
PrepLog™ väcker stort intresse på GERPAC
Organisation GERPAC håller just nu sin årliga konferens i Hyères, Frankrike. GERPAC strävar efter en säker hantering av toxiska
droger där kvalitetskontroll av beredda cellgifter är en stor och viktig del. Pharmacolog ställer ut tillsammans med Pharmed
SAM och presenterar PrepLog™ konceptet för första gången.

GERPAC (Group of Evaluation and Research for Protection in Areas Under Control) grundades 1998 och består av sjukhusapotekare,
universitetslärare och forskare med syfte att främja tekniker och färdigheter som krävs tillreda toxiska läkemedel på ett, för både personal och
patient, säkert sätt. Stort fokus läggs på att sprida kunskap och best-practise när det gäller förfaranden för beredning av sterila och icke-
sterila mediciner. Konferensen 2019, 2-4 oktober, är den 22 i ordningen och besöks av drygt 400 delegater från i huvudsak Frankrike.
PrepLog™ från Pharmacolog - som visas för första gången på GERPAC - möjliggör en unik kvalitetskontroll av beredda cellgifter, helt
integrerad med det preskriptionssystem som används vid kliniken.

Kent Öbrink, säljchef Pharmacolog kommenterar: ”GERPAC är kanske den viktigaste konferensen i södra Europa och därför är det extra roligt
att kunna visa PrepLog™ här för första gången. Intresset är stort och kommentarerna väldigt positiva. DrugLog® som snabbt och effektivt
verifierar ett berett läkemedels koncentration och identitet används idag vid ett antal sjukhusapotek i Frankrike. Det PrepLog™ ger utöver det
är ett snabbt och smidigt arbetsflöde med full integration och spårbarhet. Något som är viktigt då beredning av cellgifter kan liknas vid en
industriproduktion där integration och bra arbetsflöde är avgörande för en säker och effektiv hantering.”
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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. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.


