
  

Rapid

Sigur

Puternic

capsule, 30 mg lansoprazol

Cel mai utilizat 
lansoprazol generic
în Europa

IPP cu ac Ńiune 
rapid ă



 

Avem grijă de 
controlul 
acidităŃii 
gastrice. 

IPP Krka 

20 de ani de experienŃă şi încredere



  

 

 1. Boala de Reflux Gastro-Esofagian (BRGE)

   tratament, întreŃinere

 2. Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal

 3. Profilaxia ulcerului gastric şi duodenal la pacienŃii în tratament 
cu antiinflamatoare nesteroidiene, şi care prezintă factori de risc GI
   

Lanzul acŃionează rapid şi convinge imediat 
prin calitate şi preŃ



  

 

De 2 ori mai rapid în controlul acidităŃii 
gastrice comparativ cu omeprazolul
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Thoring M et al. Scan J Gastroenterol 1999; 4: 341–45.

Timp de atingere a pH-ului optim dupa o administrare de 
 30 mg lansoprazol si  20 mg omeprazol 



  

 

Peletele: înalta tehnologie de formulare asigură 
rapiditatea efectului terapeutic

• Krka produce anual cca. 230 tone de pelete

Formularea farmaceutică inovatoare a lansoprazolului Krka este supusă 
protecŃiei prin patent



  

 

 1. PacienŃilor care se ştiu cu suferinŃă digestivă  şi sunt în tratament 

cu alte preparate (antacide, ranitidină, omeprazol)
 2. PacienŃilor noi care nu şi-au investigat suferinŃa digestivă, pentru 

calmarea simptomelor, cu recomandarea de a consulta medicul 
pentru diagnostic şi reŃetă.

Lanzul este de 2 ori mai rapid în calmarea simptomelor în comparaŃie cu 
omeprazolul şi poate fi asociat în siguranŃă cu alte medicamente pe 
care le ia pacientul. 

Fiecare pacient tratat cu Lanzul este un pacient tratat modern, mai bine, mai 
repede, fără un efort financiar suplimentar comparativ cu 
omeprazolul, un pacient fidel farmaciei d-voastră!

Căror pacienŃi le poate fi 
recomandat, în siguranŃă, Lanzul:



  

 

2- 4AINS doze mari, multiple, asociate cu aspirină doze 
mici

2Corticosteroizi concomintent

3Anticoagulante administrate concomitent 

2- 3,5Vârsta (> 65 ani)

2,5- 4 oriIstoric de ulcer, hemoragie digestivă 

Creşterea risculuiFactori de risc

• alcool
• fumatul
• Helicobacter pylori

Laine L. Rev Gastroenterol Disord; 2003: 3 (suppl4):S30-9.
Markovič S. 42. Tavčarjevi dnevi; 2000: 20–27.

Categorii de pacienŃi cu factori de risc GI care trebuie 

să beneficieze obligatoriu de Lanzul ca protecŃie 

gastrică pe lângă antiinflamatorul nesteroidian:



  

 

PreŃ

Calitate

Esomeprazol 
Pantoprazol

Omeprazol

accesibil

înaltă

 AcŃiune rapidă, sigur, accesibil 

Lanzul

3,2015,68250mg
14 comprimate cu 
eliberare imediat ăFROMILID

4,330,64500mg
14 comprimate cu 
eliberare imediat ăFROMILID

Asociat în tripla terapie de eradicare a H. pylori cu:

2,712,330mg
14 capsule 
gastrorezistenteLANZUL

CONTRIBUłIA 
PACIENTULUI

PREł 
ÎNTREGCONCENTRATIEFORMA FARMACEUTICAMEDICAMENT



  

A S C U L T Ă - ł I   I N I M A!

losartan



  

  Lorista completează paleta Krka 
de medicamente antihipertensive

diuretice

BlocanŃi de 
receptori de 
angiotensină

Antagonişti de 
calciu

IECA

Beta-blocante

Alpha-blocante

Cele mai raŃionale combinaŃii

CombinaŃii posibile

2007 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension,
Journal of Hypertension 2007,25:1105-1187

CORYOL

ENAP

ENAP H
ENAP HL

TENOX

LORISTA

AMPRIL

RAWEL SR



  

  SituaŃii în care sartanii sunt preferaŃi 
altor clase de antihipertensive

Tusea indusă de IECA

InsuficienŃă cardiacă 

Postinfarct miocardic 

Nefropatia diabetică

Proteinurie / microalbuminurie

Hipertrofie de ventricul stâng

FibrilaŃie atrială

Sindrom metabolic

2007 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension,
Journal of Hypertension 2007,25:1105-1187



  

  
BioechivalenŃa cu medicamentul 
original

Metabolite E3174Lorista

Reference  matabolite E3174Reference  losartan



  

  
Lorista – un medicament 
recunoscut în Europa

Lorista este 
înregistrată în 26 de 
Ńări.



  

  Studiile proprii au demonstrat..
…. eficienŃa Lorista în scăderea TA sub valorile 
Ńintă (140/90 mm Hg)  

Efficacy and safety of Lorista, Lorista H and Lorista HD in patients with mild to moderate arterial hypertension. Krka, data on file,2006 



  

  Lorista

O singură doză zilnică – control pe 24 de ore al 
TA

EficienŃă dovedită prin studii clinice şi confirmată 
de încrederea medicilor

Tolerabilitate excelentă

4 indicaŃii aprobate

ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii



  

  Cine beneficiază de Lorista?

 

Absolut toŃi pacienŃii care au nevoie un 
antihipertensiv eficient şi bine tolerat

Cu Lorista şi pacienŃii dumneavostră îşi 
pot permite un tratament modern şi sigur!



  

  Accesibilitate

2,75 RON16,89 RONLorista

CompensatPreŃ întreg



  

 

    Pentru o viaŃă sănătoasă


