Medische zorg, medicatiebehandeling

Pillensplijters, -verbrijzelaars en -vergruizers

Pillensplijters, -verbrijzelaars en -vergruizers
Er zijn 3 niveaus:
• splijten: verdeelt het medicament in twee helften
• verbrijzelen: verdeelt het medicament in kleine brokjes
• vergruizen: vermaalt het medicament tot poeder
Pillensplijter compact
Deze splijt medicatie in 2. Er is een klein vakje voorzien om enkele tabletten mee te nemen of de
ongebruikte helften in op te slaan.

wit
blauw

AD161049
AD162419

3,95 ad
3,95

10
10

Pillensplijter
Splijt medicatie in 2. Er is een klein vakje voorzien om enkele tabletten mee te nemen of de
ongebruikte helften in op te slaan.
Technische info: 8 x 3,5 x 2,5 cm
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Compacte pillenverbrijzelaar met opbergvakje
Deze compacte pletter werkt door een schroefbeweging. In het deksel is een kleine opbergruimte
om enkele tabletten mee te nemen.
Handig door zijn klein formaat.
Het blauwe schroefdeksel heeft inkepingen voor een stevige greep.
Technische info:
• hoogte: 4,5 cm
• Ø 5,2 cm
AD149564
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Pillenverbrijzelaar met opbergvakje
Deze pletter werkt door een schroefbeweging. In het deksel is een kleine opbergruimte om
enkele tabletten mee te nemen.
Technische info:
• hoogte: 8 cm
• Ø 4,8 cm
AD71217
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Pillenvergruizer/splijter met 2 opbergvakjes
Combinatie van splijter en vergruizer.
Zet medicatie om in kleinere deeltjes door een eenvoudige schroefbeweging.
Het bovenste gedeelte kan gebruikt worden voor het opbergen van medicatie.
Dit hulpmiddel wordt vaak gebruikt bij personen met slikmoeilijkheden.
Technische info:
• hoogte: 7 cm
• Ø 4 cm
AD160999
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Pillenvergruizer met opbergvakje
Zet niet-gecoate medicatie om in poeder door een eenvoudige schroefbeweging.
Het bovenste gedeelte kan gebruikt worden voor het opbergen van medicatie of als hulp bij het
drinken.
Dit hulpmiddel wordt vaak gebruikt bij personen met slikmoeilijkheden.
Technische info:
• hoogte: 6 cm
• Ø 3,8 cm
• gewicht: 32 g
AA9934
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Pillendoosjes
Pillendoosje Anabox voor 1 week, 1 vak per dag
Deze pillendoos heeft een halfronde vorm waardoor de geneesmiddelen er gemakkelijk uit te
nemen zijn, door de afgeronde hoeken is een makkelijke reiniging mogelijk.
1 vak per dag.
Afkortingen in nl of fr. Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• elk vakje: 38 x 17 x 16 mm
nl
nl retail box van 12
fr
fr retail box van 12
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Luxe pillendoosje Anabox voor 1 week, 1 vak/dag, zwart met lederen etui
De luxe versie is in het zwart uitgevoerd met discrete goudkleurige opdruk. Het pillendoosje zit in
een stijlvol lederen etui en past hierdoor perfect in elke handtas of binnenzak. Een ideaal
geschenk!
Het doosje heeft een halfronde vorm waardoor de geneesmiddelen gemakkelijk uit te nemen zijn
en er een makkelijke reiniging mogelijk is omdat er afgeronde hoeken zijn.
1 vak per dag.
Afkortingen in nl of fr.
Technische info:
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• elk vakje: 38 x 17 x 16 mm
nl
fr

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

AD155886
AD155896

adhome: ad

courant/stock: a

31,95 ad
31,95 ad

staffel mogelijk: X

5
5

10/07/2017

Medische zorg, medicatiebehandeling

Pillendoosjes

Pillendoosje Anabox voor 1 dag 5 vakken
Pillendoosje voor 1 dag met 5 vakken waarbij het ochtend vak iets groter is dan de rest. Er zijn
namelijk statistieken die aantonen dat de meeste medicamenten ’s morgens moeten genomen
worden. Het 5de vak is een extra vak voor een eventuele reserve voorraad.
Afkortingen in nl of fr. Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 11,3 x 4,2 x 2,5 cm
• elk vakje: 34 x 20 x 20 cm
nl
retail box van 16 - nl
fr
retail box van 16 - fr
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Pillendoos Anabox voor 1 week, 5 vakken per dag
De Anabox bestaat uit 7 dagdoseerders die hun plaats vinden in een box.
De dagdoseerders hebben een halfronde vorm waardoor de geneesmiddelen er gemakkelijk uit
te nemen zijn. Door de afgeronde hoeken is een makkelijke reiniging mogelijk.
De doosjes hebben onderaan noppen voor een gemakkelijkere manipulatie door mensen met
reuma en bevende handen.
Er is een schuine opstelling van de 7 dagdoseerders in de box waardoor je in één blik ziet of alle
geneesmiddelen wel genomen zijn.
De doseerders zijn gemakkelijk in en uit de box te plaatsen en blijven onder alle omstandigheden
op hun plaats.
Elke doseerder heeft 5 vakken waarbij het ochtendvak iets groter is dan de rest. Uit statistieken
blijkt dat de meeste medicamenten ’s morgens moeten genomen worden. Het vijfde vak is een
extra vak voor een eventuele reserve voorraad.
De Anabox 7 dagen is leverbaar in 2 versies om vergissingen te voorkomen tussen partners die
beiden geneesmiddelen moeten innemen.
Het toegepaste materiaal beschermt de geneesmiddelen tegen UV straling.
Afkortingen in nl of fr.
Technische info:
• 18,2 x 11,9 x 4,9 cm
• elk vakje: 34 x 20 x 20 mm
elke dag andere kleur - nl
blauw - nl
elke dag andere kleur - fr
blauw - fr
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Kinderpillendoos Anabox voor 1 week, 5 vakken per dag
De weekdoos voor kinderen van Anabox bestaat uit 7 dagdoseerders die hun plaats vinden in
een box.
De dagdoseerders hebben een halfronde vorm waardoor de geneesmiddelen gemakkelijk uit te
nemen zijn en er een makkelijke reiniging mogelijk is omdat er afgeronde hoeken zijn.
De doseerders zijn gemakkelijk in en uit de box te plaatsen en blijven onder alle omstandigheden
op hun plaats.
Elke doseerder heeft 5 vakken waarbij het ochtend vak iets groter is dan de rest. Het 5de vak is
een extra vak voor een eventuele reserve voorraad.
Het toegepaste materiaal beschermt de geneesmiddelen tegen UV straling.
Afkortingen in nl of fr. Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 18,2 x 11,9 x 4,9 cm
• elk vakje: 34 x 20 x 20 cm
elke dag andere kleur - nl
elke dag andere kleur - fr
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Pillendoos 1 week, 1 vak/dag
Eenvoudige pillendoos met een gemarkeerd dekseltje voor elke dag.
Afkortingen zijn in het Engels, voorzien van brailletekens voor blinden en personen met een
visuele beperking.
Technische info:
• elk vakje: 44 x 31 x 24 mm
23 cm
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Pillendoos Pillmate voor 7 dagen
Een pillendoos voor 7 dagen.
Mini heeft één vak per dag, Maxi heeft telkens 4 vakken. Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• klein: 13 x 3,5 cm, elk vakje: 30 x 17 x 22 mm
• groot: 17 x 11 cm, elk vakje: 20 x 17 x 19 mm
Mini - 1 vak/dag
Maxi - 4 vakken/dag

AD20082
AD20081

Pillendoos 1 week, 4 grote vakken/dag
Eenvoudige pillendoos met grotere vakken.
Geschikt als er veel of grotere medicatie dient genomen te worden.
Voor elke dag is er een gemarkeerd dekseltje. Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• 27,2 x 14,1 x 4 cm
• elk vakje: 23 x 21 x 20 mm
• gewicht: 160 g
27 cm

Pillenportefeuille 7 x 4 luxe uitvoering
Stijlvolle kunststof portefeuille met stoffen bekleding.
Daarin zitten 7 doosjes met elk 4 vakken.
Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• 18,5 x 11 x 4 cm
• elk vakje: 23 x 20 x 15 mm
18,5 x 11 x 4 cm

Pillentas Medinizer met 7 doosjes
Kwalitatieve set bestaande uit een nylon tas met daarin 7 pillendoosjes, elk met 4 vakken.
De doosjes worden afgesloten met een transparant, gemakkelijk te openen schuifdekseltje.
Afkortingen in het Engels.
Bestaat in 2 versies, afmetingen van elk doosje:
• mini: 2,5 x 9,5 x 1,8 cm
• standaard: 5 x 16 x 2 cm
mini 2,5 x 9,5 x 1,8 cm
standaard 5 x 16 x 2 cm
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Pillendoos voor 7 dagen
Deze doos kan medicatie bevatten voor een hele week, met 4 vakken per dag en elke dag is een
afzonderlijk doosje. Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• 16,2 x 11,8 x 2,8 cm
• elk dagdoosje meet: 91 x 17 x 17 mm en kan vrij onderverdeeld worden in 4 vakjes
AA9900Y

52,50

1

Pillendoosje met LCD klok
Deze pillendoos heeft 2 vakken en beschikt over een echte klok.
Een wekkerfunctie kan desgewenst op- of aflopen.
Eén minuut voor de tijd op is hoort men een zoemgeluid. Men kan 1 signaal programmeren.
Kleuren kunnen afwijken van de afbeelding.
Technische info:
• 4,7 x 6,5 x 1,6 cm
• elk vakje: 48 x 21 x 18 mm
• werkt op batterij LR44 (inbegrepen)
AD121133

19,95 ad

5

Pillendoosje met LCD klok en trilfunctie
Dit handig medicamentendoosje heeft 5 vakken, elk met een vibratie en/of geluidssignaal.
Ideaal voor personen met gehoor- of gezichtsbeperking.
Technische info:
• Ø 8 cm
• elk vakje: 32 x 32 mm
• werkt op AAA batterij (niet inbegrepen)
AD121134

29,95 ad
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Pillendoosje Tabtime Super 8 met LCD schermpje voor 8 dagen
Pillendoosje voor 8 dagen met 8 vakken.
Instelbaar tot 8 tijdstippen per dag.
De tijdsinstellingen worden automatisch elke dag herhaald, maar zijn gemakkelijk te wijzigen.
Tegelijk met het geluidsignaal licht het betreffende dekseltje rood op.
Het alarm stopt als het juiste vak geopend wordt.
Het geluidsignaal kan op 2 geluidsniveaus ingesteld worden.
Voorzien van een helder LCD schermpje.
Technische info:
• 11 x 6 x 3 cm
• elk vakje: 24 x 24 x 13 mm
• werkt op batterij CR2032 (inbegrepen)
met alarm
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Diverse hulpmiddelen bij medicatiegebruik
Pillenverwijderaar Poppet
Handige oplossing voor het verwijderen van medicatie uit blisterverpakkingen.
Het pilletje zelf valt in het handvat.
Compact en handig om mee te nemen.

AA9944

19,95 ad
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Pillenverwijderaar in de vorm van een pen
Discrete oplossing voor het verwijderen van medicatie uit blisterverpakkingen.
Met het topje van de pen snijdt men het pilletje los, vervolgens keert men de blister om en de
medicatie valt er uit.
Compact en handig om mee te nemen.
AD155852

10,50
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Oogdruppels dispenser Opticare
Met deze dispenser kan vloeibare oogmedicatie zonder te morsen efficiënt aangebracht worden.
Compatibel met alle types flacons voor oogdruppels, rubberen hulpstukjes zijn bijgeleverd voor
flacons die afwijken van de standaardgrootte.
De oogdruppels kunnen gedoseerd worden door de zijkanten van de dispenser aan te drukken.
Gemakkelijk te grijpen, hierdoor geschikt voor ouderen of personen met artritis of verzwakte
handen.
• gewicht: 40 g
AA9951

40,00

1

Flexibele neusbeker - medicijnbekers
Met deze bekertjes, gevormd zoals een neusbeker, kan men drinken zonder het hoofd te
kantelen.
In tegenstelling tot andere bekers is deze soepel.
Verkrijgbaar in 3 formaten: de kleinste wordt vaak gebruikt als medicijnbeker.
Technische info:
• latexvrij
• vaatwasbestendig
klein - 30 ml roze (per 5)
middel - 59 ml blauw (per 5)
groot - 207 ml groen (per 5)
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Medicatie verdelingssysteem Ornamin
Het medicatie distributiesysteem van het Duitse Ornamin behoort tot de hogere kwaliteitsklasse
en is in West-Europa vervaardigd.
Het systeem biedt alle componenten voor een optimale patiëntenverzorging.
Alles is stapelbaar en perfect combineerbaar met elkaar:
• basistablet 1001 in ABS, in verschillende kleuren
• duplextablet 1002 in ABS o.a. als mogelijk deksel voor het basistablet, in verschillende kleuren
• medicatiepotjes 1800 in PP van 25 ml, in verschillende kleuren
• bijhorende holle dekseltjes 1819 in PP, ook bruikbaar voor inname, wit
• rooster voor labeling 1006, beschrijfbaar met uitwisbare stift
• bijhorend uitwisbare stift 1007
• inlegbakje voor 5 injectiespuiten 1005 in ABS, in verschillende kleuren
• multifunctionele beker 1851 in PP, 200 ml, o.a. bruikbaar als afvalbakje, wit
• korf voor de vaatwasser voor 36 potjes
medicatiepotjes 25 ml PP 1800 transparant
medicatiepotjes 25 ml PP 1800 transparant
medicatiepotjes 25 ml PP 1800 transparant
medicatiepotjes 25 ml PP 1800 transparant
medicatiepotjes 25 ml PP 1800 transparant
holle dekseltjes 1819 wit (100)
multifunctionele beker 200 ml wit
vaatwaskorf 22,7 x 22,7 cm - wit
vaatwaskorf 22,7 x 22,7 cm - blauw
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