos Mini™ og Evondos  
Autodos®-tjenesten skal brukes til 

 
Evondos Mini™ er en elektronisk medisindispenser ment for å gi ut korrekt medisin til 
rett tid. Evondos fjernpleiesystem er ment for oppfølging av legemiddeluttaket for 
personer som bruker Evondos legemiddeldispensere, og for overvåking av 
legemiddeldispensernes funksjon av profesjonelt helsepersonale eller andre som er 
godkjent til å gjøre dette. Evondos fjernpleiesystem påminner tjenestemottakeren om 
medisininntak og formidler informajon og påminnelser til brukere og andre definerte 
personer. 
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Gratulerer med din nye Evondos Mini™ medisindispenser! 
  
Evondos Mini er et brukervennlig og trygt hjelpemiddel til dosering 

av legemidler.  

  

Evondos Mini hjelper deg å administrere medisinen din til rett tid 

og forebygger uforsettlig feilaktig bruk av medisin. Om 

nødvendig kan apparatet minne deg om å ta medisinen og 

hindre deg i å ta den for tidlig eller for sent.  

  

Evondos Mini hjelper barn, unge og yrkesaktive med å huske 

når de skal ta medisinen sin. Den bidrar også til at eldre og 

uføre som bor hjemme, kan opprettholde en god balanse i den 

medisinske behandlingen og bo hjemme så lenge som mulig. 

Riktig administrering av legemidler kan øke det generelle 

velværet betydelig.  

  

Med tanke på behandlingsresultater er administrering av 

legemidler til rett tid avgjørende i alle former for medisinsk 

behandling av mennesker i alle aldre.  

  

Evondos Mini passer for alle oralt administrerte legemidler og 

vitaminer i tablettform, bortsett fra sugetabletter.  
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 Eskens innhold  1

Deler og tilbehør i esken:  

• elektronisk Evondos Mini  

• 14- og 28-roms dosekassetter  

• deksel med kalendervindu og dispenseråpning  

• doseringskalender  

• hefte med doseringsklistremerker  

• bruksanvisning  

• batterier (2 x AA = LR6).  

  

Alle plastdelene i Evondos Mini er laget av polykarbonat som er spesielt 

fremstilt for dette bruksområdet. Disse delene er svært motstandsdyktige 

mot støt og rengjøringsmidler.   
  

Du bør imidlertid være oppmerksom på at Evondos Mini er et elektronisk apparat 

som må beskyttes mot støt og fuktighet.  

  
 

 Grunnleggende bruk av Evondos 2
Mini™ medisindispenser  

Ved normal bruk er det et tomt doserom under lokket i dekselet på 

apparatet, og du kan få neste medisindose ved å be om den til rett tid. Du 

ber om dosen ved å trykke på den gjennomsiktige knappen midt på 

dispenserdekselet. Når dette gjøres innenfor det tillatte tidsrommet for 

administrering av dosen, dreier dispenseren riktig dose på plass under 

lokket. På andre tidspunkter viser displayet tidspunktet for neste dose, og 

venstre side av displayet viser dosens nummer.  
  

Doseringstidspunktet som stilles inn i Evondos Mini, er klokkeslettet når 

apparatet gir den første påminnelsen om neste medisindose. Ettersom 

det ofte er behov for å variere tidspunktene for administrering av 

legemidler noe etter normale variasjoner i hverdagen, kan hver enkelt 

dose tas opptil én time før det innstilte doseringstidspunktet.  
  

På doseringstidspunktet avgir Evondos Mini et lydsignal for å minne brukeren 

om å ta medisindosen. Hvis dosen ikke blir tatt, fortsetter Evondos Mini å gi 

påminnelser med jevne mellomrom. Hvis brukeren etter to timer ennå ikke har 

tatt dosen, blir den registrert som glemt, påminnelsene stopper og dispenseren 

går over til å vente på neste dose.  
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 Evondos Mini™ medisindispenser 3

Her ser du de viktigste delene av Evondos Mini™ medisindispenser:  

 

 

 

 
1  display  

2  gjennomsiktig knapp  

3  lokk over dispenseråpningen  

4  låsepinne  

5  deksel  

6  dosekassett (inni dispenseren)  

7  batterirom (på undersiden av 

dispenseren)  

8   hus  

  

 
Display Displayet består av en LCD-skjerm og to indikatorlamper.  

 

Gjennomsiktig knapp   

 Ved normal bruk er den gjennomsiktige delen midt på 

apparatet den eneste knappen som brukes. Trykk på 

knappen for å motta medisindosen.  

Lokk Lokket på dispenseren hindrer at smuss og vannsprut 

kommer i kontakt med legemidlene. Lokket er enkelt å 

fjerne ved behov.  

Låsepinne Dekselet er festet til huset med en kort låsepinne. 

Låsepinnen sørger for at dekselet ikke åpner seg ved 

et uhell.  

Deksel Under lokket er det en åpning i dekselet som gjør det 

mulig å få medisinen ut av dispenseren.   

Dosekassett  Apparatet inneholder en 14- eller 28-roms dosekassett. 
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Batterirom  Dekselet over batterirommet på undersiden av apparatet  

  kan om ønskelig festes med en skrue.  

Hus Huset er gjennomsiktig, slik at det er mulig å se 

legemidlene i dispenseren og 

doseringsklistremerkene på bunnen av kassetten, 

uten å åpne dekselet.  

 
 

 Slik bruker du Evondos Mini™ 4
medisindispenser  

Det er veldig enkelt å bruke Evondos Mini. Ett til fire 

administreringstidspunkter stilles inn i dispenserens elektroniske 

varslingsur, og dosekassetten fylles med de korrekte legemidlene.   

  

Evondos Mini passer både til uavhengig bruk og i organisert medisinsk pleie. I 

uavhengig bruk er det ofte nok med bare én dosekassett som fylles med 

legemidler med jevne mellomrom. I organisert medisinsk pleie kan 

dosekassettene fylles for eksempel på apoteket, som deretter leverer dem til 

brukeren og tar med seg tomme kassetter. Evondos Mini er egnet til begge 

disse bruksområdene.  

  

Kortfattet oversikt over klargjøring:  

1 Sett inn batteriene.  

2. Åpne dekselet på dispenseren. Ta ut dosekassetten og fyll den med 
legemidler. Still inn doseringstidspunktet og gjør andre innstillinger.  

3. Sett kassetten tilbake i dispenseren og før den til nullpunktet (SI:HO-
funksjonen, se 6.7).  

4 Lukk dekselet på dispenseren.  

  

Nå er Evondos Mini klar til bruk.   

  

De følgende avsnittene gir en mer detaljert beskrivelse av bruken av dispenseren.  
 

4.1 Sette inn batteriene  

Dekselet over batterirommet har en fordypning. Trekk dekselet i fordypningens 

retning. Sett inn batteriene. Pass på at de positive polene (+) på begge batteriene 

er plassert ved +-symbolene i batterirommet.  
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4.2 Åpne dekselet  

Trykk den svarte låsepinnen nedover og åpne dekselet ved 

å dreie det. Legg merke til at gjengene på dekselet er korte 

og tilsvarer omkring fem minutter på klokken.  
 
 

4.3 Lukke dekselet  

Sett dekselet i stillingen «fem på» som vist ovenfor, og lukk det ved å dreie det 

med klokken. Til slutt skyver du den svarte låsepinnen inn igjen, slik at 

dekselet ikke åpner seg ved et uhell under bruk.  

 
 

 Bruk av dosekassetten  5
 

Dosekassettene til Evondos Mini fås i to versjoner, med 14 eller 28 doserom. 
Begge versjonene er like store i diameter, så ett rom i en 14-roms kassett har 
plass til dobbelt så mye medisiner som et rom i en 28-roms kassett.  
  
Sugetabletter og andre tabletter med en klebrig overflate kan bli sittende fast 
inne i rommet. Unngå å bruke kassetten til administrering av slike tabletter.   
  
Når du har valgt riktig doseringskalender (se 5.2.1) og lagt den i midten av 
kassetten, viser kalenderen hvilken dose som ligger hvor.   
  
Du kan også få et separat deksel til dosekassetten. Det kan du for eksempel 
bruke til hjelp når du skal fylle kassetten. Kalenderen viser hvilken dose som 
ligger i det åpne rommet. Legg merke til at dekselet må dreies med klokken.   
  
Doseringsklistremerkene skal festes på bunnen av dosekassetten. Her noterer 
du hvilke legemidler som befinner seg i kassetten, og når de skal 
administreres.   
  
Når du vil lukke Evondos Mini fullstendig, dreier du dispenseråpningen til 
nullpunktet. Nå er samtlige doserom lukket.   
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5.1 Åpne og lukke dosekassetten 

Dekselet er festet til kassetten med et låsefeste og 

kan åpnes og lukkes bare i én stilling. Hvis du vil 

åpne dekselet, dreier du det mot klokken ett hakk fra 

startpunktet, slik at dispenseråpningen er over det 

siste rommet. 

 
Dekselet kan åpnes og lukkes bare i denne 

stillingen. I alle andre stillinger er det godt festet i dosekassetten. 

 

5.2 Fylle på Evondos Mini 

Evondos Mini er designet slik at det er raskt å enkelt å bytte ut en tom 

kassett med en full, for eksempel på et apotek eller hos 

hjemmetjenesten. Det er også enkelt å fylle kassetten selv. Kassetten glir 

lett på plass når nullmerkene på kassetten og dispenseren er plassert 

mot hverandre. Du skal ikke prøve å presse kassetten inn i dispenseren 

med makt. 

 
5.2.1 Velge riktig doseringskalender 

Doseringskalenderen viser hvilken dose som ligger i hvilket rom. 

 
All in all, the dosage calendar of the 28-compartment cassette supports 

four different daily dosage amounts. Den passer for brukere med én, to, tre 

eller fire daglige medisindoser. En full kassett rommer nok legemidler til én, 

to eller hele fire ukers forbruk. 

 
Doseringskalenderen til en 14-roms kassett viser 2 separate daglige 

doser. Den passer for brukere med to daglige medisindoser. En full 14-

roms kassett rommer nok legemidler til én eller to ukers forbruk. 

 
Velg et område av kalenderen som stemmer overens med antall daglige 

medisindoser. Hvis du for eksempel tar medisin morgen og kveld, velger 

du et område merket «Dosage calendar twice a day» (doseringskalender 

to ganger daglig). Plasser kalenderen i kassetten slik at delen med det 

aktuelle antallet daglige doser vises i kassetten. 

 
Doseringskalenderen settes inn gjennom bunnen 

av kassetten. 

(Illustrasjonen viser dosekassett og kalender sett 
nedenfra.) 
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Det er enklest å stille inn kalenderen når dekselet på dosekasseten ikke er i 

stilling. Plasser det svarte nullmerket på kalenderen mot kassettens fargede 

logo. Press kantene på kalenderen inn bak de tre festene, slik at den holder seg 

på plass. Kalenderen er riktig plassert hvis den klikker tre ganger når du presser 

den på plass. De tre festene sørger for å holde kalenderen på plass, uavhengig 

av stillingen på dosekassetten.  

  
 

5.2.2 Administrere legemidler  

Legemidlene kan fylles på en dosekassett med eller uten dekselet på. 

Når du fyller på legemidler med dekselet på kassetten, er bare ett rom 

åpent om gangen. Da risikerer du ikke at tabletter havner i feil rom. Vi 

anbefaler å fylle kassettene på denne måten, ettersom det reduserer 

risikoen for feil. Under avsnitt 5.1 ser du hvordan du fjerner dekselet.  

  

Doseringskalenderen og teksten og fargene på den er utformet for å gjøre 

det enklere å fylle på legemidler og kjenne igjen doseringstidspunktene for 

rommene (morgen, dagtid, kveld eller natt).   

  

Når alle legemidlene er fylt på dosekassetten, lukker du den slik at 

dispenseråpningen på dekselet står ved nullpunktet. Da er legemidlene 

beskyttet mot forurensninger og holder seg på plass i de rette rommene.  

  
 

5.2.3 Fylle ut og feste doseringsklistremerker 

Hensikten med Evondos Mini-doseringsklistremerkene er i en eventuell 

nødssituasjon å gi medisinsk personell informasjon om hvilke legemidler 

brukeren har tatt. Vi anbefaler at du noterer navnene på legemidlene i 

dosekassetten, på doseringsklistremerkene.  

  

Skriv navnet og styrken på tablettene i feltet «MEDICINE» midt på 

klistremerket. I rutene på høyre side av klistremerket merker du av for hvor 

mange tabletter av det aktuelle legemiddelet det er i hver daglige dose. I 

feltet på venstre side av klistremerket kan du for eksempel notere brukerens 

navn og fødselsdato.  
  

På bunnen av kassetten er det tre små riller som du kan plassere klistremerkene 

mellom. Du kan skrive navnene på til sammen ni forskjellige legemidler på tre 

klistremerker.  
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Unngå å feste klistremerker oppå rillene.   
  

Klistremerkene kleber ikke permanent og er enkle å fjerne. Ta klistremerket ut 

av heftet så snart du er ferdig med å fylle det ut, slik at den klebende 

overflaten ikke blir skitten.  
 
 

 Bruk av Evondos Mini™   6

Evondos Mini fungerer som et elektronisk varslingsur. Om nødvendig avgir det 

et lydsignal for å minne brukeren om å ta medisinen sin. Samtidig sørger 

dispenseren for at den riktige dosen blir administrert. Legg merke til at 

apparatet ikke dreier dosekassetten før brukeren trykker på knappen midt på 

dekselet og «ber om» neste dose.  

  

For at apparatet skal fungere optimalt, er det viktig at det stilles inn nøyaktig 

etter brukerens behov:  

- klokkeslett  

- antall rom i kassetten (14 eller 28)  

- volumet på lydsignalet  

- doseringstidspunkter: 1, 2, 3 eller 4 ganger om dagen  

  

  
 

6.1 Innstillingsmodus  

Evondos Mini kan stilles inn når dekselet på apparatet er åpent. Se 

eventuelt under avsnitt 4.2 om åpning av dekselet.  

  

Når du har åpnet dekselet på dispenseren, ser du et brukergrensesnitt 

som på illustrasjonen nedenfor. Symbolene hjelper deg å huske hvilke 

innstillinger du kan gjøre.  

  

Hvis du vil, kan du gå inn i, kontrollere eller endre 

innstillingene. Sett apparatet i innstillingsmodus 

ved å holde knapp 1 til venstre inne i omkring 3 

sekunder, til apparatet avgir et lydsignal og 

klokkeslettet og den gule indikatorlampen begynner 

å blinke.  
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Ved å holde knapp 1 inne et øyeblikk kan du bytte fra én innstilling til  

en annen og kontrollere og stille inn de verdiene du vil:  

  

6.2 Klokkeslett: Klokkeslettet blinker på displayet.  

6.3  Størrelse på dosekassett: C14 eller C28 blinker på displayet.  

6.4  Volum på lydsignalet: L og lydnivået blinker på displayet.  

6.5  Doseringstidspunkter: Dosenummeret vises på venstre side av 
displayet, og de innstilte doseringstidspunktene blinker på displayet.  
Deretter begynner syklusen på nytt fra klokkeslettet.  

 
Du kan bla gjennom innstillingene så mange ganger du vil, uten at 

verdiene endres. Når du har endret en verdi, holder du knapp 1 inne i 3 

sekunder for å lagre endringen i apparatets minne. Det er enkelt å endre 

innstillingene igjen ved behov.  

  

Dispenseren går tilbake til normalmodus når du holder knapp 1 inne i 3 

sekunder. Apparatet går dessuten automatisk tilbake til normalmodus  ett minutt 

etter siste inntasting. Eventuelle endringer blir i så fall ikke lagret i minnet.  

 

6.2 Klokkeslett   

Du får tilgang til innstillingsmodus for klokkeslett ved å holde knapp 1 

inne i 3 sekunder. Tallene på displayet begynner å blinke. Klokkeslettet 

stilles inn i digitalt 24-timersformat (f.eks. 06:00).   

  

Klokkeslettet stilles inn ved å trykke på knappene 2 og 3. Knapp 2 flytter 

klokkeslettet 1 time frem per trykk, mens knapp 3 flytter det 1 minutt frem 

per trykk.  

  

Når displayet viser henholdsvis 23 på timeplassen eller 59 på 

minuttplassen, begynner den aktuelle syklusen på nytt med 00 neste 

gang du trykker.   

  

Klokkeslettet justeres ikke automatisk mellom sommertid og vintertid.   

  

Legg merke til at klokken til Evondos Mini starter på det tidspunktet du stilte inn, 

så snart apparatet går tilbake til normalmodus. Hvis du har gjort en mindre 

endring av klokkeslettet (med noen minutter eller en time), registrerer Evondos 

Mini dette og fortsetter doseringsprogrammet som normalt.  
 
 

6.3 Størrelsen på dosekassetten  

Dosekassetten har enten 14 eller 28 rom.   

Du får tilgang til innstillingsmodus for kassettstørrelse ved å holde 

knapp 1 inne i 3 sekunder. Tallene på displayet begynner å blinke. 

Deretter trykker du på knapp 1 en gang til.   



17 

Trykk på knapp 3 for å velge C14 eller C28 på displayet, avhengig av  

antall rom i dosekassetten din.   

Innstillingen bekreftes ved å holde knapp 1 inne i 3 sekunder.  
 

6.4 Lydvolum   

Du får tilgang til innstillingsmodus for lydvolum ved å holde knapp 1 inne i 3 

sekunder. Tallene på displayet begynner å blinke. Deretter trykker du på 

knapp 1 to ganger.   

  

Nå blinker innstillingen for lydvolumet på displayet. L:10 er 

fabrikkinnstillingen. Volumet kan reguleres på en skala fra 0 til 15.   

Innstillingen bekreftes ved å holde knapp 1 inne i 3 sekunder.  
 
 

6.5 Doseringstidspunkter  

Doseringstidspunktene må stilles inn slik at det første doseringstidspunktet er 

dagens første tidspunkt for å ta medisin, deretter det andre og så videre.  

  

Du får tilgang til innstillingsmodus for doseringstidspunkt ved å holde 

knapp 1 inne i 3 sekunder. Tallene på displayet begynner å blinke. 

Deretter trykker du på knapp 1 tre ganger.  

  

Tallet på venstre side av displayet er det daglige dosenummeret for det tidspunktet 

du stiller inn.  

  

Du stiller inn doseringstidspunktet på samme måte som du stiller klokken, ved å 
bruke knapp 2 for timer og knapp 3 for minutter (i trinn på 5 minutter per trykk).  

  

Husk å stille både timer og minutter!  

  

Når det første doseringstidspunktet er stilt inn, trykker du kort på knapp 1. Nå 

går dispenseren videre til innstillingen for neste doseringstidspunkt. Samtidig 

kontrollerer Evondos Mini om doseringstidspunktet du nettopp stilte inn, 

stemmer overens med betingelsene for doseringstidspunkter, som er 

nærmere beskrevet under avsnitt 6.8. Hvis det innstilte tidspunktet for 

eksempel er mindre enn fire timer etter det forrige doseringstidspunktet, avgir 

dispenseren et feilsignal og en rød lampe blinker. I så fall blir det feil innstilte 

tidspunktet avvist, og displayet viser fire streker (--:--). Still inn tidspunktet på 

nytt og overhold minstekravet om fire timer mellom hvert doseringstidspunkt.   

  

Fire streker der doseringstidspunktet skulle vært, betyr at både den aktuelle dosen 

og eventuelle etterfølgende doser er ugyldige.  

  

Hvis du vil slette doseringstidspunktene, stiller du inn fire streker som 

doseringstidspunktet. I så fall blir det aktuelle tidspunktet og alle senere 

tidspunkter stilt inn som null. Du kan gjøre alle endringer samtidig og 

bekrefte dem ved å holde knapp 1 inne i 3 sekunder.  
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6.6 Dosekassett til dispenseren 

Når du har gjort de nødvendige endringene i Evondos Mini, kan du sette 

inn den påfylte dosekassetten i dispenseren. Vi anbefaler å ha 

legemidlene i kassetten før du setter den inn i Evondos Mini. Påfylling av 

dosekassetten beskrives under kapittel 5.  

  

Legg merke til at du må fjerne både dekselet og 

doseringskalenderen fra kassetten, før du setter 

kassetten på plass. Sett en kassett som ikke inneholder 

annet enn legemidler, inn i Evondos Mini. Nullposisjonen 

eller den fargede logoen på kassetten skal være plassert 

overfor tennene på den svarte dreieringen. På denne 

måten er det enkelt å sette inn dosekassetten i Evondos 

Mini.  

  

Du skal ikke tvinge dosekassetten inn i  

dispenseren med makt eller dreie kassetten i dispenseren for hånd.  
 

6.7 Stille inn startpunkt  

Hvis kassettens nullpunkt er plassert ved åpningen i dekselet, er 

dispenseren klar til bruk. Den tar automatisk hensyn til tidspunktet på 

dagen og henter frem neste dose fra riktig rom.   

  

Legg merke til at hvis du endrer doseringstidspunkter, må startpunktet 

tilbakestilles ved å føre Evondos Mini til nullpunktet, det vil si stedet med den 

fargede logoen. Dreiing til nullpunktet utføres ved å holde knapp 3 inne i 3 

sekunder. Teksten SI:HO dukker opp i displayet. I denne SI:HO- eller 

roteringsmodusen kan du trykke på knapp 1 for å dreie kassetten 1 hakk, eller på 

knapp 2 for å dreie dispenseren til nullpunktet. Hold knapp 3 inne i 3 sekunder for 

å gå tilbake til normalmodus. Apparatet går dessuten automatisk tilbake til 

normalmodus innen ett minutt etter siste inntasting.  

  

Merk: Verken dosekassetten eller dreieringen skal dreies 

for hånd! Det kan skade apparatet. La alltid apparatet 

dreie kassetten ved hjelp av den innebygde motoren.  

  

Vi anbefaler at du alltid starter fra nullpunktet. Endre 

ikke innstillingene når du har ført kassetten til 

nullpunktet!  

 

Lukk dekselet på Evondos Mini og plasser apparatet 

slik at det er lett å høre lydsignalene fra det. 
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6.8 Doseringsvindu  

Doseringsvinduet er en periode på tre timer, når Evondos Mini på 

forespørsel gir neste dose. Doseringsvinduet er åpent i én time før det 

innstilte doseringstidspunktet og i to timer etter.  

  

Her følger en beskrivelse av en Evondos Mini-doseringsperiode  

  

 
 
 
 
 

 
NORMAL 

(vente) 

FORHÅNDSPERIODE 

60 min 

DOSERINGSPERIODE 

60 min 

VARSLINGSPERIODE 

60 min 

SIKKERHETSPERIOD

E 

60 min 

 
NORMAL 

(vente) 

  

FORHÅNDSPERIODE Dosen gis hvis brukeren ber om den, men det 

avgis ikke noe lydsignal som påminnelse.  

DOSERINGSPERIODE Et lydsignal minner brukeren om å ta dosen. 

VARSLINGSPERIODE Hvis brukeren har glemt å ta dosen, kan det også 

sendes påminnelse fra fjernpleiesystemet om 

ønskelig, og påminnelsene fortsetter med jevne 

mellomrom.  

HOPP OVER På dette tidspunktet, to timer etter doserings-

tidspunktet, blir dosen registrert som glemt, og 

dispenseren går tilbake til å vente på neste 

doseringstidspunkt. Om ønskelig kan 

fjernpleiesystemet sende alarm om medisin 

som ikke er tatt. 

SIKKERHETSPERIODE Denne perioden sikrer at det går minst én time 

mellom hver dose, slik at to doser ikke kan tas for 

tett på hverandre.  

NORMAL Dispenseren er i normalmodus og venter på neste 

doseringstidspunkt.  

 

6.9 Dosepåminnelser  

På det innstilte doseringstidspunktet varsler Evondos Mini brukeren ved 

hjelp av et lydsignal, ti lange pipetoner. Dette signalet gjentas tre ganger 

med ett minutts mellomrom, hvis dosen ikke blir tatt i mellomtiden.   

  

Deretter minner Evondos Mini brukeren om dosen ved hjelp av et annet 

lydsignal med 15 minutters mellomrom. Dette signalet består av tre korte 

pipetoner. På denne måten tiltrekker apparatet seg brukerens oppmerksomhet, 

uten å forstyrre andre mennesker i nærheten.  

HOPP 
OVER 

doserings-

tidspunkt 

  
 

doseringsvindu  
 



20 

6.10 Feilfunksjon   

Hvis Evondos Mini oppdager en funksjonsfeil, varsler det 

brukeren ved hjelp av et lydsignal som består av fem raske 

pipetoner. Den røde varsellampen blinker i takt med lydsignalet. 

Fjernpleiesystemet kan om ønskelig varsle om funksjonsfeil.   

  

Den vanligste feilen er at dosekassetten ikke kan dreie fritt inni 

apparatet. Grunnen kan være smuss på kassetten eller 

dispenseren, at klistremerker dekker rillene på bunnen av 

kassetten eller er plassert oppå hverandre, eller at batteriene er 

svake. I enkelte tilfeller kan tablettene i en dosekassett ligge slik 

at de hindrer kassetten i å dreie. Kontroller også at kassetten 

står i riktig stilling (avsnitt 6.7).  

  

Evondos Mini bruker optiske sensorer for å fungere. Dispenserens 

funksjon kan bli forstyrret av særlig sterkt lys. Unngå å bruke apparatet 

i skarpt sollys eller rett under svært kraftig belysning. Hvis det blir utsatt 

for lys som er for skarpt, viser det en feilmelding og kan ikke dreie 

kassetten. Fjern apparatet fra det skarpe lyset og prøv igjen.  

 

6.11 Batterivarsel   

Batteriene i Evondos Mini varer i omkring tre måneder. Når 

batteriene er svake, varsler apparatet dette ved hjelp av en lang 

rekke raske lydsignaler når du trykker på den gjennomsiktige 

knappen. Samtidig viser batteriindikatoren på displayet bare ett felt. 

Fjernpleiesystemet kan om ønskelig varsle om svake batteriene.  

Avhengig av hvilken type batterier du bruker, er dette nok til 

omkring én uke videre bruk av apparatet. Bytt batterier i god tid.  

  

Evondos Mini lagrer alle innstillinger i minnet. Det betyr at 

selv om apparatet har vært uten batterier i lang tid, er det nok 

å stille inn riktig klokkeslett, så er det klart til bruk.  

  

Klokken holder tiden en liten stund, selv uten batterier, så bytte av 

batterier påvirker ikke det innstilte klokkeslettet.  

 

 

6.12 Tilkobling til Evondos 
Fjernpleiesystem  

 

Evondos Mini kan ustyres med SIM-kort for å kobles til Evondos 

Fjernpleiesystem. SIM-kort installeres av Evondos. 
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 Rengjøring av Evondos Mini™  7

Evondos Mini må holdes ren. Ettersom den inneholder legemidler 

er det viktig med god hygiene.  

  

Dosekassetten kan vaskes sammen med vanlig 

husholdningsoppvask, enten for hånd eller i en oppvaskmaskin. 

Legg imidlertid merke til at doseringsklistremerkene på bunnen av 

dosekassetten må fjernes før maskinoppvask. Du kan sette dem 

på igjen etter vask. Klistremerkene har god klebeevne og kan tas 

av og settes på igjen flere ganger. Merk: Evondos Mini er et 

elektronisk apparat som må beskyttes mot fuktighet. Det er bare 

dosekassetten som er laget av oppvaskmaskinsikker plast, og 

resten av apparatet skal IKKE gjøres vått eller kjøres i 

oppvaskmaskinen.  

  

Du kan tørke over de andre delene av Evondos Mini med en klut fuktet 

med mildt såpevann. Kluten skal ikke være så våt at den etterlater 

vanndråper på overflaten av apparatet. Dråpene kan trenge inn i 

apparatet og skade det.  

  
 

 Andre viktige punkter  8

 
Fyll ikke dosekassetten med sugetabletter. De kan bli klebrige i fuktig 

luft og sette seg fast i kassetten. Tabletter trukket med gelatin kan 

også klebe seg fast i rommene. Legemidler skal alltid oppbevares på 

et tørt sted. Tørre tabletter setter seg ikke fast så lett.  

  

Hvis Evondos Mini flytter dosekassetten mer enn ett rom fremover når 

du trykker på den gjennomsiktige knappen, betyr det at én eller flere av 

de foregående dosene er glemt. Dispenseren er designet for å hoppe 

over glemte doser, slik at den eneste tilgjengelige dosen til enhver tid, 

er dosen ment for det aktuelle tidspunktet.  
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 Ekstrautstyr og tilbehør  9
 

9.1 Lås 

En nøkkellås i metall er tilgjengelig som ekstrautstyr til Evondos 

Mini. Med lås på apparatet kan det bare åpnes ved hjelp av 

nøkkelen. Låsen leveres med to nøkler.  

  

Nøklene produseres vanligvis i serier, slik at alle låser kan åpnes med 

samme nøkkel. Det er også mulig å bestille unike låser.  

 
 

9.2 Doseringsklistremerker og 
doseringskalendere  

Ekstra doseringsklistremerker og doseringskalendere kan bestilles fra 
forhandleren der du kjøpte produktet 
 
 

 Garanti 10

Produsentens garanti gjelder i to år fra kjøpsdatoen. Garantien 

dekker eventuelle fabrikasjons- og materialfeil som viser seg i 

løpet av garantiperioden, og som produsenten eller den 

autoriserte servicevirksomheten blir varslet om, samt 

kostnadene knyttet til reparasjon av skade på produktet som 

følge av slike feil.   

  

Apparatet må leveres til produsenten for garantireparasjon. 

Garantien dekker ikke normal slitasje og byttedeler som 

batterier. Garantien dekker heller ikke skade som følge av bruk 

som avviker fra det tiltenkte bruksområdet, eller som er i strid 

med denne bruksanvisningen.  

  

Avhengig av antall daglige doser og avgitte lydsignaler vil batteriene vare 

i seks til tolv måneder. Bruk bare batterier av god kvalitet.  

  
 

 CE-sertifisering 11

Evondos Mini er klassifisert som medisinsk utstyr i henhold til 

MEDDEV 2.4/1 og overholder standardene for CE-sertifisering.  
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 Kontaktinformasjon   12
 

 
 
 

EVONDOS AS 

Forskningsparken Oslo 

Gaustadalleen 21 

0349 Oslo 

 

www.evondos.no 

info@evondos.com  
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