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Reçeteli ?laçlar
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Tüm önemli tedavi alanlar?nda önemli tasarruflar ve sa?l?k hizmetlerine eri?imin art???yla
sonuçlanan geni? bir portföy sunmaktay?z.
E?de?er ürünler geli?tirip da??tmada global bir lider olarak Sandoz’un hem co?rafi hem de
portföy ?artlar?nda geni? kapsaml? olanaklar?, art? bir dizi katma de?erli mü?teri ve hasta
hizmetlerine sahiptir. Tüm önemli tedavi alanlar?nda önemli tasarruflar sa?layan ve sa?l?k
hizmetlerine eri?imin art???yla sonuçlanan geni? bir portföy sunmaktay?z.
Biyobenzerler ve jenerik antibiyotikler, dermatoloji ve transplantasyon ilaçlar? alanlar?nda
dünya #1 numaras? olmam?za ilaveten, jenerik kardiyovasküler, merkezi sinir sistemi (CNS),
a?r? kesici ve oftalmolojiden onkoloji, solunum yollar? ve hormonal ilaçlara kadar de?i?en
alanlarda global lider konumunday?z.
Yakla??k 1.000 molekülden olu?an geni? portföyümüz biyobenzerlerdeki global liderlik
pozisyonumuz sayesinde itici bir güç ve sa?l?k hizmetleri sistemlerinin temelini olu?turan
antibiyotiklerle birlikte yenilikçi, patent korumas? d???ndaki ilaçlar?n keskin kenar?n?
olu?turmaktad?r.
Sandoz biyobenzerlerde –modern t?bb?n bu kritik alan?nda gere?inden fazla rekabet yaratan
varolan biyolojiklerle kar??la?t?r?labilir kalite, güvenlilik ve verimlili?e sahip onaylanm??
biyolojikler- global öncü ve liderdir. ?laveten, jenerik antibiyotiklerde dünya lideri olarak global
sa?l?k sistemlerinin sürdürülebilir olmas? için kritik bir rol oynuyoruz. Antibiyotikler günümüz
sa?l?k sisteminin vazgeçilmezleridir. Antibiyotikler çok say?da enfeksiyöz hastal???n
tedavisinde kullan?m?n yan?s?ra organ nakli gibi hastanelerdeki t?bbi prosedürler esnas?nda
hasta güvenli?ini garanti etme konusunda da kritik öneme sahiptir.
Sundu?umuz geni? yelpaze hastalar?m?z ve ödeyici kurulu?lar?n yenilikçi ürünlere fon
ay?r?lmas?n? da sa?larken belirgin bütçesel bask?lar kar??s?nda sa?l?k hizmetleri
sisteminin sürdürülebilirli?ini sa?lamas? için önemli ve devam edebilir nitelikte tasarruflara
dönü?ür. 160’tan fazla ülkede sat?lan ürünlerimiz 500 milyondan fazla hastaya ula?maktad?r
ve bizim amac?m?z 1 milyar ki?iye ula?makt?r.

Bizler Sandoz’da geleneksel e?de?er ilaçlardan çok daha fazlas?n? yap?yoruz. Sandoz
birkaç ilaç sal?m mekanizmas? sunmaktad?r. Bunlar a?a??dakileri kapsar:
Solunabilirler – ast?m ve KOAH tedavisinde kullan?lan solunabilir ilaçlar; kompleks
ilaçlar? ileri teknoloji ürünü ayg?tlarla birle?tirir.
Enjektabllar – al?m için parenteral yol izleyen, enjeksiyon vas?tas?yla al?nan biyolojik
olmayan ilaçlar. Bunlar modern hastane tedavilerinin kö?e ta?lar?d?r ve genelde deri içi,
subkutanöz, intramüsküler ve intravenöz uygulama metodlar?n? içerirler
Oral kat? maddeler – tabletler veya kapsüller; uzat?lm?? veya yava? sal?ml? olabilirler
Oral filmler – özellikle h?zl? etkili tedaviye ihtiyac? olan veya oral ilaçlar? yutma zorlu?u
bulunan hastalar için etkilidir
Transdermal patchler – ilac?n deriden kan dola??m?na kontrollü olarak kar??mas?

için yenilikçi bir alternatif
Footnotes:
*Genelde enjektabl formda verilir.
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