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Zo weet u wanneer u uw medicijnen 
moet innemen

Als het tijd is om uw medicijnen in te nemen, 
dan gaat de verlichting (b) van de cMed Plus 
branden en hoort u een geluidssignaal.  

Zo krijgt u uw medicijnen 

Als de verlichting brandt (b) en het 
geluidssignaal gaat af, druk dan op de 
medicijnknop (c). Een zakje met uw 
medicatie valt in het medicijnbakje (d). Het 
zakje is ingesneden zodat u het makkelijk 
kunt openmaken. Pak het zakje uit het 
medicijnbakje, open het en neem uw 
medicijnen volgens de voorschriften in. 

Meerdere medicijnzakjes per keer

Het kan zijn dat u op hetzelfde medicatie-
tijdstip meerdere medicijnzakjes nodig 
heeft. Als dat zo is, krijgt u een melding op 
het beeldscherm en hoort u een stem die 
u daarbij begeleidt. Voor elk medicijnzakje 
drukt u één keer op de medicijnknop. 

Medicijnen meenemen voor onderweg

Wilt u medicijnen meenemen omdat u 
op visite gaat of een paar dagen weg bent? 
Geen probleem. U kunt voordat u van huis 

gaat de medicijnen die u nodig heeft uit 
de dispenser nemen.  

Op het beeldscherm van de cMed Plus 
Medicijndispenser (a) kunt u aangeven 
hoeveel doseringen u nodig heeft voor 
de periode dat u weg gaat. Klik op ‘Reis’ 
en stel het juiste aantal in door op de + of 
de - te drukken. Op het beeldscherm ziet 
u tot en met welke datum de medicatie 
wordt uitgegeven. Annuleer de uitgifte 
door op de (<) knop te drukken. Bevestig 
de keuze door op het beeldscherm op 
de (3) knop te drukken. Druk nadat u uw 
keuze bevestigd heeft, op de medicijnknop 
en neem de medicijnen uit. Heef u meer 
dan één zakje nodig? Druk dan voor elke 
volgende dosering op de medicijnknop en 
neem uw medicijnen uit. 

De zakjes die u meeneemt voor onderweg, 
zijn niet ingesneden zodat de medicijnen 
er niet uit kunnen vallen. 

cMed Plus-app

Met de cMed Plus-app kan een mantelzorger 
of zorgverlener uw medicatie-schema op 
afstand volgen. Als u bijvoorbeeld uw 
medicijnen vergeet, dan ontvangen zij 
daarvan een berichtje. Altijd fijn om te 
weten dat er iemand met u meekijkt. 

Medicijnhulp voor thuis

De cMed Plus Medicijndispenser is uw medicijnhulp voor thuis. Telkens 

als het tijd is om uw medicijnen in te nemen, geeft de dispenser een 

geluids- en lichtsignaal af. Met één druk op de medicijnknop van de 

dispenser ontvangt u de juiste medicijnen op het juiste moment. U krijgt 

dus automatisch een herinnering als u uw medicijnen moet innemen.   

Onderdelen 
cMed Plus 
Medicijndispenser 

a  Touchscreen. Helder en 

duidelijk beeldscherm.

b  Verlichting. Dit gaat branden 

als het tijd is om uw medicatie 

in te nemen. 

c  Medicijnknop. Als het geluids- 

en lichtsignaal afgaat, drukt u 

op deze knop. U krijgt dan uw 

medicijnen.

d  Medicijnbakje. Hier valt uw 

zakje met medicijnen in.

e  Medicijncassette. Hier zit een  

medicijnrol in met uw 

medicijnen. De medicijnen 

zijn op volgorde geplaatst. 

De medicijnrol krijgt u van de 

apotheek.  

f Elektriciteitskabel. 

g  Camera. Deze kan gebruikt  

worden voor gezichts- 

herkenning. En later voor 

andere doeleinden, zoals 

videocontact met uw 

zorgverlener. 

h  Slot. Hiermee kan de medicijn- 

cassette vergrendeld worden.

Kijk voor het antwoord op veelgestelde vragen op www.focuscura.nl/medicijndispenser.

a

b

c

e

d

h

g

f

VEILIGHEIDSINFORMATIE PRODUCTINFORMATIE

SYMBOOL OMSCHRIJVING

Productinformatielabel aan  

de onderkant van cMed Plus

•   Voorzichtig, scherpe rand

•  Mes niet aanraken

•   Niet gebruiken zonder 

medicijncassette

cMed Plus



Meer weten over cMed Plus?

Vraag uw zorgorganisatie 

Of bel ons op 030 - 87 001 75

Of kijk op www.focuscura.nl/medicijndispenser


