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På Mediq ser vi till att svensk hälso-och sjukvård står rustad och redo att möta
sina utmaningar. Vi gör det genom att tillhandahålla en bred portfölj av
medicintekniska lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer
patientens livskvalitet.
Med djup kunskap, gedigen produktkännedom och en outtrötig strävan att
utmana och innovera–banar vi väg för en bättre, effektivare och mer hållbar
vårdkedja. Idag och imorgon. Vi tillhandahåller specialiserade produkter och
klinisk kompetens för alla segment som finns inom svensk hälso- och sjukvård.
Detta inkluderar även projektledning, planering, verifiering och kontinuerlig
uppföljning. Allt för att kunna följa och leverera på våra kunders föränderliga behov.
Inom den avancerade vården är behovet för innovation ett måste. På Mediq
arbetar vi kontinuerligt med att utvecklas och med att stötta våra kunder på sina
egna utvecklingsresor.

Huvudkontor &
logistikcenter
finns i
Kungsbacka

En
verksamhet
i Umeå

En
verksamhet
i Upplandsväsby

Hållbarhet på Mediq
Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och
genomsyrar allt från våra transporter och
produktval till vår energiförbrukning och vårt
förpackningsmaterial. Vårt mål är att vara ett
företag som tar ansvar, gör skillnad och bidrar till
en positiv samhällsutveckling. Samtidigt är vi
medvetna om våra brister och arbetar ständigt för
att bli bättre. Vi ska minska vårt klimatavtryck medan
vi fortsätter erbjuda vården ett brett och prisvärt
sortiment av medicintekniska produkter och tjänster.
Idag och imorgon.
Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och även ladda ner aktuella
rapporter på https://mediq.se/om-mediq/csr
Mediqs verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Affärsområden
Healthcare solutions
Vi tillhandahåller ett komplett produktsortiment speciellt anpassat för den
svenska hälso-och sjukvården; från undersökningshandskar, till förbands-och
sårvårdsmaterial, inkontinens, spirometrar och hjärtstartare.
Technical solutions
Vi säljer avancerad medicinteknisk utrustning inom: Anestesi.
Regionalanestesi. Diagnostik. Urologi. Operation. Sårbehandling. Handskar.
Steriliseringsprodukter och instrument. Idag ingår även Medirum med sina
områden inom:
Operation. Konstruktion. Infektion Control. Medicinsk IT och integration.
Nutrition
Vi har ett heltäckande sortiment av livsmedel för speciella medicinska
ändamål samt glutenfritt. I vårt sortiment ingår bl a:
Näringsdryck. Sondnäring. Berikning. Förtjockningsmedel och tillbehör som
t.ex sondmatningsaggregat. Inom rehab erbjuder vi ett funktionsriktat och
brett sortiment med såväl träningsband, akupunktur samt olika varianter av
hjälpmedel.

Vid frågor:
www.mediq.se

