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INFORMASJON FØR DU TAR I BRUK EVONDOS®-TJENESTEN

∂ Medisindispenseren egner seg ikke for personer som er negativt innstilt til medisiner.
∂ Evondos®-tjenesten registrerer medisinen som tatt når posen tas fra dispenseren.
∂ Med Evondos®-tjenesten kan man ikke overvåke at medisinen er svelget.
∂ Medisindispenseren egner seg ikke for personer som ikke er i stand å innta medisinene sine etter at

dispenseren har matet ut en medisinpose, for eksempel personer med fremskreden demens.
∂ På grunn av dispenserens virkemåte er den uegnet for personer som blir stresset av dispenserens lyd og lys,

som for eksempel personer med hallusinasjoner.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for å bedømme om tjenesten egner seg for tjenestemottakeren.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for riktige og passende innstillinger i tjenestemottakerens dispenser og

medisinering.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for at det ikke legges feil legemidler i tjenestemottakerens medisinrull som

følge av eventuelle endringer i medisineringen.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for korrektheten av opplysninger som brukere har lagt inn i

systemet.
∂ Pleieorganisasjonen er ansvarlig for at posens navn og identifiseringsnummer skrives korrekt inn i

fjernpleiesystemet.
∂ Produsenten har ikke ansvar for situasjoner som har oppstått pga. feilaktig informasjon eller feil informasjon

utfylt av pleieorganisasjonen.
∂ Personen som fyller dispenseren, har ansvaret for at tidspunktet for den siste posen legges inn riktig.
∂ Brukernavn og passord /brukerens sikkerhetsnøkkel er kun til personlig bruk.
∂ Produsenten har ikke ansvar for misbruk av brukernavn eller sikkerhetsnøkler.
∂ Sikkerhetsnøkkel må oppbevares utilgjengelig for barn.
∂ Medisindispenseren må ikke utsettes for direkte sollys. Dispenseren må heller ikke plasseres i umiddelbar

nærhet til en varmekilde (f.eks. en peis).
∂ Medisindispenser må ikke plasseres ved en vask, eller et annet sted der den kan komme i kontakt med vann

eller andre vesker.
∂ Hvis medisindispenseren tas ut av bruk, må også medisiner fjernes.
∂ Hvis legemiddelet i doseposen er defekt, må det ikke brukes.
∂ Produsenten har ikke ansvaret for riktig medisinering (for innholdet i medisinrullen).
∂ Ved reiser må brukeren forsikre seg om at legemiddelet tas under hele reisen.
∂ Under reisen kan ikke Evondos®-tjenesten overvåke at man tar ut legemiddelet.
∂ I situasjoner der mobilnettet medisindispenseren bruker, er nede, har pleieorganisasjonen ikke
∂ mulighet til å få melding om eventuelle avvik i medisinuttaket eller om forstyrrelser i medisindispenserens

funksjon.
∂ Medisinrullen som legges i medisindispenseren, må være hel og ikke bestå av flere deler.
∂ Bare servicepersonale som er godkjent av produsenten, kan demontere medisindispenseren.
∂ Det må ikke foretas noen strukturelle endringer på dispenseren.
∂ Bare tilleggsutstyr som er godkjent av produsenten, kan kobles til medisindispenseren.
∂ Bare strømkilden som er levert sammen med medisindispenseren, kan brukes: Strømkildens type er

XPPower, AFM60US24C2
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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 alle dager mellom kl. 8.00–20.00

Tilbakemeldinger angående tjenesten kan sendes til adressen: tilbakemeldinger@evondos.com

Copyright © Evondos Oy. Alle rettigheter forbeholdt.

Hva Evondos Evondos™-tjenesten skal brukes til

Evondos E300 legemiddeldispenser er ment for automatisert og overvåket dosering av medisiner i samsvar med
pleieplanen for personer som er under langtidsmedisinering.

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 tilknyttede personer.
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1. Huskeliste når man tar medisindispenseren i bruk

Evondos har utviklet «Veileder for utrulling av Evondos medisineringstjeneste», basert på beste praksis
fra kommuner som har tatt i bruk Evondos medisineringstjeneste. Gjør dere godt kjent med denne før
dere starter, og vær godt forberedt.

Før man går til tjenestemottakeren

1. Klargjør dispenseren på kontoret, slik at den er fylt med medisiner og riktige innstillinger når du tar den
ut til tjenestemottaker for første gang.

2. Kontroller i Evondos® fjernpleiesystem (https://care.evondos.com) at tjenestemottakeren er lagt inn i
systemet og har fått tildelt en medisindispenser. Forsikre deg også om at dispenseren du skal ta med deg
til tjenestemottakeren er den samme som er registrert på tjenestemottakeren i fjernpleiesystemet.
Medisindispenserens serienummer finner du på klistremerket på siden av esken, på et sølvfarget
klistremerke på undersiden av dispenseren, og, dersom dispenseren er slått på, vil du finne det ved å
aktiver skjermen og velge «Meny» - «Dispenser» - «Info - «Generell».

3. Justere øvrige innstillinger, og legg inn eventuelle varsler og påminnelser som er avtalt med
tjenestemottaker i kartleggingssamtale.

4. Forsikre deg om at tjenestemottakerens navn og ID-nummer som står på medisinposene, er lagt inn i
fjernpleiesystemet under «Medisineringsinnstillinger» – «Informasjon på medisinposen». Navnet og ID-
nummer skal være skrevet nøyaktig slik det er skrevet på medisinposene. For eksempel kan
tjenestemottakerens navn være Anna Hansen, mens det på posen står Hansen, Anna, og ID-nummer på
posen er fødselsdagen, trykket slik 120338.

Teksten som skal fylles inn under «Medisineringsinnstillinger» - «Informasjon på posene» skal være som
følger»:

Navn: Hansen, Anna
ID-nummer: 120338

5. Sett medisindispenserens strømledning i stikkontakten.

6. Ta av lokket medisindispenseren, og slå på strømbryteren.

5. Sett lokket på igjen fra toppen, «blått» mot «blått» slik indikatorene viser, før lokket ned mot låsen og
slipp det forsiktig på plass. Medisindispenseren låses automatisk og kobles deretter mot
fjernpleiesystemet.

6. Medisindispenseren har startet når skjermen viser dato og klokkeslett. Dersom dispenseren ikke blir
fylt innen en time, blir «Dispenseren er tom»-alarmen aktivert. Dersom det mobile nettverket ikke har
tilstrekkelig dekning på det valgte stedet, kommer det et rødt symbol frem på skjermen til dispenseren,
som melder om utilstrekkelig dekning. Flytt på dispenseren til feltet blir grønt.

7. Logg deg inn på medisindispenseren med ditt personlige brukernavn og passord, ID-brikke, eller
adgangskort..
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(Innlogging med brukernavn og passord: Trykk på «Meny» – «Logg inn» og skriv inn brukernavnet og
passordet ditt. Disse er de samme som innloggingsinformasjonen til fjernpleiesystemet. Innlogging med
nøkkel: Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Dispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på. Plasser ID-brikken foran medisineringsknappen og
vent til dispenseren spør om du vil logge deg inn…)

8. Dersom dere har lagt inn tjenestemottakerens telefonnummer i systemet, ber medisindispenseren deg
først om å bekrefte dette. Det innebærer at tjenestemottaker blir oppringt og bedt om å bekrefte sitt
telefonnummeret med tastene på telefonen. Klikk på «Bekreft senere» for å gjøre dette når du kommer
ut til tjenestemottakeren.

9. Sett medisinrull inn i dispenseren (se kapittel «Etterfylling av medisinkammer»).

10. Ta gjerne ut den første medisinen på kontoret (del ut manuelt), for å forsikre deg om at innstillinger
og etterfylling er korrekt før du tar dispenseren med ut til tjenestemottakeren.
Planlegg utplasseringen slik at dispenseren er klar til å gi ut medisiner når du kommer. Da får du
samtidig vist tjenestemottaker hvordan dispenseren fungerer.

11. Ta med brosjyre og ev. brukerveiledning. I Evondos ressursbank finnes veiledninger med illustrasjoner
som viser hvordan man tar ut medisin i vanlig modus og i reisemodus. Skriv gjerne ut i farger og legg igjen
hos tjenestemottaker.

Hos tjenestemottakeren

1. Plasser medisindispenseren på et sted som tjenestemottakeren liker, og koble den til strøm.
Medisindispenseren skal ikke plasseres på oppvaskbenken eller i nærheten av andre vannkilder, på et
ustabilt underlag (som for eksempel et ustødig bord eller stol), i direkte sollys eller i umiddelbar
nærhet av varmekilde (som for eksempel en peis).

2.  Dersom dere har lagt inn tjenestemottakerens telefonnummer i systemet, ber medisindispenseren deg
om å bekrefte dette når du logger deg på. Det innebærer at tjenestemottaker blir oppringt og bedt om å
bekrefte telefonnummeret med tastene på telefonen. Dersom meldingen/oppringningen kommer fram til
mottakeren, trykk på «Bekreft», dersom det ikke kommer fram må dere sjekke om feil nummer er lagt inn
i fjernpleiesystemet

3.  Gjør tjenestemottaker trygg på dispenseren:

∂ Informere om fordeler for tjenestemottakeren og ev. pårørende
∂ Dele brukerhistorier fra egen eller andre kommuner
∂ Fortelle hvordan dispenseren fungerer, inkludert meldingstjeneste og reisemodus, om det er

tilrettelagt for det.
∂ Vis tjenestemottaker hvordan dispenseren fungerer, og vis hvordan toner og volum kan justeres.

4. Bruk de neste besøkene til å være oppmerksom på hvordan tjenesten fungerer; vurder om innstillinger
skal justeres, plassering er ok, om medisintidene på posen er tilpasset brukerbehov så godt det lar seg
gjøre, osv.
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2. Medisindispenser bruksanvisning for personer med
pleieansvar

Når du logger deg på dispenseren som pleier får du tilgang til flere funksjoner, som ellers er skjult for
tjenestemottakere. Pleiere skal identifisere seg med personlig ID-brikke, adgangskort eller brukernavn og
passord. Funksjonene som beskrives i følgende kapitler, er kun tilgjengelige for pleiepersonell og
administratorer.
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3. Evondos E300 medisindispenser

3.1 Forsiden
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1. Ventilasjon: Avkjølingsåpningene må ikke tildekkes.
2. Håndtak: Man får håndtaket på dispenseren opp ved å dra på begge sider.
3. Sensor: Styrken på lysene til medisindispenseren justerer seg automatisk etter
belysningen i omgivelsene ved hjelp av en sensor.
4. Skjerm: Dispenseren har en stor berøringsskjerm.
5. Statuslampe: STATUS-signallyset viser dispenserens status. Grønt lys betyr at
medisindispenseren fungerer normalt. Gult lys betyr at tjenesteforbindelsen ikke
fungerer eller at strømmen ikke er tilkoblet, og at dispenseren drives av det
innebygde batteriet. Rødt lys betyr medisindispenseren har et problem som
forhindrer utdelingen av medisiner. Det blir automatisk sendt informasjon om
medisindispenserens status til pleieorganisasjonen.
6. E300: E300 er dispenserens typemerking.
7. Medisineringsknapp: Når det er tid for å ta medisin, lyser knappen grønt.
8. USB-tilkobling: Dispenseren har USB-port, hvor man ved behov kan koble til
ekstrautstyr eller utføre programoppdateringer.
9. Høyttalerens gitter: Høyttalerens gitter beskytter høyttaleren som ligger bak.
10. Smartkortleser: Man kan koble en smartkortleser til dispenseren.
11. Luken hvor medisinposer kommer ut: Medisinposen kommer ut fra den venstre
eller høyre luken, avhengig av hvilken bane som er i bruk.
12. Skuff for utelatte medisiner: Skuffen for utelatte medisiner er en låst skuff der
medisiner som ikke er tatt lagres. Pleiepersonell kan logge seg på og åpne låsen til
skuffen via skjermen. Skuffen åpnes ved å dra i fingerhullet.
13. Fot: Dispenseren kan roteres på det sorte brettet, som forenkler håndtering i
forbindelse med etterfylling etc.
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3.2 Baksiden

1. Lomme for medisinkort og instruksjoner for etterfylling av medisinruller.
2. Spor for sikkerhetsvaier: Dispenseren kan ved behov festes til brukerstedet med en
sikkerhetsvaier. Kontakt Evondos support for hjelp.
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3.3 Accessories

1. ID-brikke/sikkerhetsnøkkel: ID-brikken brukes til identifisering av pleieorganisasjonens
ansatte eller pårørende som skal ha tilgang til dispenseren.

En ID-brikke kan også brukes som ekstra sikkerhetstiltak ved at tjenestemottaker
tildeles en brikke og må identifisere seg for å få ut medisiner. I tilfelle må
aktiveringskode til en ledig brikke legges inn under tjenestemottakerens
brukeropplysninger, og funksjonen aktiviseres under «Medisineringsinnstillinger».

Som alternativ til ID-brikker, finnes det ID-klistremerker. Ekstra brikker og klistremerker kan bestilles
fra Evondos support.
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4. Oppstart av medisindispenseren

1. Sett medisindispenserens støpsel i stikkontakten.

2. Medisindispenserens strømbryter sitter inne i
dispenseren. Åpne lokket på medisinkammeret ved
hjelp av fingerhullene i nedre del. Ta av lokket og legg
det på bordet.

3. Start medisindispenseren ved å sette strømbryteren i
posisjon «I». Dispenseren starter, og startbildet
kommer frem på skjermen.
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4. Steng lokket på medisindispenseren og vent.

Dispenseren henter de nødvendige opplysningene og innstillingene fra Evondos fjernpleiesystem.
Dersom det er definert en tjenestemottaker
til medisindispenseren, står
tjenestemottakerens navn øverst i høyre
hjørne på skjermen. Dersom man starter
dispenseren for første gang, er det normalt
at dispenserens første modus er
«Dispenseren er tom». Medisindispenseren
er klar til å brukes først når man har
etterfylt medisinkammeret.
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5. Innlogging på medisindispenseren

OBS:
Brukernavn og passord samt brukerens ID-brikke er kun til personlig bruk.

5.1 Innlogging med ID-brikke

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å
aktivere medisindispenseren. Medisindispenseren er
aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Plasser ID-brikken foran medisineringsknappen med en
avstand på ca. 1 cm.

3. Når medisindispenseren spør om du vil logge deg inn. Trykk
«OK».

4. Medisindispenseren gir beskjed om du har lyktes å logge deg inn.
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5.2 Innlogging med brukernavn og passord

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Trykk på «Meny» og deretter på «Logg inn».

3. Ved å berøre brukernavn- eller
passordfeltet får du frem
tastaturet hvor du kan skrive inn
brukernavn og passord.

4. Trykk på «Logg inn» etter at du
har skrevet brukernavnet og
passordet ditt.
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5. Medisindispenseren gir beskjed
om du har lyktes å logge deg inn.

6. Om du ikke lykkes må du
kontrollere at du har skrevet
brukernavnet og passordet riktig.
Dersom du har glemt dine
påloggingsdetaljer, kan du be om
å få nye tilsend fra
innloggingssiden til
fjernpleiesystemet.
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6. Etterfylling av medisinkammeret

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passordet .

2. Start fyllingen av medisinkammeret ved
å trykke på «Meny», «Medisinering» og
«Etterfyll dispenseren» på skjermen.
Medisindispenseren veileder deg trinn
for trinn.

3. Kontroller medisinrullen grundig

Sjekk at rullen er hel og sammenhengende, uten rifter eller bretter. Finner du poser som er
litt revet opp, reparer med gjennomsiktig husholdningsteip for å forhindre at de rives opp
mer på vei gjennom dispenseren. Ta kontakt med Evondos support om du har spørsmål.

Følg  instruksjonene  på  skjermen for å klargjøre medisinrullen:
∂ Fjern tomme poser fra begynnelsen av rullen

 (hvite poser uten medisiner).
∂ Ta av klistremerker som holder medisinrullen sammen under transport.
∂ Vær nøye med å fjerne eventuelle limrester (gni vekk eller bruk litt sprit på

papir/bomull).

Klipp av eventuelle poser med medisintid som akkurat har passert, og kan gis manuelt.

OBS:
Dersom den første medisinposens doseringstid er passert, godkjenner ikke dispenseren
medisinrullen.
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4. Legg rullen på en bordplate og bruk fingrene til å dreie et hull i midten som er stort nok til
hylsen.
Fjern tomme poser på slutten av rullen.

5. Dispenseren ber deg om å bekrefte datoen og
klokkeslettet på den siste medisinposen.

Legg opplysningene inn på dispenserens
skjerm og trykk «OK».

OBS:
Plassering av opplysningene på medisinposene kan
variere.
Dersom klokkeslettet er skrevet med tekst, skal man
definere klokkeslettet slik:

MORGEN = 8:00
FORMIDDAG = 10:00
DAG = 12:00
ETTERMIDDAG = 15:00
KVELD = 19:00
NATT = 22:00
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6. Dersom noen av medisinene ikke er tatt,
får du beskjed om å tømme skuffen for
utelatte medisiner. Følg instruksjonene på
skjermen.

7. Medisindispenseren viser deretter
hvilken side du skal sette den nye
medisinrullen på. Er en bane allerede i
bruk vises dette med et rødt kryss, og
den tomme banen vises med en grønn
pil. Fortsett fyllingen av
medisinkammeret ved å trykke på «OK»,
og sett inn en ny medisinrull i ledig bane.
Når dispenseren er helt tom, er det
grønn pil på begge baner, og du kan velge side fritt,

8. Start etterfyllingen ved å rotere dispenseren på
platen.
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9. Åpne lokket på medisinkammeret ved hjelp av
fingerhullene i nedre del. Ta av lokket og legg
det på bordet.

10. Velg den tomme siden av medisinkammeret, A eller B, i
henhold til tidligere instruks.

Åpne øvre og nedre luke på den tomme banen ut til
siden.

OBS:
Det kan være litt igjen av den forrige rullen, som så vidt
synes mellom de nederste oransje rullene. Vær nøye
med å etterfylle i riktig bane.
Man må ikke fjerne og heller ikke røre den forrige
medisinrullen.
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11. Dra spolen ut av kammeret, og legg den på bordet med den røde midtpinnen opp.

12. Løsne siden på spolen og ta av hylsen.
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13. Forme et hull i midten av medisinrullen som er
litt større enn hylsen, slik at du kan plassere den
uten å skade noen poser. Kontroller at ingen
poser er brettet, og hylsen ikke krøller noen av
medisinposene.
Hensikten med hylsen er å sikre at ikke de siste
posene krøller seg, slik at dispenseren kan
håndtere dem på en pålitelig måte.

14. Sett medisinrullen på spolen slik at spolens
midtpinne går gjennom hylsen. Før den første
medisinposen på medisinrullen ut gjennom den
svarte lederen som vist på bildet.

Kontroller at teksten på medisinrullen er på riktig side, slik symbolet på spolen viser.
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15. Sett siden forsiktig tilbake i sporene på hylsen.

OBS:
Pass på at du ikke dytter den for hardt ned slik at den
klemmer rullen. Rullen skal kunne rotere fritt på
spolen.

Dersom rullen er løs, kan du stramme den opp ved å
stikke fingrene ned i rullen gjennom hullene i
sidedelen, og dreie på den. Dersom rullen er for stor
til å få plass innenfor den ytterste kanten på spolen,
må du dele den opp og fylle i begge baner.

16. Skyv den etterfylte spolen inn i medisinkammeret på
følgende måte:

1. Den flate siden på spolen skal vende opp, det blå merket på siden av spolen skal ligge mot
det blå merket inne i dispenseren, og det røde merket på midtpinnen plasseres på tilsvarende
måte mot det røde merket i kammeret.
2. Spolen skyves inn i retningen pilene viser. «Opp»-merket på spolen peker oppover, og
«Ned»-merket nedover.
4. Spolen skal gli lett inn i sporene og låse seg på plass med et klikk.
5. –Du kan sjekke at spolen er riktig plassert ved å dreie den litt oppover, og slippe. Fjæren
skal føre spolen ned igjen til utgangsposisjonen.
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17. Dra enden av rullen helt opp, og lukk den øverste luken.
18. Legg enden av rullen over de oransje rullene på den øverste luken.

OBS:
Spolens fjæring trekker i rullen og holder stripen passe stram når den skal flyttes gjennom
dispenseren. Unngå å dra medisinstripen så langt ut at du mister denne effekten.

19. Plassér enden av medisinrullen ned til kanten av
den nederste luken, som bildet og symbolene på
luken viser, og steng den nederste luken over
stripen.

Kontrollér at teksten på medisinrullen vender inn
mot dispenseren.
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20. Steng medisinkammeret ved å først skyve den øvre delen av lokket på plass slik de blå
merkene viser. Før nedre del ned og slipp den forsiktig på plass. Medisindispenseren låser seg
automatisk.

21. Snu dispenseren tilbake i utgangsposisjon, og følg instruksjonene på skjermen. Dispenseren
kontrollerer at det er riktig medisinrull som er etterfylt, leser tidspunkter på poser og
beregner sikkerhetsmargin mellom doser.

OBS:
Dette kan ta flere minutter. Et lydsignal gir beskjed når dispenseren er klar, slik at du kan yte
annen hjelp i mellomtiden.
I spesielle tilfeller, hvor det ikke lykkes å lese medisinrullen tilstrekkelig pålitelig med én gang,
gjør dispenseren flere nye forsøk på å identifisere opplysningene. I slike tilfeller kan det ta
lenger tid å etterfylle medisinkammeret. Ikke rør medisindispenseren mens den leser
medisinposene.

Dersom dispenseren ikke lykkes i å lese informasjonen på posene, og du er usikker på hvorfor,
ta kontakt med Evondos support.

22. Etter kontrollen sjekker dispenseren i hvilken bane (A, B eller begge) medisinene er fylt.
Dersom dette er riktig bekrefter du opplysningene ved å trykke på «Fortsett». Dersom
opplysningene ikke stemmer, må du utføre
etterfyllingen om igjen.
I eksemplet på bildet er medisinrullen lagt i
dispenseren for første gang, og den er lagt på
A-siden. Det er derfor ikke noen gammel
medisinrull igjen i bane B.

23. Dersom den nye medisinrullen ikke fortsetter
med samme medisintider som tidligere rull, vil
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dispenseren gi en advarsel. Sjekk at tidene på ny medisinrull stemmer med informasjonen på
medisinkortet.

24. Etterfyllingen er ferdig.

Logg ut ved å trykke på «Meny» og «Logg ut»
på skjermen til medisindispenseren.

25. OBS:
Feilmedisinering kan oppstå når en tjenestemottaker legges inn, eller reiser hjem fra
sykehusopphold:
Mange bruker lommen bak dispenseren til oppbevaring av medisinkort.
Husk å bytte kortet ved eventuelle endringer.
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7. Tømming av skuffen for utelatte medisiner

Dersom skuffen for utelatte medisiner blir full før neste planlagte etterfylling, finnes det en egen
prosedyre for å tømme skuffen.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Start ved å trykke på «Meny»,
«Medisinering» og «Tøm skuffen for
medisin som ikke er tatt» på skjermen til
medisindispenseren.

4. . Følg instruksjonene medisindispenseren gir
deg: Dra skuffen ut ved hjelp av fingerhullet, tøm
skuffen for utelatte medisiner og skyv til slutt
skuffen tilbake på plass.

5. Logg deg ut igjen ved å trykke på «Meny» og «Logg ut».

6. Ta med deg de utelatte medisinposene og
behandle dem slik reglene tilsier.
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8. Bruk av reisemodus

Medisindispenseren kan settes i reisemodus slik at den gir tjenestemottakeren medisinposene som skal
tas, mens han/hun skal ute på kortere turer Innstillinger for dette gjøre i fjernpleiesystemet.

Reisemodus passer ikke til alle tjenestemottakere. Ofte kan ikke tjenestemottakeren få tilgang til å bruke
reisemodus selvstendig; Da kan en pårørende, eller pleier bruke reisemodus for åta ut medisinposene og
gi til tjenestemottakeren.. Medisindispenseren doserer én og én medisinpose av gangen og slipper dem
ned på bordet. Dispenseren skal plasseres slik at posene ikke faller på gulvet. Dersom reisemodus er
aktivert sendes det informasjon om dette til fjernpleiesystemet. Dersom man ønsker det, kan systemet
sende påminnelser via tekstmelding eller ringe til tjenestemottakeren når det er tid for å ta medisin.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn i medisindispenseren med enten ID-brikke eller brukernavn og passord. (Dersom
selvstendig betjening av reisemodus er tillatt for tjenestemottakeren, trenger man ikke å logge
seg inn.)

3. Trykk på «Meny», «Medisinering» og
«Reisemodus» på skjermen til
medisindispenseren.

4. Medisindispenseren ber om bekreftelse på
om man vil sette den i reisemodus. Fortsett
ved å trykke på «Godkjenn», eller avbryt
funksjonen ved å trykke på «Avvis».



EVONDOS® E300 LEGEMIDDELAUTOMAT – håndbok for hjemme-tjenesten 29
101296v29

5. Legg inn tidspunkt for når
tjenestemottakeren kommer tilbake fra
reisen. Velg først hjemkomstdato.
Reisemodus kan aktiveres for høyst fire
dager om gangen. Valg av tidspunktene er
sperret dersom det ikke er medisin i
dispenseren for den dagen det gjelder. Da vil
knappen for valget være grå.

Legg inn nøyaktig klokkeslett for
hjemkomsten.

6. Bekreft at hjemkomsttiden er riktig ved å
trykke på «OK». Gå ved behov tilbake for å
korrigere hjemkomsttiden ved å trykke på
«Tilbake». Du kan også avbryte aktiveringen
av reisemodus ved å trykke på «Avbryt».

7. Medisindispenseren doserer medisinene for reisemodusperioden som enkeltposer, uten snitt for
åpning.

OBS:
Denne fasen kan ta mange minutter avhengig av antallet medisinposer. Det lønner seg derfor å
sette i gang reisemodus i god tid før man skal dra.

OBS:
Medisindispenseren slipper en og en pose ned på bordet. Dispenseren skal plasseres slik at
posene ikke faller på gulvet.

8. Når alle medisinposene som skal tas under reisen er delt ut, melder dispenseren ifra om at
medisinen er klar.
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9. Send medisinene med tjenestemottakeren. Dersom man har lagt tjenestemottakerens
telefonnummer inn i systemet, og påminnelse om medisinering er huket av i fjernpleiesystemet,
mottar tjenestemottakeren påminnelser i form av oppringing eller tekstmelding på det
tidspunktet som står på medisinposen.

10. Logg deg ut av medisindispenseren ved å trykke på «Meny» og «Logg ut».

11. Når reisemodus er aktivert, vises et koffert-ikon på startskjermen på medisindispenseren.
Dispenseren går automatisk tilbake til normal drift på det oppgitte hjemkomsttidspunktet.
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9. Bekreftelse av tjenestemottakerens telefonnummer

Dersom det er oppgitt et telefonnummer til tjenestemottakeren i fjernpleiesystemet, må man bekrefte
dette på medisindispenseren. Dette gjøres bare én gang, men må gjentas dersom tjenestemottaker får
nytt telefonnummer som legges inn i fjernpleiesystemet.

1. Når pleieren logger seg inn i
medisindispenseren, kommer det opp en
forespørsel om å bekrefte
tjenestemottakerens telefonnummer. Trykk
på «Bekreft nummer» dersom du vil gjøre
dette med en gang.

Trykk «Bekreft senere» dersom du ikke
ønsker å bekrefte telefonnummeret nå. I
tilfellet kommer forespørselen om bekreftelse om
igjen ved neste innlogging.

2. Telefonnummeret bekreftes ved at det sendes
en melding til tjenestemottakerens telefon, i
form av tekstmelding eller et taleopptak,
avhengig av hva som er valgt under
tjenestemottakerens sinnstillinger (tekst/tale)
i fjernpleiesystemet.

Kontroller at meldingen er kommet frem til
tjenestemottakerens telefon, og bekreft
telefonnummeret ved å trykke på «Ja».
Medisindispenseren melder ifra om at
telefonnummeret er bekreftet.

Trykk på «Nei» dersom meldingen ikke har
kommet frem.

OBS:
Det kan ta noen minutter før meldingen
kommer. Dersom meldingen ikke kommer må
du kontrollere at tjenestemottakerens
telefonnummer er riktig, og melde fra om
eventuelle feil til en administrator i
organisasjonen din.
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10. Assistert medisinering

Assistert dispensering kan man for eksempel bruke når en sengepasient ikke selv klarer å ta medisinen fra
dispenseren eller når tjenestemottakerens tilstand har forverret seg. Da fungerer medisindispenseren
som et sikkert oppbevaringssted for medisiner hjemme hos tjenestemottakeren. Pleieren får de riktige
medisinene på en enkel måte, men tjenestemottakeren får ikke varsellyder eller andre meldinger.
Pleieren har muligheten til å gi medisinene fleksibelt i høyst én dag om gangen. Assistert medisinering kan
aktiveres fra medisindispenseren eller fjernpleiesystemet.

Medisindispenseren er lydløs når assistert dispensering er i bruk. Når medisinen er tilgjengelig, er lyset på
knappen til medisindispenseren på, men skjermen er i normal modus. Tjenestemottakeren får ikke
medisiner fra dispenseren selvstendig; bare en pleier kan gi tjenestemottakeren medisiner fra
dispenseren.

OBS:
Dersom en pleier ikke skal dele ut medisinene til tjenestemottakeren, avvises medisinene etter normal
medisineringssyklus.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn med enten ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Trykk på medisineringsknappen.

4. Velg om du vil ta ut neste medisinpose eller
medisiner for en lengre periode til
tjenestemottakeren.

5. Dersom du valgte «Ta ut medisiner til fastsatt
tid», ber dispenseren deretter om klokkeslettet
du vil ta ut medisiner fram til. Fastsett
tidspunktet med pluss- og minustastene.

Trykk på «Start dispenseringen».
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6. Medisindispenseren doserer medisinene for
perioden du har valgt.

OBS:
Prosessen kan vare i noen minutter avhengig
av antallet medisinposer.

7. Medisindispenseren melder ifra om når
medisinene er delt ut. Gi dem til
tjenestemottakeren.
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11. Endring av innstillingene på tjenestemottakerens
medisindispenser

Man kan også endre innstillingene fra fjernpleiesystemet.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Du kommer til menyen for «Innstillinger» ved
å trykke på «Meny», «Dispenser» og
«Innstillinger» på skjermen til
medisindispenseren. Merk at det er to sider i
menyen for “Innstillinger”; Bruk “Neste” og
“Forrige” for å bytte frem og tilbake mellom
sidene. Remark that there are two pages in
the “Settings” menu. You can use “Next” and
“Previous” buttons to move between the
pages.

11.1 Skjermens lysstyrke

1. Endre skjermens lysstyrke ved å trykke på
«Lysstyrke skjerm» under «Innstillinger».
Juster skjermens lysstyrke slik du ønsker det
(1-5) med pluss-/minustastene, og bekreft
ved å trykke på «Bruk».
OBS:
Skjermens lysstyrke justeres også etter
lysstyrken i omgivelsene.
.
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11.2 Tjenestemottakerens språk

Endre språkinnstillinger ved å trykke på «Språk»
under «Innstillinger». Velg det språket
tjenestemottakeren ønsker, og bekreft ved å trykke
på «Bruk».

11.3 Lydinnstillinger
Du kan endre lydinnstillingene ved å velge «Lyd»
under «Innstillinger».

11.3.1 Volum
1. Endre volumet ved å trykke på «Volum»

i «Lyd»-menyen.

2. Juster volumet slik tjenestemottakeren
ønsker det (1-5) med pluss-
/minustastene, og bekreft ved å trykke
på «Bruk».

11.3.2 Taleinstruksjoner
1. Ta taleinstruksjoner i bruk eller deaktiver

dem ved å trykke på «Taleinstruksjoner»
under «Lyd».

Velg ønsket innstilling. Velg ”AV” dersom
tjenestemottaker ikke ønsker talte
påminnelser/instruksjoner. Du kan teste
innstillingene ved å trykke på ”Test”.

2. Bekreft endringen av innstillingen ved å
trykke på «OK», eller avbryte ved å
trykke på «Tilbake».
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11.3.3 Tastelyder
1. Endre tastelydenes volum ved å trykke på

«Tastelyder» under «Lyd».
2. Juster volumet på tastelydene slik du

ønsker det (1-5) med pluss-
/minustastene, og bekreft ved å trykke på
«Bruk».

11.3.4 Valg av lydtema
1. Endre medisindispenserens lydtema ved

å trykke på «Valg av lydtema» under
«Lyd».

Valgt tema, er rammet inn i blått.

2. Velg tema: Avdempet/Nøytralt/Kraftig.

3. Bekreft endringen av innstillingen ved å
trykke på «OK», eller tilbakestill ved å
trykke på «Tilbake».

 11.4 Tidsformat
1. Du kan velge Tidsformat under “Innstillinger”

– “Klokke”.  Valgt format er markert med blå
ramme.

2.  Velg ønsket format: 12- eller24-timersklokke.
Bekreft endringen ved å velge “OK”, eller
“Avbryt” om du har ombestemt deg.

11.5 Klokke
1. Du kan velge hvordan klokken skal vises under

“Dispenser» -> “Innstillinger”-> “Klokke”. Tid
kan vises enten med digitale tall («Normal”),
eller som tekst som beskriver dato, ukedag og
tid på dagen.

2. Bekreft endringen ved å velge “OK”, eller
“Avbryt” om du har ombestemt deg.
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Illustrasjonen viser hvordan de to alternative modusene for klokkeslett vises på skjermen. Til
venstre vises tekstklokke, mens bildet til høyre viser vanlig digital klokke (standard innstilling).
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12. Endring av medisineringsinnstillinger på
medisindispenseren
Tjenestemottakerens medisineringsinnstillinger kan også endres i fjernpleiesystemet.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Trykk på «Meny», «Drift» og
«Tjenestemottakerprofil» på skjermen..

4. Velg hvilken innstilling du ønsker å endre. Trykk på «Neste» for å se flere innstillinger. Du kan gå
tilbake til den forrige siden ved å trykke på «Forrige».
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12.1 Medisineringsvinduet

1. Endre medisineringsvinduet ved å trykke
på «Medisineringsvindu»

Alternativet som er i bruk, er rammet inn
i blått.

2. Dersom du endrer valget, ber systemet
deg om å bekrefte endringen. Bekreft
ved å trykke på «Bruk», eller angre ved å
trykke på «Avbryt».

De tre alternativene er som følger:
«Normal» = Medisinen er tilgjengelig 1 time før, og 2 timer etter tiden som er trykket på posene.
«Strengt» = Medisinen er tilgjengelig 15 minutter før, og 1 time etter tiden som er trykket på
posene.

OBS:
Dersom det er kort tid mellom medisineringene, kan det reelle medisineringsvinduet være
kortere enn det som er definert ovenfor. I så fall deles tiden midt i mellom medisineringene. I
tillegg krever systemet alltid en sikkerhetstid mellom medisineringene. Lengden på tiden
medisinen er tilgjengelig før neste medisineringstid, er avhengig av den forrige medisinens
medisineringstid.
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OBS:
Medisineringstiden på posen kan være oppgitt i tekstformat. Dispenseren forholder seg til
doseringstidene på følgende måte:

MORGEN = 8:00
FORMIDDAG = 10:00
DAG = 12:00
ETTERMIDDAG =  15:00
KVELD = 19:00
NATT = 22:00

Det anbefales likevel å bruke nøyaktige klokkeslett som doseringstider. Doseringstidene for
medisinposene defineres på apoteket i forbindelse med bestillingen av medisinrullen. Det er alltid
mulig å endre disse i forbindelse med bestillingen.

12.2 Reisemodus

1. I «Reisemodus»-menyen kan du velge om
tjenestemottakeren skal kunne bruke
reisemodus selvstendig eller ikke. Dersom
funksjonen er tillatt for tjenestemottakeren,
vises knappen for «Reisemodus» på
skjermen, i vanlig driftsmodus, slik at
tjenestemottakeren selv kan ta ut medisiner
for kortere turer.

Alternativet som er i bruk, er rammet inn i blått

OBS:
Selvstendig bruk av reisemodus passer ikke for alle. I reisemodus kan tjenestemottaker få ut
mange medisinposer framover i tid. Tilgang til reisemodus må derfor ikke gis til tjenestemottakere
som vil kunne misbruke funksjonen, med eller uten vitende vilje.

2. Dersom du endrer innstillingen, ber systemet
deg om å bekrefte dette. Bekreft valget ditt
ved å trykke på «OK», eller angre ved å
trykke på «Avbryt».
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12.3 Slumrefunksjonen

1. I «Slumre»-menyen kan du velge om
tjenestemottakeren skal kunne slå av
medisineringspåminnelsene for et øyeblikk
med slumrefunksjonen. Alternativet som er i
bruk, er rammet inn i blått.

2. Dersom du endrer innstillingen, ber
systemet deg om å bekrefte endringen.
Bekreft ved å trykke på «OK», eller angre
ved å trykke på «Avbryt».

12.4 Assistert dispensering

1. I «Assistert dispensering»-menyen kan du
velge om tjenestemottakeren kan få
medisinene ut av dispenseren på egen hånd,
ved å trykke på knappen. Dersom funksjonen
er aktivert, får ikke tjenestemottakeren
medisinene ved å trykke på knappen, men
bare en pleier kan gi tjenestemottakeren
medisin fra dispenseren. Alternativet som er
i bruk, er rammet inn i blått.

2. Dersom du endrer innstillingen, ber systemet
deg om å bekrefte dette. Bekreft ved å trykke
på «OK», eller angre ved å trykke på
«Avbryt».
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12.5 Sikkerhetslåsen

1. I «Sikkerhetslås»-menyen kan du velge om
tjenestemottakeren skal få medisinposen fra
dispenseren ved å trykke på knappen eller
med en personlig ID-brikke. Dersom
funksjonen er i bruk, får tjenestemottakeren
bare medisinposen fra medisindispenseren
ved hjelp av ID-brikken. Alternativet som er i
bruk, er rammet inn i blått.

OBS:
Dersom funksjonen er i bruk, må
tjenestemottakeren få en egen RFID-brikke og
aktiveringskoden legges inn i fjernpleiesystemet
under tjenestemottakerens brukeropplysninger.

2. Dersom du endrer innstillingen, ber
systemet deg om å bekrefte dette. Bekreft
ved å trykke på «OK», eller angre ved å
trykke på «Avbryt».
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13. Medisineringsendringer

Medisindispenserens funksjon for å «Endre medisinering manuelt» er beregnet for akutte behov for å
utføre endringer enten med medisinposene eller medisinrullen. Velger du «Endre medisinering
manuelt» åpnes medisindispenseren og frigjør medisinrullen for endringer.

Dersom du har behov for å endre innholdet i medisinposene, må du åpne posene på den siden hvor det
ikke står opplysninger (bl.a. tjenestemottakerens navn, medisinens doseringstid). Etter endringene er det
viktig å lukke posen godt igjen med gjennomsiktig tape, slik at ikke medisinene faller ut av posen inne i
dispenseren.

Dersom du må fjerne medisinposer som en følge av endringene, må du ta hensyn til følgende:

∂ Medisindispenseren registrerer automatisk at de første posene på medisinrullen blir fjernet.
∂ Dersom man fjerner medisinposer fra slutten av medisinbåndet, må man huske å legge inn

endret dato og klokkeslett for den siste posen.
∂ Dersom man fjerner medisinposer fra midten av medisinbåndet, må man teipe stripen sammen

igjen med gjennomsiktig tape (husk å skyve mot hverandre, ikke overlappe, før du teiper).

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn i medisindispenseren med personlig ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Velg «Meny» -> «Medisinering» -> «Endre
medisinering manuelt».

4. Bekreft valget, og gå videre til å endre
medisineringen ved å trykke på «OK», eller
avbryt funksjonen ved å trykke på «Avbryt».
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5. Medisindispenseren frigjør medisinrullene
og åpner låsen på medisinkammeret.

Vent til dispenseren forteller deg at
dispenseren er åpen.

Ta av logget på medisinkammeret, og utfør
de nødvendige endringene.
Sett deretter medisinrullene tilbake i
medisindispenseren, og steng luken.

6. Bekrefte dato og tid på siste pose.

7. Dersom siste pose på rullen er endret, velg «Nei» for å legge inn ny dato og tid på siste pose.

8. Medisindispenseren låser medisinkammeret, leser av opplysningene på de første medisinposene
og kontrollerer at det er den riktige tjenestemottakerens medisinrull som sitter i dispenseren.

9. Dersom den nye medisinrullen ikke fortsetter med samme medisintider som tidligere rull, vil
dispenseren gi en advarsel. Sjekk at tidene på ny medisinrull stemmer med informasjonen på
medisinkortet.
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10.  Bekreft tidspunkt for første og siste
pose ved å trykke på “Bekreft”. Klikk
på “Prøv igjen” dersom opplysningene
ikke stemmer.

11. Når endringer er gjennomført, bekreftes dette på skjermen.

12. Logg deg til slutt ut av medisindispenseren ved å trykke på «Meny» og «Logg ut».
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14. Stanse medisinering

Man kan stanse medisinering i situasjoner hvor tjenestemottakeren er midlertidig borte fra dispenseren
og medisineringen utføres på en annen måte enn fra medisindispenseren, som for eksempel ved et
sykehusopphold.

Du kan stanse medisinering både fra medisindispenseren og fra fjernpleiesystemet.

OBS:
Når medisinering skal gjenopptas kan medisindispenseren bare aktiveres lokalt.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Stans medisinering ved å trykke på «Meny»,
«Medisinering» og «Stans medisinering».

4. Bekreft deaktivering ved å trykke på «OK»,
eller avbryt funksjonen ved å trykke på
«Avbryt».

5. Medisindispenseren melder ifra om at
dispenseren er deaktivert.
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6. Logg deg til slutt ut av medisindispenseren ved å trykke på «Meny» og «Logg ut».

15. Gjenoppta medisinering

Aktivering av dispenseren kan bare gjøres fra medisindispenseren. Når dispenseren skal aktiveres for
å gjenoppta medisinering, er noen medisinposer sannsynligvis foreldet og kan derfor ikke gis på
normal måte. I dette tilfellet åpner medisindispenseren medisinkammeret og frigjør medisinrullene,
slik at pleieren kan fjerne gamle medisinposer fra rullen (dvs. medisinposer med passerte datoer
og/eller klokkeslett).

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn på medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Trykk på «Meny», «Dispenser» og
«Gjenoppta medisinering».
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4. Bekreft aktiveringen av dispenseren ved å
trykke på «OK», angre ved å trykke på
«Avbryt».

5. Dersom det er utgåtte medisinposer i
dispenseren, må man fjerne dem manuelt.
Medisindispenseren gir veiledning i hvordan
man skal fjerne gamle medisinposer. Trykk på
«Start».
Fremgangsmåten er den samme som for
medisineringsendringer.

Klipp eller riv forsiktig av foreldede
medisinposer. Dersom tiden på den første medisinposens på rullen er i fram i tid, forsetter
medisineringen automatisk.

6. Logg deg til slutt ut av medisindispenseren ved å trykke på «Meny» og «Logg ut».
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16. Slå av dispenseren

Medisindispenserens strømbryter er inne i det låste medisinkammeret i medisindispenseren.
Vanligvis trenger man ikke å slå av dispenseren, men man kan for eksempel slå den av ved lagring.

OBS:
Dersom medisindispenseren skal tas ut av bruk og slås av, skal man alltid bruke menyvalget «Slå av
dispenser”. Dersom hovedbryteren skrus av når medisinkammeret er åpent i forbindelse med andre
prosedyrer, trigges unødvendige alarmer til fjernpleiesystemet og varslingskjeden.

OBS:
Dispenseren skal ikke slås av med mindre tjenestemottakeren ikke skal bruke den mer, og den skal tas
med tilbake til lager/kontor. Administrator skal alltid ha beskjed, for å fjerne dispenseren fra
tjenestemottakerens profil i fjernpleiesystemet. Eventuelle alarmer opphører ikke før dette er gjort.

OBS:
En dispenser som har blitt ledig kan tildeles en ny tjenestemottaker. Det er viktig at gamle medisiner er
fjernet fra kammeret og skuffen for utelatt medisin.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren.
Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.

2. Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passord.

3. Trykk på «Meny», «Dispenser» og «Slå av
dispenseren» på skjermen på dispenseren.

4. Bekreft at du vil slå av dispenseren ved å
trykke på «OK». Ombestemmer du deg, kan
du avbryte prosessen ved å trykke på
«Avbryt».
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5. Dispenseren åpner låsen og frigjør
medisinrullene slik at man kan ta dem ut.

6. Åpne luken på medisinkammeret, og fjern alle medisinrullene fra dispenseren.

7. Slå av dispenseren med strømbryteren ved å trykke
på strømbryteren slik at den står i «0»-posisjon.
 Strømmen står deretter på i omtrent 10 sekunder,
mens medisindispenseren slår seg av.
 Vær oppmerksom på at man ikke må slå
strømbryteren tilbake i «I»-posisjon igjen på dette
tidspunktet.

8. Steng lukene på medisinkammeret, og sett på lokket.
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17. Alarmsituasjoner

Situasjoner hvor tjenestemottakerens medisinering er forhindret, eller det oppstår en teknisk feil ved
medisindispenseren, meldes som en alarmsituasjon til pleieorganisasjonen.

Alarmen sendes til den pleieren man ønsker (defineres av administratoren i fjernpleiesystemet),
tekstmelding, telefonoppringning, og eventuelt som e-post (dersom dette er valgt).

Alarmen går rundt i alarmkjeden hos de definerte mottakerne høyst to ganger. Når en mottaker tar
ansvaret for alarmen, går ikke alarmen videre i alarmkjeden. Når alarmen er gått ubesvart gjennom
alarmkjeden to ganger, merkes varsling av kontaktperson som mislykket i fjernpleiesystemet.

Sending av melding om igjen

Dersom situasjonen meldingen gjelder fremdeles er aktiv 8* timer etter hendelsen og ingen har bekreftet
ansvar for meldingen, sendes meldingen om igjen. Sendinger av meldinger om igjen gjøres i tiden 08:00 -
16:00, med mindre annet er definert i din organisasjon.

*Tidsintervall og tidsrom kan justeres. Kontakt Evondos support på tlf. 9084 0703 dersom du ønsker å
endre disse.

Sending av påminnelse om meldinger

Dersom meldingen er bekreftet, men situasjonen den gjelder fremdeles er aktiv etter 8* timer, blir det
sendt en påminnelse til personen som kvitterte ut meldingen. Påminnelsene om meldingene sendes alltid
i tiden 8:00 - 16:00*.

*Tidsintervall og tidsrom kan justeres. Kontakt Evondos support på tlf. 9084 0703 dersom du ønsker å
endre disse.

Sendingen av meldinger er sperret dersom medisinering er stanset.

Sendingen av meldinger er sperret dersom tjenestemottakerens medisinering er stanset. Når dispenseren
aktiveres igjen, sendes meldingene videre 1 time etter aktiveringen.

OBS:
De fleste alarmsituasjoner krever at man utfører et tiltak på medisindispenseren. For eksempel løser en
«Medisinkammer tomt»-alarmsituasjon seg når medisindispenseren etterfylles med en ny medisinrull.

Et unntak er alarmer hvor årsaken enten er strømbrudd eller nettforstyrrelser. Disse alarmene forsvinner
automatisk når strømtilførselen/nettverket fungerer igjen. Dersom disse alarmsituasjonene varer lenge,
må pleieorganisasjonen vurdere om man kan fortsette med automatisk medisinering med
medisindispenseren.

I tabellen nedenfor finner man en liste over alarmsituasjoner som kan oppstå og tiltakene som må til for å
løse disse.
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Alarm Beskrivelse Nødvendig tiltak
Medisinen ble utelatt Tjenestemottakeren har

utelatt å ta en medisinpose.
Ved behov skal man hente ut
medisin som ikke er tatt fra
skuffen for utelatte medisiner og gi
til tjenestemottaker.
Medisindispenseren fungerer
normalt til tross for alarmen og
deler ut den neste medisinposen
som normalt. Alarmen utgår fra
systemet i forbindelse med neste
medisinering.

De to siste eller flere medisiner
er utelatt

Tjenestemottakeren har latt
vær å ta 2 eller flere
medisinposer etter hverandre.

Ved behov skal man hente ut
medisin som ikke er tatt fra
skuffen for utelatte medisiner og gi
til tjenestemottaker.
Medisindispenseren fungerer
normalt til tross for alarmen og
deler ut den neste medisinposen
som normalt. Alarmen utgår fra
systemet i forbindelse med neste
medisinering.
Ved behov må man finne ut
årsaken til at medisinene stadig
blir utelatt.

Medisinkammeret er tomt Det er ikke medisin i
medisindispenseren.
Alarmen aktiveres automatisk
dersom medisindispenseren
går tom for poser.
Dersom medisindispenseren
har fått en ny bruker, og
etterfylling av
medisinkammeret ikke er
utført enda, aktiveres alarmen
i systemet først en time etter
at dispenseren er startet.

Fyll på en medisinrull i
medisinkammeret.

Luken til medisinkammeret er
ikke stengt

Luken til medisinkammeret har
stått åpen i minst 30 minutter
sammenhengende.

Steng luken på medisinkammeret.

Det er observert ulovlig åpning
av medisinkammeret

Noen har åpnet eller prøvd å
åpne det låste
medisinkammeret uten
rettigheter til det.

Logg deg inn i medisindispenseren
og følg instruksjonene på
skjermen:
Kontroller medisinrullene og utfør
etterfylling av medisinkammeret
om igjen.

Skuffen for utelatte medisiner
er full

Det er 6 medisinposer i skuffen
for utelatte medisiner i enten
bane A eller bane B. Det er
ikke plass til flere
medisinposer i skuffen.

Tøm skuffen for utelatte
medisiner. OBS:
Den automatiske medisineringen
fungerer ikke dersom skuffen for
utelatte medisiner er full.
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Skuffen for utelatte medisiner
har blitt stående åpen

Skuffen for utelatte medisiner
har stått åpen
sammenhengende i minst 30
minutter.

Steng skuffen for utelatte
medisiner.

Dispenseren er ikke koblet til
strømnettet, alarmgrensen er
oversteget

Medisindispenserens
strømtilførsel har ikke fungert i
1 time sammenhengende.

Kontroller at dispenserens
strømledning er koblet skikkelig til
kontakten, strømkilden og
dispenseren. Alarmen forsvinner
fra systemet når strømtilførselen
fungerer igjen. Dispenseren
fungerer på batteri i 24 timer.
Dersom et strømbrudd varer lenge,
må man vurdere å deaktivere
medisindispenseren og sikre
tjenestemottakerens medisinering
på en annen måte.

En intern feil forhindrer
doseringen av medisiner

En uspesifisert feil hindrer
dispenseren å utføre
medisineringen.

Kontroller at tjenestemottakeren
har fått alle medisinene sine.
De færreste menyvalgene vil være
tilgjengelige dersom dispenseren
har en aktiv internfeil.
Kontakt Evondos support.
Dersom du er avhengig av å få ut
medisiner, og Evondos support
ikke er tilgjengelig, kan du få
tilgang til medisinene ved å logge
deg inn og slå av dispenseren
«Meny» -> «Dispenser» -> «Slå av
dispenser»
Kontakt eventuelt Evondos support
så fort som mulig dagen etter for
instruksjon om videre tiltak vedr.
dispenseren.

Medisinrullen sitter fast Medisindispenseren har til
tross for flere forsøk ikke klart
å bevege medisinrullen eller en
medisinpose.

Kontroller at tjenestemottakeren
har fått alle medisinene sine.
Logg deg inn i medisindispenseren
og følg instruksjonene på
skjermen:
Dispenseren frigjør medisinrullene
og åpner medisinkammeret.
Prøv eventuelt å finne
medisinposen som sitter fast i
dispenseren.
Kontroller at medisinrullen er satt
riktig inn og utfør etterfylling om
igjen.
OBS: Det finnes egne instruksjoner
for å løse denne situasjonen. Disse
er med som et vedlegg på slutten
av denne bruksanvisningen.
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For lite medisiner med på reise Tjenestemottakeren har
aktivert reisemodus, men det
har ikke vært nok medisiner til
hele reisen. Årsaken til
situasjonen kan være at det er
lagt inn feil tid for den siste
medisinposen i forbindelse
med etterfylling av
medisinkammeret.

Sørg for at tjenestemottakeren har
nok medisiner for hele reisen.
Etterfyll ved behov en ny
medisinrull i medisindispenseren,
og aktiver reisemodus om igjen
frem til ønsket tidspunkt.

Lesefeil ved lesing av
medisinpose, medisinen må gis
manuelt

Medisindispenseren har ikke
klart å lese de nødvendige
opplysningene på
medisinposen.

Logg deg inn i medisindispenseren
og følg instruksjonene på
skjermen:
Dispenseren frigjør medisinrullene
og åpner medisinkammeret.
Fjern den første medisinposen på
medisinrullen og gi den til
tjenestemottakeren.
Etterfyll medisinkammeret om
igjen.

Systemet slo av
medisindispenseren

Batteriet på
medisindispenseren er flatt.
Dersom tjenestemottakeren
ikke kan komme inn i
medisinkammeret etter et
langvarig strømbrudd, ligger
medisinene innelåst i
dispenserens medisinkammer.

Ved behov kan man åpne
medisinkammeret med
nødnøkkelen og sikre
medisineringen av
tjenestemottakeren på en annen
måte under strømbruddet.
Etterfyll ved behov
medisinkammeret om igjen etter
strømbruddet.

En intern feil hindrer
doseringen av medisiner i
reisemodus

Det har oppstått en feil som
fører til at det ikke lykkes å
dosere alle medisinene
tjenestemottakeren trenger til
en reise.

Sørg for at tjenestemottakeren har
fått alle medisinene sine til reisen.
Logg inn ved behov og følg
instruksjonene på skjermen.

Ikke forbindelse med
medisindispenseren

Medisindispenseren har ikke
vært i forbindelsen med
fjernpleiesystemet i løpet av
60 minutter. Forstyrrelser i
forbindelsen.

Medisindispenseren doserer
medisinene normalt selv om den
ikke er i forbindelse med
fjernpleiesystemet. OBS: Man kan
ikke følge med på medisineringen
fra fjernpleiesystemet under et
brudd på forbindelsen, og man kan
heller ikke utløse alarm ved
problemsituasjoner. Dersom
forbindelsesbruddet varer lenge,
må man vurdere å deaktivere
medisindispenseren og sørge for
medisinering av på annen måte.
Kontakt Evondos® Support for
videre instruksjoner om videre
håndtering.
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Lite medisiner igjen (varsling i
fjernpleiesystemet)

Medisindispenseren har
registrert at det bare er tre
medisinposer igjen på
medisinrullen, eller at
tidspunktet for melding om
etterfylling av medisiner har
kommet. Melding om
etterfylling av medisin sendes
avhengig av
fjernpleiesystemets
innstillinger 0-120 timer før
innlagt tid for siste
medisinpose.

Ikke umiddelbart behov for tiltak.
Varslingen forsvinner når
medisinkammeret fylles opp eller
forandrer seg til
«medisinkammeret tomt»-alarm
dersom man ikke fyller opp
medisinkammeret i tide.
OBS: Dersom «Lite medisiner
igjen»-meldingen kommer for
tidlig, kan du forkorte tiden du har
satt for etterfyllingsmeldingen i
fjernpleiesystemet. Innstillingen er
spesielt satt for hver enkelt
tjenestemottaker.

Kontaktforespørsel Tjenestemottakeren har sendt
en forespørsel om å bli
kontakten av
hjemmetjenesten via
dispenserens skjerm.

Kontakt tjenestemottakeren for å
finne ut hva forespørselen gjelder.
Utføre eventuelle nødvendige
tiltak, og bekreft håndtering på
dispenseren eller i
fjernpleiesystemet.
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18. Rengjøring av medisindispenseren

OBS:
Før en brukt dispenser plasseres ut til en ny tjenestemottaker, må alle ytre deler rengjøres forsiktig med
desinfiserende vaskemiddel.

OBS:
Ikke bruk våt klut

Man kan tørke av medisindispenseren med en fuktig, godt oppvridd klut. Som rengjøringsmiddel kan man
bruke alkoholholdige desinfiserende rengjøringsmidler eller en mild såpeløsning. Gitteret på høyttaleren
og lommen for medisineringskortet kan tas av for rengjøring. Gitteret kan vaskes i rennende vann med
børste og vaskemiddel. Man må tørke gitteret godt for man setter det tilbake på dispenseren.

Når du gjør rent rundt dispenseren, kan du løfte medisindispenseren opp ved å ta tak i nedre del av
rammen med begge hendene eller ved å bruke håndtaket. Det er ikke nødvendig å rengjøre delene inne i
dispenseren, siden medisinene er pakket i hygieniske poser.
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19. Spesielle situasjoner

19.1 Strømbrudd

Dersom strømtilførselen til medisindispenseren blir
brutt, melder medisindispenseren ifra om dette
umiddelbart både med lydsignaler og med tekst og
bilde på skjermen. «Status»-lyset blir gult.

Melding om brudd på strømtilførselen blir sendt til
pleierne etter 60 minutter.

Medisindispenseren fungerer i normalt bruk uten
strømtilførsel i 24 timer. Dersom et strømbrudd
varer lenge, må man vurdere å deaktivere medisindispenseren og sikre tjenestemottakerens medisinering
på en annen måte.

19.2 Brudd på nettforbindelsen eller lav mobildekning

Dersom nettforbindelsen er svak eller blir brutt, endrer medisindispenserens «Status»-lys seg til gult.

Systemet sender melding om hendelsen til pleierne 60 minutter etter bruddet.

Medisindispenseren doserer medisinene normalt selv om den ikke er i forbindelse med
fjernpleiesystemet.

OBS:
Man kan ikke følge med på medisineringen fra fjernpleiesystemet under et brudd på forbindelsen, og man
kan heller ikke utløse alarm ved problemsituasjoner. Dersom forbindelsesbruddet varer lenge, må man
vurdere å deaktivere medisindispenseren og sørge for medisinering av tjenestemottakeren på en annen
måte.

19.3 Medisinrullen sitter fast

Det er mulig i visse feilsituasjoner at en medisinrull eller en enkelt medisinpose sitter fast i
medisindispenseren, slik at medisin ikke kan gis ut. Årsaken kan bl.a. være at en medisinpose/-rull har
krøllet seg, dispenseren er fylt på feil måte eller lukketeipen fra pakkeriet stopper medisinposen/-rullen.

Hvis medisindispenseren etter flere forsøk ikke klarer å flytte medisinrullen eller gi ut medisinposen,
sender den alarmen ”Medisinrullen sitter fast” til pleieorganisasjonens varslingskjede.

OBS:
”Medisinrullen sitter fast” -situasjon hindrer dosering av neste medisin.
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Instruks for å løse situasjonen

1. Sjekk tidspunkt for neste medisindose

Etter å ha mottatt «Medisinrullen sitter fast»-
meldingen, kontrollerer du først i Evondos
fjernpleiesystem om tjenestemottakeren har tatt
ut sin siste medisindose. Hvis feilen har oppstått
under behandling av siste medisinpose, har ikke
tjenestemottakeren fått den siste medisindosen
sin, og situasjonen må løses fort. Hvis
tjenestemottakeren har fått sin siste medisindose,
har man tid frem til neste medisinuttak for å løse
situasjonen.

Skriv ned tidspunktet for neste medisinuttak. Før
dette tidspunktet kan man forsikre seg om at hele
medisinrullen og alle løse medisinposer er funnet
og tatt ut av dispenseren.

Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke
eller brukernavn og passord. Når du har logget deg
inn, informerer dispenseren om at en medisinrull
sitter fast, og ber deg fylle medisinkammeret på
nytt for å rette opp feilen.

Begynn reparasjonen ved å klikke ”Start”.
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2. Lokaliser eventuelle manglende medisinposer

Medisindispenseren åpner låsen på medisinkammeret og mater ut medisinrullene/-posene fra begge
bånd. Åpne medisinkammeret og kontroller medisinrullene.

Sammenlign medisinrullens første pose med tidspunkt for uttak av neste medisinpose som du har
kontrollert fra fjernpleiesystemet. Hvis det mangler medisinposer, søk etter dem på følgende måte:

Kontroller skuff for utelatte medisiner. Ta ut
denne skuffen og kontroller også bak skuffen.
Behandle delene inne i maskinen forsiktig.

Kontroller medisinkammeret. Åpne lukene under medisinkammeret. Kontroller at det ikke er løse
medisinposer på båndene. Ta ut eventuelle poser veldig forsiktig.
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Kontroller mellom de oransje rullene bak i
maskinen ved å dra ned og lukke rullesettene.
Kontroller til slutt at rullesettene kommer til
normal posisjon og ligger mot hverandre.

Åpne lukene for medisinutdeling ved å skyve luken med
en finger og bruke den andre hånden. Bak luken kan du
se endene til to sorte bånd. Kontroller mellomrommene
mellom båndene.

Forebyggende håndtering

Nøyaktig påfylling av medisinkammeret forebygger at det oppstår ”Medisinrullen sitter fast”-situasjoner.
Følg alltid instruksene for påfylling av medisiner nøye. Oppbevar alltid instruksene med bilder i lommen
på baksiden av maskinen, hvor den er lett tilgjengelig.

Vær spesielt nøye med dette:

∂ fjern lukketeip og eventuelle limrester fra medisinrullen

∂ fjern tomme poser fra medisinrullen

∂ Reparere eventuelle rifter og skader med husholdningsteip.

∂ rett opp medisinrullens bakdel nøye rundt rullehylsen

∂ kontroller at spolen er låst på plass og går rundt uhindret
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19.4 Pleieorganisasjonens informasjonsplikt i faresituasjoner

Pleieorganisasjonen er pliktig til å informere produsenten om faresituasjoner knyttet til bruk av tjenesten.
Dersom du observerer faresituasjoner, skal du umiddelbart ta kontakt med Evondos support, slik at
produsenten har forutsetninger for å undersøke situasjonen og utføre de tiltak som er nødvendig for å
forhindre at det oppstår samme type situasjoner igjen. Avhengig av hendelse og situasjonen rundt, kan
det være aktuelt å rapportere enkelte hendelser til myndighetene.

19.5 Åpning av medisindispenseren uten ID-brikke eller brukernavn og passord.

Pleieorganisasjonen har fått separate instruksjoner for nødåpning av dispenseren uten ID-brikke
/brukernavn og passord.
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