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Evondosin lääkeannostelurobotti  

apunasi arjessa
Saat pian kotiisi Evondosin lääkeannostelurobotin. Se muistuttaa, kun on aika 
ottaa lääke ja tarjoaa aina oikean lääkeannoksen. Lääkkeistä huolehtiminen ei 
voi olla tämän helpompaa, turvallisempaa ja huolettomampaa!
 

Miten robotti  
muuttaa arkeani? 
Laadukasta hoitoa. Kun robotti jakaa lääkkeesi, 
voi hoitohenkilökunta keskittyä muihin hoito
toimenpiteisiin ja keskustella kanssasi pidem
pään. Lääkkeiden jakoon liittyviä käyntejä voidaan 
vähentää ja käynneillä voidaan keskittyä hyvinvointisi 
edistämiseen.

 Lääkehoitosi turvana. Robotti tukee lääkehoidon itsenäis
tä toteutumista ja parantaa lääketurvallisuutta merkittä
västi. Lääkkeitä saa robotista aina vain tarkoitetun annoksen, 
eivätkä lääkkeet ole saatavilla lääkkeen otto ajan ulkopuolella. 
Evondospalvelun käyttäjät ottavat lääkkeensä tutkitusti ajallaan 
yli 99 prosentin tarkkuudella. 

Itsenäistä arkea. Lääkeannostelu robotti varmistaa, että saat lääkkeesi oikeaan 
aikaan, riippumatta hoitohenkilökunnan aikatauluista. Voit itse suunnitella ja 
aikatauluttaa päiväsi, kun saat lääkkeet aina täsmällisesti ajallaan. 

Joustavuutta hoitoosi. Robotin käyttö ei sido sinua kotiisi, vaan lääkkeitä on 
mahdollista saada hoitajan avustuksella esimerkiksi matkalle mukaan.  

Lääkehoidon seurattavuus. Hoitohenkilöstö voi Evondospalvelun avulla seurata 
lääkehoitosi toteutumista. Jokainen lääkkeenotto tallentuu sähköiseen 
hoitolokiin. 
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Mitä jos arki robotin  
kanssa ei suju? 

Osaanko käyttää robottia? 

Mitä jos unohdan 
lääkkeeni? 

Robotti on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Siinä on vain yksi 
isokokoinen nappi, jota painamalla saat lääkkeesi. Robotti 

ilmoittaa lääkkeenotosta merkkivalon lisäksi sekä puhumalla 
että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. 

Robotti ilmoittaa, kun lääkkeesi 
on saatavilla. Saat lisäksi useita 

muistutuksia ennen lääkkeenottoajan 
umpeutumista. Vihreä merkkivalo palaa koko 
lääkkeenottoajan ja muistutusten äänen
voimakkuus vahvistuu. 

Mikäli et ole ottanut lääkettäsi lääkkeenotto
ajan umpeuduttua, robotti lähettää hälytyksen  
hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunta tulee 
antamaan lääkkeen, jos se on tarpeen. 

Robotin tullessa taloon et suinkaan jää sen kanssa 
yksin. Jo ennen robotin saapumista keskustelette 

kotihoidon henkilökunnan kanssa robotista, sen 
toimintaperiaatteista ja käytön harjoittelemisesta. 

Hoitohenkilökunta pitää huolen siitä, että koet olosi muka
vaksi robotin käytön suhteen. Palvelun käyttöön opetellaan yhdessä 
ja alun harjoittelujakson aikana varmistetaan, että robotti sopii tar
peisiisi. Tämän jälkeen voitte käydä hoitohenkilökunnan kanssa yh
dessä läpi robotin sopivuutta arkeesi. Sinulta saatetaan myös pyytää 
ajoittain palautetta robotin käytöstä.

. 



Paina vihreää  
nappia

“On aika ottaa lääke,  
paina nappia.”

Ota lääkepussi  
automaatista

Avaa lääkepussi  
viillon kohdalta

Ota lääkkeet  
pois pussista

Ota lääkkeet 
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www.evondos.com
Salorankatu 5–7, 24240 Salo 
Tel +358 2 777 760 • Fax +358 2 777 7610


