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Dosell digitaalinen lääkeannostelurobotti 
vahvistaa Vivago Oy:n palveluvalikoimaa 
Vivago Oy on digitaalisen Dosell-lääkeannostelurobotin jakelija Suomessa 

Suomalainen terveysteknologiayritys, Vivago Oy, tarjoaa älykkäitä turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
ratkaisuja ennakoivaan hoitoon. Solmitun yhteistyösopimuksen myötä Vivago toimii 
ruotsalaisen Dosell-lääkeannostelurobotin jakelijana Suomessa. Dosellin valmistaja on 
Tukholman pörssissä listattu terveysteknologiayritys iZafe Group. Dosell on tällä hetkellä laajasti 
käytössä Ruotsissa ja Norjassa.  

”Olemme erittäin innostuneita Vivagon ja iZafen yhteistyöstä. Tämä yhteistyö on tärkeä askel 
Vivagon tulevaisuudessa ja palveluvalikoimamme rakentamisessa. Yhteistyö iZafen ja digitaalisen 
lääkeannostelurobotin kanssa mahdollistaa kattavamman palvelutarjonnan asiakkaillemme 
Suomessa. Vivagon turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisut yhdessä Dosellin kanssa mahdollistavat 
vanhusten turvallisuuden ja paremman hoidon,” kertoo Vivago Oy:n toimitusjohtaja Niina Vilkas.  

“Päättyvä vuosi on ollut voimakasta panostusta tuotteiden kehittämiseen, teknologiaan ja 
ohjelmistoihin ja tässä vaiheessa olen iloinen nähdessäni yhteisten Dosell-lääkeannostelurobotin 
pilottihankkeiden sarjan käynnistyvän. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme turvata ikäihmisten 
paremman hoidon ja turvallisuuden tulevaisuudessa. Uskon, että Vivago soveltuu tehtävään 
erittäin hyvin ja odotamme innolla heidän rakentavan Dosell-lääkeannostelurobotin 
asiakaskuntaa tulevina vuosina. Olen kiitollinen heidän sitoutumisestaan lääkeannostelurobotin 
markkinalle tuomiseen,” kommentoi iZafe Groupin toimitusjohtaja Anders Segerström. 

Digitaalinen lääkeannostelurobotti tukee turvallista asumista kotona ja 
parantaa hoidon laatua 

Digitaalinen Dosell-lääkeannostelurobotti parantaa lääkitysturvallisuutta ja ohjaa esim. 
kotihoidon asiakasta ottamaan määrätyt lääkkeet oikein ja oikea-aikaisesti. Tämä vähentää 
lääkitysvirheitä ja tapaturmia sekä mahdollistaa omatoimisen asumisen kotona. Dosell vahvistaa 
asiakkaan ja omaisen turvallisuutta lähettäen hälytyksen joko hoitajalle tai omaiselle mikäli 
lääkkeet jäävät ottamatta.  

Ikääntyneiden lisääntynyt lääkkeiden käyttö kasvattaa terveydenhuollon painetta ja tarvetta 
turvallisen lääkejakelun kehittämiseen. Dosell-lääkeannostelurobotin etuina ovat markkinan 
edullisin hinta, helppokäyttöisyys ja pieni koko. Dosell mahdollistaa lääkityksen reaaliaikaisen 
seurannan ja tukee hoitotyön oikea-aikaisuutta. Työajan priorisointi helpottuu ja esim. 
kotikäynnillä voidaan keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin ja asiakkaaseen. 
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Vivago® kehittää älykkäitä ratkaisuita ennakoivaan hoitoon. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko 
hoitoketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja 
kuntoutukseen. Vivago-ratkaisun tuottamat automaattihälytykset ja terveystieto lisäävät turvallisuuden 
tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. 
Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön terveydentilassa ja mahdollistavat yksilöllisen 
sekä ennakoivan hoidon. 

Terveysteknologian edelläkävijänä Vivago varmistaa Euroopassa jo kymmenien tuhansien ihmisten 
turvallisuuden. Vivagon ainutlaatuiset ja patentoidut ratkaisut on palkittu useilla kansainvälisillä 
tunnustuksilla. Vivago-ratkaisut perustuvat omiin kliinisesti validoituihin terveydentilan ja turvallisuuden 
algoritmeihin, jotka todistettavasti parantavat päivittäisen hoidon tehokkuutta ja laatua. 
Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa. 
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