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Sandoz indtager en global førerstilling inden for udvikling og forsyning af generiske
lægemidler. Vi fører et bredt produktudvalg i et bredt geografisk område samt en række
værdiforøgende kunde- og patienttjenester. Vi tilbyder en bred vifte af produkter, der dækker
alle de vigtigste behandlingsområder og giver betydelige besparelser og bedre adgang til
sundhedspleje.
Ud over at være nr. 1 i verden inden for biosimilære lægemidler og generiske antibiotika,
dermatologiske lægemidler og transplantationsmedicin, indtager vi også globale
førerpositioner inden for generiske lægemidler på en række områder, herunder generiske
lægemidler til behandling af hjerte-kar-sygdomme, sygdomme i centralnervesystemet (CNS),
smerter, øjenlidelser, kræft og luftvejssygdomme samt hormonbehandlinger.
Vores omfattende portefølje, der tæller cirka 1.000 molekyler, er båret af vores globale
førerposition inden for biosimilære lægemidler og af ”fordelen” ved innovative, ikkepatenterede lægemidler og antibiotika, som udgør fundamentet for sundhedssystemer i hele
verden.
Sandoz er pioner og nummer 1 i verden inden for biosimilære lægemidler. Biosimilære
lægemidler er nye godkendte versioner af eksisterende biologiske lægemidler. De har samme
kvalitet, sikkerhed og virkning som de oprindelige biologiske lægemidler og giver dermed
hårdt tiltrængt konkurrence inden for dette vigtige område af moderne medicin. Som global
fører inden for generiske antibiotika er vi i høj grad med til at sikre bæredygtigheden af
verdens sundhedssystemer. Antibiotika udgør hjørnestenen i moderne sundhedspleje.
Antibiotika bruges ikke alene til behandling af en række infektionssygdomme, de er også med
til at sikre patientsikkerheden i forbindelse med hospitalsindgreb, såsom transplantationer.
Vores brede udbud betyder betydelige og vedvarende besparelser for patienter og betalere,
hvilket er med til at sikre bæredygtigheden af sundhedssystemer, der står over for massive
budgetbesparelser, samtidig med at det frigiver midler til innovative lægemidler. Vores
produkter bliver solgt i mere end 160 lande og når ud til mere end 500 millioner patienter, og
vi har en ambition om at nå op på én milliard.

Hos Sandoz laver vi meget andet end bare traditionelle generika. Sandoz tilbyder en række
forskellige administrationsteknikker. De omfatter:
Inhalationspræparater – anvendes til behandling af astma og KOL.
Inhalationspræparater består af komplekse lægemidler og sofistikerede medicinske

anordninger
Injicerbare præparater – ikke-biologiske lægemidler, der administreres via injektion ad
parenteral vej. De udgør hjørnestenen i moderne hospitalsbehandling og bliver typisk
givet intradermalt, subkutant, intramuskulært og intravenøst.
Orale faste stoffer– tabletter eller kapsler; kan være med modificeret eller langsom
frigivelse.
Orale smeltefilm– særligt effektive til patienter, der har brug for hurtigtvirkende
behandling, eller som har problemer med at synke orale lægemidler.
Depotplastre– et innovativt alternativ med kontrolleret frigivelse af lægemidlet gennem
huden og ind i blodstrømmen.
Footnotes:
*Leveres typisk i injicerbar form.
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