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Careium AB lägger order på 40 stycken Dosell, en 
svensktillverkad läkemedelsrobot.
iZafe Group meddelar härmed att Careium AB före detta Doro Care beställer fyrtio stycken 
läkemedelsrobotar Dosell.

”Det är kul att arbeta med några av de bästa inom automatiserad läkemedelsdosering, 
Dosell kommer frigöra mer tid för patientkontakt under hembesök och spela en 
avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för hemtjänstkunder.” säger Nikola Josevski, 
Project Manager Careium AB

Careium tidigare Doro Care är marknadsledande med ny innovation i Sverige och Norge samt en av 
de ledande aktörerna i Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av 
de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa 
lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför 
hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser 
på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med 
trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, 
elektroniska lås, läkemedelsrobotar etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget 
tillhandahåller en komplett digital larmkedja.
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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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