Om Posifon
Posifon AB är marknadsledande i Sverige på GPS-larm och medicinpåminnare. Vi är
ett kundnära innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder,
familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna
sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Vi är övertygade om att trygghet och
självständighet ger högre livskvalitet.

Posifon Medido

Posifon möjliggör helhetslösning för
medicinintag
Posifons medicinpåminnare Careousel är en medicinteknisk
produkt som funnits i Sverige i 25 år och är förskrivningsbar i
majoriteten av Sveriges hjälpmedelscentraler. Careousel är
vetenskapligt utvärderad samt rekommenderat av bland annat
Demensförbundet.
Medido och Careousel ger förutsättning för ﬂexiblare schemaläggning för omsorgspersonal
genom att medicinering säkerställs och underlättas av medicinpåminnare.
Medicinpåminnarna möjliggör direktuppföljning på distans, vilket minimerar avvikelser och
bidrar till en bättre följsamhet av medicineringen. Vetenskapliga studier med Careousel har
påvisat att såväl patienter som anhörigas livskvalité ökade. 96% av de anhöriga och 86% av
användarna kände mindre oro kopplat till medicineringen.
Samhällsekonomiskt bidrar medicinpåminnarna till bättre följsamhet av mediciner, vilket
minimerar under- och övermedicinering samt de kostnader som faller inom ökade
sjukvårdsresurser på grund av onödiga sjukhusinläggningar. För kommuner kan icke
omsorgsnära tid kan minskas i form av administration och körtider med mera.
Posifons Medido är medicinpåminnaren som ger ökad frihet, självständighet och
livskvalitet för dig som vill ha en påminnelse och ett förenklat sätt att hantera dina
mediciner.
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Rätt medicin i rätt tid

Medido är Posifons intelligenta medicinpåminnare för apodosanvändare och de som tar
medicin i ﬂer former. När det är dags att ta medicinen påminner Medido dig via ljud och
ljus. Medicinen blir tillgänglig genom ett enkelt knapptryck men endast vid det planerade
dostillfället. Medido hjälper dig även att öppna apodospåsen om så önskas. I displayen
kan även valda meddelanden visas för att påminna om annat. Med Medido kan behörig
person mata ut apodospåsar på distans, om oförutsedda händelser sker eller om du har
behov av att ta med medicin när du lämnar hemmet.
Då apodosrullen är inlåst hindras obehöriga att ta del av din medicin och övrig
information. Medido varnar om någon försöker komma in i enheten på ett felaktigt sätt.
Medido har allt som krävs för att kvalitetssäkra tjänsten. Det enda som behövs är att
ansluta till en elkontakt. Medido klarar sig i 24h på det inbyggda batteriet.

Medido är liten, behändig
och kan därför transporteras
smidigt. Med batteridrift
sparas inställningarna och
enheten kan användas
under resan.

Medido säkerställer att du
får rätt ApoDospåse i rätt
tid. Medido registrerar
medicinavvikelser och
skickar meddelande till
vald mottagare.

Posifon Prevent är ett enkelt molnbaserat uppföljnings- samt kommunikationsverktyg
som fungerar tillsammans med både Medido och Careousel, en intelligent dosett.
Genom att använda sig av Medido samt Careousel ihop med Posifon Prevent möjliggörs
en helhetslösning för medicinhantering som tillgodoser allas behov.
Genom att Posifon Prevent är molnbaserat kan behörig person göra inställningar i din
medicinplan för att underlätta medicinhanteringen via såväl dator, surfplatta och
mobiltelefon. Posifon Prevent gör det enkelt att ändra inställningar och skräddarsy
funktionalitet efter dina behov. Via Posifon Prevent kan behörig följa de åtgärden som
gjorts vid medicinhantering.
Medido registrerar när du tar din medicin samt skickar sms-meddelande vid avvikelser
till utvald person när medicin inte har tagits.

Medido används i stor skala
i centrala Europa, där den
marknadsförs av Philips.
Även i Norge används
Medido med stor
framgång.

Posifon Prevent ger förutsättningar för att ansluta andra enheter för att ytterligare
stärka och kvalitetssäkra vårdtjänster för dig med kronisk sjukdom. Bland annat
termometer, spirometer och blodtrycksmätare kan integreras. I Posifon Prevents enkla
app kan du får en god insyn i ditt hälsotillstånd samtidigt som det kan följas upp av
vårdgivaren.

Lagring:

En rulle - 125 påsar

