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Tyska cosinuss° väljer Netmores SIM-
kort för nyckelstudie av Covid-19 
 
Netmore Group AB (publ), global IoT-operatör, får en order på 500 M2M SIM-kort av det 
tyska medtech-bolaget Cosinuss Gmbh. SIM-korten ska installeras i cosinuss° 
LabGateways som, kopplat till öronsensorer, används i en nyckelstudie för att 
observera lägre riskgrupper som sitter i isolering hemma till följd av Covid-19. Affären 
är Netmore M2Ms första inom medicinsk teknologi. 
 

”Vi är mycket glada över att ha tagit oss in i den växande medtech- och 
wellnessektorn, och vi är stolta över att kunna hjälpa cosinuss° i kampen mot 
covid-19. Den initiala ordern om 500 SIM-kort är en god startpunkt, där vi 
självklart hoppas på en lyckad produktlansering som möjliggör fler affärer 
framöver,” säger Erik Hallberg VD på Netmore Group AB.  

 
Netmores SIM-kort kommer användas i cosinuss° LabGateways som, kopplat till 
öronsensorer, används för att observera nyckelparametrar hos låg- och medelriskgrupper av 
Covid-19 som sitter i isolering hemma. Nyckelparametrar som bevakas inkluderar 
kroppstemperatur, blodsyremättnad, samt hjärt- och andningsfrekvens. Målsättningen med 
studien, som är den första av sitt slag, är att minska dödligheten vid pandemier genom att 
upprätthålla en fungerande sjukvård. Den första ordern är på 500 SIM-kort där varje system 
kräver ett SIM-kort. 
 
Om Netmore M2M (Del av Netmore Group AB):  
Netmore M2M erbjuder machine-to-machine (M2M) SIM-kort med omedelbar roaming i 192 
länder. Bolagets erbjudande är kostnadseffektivt och flexibelt då det möjliggör skalbara IoT-
lösningar. Sen introduktionen av Netmore M2M under Q4 2019 har över 100 företag i 14 
länder valt Netmore M2M som leverantör. 
 
Om cosinuss°:  
Cosinuss GmbH är ett certifierat, medicinskt teknologibolag från München, Tyskland, som 
specialiserar sig på mobil, realtidsövervakning av vitala parametrar. För att kunna göra detta 
effektivt utvecklar bolaget sina egna öronsensorer, minidatorer, algoritmer samt mjukvara.   
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