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... se mbi 1 miliard franga mund të kursehen 
çdo vit falë barnave gjenerike?1

... se ju duhet të paguani vetëm një tepricë të 
garantuar prej 10% për barnat gjenerike të 
Sandoz? 

A e dinit...
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Ju mund të gjeni më shumë informacion për Sandoz në faqen 
tonë: www.sandoz-pharmaceuticals.ch



Mesatarisht, një në dy produkte mjekësore shitet 
ende pa recetë në formën e tij origjinale pavarësisht 
alternativave gjenerike. Kjo ndodh pavarësisht 
faktit që barnat gjenerike u nënshtrohen të njëjtave 
kërkesa për cilësi të lartë dhe janë mesatarisht rreth 
25% më të lira se homologet e tyre origjinale.

Ne aspirojmë për cilësinë më të lartë.

Barnat gjenerike, ashtu si produktet përkatëse 
origjinale, janë testuar dhe miratuar duke përdorur 
kritere të rrepta nga autoriteti rregullator zviceran, 
Swissmedic. Kjo është e dobishme për ju, si dhe për 
sistemin tonë të kujdesit shëndetësor.

Me ndihmën e ekspertizës dhe përvojës së 
kompanisë sonë mëmë, Novartis, Sandoz ofron 
barna gjenerike zvicerane për Zvicrën. Bisedoni me 
mjekun ose farmacistin tuaj rreth barnave gjenerike 
të Sandoz. Ata mund t'ju ndihmojnë të kuptoni dhe 
t'ju këshillojnë në mënyrë profesionale. 

Të mira për ju. 
Të mira për të gjithë. 
Barnat gjenerike Sandoz.

Prodhuesi i barnave gjenerike me trashëgimi 
zvicerane.

Për më shumë se 125 vjet, Sandoz do të thotë risi, 
traditë dhe produkte mjekësore me cilësinë më të 
lartë. E themeluar në Bazel në 1886, ne jemi ende 
sot një kompani zvicerane që përqendrohet në 
cilësinë e produktit dhe sigurinë e pacientit.

Barnat gjenerike janë produkte mjekësore që kanë 
të njëjtët përbërës aktivë si produktet origjinale dhe 
ofrohen me po ato përmbajtje dhe formë dozimi 
si origjinali. Ato mund të shiten në treg menjëherë 
pasi patentat e produktit origjinal të kenë skaduar. 
Sot, Sandoz ofron një gamë të gjerë produktesh me 
rreth 200 përbërës aktivë të ndryshëm në mbi 1000 
dozime të ndryshme dhe madhësi paketimi. 


