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Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro 
AS i Norge
Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således 
officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden.

”Vi är glada att samtliga av våra tester på nya Dosell framgångsrikt slutförts och ser fram 
emot att från och med idag officiellt presentera nya förbättrade Dosell för alla norska 
kommuner. Läkemedelsroboten kommer framöver att bli en prioriterad produkt i Hepros 
produktportfölj. Vi kan nu äntligen påbörja försäljningen, vilket vi ser fram emot.” 
Säger Geir Tore Jakobsen CEO, Hepro AS

Då Dosell är en medicinskteknisk produkt som kräver hög säkerhet och funktionalitet så har samtliga 
av våra partners genomfört egna interna kontroller av hårdvara och mjukvara samt säkerställt alla 
integrationer och larmhantering. Efter implementationen av den första versionen av Dosell uppstod 
vissa tekniska utmaningar. De problem som utmaningarna föranledde har gjort att kraven på tester 
och kvalitetssäkring blivit mycket höga för att godkännande av produkten ska kunna ges. Dosell har 
fått denna kvalitetsstämpel efter att Hepro nu givit sitt godkännande, läkemedelsroboten Dosell är 
därmed godkänd för den skandinaviska marknaden.

”Dessa tester har tagit längre tid än prognoserat. Samtidigt är vi väldigt glada över att 
jobba med så pass seriösa partners som gör gedigna egna kontroller för att säkerställa 
samtliga delar. Hepro AS har varit en mycket viktig partner för oss i utvecklingen och 
testandet utav Dosell 2.0 och det känns fantastiskt bra att produkten nu är säkerställd i 
alla led.” Säger Anders Segerström, CEO iZafe Group AB.
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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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