
Pharmacolog investerar och säkerställer finansiering

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram i samarbete med
Karolinska universitetssjukhuset. Bolaget utökar även sina marknadsföringsinsatser. Huvudägare garanterar fortsatt finansiering.

Inom ramen för den förnyade affärsidéen avser Pharmacolog investera ytterligare inom utveckling och marknadsföring. Inom marknadsföring kommer fokus
att ligga på att utöka närvaron i Västeuropa samt att intensifiera arbetet med att etablera strategiska partners.

Bolaget kommer även att påbörja produktifieringen av den prototyp som tagits fram i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset genom det avslutade
Vinnovaprojektet ARM (Advanced Reconstitution Module). ARM, med integrerad DrugLog®-teknologi, medför en helt ny och säker validering vid
iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn. Systemet består av en databas med en riskskattning av varje läkemedel. Utifrån angiven
riskskattning värderas vid varje iordningställande om det ska valideras genom manuell dubbelkontroll, streckkodsidentifiering eller DrugLog®-analys.
Aktiviteterna kommer inledningsvis att finansieras med ett banklån till marknadsmässig ränta på motsvarande 5,5 milj SEK som garanterats från
huvudägare.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Finansieringen ger oss möjligheter att vidare förstärka vår organisation och fortsätta våra kommersiella aktiviteter enligt vår
plan. Vidare kommer vi att kunna starta upp viktiga utvecklingsprojekt något tidigare än planerat, något som känns utomordentligt bra. Ju snabbare vi kan
lansera nya lösningar på marknaden desto snabbare kommer vi att uppfylla vår vision om sann individualiserad vård och optimerad läkemedelsanvändning.”

För mer information kontakta

Erik Hedlund, styrelseordförande Pharmacolog i Uppsala AB

E-post: erik.hedlund@beamocular.com

Tel: 070-382 0841

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar
medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska.
 Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och
distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com
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