
 

 

Cyto Cord-gruppen och MedicPen AB har inlett ett samarbete 

Cyto Cord-gruppen är en ny leverantör av medicinska och kliniska tjänster för 
patientutbildning och information, specialiserade lokala och internationella 
konsulttjänster som stöds av telemedicin- och e-hälsotjänster och leverantörer samt 
minimalinvasiva behandlingar och specialoperationer. De driver även en klinik för hälsa 
och fertilitet hos par där man erbjuder konsulttjänster, kliniska undersökningar och 
behandlingar med fokus på fertilitet och reproduktion (för både män och kvinnor), 
medicinska minimalinvasiva lösningar för sexualitet och skönhet inom dagkirurgi samt 
åldersförebyggande behandlingar och stödbehandlingar för livskvalitet och 
prestationer. 

Cyto Cord-gruppen kommer att börja sälja MedicPens portabla tablettdispenser 
Medimi på privatkliniken Szent Gellért i Budapest för att göra det enklare för 
patienterna att dosera sina läkemedel korrekt.  

”För mig är detta ett stort genombrott i Ungern, där vi verkligen kan hjälpa patienterna 
till ett bättre liv med hjälp av Medimi. Alla tabletter som matas ut från Medimi 
registreras så att man kan spåra varje enskild tablett. Det gör det lättare för patienten 
själv, läkaren, sjukvårdspersonalen och anhöriga att följa upp behandlingen. Medimi 
lämpar sig mycket bra för Cyto Cord-gruppen och Szent Gellért-kliniken i Budapest tack 
vare deras patientklientel och hur organisation är uppbyggd. Jag ser en ljus framtid för 
oss inom privatklinikerna i Ungern”, säger Anders Skarman, CEO på MedicPen. 

”Människor som inte följer sin behandling får dåliga hälsoresultat. Vår mission är att bli 
en världsledande leverantör av lösningar inom hälsovård genom att sätta våra 
patienter i första rummet i allt det vi gör. Vårt mål är att Cyto Cord Group ska vara det 
självklara valet för både patienter och vårdpersonal.”, säger dr Zoltán Magyar, CEO på 
CytoCord Plc i Ungern, chef för avdelningen för obstetrik och gynekologi.  

Cyto Cord-gruppen ordnar alla praktiska detaljer för EU-medborgare som vill få 
medicinsk vård i världsklass i Ungern och andra Europeiska länder. Cyto Cord-gruppen 
bokar ett inledande konsultationsmöte mellan patienten och läkaren i utlandet och 
bokar sedan in själva ingreppet och ordnar allt som behövs för resan. Vad gäller själva 
ingreppet förhandlar klienten direkt med kliniken, till exempel Szent Gellért-kliniken i 
Budapest http://www.saintgellert.com/ 

 
Kontakt:  
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige 
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60. 
Eller besök www. medicpen.com 
 


