Ett värdefullt hjälpmedel för
dig som användare, en
trygghet för dig som
anhörig.

Ett enklare liv för användare
och för anhöriga.

Dosell är en patenterad
läkemedelsautomat för
säkrare medicinering i
hemmet.
I takt med att vi konsumerar allt mer
läkemedel ökar också risken för
läkemedelsskador. I snitt läggs 300 personer
i Sverige varje dag in på sjukhus på grund av
felaktig medicinering. Det leder till stort
lidande för den enskilde individen och stora
sjukvårdskostnader för samhället.
Genom att automatiskt mata ut tabletter i
dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer
Dosell att användaren får sin medicin vid rätt
tillfälle. Dosell påminner när det är dags för
medicinering och kan larma anhöriga vid
utebliven medicinering. På så sätt kan
Dosell minska risken för att användaren
överdoserar, tar fel kombination av
läkemedel eller inte tar sin medicin alls.
Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som
användare och för dig som anhörig.

Så fungerar det
Dosell laddas med
användarens ordinerade
läkemedel förpackade i
dospåsar. En laddning
innehåller läkemedel för två
veckors användning.
När det är dags att ta sina
läkemedel levererar Dosell
automatiskt rätt dospåse vid
rätt tidpunkt.
När dospåsen ska användas
klipps den av och ramlar ned i
ett öppet fack på apparatens
framsida.
När dospåsen har ramlat ned
tänds en lampa i facket och
en signal ljuder som påminner
användaren om att det är
dags att ta medicinen.
Om användaren inte tar sina
läkemedel larmar Dosell
anhöriga via SMS, som kan
förhindra att en skada sker.

Vem kan komma igång?
Vem som helst har redan idag möjlighet att få sina
mediciner paketerade i dospåsar oberoende av om en
läkare ordinerar tjänsten eller ej. Apoteket AB
tillhandahåller tjänsten DosPac och Kronans
Apotek MinDos.
Dosell Konsument riktar sig till de fler än 200 000
personer som redan idag får sina mediciner via
dospåsar samt till alla de som i framtiden själva väljer
att bekosta medicinering via dospåsar via DosPac och
MinDos för ökad säkerhet och trygghet.
Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig via bland
annat apotek, vårdcentraler, partners samt via
dosell.se.

Klipper upp dosförpackningen så
att användaren själv slipper göra
det
Klarar dospåsar från samtliga
svenska dospåsleverantörer
Enkel och lättmanövrerad design
Upp till tre personer kan vara
mottagare av eventuella larm
Dosell är alltid uppkopplad via
nätet
Kan styras av anhöriga genom app
som laddas ned på App Store eller
Google Play

Räddar liv
Varje dag dör i snitt fem personer på grund av
felaktig medicinering.
Med bättre uppsikt över vilka läkemedel man tar,
och när de tas, minskar risken för
läkemedelsskador och sjukhusinläggningar.
Ökad kontroll
Den tillhörande applikationen ger användaren
kontroll över tidpunkt när medicinen kan tas innan
schemalagd dispensering, vilka personer som
skall vara mottagare av larmhändelser samt när
och hur larm skickas via sms till larmmottagarna
med varning om att schemalagd medicin inte har
plockats ut ur Dosell.
Enkelt och prisvänligt
Dosell Konsument är en abonnemangstjänst.
Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas
och bekostas av till exempel anhöriga för
brukaren räkning.

Dosell är kompatibel med dospåsar från
svenska dospåsleverantörer, till exempel
MinDos eller DosPac.
Du kan börja med att få dina mediciner i
dospåsar redan idag. Glöm inte signa upp dig i
formuläret på www.dosell.se/privat-dosell för
att få förtur när Dosell lanseras.

Vill du implementera Dosell i din
hemtjänstverksamhet?
För er som är verksamma inom vården eller annan professionell
hemtjänstverksamhet och vill veta hur ni kan arbeta med och
erbjuda Dosell i er verksamhet vänligen kontakta vår
försäljningsansvarig, någon av våra partners eller maila
info@dosell.com för mer information.

Tobias Johansson
Försäljningsansvarig
Mail: tobias.johansson@izafe.se
Tel: +46 72-567 73 61

www.dosell.se

