
Dosett DH60 
(gyógyszeradagoló) 

Általános leírás 
A Dosett egy hétrekeszes mőanyag doboz – a hét oszlop egy hét napjainak 
felel meg, amely további négy kis tárolóegységre tagolódik a gyógyszerek 
elrendezésére. A tárolóegységen nyomtatott- és braille jelzés is 
megtalálható. 

Figyelem! 
A termék nem gyermekzáras. Mindig tartsa távol gyermekétıl vagy 
háziállatától. Ha akármilyen kételye merülne fel gyógyszerei helyes 
tárolásában vagy szedésében, kérjen segítséget olyan valakitıl, aki 
tisztában van kezelése igényeivel, pl. háziorvos vagy gyógyszerész. 

Használati útmutató 
A doboz kinyitásához helyezze a terméket magával szembe úgy, hogy a 
fedılap felfelé nézzen, valamint a nyitófülek ön felé álljanak. A fülek 
egyszerően kitapinthatóak, mivel érezhetıen elállnak a doboztól. 

A termék kinyitásakor keresse meg azt a tároló rekeszt, amelyre szüksége 
van. A rekesz fedelének levételéhez kissé nyomja be a jobboldalon lévı 
nyitófület és húzza maga felé. A fülek mélyedése az ujjak formájához 
igazodik. Ahogy a fedelet folyamatosan húzza, a négy rekesz határán 
kattanást fog észlelni. Ezek a rekeszek napi négyféle gyógyszer tárolására 
alkalmasak. 

A termék bal oldalán csak nyomtatott idıpontok találhatóak, míg a jobb 
oldalán a reggel, délután, este és lefekvés feliratok láthatóak szintén csak 
nyomtatottan. 

A hét napjai a „Dosett” felsı részén vannak feltüntetve. A termék legtetején 
található a hét napjainak a braille jelzése, A-tól G-ig. A rekeszek 
határvonalán A-tól D-ig tartó braille írás található. Ez különbözteti meg a 
különbözı gyógyszereket. 

A Dosett újratöltése 
A Dosett napi négyféle gyógyszer tárolására, valamint heti beosztásukra 
alkalmas. 

Figyelem! A Dosett nem használható kúpok, folyadékok, vagy krémek 
tárolására. 
Újratöltéshez nyissa ki a 7 rekeszt. A gyógyszer tájékoztatója alapján 
helyezze el a tablettákat a megfelelı idıpontok szerint. Praktikusabb, ha a 
különféle gyógyszereket egymás után helyezi el. 



A gyógyszerek elrendezése után tolja vissza a doboz fedeleit. Ha 
segítségre van szüksége a Dosett újratöltésénél, kérje nıvére, orvosa vagy 
gyógyszerésze segítségét. 

A Dosett hátulján egy kezelési naptár található, amelyre feljegyezheti a 
gyógyszerek legfontosabb tudnivalóit. 

Gyerekzár (ha a csomag tartalmát képezi) 
A biztonsági zár megakadályozza, hogy a gyermekek hozzáférjenek a 
gyógyszerekhez. 

A zár használata elıtt húzza ki az összes rekeszt, a szélsı fület is 
beleszámítva. Az oldalsó biztonsági egységet óvatosan helyezze a 
megfelelı pozícióba, majd tartsa ott, amíg az összes rekeszt vissza nem 
zárja. 

A rekeszek csak a biztonsági fül megnyomásával válnak ismét szabaddá. 

A gyerekzár egyszerően eltávolítható, ha nincs rá szüksége. 

Fontos! 
A zár nem jelent teljes védelmet. Mindig tartsa a Dosett-et biztos 
helyen, pl. gyerekektıl vagy nem jogosultaktól távol. 

A gyógyszerek szedése 
Húzza ki a rekeszt, amelybıl a gyógyszert ki szeretné venni. Fordítsa fejre 
a Dosett-et, hogy hozzájusson tablettáihoz. (Ha egy elızı fedetlen 
tárolóegység még tartalmaz gyógyszereket, fedje le az ujjával, hogy a 
tartalma ne essen ki.) Gyızıdjön meg róla, hogy az adott adagoló üres, 
mielıtt visszazárja a rekeszt. 

Ha nincs meggyızıdve gyógyszerei helyes tárolásáról, javasolt, hogy 
forduljon kezelıorvosához, gyógyszerészéhez vagy olyan valakihez, aki 
tisztában van kezelése igényeivel. Ez különösen fontos akkor, ha több 
különbözı gyógyszert szed egyszerre. 

Tartalék alkatrészek 
Pótalkatrészek nem állnak rendelkezésre. 

A Dosett tisztítása 
Távolítsa el a rekeszeket, a gyógyszertartó tálcákat és a kezelési naptárat. 
A tartozékokat szappanos, langyos vízben mossa el, majd hagyja ıket 
száradni. 

Figyelem! Ez a termék mosogatógépben nem tisztítható. 


