
Genombrott i USA - NewYork Presbyterian väljer DrugLog®
(rättelse: i tidigare PM uteblev ordervärde, det har nu
kompletterats nedan)
NewYork Presbyterian har efter omfattande utredning valt DrugLog® för att kontrollera returer av narkotiska preparat.  Avtalet
omfattar totalt 5 DrugLog® enheter. Affären beräknas vara värd totalt 2 milj SEK över en tvåårsperiod. Installation kommer att
ske under andra kvartalet 2019.

NewYork Presbyterian (NYP), en av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor med 7 sjukhus på Manhattan i New York, har efter en omfattande
utvärdering valt att beställa totalt 5 stycken DrugLog® enheter till sina anläggningar i New York. Affären beräknas vara värd totalt 2 milj SEK
över en tvåårsperiod. DrugLog® kommer att användas till att verifiera att återlämnade narkotiska preparat inte bytts ut eller manipulerats och
ingår som en del i NYPs övergripande program för att förhindra Drug Diversion. Innan NYP beslutade sig för DrugLog® har de under året
genomfört en omfattande utvärdering av samtliga system som finns tillgängliga på marknaden för screening av returnerade droger.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt stolta att NYP väljer att implementera DrugLog® i sitt program för att förhindra Drug Diversion.
Detta innebär ett enormt genombrott för DrugLog® och Pharmacolog och öppnar upp fantastiska affärsmöjligheter på den amerikanska
marknaden. Det har varit en lång process, mycket beroende på att NYP valde att genomföra omfattande tester av samtliga system på
marknaden, innan de slutligen bestämde sig för DrugLog®. Vi har arbetat långsiktigt och målmedvetet i vår satsning mot USA och teamet har
gjort ett enastående bra arbete för att ro denna affär i hamn.”

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21

This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was
submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on April 1st, 2019 at 17:15.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company's first product,
DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog's long-
term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug.
Further information regarding the company is available at www.pharmacolog.com. The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which
can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.


