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SPECIFICATION 
ROMED PILL PULEVERIZER 

 REF:  PP-400 

 
 

Pill pulverizer can be used to pulverize pills for easier swallowing or to ingest part of the dose of the medication. It can also serve 

as a small storage for medicines in the blue part and upper part can be used as a pill cutter. 

It is safe and easy to use.  

With locking button, protect user from potential injury from sharp stainless steel blade.  

 

Materials:  Plastic, stainless steel 

Height:   6 cm 

Diameter:  4 cm 

Weight:  46 g 

 

DIRECTIONS FOR USE 

1. To cut pills, simple open the white cap. 

2. Place pill into the ‘V’ shaped holder. 

3. Close cover to split pill. 

4. Repeat opening process and remove pill halves. 

5. Lift the white part and store the pill halves in the blue part with the separated sides 

6. To store medication, lift the blue part with the separated sides 

7. To pulverize pills unscrew the blue part from the white bottom part, put in pill and screw blue part on white part, then unscrew 

again and pill will be pulverized  

8. Close cover and store in closed position. 

 

The pill pulverizes do not contain latex or phthalates.  

 

Packing: per piece in a box, 20 pieces in an inner box and 20 inner boxes in an export carton. 
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Tulkojums no angļu valodas 

SPECIFIKĀCIJA 
ROMED TABLEŠU SMALCINĀTĀJS 

 REF:  PP-400 

 
Tablešu smalcinātāju var izmantot tablešu smalcināšanai, lai atvieglotu tās norīšanu vai sadalīt tableti dažādās devās. To var arī 

izmantot kā nelielu medikamentu uzglabāšanu zilajā daļā, un augšējo daļu var izmantot kā tabletes sašķēlēju. 

Tas ir drošs un viegli lietojams. 

Ar fiksēšanas pogu, pasargājiet lietotāju no asa nerūsējošā tērauda asmeņa traumas. 

 

Materiāls:  Plastmasa, nerūsējošais tērauds 

Augstums:  6 cm 

Diametrs:  4 cm 

Svars:  46 g 

 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 

1. Lai sagrieztu tabletes, atveriet balto vāciņu. 

2. Ievietojiet tableti V formas turētājā. 

3. Aizveriet vāciņu, lai sadalītu tableti. 

4. Atkārtojiet atvēršanas procesu un izņemiet tablešu pusītes. 

5. Paceliet balto daļu un uzglabājiet tablešu puses zilajā daļā ar atdalītajām malām 

6. Lai uzglabātu zāles, paceliet zilo daļu ar atdalītajām malām 

7. Lai sasmalcinātu tabletes, atskrūvējiet zilo daļu no baltas pamatnes, ielieciet tableti un skrūvējiet zilu daļu uz baltas daļas, tad 

atkal atskrūvējiet un tablete būs sasmalcināta 

8. Aizveriet vāku un uzglabājiet slēgtā stāvoklī 

 

Tablešu smalcinātājs nesatur lateksu vai ftalātus. 

 

Iepakojums: katra ierīce savā kastītē, 20 gabali iekšējā kastē, 20 iekšējās kastes eksporta kartona kastē 
 

Tulkojums pareizs! 
 
   
M.Boka    
SIA „BIOMARK” 

       Valdes locekle 
       Rīgā, 2018. gada 17. jūlijā 
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