
VOORDELEN VAN DE SPITS MEDIROL DISPENSER

Meer weten over de SPITS MediRol Dispenser?
De dispenser is verkrijgbaar via uw apotheek.

• Eenvoudig in gebruik
• Aantrekkelijk design
• Gemaakt van duurzaam materiaal
• Geschikt voor zowel éénweekse als  

meerweekse rollen
• De MediRol is makkelijk in dispenser te plaatsen
• Het speciale openingsmechanisme voorkomt het 

terugvallen van de MediRol
• Medicijnzakjes zijn makkelijk te openen  

met behulp van een handige perforatiepin
• Medicatie wordt opgevangen in een  

uitneembaar opvangbakje

De SPITS MediRol Dispenser
Eenvoudig in gebruik en aantrekkelijk design

DE SPITS MEDIROL DISPENSER

Voor SPITS is medicatieveiligheid en 
therapietrouw erg belangrijk en daar 
helpt het gebruik van de MediRol bij. 
Om het gebruik van de MediRol nóg 
veiliger en gemakkelijker te maken heeft 
SPITS een nieuwe dispenser ontworpen. 

De SPITS dispenser is van uitstekende 
kwaliteit en heeft een aantrekkelijk 
en modern design. Hierdoor valt de 
dispenser niet of nauwelijks op wanneer 
deze in het intereur gezet wordt. 



GEBRUIKSAANWIJZIJNG

1. Openen dispenser

Open de dispenser 
eenvoudig door het 
openingsmechanisme iets 
naar achteren te duwen en 
gelijktijdig de deksel op 
te tillen.

2. Plaatsen MediRol

Hou met één hand het 
voorloopzakje van de 
MediRol vast met de tekst 
naar u toe. Plaats met uw 
andere hand de MediRol 
in de dispenser. Sluit de 
deksel en laat dan het 
voorloopzakje los.

3. Medicijnzakje afscheuren

Duw het openings-
mechanisme tegen het 
medicijnzakje aan met 
één hand en scheur 
vervolgens met de andere 
hand voorzichtig het 
medicijnzakje af. Begin met 
scheuren bij de kant van 
het openingsmechanisme.

4. Openen medicijnzakje

Door de perforatiepin, 
bovenop de dispenser in het 
zakje te steken en het zakje 
rustig naar je toe te trekken, 
scheurt het medicijnzakje en 
valt de medicatie in 
het bakje.

5. Uitnemen opvangbakje

Door het opvangbakje uit 
te nemen kan de medicatie 
gemakkelijk in uw hand 
genomen worden om deze 
vervolgens in te nemen.
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