
 Ett smartare alternativ för dem  
som tar flera läkemedel dagligen



 Vad är Apodos?
Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade  
läkemedel som gör det enklare och säkrare för dem  
som tar flera läkemedel dagligen.

 Hur fungerar det?
Med Apodos kommer alla läkemedel förpackade  
i dospåsar för en eller två veckors förbrukning per 
leverans. Varje dospåse innehåller de läkemedel  
som ska tas vid ett och samma tillfälle. Påsen är 
tydligt märkt med namn, födelsedatum, vad  
påsen innehåller samt datum och klockslag när 
läkemedlen i påsen ska tas.

 Läkemedel som inte kan  
 dosförpackas
Läkemedel som inte går att förpacka i dospåsar,  
till exempel salvor och brustabletter, kan beställas  
och fås med samma leverans. Det gäller även andra 
varor från Apoteket som till exempel hudkräm, 
schampo eller tandborstar.



 Vem kan få Apodos?
Alla som tar flera läkemedel dagligen och behöver 
hjälp med sin läkemedelshantering kan få Apodos. 
Vill du påbörja tjänsten kontaktar du din läkare.

 Vad kostar Apodos?
Du betalar för de läkemedel som finns i påsarna samt 
för de övriga varor som du beställer utöver. Välj att 
betala kontant, via faktura eller delbetalningsavtal. 
Ingen fakturaavgift tillkommer om du väljer att 
betala via faktura med autogiro. Naturligtvis gäller 
högkostnadsskyddet även för Apodos.



7 anledningar att ha Apodos
Det är smidigt

De tabletter och kapslar som ska tas vid ett  
tillfälle finns samlade i en och samma dospåse.

Det blir rätt
Du behöver aldrig oroa dig för att dosera fel.

Det är säkert
Alla dosförpackningar genomgår farmaceutisk  

kontroll där det säkerställs att läkemedlen passar  
ihop och att inga dubbletter förekommer.

Allt kommer samtidigt
Dosförpackade läkemedel samt andra läkemedel  

och apoteksvaror som beställts, levereras  
samtidigt till överenskommen adress.

Det går att beställa akut
När läkaren ändrar i dosreceptet kan de nya  

läkemedlen levereras redan nästa dag.

Det är lätt att förnya recept
Påminnelse om att receptet behöver förnyas  

kommer från och med tre månader innan  
den sista leveransen.

Det är enkelt att betala
Alla kostnader samlas på en och samma  

faktura eller delbetalningsavi.



Kontakta gärna oss på Apoteket  
om du undrar något mer

0771-450 450 | apodos@apoteket.se | apoteket.se
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