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RICHTER i ACRUX OGŁASZAJĄ DOPUSZCZENIE LENZETTO® W EUROPIE

BUDAPESZT i MELBOURNE – Spółki Richter Gedeon Nyrt. (“Richter”) i Acrux (ASX: ACR) ogłosiły w
dniu dzisiejszym, że produkt leczniczy Lenzetto® otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w
wielu krajach Europy, w związku z czym na rzecz Acrux wypłacono łącznie 2 miliony dolarów
amerykańskich tytułem osiągnięcia wymaganego etapu przedsięwzięcia. Lek Lenzetto® jest opartym
na estradiolu produktem leczniczym przeznaczonym dla kobiet w okresie menopauzalnym firmy
Acrux, na który Richter otrzymał wyłączność sprzedaży w Europie.
Produkt leczniczy Lenzetto® otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w poszczególnych
krajach europejskich w ramach zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej. W związku z pierwszymi
pozwoleniami firma Acrux otrzymała 1 milion US$, w związku z drugimi i trzecimi pozwoleniami
otrzymał po 0,5 miliona US$ z tytułu osiągnięcia wymaganych etapów przedsięwzięcia.
Wprowadzenie produktu na rynek spodziewane jest w pierwszym półroczu 2016 roku, po zawarciu
stosownych umów dotyczących cen i refundacji.
“Dopuszczenie leku Lenzetto® w Europie jest dobrą wiadomością zarówno dla pacjentów, jak i dla
lekarzy” – powiedział Michael Kotsanis, dyrektor generalny Acrux. „Jesteśmy przekonani, że lek
Lenzetto® daje lekarzom możliwość zastosowania nowej, innowacyjnej terapii w leczeniu pacjentek w
okresie menopauzy.”
Zawierający estradiol jako substancję czynną produkt firmy Acrux będzie sprzedawany w Europie
jako Lenzetto®. Od 2009 roku jest on dostępny w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Evamist®.
Według danych IMS za 2014 rok sprzedaż preparatów zawierających wyłącznie estrogen jako
substancję czynną przekroczył w Europie (wliczając Rosję) 85 milionów € rocznie.
Szczegółowe informacje na temat Acrux:
Acrux jest australijską firmą farmaceutyczną, która zajmuje się rozwojem i sprzedażą na całym
świecie popularnych w szerokim kręgu pacjentów i chronionych patentami leków, opartych na
własnej, innowacyjnej technologii podawania przez skórę. Zastosowana w przypadku produktów
AXIRON®, Evamist® i RecuvyraTM technologia Acrux umożliwia rozwój produktów, które mogą być
dawkowane w niewielkich ilościach i precyzyjnie. Ponadto produkty te szybko wysychają, co przy
stosowaniu miejscowym (na skórę) zapewnia swoisty zapas dla długotrwałego działania.
W Stanach Zjednoczonych w obrocie znajdują się trzy produkty firmy Acrux, których sprzedaż odbywa
się poprzez partnerów licencyjnych. W Europie dopuszczono trzy produkty, a dalsze znajdują się
jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do
odwiedzenia strony internetowej Acrux: www.acrux.com.au

Lenzetto
Zawierający estradiol produkt firmy Acrux znacznie różni się od innych produktów transdermalnych
(przez skórnych). Stosowanie sprayu jest proste, wysycha w niecałe 2 dwie minuty i rzadko powoduje
podrażnienia skóry.
Zaletą transdermalnego sprayu produkcji fimy Acrux jest to, że estradiol nie jest zgromadzony w
warstwie membrany lub w układzie macierzy ciała stałego, który wymaga zastosowania podkładu,
kleju i ściągalnej folii. W związku z tym produkt posiada wiele zalet w stosunku do aktualnie
stosowanych produktów zawierających estradiol.
Badania kliniczne potwierdziły, że podczas stosowania Ellavie/Lenzetto estradiol wchłaniany jest
przez skórę i powoduje odpowiednie do leczenia postmenopauzalnych objawów wazo- motorycznych
stężenie surowicy krwi. Szybko schnący spray pozwala na uwolnienie niewielkiej dawki estradiolu, co
w stosunku do innych produktów leczniczych zawierających estradiol zapewnia podobny poziom
terapeutyczny we krwi.
Gedeon Richter
Spółka Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest jedną z
największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada swoje
bezpośrednie przedstawicielstwa handlowe w krajach Europy Zachodniej. Firma posiadająca w 2014
roku wartość giełdową 2,1 miliardów € (2,5 miliarda US$) osiągnęła skonsolidowane przychody netto
ze sprzedaży na poziomie 1,1 miliarda € (1,5 miliarda US$). Paleta oferowanych przez Spółkę
produktów obejmuje niemal wszystkie ważniejsze obszary terapeutyczne, takie jak ginekologia,
centralny układ nerwowy, układ sercowo - naczyniowy. Spółka posiadająca największe w Europie
Środkowo-Wschodniej centrum badawczo-rozwojowe koncentruje swoje badania na lekach
oryginalnych na schorzenia centralnego układu nerwowego. Dzięki szeroko uznanej wiedzy z zakresu
chemii sterydów Richter stał się jednym z potentatów na skalę światową w obszarze produktów
ginekologicznych. Spółka przeznacza również znaczne środki na rozwój produktów biopodobnych.
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