EN ANNONS FRÅN

VECKANS FÖRETAG

D
 osell, en internetansluten
läkemedelsautomat
för hemsjukvården.

Sir Roger Moore, Dosell-
ambassadör

Göran Sjönell, bolagets grundare

Ett värdefullt samarbete
En riktigt bra affär har gjorts upp i
dagarna. Det handlar om ett sam
arbete som kan bli värdefullt både för
gamla och sjuka och för vårdgivare
och personal. Och inte minst för de
båda företag som slutit avtalet.
Varje dag dör i genomsnitt 8 gamla män
niskor och 500 läggs in på sjukhus på
grund av felmedicinering. Det vet den
erfarne läkaren 

Göran Sjönell, han har
under många år funderat på hur proble
met ska lösas.
Slutresultatet efter hans tankearbete
blev Dosell, en internetansluten läke
medels
automat för hemsjukvården, som
nu ska testas med Apotekets dosförpack
ningar av läkemedel, ApoDos.
Apoteket AB och företaget MediRätt
har nu kommit överens om att tillsam
mans genomföra en studie för att bland
annat mäta effekterna av ett samordnat
användande av Dosell och ApoDos. Faller
testerna väl ut och produkten uppfyller
kvalitetskraven kan den ingå i Apotekets
standardsortiment och erbjudas ApoDoskunderna.
Ett stort genombrott
– Avtalet innebär ett väldigt stort genom
brott för MediRätt. Apoteket AB är ju den
största professionella aktören på den
svenska marknaden, säger Göran Sjönell.
Dosell är tänkt att användas vid medi
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cinering av patienter i hemmet. Via inter
net bevakas medicineringen av ansvarig
läkare, sjukvårdspersonal eller anhöriga.
Dosell påminner om när det är dags att
ta medicin och larmar om patienten har
missat att ta den. Den är lätt att använda
och kan anpassas till varje patients per
sonliga behov.
Göran Sjönell ser många goda fram
tidsutsikter för sin uppfinning.
– Under mina många år som allmän
läkare har jag sett sjukhusvården utvecklas
på ett fantastiskt sätt, men inom hem
sjukvården har inte mycket hänt. Med en
internetstation som Dosell i patientens
hem blir möjligheterna att modernisera
hemsjukvården oändliga.
– Den kan kopplas till en automatisk våg
på toalettsitsen, som slår larm om patien
ten börjar gå upp i vikt. Det kan vara ett
första tecken på hjärtsvikt. En fotocell kan
larma om en dement patient går ut genom
dörren, njursvikt avslöjas med hjälp av en
automatisk blodtrycksmanschett…
Patentet gäller i Europa och USA. Medi
Rätts nästa steg är att hitta en samarbets
partner i USA.
– Vi har flera olika spår där och försöker
få ett samarbete med en stor aktör i sjuk
försäkringsbranschen.
Världskänd ambassadör
Den legendariske skådespelaren och UNI
CEF-ambassadören Sir Roger Moore har

accepterat att bli ambassadör för Dosell.
Han kommer att arbeta med den inter-
nationella marknadsföringen av Dosell-
systemet.
Företaget har även utvecklat appen
MediKoll för iPhone och Android. I den
finns lättillgänglig information om biverk
ningar, reaktioner och allergibesvär kopp
lade till olika läkemedel.
Göran Sjönell är nöjd med att avtalet
med Apoteket är i hamn.
– Den högsta tröskeln för ett start-up-
företag är att hitta en distributör. Om tes
terna som ska inledas nu ger de resultat
vi vill, så kommer vår produkt att säljas på
apoteken.
MediRätts aktie noterades i december
2016 på Nasdaq First North.

Forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska
produkter för säker, kvalitativ medicinering och
läkemedelshantering.
GRUNDAT: 2008
ADRESS: MediRätt AB, Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
TEL: 08-765 66 33
E-POST: info@mediratt.com
WEBBSIDA: www.mediratt.com

