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Ortivus tilldelas kontrakt på defibrillatorer till 
Region Jönköping läns sjukhusvård

Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av enklare halvautomatiska defibrillatorer till 
Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 1,7 MSEK och 
kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Den 10 december 2020, tilldelades Ortivus kontrakt för leverans av utrustning till Region 
Jönköpings läns ambulansverksamhet. Regionen väljer nu att utöka samarbetet genom att tilldela 
Ortivus kontrakt på enklare halvautomatiska defibrillatorer till sin sjukhusverksamet. Kontraktet 
avser 100 enheter av modellen Reanibex 100 (R100) som lanserades våren 2021 och således är 
den senaste modellen på marknaden.

R100 är en del av Ortivus MobiMed Life som innefattar flera externa defibrillatorer från Bexen 
Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.

”Vi är mycket glada för denna tilldelning som är strategiskt viktig för Ortivus. Att Region 
Jönköpings län återigen väljer Ortivus, betyder att våra lösningar är konkurrenskraftiga och att vi 
erbjuder det som kunden efterfrågar” säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Detta tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är tecknat och att avtalsrättslig bundenhet uppstått. 
Avtal sluts genom att det tecknas skriftligen efter det att avtalsspärren löpt ut. Avtal får slutas 
tidigast tio dagar efter underrättelse om tilldelningsbeslut.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00
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Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående 
expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. 
Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även 
ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i 
över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar 
EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet 
endast 2,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns 
möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst 
integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta 
rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-09-15 14:15 CEST.
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