
Handleiding
Medicijndispenser



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 

geluid- 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 

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

Helder en duidelijk 
beeldscherm 
waarop alle 

meldingen komen 
te staan.

Verlichting
De verlichting gaat 
branden als het tijd 
is om uw medicatie 

in te nemen.

Medicijnknop
Als het geluid- en 
lichtsignaal afgaat, 

drukt u kort op 
de medicijnknop. 
U krijgt dan uw 

medicijnen.

Medicijnbakje
Hier valt uw zakje 
met medicijnen in.
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Medicijncassette

In de medicijn-
cassette zit een 
medicijnrol met 

uw medicijnen. De 
medicijnen zijn op 
volgorde geplaatst. 
De medicijnrol krijgt 
u van de apotheek.

Elektriciteitskabel Camera
Deze kan gebruikt 

worden voor 
gezichtsherkenning. 
En later voor andere 

doeleinden, zoals 
videocontact met 
uw zorgverlener.

Slot
Met het slot kan de 
medicijncassette 

worden 
vergrendeld. 

Met de 
elektriciteitskabel 

wordt de cMed Plus 
aangesloten.

Onderdelen cMed Plus Medicijndispenser 



Medicatie uitgifte moment
Stappenplan 1

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4

Een uur voor het 
medicatiemoment 
gaat de uitgifte 
knop groen 
oplichten. 
Hiermee kan de 
medicatie worden 
uitgenomen

Er gaat een licht 
en geluidsignaal 
af om u aan uw 
medicatiemoment 
te herinneren. U 
drukt dan op de 
groene knop om 
uw medicatie 
moment uit te 
geven. Let op: 
houd de knop niet 
in gedrukt, kort 
erop drukken is 
voldoende.

Er wordt in 
beeld gebracht 
welke medicatie 
uitgegeven wordt 
en hoe ver het 
zakje is met 
uitgeven.

Het zakje wordt 
opgevangen in 
het opvangbakje. 
Neem de 
medicatie uit de 
cMed Plus en 
druk op de knop 
voor het volgende 
zakje, indien van 
toepassing.

Medicatie vergeten
Stappenplan 2

Het oranje 
scherm geeft 
aan dat er een 
medicatiemoment 
gemist is. Druk op 
de uitgifte knop 
om de medicatie 
alsnog uit te halen.

Druk nogmaals op 
de uitgifte knop 
om het vergeten 
medicatiemoment 
uit te nemen. 

Het vergeten 
medicatiemoment 
wordt uitgegeven 
en u ziet in het 
scherm welke 
medicatie 
uitgegeven wordt.

Het scherm toont 
nu weer uw 
eerst volgende 
medicatiemoment.

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4



Klik op de 
reisknop 
linksonder om 
medicatie eerder 
uit te nemen. 
Wanneer de 
reisknop wit 
zichtbaar is kan 
medicatie eerder 
uitgenomen 
worden.

Medicatie eerder uitnemen

Gebruik de + en/
of de - om  de 
juiste hoeveelheid 
medicatie 
momenten 
eerder uit te 
halen. Bevestig 
dit  aantal door te 
drukken op het 
rondje met het 
vinkje erin. 

De medicatie 
wordt voorbereid 
om uit te geven. 
Voor elk zakje 
dat u eerder wilt 
uitnemen, moet 
u op de knop 
drukken.

Het beginscherm 
verschijnt 
weer met het 
eerst volgende 
medicatie 
moment in beeld.

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4

Stappenplan 3
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.  

Het medicatie uitgifte moment
In stappen plan 1 wordt uitgebreid 
uitgelegd hoe u medicijnen uit de cMed 
Plus kunt halen. 

Medicatie vergeten
Indien u een medicatie moment bent 
vergeten kunt u in stappenplan 2 zien wat 
u moet doen. 

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 eerder uitnemen
Hoe u medicijnen eerder uit kunt 
nemen wordt uitgebreid uitgelegd in 
stappenplan 3. Dit is bijvoorbeeld voor 
als u medicijnen mee wilt nemen voor 
onderweg. 

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. 

Voordelen 
• De app wordt gekoppeld aan de 

cMed Plus en staat altijd in verbinding 
met dit apparaat. Het is mogelijk om 
meerdere mensen aan een apparaat te 
koppelen of meerdere apparaten aan 
de app. 

• De cMed Plus gebruiker bepaalt 
wie de app mag koppelen en wie er 
notificaties ontvangt van zijn of haar 
medicijngebruik. 

• De app kan zo worden ingesteld dat u 
notificaties krijgt van de meldingen die 
u wilt volgen.

• De app is gratis en voor elke 
mantelzorger en cliënt beschikbaar. 

• De handleiding zorgt voor het 
gemakkelijk in gebruik nemen van de 
app. Download de handleiding via: 
https://www.focuscura.com/sites/
default/files/Handleiding_cMed_Plus_
App.pdf 

Scan de QR-code hieronder om de app te 
downloaden. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE PRODUCTINFORMATIE

SYMBOOL OMSCHRIJVING

Productinformatielabel aan  

de onderkant van cMed Plus

•   Voorzichtig, scherpe rand

•  Mes niet aanraken

•   Niet gebruiken zonder 

medicijncassette

cMed Plus

Google Playstore: App Store:

Scan deze QR-code voor meer uitleg via video’s of ga naar https://fc.care/video-uitleg



Meer weten over cMed Plus?

Vraag uw zorgorganisatie 

Of bel ons op 030 - 87 001 75

Of kijk op www.focuscura.nl/medicijndispenser


