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iZafe har beviljats patent för styrsystemet till 
läkemedelsroboten Dosell
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag 
inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att Svenska 
Patent- och Registreringsverket PRV idag, 7 april 2020, godkänt och utfärdat ett patent för 
styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.

Den 24 april 2019 uttalade sig Patent- och Registreringsverket positivt till iZafes ansökan och man 
meddelar nu att patent med publiceringsnummer 542287 godkänts och utfärdats idag den 7 april 
2020. Patentet är ett av de godkända patent som skyddar Dosells teknologi för säker medicinering. 
Tillsammans med de övriga immaterialrättsliga skydd som omgärdar Dosell bidrar patentet till att 
stärka iZafe och Dosells position på marknaden. Patentet kommer att vara i kraft fram till den 16 
oktober 2037.

”Det är glädjande att vi idag fått vår patentansökan godkänd. Patentet ger oss ett ännu starkare skydd 
för Dosells teknologi, och stärker därmed ytterligare Dosells position som den marknadsledande 
lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering och hantering.” säger Anders Segerström, VD 
iZafe.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och 
ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra 
larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en 
tryggare vardag.

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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