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• ADOX S.A.,  θνξπθαία εηαηξία πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

Από ηελ πόιε Ituzaingó, επαξρία ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο θαη  κε ζρεδόλ ηξηάληα ρξόληα πνξεία, ε 

Adox S.A. εηδηθεύεηαη ζηελ θαηαζθεπή πξνκεζεηώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ, πξνκήζεηεο θαη αμεζνπάξ γηα ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ζηνλ 

λνζνθνκεηαθό ηνκέα, αληιίεο έγρπζεο, αλαπλεπζηήξεο αλαηζζεζίαο, κεραλήκαηα αλαηζζεζίαο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ θαη ινγηζκηθνύ γηα ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο. 

Η εμαηξεηηθή ζεηξά αλαισζίκσλ θαζαξηζκνύ απνηειείηαη από: 

Πξντόληα απνιύκαλζεο: LT8 Plus (απνιπκαληηθό θαζαξηζηηθό), LCS (βαθηεξηνζηαηηθό 

επηθάλεηαο), AC4, AC4 Plus θαη Petrovac (απνιπκαληηθό απνξξππαληηθό κε ηεηαξηνηαγή 

ακκώληα). Hybridon AR (κεηα-αληηκηθξνβηαθή απνιύκαλζε), D5 Duo (απνιπκαληηθό 

θαζαξηζηηθό), DM3 Low Foam (απνξξππαληηθό κε πνιπέλδπκα) θαη Eclipse (απνξξππαληηθό κε 

πνιπέλδπκα). 

Τγηεηλή ρεξηώλ: GE5 (βαθηεξηνθηόλν ηδει), BIOGlove (απνιπκαληηθό γαιάθησκα), L7 (πδξν-

αιθννιηθή απνιπκαληηθή ινζηόλ), JL4 (ππναιιεξγηθό πγξό ζαπνύλη κε καιαθηηθά) θαη 

Zervadox (βαθηεξηνθηόλν πγξό ζαπνύλη). 

Αλαιώζηκα γηα ηνλ έιεγρν ινηκώμεσλ: ζθνπγγαξίζηξα κε γξήγνξν μέβγαικα, ζηνκαηηθό 

ηδει, θαζαξηζηηθά γηα επαίζζεηα δέξκαηα, ζπξέη κηθξνζηαγνληδίσλ, ζύζηεκα θαζαξηζκνύ 

δηπινύ θάδνπ, θαζαξηζηηθό γηα δπζπξόζηηα ζεκεία, λαλνδνκεκέλν πδαηηθό πςειήο ππθλόηεηαο 

θαη αληνρήο εκπνηηζκέλν κε κηθξνζσκαηίδηα ππξηηίνπ, νδνληόβνπξηζα γηα δηαζσιελσκέλνπο 

αζζελείο, ζύζηεκα θαζαξηζκνύ γπάιηλσλ επηθαλεηώλ. Biozoom, αληρλεπηήο κνιπζκέλσλ 

επηθαλεηώλ, μπιάθηα επσλπρίσλ, παλάθηα θαζαξηζκνύ κε κηθξνΐλεο. 

Ναηξάζβεζηνο: ηδαληθό γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ ησλ 

αλαηζζεζηνινγηθώλ ζηαζκώλ. 
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Πνιιά από ηα πξντόληα ηεο πεξηιακβάλνπλ ζπζηαηηθά πνπ αλαπηύρζεθαλ κέζσ ηεο 

λαλνηερλνινγίαο, δειαδή απνιπκαληηθά λαλνζσκαηίδηα από κέηαιια θαη θπζηθά εθρπιίζκαηα. 

Έλα από απηά νλνκάδεηαη Hybridon, ην νπνίν είλαη ην πξώην αξγεληίληθν λαλν-απνιπκαληηθό 

πνπ εγθξίζεθε από ηνλ ANMAT (Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ, Σξνθίκσλ θαη Ιαηξηθήο 

Σερλνινγίαο). 

Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ηεο έρεη επηθάλεηα 8.000 m2 θαη δηαζέηεη εμνπιηζκό ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο, όπσο αληηδξαζηήξεο γηα ηελ αλάκεημε ζηεξεώλ θαη πγξώλ, κεραλέο ζπζθεπαζίαο 

πγξώλ καληειηώλ, κεραλέο γηα ηελ παξαγσγή δνρείσλ κίαο δόζεο θαη εμνπιηζκό ζπζθεπαζίαο 

από 120 ρηιηνζηόιηηξα έσο 1 ιίηξν. 

Πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ISO, έρεη παξαγσγηθή ηθαλόηεηα 130 ηόλσλ ην 

κήλα. Δίλαη επίζεο πηζηνπνηεκέλν σο εξγαζηήξην INTI-SAC (ύζηεκα Βαζκνλόκεζεο 

Αξγεληηλήο). 

Σν INTI εξγάζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελεξγώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πξντόληνο ηεο 

εηαηξείαο, ηελ επηθύξσζε δνθηκώλ, ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηλνηνκίαο. Ωο απνηέιεζκα, ε εηαηξεία έρεη ιάβεη πηζηνπνίεζε από ηνλ ANMAT (Δζληθόο 

Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ, Σξνθίκσλ θαη Ιαηξηθήο Σερλνινγίαο). 

Δπί ηνπ παξόληνο, ην 15% ηεο παξαγσγήο ηεο εμάγεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Βνιηβίαο, ηεο 

Παξαγνπάεο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. θνπεύεη επίζεο λα έρεη κεγαιύηεξε 

παξνπζία ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηδηαίηεξα ζηε Υηιή, ηελ Οπξνπγνπάε θαη ην Πεξνύ. 

Ο Javier Viqueira, Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο, ζρνιηάδεη ηα αθόινπζα: «Δίκαζηε ε πξώηε θαη ε 

κνλαδηθή Αξγεληηλή εηαηξεία πνπ πηζηνπνηεί έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηνπ 

πξνηύπνπ IRAM 50501». 

Από ηελ ίδξπζή ηεο ε εηαηξεία έρεη ιάβεη πνιιά βξαβεία. Μεηαμύ απηώλ είλαη: «Δλζσκάησζε 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο εμαγσγέο» ηεο Fundación Export.Ar. «Μλεία λέσλ εμαγσγηθώλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ εμαγσγηθή 

αγνξά» από ηελ BaExporta. «Βξαβείν εμαγσγηθήο αξηζηείαο» από ηε La Nación θαη ηελ Banco 

Galicia. 

«Ξερσξίδνπκε από ηνπο αληαγσληζηέο καο γηαηί ζε επίπεδν ΜΜΔ παξάγνπκε ηα ζπζηαηηθά θαη 

ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνληθό εμνπιηζκό, όπσο πιπληήξηα νξγάλσλ, εμνπιηζκό δνθηκώλ 

θαζαξηζκνύ, πιπληήξηα γηα ελδνζθόπηα, θαζεηήξεο θ.ιπ.». 

«Η δνπιεηά καο είλαη πιήξσο ζπγθξίζηκε κε ηα δηεζλή πξόηππα. Αλαπηύζζνπκε πνηνηηθά, 

αμηόπηζηα θαη αζθαιή πξντόληα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνηόηεηαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο».  

ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ (NCM) 

 

-3401.30.00.000N / JL9 Plus 

-3401.30.00.000N / JL4 

-3401.30.00.000N / απνύλη Zervadox 

-3808.94.19.900D / L9 

-3808.94.19.900D / L7 

-3808.94.19.900D / Λνζηόλ Zervadox 

-3808.94.19.900D / LT8 Plus  
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• PS ANESTHESIA SA,  θαηλνηόκα πξντόληα πγείαο. 

Ωο πξσηνπόξνο θαη ηερλνινγηθό ζεκείν αλαθνξάο ζηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ, ε PS 

Anesthesia SA κε έδξα ηεο ηελ πόιε Brandsen, επαξρία ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, παξάγεη 

βηνταηξηθό πιηθό γηα ηελ αλαηζζεζηνινγία. 

Απηή ε εηαηξεία εηδηθεύεηαη ζε πξντόληα γηα αλαηζζεζία, αγγεηαθή πξόζβαζε, ζεξαπεία 

έγρπζεο, εληεξηθή δηαηξνθή, αηκνζεξαπεία θαη ηαηξηθά πξντόληα γηα ρξήζε in-vitro. Οη 

ζεηξέο κε ηε κεγαιύηεξε πξνζηηζέκελε αμία είλαη ηα θιεηζηά θπθιώκαηα θαη ην 

CVC MAX, ην Aneskit θαη έλα ζεη γηα θεληξηθό θιεβηθό θαζεηεξηαζκό. 

Σα πξντόληα ηεο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θύξηεο ζεηξέο: 

Αλαηζζεζία: Periset, Raquiset θαη Aneskit. 

Θεξαπεία έγρπζεο: ζσιήλαο επέθηαζεο ελειίθσλ, λενγλώλ, παηδηώλ, micro, macro, 

θαζαξηζκνύ θαη θύθισκα κηθξνζηαγόλσλ  θαη κεγαινζηαγόλσλ. 

Παξεληεξηθή ρνξήγεζε: ζεη εληεξηθήο δηαηξνθήο, πξνζαξκνγείο θαη θηάιεο εληεξηθήο 

δηαηξνθήο. 

Η PS Anesthesia έρεη εξγνζηάζην παξαγσγήο 5.500 η.κ. κε ηεξάζηηα ηερλνγλσζία ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο, εμώζεζεο, έγρπζεο, ρύηεπζεο κε εκθύζεζε θαη 

ζπζθεπαζίαο. Γηαζέηεη Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε 

δηάθνξνπο αθαδεκατθνύο ηνκείο, θάηη πνπ θάλεη ηα πξντόληα λα ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα 

κε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαζθεπή βηνταηξηθώλ. 

Μέζσ ηνπ INTI έγηλαλ βειηηώζεηο ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα, εθαξκόδνληαο ηε 

κέζνδν Kaizen ζηελ εηαηξεία, θαηέζηε δπλαηό, κεηαμύ άιισλ δηαδηθαζηώλ, λα 

εμαιεηθζνύλ κε παξαγσγηθέο εξγαζίεο, λα βειηησζεί ε δηάηαμε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο 

θαη ε ηζνξξνπία ησλ πξντόλησλ ηεο. 

Δγθεθξηκέλε από ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ηεο Αξγεληηλήο θαη κε  πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο 

ISO 13485, έρεη εηήζηα ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηθαλόηεηα έμη εθαηνκκπξίσλ κνλάδσλ. 

Σν 2019 άξρηζε λα επεθηείλεηαη δηεζλώο, εζηηάδνληαο ζηελ αγνξά ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο. ήκεξα ε εηαηξεία εμάγεη ζηε Βνιηβία, ηελ Παξαγνπάε, ηε Υηιή, ηελ 

Οπξνπγνπάε θαη ηελ Κόζηα Ρίθα θαη επόκελνο ζηόρνο ηεο είλαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζην Μεμηθό, ηε Βξαδηιία θαη ηνλ Παλακά. 

Φέηνο, ε εηαηξεία έρεη βξαβεπηεί κε ην βξαβείν Sello Buen Diseño Argentino 

(θξαγίδα Καιύηεξνπ Αξγεληίληθνπ ρεδίνπ), γηα ην Cleanup Antimicrobial 

Occluder θαη γηα ην ξηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα LABKIT γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ 

κνξηαθνύ (PCR) ηεζη αλίρλεπζεο ηνπ SARS-CoV-2. 

Η María Luz Flores, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεσλ αλαθέξεη:  

«Γηαθέξνπκε από ηνπο αληαγσληζηέο καο ιόγσ ηεο επειημίαο καο λα αληαπνθξηλόκαζηε 

άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ καο ηόζν ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε, όζν 

θαη ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ καο, πξνζαξκόδνληάο ηα ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

πειάηε.  
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Σν ζύζηεκα πγείαο είλαη έλα, επνκέλσο, θηηάρλνπκε πξντόληα πνπ βειηηώλνπλ ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, αιιά παξέρνπκε επίζεο ζηα ηδξύκαηα πξόζβαζε ζηελ 

θαιύηεξε ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά, δηαιέγνληαο ηελ θαηαιιειόηεξε 

επηινγή από άπνςε θόζηνπο-νθέινπο γηα θάζε επελδπηηθή δηαδηθαζία.  

ην εμσηεξηθό, εθπαηδεύνπκε ην πξνζσπηθό ηνπ δηαλνκέα ζε εκπνξηθά, ηερληθά θαη 

θιηληθά ζέκαηα γηα ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο επηινγήο πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο εθάζηνηε αγνξάο»  

• ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ (NCM) 

-3923.50.00.120P 91001 / Καζαξηζκόο 

-9018.3219.100X / Βειόλα ύξηγγαο 18G (1,25 mm' x 70 mm’) 

-9018.39.29.900J / 207F20000 - CVC 

  Κηη αλαηζζεζίαο- PERISET 

  86161200 - PERISET III C/ FILTRO 16G 

  86171200 - PERISET III C/ FILTRO 17G 

  86181200 - PERISET III C/ FILTRO 18G 

-9018.90.10.190U / 385161- σιήλαο επέθηαζεο micro κε δύν ζύξεο πξόζβαζεο 

  385163 - σιήλαο επέθηαζεο macro κε δύν ζύξεο πξόζβαζεο 

  385164 - σιήλαο επέθηαζεο  macro κε ηξεηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  385166 - σιήλαο επέθηαζεο  micro κε δύν ζύξεο πξόζβαζεο 

  385167 - σιήλαο επέθηαζεο macro 

  385168 - σιήλαο επέθηαζεο  micro 

  AT35 - σιήλαο επέθηαζεο  macro in line κε ηξεηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  AT35E6 - σιήλαο επέθηαζεο  macro in line κε έμη ζύξεο πξόζβαζεο 

  MAC001L - Κύθισκα κεγαινζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε κηα ζύξα πξόζβαζεο  

MAC002L - Κύθισκα κεγαινζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε δύν ζύξεο πξόζβαζεο 

  MIC001 - Κύθισκα κηθξνζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε κηα ζύξα πξόζβαζεο 

  200101 – Κύθισκα marco. Ρπζκηζηήο ξνήο ρσξίο βειόλεο κε κία ζύξα πξόζβαζεο 

  240100 - σιήλαο επέθηαζεο  micro κε κηα ζύξα πξόζβαζεο 

  AT35E4- σιήλαο επέθηαζεο  macro in line κε ηέζζεξηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  MAC003 - Κύθισκα κηθξνζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε ηξεηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  220400 - σιήλαο επέθηαζεο macro κε ηέζζεξηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  220401 - σιήλαο επέθηαζεο macro κε ηέζζεξηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  200400 - Κύθισκα κεγαινζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε ηέζζεξηο ζύξεο πξόζβαζεο 

  200500 - Κύθισκα κεγαινζηαγόλσλ ρσξίο βειόλα κε πέληε ζύξεο πξόζβαζεο 

-9018.90.99.190Q / εη εληεξηθήο δηαηξνθήο - 180203 

-9018.90.99.990J / Φηάιε εληεξηθήο δηαηξνθήο. 
  ENPlus απνζηεηξσκέλν ζεη έγρπζεο 

-9018.9020.110W / Υεηξνπξγηθό λπζηέξη 

-9018.31.19.900D / ύξηγγεο BULK 

-3917.40.10.900A / Απνζπώκελνο πξνζαξκνγέαο γηα ζύξηγγεο ENFit 

  Luer Lock 

  ύλδεζκνη 

 

-3923.50.00.190M / Καπάθη / Luer Lock Femea 

  Καπάθη p/ ύλδεζκνο εληεξηθήο δηαηξνθήο 

-3917.32.90.920V / σιήλαο PVC AMISET 4.2 x 2.9mm 

-3926.90.50.000N / θηγθηήξεο  γηα θαζεηήξεο  

-3005.90.90.900H / Ρηλνθαξπγγηθά επηρξίζκαηα 
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• TERRAGENE S.A., ην λνύκεξν έλα ζηηο ιύζεηο πξόιεςεο ινηκώμεσλ 

H Terragene S.A. είλαη κηα Αξγεληηλή εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζηελ πόιε Rosario, ζηελ 

επαξρία Santa Fe. Αλαπηύζζεη θαη θαηαζθεπάδεη πεξηζζόηεξα από 350 πξντόληα γηα 

ηνλ έιεγρν, κεηαμύ άιισλ, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ απνζηείξσζε, ηελ 

απνιύκαλζε, ηνλ έιεγρν πιύζεο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

επαλεπεμεξγαζίαο ελδνζθνπίνπ. 

Η εηαηξεία δηαζέηεη ηξία θαιά δηαθνξνπνηεκέλα ηκήκαηα: Πξόιεςεο ησλ 

Λνηκώμεσλ, Δπθπτώλ Πξσηετλώλ θαη Γεσξγίαο. 

Γηαζέηεη κεγάιε γθάκα πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθώλ θαη ρεκηθώλ 

δεηθηώλ, πξνκήζεηεο γηα απνιύκαλζε δσκαηίσλ, παξαθνινύζεζε πγηεηλήο, 

ζεξκνθνηηίδεο, απηόκαηνπο αλαγλώζηεο, αλαιπηή ηρλειαζηκόηεηαο, κειάληα δεηθηώλ 

θ.ιπ. 

Σα πην αληηπξνζσπεπηηθά πξντόληα ηεο είλαη νη βηνινγηθνί δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ απνζηείξσζεο θαη ηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα αλάγλσζεο γηα απνζηείξσζε. 

Η βηνκεραληθή απνζήθε έρεη 12.000 ζηεγαζκέλα η.κ. Γηαζέηεη εξγαζηήξηα εμνπιηζκέλα 

κε ηερλνινγία αηρκήο όπσο: απηνκαηηζκόο θαη ξνκπνηηθή, ειεθηξνληθά, ινγηζκηθό θαη 

ηερλεηή λνεκνζύλε, κνξηαθή βηνινγία θαη ζεξκνπιαζηηθά. 

Μία από ηηο ζπλδξνκέο ηνπ INTI δόζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο 

Πξνκεζεπηώλ. Δπίζεο, εξγάζηεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Kaizen θαη, επί ηνπ 

παξόληνο, ζπλεξγάδεηαη ζην έξγν ελόο ηερλνινγηθνύ πάξθνπ ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν 

επηδηώθεη λα κεηαηξέςεη ηηο ιαλζάλνπζεο επηζηεκνληθν-ηερλνινγηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ επαξρία Santa Fe ζην κεγαιύηεξν παξαγσγηθό πάξθν 

θαηλνηνκίαο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Η εηαηξεία εμάγεη ην 95% ηεο παξαγσγήο ηεο ζε πεξηζζόηεξεο από εβδνκήληα 

ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πξσηνζηαηνύλ ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Ιζπαλία, ε Σνπξθία θαη ε Σατιάλδε. Δπί ηνπ παξόληνο ζρεδηάδεη λα 

εληζρύζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία. Η Terragene έρεη γξαθεία 

ζηελ Αξγεληηλή (Rosario), ζην Μεμηθό (Πόιε ηνπ Μεμηθνύ), ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο (Υηνύζηνλ), ζηελ Ιζπαλία (Μαδξίηε) θαη ζηελ Κίλα (αγθάε). 

Λεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε ISO 13485. Έρεη επίζεο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ (FDA) γηα αξθεηά 

από ηα πξντόληα ηεο ζεηξάο απνζηείξσζεο θαη πξόιεςεο ινηκώμεσλ. 

Δίλαη ε Αξγεληηλή εηαηξεία κε ηα πεξηζζόηεξα πξντόληα εγθεθξηκέλα από ηνλ 

FDA, γεγνλόο πνπ απνηειεί απόδεημε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο ζηελ Δ+A. 

Ο Esteban Lombardía – CEO ζπληδξπηήο θαη γεληθόο δηεπζπληήο – αλαθέξεη: 

«Δίκαζηε λνύκεξν έλα παγθνζκίσο ζηηο ιύζεηο πξόιεςεο ινηκώμεσλ. Μαο 

δηαθνξνπνηεί ε ζπλερήο θαηλνηνκία, ε πνηόηεηα θαη ε αμηνπηζηία, θαζώο θαη ε ηηκή. 

Δίκαζηε επίζεο ε εηαηξεία κε ηα πεξηζζόηεξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζηνλ θιάδν 

πξόιεςεο ινηκώμεσλ. Απηό πξνθύπηεη από κηα νκάδα κε πεξηζζόηεξνπο από 300 
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ζπλεξγάηεο παγθόζκηαο θιάζεο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, κεηαμύ άιισλ θιάδσλ, ζηε 

κηθξνβηνινγία, ηε γελεηηθή, ηε κνξηαθή βηνινγία, ηε ρεκεία θαη ηελ ειεθηξνληθή. 

Οξίδνπκε ηνπο εαπηνύο καο σο κηα δύλακε θαηλνηνκίαο θαη σο κηα εηαηξεία ηθαλή λα 

κεηαηξέςεη ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο ζε θεξδνθόξεο θαη επεθηάζηκεο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιύλνπλ ζπγθεθξηκέλα παγθόζκηα πξνβιήκαηα». 

ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ HS (NCM) 

-3822.00.90.200F / Υεκηθνί δείθηεο 

-3821.00.00.900M / Βηνινγηθνί δείθηεο 

-8302.50.00.100C / ηήξηγκα (CDWAH) 

-9611.00.00.000G / Δηηθέηεο (CG3) 

-9612.20.00.000D / Ρνιό κειαληνύ (IRCG3) 

-4811.90.90.910U / Θεξκηθό ξνιό ραξηηνύ (ICTP) 

-3824.99.89.990D / Μειάληα (IK) 

-4911.99.00.900R / Πίλαθαο εγγξαθήο (SRT) 

-3926.90.40.900c / Helix (CDPCD) 

-8419.89.99.900J / Θεξκνθνηηίδεο 

-8419.90.40.900Y / Αμεζνπάξ 

-9025.19.90.900W / Θεξκόκεηξν (TBIC) 

-8504.40.90.190F / IC-M0037 

-8544.42.00.190Z / IC-M0055 

-8517.62.99 900R / WILINK 

-8471.60.54.00Y / Trazanto 

-4911.10.90.900J / Καηάινγνη 

-3919.90.20.990X / Δηηθέηεο (Δηηθέηα) 

-4819.20.00 110 L / πζθεπαζίεο 

 

* Γηεζλήο Σερληθή πλεξγαζία 

Η πξόζθαηε παλδεκία COVID 19 καο αλαγθάδεη λα αλαινγηζηνύκε ηελ απηνλνκία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ζρέζε κε ηελ αζθαιή, επαξθή θαη αλεμάξηεηε 

δηαζεζηκόηεηα ελεξγώλ θαξκαθεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (ΔΦ) γηα ηελ παξαζθεπή 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεία ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνύ. 

Με απηό ην έλαπζκα θαηά λνπ, νη θύξηνη ζπλεηξκνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θαξκάθσλ θαη ρεκηθώλ ζηελ Αξγεληηλή θαη ηε Βξαδηιία μεθίλεζαλ κηα 

θνηλή πξσηνβνπιία γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαγλώξηζε, πξνώζεζε θαη επέλδπζε ζηελ 

ζηξαηεγηθή παξαγσγή ΔΦ γηα ηελ πεξηνρή. 

Έηζη ν ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Φαξκαθεπηηθώλ Πξνκεζεηώλ ηεο Βξαδηιίαο 

(ABIQUIFI) θαη ν νκόινγόο ηνπ ζηελ Αξγεληηλή, ην Δπηκειεηήξην Παξαγσγώλ 

Φαξκαθνρεκηθώλ ηεο Αξγεληηλήο (CAPDROFAR), καδί κε ηελ Πξεζβεία ηεο 

Βξαδηιίαο θαη ηελ Τπεξεζία Πξνώζεζεο Δμαγσγώλ θαη Δπελδύζεσλ ηεο Βξαδηιίαο, 

νξγάλσζαλ κηα απνζηνιή, ζην Μπνπέλνο Άηξεο, Βξαδηιηάλσλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ 

θιάδνπ γηα λα ζπδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηεο ζπλεηαηξηζκνύ γηα ηελ κείσζε 

ηεο εμσηεξηθήο εμάξηεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΔΦ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ην πεξηθεξεηαθό κπινθ. 
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ην πιαίζην απηήο ηεο αηδέληαο νινθιεξώζεθε ε επίζθεςε ζην INTI, θαζώο 

εξγαδόκαζηε από θνηλνύ κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Δξγαζηεξίσλ (ANLAP) 

ζε απηόλ ηνλ θαζνξηζηηθό ηνκέα γηα ηε δεκόζηα πγεία. 

πγθεθξηκέλα, από ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ANLAP πξνθύπηεη κηα πξώηε ραξηνγξάθεζε 

πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα θαζνξηζηεί πνηα ζα ήηαλ ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά πξνηεξαηόηεηαο πνπ ζα παξαρζνύλ ηνπηθά θαη, από εθεί, ζα 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο ζπλδπάδνληαο δεκόζην-ηδησηηθέο 

ηθαλόηεηεο γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηηο εηζαγσγέο θξίζηκσλ ΔΦ. 

* Οη δπλαηόηεηεο ηνπ INTI ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ύληνκα, ην INTI ζα έρεη έλα πηινηηθό εξγνζηάζην ελεξγώλ θαξκαθεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ (ΔΦ) πνπ επηδηώθεη λα δεκηνπξγήζεη εζληθέο παξαγσγηθέο ηθαλόηεηεο γηα 

θάξκαθα πςειήο πγεηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο, κηα πξσηνβνπιία πνπ απνηειεί 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγώλ. 

Απηή ε πηινηηθή κνλάδα είλαη ε κόλε πνπ ππάξρεη ζηε δεκόζηα ζθαίξα ζε ηνπηθό 

επίπεδν. Δδώ, νη δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθήο ζύλζεζεο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ γηα λα 

κεηαθεξζνύλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, επηπιένλ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ θαη 

θαηλνηνκίαο. 

Αλ θαη έρεη εληνπηζηεί ε ύπαξμε εζληθήο παξαγσγήο κηαο νκάδαο θαξκαθεπηηθώλ 

θαξκάθσλ, πάλσ από ην 90% ησλ ΔΦ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή βηνκεραλία 

είλαη εηζαγόκελεο πξνέιεπζεο, θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο ζηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό απηνύ ηνπ αηηήκαηνο, ειήθζε σο θύξηα πεγή πιεξνθνξηώλ ε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ ANLAP γηα ηα Πξνγξάκκαηα Τγηεηλήο θαη 

άιινπο ηνκείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Αξγεληηλήο. Η αλάιπζε πεξηειάκβαλε 201 

θάξκαθα απαξαίηεηα γηα ηε δεκόζηα πγεία, πνπ αμηνινγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηε κέζνδν 

παξαγσγήο, πξνέιεπζεο θαη απαηηήζεηο παξαγσγήο ηνπο, έηζη, επηηεύρζεθαλ ζπλνιηθά 

85 πξνζδηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ΔΦ ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο, ησλ νπνίσλ ε 

ζθνπηκόηεηα παξαγσγήο ζα κπνξνύζε λα αμηνινγεζεί ζηελ πηινηηθή κνλάδα. 

Η ελίζρπζε ηνπ ηνκέα θαξκαθεπηηθήο ρεκείαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

θπξηαξρία, όπσο απνδείρζεθε θαηά ηελ πξόζθαηε παλδεκία, θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ πξντόλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 


