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MERKIÐ SEM
BJARGAR
MANNSLÍFUM

Sjálfseignarstofnun, sem starfar án ágóða 
undir vernd Lionshreyfingarinnar á Íslandi

Þegar merki hefur verið gefið út er merkisbera 
sent afrit af skráðum upplýsingum og hann 
beðinn að yfirfara þær.
Áríðandi er að merkisberi láti vita um allar 
breytingar svo upplýsingar séu ávallt réttar. 
Í gagnagrunninum eru ítarlegri upplýsingar en 
eru grafnar í merkið sjálft.
Ef þörf er á fær merkisberi nýtt nafnspjald og 
málmplötu á kostnaðarverði. Merkisberar geta 
alltaf sent inn leiðréttingar ef við á í samráði við 
lækni sinn.

Hvernig gerist ég félagi 
í MedicAlert?
Biðjið lækni að fylla út upplýsingar um heilsufar 
og lyfjameðferð á eyðublaðið. Fyllið síðan sjálf út 
afganginn og komið með eyðublaðið eða sendið 
á skrifstofu MedicAlert að Hlíðasmára 14, 
201 Kópavogi. 
Nánari upplýsingar fást á www.medicalert.is

Dæmi um áletranir á merki 
og nafnspjöld
Sjúkdómar:
Insulin dependent diabetes (sykursýki)
Epilepsy (flogaveiki)
Hemophilia (dreyrasýki)
Asthma
Addison’s disease (Addisonsveiki)
Coronary artery disease (kransæðaþrengsli)
Kidney transplant (ígrætt nýra)
Multible sclerosis (MS)
Alzheimer’s disease
Ofnæmi fyrir:
Penicillini, sulfa, joði, morfíni, latex, hnetum, 
skeldýrum o.fl.
Dæmi um lyfja- eða hjálpartækjanotkun:
Anticoagulation (blóðþynning)
Takes corticosteroids (notar barkstera)
Insulin dependent diabetes (sykursýki)
Implanted defibrillator (hjartarafstuðtæki)
Implanted pacemaker (með gangráð)
Knee prosthesis (gervihné)
Fullkominn trúnaður:
Allar upplýsingar á vaktstöðinni eru trúnaðarmál 
og eru þær aðeins látnar af hendi við þann sem 
hefur MedicAlert númer merkisberans.



Vinsamlega notið PRENTSTAFI af öryggisástæðum Númer

Nafn merkisbera  Kennitala

Heimilisfang Sími Netfang

Maki/aðstandandi  Sími

Ættingi/vandamaður    Sími 1   Sími 2

Heimilisfang   

Heimilislæknir merkisbera   Sími 1   Sími 2 

Starfsstöð  

Sérfræðingur merkisbera   Sími 1   Sími 2  

Starfsstöð  

Texti á plötu á ensku (ath. að pláss er takmarkað)

Lyf sem merkisberi notar

Aðrar upplýsingar

Síðast á sjúkrahúsi (hvar, hvenær)

Á vefsíðu MedicAlert® er hægt að sjá allar tegundir merkja. Gjald innheimt árlega.

Keðjan á armböndunum er í einni lengd og merkisberi þarf að sjá um að láta stytta eða lengja eftir þörfum.

Tegund merkis

Undirskrift merkisbera  Dags.

Undirskrift læknis  Dags.

(sem einnig má hafa samband við í neyð)

Hvað er MedicAlert?
MedicAlert er alþjóðlegt öryggiskerfi fyrir 
sjúklinga með bráða eða hættulega sjúkdóma.

Hvernig virkar MedicAlert?
MedicAlert veitir öryggi gegn mistökum eða töf á 
réttri meðferð hjá sjúklingum ef þeir verða 
meðvitundar lausir eða af öðrum ástæðum ófærir að 
gera grein fyrir veikindum sínum.

Þríþætt öryggiskerfi
Málmplata með merki MedicAlert á annarri hliðinni, 
en sjúkdómsgreiningu og meðferð merkisberans á 
hinni hliðinni. Einnig er einkennisnúmer hans hjá 
MedicAlert skráð og símanúmer vaktstöðvarinnar. 
Málmplötuna er hægt að fá sem armband eða 
hálsmen.
Nafnspjald þar sem skráð er einkennisnúmer hjá 
MedicAlert, nafn og símanúmer aðstandanda og 
tveggja lækna sem stunda merkisberann. Einnig er 
skráð sjúkdómsgreining og mikilvæg lyfjameðferð.
Vaktstöð. Upplýsingar sem merkisberi lætur skrif
stofunni í té í umsókn þessa bæklings eru varðveittar 
í sérstakri vaktstöð á Landspítala háskólasjúkrahúsi.
Þangað má hringja allan sólarhringinn, merkisbera 
að kostnaðarlausu (grænt númer) hvaðan sem er úr 
heiminum, til að fá nauðsynlegar upplýsingar um 
sjúkdóm eða meðferð merkisberans.

Umsókn


