
Coremed Scandinavia AB är ett  
medicintekniskt företag med säte i 
Göteborg. Företaget etablerades 1 
november 2008. 
Vårt motto är: ” Hjärtat i centrum ” 
Företaget har agenturer på 
produkter ifrån bl.a Schiller AG 
(Baar, Schweiz). 
Vi säljer medicinteknisk apparatur 
inom EKG, blodtrycksmätning, 
pulsoximetri, övervakning, 
spirometri, defibrillatorer och 
sömndiagnostik. 
I företaget arbetar personal med lång 
erfarenhet av branschen och det 
finns också stor teknisk kunskap och 
lång erfarenhet inom IT. 
Coremed Scandinavia AB har försäljning, 
support, administration och 
teknisk support. Vår affärsidé är att 
finnas som en stark och framför allt 
pålitlig leverantör av medicinteknisk 
apparatur till vården, och vår inriktning 
är kardiologi, sömndiagnostik och 
övervakningsutrustning. 
 
Kontakta oss gärna om du önskar  
mer information! 
 
tel 031-521140 eller info@coremed.se 
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Kontakta oss gärna för demonstration  
eller mer information! 
Tel: 031-521140 
Mail: info@coremed.se 

• Mätningen tar endast 3 minuter 
• Automatisk uträkning av ABPI 
• Går även att använda som 

automatisk blodtrycksmätare 
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• Vårdcentraler- 
screening av  PAD och  
korrekta underlag för beslut om 
remittering.  
 

• Diabeteskliniker/mottagningar- 
Omvårdnad av diabetespatienten, 
förebyggande insatser. 
 

• Kardiovaskulära kliniker-
uppföljning  efter kirurgi. 
 

• Sårläkningskliniker/
mottagningar 
beslutsunderlag för 
kompressionsterapi.         
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• Nedsatt perifer cirkulation- 
vanligt hos bla diabetiker 
och personer med 
arteroskleros. 
 

• Ca 10% av alla svenskar 
över 65 år drabbas av perifer 
artärsjukdom. 
 

• Tidig diagnos– viktigt för att 
motverka komplikationer tex 
claudicatio intermittens, sår 
och ischemi. 
 

• PAD– kraftigt ökad risk för 
stroke och hjärtinfarkt. 
 

• Snabb och tillförlitlig 
mätmetod. 
 


