
  

KONTAKTINFORMATION 
  

Adresse 
Astrid Leisner & Søn 

Korsvangcentret 
5610 Assens 

  
Telefon 

Hovednummer: (+45) 6371 3050  
Fax: (+45) 6371 3051  

  
Åbningstider 

Mandag - Torsdag 8.30-16.30  
Fredag 8.30-13.00  

  
Internet 

 E-mail: info@leisner.dk  
Hjemmeside: www.leisner.dk 

Pilleæske C4 Pilleæske C4 Pilleæske C4    
med Alarmmed Alarmmed Alarm   

   

   ---   automatisk pilleæske med op til automatisk pilleæske med op til automatisk pilleæske med op til    
4 daglige doser 4 daglige doser 4 daglige doser 



Kort om AL Pilleæske C4: 
28 rum til medicin i pille eller tabletform 
Aflåseligt låg. 
3 typer lydalarmer samt blinkende lys 
ved alarm. 
Let indstilleligt ur og alarmsystem. 
24-timers ur. 
Der kan ikke tages overdosis, når karrusellen fyldes korrekt. 
Forhindrer fejlmedicinering, når karrusellen fyldes korrekt. 
Op til 4 daglige alarmer. F.eks. 4 daglige alarmer i 7 dage eller 
2 daglige alarmer i 14 dage - uden at dispenseren behøver at 
blive fyldt op i mellemtiden. 
Tydelig batteriindikator.  
Størrelse og vægt: 20,1 cm i diameter og 3,8 cm høj. 900 
gram. 

Medicin til tiden 
Administration af medicinindtagelse kan være 
en svær størrelse. Især receptpligtig medicin 
kræver ofte, at man indtager sin medicin på fast-
satte tidspunkter eller med bestemte intervaller 
for, at medicinen virker optimalt.  
 
For mange mennesker vil det derfor være en 
stor lettelse at have et apparat til at huske sig på, 
at tage medicinen på det rette tidspunkt.  
 

Medicinpåmindelse du kan stole på 
Pilleæsken er så stabil og let at bruge, at den f.eks. kan fremskynde hjem-

sendelsen fra sygehuset, hvis man er medicineret efter et indgreb.   

 

Økonomisk kan det især for hjemmeplejen være en stor besparelse, at be-

nytte sig af dispenseren, f.eks. hvor hjemmeplejebesøgene udelukkende 

drejer sig om, at hjælpe borgeren med at tage sin medicin rettidigt.  

 

Boenheder og døgninstitutioner vil også med fordel kunne benytte sig af 

dispenseren. 

Design og daglig brug 
Dispenseren er udformet som en karrusel 
med 28 aflukkede og aflåste rum. Medicinbru-
geren eller plejepersonalet fylder dispense-
ren med den rette medicin og indstiller nemt 
uret og alarmen, hvorefter pilledispenseren 
er klar til brug.  
 
På fastsatte tidspunkter vil dispenserens kar-
rusel rotere og åbne op for den korrekte me-
dicin mens lys og lyd påminder medicinbru-
geren om, at tage sin medicin. 
 
Medicinen udtages ved at vende dispenseren 
på højkant, således at medicinen falder ud af 
det åbne rum. Dette vil samtidig afbryde alar-
men. 

Pris og bestilling 
Pris pr. 1. Jan 2012: kr. 998,- inkl moms. 
 
Ring på 63 71 30 50 for at bestille eller få 
mere information.  
 
Har du adgang til internettet kan du også læ-
se mere og bestille på www.leisner.dk 

Vores sortiment indeholder flere typer pilleæsker og medicinure 
samt hjælpemidler til at støtte hukommelsen. 
 

AL Pilleæske S28 AL MiniTell Pilleæske Cadex & VibraLite urene Husk’o’Fonen 


