
  

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 

MiniTellMiniTellMiniTell   
pilleæskepilleæskepilleæske   
- den transportable pilleæske  
med lyd– og vibrationsalarm 

 



MiniTell pilleæsken er et godt red-
skab, når man skal følge et medici-
neringsskema, og er meget ude af 
hjemmet.  
 
Pilleæsken er udviklet netop til, at 
hjælpe den aktive medicinbruger i 
de mange situationer, der kan opstå, 
når man ikke er hjemme. Sidder 
man i en bil eller i et lignende stø-
jende miljø er en lydalarm alene ik-
ke meget bevendt. Er man til et møde eller sidder på biblioteket 
er en lydalarm heller ikke så god en idé.  
Der kan pilleæskens mulighed for at alarmere ved hjælp af vi-
bration være uvurderlig. 
 
MiniTell pilleæsken er ikke større end, at den altid kan være ved 
hånden, enten i en jakkelomme, skjortelomme, bukselomme el-
ler i en håndtaske.  

MiniTell pilleæske - hjælp til at huske 
medicinen, når du er på farten. 

Kort om MiniTell Pilleæske: 
Kompakt solidt design. 
5 alarmer med lyd, vibration 
eller begge dele. 
5 rum til medicin i pille eller 
tabletform. Kapacitet: 10 ml. 
Knap til at låse tasterne under 
transport. 
Snooze funktion. 
Separat batteri til ur og lydgi-
ver/vibrator.  
Størrelse: Diameter 9 cm og  
3,3 cm høj. 
Vægt: 96 gram. 

Praktisk og let at bruge: 
Pilleæsken virker ved at give lyd og/eller vibrere på bestemte 
tidspunkter. Alarmen slukkes enten ved, at dreje medicinlåget 
hen til den rigtige medicin eller ved at trykke på en knap, 
hvorved snoozefunktionen aktiveres og pilleæsken vil alar-
mere igen efter 5 minutter. 
 
Alarmerne indstilles let ved hjælp af  én knap og en drejeski-
ve.  Hverken drejeskiven eller låget til medicin-rummene kræ-
ver megen fingerstyrke. 
 

Bestilling: 
Ring på 6371 3050 eller gå ind på www.leisner.dk 
Pris pr. 1. April 2012: kr. 398,- inkl. moms. 


