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Ortivus och Bexencardio tecknar ett exklusivt 
distributöravtal

Ortivus AB och OsatuS. Coop / Bexencardio har beslutat om samarbete genom ett exklusivt 
distributöravtal för Norden, Irland och Storbritannien. Avtalet ger Ortivus möjligheten att 
erbjuda Bexencardios defibrillatorer, som tillsammans med MobiMed utgör en 
konkurrenskraftig helhetslösning för prehospital vård och primärvård.

Genom detta distributörsavtal får Ortivus möjligheten att komplettera sina offerter med 
Bexencardios defibrillatorer REANIBEX, som är kompakta, robusta och intuitiva. Avtalet är exklusivt 
och innefattar Norden, Irland och Storbritannien. Bexencardios defibrillator kommer att offereras 
som ett komplement till MobiMed, vilket betyder att Ortivus nu kan leverera en lösning med 
svåröverträffad modularitet.
 
“Vi är väldigt glada över detta avtal eftersom vi nu kan erbjuda ett ännu bredare spektrum av 
funktionaliteter för att möta våra kunders behov. MobiMed och REANIBEX utgör en väldigt 

 säger konkurrenskraftig helhetslösning som kommer att hjälpa våra kunder i kritiska situationer.”
Reidar Gårdebäck, VD, Ortivus.
 
Avtalet ger också Ortivus möjligheten att erbjuda Automatiserade Externa Defibrillatorer (AEDs) 
från Bexencardio som fristående enhet. Något som är värdefullt för kunder som ser efter 
produkter för allmän säkerhet.
 
”Detta partnerskap faller sig naturligt då teknologier från Ortivus och Bexencardio kan arbeta 
tillsammans för att uppnå konkurrenskraftiga helhetslösningar för prehospital vård och primärvård” 
Säger Maria Cerezal, Försäljningschef, Bexencardio.
 
Samarbetet innefattar även mjukvaruintegrationer så att behandlingsdata från REANIBEX sömlöst 
kan överföras till MobiMed monitor och journal.
 
För mer information, kontakta:
Reidar Gårdebäck, VD Ortivus AB, telefon +46 70 888 11 81
email: reidar.gardeback@ortivus.com
 
Maria Cerezal, Försäljningschef OSATU – Bexencardio, telefon +34 943 17 02 66
email: mcerezal@bexencardio.com

Om Ortivus AB
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 
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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

Om Bexencardio
Bexencardio grundades 1980 och är den enda spanska producenten av defibrillatorer, med ett 
distributörsnätverk i över 100 länder.
 
Vi designar, utvecklar och producerar utrustning av högsta kvalitet med den mest moderna 
teknologin. Vi hjälper vårdgivare att ta hand om människors hälsa och att rädda liv. Bexencardio 
erbjuder flera produkter, från enkla AED:er till avancerade multimonitorer/defibrillatorer.
 
Vår vilja att främja teknologisk innovation, kontinuerlig utveckling, kundservice och många års hårt 
arbete har givit oss en stark position på den konkurrensutsatta och krävande världsmarknaden för 
defibrillatorer.
 
Läs mer om Bexencardio på www.bexencardio.com
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