
Fisic Medimate

Een druppel 
vol inzicht



Unieke kans om 
te investeren in
verbeteren van 
kwaliteit van leven
De Medimate van Fisic is een unieke en 
gepatenteerde zelftest die patiënten helpt bij 
het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.

Door te investeren in Fisic maakt u het mogelijk 
dat patiënten thuis of bij de behandelend arts 
direct verschillende bloed- en urinewaarden 
kunnen meten. Hierdoor krijgt de patiënt meer 
zekerheid en regie. En worden ziekenhuis-
opnames voorkomen. 

Met de Medimate kan bijvoorbeeld bij patiënten 
met een bipolaire stoornis makkelijk en snel de 
lithiumspiegel gemeten worden. Dit voorkomt 
vergiftiging en ernstig blijvende schade voor 
patiënten. Ook kunnen patiënten met totale 
parenterale voeding thuis direct uitdroging 
detecteren. Hiermee worden ziekenhuisopnames 
voorkomen. 

De Medimate is uitvoerig getest. De 
meetwaarden zijn daarbij gevalideerd en 
diverse GGZ-instellingen in Nederland hebben 
de Medimate in gebruik genomen. 

Met uw investering wordt de verkoop in 
Nederland uitgebreid. Tevens wordt hiermee de 
basis gelegd om onze internationale ambities 
waar te maken.

De Medimate meet in één druppel
vingerprikbloed of urine tegelijkertijd:
• lithium, creatinine, kalium, natrium, 

magnesium, nierfunctie en de 24-uurs 
zoutinname

De Medimate:
• is betrouwbaar en nauwkeurig
• is inzetbaar op elke locatie
• toont meetresultaten in enkele minuten
• wordt online ondersteund door het
• eigen Lemli platform

De Medimate verbetert de kwaliteit
van leven van de patiënt door:
• een efficiëntere behandeling
• meer zelfregie voor de patiënt
• minder ziekenhuisopnames
• het bieden van meer zekerheid

fisic.com

Heeft u interesse en wilt u meer weten:
kijk op onze website investeren.medimate.com
of mail steven.staal@medimate.com

Nu al 7 
parameters 

In de toekomst 
meer dan 200 

mogelijk

Investeren in Fisic levert u certificaten van 
aandelen op. Met deze financieringsronde 
willen wij een bedrag van € 200.000 ophalen. 
Wij zijn opzoek naar investeerders die ons 
willen ondersteunen met minimaal € 5.000.

http://www.investeren.medimate.com/
mailto:steven.staal@medimate.com?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20het%20investeren%20in%20Fisic

