
تميز منتجات Sandoz غير مسجلة الملكية 

وتفردها.
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1 المصدر: https://www.intergenerika.ch/ تم الدخول إليه في يوم 28/08/2018

…  أنه يمكن توفير أكثر من مليار فرنك كل عام بفضل المنتجات غير مسجلة 
الملكية؟1

 Sandoz أنه ال يلزمك سوى سداد عائد مضمون بنسبة %10 مقابل منتجات  …

غير مسجلة الملكية؟ 

هل تعلم…
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 يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات عن Sandoz على صفحتنا الرئيسية:

www.sandoz-pharmaceuticals.ch 



يف املتوسط، كل منتج دوايئ ثاٍن ما يزال يباع دون وصفة طبية يف شكله األصيل رغم البدائل 

من املنتجات غري مسجلة امللكية. هذا بالرغم من حقيقة أن املنتجات غري مسجلة امللكية 

تخضع إىل متطلبات الجودة العالية نفسها وتكون يف املتوسط أرخص من نظرائها األصلية 

بنسبة حوايل %25.

إننا نتطلع إلى أعلى جودة.

المنتجات غير مسجلة الملكية شأنها شأن المنتجات األصلية يتم اختبارها والموافقة 

عليها باستخدام معايير صارمة وفق الهيئة التنظيمية السويسرية، Swissmedic. هذا 

األمر مفيد لك ولنظام الرعاية الصحية.

باالستعانة بخبرة وتجربة شركتنا األم Novartis تقدم Sandoz في سويسرا منتجات 

سويسرية غير مسجلة الملكية. تحدث مع الطبيب أو الصيدلي حول منتجات Sandoz غير 

مسجلة الملكية. يمكنهما مساعدتك في الفهم ويمكنهما تقديم المشورة المهنية لك. 

 مناسب لك.

 مناسب لكل فرد.

منتجات Sandoz غير مسجلة الملكية.

الشركة المصنعة للمنتجات غير مسجلة الملكية هي شركة سويسرية عريقة.

على مدار أكثر من 125 عاًما وشركة Sandoz معروف عنها توفير منتجات دوائية مبتكرة 

وتقليدية وبأعلى جودة. لقد تأسست في بازل عام 1886 وما تزال إلى اليوم شركة 

سويسرية تركز على جودة المنتجات وسالمة المرضى.

المنتجات غير مسجلة الملكية هي منتجات دوائية بها نفس المواد الفعالة التي بالمنتجات 

األصلية وتتوفر بنفس المزايا وبنفس الجرعات كما هو الحال في المنتجات األصلية. يمكن 

طرح هذه المنتجات في السوق بعد انتهاء براءة اختراع المنتج األصلي. تقدم Sandoz اليوم 

مجموعًة كبيرًة من المنتجات تحتوي على حوالي 200 من المواد الفعالة المختلفة في أكثر 

من 1000 جرعة وعبوة متنوعة. 


