
Jedinstvenost generičkih 
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Savjeti za donošenje odluka  
o vašem odabiru lijekova.
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1 Izvor: https://www.intergenerika.ch/ Pristupljeno 28. 08. 2018.

… da se svake godine može uštedjeti skoro 
milijarda eura zahvaljujući generičkim 
lijekovima?1

… da morate platiti samo zajamčenih 10 % 
učešća za generičke lijekove tvrtke Sandoz? 

Jeste li znali…
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Više informacija o tvrtki Sandoz možete naći na našoj početnoj 
stranici: www.sandoz-pharmaceuticals.ch



U prosjeku, svaki drugi lijek još uvijek se prodaje 
bez recepta u svojem originalnom obliku unatoč 
generičkim alternativama. I to pored činjenice da 
generički lijekovi podliježu istim zahtjevima za 
visoku kvalitetu, a u prosjeku su oko 25 % jeftiniji 
od njihovih originalnih oblika.

Mi težimo najvišoj kvaliteti.

Generički lijekovi, baš kao i odgovarajući originalni 
proizvodi, testirani su i odobreni primjenom 
strogih kriterija od strane švicarskog regulatornog 
tijela, Swissmedic. To je korisno za vas kao i za naš 
sustav zdravstvene zaštite.

Uz stručnu pomoć i iskustvo naše matične tvrtke, 
Novartis, Sandoz nudi švicarske generičke lijekove 
za Švicarsku. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili 
ljekarnikom o generičkim lijekovima tvrtke Sandoz. 
Oni vam mogu pomoći u razumijevanju i ponuditi 
stručni savjet. 

Dobro za vas. 
Dobro za svakoga. 
Sandoz generički lijekovi.

Proizvođač generičkih lijekova sa švicarskim 
nasljeđem.

Već više od 125 godina Sandoz se zalaže za 
inovaciju, tradiciju i vrhunsku kvalitetu lijekova. 
Osnovani u Baselu 1886. godine, još uvijek smo 
švicarska tvrtka koja se fokusira na kvalitetu 
proizvoda i sigurnost bolesnika.

Generički lijekovi su proizvodi koji imaju iste 
djelatne tvari kao i originalni lijekovi i dostupni 
su u istim jačinama i dozama kao i originalni 
lijekovi. Mogu se staviti na tržište čim istekne 
patent originalnog proizvoda. Sandoz danas nudi 
široki spektar proizvoda koji sadrže 200 različitih 
djelatnih tvari u preko 1000 različitih doza i veličina 
pakiranja. 


