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MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som 
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; 

konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus. 
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MedicPen genomför första leveransen av tablettdispensern Medimi® till 
familjeapoteket.se 
Nu i veckan går den första leveransen av tablettdispensern Medimi® till Sveriges första internetbaserade 
apotek, Familjeapoteket.se. Det är den första leveransen till en återförsäljare som säljer direkt till 
konsumenter och därigenom en lansering av Medimi® mot svenska konsumentmarknaden. 
 
Medimi® är en datoriserad tablettdispenser som ökar följsamheten vid medicinering och är nu tillgänglig för 
den svenska konsumentmarknaden. På familjeapoteket.se kostar Medimi® 1 495 kronor och levereras direkt 
från familjeapotekets eget lager. 
 
Med Medimi® får konsumenten påminnelser genom ljud och ljus när medicinering ska ske och genom 
tilläggsmagasin i olika storlekar stödjer den flera olika tabletter och doseringsintervall. Den underlättar för 
konsumenten och gör medicineringen mer effektiv och mindre kostsam. 
Familjeapoteket.se har mottagit de första beställningarna på Medimi® och snart kommer de första kunderna få 
tablettdispensern i sin hand. Familjeapoteket kommer att hålla ett mindre lager av Medimi® för att snabbt 
kunna leverera till sina kunder. 
 
- För oss betyder det mycket att Medimi® nu finns att köpa hemmaplan, och det är den första leveransen av vår 
modell Medimi® BASIC. Den hinner kanske inte bli årets julklapp, men vi är glada över smidigheten i 
försäljningen via familjeapotekets internethandel. Mer traditionella distributionskanaler kräver mer logistiskt 
förarbete och vart efter det blir klart kommer vi undan för undan att öka bredden i distributionskanalerna, 
förklarar Cristian Hallin, vd på MedicPen. 
 
Familjeapoteket.se är Sveriges första apotek som bara finns på nätet och har som syfte att förenkla vardagen 
för familjen. Företaget erbjuder ett unikt och brett produktsortiment som täcker de flesta områden inom 
egenvård. Via kvalificerad rådgivning från läkare, sjukgymnaster kan besökarna få svar på hälsorelaterade 
frågor och under året kommer även Familjeapoteket.se att kunna erbjuda uthämtning av recept online. 
Företaget ägs av bland annat 6e AP fonden samt av entreprenörerna Susanne Söderberg och Louise Jansson 
som utsetts till Sveriges mest intressanta kvinnliga webbentreprenörer av tidningen Internetworld. 
Läs mer på  
 
www.familjeapoteket.se 

För ytterligare information: 
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