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Penafian tanggung jawab. Informasi dalam dokumen (Litepaper) ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Ini 

tidak menyeluruh dan tidak menyiratkan elemen apa pun dari hubungan atau kewajiban kontraktual. Token CTKN 

tidak dimaksudkan untuk menjadi sekuritas, mata uang digital, komoditas, atau jenis instrumen keuangan 

lainnya. Anda tidak memiliki hak untuk membeli token CTKN jika Anda adalah warga negara atau penduduk 

(pajak atau sebaliknya) dari Amerika Serikat, atau harta lainnya dari Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, 

atau Korea Selatan , atau warga negara atau penduduk (pajak atau sebaliknya) dari negara atau wilayah 

manapun di mana transaksi dengan token digital dan / atau mata uang digital dilarang atau dengan cara lain yang 

dibatasi oleh hukum yang berlaku. Harap baca dengan seksama, bagian "Penolakan Tanggung Jawab" dalam 

Whitepaper  Curaizon pada tautan ini .http://curatoken.curaizon.com/White_paper.pdf

http://curatoken.curaizon.com/White_paper.pdf


Masalah

Obat-obatan adalah intervensi kesehatan kami yang paling efektif biaya dan mewakili garis pertahanan pertama 

terhadap kondisi kronis dan jangka panjang. Sayangnya, terlalu banyak orang gagal untuk mengambil obat 

mereka dengan benar dan biaya pribadi dan keuangan yang dihasilkan sangat mengejutkan. Meskipun 

pengakuan di seluruh dunia tentang keseriusan masalah ini (juga disebut ketidakpatuhan obat), tidak ada 

perubahan yang signifikan selama 30 tahun terakhir.

Ÿ Ketidakpatuhan obat di seluruh dunia menghasilkan sekitar $ 700 miliar biaya perawatan kesehatan 

tambahan.

Ÿ Perusahaan farmasi kehilangan lebih dari $ 630 miliar pendapatan setiap tahun untuk ketidakpatuhan 

pasien dan jumlah yang hilang meningkat sebesar 13% per tahun.

Solusi

CuraServe ™ adalah ekosistem kesehatan lengkap yang meningkatkan kepatuhan terhadap obat dan 

memberikan manfaat yang mengubah perlakuan/permainan bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kami 

menggunakan serangkaian alat dan pesan penjangkauan, didukung oleh pemodelan prediktif dan analisis 

perilaku, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap obat. Karena solusi CuraServe ™ kami membantu 

pasien, itu juga menghasilkan sejumlah besar data pasien. Data tersebut kemudian dianonimkan dan tersedia 

melalui CuraData ™. Satu-satunya cara perusahaan farmasi, akademisi, dan peneliti dapat mengakses data ini 

dengan membeli CuraTokens ™.

Data kami adalah sebagai wawasan pertama tentang perilaku dan kepatuhan pasien secara real-time. CuraData 

™ akhirnya akan memberikan industri kesehatan dan farmasi alat yang mereka cari untuk membawa perubahan 

yang dibutuhkan pasien. Pendekatan berbasis nilai kami untuk pertukaran data dan analisis yang sederhana, 

dapat diakses, namun berharga yang akan merevolusi perawatan kesehatan.

Perawatan kesehatan berubah selamanya dan CuraServe ™ berdiri di ujung tombak transformasi ini. Curaizon ™ 

adalah perusahaan yang berbasis di Inggris yang telah mengembangkan CuraServe ™.

Pasar

Jumlah total pengguna potensial platform kami mencakup semua pasien yang dicakup oleh layanan kesehatan 

nasional di seluruh dunia. Total 1,4 miliar pasien dan akan terus bertambah.

Manfaat sosial

Ÿ Hidup Lebih Baik

Ÿ Penelitian Lebih Baik

Ÿ Perawatan Kesehatan yang Lebih Baik

Ÿ Menghemat biaya (uang tersimpan)

Ikhtisar Token

CuraToken ™ (CTKN) adalah token utilitas EIP-20 berbasis Ethereum yang dapat digunakan untuk mengakses 

data kepatuhan medis melalui platform Curaizon ™ CuraData ™.

 Pra-Penjualan CuraToken: 1 Juni 2018 - 8 Juni 2018

Penjualan Publik CuraToken: 8 Juni 2018 - 8 September 2018
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