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Mepha jenerik ilaçları hakkında daha geniş bilgi
Fiyat avantajı
«Jenerik ilaçların fiyatı günümüzde
eşdeğer orijinallerinden ortalama %25
daha uygundur.»
Jenerik ilaçların fiyatı orijinal ilaçlardan çok daha uygundur. İlaca, dozaja ve ambalaj büyüklüğüne göre jenerik
ilaç ile orijinal ilaç arasındaki fiyat farkı ortalama yaklaşık %25 oranındadır.
Sağlık sistemleri, ruhsat koşulları ve piyasa büyüklüğü
aynı olmadığı için diğer ülkelerdeki jenerik ilaçlarla
doğrudan bir fiyat karşılaştırması yapılması mümkün
değildir. İsviçre pazarı kendine özgüdür ve kalite, hizmet, hasta avantajı ve kalıcılık üzerine dayanmaktadır.
Bunun dışında İsviçre’de belirli diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında ilaç konusunda seçim özgürlüğü mevcuttur.

Uygun fiyatlı Mepha
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Jenerik ilaçlar nelerdir?
«Jenerik ilaçlar, orijinal ilacın yerine
geçen denenmiş etken maddeler içeren
uygun fiyatlı ilaçlardır.»

Orijinal ilacı eşdeğer jenerik ilaçla
değiştirmek mümkün mü?
«Çoğu durumlarda jenerik ilaca
değiştirmek mümkündür.»

Jenerik ilaçlar nereden alınabilir?
«Jenerik ilaçlar doktorunuzdan veya
eczacınızdan alınabilir.»

Bir ilacın patent süresinin sona ermesi durumunda, orijinal

Ancak uzun süreli tedavilerde doktor veya eczacı tarafın-

Buna değer! Ayrıca: Doktorunuz size orijinal bir ilaç reçete

ilacın yerine geçen bir ilaç (jenerik) geliştirilebilir ve üre-

dan itinalı bir şeklide incelenmesi önemlidir. Doktorunuz

tilebilir. Jenerik ilaç için kullanılan etken madde, orijinal

veya eczacınız ne zaman bir jenerik ilaca değiştirilebilece-

ilacın aynısıdır. Jenerik ilaçlar eşdeğer orijinal ilaçların

ği ve ne zaman değiştirilmemesinin daha iyi olacağına

aynı etkisine sahiptir. Ancak bunların fiyatı orijinal ilaç-

dair karar verir. Tedavi başarısının sağlanması için hasta

lardan daha uygundur.

mutlaka değişimi kabul etmelidir. Yalnızca ikna olan has-

Doktorunuza ve eczacınıza daima jenerik ilaçları sorun.
etmiş olsa dahi, eczacınızdan jenerik ilaç hakkında bilgi
alabilirsiniz. Jenerik ilaç bulunuyorsa, eczacınız size çoğu
durumlarda daha uygun fiyata bir jenerik ilaç verebilir.

Neden jenerik ilaçlar?
«Jenerik ilaçlar maliyeti uygun bir
tedaviyi mümkün kılmaktadır.»

Jenerik ilaçlara değişim özellikle kronik hastalıkların tedavisinde tasarrufludur. Ancak akut tedavilerde de para tasarrufu yapılabilir ve sağlık maliyeti azaltılabilir.

Jenerik ilaç biyoeşdeğerlik bakımından incelenmektedir. Bu demektir ki, jenerik ilacın alımından sonra etken maddenin orijinal ilaçta olduğu gibi aynı oranda
kanda mevcut olup olmadığı tetkik ediliyor.

talar ilaçlarını düzenli bir şekilde alırlar ve tedavilerini yarıda bırakmazlar.

Jenerik ilaçların kalite durumu
nasıldır?
«Jenerik ilaçlar, tolerans, etkinlik
ve güvenlik bakımından orijinal ilaç
ile değiştirilebilir.»

Neden Mepha jenerik ilaçları?
«Yenilikler tedavi başarısını olumlu bir
şekilde etkiliyor.»
Mepha jenerik ilaçları yalnızca mevcut ilaçların bir kopyası değildir. Orijinal ilaçla karşılaştırıldığında bazı dü-

Jenerik ilaçların kullanılması, hastalarda kalite kaybına

zeltmelerden dolayı, hatta kısmen avantajlar da sunuyor-

neden olmaksızın sağlık sisteminde büyük oranda maliyet

lar. Örneğin daha küçük ve bölünebilir tabletler yutmayı

tasarrufuna katkıda bulunmaktadır. Aksine, Mepha jenerik

kolaylaştırıyor. Eğer bir tabletin tadı daha iyiyse, tablet

ilaçları yıllarca süren tedavi deneyiminden dolayı en iyi

daha fazla tercih edilip alınıyor. Bu gibi düzeltmelerle

şekilde bilinen ve belgelenmiş olan, denenmiş etken mad-

Mepha hastalarına ilaç kullanımını mümkün oldukça

deler içermektedir.

kolaylaştırmak istemektedir.

Biyoeşdeğerliğin yanında üreticinin, üretimin her bir
aşamasının İsviçre kalite standartlarına uygun olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bu, etken maddelerin satın
alımı yada üretimi ile başlıyor, üretim sırasındaki sürekli kalite kontrolleriyle devam ediyor ve nihai ürünün analizi ve dayanıklılığının incelenmesi ile sonlanıyor. Kalite, sürekli alınan örnek kontrolleri ve düzenli
yapılan işletme denetimleri ile inceleniyor.
Mepha Jenerik İlaçları yapılan iyileştirmelerden dolayı
orijinal ilaçlarla karşılaştırıldığında kısmen avantajlar
sunuyor. Mepha’nın bazı tabletleri daha küçük, daha
kolay bölünebiliyor veya tadı daha iyi, bu da preparatın
alımını kolaylaştırabiliyor ve tedavinin başarısını olumlu şekilde etkileyebiliyor.

