
  

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 

Careousel Careousel Careousel    

S28 Advance S28 Advance S28 Advance    
 

Hjælp til at tage  
medicinen rettidigt! 



Careousel S28 Advance  

pilleæske med alarm 
 

Ny forbedret model hvor sikkerhed 

og kvalitet er i højsæde - nu kan du 

føle dig endnu mere tryg og sikker 

med at tage din medicin rettidigt.   

Advance - sikker, fleksibel og let at anvende 
S28 Advance er en automatisk pilleæske som gennem lyd eller 

blinkende lys påminder brugeren når det er tid til at tage medi-

cin. Dispenseren er udformet som en karrusel med 28 aflukkede 

og aflåste rum. Medicinbrugeren eller plejepersonalet fylder 

dispenseren med den rette medicin og indstiller nemt uret og 

alarmen, hvorefter pilleæsken er klar til brug.  

S28 Advance har en sikkerhedsfunktion, som mindsker risikoen 

for fejldosering.  

 

Privat og offentligt 
Fordelene ved dispenseren er mange. 

På det personlige plan kan den for 

mange ældre betyde forskellen på at 

kunne bo hjemme og at skulle flytte på 

plejehjem. Den kan også fremskynde 

hjemsendelsen fra sygehuset.  

 

Økonomisk kan det især for hjemme-

plejen være en stor besparelse, at benytte 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 be-

nytte sig af dispenseren. 

Dispenseren kan desuden tilslut-

tes hjemmeplejens egen tryg-

hedsalarm, en telefon eller et af 

Astrid Leisner & Søns kaldean-

læg, således at plejere eller på-

rørende får besked såfremt me-

dicinen ikke er taget indenfor et 

vist tidsrum efter alarmen har 

lydt.  

 

Dispenseren har mange gode egenskaber: 

Aflåselig låg 

Der kan ikke tages overdosis, når karrusellen fyldes 

korrekt 

Forhindrer fejlmedicinering, når karrusellen fyldes kor-

rekt 

Log der registrerer, hvornår medicinen bliver taget ud 

24-timers ur. Stiller automatisk om til sommer-/

vintertid 

Op til 24 daglige alarmer.   

Regulerbar alarmtype og –længde 

Batterialarm - gør opmærksom når batteriet skal skiftes 

God størrelse og vægt. 19 cm i diameter og 5,6 cm høj. 

480 gram.  

Early Dose indstilling - medicinen kan tages før den 

     fastsatte tid     

  

Specifikt for Advance model: 

 

   FORBEDRET SIKKERHED - sikkerhedsdæksel så 

    man undgår fejl ved dosering    

   START/STOP - indstil selv hvornår pilleæsken skal  

     være tilgængelig   

   SYNLIG DISPLAY også når pilleæsken er i brug 

   BATTERIER der kan anvendes genopladelige batterier 

   FORBEDRET LYD 

   STØRRE GRÆNSEFLADE for Bluetooth m.m.  

   STØRRE PILLERUM - lidt større volume. 


