
De Medido is verkrijgbaar via 
uw thuiszorg organisatie. 
Zij kunnen de Medido voor u 
aanvragen indien u op dit 
moment ondersteuning krijgt 
bij uw medicatie-inname.

Kosten?
Als u een indicatie voor medicatie-
aanreiking heeft, of als u 
ondersteuning van de thuiszorg 
nodig heeft bij uw medicatie- 
inname, dan kan de Medido 
kosteloos aan u beschikbaar 
worden gesteld door uw 
thuiszorgorganisatie.

Veelgestelde
vragen

Medido
aanvragen

Wat gebeurt er als ik niet 
reageer op een alarm?

De Medido geeft om de 10 minuten 
een alarm. Op het moment dat u uw
medicatie na 75 minuten (standaard 
instelling) nog niet heeft uitgenomen, 
stuurt de Medido een melding naar de 
zorg. Zij zullen u dan bellen. Mochten 
zij geen contact met u kunnen krijgen, 
dan komen zij bij u langs. 

N.B. U kunt het gemiste zakje tot 1 uur
vóór het volgende medicatiemoment 
alsnog uitnemen door ca. 5 seconden 
op de OK-knop te drukken. Anders 
zal dit zakje samen met het zakje van 
het volgende uitgiftemoment uit de 
dispenser komen. Het overgeslagen 
zakje blijft nu dicht en het nieuwe zakje 
is ingesneden. Overleg in deze situatie 
altijd met uw zorgverlener.

Hoe kan ik medicatie 
meenemen als ik even van 
huis ga?

Om uw medicatie eerder uit te nemen, 
drukt u ca. 5 seconden op de OK-knop 
tot u een pieptoon hoort. 
Het eerstvolgende zakje(s) komt nu uit 
de dispenser en de Medido zal voor
dat tijdstip geen melding meer geven. 
Herhaal dit indien u meerdere zakjes 
mee wilt nemen. Dit is standaard 
mogelijk tot maximaal 24 uur van 
tevoren. 

Kan de Medido ook 
attenderen voor medicatie 
die niet in de medicijnrol 
past? 

Ook voor bijvoorbeeld zalf, een 
inhalator of insuline kan een aparte 
melding worden ingesteld. De Medido 
zal dan op de gewenste tijden een 
signaal geven. U dient in dit geval ook 
op de OK-knop te drukken maar er
wordt geen zakje uitgegeven. Laat 
uw zorgverlener hiervoor contact 
opnemen met Medido Support.

Wat moet ik doen als mijn 
medicatie wijzigt? 

Medicatiewijzigingen worden door de 
apotheek automatisch doorgevoerd 
in de eerstvolgende medicijnrol. Ook 
als er tussentijds een wijziging moet 
worden aangebracht in de huidige 
medicijnrol, dan blijft de apotheek op 
de gebruikelijke wijze hiervoor zorg 
dragen. De Medido verandert dus niets 
aan de bestaande werkwijze rondom 
medicatie wijzigingen.

Heeft u vragen?
Neem dan een kijkje op de website
www.medido.com
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contact op te nemen met uw zorgver-
lener. Om fouten te voorkomen 
vragen wij u om de wijzigingen door te 
geven aan Medido support.

Aanreiken met Medido
medicatie met zorg



De kracht van 
Medido

Zekerheid. Bevorder 
therapietrouw door de juiste 
medicatie aan te reiken op de 
voorgeschreven momenten.

Gemak. U hoeft alleen 
zorgmomenten in te zetten 
als deze echt nodig zijn.

Vrijheid. Voor u en uw 
cliënten, door het bevorderen 
van zelfredzaamheid.

Rust. Door ef�ciëntere inzet 
van waardevolle handen aan 
het bed.

Medido vullen met 
medicijnrol
Uw apotheek kan uw medicatie 
verpakken in een zogenaamde 
medicijnrol. Voor ieder moment 
van de dag dat u medicijnen moet 
slikken, worden er één of meerdere 
zakjes gemaakt. Dankzij deze 
medicijnrol hoeft u de medicatie 
niet meer te sorteren op tijdstip van 
inname. Het eerstvolgende zakje 
bevat altijd de juiste medicatie voor
het volgende medicatiemoment. De 
Medido wordt gevuld met 
deze medicijnrol.

Herinnerings-
signaal
Wij bij Medido programmeren de tijden 
die bij uw medicijnrol horen op afstand 
in de dispenser. Middels een signaal
wordt u op het juiste tijdstip eraan 
herinnerd uw medicatie in te nemen.

Uw medicijnen 
uitnemen
Wanneer het herinneringssignaal klinkt 
hoeft u alleen maar op de OK-knop te 
drukken. Het zakje met uw medicijnen 
komt vervolgens opengesneden uit 
de dispenser. U heeft dus geen schaar
nodig om de medicatie uit te nemen.

Medicijnen vergeten 
uit te nemen? Alarm 
naar de zorg!
De dispenser staat permanent in 
verbinding met uw zorgverleners. 
Zij nemen contact met u op als u 
niet reageert op het signaal van de 
dispenser.

“De juiste medicijnen, 
altijd op het juiste 
moment”

“de zakjes worden opengesneden, 
dus u hebt geen schaar nodig 
om de medicatie uit te nemen”

Medicatiebegeleiding
op afstand

Hoe werkt het?
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Wat is het?

De Medido is een slimme medicijndispenser, die werkt 
met een volautomatisch uitgiftesysteem. Het zorgt 
ervoor dat uw clienten de juiste medicijnen op het
juiste moment ontvangen en eraan herinnerd worden
deze in te nemen.


