Voordeel mediTimer® voor patiënten

Nut mediTimer® voor patiënten

De hele medicatie in alle toedieningsvormen in een enkel systeem (Geen „systeem
naast het systeem“ zoals bij pillendozen).

Alle geneesmiddelen worden correct ingenomen, geen geneesmiddel wordt vergeten
(bijvoorbeeld druppels of ademhalingssprays zoals bij pillendozen).

„Innemen van het juiste geneesmiddel op
het juiste tijdstip, „‚s morgens ‚s middags
‚s avonds ‚s nachts“ zoals bij pillendozen
is farmacologisch voorbijgestreefd, vermindert in veel gevallen de werking van
geneesmiddelen, zorgt bijgevolg daarna
bijvoorbeeld voor gevaarlijke hogere
doseringen; deels kan ook rechtstreeks
schade ontstaan door ontbrekende
differentiëring voor, bij of na een maaltijd.“

De patiënt heeft het volledige therapeutische nut van de geneesmiddelen en lijdt
geen schade door verkeerde innametijdstippen.

Modulair uitbreidbaar met uitbreidingsmodule.

Patiëntindividueel het therapeutisch noodzakelijke aantal juiste innametijdstippen
eenvoudig mogelijk (in plaats zoals bij
pillendozen dikwijls een of meerdere
vakken te veel of te weinig).

Voorsortering van de geneesmiddelen in
de boxen volgens aantal en innametijdstip, zodat het belangrijkste punt in de
bijsluiter „verstaanbaar“ is (alles wat een
keer genomen moet worden, is een keer
gesorteerd).

Dubbele innames, niet-innames, verwisselingen en verkeerde innames worden op
zekere wijze verhinderd.

Eenvoudig ritueel (aan de voorkant naar
buiten, aan de achterkant naar binnen)
gaat snel over naar vlees en bloed.

Eenvoudig en zeker tegelijkertijd, ideaal
voor elke dag, ook onder stress. Verzekert
een hoge adherentie en een hoge kwaliteit
van de therapie.

Oneindig systeem, geen weeksysteem,
daardoor valt 52 x per jaar een nieuwe
vulling (locaties) weg; bovendien is de
patiënt niet afhankelijk van locaties, maar
kan de mediTimer na de instelling zelfstandig bedienen.

„1 x gesorteerd, wekenlange rust! Eenvoudig
en zeker tegelijkertijd. Een zelfbepalend
leven verzekeren. Volledig gebruik maken
van de therapie.“

Voordeel mediTimer® voor patiënten

Nut mediTimer® voor patiënten

Alle toepassingsvormen in een enkel
systeem, geen systeem naast het systeem.

„Op elk ogenblik overzicht en controle
gegarandeerd. Vergissingsgevoelige overdrachten zoals bij pillendozen (moet ik
nog aan de astmaspray of aan de druppels
denken?) zijn helemaal niet nodig.“

„Veiligheid door originele toegelaten
verpakking. Geen nieuwe blisters of
nieuwe verpakkingen nodig, deze complexe, tijdrovende, vergissingsgevoelige
en bijgevolg overtollige tussenstap valt
volledig weg; bovendien vinden natuurlijke-chemische reacties van meerdere
tabletten in een pillendoosvak helemaal
niet plaats“.

Verzekert hoge adherentie en AMTS.

Geen verspilling door niet innemen en/of
door vervallen geneesmiddelen.

Goed gevoel door een concrete bijdrage
aan een solidaire gemeenschap.

Veranderingen van de medicatie kunnen
makkelijk en vooral altijd worden uit
gevoerd.

„Bespaart tijd.
Vermijdt fouten.
Geen therapievertraging.“

Ingebouwde reikwijdtesturing, wanneer
de originele blister leeg is, vervangt men
hem door een volle uit de reservedoos, is
deze leeg, wordt de doos via recept door
een volle vervangen, maar men heeft
onlangs nog een volle blister genomen,
die zonder problemen in het weekend
of een feestdag gebruikt kan worden.
Daardoor geen onderbreking van de
verzorging, die op zijn beurt oorzaak voor
niet-adherentie kan zijn.

„Geen therapieonderbreking.
Geen kans voor niet-adherentie.“

Voordeel mediTimer® voor patiënten

Nut mediTimer® voor patiënten

Kleurenstuursysteem, sticker op vouwdoos.

„Eenvoudig sorteren in de juiste box.
Ook voor anderstalige medeburgers of
analfabeten (meer dan 2 miljoen in Duitsland!)“

Herinneringskaarten bieden bijkomende
mogelijkheden om de patiënt therapeutisch op nuttige wijze te ondersteunen
(bijvoorbeeld. „Een glas water drinken“,
„Bloeddruk meten en noteren“,...)

„Therapieondersteuning in het alledaagse
leven. Oplossing voor veel aspecten, ook
over de grenzen van de reine medicatie
heen!“

Tekst ook in andere talen mogelijk, zelfs
brailleschrift.

De patiënt krijgt de steun die hij individueel
nodig heeft en kan begrijpen.

