Medicinpåminnare
Prislista för kommuner och omsorgsorganisationer
(gäller fr.o.m. 180101 till 191231)
Artikelnummer:

Produkt:

Pris:

1000
3000
5000

Careousel Mk3*
1299 kr
Careousel Advance*
1449 kr
Careousel Advance GSM** 1949 kr

Prevent 299kr/månad

4000

Medido***

Prevent 1200kr/månad

100

MiniTell (fickdosett)

0 kr

Pris för abonnemang****

400 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 Careousel Advance GSM tillkommer möjligheten till medicinuppföljning och att göra
inställningar på distans. Detta görs i det molnbaserade uppföljnings- samt kommunikationsverktyget Posifon Prevent.
***Medido erbjuds enbart som en tjänst i abonnemangsform. Medido är alternativet för de som
har dosförpackade läkemedel i påse (ApoDos). I abonnemanget ingår enheten med alla sina
tillbehör samt tillgång till Posifon Prevent.
****I abonnemangskostnaden för Posifon Prevent ingår:
•
•
•
•
•
•

SMS-påminnelse till valda personer om medicinen inte tas i tid samt möjlighet att få
driftsrelaterade larm från Medido.
Möjligheten att göra inställningar av tjänsten på distans via ett webbgränssnitt, t ex för
att förbereda inför patientbesök eller vid ändrad medicinplan/dosering.
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
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Sven Hultins Gata 9C
412 58 Göteborg
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Bankgiro 231-0449
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Tillbehör
Careousel, 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)

19 kr
15 kr
25 kr
1 099 kr
49 kr

Careousel Advance & Advance GSM
1190
Extra dygnsskivor 3 pack
1215
Extra medicinkassett med lock
1045
Doseringsbricka
(för enkel iläggning i hela kassetten)
Careousel MK3
1009
1042

Extra dygnsskivor 3 pack
Extra medicinkassett med lock

Medido
4011

Tejp för sammansättning av medicinrullar

Övrigt
1050

Läkemedelstång

39 kr
99 kr
199 kr

39 kr
99 kr

Kommer inom kort

199 kr

Utbildning och andra tjänster
Utb
Utbildning halvdag (exkl resa)
Utb
Utbildning heldag (exkl resa)
Upp
Uppstartshjälp - Posifon Prevent per abonnemang

6 000 kr
10 000 kr
250 kr

Alla priserna är exkl moms, fraktkostnad tillkommer.
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