ANMI (BELÇİKA) ve Eczacibasi-Monrol, ANMI’nin prostat kanseri teşhisi
için kullanılan PSMA-11 soğuk kitlerinin 48 ülkede tedariki için
münhasır bir distribütörlük sözleşmesi imzaladı
Liege, Belçika ve İstanbul, Türkiye - 29 Ocak 2015
ANMI ve Eczacibaşı-Monrol, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da toplam 48 ülkede ANMI’nin ürünlerinin
68
dağıtımıyla ilgili işbirliğini duyurdu. İlk ticari ürün, prostat kanseri teşhisi için kullanılan Ga-PSMA-11
68
üretimi için PSMA-11 soğuk kiti olarak belirlendi. Bu işbirliği, Ga izleyicileri üretimi ve özellikle PSMA-11
için güvenilir, doğrudan ve uygun maliyetli süreçler sağlamak amacıyla Eczacibaşı -Monrol ve ANMI’nin
oluşturduğu ortak stratejinin bir parçasıdır.

ANMI CEO’su ve eş Kurucusu Ludovic Wouters konuyla ilgili şunları söyledi, “Eczacibaşı-Monrol, nükleer
farmasötik ürünler sektöründe güçlü bir firma. Piyasadaki konumları ve son zamanlarda gerçekleştirdikleri
satın alımlar, firmanın radyofarmasötik ürünler pazarında önemli bir oyuncu olma isteğini gösterdi. ANMI
için, Eczacibaşı-Monrol gibi yenilikleri yakından takip eden bir firma ile işbirliği yapmak mükemmel bir fırsat
olacak."
300 çalışanı ile; Türkiye’de ve dünyanın 40'tan fazla ülkesindeki nükleer tıp merkezlerine tedarik sağlayan
15 distribütörü bulunan Eczacıbaşı-Monrol, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da 48 ülkeye teranostik
radyofarmasötik ürünlerin sentezini kolaylaştıracak yenilikçi çözümlerin dağıtılması için ANMI ile
gerçekleştirilen bu ortaklığı duyurmaktan mutluluk duyuyor. ANMI’nin üstün kaliteli ürün ve hizmetleriyle
Eczacıbaşı-Monrol, müşterileri için daha güçlü bir ürün portföyüne sahip olacak.

ANMI hakkında
Merkezi Belçika’nın Liege kentinde bulunan ANMI SA, radyofarmasötik olarak işaretli radyometaller için
Aktif Farmasötik Bileşenler (API) tedarikçisi ve nükleer tıp alanında küresel bir hizmet sağlayıcısıdır.
ANMI, teranostik radyofarmasötik ürünlerin sentezini ve bunların hastanelerde günlük olarak üretimini
kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler sunmaktadır. ANMI’nin vizyonu, doğrudan ve uygun maliyetli
üretim süreçleri sayesinde hastaların, yeni ve oldukça spesifik teranostik radyofarmasötik ürünlere
erişimini artırmaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için www.anmi.be ya da info@anmi.be
Eczacibaşı-Monrol hakkında
Monrol Nükleer Ürünler ve Eczacıbaşı İlaç Üretim'in emsal pay oranlı ortak girişimi olan Eczacıbaşı
-Monrol Nükleer Ürünler oluşumu 2008 yılında kuruldu. Firma, teşhis ve tedavi için yüksek kaliteli
radyofarmasötik ürünlerin üretimiyle nükleer tıp pazarının geliştirilmesi için çalışmaktadır. Türkiye ve
yurtdışındaki organik büyümesine ek olarak Eczacibaşı-Monrol, 2011 yılında Mol-Image ve 2012’de
Capintec firmalarını satın alarak operasyonlarını ve ürün portföyünü genişletmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.monrol.com.tr

