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τεχνογνωσία που
τον μισό αιώνα

ξεπερνά

Με

n ELPEN απαντά στπν
κρίσπ επενδύοντας σε
τρεις άξονες τπν έρευνα τπν
και τπν ποιότπτα
εξωστρέφεια

Σταθερή προσήλωση
στην έρευνα
Η ELPEN αναγνωρίζει ως στρατηγικό
τομέα προτεραιότπτάς τπς τπν

έρευνα για φάρμακα προστιθέμενης
αξίας Στο πλαίσιο αυτό επενδύει
περισσότερο από το 8 του ετήσιου
κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά
προγράμματα θέτοντας τις βάσεις
για την ανάπτυξη σκευασμάτων
καινοτομίας Τα συγκεκριμένα
αντιπροσωπεύουν θεραπείες
που διασφαλίζουν επιπλέον πλεονεκτήματα
στους ασθενείς τους
υγείας και τους ασφαλιστικούς
φορείς ενώ βασίζονται σε
γνωστά μόρια που καλύπτουν

ErïïffTH

αυξητικής

ELPEN

επαγγελματίες

συγκεκριμένες

ιατρικές ανάγκες
Η προστιθέμενη αξία από τη χρήση
των εν λόγω σκευασμάτων συνίσταται
σε νέες θεραπευτικές χρήσεις
καθώς επίσης και σε ζητήματα
του θεραπευτικού αποτελέσματος
Η επίτευξη της λεγόμενης
αυξητικής καινοτομίας προκύπτει
ως αποτέλεσμα νέων δοσολογικών
σχημάτων διαφοροποίησης της σχετικής
τεχνολογίας επαναστόχευσης
των φαρμάκων για νέες ενδείξεις και
ανασύνθεσης τους με νέα συστήματα
βελτίωσης

χορήγησης
Στο πλαίσιο αυτό τα συγκεκριμένα
σκευάσματα ωφελούν τους ασθενείς
συμβάλλοντας στη βελτίωση
της συμμόρφωσής τους στη θεραπεία
και κατ επέκταση στην
της ποιότητας ζωής τους
Σημαντική είναι όμως και η χρησι
μότητά τους για τους επαγγελματίες
υγείας λόγω της διεύρυνσης των
θεραπευτικών επιλογών
και του βελτιωμένου θεραπευτικού
αποτελέσματος που συνεπάγονται Η
προσιτή τιμή τους ωφελεί επίσης τα
αναβάθμιση

διαθέσιμων

ασφαλιστικά ταμεία συμβάλλοντας
στην αποδοτική χρήση των προϋπο
λογισθέντων οικονομικών πόρων
ενώ η ανάπτυξή τους προάγει και
την ερευνητική κοινότητα ενθαρρύνοντας
τη δημιουργία καινοτομίας
εντός του κύκλου ζωής ενός μορίου
Εκτός όμως από τα φάρμακα
αξίας η ELPEN εστιάζει
και στην έρευνα γενοσήμων φαρμάκων
καταξιωμένων πρωτότυπων
προϊόντων καθώς επίσης και προϊόντων
που κυκλοφορούν εδώ και
χρόνια αλλά λόγω χαμηλών πωλήσεων
έχουν αποσυρθεί από την
δημιουργώντας ένα κενό
στην αγορά
Η ELPEN αναπτύσσει επίσης
εδώ και χρόνια σημαντική
στο πεδίο της έρευνας
προστιθέμενης

κυκλοφορία

δραστηριότητα

εισπνεόμενων συσκευών ξηρών
κόνεων Dry powder inhalers που

Γι
ELPEN

Ερευνα εξωστρέφεια
και ποιότητα
αξιοποιούνται ως μέσα χορήγησης
δραστικών ουσιών και συνδυασμών
αυτών Επιστέγασμα της μακροχρόνιων
ερευνητικών της προσπαθειών
αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική
συσκευή Elpenhaler® εφεύρεση του
προέδρου και ιδρυτή της κ Δημήτρη
Πενταφράγκα η οποία έχει εγκριθεί
σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και φέρει
διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε
περισσότερα από 100 κράτη Πρόκειται
για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
θεραπευτικό μέσο για την
αντιμετώπιση παθήσεων του
συστήματος όπως είναι
το άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Σπουδαίο είναι επίσης και το έργο
που αναπτύσσει η ELPEN στο Ερευνητικό
και Πειραματικό Κέντρο που
διαθέτει εδώ και 22 χρόνια
ενεργά στη δημιουργία
επιστημονικής γνώσης Το συγκεκριμένο
διακρίνεται σήμερα ως το
μεγαλύτερο ιδιωτικό εργαστήριο
Πειραματικής Μεταφραστικής Βιο
ϊατρικής Ερευνας και Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα έχοντας υλοποιήσει
περισσότερα από 350 ερευνητικά
προγράμματα 130 υποτροφίες και
800 εκπαιδευτικά σεμινάρια με πρακτική
άσκηση
Η έννοια της έρευνας διατρέχει
όλο το φάσμα της δραστηριότητας
της ELPEN με την εταιρεία να αναζητά
διαρκώς την έννοια της καινοτομίας
και σε τομείς που σχετίζονται με
αναπνευστικού

συμβάλλοντας

την παραγωγική τπς διαδικασία τον
εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της
και την εξειδίκευση σε συμπληρωματικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες
Στο πλαίσιο αυτό επενδύει σε
καινοτόμες μεθόδους παραγωγής με
στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων της

Επένδυση

στην εξωστρέφεια
Η ELPEN επενδύει σταθερά στον

τομέα της εξωστρέφειας σηματοδοτώντας
εδώ και περίπου 40 χρόνια
έναν άξιο πρεσβευτή του Ελληνικού
Φαρμάκου στις αγορές του εξωτερικού
Με εξαγωγική δραστηριότητα
που εκτείνεται σε 40 χώρες παγκοσμίως
και δεκαεπτά 17 σε ευρωπαϊκή
κλίμακα εμφανίζει μέσο ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης εξαγωγών της τάξεως
του 18 Τα τελευταία χρόνια
επικεντρώνεται επίσης σε αναδυόμενες
αγορές του εξωτερικού που εντοπίζονται
σε χώρες όπως το Βιετνάμ
η Κίνα η Σαουδική Αραβία το Ιράν
το Ιράκ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά¬

τα η Αίγυπτος η Ρωσία το Καζακ
στάν και το Μεξικό Από το 2012 διατηρεί
επίσης θυγατρική εταιρεία στη
Γερμανία την ELPEN GmbH με έδρα
το Βερολίνο η οποία αποτελεί και το
κέντρο στρατηγικής ανάπτυξής τπς
εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές

Αδιαπραγμάτευτη
δέσμευση στην ποιότητα
Η ELPEN αποδίδει πρώτιστη

σημασία

στην ποιότητα εφαρμόζοντας
υψηλά πρότυπα παραγωγής σε
με τα διεθνή πρότυπα ISO
9001:2008 και EU GMP Στο πλαίσιο
αυτό η λειτουργία και οι εγκαταστάσεις
της εναρμονίζονται με την
τεχνολογία και βελτιώνονται
διαρκώς στη βάση διεθνών προτύπων
Παράλληλα η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων
της διασφαλίζεται σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες άδειες κυκλοφορίας
με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση
της καλής φήμης της εταιρείας ως
προς την ποιότητα την παρεχόμενα
εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία
συμμόρφωση

τρέχουσα

Η ELPEN

επενδύει

σταθερά
στον τομέα της
εξωστρέφειας
σηματοδοτώντας

εδώ και

περίπου 40

χρόνια έναν
άξιο πρεσβευτή
του Ελλπνικού
Φαρμάκου
στις αγορές
του εξωτερικού

