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Sprint och MedicPen med M2M DataSmart meddelar att Medimi Healthcare 
Managements produkter är tillgängliga på marknaden i USA 

 
Las Vegas (1 mars, 2016) I dag meddelar MedicPen AB, Sprint och M2M DataSmart den goda 
nyheten att MedicPens bärbara tablettdispenser Medimi har godkänts för användning i Sprints 
nätverk.  Medimi har tagits fram med säkerheten i fokus och hjälper användaren att dosera rätt. 
Medimi används också vid kliniska prövningar för att förbättra följsamhet. Det är också en säker, 
effektiv och hälsoekonomisk metod för dosering av specialist  läkemedel.   
 ”Vi har fått bekräftat att Medimi är godkänt för lansering i USA”, säger Anders Skarman, VD för 
MedicPen. ”Det ska bli spännande att inleda ett samarbete med Sprint, USAs fjärde största telekom 
bolag. Att lansering sker här på HIMSS* med ett så stort bolag ger oss en väldigt bra start. De är en 
av de största leverantörerna av kommunikationstjänster i USA. Tillsammans med M2M DataSmart har 
vi byggt upp ett starkt partnerskap för vårt behov av nätverksanslutning i USA.  Vår produkt hjälper 
patienterna att ta rätt dos vid rätt tidpunkt. Tablettutmatningarna registreras så att man kan spåra varje 
individuell tablett. Det gör det lättare för både patienterna, sjukvårdspersonalen och anhöriga att följa 
upp behandlingen. Jag ser en ljus framtid i USA”. 
 
 ”Vi på Sprint är glada över att få vara med och lansera den här innovativa produkten tillsammans med 
MedicPen och M2M DataSmart” säger Scott Kalinoski, VD för Sprint Wholesale & Emerging Solutions.  
”Genom Internet of Things  har Medimi blivit ett oumbärligt verktyg för patienterna att kunna spåra hur 
de använder sina läkemedel.” 
 
”Vi på M2M Datasmart har alltid haft som mål att göra M2M enkelt att förstå och använda för våra 
kunder. Om Internet of things  ska bli verklighet måste vi ta fram ett integrerat och lättillgängligt system 
av maskinvara, sändningstid och övervakningsplattformar till ett överkomligt pris”, säger Steve Myers, 
vice VD med ansvar för affärsutveckling hos M2M DataSmart. 
 
*Healthcare Information and Management Systems Society 

 
OM MEDICPEN 
MedicPen var först i världen med en datoriserad tablettdispenser som var specialanpassad för 
läkemedelsindustrin.  Produkten ger optimal läkemedelsdosering vid kliniska prövningar och hjälper 
patienten att följa sitt läkemedelsschema.  
Kontakt:  
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)35-
100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 
 
 
 
OM M2M DATASMART 
M2M DataSmart är en leverantör av trådlösa datatjänster för den framväxande marknaden inom 
maskin till maskin (M2M) och sakernas internet (Internet of things, IoT). Företagets kärnverksamhet 
är billiga M2M-abonnemang som anpassas individuellt för ett program. M2M DataSmart förkortar 
tiden till marknaden genom att vägleda kunderna i valet av CDMA-modul, erbjuda testkonton och 
hjälpa till med att godkänna programmet på Sprints nätverk. M2M DataSmart är ett privatägt bolag 
med säte i Del Mar i Kalifornien. Mer information finns på www.m2mdatasmart.com och 
www.iotsmartlabs.com. 
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