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Ortivus ingår ett strategiskt partnerskap med 
EMD, för distribution till Tjeckien, Ungern, Polen 
och Slovakien

Ortivus är glada att meddela att företaget ingår ett strategiskt distributionspartnerskap med 
EMD s.r.o. som är baserade i Slovakien. EMD är en väletablerad leverantör av medicinsk 
utrustning och digitala lösningar för den prehospitala vården. Partnerskapet är strategiskt 
viktigt för Ortivus och EMDs fortsatta tillväxt i Centraleuropa.

I Europa finns ett växande behov av innovativa lösningar för en effektivare och tryggare 
prehospital vård. I linje med dessa trender har Ortivus sett ett ökande intresse för sina lösningar på 
flera, för bolaget, nya marknader. För att skapa effektiva sälj- och marknadsföringskanaler i flera 
Centraleuropeiska länder, har Ortivus beslutat att ingå ett strategiskt partnerskap med en lokal 
distributör. 

“Ett samarbete med EMD, som har en stor närvaro och gedigen kunskap om 
marknaden, är perfekt för Ortivus fortsatta expansion till Centraleuropa.” - Säger Elias Obaid, Säljchef 
Europa. 

Partnerskapet inkluderar Ortivus lösningar MobiMed Monitor och MobiMed Life. Avtalet gör det 
möjligt för EMD att marknadsföra och sälja Ortivus lösningar i Tjeckien, Ungern, Polen och 
Slovakien. 

Om EMD s.r.o
EMD ) bildades år 2008 och är en distributör av best-in-class (www.emd-company.eu
monitorerings- och behandlingslösningar för sjukhus och akussjukvårdsenheter. De innehar 
ledande positioner inom sina marknadssegment.

Förutom medicinsk utrustning har EMD utvecklat ett antal innovativa mjukvarulösningar - såsom 
epare® ett elektroniskt patientjournalsystem och ett Radiologifaktureringssystem - som 
framgångsrikt används av sjukhus och prehospitala vårdgivare i olika europeiska länder. EMD har 
kunder i Tjeckien, Ungern, Kazakstan, Polen, Ryssland, Slovakien och expanderar snabbt till andra 
marknader.

http://www.emd-company.eu


Pressmeddelande
28 maj 2021 08:30:00 CEST

  Ortivus Box 713 SE-182 33 Danderyd

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
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