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Ny innovativ all-in-one blodsockermätare på Svenska marknaden!
All-in-one mätaren Mendor Discreet™ underlättar diabetikerns
dagliga liv genom att ha allt som behövs för en blodsockermätning integrerat i själva mätaren. Istället för som traditionella
mätare bestå av ett flertal lösa delar och en mer eller mindre
klumpig väska, ryms Mendor Discreet lätt i byxfickan. Det gör att
man enkelt kan utföra en mätning t ex i matkön, på bussen eller i
skidbacken, utan att behöva duka upp alla delar på ett bord eller
liknande. Extra praktiskt för folk i farten och inte minst barn, som
nu bara får en enda pryl att hålla reda på!

Mendor Discreet är redan upphandlad i Västra Götaland, där
den fått mycket positiv uppmärksamhet. A.Menarini Diagnostics
Mendor Discreet har såväl lansettmekanism som teststickskassett helt
inbyggd i mätaren.

Sverige har nu tecknat ett distributionsavtal för den svenska
marknaden med det finska bolaget Mendor, som utvecklat och
tillverkar mätaren.
”Vi ser att Mendor Discreet tillför något nytt och innovativt
på marknaden för blodsockermätning och det har vi också fått
höra från de kunder vi har talat med”, säger Johan Vikner, VD för
A.Menarini Diagnostics Sverige. ”Vi försöker ständigt bidra till
en bättre situation för människor med diabetes och kommer att
arbeta för att så många som möjligt skall få tillgång till den här

Johan Vikner, VD för A.Menarini
Diagnostics Sverige.

unika mätaren genom landstingen i Sverige”, avslutar Johan.

Faktaruta
A.Menarini Diagnostics som funnits i Sverige sedan årsskiftet 2005/2006 har sitt
nordiska huvudkontor på Medeon Science Park i Malmö. Menarinikoncernen är
Italiens största internationella farmaceutiska bolag med cirka 17 000 anställda
och omsättningen ca 3 miljarder euro. Företagets Diagnostics division är marknadsledande i flertalet sydeuropeiska länder inom diabetesvård och är ett av de
fem marknadsledande företagen inom diabetesområdet i Europa totalt sett.
Mendor grundades i Helsingfors i Finland 2006 som har specialiserat sig på att
utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa hjälpmedel för personer med diabetes. Mendor har lanserat en revolutionerande, diskret, lättanvänd, All-in-One
blodglukosmätare samt ett webbaserat egenvårdsprogram för den dagliga skötseln av diabetes.
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