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Lanserar helt ny produkt Medimi® Smart

Medimi Smart är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med upptill 12 olika mediciner.
Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje
magasin 28 tabletter. Medimi Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera
påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor,
sprutor med mera. Även en XL modell finns med plats för 16 olika mediciner.
Medimi Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar också som standalone enhet.
Medimi Smart kan skicka fjärrlarm både via e-mail, SMS och direkt till en mjukvara.
Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet
och ingen inmatning av mediciner, tider och antal behövs. Risken för misstag minimeras avsevärt då
medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.
Medimi Smart alltid är uppkopplad. Detta innebär Medimi Smart hela tiden håller reda på om någon
medicin håller på att ta slut eller om man skulle drabbats av strömavbrott.
”Medimi Smart bygger främst på vårt arbete i Danmark men även på information vi inhämtat runt om i
världen från flera olika marknader. Jag känner stor tillförsikt i de omfattande marknadsanalyser vi
använt när vi tagit fram denna unika produkt. Vårt fokus på systemintegration kommer att ge oss en
unik position på världsmarknaden. Jag kommer nu att ta den med mig ut till våra kunder i USA, Kina
och Norden ”, säger VD Anders Skarman.
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MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment;
konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

MedicPen Aktiebolag (publ) I Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn I Tel: 035-100 800 I E-post: info@medicpen.com

