
Pharmacolog tecknar avtal med Capstone Health Alliance om
försäljning i USA
Pharmacolog AB har tecknat e  avtal med Capstone Health Alliance om a  inleda e  långsik gt samarbete gällande försäljning i USA. Capstone
Health Alliance är en av landets största regionala inköpsorganisa oner (G PO).

Avtalet innebära a  båda parter kommer a  samarbeta när det gäller försäljning av WasteLog® systemet ll Capstones medlemmar. Capstone
representerar över 300 sjukhus i 23 stater och har över 25 000 medlemmar verksamma inom öppenvården. Capstone innehar också över 800
kontrakt och representerar mer än 400 leverantörspartners. Deras omfa ande por ölj innebär betydande besparingar för sjukvården. A
Capstone nu lägger ll WasteLog i sin por ölj innebär e  vik gt för a  hjälpa sina medlemmar a  hi a den lösning som de behöver för a
bekämpa Drug Diversion.

Jeffrey Marton, försäljningschef för Nordamerikamarknaden kommenterar "Sedan jag var började hos Pharmacolog har jag målmedvetet sökt
e er lämpliga s. k. Group Purchasing Organisa ons (GPO:er) som kan hjälpa ll a  posi onera WasteLog® som e  vik gt verktyg för a  bekämpa
Drug Diversion här i USA. Jag är mycket nöjd med a  ha tecknat e  avtal med Capstone Health Alliance och a  WasteLog® enheten ska vara en
del av deras GPO-por ölj. De a kommer a  öppna nya affärsmöjligheter för Pharmacolog när vi satsar och växer här i USA.”
 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

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

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.


