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Sandoz kuuluu maailman johtaviin rinnakkaislääkkeiden kehittäjiin ja toimittajiin. Sillä on sekä
maantieteellisesti että tuotevalikoiman kannalta kattava tarjonta. Lisäksi Sandoz tarjoaa
asiakkaalle ja potilaalle monenlaisia lisäarvoa tuottavia palveluita. Laaja tuotevalikoimamme
kattaa kaikki tärkeimmät hoitoalueet, tuottaa terveydenhoidolle merkittäviä säästöjä ja
parantaa lääkkeiden saatavuutta.
Sandoz on maailman johtava biosimilaarien ja geneeristen antibioottien, dermatologisten ja
elinsiirtolääkkeiden valmistaja. Lisäksi se on globaalisti tunnettu geneeristen sydän- ja
verisuonilääkkeiden, keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden, kipu- ja silmälääkkeiden
valmistaja, samoin syöpä-, hengitystie- ja hormonihoitojen toimittaja.
Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluu noin 1 000 molekyyliä. Keihäänkärkenä ovat
maailmanlaajuinen johtoasemamme biosimilaareissa, innovatiivinen suhtautumisemme
lääkkeisiin, joiden patentit ovat rauenneet, sekä antibiootit, jotka toimivat globaalien
terveydenhoitojärjestelmien perustana.
Sandoz on biosimilaarien pioneeri ja maailmanlaajuinen johtaja. Biosimilaareilla tarkoitetaan
hyväksyttyjä biologisia lääkkeitä, joiden laatu, turvallisuus ja teho vastaavat olemassa olevia
biologisia lääkkeitä. Ne tuovat tälle nykyaikaisen lääketieteen kriittisen tärkeälle alueelle
paljon kaivattua kilpailua. Olemme maailman johtava toimija myös geneerisissä
antibiooteissa, joten meillä on ratkaisevan tärkeä rooli globaalien terveydenhoitojärjestelmien
kestävyyden varmistamisessa. Antibiootit ovat nykyaikaisen terveydenhoidon kulmakivi. Niillä
hoidetaan monenlaisia tarttuvia tauteja, mutta lisäksi antibiootteja tarvitaan
potilasturvallisuuden takaamiseen sairaalassa tehtävien toimenpiteiden, kuten elinsiirtojen
yhteydessä.
Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa potilaille ja maksajille jatkuvasti huomattavia säästöjä, mikä
auttaa osaltaan varmistamaan terveydenhoitojärjestelmien kestävyyden vaikeissa
budjettipaineissa. Samalla vapautuu rahoitusta innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseen.
Tuotteitamme myydään yli 160 maassa. Ne tavoittavat yli 500 miljoonaa potilasta, ja
tavoitteemme on niiden saattaminen miljardin ihmisen saataville.

Me Sandozilla teemme paljon enemmän kuin vain perinteisiä rinnakkaislääkkeitä. Sandoz
tarjoaa useita erilaisia lääkkeen saattomenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi:

Inhaloitavat – Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävissä inhaloitavissa
lääkkeissä yhdistyvät monimutkaiset lääkkeet ja kehittyneet lääkinnälliset laitteet.
Ruiskutettavat lääkkeet – Pistoksena otettavat muut kuin biologiset lääkkeet, jotka
annetaan parenteraalista tietä. Ne ovat nykyaikaisen sairaalahoidon kulmakivi.
Tyypillisimpiä käyttötapoja ovat ihonsisäiset, ihonalaiset, lihaksensisäiset ja
suonensisäiset antotavat.
Kiinteät suun kautta otettavat lääkkeet – Tabletit tai kapselit, myös depotlääkemuodot
tai lääkeainetta hitaasti vapauttavat muodot.
Suussa hajoavat kalvot – Erityisen tehokkaita potilaille, jotka tarvitsevat nopeasti
vaikuttavaa hoitoa tai joiden on vaikea niellä suun kautta otettavia lääkkeitä.
Laastarit – Innovatiivinen vaihtoehto, jossa lääkeaine vapautuu hallitusti laastarista ihon
läpi verenkiertoon.
Footnotes:
*Toimitetaan tyypillisesti ruiskutettavassa muodossa.
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