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Italienska dospåsemarknaden börjar ta fart
iZafe Group (publ.) Meddelar här med att partner Remedio har sålt in sitt koncept till 12 apotek som
på kort tid har 2 000 aktiva kunder som får sina mediciner på dospåse.
”Att få medicinen på dospåse är helt nytt för den italienska marknaden och vårt koncept bygger på att
lokala apotek köper in en maskin för att kunna möjliggöra för sina kunder att få medicinen levererad
på dospåse. Vi har nu på kort tid lyckats installera maskiner för packning av medicin på dospåse i 12
apotek. Dessa apotek har i sin tur fått 2 000 av sina kunder att börja få sina mediciner levererade på
dospåse. Av dessa så är ca 95% användare på vårdhem. Vi har just nu en takt på 2 nya apotek i
månaden som installerar en maskin.
Vi kommer nu att aktivt börja sälja Dosell till dessa kunder, men vi kommer även att starta tester för
att introducera företagsversionen av Dosell, eftersom de flesta av våra kunders patienter nu befinner
sig på vårdhem." säger Alessando Iadecola, VD Remedio S.R.L.
”Att få upp flera apotek som börjar paketera medicinerna i dospåse är helt avgörande för Dosell som
bygger på att man laddar läkemedelsroboten med dessa dospåsar. Det ska bli spännande att följa
utvecklingen på den italienska marknaden där den nu äntligen börjar ta fart. Extra roligt att så många
vårdhem börjar visa intresse för att få medicinen på dospåse, då det finns 3 000 vårdhem med över
300 000 sängplatser i Italien.” säger Anders Segerström, VD 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: info@fnca.se. Ytterligare information finns på
www.izafe.se/investor-relations/.
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