
Brugervejledning Medicinbrug DK

Intro:

Denne vejledning giver en forklaring på hvorledes APP’en ’Medicinbrug DK’ fungerer.

APP’en bruges ved, på billede 1., at indtaste antallet man indtager af en given medicin, 
hvilket gør APP’en utrolig nem at bruge.
VAND er automatisk oprettet som første linje i App’en og kan benyttes direkte (linjen 
’VAND’ kan ikke slettes).

Historik UGE og Historik MND., ANALYSE MEDICIN, ANALYSE INDTAG, MEDICIN 
NOTER, samt OPRET/RET Persondata og 
OPRET/RET MEDICINinfo virker kun i PRO-versionen og kan IKKE benyttes her.

Husk at på ’INDSTILLINGER’ på mobilen under pkt. ’TILGÆNGELIGHED’ er 
App’en lavet på en 50% skriftsstørrelse.

På billede 1. kan 4 input-felter benyttes til at huske hvilken/hvor meget medicin der tages:

Felt 1: HJÆLP 
Felt 2: OPRET/RET MEDICIN navn
Felt 3: OPRET/RET MAX antal/dag
Felt 4: GEM 

Ved evt. fejl/fejltastning (NULSTIL ALT per linje) som vist herunder:
Tryk på checkboksen ’OPRET/RET MEDICIN navn’ og derefter: 

SLET MEDICINNAVN og tryk GEM og alt er nulstillet

Du er nu klar til at oprette linjen igen eller forlade systemet.

Nu kan VAND og et vilkårligt antal piller som man har taget, indtastes så man kan huske 
hvor meget/mange man har taget (dette 0-stilles automatisk hver dag, så det er klar til ny 
indtastning af VAND og piller, dagen efter.
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Info startskærm:

Her kan man, ved at trykke på checkboksen ’Oprette/Rette MEDICINnavne’, åbne 
felterne og henholdsvis oprette eller rette medicinnavnene. Når man er klar, trykkes 
’GEM’, hvorved medicinnavnene er oprettet eller rettet og checkboksen lukkes igen.
 
Ønsker man at angive ’MAXantal per/dag’ (hvilket vi absolut anbefaler og som står på 
medicinpakningen), trykkes på checkboksen ’Opret/Ret MAX antal/dag’, hvorefter der 
kan oprettes MAXantal per/dag og derefter trykkes ’GEM’ (hvis man så tager for meget 
medicin, vises det med rød farve på skærmen). 

Man kan nu begynde at indtaste ’Antal’. Når antallet er indtastet, trykkes ’GEM’ og 
dagens totalantal kan ses til højre under ’Antal Ialt’ og felterne ’Tast antal’ er nulstillet 
og klar til ny indtastning (hvis man får tastet for mange i ’Antal’ kan man sætte – 
(minus), foran det antal der er tastet for mange af, hvorefter antallet fratrækkes ’Antal 
Ialt’).

Hvis man sletter eller ændrer MEDICINnavne til et andet MEDICINnavn, nulstilles 
felterne ’MAXantal’, ’MEDICIN Ialt’., så de er klar til indtastning under de nye navne.   

HUSK AT MEDICINNAVNE SKAL OPRETTES FØR NOGET ANDET.

Om APP’en og NEMITA

APP’en MEDICINBRUG DK er lavet til og for personer der bruger MEDICIN som IKKE
nødvendigvis er foreskrevet af en læge og som lægen ikke ved noget om, dvs. at 
indtagelse af MEDICINEN er på eget ansvar. APP’en er udviklet til Android 4.3 og nyere,
med 4,7” skærm eller større. APP’en fungerer muligvis på andre enheder og med en 
mindre skærmstørrelse.

Da AL ’MEDICIN’ KAN VÆRE LIVSTRUENDE er det nødvendigt at 
holde styr på hvor meget MEDICIN man indtager dagligt.

Udviklet af: NEMITA/PS, Herning/DK til Android.
E-mail: nemitaps@outlook.com
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APP Navn: MEDICINBRUG DK 

PJT.nr.: 11/DK
_______________________________

©Copyright: NEMITA/PS, 2017 Herning DK

Ansvarsfraskrivelse:

DENNE SOFTWARE LEVERES ’SOM BESET’

UDVIKLEREN ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER 
TILFÆLDIG BRUG AF APP’EN ELLER FØLGESKADER OG ANDRE 
SUNDHEDSMÆSSIGE FØLGER DER EVT. MÅTTE OPSTÅ.

APP’EN ’MEDICINBRUG DK’ ER UDELUKKENDE BASERET PÅ BRUGERENS 
EGET ANSVAR.

Alle rettigheder forbeholdes
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