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… podem ser poupados mais de mil milhões de 
francos todos os anos graças aos genéricos?1

… apenas tem de pagar um excesso de 10% 
garantido por genéricos Sandoz? 

Sabia que…
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Pode encontrar mais informações sobre a Sandoz na nossa 
página: www.sandoz-pharmaceuticals.ch



Em média, a cada segundo continua a ser vendido 
um medicamento não sujeito a receita médica 
na sua forma original, apesar das alternativas 
genéricas. Isto apesar do facto de os genéricos 
estarem sujeitos aos mesmos requisitos de elevada 
qualidade e serem, em média, aproximadamente 
25% mais baratos do que os originais.

Aspiramos à mais elevada qualidade.

Os genéricos, tal como os medicamentos originais 
correspondentes, são testados e aprovados 
utilizando critérios rigorosos pela autoridade 
reguladora suíça, a Swissmedic. Isto é benéfico para 
si, bem como para o nosso sistema de cuidados de 
saúde.

Com a ajuda dos conhecimentos especializados e 
experiência da nossa empresa principal, a Novartis, 
a Sandoz disponibiliza genéricos suíços para a 
Suíça. Fale com o seu médico ou farmacêutico 
sobre os genéricos Sandoz. Eles podem ajudá-lo a 
compreender e aconselhá-lo de forma profissional. 

Bons para si. 
Bons para todos. 
Genéricos Sandoz.

O fabricante de genéricos com herança suíça.

Há mais de 125 anos que Sandoz significa 
inovação, tradição e medicamentos da mais elevada 
qualidade. Estabelecida em Basel, em 1886, 
continuamos a ser uma empresa suíça ainda hoje 
em dia que se centra na qualidade dos produtos e 
na segurança dos doentes.

Os genéricos são medicamentos que têm os 
mesmos componentes ativos que os medicamentos 
originais e estão disponíveis nas mesmas potências 
e doses que os originais. Podem ser colocados no 
mercado assim que a patente do medicamento 
original expira. Atualmente, a Sandoz disponibiliza 
uma variada gama de produtos de cerca de 200 
componentes ativos diferentes em mais de 1000 
doses e tamanhos de embalagem diferentes. 


