
Pilleæske - Stor
Produktbeskrivning

• Nem åbning og lukning med gennemsigtige skodder

• Ingen løse dele

• Farvet bund

• Store rum med afrundede hjørner

• Let tilgængeligt receptkort.

• Fjernbar indvendig kasse.

• Stabelbar.

• Modstå maskinvask

Schine Pill Box L tilbyder en ny måde at opbevare/ osere 

tabletter på. De gennemsigtige skodder åbnes og lukkes 

nemt uden besværlige fremspringende dele. Pilleæsken 

har 7 x 4 rum, beregnet til en uges dosering. Ugens dage 

er tydeligt markeret, og de 4 rum for hver dag er num-

mereret fra 1-4. De er også forsynet med symboler til de 

forskellige tidspunkter af dagen. På undersiden af   kas-

sen opbevares receptkortet i en praktisk plastlomme.

Æsken er let at tømme ved at fjerne den løse indre kas-

se. Det kan åbnes, lukkes og låses. Kassen kan modstå 

maskinvask (gælder ikke for plastlommen).. Pilleæsken 

fås i rød og blå.
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Anvendelsestips

• Opbevar pillæsken uden for børns rækkevidde.

• Vær opmærksom på, om visse lægemidler/tabletter 

skal opbevares på en speciel måde.

• Leverandøren er ikke ansvarlig for forkert brug af pille-

æsken eller forkert dosering af medicin.

• Vi anbefaler at rengøre kassen, når du skifter medicin.

• Sørg for, at alle dele er tørre, inden du lægger piller i 

pilleæsken.

Specifikationer

Mulige farver: Rød og Blå

Rengøring: Vaskes op i hånden. Tåler maskinopvaask 

i den øverste del af opvaskemaskinen.(Ikke plastlom-

men)

Materiale: Genbrugeligt plastikmateriale.

Længde: 19,7 cm Højde: 3,1 cm

Bredde: 11,8 cm Vægt: 175 g

Tydlige symboler
Det kan åbnes, lukkes og lå-
ses ved hjælp af klemmerne

Åbn og luk ved at trække 
skodderne frem og tilbage.

Nummereret 1-4 øverst 

og nederst i rum.

Receptkort i plastlomme 
i bunden af   kassen.

Gennemsigtige luger 
og farvet bund gør 
det nemt at se, om 
bakken er fuld!

Persiennen løber 
under kassen, ingen 
fremspringende 

eller løse dele

Stablingslås

Aftagelig æske

Den farvede 
bund giver god 
kontrast til tab-

lettene.

Store rum med 

afrundede hjørner.

Indbygget lås holder 
skodderne lukket.


