
 
 

 

 

 

 

Zenicor och tyska kardiologföreningen BNK Service GmbH tecknar ramavtal 

 

Stockholm 5 april, 2016 

Zenicor och BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH har undertecknat 

ett ramavtal gällande marknadsföring och försäljning av Zenicor tum-EKG till samtliga 900 

kardiologpraktiker i Tyskland som är medlemmar i BNK. 

Zenicors tum-EKG kommer via avtalet att erbjudas till BNK medlemmar för användning på patienter 

dels för arytmiutredning och dels för strokeprevention för att screena för förmaksflimmer i 

riskgrupper. Zenicors tum-EKG finns i dag i användning på ca tio kardiologpraktiker i Tyskland och 

detta avtal ger nu samtliga 900 BNK-medlemmar möjlighet att använda Zenicor-EKG i sin kliniska 

verksamhet. 

 

Dr Ulrich Rüdell, BNK-medlem och kardiolog, Kassel, Tyskland: ”Med Zenicor-EKG sluter vi ett 

diagnostiskt fönster för att diagnostisera hjärtrytmstörningar och asymptomatiska förmaksflimmer. 

Zenicor-EKG med det inbyggda tolkningsstödet ger möjlighet till en snabb och effektiv utredning och 

diagnos”. 

Mats Palerius, VD för Zenicor: ”Vi är mycket glada att ingå detta samarbete med BNK Service som ger 

ett stort antal kardiologpraktiker i Tyskland tillgång till Zenicor-EKG. Avtalet understryker att Zenicor 

är en betrodd partner och att Zenicor-EKG ger ett betydelsefullt tillskott till den kliniska verksamheten 

på en kardiologpraktik. BNK Service är den enskilt viktigaste tjänsteleverantören till de tyska 

kardiologpraktikerna, vi är därför särskilt stolta över att Zenicor valts som en partner till BNK Service”. 

  

http://www.bnk-service.de/


 

 

 

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor 

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention.  

Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, 

och används idag på över 300 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien. Zenicors lösning består 

av en handhållen apparat (Zenicors tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan 

registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central 

databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en 

diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt 

ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med 

kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med 

traditionella metoder.   

 

Om BNK Service GmbH 

BNK Service är ett dotterbolag till BNK eV., en förening av över 1 200 kardiologer på ca. 900 

kardiologpraktiker i Tyskland. BNK Service är en specialiserad tjänsteleverantör för BNK:s 

medlemmar, med fokus på att utveckla övergripande vårdkoncept, leda och driva vetenskapliga 

registerstudier och stödja kardiologpraktikerna via samarbete med aktörer inom hela 

kardiologiområdet. Fokus för BNK Service verksamhet är att ständigt förbättra vårdsituationen för 

hjärtsjuka patienter och att erbjuda en högkvalitativ vård. 

 

 

För mer information 

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB, mats.palerius@zenicor.se Telefon: +46 70 561 55 64 

 

Susanne Oldenburg, Verksamhetschef, BNK Service GmbH, susanne.oldenburg@bnk-service.de  

 

 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial  

 

Länk till BNK Service GmbH: http://www.bnk-service.de/  
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