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Priset för Dosell Konsument kommuniceras
iZafe Group AB (publ.) (”iZafe” eller ”Bolaget”) meddelar att priset för konsumentversionen av 
Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden.

Dosell Konsument är en abonnemangstjänst helt utan bindningstid eller uppsägningstid. 
Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för 
användarens räkning, eller av användaren själv. Efter att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på 
apoteket.se erbjuder tjänsten enkel registrering med betalningslösning direkt i appen. 

”Vi är mycket glada att Dosell från och med måndag den 18 oktober kommer finnas 
tillgänglig på apoteket.se för vem som helst att köpa, till en anhörig eller till sig själv. 
Redan i ett tidigt skede har vi ett tjugotal nöjda användare som testat Dosell före 
lansering. Vi har besökt några av dem för att höra mer om hur deras vardag har förenklats 
och hur deras följsamhet till medicineringen har förbättrats med hjälp av Dosell. Se 
denna video där två av våra användare och deras familjer beskriver sina upplevelser. 
Dosell Konsument är ett välkommet hjälpmedel i hemmet för alla de människor som 
medicinerar dagligen”. säger Anders Segerström, VD för iZafe. 

Om Dosell Konsument
Dosell Konsument och Dosell-appen är en enklare version av iZafes professionella lösning och 
anpassad så att användare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering 
utan att vara beroende av vårdpersonal. Båda versionerna av produkten är kompatibla med dospåsar 
från samtliga leverantörer på marknaden.
 
Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig för leverans via Apoteket på måndag den 18 oktober 
2021 men det är redan nu möjligt att  för att säkra tillgänglighet när Dosell anmäla intresse 
Konsument lanseras.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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