
Tester i Karlskrona och Mainz avslutade

De tester av DrugLog® som genomförts vid sjukhusapoteket i Mainz respektive Karlskrona är nu avslutade. Resultaten visade på hög
noggrannhet i systemet men också på ett behov av anpassade interna rutiner på apoteket vid tester av de färdigställda läkemedlen.

Sjukhusapoteken vid Mainz och Karlskrona har under vintern genomfört ingående tester av DrugLog®. Vid apoteket i Karlskrona användes systemet för
kontroll av beredning med cellgifter och i Mainz kontrollerades ett 10 tal potenta läkemedel som färdigställs vid apoteket för vidare distribution till sjukhuset,
dock inga cellgifter.

Testerna har visat att DrugLog® systemet levererar robusta och repeterbara mätresultat. Även erkänt svåra substanser som traditionellt inte gått att mäta
med ljusabsorptionsspektroskopi har DrugLog® med stor noggrannhet kunna identifiera och koncentrations bestämma. Testerna har också givit värdefull
och ingående kunskap om arbetsprocesser och rutiner vid sjukhusapotek samt en insikt om hur dessa kan behöva justeras och utvecklas för att säkerställa
att beredningen blir korrekt. Dessa viktiga lärdomar kommer nu att byggas in i nästa mjukvaruversion av DrugLog®. Pharmacolog fortsätter dialogen med
både Karlskrona och Mainz och arbetar vidare med mjukvaran för att systemet skall erbjuda ytterligare stöd under själva beredningsprocessen.

Mats Högberg VD kommenterar: ”Samarbetet med Mainz och Karlskrona har varit givande för båda parter. Vi kan konstatera att systemet har en hög
noggrannhet och att vår egna mjukvarulösning kombinerat med noggrann spektroskopi ger unika möjligheter. Vidare kan vi konstatera att användningen av
DrugLog® också givit insikter på sjukhusapoteken om arbetsmetodik och fördelen med att kontrollera slutresultatet.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

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 är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första
produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration.
Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och
distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com
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