
Pressinbjudan: MedicPen deltar i digital visningslägenhet i Landskrona

Allt fler med stora omsorgsbehov vill bo kvar hemma så länge som möjligt vilket kräver ny teknik och nya lösningar. Den 1 mars invigs därför
i Landskrona en visningslägenhet med de senaste digitala välfärdstjänsterna och tekniska lösningarna. MedicPen kommer genom
samarbetspartnern Telenta AB att finnas på plats för att visa intelligent välfärdsteknologi och demonstrera läkemedelsdispensern
Medimi®Smart.

Landskrona stads omsorgsförvaltning, Landskrona Energi AB och Landskronahem AB har gemensamt utformat en särskild lägenhet där både personal och
biståndssökande ska kunna se och känna på ett urval av de olika digitala välfärdsprodukter som finns på marknaden. I lägenheten har olika tekniklösningar
installerats.

MedicPen deltar i visningslägenheten genom samarbetspartnern Telenta AB för att demonstrera Medimi®Smart – en stationär läkemedelsrobot som
påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och som även kan hantera behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har
behov av detta. Medimi®Smart kan även hantera påminnelser för upp till sex olika mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor och
flytande läkemedel. Medimi®Smart skickar också larm till omsorgspersonal om patienten inte tar sin medicin.

- Med hjälp av nya digitala välfärdstjänster och tekniska lösningar som Medimi®Smart kan vi möta de utmaningar som vården och omsorgen står inför. Vi
ser fram emot att tillsammans med vår samarbetspartner Telenta demonstrera hur vår teknik kan bidra till att fler med stora omsorgsbehov får möjlighet att
bo kvar hemma längre, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Välkommen på visning!

När: Den 1 mars klockan 11-12.

Var: Landskrona, Koppargården 1 B, våning 5, hiss finns.

Förutom MedicPen och Telenta finns även representanter från Landskrona stad, Landskrona Energi och Landskronahem på plats för att demonstrera hur de
senaste digitala välfärdstjänsterna kan bidra till att fler kan bo kvar hemma längre.

Den 22 januari i år meddelande MedicPen att ett Letter of Intent undertecknats med Telenta AB. Telenta erbjuder fler vårdande minuter genom produkter och
tjänster till vård- och omsorgsgivare i Sverige som möjliggör kommunikation mellan fysiska produkter och larmsystem. Syftet med samarbetet är att erbjuda
svenska kommuner och privata vårdföretag ett unikt medicinhanteringssystem, en IoT-lösning, genom att sammanlänka Telentas teknologi med MedicPens
Medimi®Smart.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215.

Eller besök www.medicpen.com

Telenta AB, Robert Isacsson, Eftermarknadsansvarig, Direktnummer: 0766–362409, Mejladress: robert.isacsson@telenta.se.

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade
innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.


