
DELILNIK TABLET/KAPSUL 

Preprosto pozabim!  

Ob bolezni  zdravnik  pogosto  predpiše  cel
koktejl različnih tablet/kapsul. Jemanje le-teh
ob pravem času in v pravih količinah je lahko
že prava umetnost. Izkušnje kažejo, rezultati
raziskav  pa  potrjujejo,  da  zdravila,  ki  jih
uživajo  starejši  doma,  niso  vedno
uporabljena  v  skladu z  navodili  zdravnika.
Vse  to  zmanjšuje  učinkovitost  zdravil  pri
ohranjanju  ali  zagotavljanju  bolnikovega
zdravja.

Izkušnje nadalje kažejo, da nekateri bolniki
pogosto pozabijo vzeti predpisana zdravila –
in ko se spomnijo na to, jih vzamejo še »za
nazaj«.  Prekoračitev  predpisane  količine
lahko vpliva na počutje in škodi zdravju, še
posebej,  če  so  to  zdravila  z  omamnim
učinkom.  Pomoč  pri  jemanju  je  zato  za
marsikoga dobrodošla.

Delilnik tablet/kapsul1

Delilnik tablet/kapsul je elektronska naprava
z  28  predalčki,  v  katere  skrbnik  pripravi
tablete/kapsule  za  določeno  število  dni  v
naprej.  Namenjena  je  uporabi  doma,  v
domovih  za  stare,  v  bolnicah  in  drugih
socialno/zdravstvenih ustanovah.

V določenem času, do minute natančno in
do štirikrat na dan, delilnik omogoči dostop
do odmerka zdravil  v enem od predalčkov
zalogovnika. S piskanjem opozarja bolnika,
da je pripravljen odmerek potrebno zaužiti. 

1
 Delilnik je proizvod angleške firme Tunstall.

Nič več
pozabljenih
zdravil!

Sama, brez
skrbi, vedno
pravočasno in
v pravilnih
količinah!

Če bi pozabili vzeti pripravljen odmerek
zdravil,  vas bo na to spomnil  delilnik
tablet/kapsul.  Če  želite,  bo  o  tem
obveščen tudi vaš skrbnik, ki  vas bo
vzpodbudil,  da  boste  zdravila  še
pravočasno zaužili.



Pomoč na daljavo  

Delilnik  tablet  deluje  tudi  v  povezavi  s
posebnim  telefonom  za  klic  za  pomoč  iz
družine Lifeline (telefon z rdečim gumbom).
Po določenem času, ko bi bolnik že moral
vzeti  odmerek,  delilnik  brezžično  aktivira
telefon.  Ta  vzpostavi  govorno  zvezo  s
skrbnikom, ki pozabljivega bolnika dodatno
vzpodbudi, da odmerek tudi vzame.

Pomoč bolniku in skrbnikom   

Delilnik tablet/kapsul je v pomoč bolniku, saj
mu pomaga pri zdravljenju s pravočasnim in
pravilnim odmerjanjem zdravil.  Z delilnikom
bolnik ohranja določeno mero samostojnosti.

V  pomoč  pa  je  tudi  formalnim  ali
neformalnim skrbnikom,  saj  jih  razbremeni
skrbi  za  redno,  pravočasno  in  pravilno
jemanje tablet/kapsul. Hkrati jim daje pregled
nad  morebitnimi  neporabljenimi  zdravili,  ki
ostajajo v predalčkih.

LASTNOSTI DELILNIKA NA KRATKO

� lahek, prenosljiv, brezžičen, ne potrebuje
posebne namestitve

� prava tableta/kapsula ob pravem času

� pripravljena samo potrebna
tableta/kapsula

� 28 odmerkov – za cel mesec (tableta oz.
odmerek zdravil/dan); za 14 dni (2
tableti/dan), za en teden (4 tablete/dan)

� dve vrsti zalogovnika – 28 predalčkov ali

14 predalčkov

� zamenljiv zalogovnik 

� odmerek zdravil je možno vzeti eno uro
pred predvidenim časom ali do dve uri po
predvidenem času

� pisk opozori bolnika, kdaj je potrebno vzeti

tableto/kapsulo

� opozorilni piski vsakih 15 min 

� piskanje samodejno preneha, ko bolnik
vzame odmerek zdravil

� če uporabnik tudi 2 uri po predvidenem
roku zdravil ne vzame, delilnik aktivira
telefon Lifeline, ki o tem obvesti skrbnika

� brezžična povezava s posebnim telefonom
za klic za pomoč iz družine Lifeline

� klici na do deset telefonskih številk, če
odmerek ni vzet po določenem času
(samo v povezavi s telefonom Lifeline)

� baterije velikosti AA 4x1.5 V

� trajanje baterij: od 6 tednov do 6 mesecev
odvisno od načina uporabe

� dimenzije: premer 130 mm, višina 56 mm

� teža z baterijo 0,6 kg

INFORMACIJE:

MKS Elektronski sistemi d.o.o. Tel/Fax 01-256-22-43, 256-22-44
Rožna dolina C.XVII/22b e-pošta: info@mks.si
1000 LJUBLJANA spletna stran:www.mks.si


