
UW Health beställer två
WasteLog™-system
University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, har beställt två WasteLog™-
system till sitt center i Madison. Teamet som arbetar med förebyggande av
narkotikasvinn vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering av de första två
enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöden. En framgångsrik utvärdering
kommer att leda till ytterligare beställningar av WasteLog™ för andra anläggningar inom
UW Health.

WasteLog™ kommer i första hand att användas för verifiering av returnerade narkotiska
läkemedel från avdelningar med hög risk och stor användning. Kontroll av läkemedelsavfall är
en viktig del i hanteringen av läkemedelssvinn, ett växande problem inom det amerikanska
hälsovårdssystemet.

WasteLog™-systemet kommer också att användas för ett pilotprogram med Heliometrics
analysprogram. All data från WasteLog™ kommer att tillhandahållas elektroniskt till
Heliometrics för att inkluderas i deras algoritmer som används för att upptäcka
läkemedelssvinn. Detta tillför data som idag saknas för att komplettera analysen.

"Denna WasteLog™-order ger Pharmacolog en möjlighet att vara en del av ett prestigefyllt
universitetssjukhus och tillhandahålla värdefull information för att förbättra sjukhusets program
för att förhindra läkemedelssvinn” säger Steve Maiorano, säljchef, Pharmacolog USA Inc.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: per.persson@pharmacolog.se
Tel: 073-746 44 61

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid
beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och
säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga
injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att
minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som
används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att
förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp,
DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50
eller via ca@mangold.se.

http://pharmacolog.com/our-solutions/druglog/
http://pharmacolog.com/our-solutions/wastelog/
http://pharmacolog.com/our-solutions/preplog/
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