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Medicinpåminnare  
 

Prislista riktad mot privatpersoner 
(gäller fr.o.m. 180101 till 191231) 
 

 
Artikelnummer: Produkt:  Pris inkl moma: Pris för abonnemang**** 

 
1000 Careousel MK3* 1 799 kr 
3000 Careousel Advance* 1 949 kr 
5000 Careousel Advance GSM** 2 549 kr Prevent**  299 kr/månad 

2 549 kr   Adminportal** 149 kr/månad 
 
 

100 MiniTell (fickdosett)   500 kr 
 

 
Tjänsten Medido, som erbjuds de som har dosförpackad medicin i påse, säljs inte 
till privatpersoner, utan bara till vård- och omsorgsgivare. Kontakta din kommun 
om du anser dig ha behov av funktionen. Om kommunen inte vill erbjuda 
funktionen så kan du kontakta oss för vidare råd om hur du ska agera. 
 

 

Tillbehör 
 
Careousel, alla modeller 
1141  Tippskål för enkelt    1 499 kr 
  tagande av medicinen 
1215  Extra medicinkassett med lock       119 kr 
1232  Doseringstratt        69 kr 
  (för enkel iläggning i ett fack) 
1045  Doseringsbricka      269 kr 
  (för enkel iläggning i hela medicinkassetten) 
1050  Läkemedelstång      249 kr 
 
1190  Extra dygnsskivor 3 pack           49 kr 
1034  Extra nyckel         25 kr 
1041  Extra ordinationskort        25 kr 
1018  Extra Instruktionsbok        39 kr  
 
 
Alla priserna är inkl moms, fraktkostnad tillkommer. 
 
* Vid köp av en Careousel ingår en medicinkassett, en bruksanvisning, en nyckel,  
ett ordinationskort och tre dygnsskivor.  

http://www.posifon.se/
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**Med Careousel Advance GSM tillkommer möjligheten att även kunna påminna via sms samt 
att kunna göra inställningarna av enheten via dator eller telefon. Detta görs antingen i det 
molnbaserade uppföljnings- samt kommunikationsverktyget Posifon Prevent. Detta används 
vanligtvis av kommuner och erbjuder fler funktioner, såsom telefonpåminnelse av förinspelade 
röstmeddelande. Alternativt används en enklare administrationsportal som bara erbjuds till 
privatkunder.  

I abonnemangskostnaden för Posifon Prevent ingår:  

• SMS-påminnelse till valda personer om medicinen inte tas i tid samt möjlighet att 
påminna användaren via förinspelade telefonmeddelanden.  

• Möjligheten att göra inställningar av enheten på distans. 
• Telefonabonnemang med roaming för bästa möjliga täckning i hela Sverige. 
• Trafikavgifterna på mobilnätet 
• Tillgång till systemets alla tjänster för medicinuppföljning. Prevent är byggt för 

systematisk uppföljning av läkemedelsfördelning och medicinsignering i enlighet med 
kraven på IT- och patientsäkerhet inom vård-och omsorg.  

• Support via mail och telefon, vardagar mellan 08.00-17.00 
 
I abonnemangskostnaden för den enklare administrationsportalen ingår: 
 
• SMS-påminnelse till valda personer om medicinen inte tas i tid (på engelska). 
• Möjligheten att göra inställningar av enheten på distans. 
• Telefonabonnemang med roaming för bästa möjliga täckning i hela Sverige. 
• Trafikavgifterna på mobilnätet 
• Support via mail och telefon, vardagar mellan 08.00-17.00 

 

http://www.posifon.se/

