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Käyttövinkit
• Säilytä Schine Pill Box L lasten ulottumattomissa.
• Huomioi, että jotkut lääkkeet vaativat erilaista 

säilytystapaa.
• Toimittaja ei vastaa Schine Pill Box L – annostelijan 

virheellisestä käytöstä tai lääkkeiden virheellisestä 
annostelusta.

• Schine Pill Box L – annostelijan voi pestä 
astianpesukoneen yläosassa (ei koske muovitaskua).

• Suosittelemme, että peset rasian lääkkeiden vaihdon 
yhteydessä.

• Varmista, että kaikki osat ovat kuivat ennen kuin 
täytät sen tableteilla.

Specifikationer
Paino: 175 g
Pituus: 19,7 cm
Leveys: 11,8 cm
Korkeus: 3,1 cm
Materiaali: Kierrätettävä muovi
Muuta: Kestää konepesun astianpesukoneen yläosassa (ei 

koske muovitaskua). Lääketekninen tuote, luokka 1

Tuotekuvaus
• Helppo avata ja sulkea läpinäkyvien rullakansien avulla.
• Ei irtonaisia osia.
• Värillinen pohja.
• Suuret lokerot, joissa pyöristetyt kulmat.
• Lääkemääräyskortti kätevästi rasiassa.
• Irrotettava sisälaatikko
• Pinottava.
• Kestää konepesun

Schine Pill Box L tarjoaa uuden tavan tablettien säilyttämiseen/
annostelemiseen. Rullakansien avulla avaat ja suljet lokerot helposti, 
eikä annostelijassa ole häiritseviä ulkonevia osia.

Large on rasia, jossa on 7 x 4 lokeroa, ja se on tarkoitettu viikon 
lääkkeiden annosteluun. Päivät on selvästi merkitty ja jokaiselle 
päivälle on 4 lokeroa, jotka on numeroitu 1–4. Lokeroissa on myös 
symbolit päivän eri ajankohdille. Rasian pohjassa säilytetään 
lääkemääräyskorttia kätevässä muovitaskussa. 

Rasia on helppo tyhjentää ottamalla irrallinen sisälaatikko pois. 
Sen voi avata, sulkea ja lukita. Rasia kestää konepesun (ei koske 
muovitaskua).

Rasiat ovat pinottavia. Rasioiden päällä ja alla on kiinnikkeet, 
jotka pitävät pinon paikallaan.

Läpinäkyvät kannet ja värillinen pohja auttavat näkemään 
helposti, onko rasia täynnä. Schine Pill Box L – annostelijasta on 
saatavana kaksi värivaihtoehtoa, punainen ja sininen.

Meillä on ruotsalainen patentti.

Läpinäkyvien 
kansien ja värillisen 
pohjan ansiosta 
näet helposti, onko 
rasia täynnä!

Rullakansi menee rasian alle, ei 
ulkonevia tai irtonaisia osia.

Lokeron  
päällä ja 
pohjassa 
numerointi  
1–4. 

Värillinen pohja antaa hyvän 
kontrastin tableteille.

Suuret lokerot, joissa 
pyöristetyt kulmat.

Sisäänrakennettu salpa 
pitää kannet paikoillaan.

Avaa ja sulje vetämällä 
rullakantta eteen ja taakse.

Tarvikkeet
Annostelulista, muovitasku

Kiinnike.

Kiinnike.

Selkeät symbolit.

Irrotettava sisälaatikko  
– kätevä tyhjentää.

Lääkemääräyskortti 
kätevästi rasian pohjassa 
muovitaskussa.

Sen voi avata, sulkea  
ja lukita kiinnikkeillä.


