Ravimidosaatori „Careousel Advance“ kasutusjuhend
1. Aktiveerige patareid. Eemaldage seadme põhja all olev patareide kaas (kui see
on kruviga suletud, eemaldage eelnevalt kruvi). Esmakordsel kasutamisel
eemaldage patarei kontakti vahelt kilest eraldusriba. Seade lülitub patareide
ühendamisel automaatselt sisse.
2. Avage seadme kaas vajutades sõrmega ravimiluugi all olevale sulgurile ja
kergitage kaant.

3. Tõstke avatud seadmest ravimisahtel välja. Paigaldage hoolealuse ravimite
võtmise sagedusega sobiv ajarõngas sahtli keskele (kirjadega trükitud rõngastel
1-4 korda ööpäevas; kui sagedamini, täita tekstita ajarõngas käsitsi). Paigutage
ravimid sahtlisse vastavalt võtmiskordadele - üks annus ühes lahtris. Sahtel
paigutage alusele tagasi nii, et esimene ravim jääb võtmisluugist vahetult
paremale poole (noolega lahtrisse). Sahtel liigub seadmes päripäeva.

4. Määrake kellaaeg. Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse CLOCK (kell).
Määrake kellaaeg kasutades nuppe 2 ja 3. Kiiremaks kerimiseks hoidke nuppe 2 või
3 all. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.
5. Määrake kuupäev. Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse DATE (kuupäev).
Määrake aasta (YY), kuu (MM) ja kuupäev (DD) kasutades nuppe 2 ja 3.
Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.
6. Määrake ravimite võtmiskorrad ühes päevas. Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni
kuvatakse DOSES (annused). Valige annuste hulk (kuni 24) ühes ööpäevas
nuppudega 2 ja 3. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1. Kui ravimeid võetakse näiteks
hommikul, päeval ja õhtul, peab DOSES olema 03; kui ainult hommikul ja õhtul,
peab DOSES olema 02; kui vaid üks kord päevas, peab DOSES olema 01.
7. Määrake meeldetuletuste kellaajad, millal ravimeid võtta. Vajutage nuppu 1
kuni kuvatakse ALARM (alarm). Valige esimese alarmi kellaaeg kasutades nuppe 2
või 3. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1. Korrake tegevust ülejäänud alarmide puhul.

Peamised seadistused ongi sellega tehtud. Need kehtivad ka patareide
vahetamise järel. Seadistusi tuleb muuta ainult siis, kui võtmiskorrad või
kellaajad muutuvad.

8. Ravimisahtel paigutage alusele tagasi nii, et esimene ravim jääb ravimiluugist
vahetult paremale poole (eelmisel lehel noolega näidatud lahtrisse). Järgmise
meeldetuletuse ajal pöördub ravimisahtel ühe lahtri võrra automaatselt päripäeva
võimaldades ligipääsu ravimiannusele.
9. Sulgege seadme kaas sellel vajutades. Lukustage seade keerates võtmega
veerand pööret päripäeva (kui see on vajalik). Lukk asub seadme põhja all
ravimiluugiga kohakuti.

10. Ravimidosaator annab ravimi võtmisest märku vaheldumisi helisignaali ja LEDlambi punase vilkumisega. Samal ajal kuvatakse „TAKE MED“ (võtke ravim).
Ravim on kättesaadav ravimiluugist. Seadet tuleb kallutada vähemalt 90
kraadi, et kukutada ravimid pihku või alusele. Kostab piiks, heli- ja visuaalne
signaal lakkavad ning seade jääb järgmist seadistatud kellaaega ootama.

Info lähedasele või hooldajale
Kallutades seadet 15-40 kraadi ettepoole, kuvatakse järgmise annuse aeg (NEXT
DOSE). „DOSES LEFT“ näitab, mitu annust seadmes alles on. B näitab patareide
täituvust. Patareide tühjenemisel - alles on 20% mahust - kuvatakse LOWBATT
(patarei tühjeneb).
Kui seade täidetakse mujal ja toimetatakse hoolealusele hiljem, võib kasutada START
funktsiooni. Sel juhul alustab seade tegutsemist määratud kuupäeval ja kellaajal.
Selleks vajutage ja hoidke all nuppu 3 kuni kuvatakse BEFORE (enne). Sejärel vajutage
korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse START. Valige nuppudega 2 või 3 aasta (YY) ja
kinnitage see nupuga 1. Korrake tegevust kuu (MM) ja kuupäevaga (DD). Kellaaeg
täistundides (HH) valige nuppudega 2 ja 3 (nt 07.00). Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.
Tootjapoolsed algseadistused taastatakse hoides all nuppu 1 vähemalt kolm
sekundit.

Tähtis info ravimidosaatori kasutajale!


Seadme välispindadelt pühkida tolmu niiske lapiga.



Ravimisahtlit võib pesta sooja vee ja mitteallergeenilise puhastusvahendiga, ka
nõudepesumasinas (kuni 55 kraadi). Enne tagasi asetamist peab sahtel olema
täiesti kuiv.



Patareide kestus normaalkasutuses on vähemalt üks aasta. Patareisid vahetades
(1.5V, suurus AA, 4 tk) tuleb jälgida, et need oleks Alkaline-tüüpi. Kasutada võib ka
laetavaid NiMh akusid (mittesoovitav), siis peab kindlasti muutma vastavat
seadistust menüüs (B menüü, ALC asemel NIMH). Kui patareid on tühjenemas,
kuvatakse veateade ERROR 10.



Kui ravimisahtlil ei õnnestu automaatselt pöörata, kostab pidev helisignaal.
See võib olla tingitud ravimisahtli mittekorrektsest tagasiasetamisest või muust
segavast esemest mehhanismi ja sahtli vahel. Sel juhul kuvatakse veateade ERROR
02, ERROR 04 või ERROR 08. Heli vaigistamiseks tuleb vajutada nuppu 3.
Kontrollige, et mehhanismi ja ravimisahtli vahel poleks mingeid esemeid ning
asetage ravimisahtel hoolikalt seadmesse tagasi.



Ravimeid, mis ei tohi seista õhu käes, ei tohi ravimidosaatoris kasutada!
Sobivate ravimite osas pidage nõu arsti või apteekriga.

Seadmekomplekti kuulub (sisaldab ka nelja AA-patareid):

