Schine Pill Box L
Produktbeskrivning
• Smidig öppning och stängning med transparenta
jalusiluckor.
• Inga lösa delar.
• Färgad botten.
• Stora fack med rundade hörn.
• Lättillgängligt ordinationskort.
• Uttagbar innerlåda.
• Stapelbar
• Tål maskindisk
Schine Pill Box L erbjuder ett nytt sätt att förvara/dosera tabletter.
Med jalusiluckor öppnar och stänger du enkelt, utan besvärande
utskjutande delar.
Large är en box med 7 x 4 fack avsett för en veckas dosering.
Dagarna är tydligt markerade och de 4 facken för varje dag är
numrerade från 1–4. De är även försedda med symboler för dygnets
olika tidpunkter. På boxens undersida förvaras ordinationskortet i en
praktisk plastficka.
Boxen är enkel att tömma genom att ta ut den lösa innerlådan.
Den kan öppnas, stängas och låsas. Boxen tål maskindisk (gäller ej
plastfickan).
Boxarna är stapelbara. Stapellåsen på ovansidan och undersidan
håller dem på plats.
Transparenta luckor och färgad botten gör det enkelt att se om
facket är fyllt, Schine Pill Box L finns i två färger, röd och blå.
Vi har svenskt patent.

Öppna och stäng genom
att dra jalusiluckorna fram
och tillbaka.

Användartips
• Förvara Schine Pill Box L utom räckhåll för barn.
• Var uppmärksam på om vissa mediciner/tabletter
skall förvaras på särskilt sätt.
• Leverantören ansvarar ej för felaktig användning av
Schine Pill Box L eller felaktig dosering av medicin.
• Schine Pill Box L kan maskindiskas i övre delen av
diskmaskinen (gäller ej plastfickan).
• Vi rekommenderar att rengöra boxen vid byte av
medicin.
• Se till att alla delar är torra innan boxen laddas med
tabletter.

Tillbehör
Doseringslista, plastficka

Specifikationer
Vikt:
Längd:
Bredd:
Höjd:
Material:
Övrigt:

175 g
19,7 cm
11,8 cm
3,1 cm
Återvinningsbar plast
Tål maskindisk i övre delen av diskmaskinen
(gäller ej plastfickan). Medicinteknisk produkt, klass 1

Tydliga symboler

Den kan öppnas, stängas och
låsas med hjälp av snäppen.

Stapellås.

Inbyggd spärr håller
luckorna stängda.

Uttagbar innerlåda
– smidig tömning.
Transparenta luckor
och färgad botten
gör det enkelt att se
om facket är fyllt!
Numrerad 1–4
på ovansida
och i botten
på facken.
Stora fack, med
rundade hörn.

Lättillgängligt
ordinationskort i plastficka
på boxens undersida.

Jalusin löper under asken, inga
utskjutande eller lösa delar.
Färgad botten ger bra
kontrast mot tabletterna.

Stapellås.
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