Medicinpåminnaren Careousel
Prislista för kommuner och omsorgsorganisationer
(gäller fr.o.m. 170101 till 171231)

Artikelnummer:

Produkt:

1000
3000
5000
Kommer inom kort
Kommer inom kort

Carousel Mk3*
Careousel Advance*
Carousel GSM**
Carousel GPRS***
Carousel Bluetooth***

Pris exkl moms:
1299 kr
1449 kr
1949 kr
xx kr
xx kr

Alla priserna är exkl moms, fraktkostnad tillkommer.
* Vid köp av en Careousel, oavsett modell, ingår en medicinkassett, en bruksanvisning, en
nyckel, ett ordinationskort och tre dygnsskivor.
**Med GSM enheten tillkommer, förutom ovanstående, möjligheten att kunna meddela anhörig
via SMS om medicinen tas eller ej samt att förändra enhetens inställningar på distans, t ex vid
ändrad dosering eller för att förbereda inför patientbesök. Det tillkommer en
abonnemangskostnad om 299 kr/månad. I denna avgift ingår:
•
•
•
•
•

SMS påminnelse samt förenklad administration enligt ovan.
Telefonabonnemang med roaming för bästa möjliga täckning i hela Sverige.
Trafikavgifterna på mobilnätet
Tillgång till Posifon Prevent, som är byggt för systematisk uppföljning av medicinsignering i enlighet med kraven på IT- och patientsäkerhet inom vård-och omsorg.
Support via mail och telefon, vardagar mellan 08.00-18.00

Det går även att köpa GSM enheten med SMS påminnelse utan Posifon Prevent vilket då
kostar 149 kr/månad.
***De nya enheterna med GPRS eller Bluetooth kommer kunna administreras från en app
samt enklare integreras med andras system och mjukvaror. Beräknad lansering under andra
kvartalet 2016.

Kontakta gärna oss på Posifon AB för att få veta mer.

Posifon AB är sedan november 2015 exklusiv distributör av Pharmacells produkter i Sverige.
Posifon AB
Sven Hultins Gata 9C
412 58 Göteborg

Tel: 031 360 8770
sales@posifon.se

Org.nr 556744-3964
Bankgiro 231-0449
www.posifon.se

Tillbehör
Alla modeller
1034
1041
1018
1141
1232

Extra nyckel
Extra ordinationskort
Extra Instruktionsbok (ange modell)
Tippskål för enkelt
tagande av medicinen
Doseringstratt
(för enkel iläggning i ett fack)

Careousel Advance & Advance GSM
1190
Extra dygnsskivor 3 pack
1215
Extra medicinkassett med lock
1225
Extra medicinkassett med lock
och 3 stycken dygnsskivor
1195
Extra medicinkassett utan lock
1045
Doseringsbricka
(för enkel iläggning i hela kassetten)
Careousel MK3
1009
1042
1043
1044

Extra dygnsskivor 3 pack
Extra medicinkassett med lock
Extra medicinkassett utan lock
Extra medicinkassett med lock
och 3 stycken dygnsskivor

16 kr
9 kr
25 kr
999 kr
39 kr

29 kr
79 kr
105 kr
39 kr
179 kr

29 kr
79 kr
39 kr
105 kr

Alla priserna är exkl moms, fraktkostnad tillkommer.

Posifon AB är sedan november 2015 exklusiv distributör av Pharmacells produkter i Sverige.
Posifon AB
Sven Hultins Gata 9C
412 58 Göteborg

Tel: 031 360 8770
sales@posifon.se

Org.nr 556744-3964
Bankgiro 231-0449
www.posifon.se

