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Ortivus och SCHILLER tecknar distributörsavtal

Ortivus AB och SCHILLER AG har beslutat om samarbete genom ett distributörsavtal för den 
nordiska marknaden. Avtalet ger Ortivus möjligheten att offerera SCHILLERS defibrillator FRED 
easyport® plus som tillsammans med MobiMed blir en konkurrenskraftig helhetslösning för 
prehospital vård och primärvård.

Genom distributörsavtalet kommer Ortivus ges möjligheten att komplettera sina offerter med 
FRED easyport plus, en kraftfull defibrillator som endast väger 780g. Avtalet är icke-exklusivt och 
gäller för samtliga länder i Norden. SCHILLERS defibrillator kommer att erbjudas som ett 
komplement till MobiMed, vilket betyder att Ortivus nu kan leverera en lösning med både 
monitorering via MobiMed och en defibrillator vilket ger en svåröverträffad modularitet.

“Vi ser oerhört positivt på detta samarbete eftersom kombinationen MobiMed och FRED easyport plus 
utgör en mycket konkurrenskraftig helhetslösning. Nu kan vi erbjuda våra kunder produkter med hög 
prestanda till en unikt låg vikt, vilket prioriteras högt inom den prehospitala vården och primärvården.” 
säger Reidar Gårdebäck, Ortivus VD.

“Genom vår senaste produktrelease FRED easyport plus har vi nu kunnat utöka SCHILLERS utbud av 
unik defibrillatorteknologi. Avtalet med Ortivus utgör en utmärkt möjlighet att vidare nå den nordiska 
akutvårds- och ambulansmarknaden.” Säger Peter Neleman, Director of International Business 
Development, SCHILLER.

Samarbetet innebär även att produkternas mjukvaror integreras så att data och 
behandlingsinformation från FRED easyport plus sömlöst kan överföras till MobiMed monitor och 
journal.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Reidar Gårdebäck, CEO Ortivus AB, telefon +46 70 888 11 81
email: reidar.gardeback@ortivus.com

SCHILLER marknadsavdelning, telefon +41 41 766 42 42
Email: media@schiller.ch

Om Ortivus AB
Medicinteknikbolaget Ortivus är en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala 
vårdgivare i Sverige och Storbritannien. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar 
lidande. De används idag av mer än 12 000 ambulanssjukvårdare i över 2 000 akutfordon och 
hanterar över 200 000 patienter varje månad. Företaget grundades 1985 och har huvudkontor i 
Danderyd utanför Stockholm. Ett dotterbolag finns i Storbritannien.

Produkten MobiMed är byggd i moduler där MobiMed monitorering erbjuder realtidsövervakning 
av patienters vitala värden i framförallt prehospital vård, men kan likaväl användas i primärvård. 
MobiMed Journal är ett beslutsstödsystem för bland annat triagering, bedömning av patienter, 
klinisk dokumentation samt insamling av patientparametrar. Journaldelen är integrerad med flera 
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olika administrativa system, vilket gör att patientdata kan överföras sömlöst. Detta underlättar för 
behandlande sjukvårdspersonal att ge rätt behandling samt sparar tid. 

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

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Om SCHILLER AG
SCHILLER är en global medicinteknologikoncern med huvudkontor I Baar, Schweiz. Företaget 
grundades år 1974 av Alfred E. Schiller. Från sin start i en fyrarumslägenhet, är SCHILLER idag en 
världsledande tillverkade och leverantör av verktyg för hjärt- och lungdiagnostik, defibrillering och 
patientmonitorering samt mjukvarulösningar för den medicinska industrin.

I över fyra decennier har SCHILLER deltagit i kampen mot plötsligt hjärtdöd. När de flesta 
tillverkare fortfarande sålde tung och stor utrustning lanserade SCHILLER ett elektro-kardioskop 
för akutvård som endast vägde en tiondel av konkurrenternas produkter. SCHILLER har utvecklat 
unika produkter så som FRED easyport, världens minsta defibrillator och Fire of Life™, en mjukvara 
som analyserar det autonoma nervsystemet.

Utöver huvudkontoret i Baar (Schweiz) driver SCHILLER excellenscentrum i Österrike, Frankrike 
och Tyskland. SCHILLER-gruppen har 30 dotterbolag, över 1000 anställda och mer än 100 
distributionspartners över hela världen.

Läs mer om SCHILLER på www.schiller.ch
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