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Hensikt
Ved å bruke Karie får du tatt medisinene dine til rett tid uten 
bekymring for at medisinen blir uteglemt eller tatt feil.

Hvordan fungerer Karie?
Karie er en automatisk multidosedispenser som varsler deg når 
medisinen skal tas. Den varsler ved å lyse opp og gi lyd. Karie har flere 
alarmmelodier og alarmvolum. Gjør innstillinger for melodier og volum 
som passer for deg sammen med hjemmesykepleien.

For å ta medisinen trykker du på knappen under skjermen (Karie har 
kun én knapp) og medisinposen mates ut av dispenseren. 

Dispenseren kan stilles inn til å gi medisin én eller flere ganger om 
dagen. Det er hjemmesykepleien som setter disse innstillingene i følge 
din medisinplan. 

Dignio Karie multidosedispenser

Hvordan behandle Karie multidosedispenser?
Dispenseren settes på et jevnt og stabilt underlag, og du bør unngå at 
den står i direkte sollys. Noen medisiner tåler sollys dårlig. 

Bruk bare strømkabelen som dispenseren er levert med. Strømkabelen 
bør alltid være tilkoblet, hvis du ikke frakter den eller flytter på den. 



Hva skjer om jeg ikke husker å ta medisinen min?
Hvis du ikke har tatt medisinen din i løpet av den tiden Karie er satt til å 
varsle, så vil dispenseren sende en melding til hjemmesykepleien 
(eller til pårørende) som sier at du ikke har tatt medisinene dine. Da vil 
de ta kontakt med deg for å minne deg på å ta medisinen.

Kan jeg ta med meg Karie?
I dispenseren er det et batteri som varer i 24 timer. Skal du ta med deg 
dispenseren, tar du ut strømkontakten og tar med deg dispenseren uten 
å slå den av. Når du har kommet frem, setter du i strømkabelen igjen.



Rengjøring?
Karie kan vaskes over med en tørr, ren mikrofiberklut. Ikke bruk en 
fuktet eller våt klut, løsemidler eller rengjøringsmidler. Ikke prøv å 
rengjøre noen av delene på innsiden av dispenseren.

Hvilken opplæring får jeg?
Hjemmesykepleien vil gi deg egen opplæring i bruk av dispenseren. 
Du vil lære hvordan du skal ta medisinen din, og du vil bli vist hvordan 
dispenseren fungerer.

Hva gjør jeg hvis det er en feil med dispenser?
Når noe er galt med dispenseren, vil det vises en feilmelding på 
skjermen. Du trenger ikke gjøre noe – hjemmesykepleien vil få beskjed 
om dette og kontakte deg. 





Knapp for å utlevere 
medisinen 

Kassett med multidoserull. 
Kassetten kan fylles med 60 poser.

Skjerm/touchscreen med 
dato og klokkeslett

Medisinbrett Kassett med multidoserull



Når det er tid for å ta medisinen varsler 
Karie med lyd og lys.

På skjermen står det: 
”Din neste dose er klar”

Vent til posen(e) faller ned på brettet.

Trykk på knappen for utlevering.

Ta medisinen.
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Når du har glemt å ta medisinen

Tiden som vises på skjermen, er for 
neste dose. Trykk på ikonet ”Glemt 
dose” nede til venstre på skjermen.

Vent til posen(e) faller ned på brettet.

Trykk på haken nederst til høyre på 
skjermen eller på knappen for 
utlevering for å utlevere glemt dose.

Ta medisinen.
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