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Ние ценим лоялността и професионалните умения.

ТОРЕКС КИЕЗИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БИЗНЕС         портрет

„Торекс Киези България” ЕООД е изцяло притежаван 
от италианската фармацевтична компания Chiesi 
Farmaceutici S.p.A., една от най-бързо развиващите 
се в Европа компании, съсредоточена върху раз-
работването на етични продукти за хуманната ме-
дицина.

 Въпреки ситуацията на международна финан-
сова криза, Chiesi Group продължава успешно 
развитието си, като постига по-висок ръст от този 
на пазарите, в които оперира, благодарение на 
собствените продукти за лечение на респираторни, 
сърдечно-съдови и редки заболявания. Сегментът 
на заболяванията на дихателната система предс-
тавлява основния фокус на Chiesi. Ръстът в продаж-
бите за 2007 г. е 10,6% в сравнение с предходната 
година, като значително надвишава този на евро-
пейския пазар. Броят на директните филиали се 
увеличава и вече е покрит целият Европейски съюз. 
Печалбата на компанията преди облагане с такси 
и данъци за 2007 г. расте с 15,9%.

 Съобразено с основната мисия на Chiesi, ивес-
тицията в технологии и производствен капацитет 
расте с повече от 20%. Строежът на нов R&D цен-
тър в Парма е вече в ход, което ще позволи сътруд-
ничеството в разработването на проекти с външни 

научни организации. Това се съчетава с ръст в броя 
на заетите служители с 6%.  Освен на инвестицията 
в разработването на медикаменти, иновациите и 
ръста в международен аспект, ние разчитаме и 
на експертните умения и отдадеността на служи-
телите на компанията, които ще бъдат основата 
на постигането на нашите общи цели. 

Мисия

Нашият стремеж е да бъдем разпознати като на-
учно ориентирана международна фармацевтич-
на компания, която разработва и доставя инова-
тивни решения за облекчаване и подобряване на 
качеството на човешкия живот. Нашата цел е да 
обвържем задължението си за постигане на резул-
тати с почтенност, оперирайки с отговорност към 
обществото и околната среда.

Цел

Планираният значителен ръст в продажбите ще 
бъде реализиран благодарение на нарастващия 
дял на корпоративните продукти на европейския 
пазар и навлизането на нови географски пазари. 
Научно-изследователската дейност ще бъде заси-
лена с цел създаване на нови продукти. 
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Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа.

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЛАСТИ
Респираторни заболявания

Все още съществува непосрещната медицин-
ска нужда в ефективното лечение на ХОББ. Брон-
хиалната астма е добре лекувано заболяване, но 
придържането на пациентите към лечението е не-
задоволително, което лимитира неговата ефек-
тивност. Лечението на белодробни заболявания е 
призвание за Chiesi и основа за технолгичната 
платформа, създадена за инхалиране в белия 
дроб на активната субстанция. Благодарение на 
иновативната технология – MODULITE® и новата 
формула Extra-fine, активната субстанция на ле-
карствения продукт се разпределя хомогенно в 
цялото бронхиално дърво. 
 MODULITE® е патент на Киези - технологията за 
разработването на HFA- дозирани инхалери, коя-
то позволява модулирането на размера на доста-
вяните частици. Последното постижение от измина-
лата година беше регистрацията и въвеждането 
на пазара на препарата FOSTER®. 
 FOSTER® е резултат на оригинална разработка 
на Chiesi Research & Development – едно вълнуващо 
съчетание на клинична наука, технология и грижа за 
пациента. Уникалната характеристика на FOSTER® 
е неговата “особено фина” формула, която га-

рантира висока степен на разпределение на ве-
ществата в белия дроб и еднаквото им отлагане в 
рамките на бронхиалното дърво.    
 Идеята довела до разработването на формула, 
състояща се от двата медикамента под формата 
на малки частици се основава на данните, че при 
астма възпалението се развива във всички части на 
дихателните пътища, включително в периферията; 
следователно идеалният медикамент трябва да 
се разпределя както в централните, така и в пери-
ферните дихателни пътища.

 Във формулата на FOSTER® beclometasone, как-
то и formoterol, са с висока инхалационна фракция 
и сходно разпределение на особено фините час-
тици. Съотношението между количеството прието 
вещество и това, налично за инхалация, се поддър-
жа постоянно. 
 Нещо повече, тази технология позволява да се 
понижи приема на beclometasone, което предо-
ставя потенциалната възможност за ограничаване 
на нежеланите странични реакции. FOSTER® ще 
играе важна роля в нашата конкурентоспособност 
на този пазар, като повиши продажбите ни в сег-
мента на дихателната система и по този начин 
ще ни осигури сигурност при реализирането на 
бъдещите ни планове.
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БИЗНЕС         портрет

Респираторен дистрес синдром

Curosurf® е белодробен сърфактант за лечение 
на респираторен дистрес синдром. От години се 
прилага в световен мащаб, доказано ефективен 
и безопасен, няма странични ефекти, не е имуно-
генен или алергогенен. Характеризира се с малък 
обем за приложение и съдържа сърфактант про-
теини В и С, оттук и пълноценното му включване 
в цикъла на живот на ендогенния сърфактант и 
участието му в механизмите на имунна защита на 
детето. Използува се доказано успешно не само 
при респираторен дистрес синдром, но и при 
вродена пневмония при доносени деца, дори и 
при мекониална аспирация. 

Мускуло-скелетни заболявания

Flamexin® намира приложение в лечението на 
болезнени състояния и възпаление при пациенти 
страдащи от ревматоиден артрит, остеоартрит, 
анкилозиращ спондилит и др. Продуктът се мар-
кетира на 4 континента и е успешен пример за 
клинично приложение на технология спечелила 
Нобелова награда. Нестероидното противовъзпа-
лително средство Flamexin® е съставен от Piroxicam 
и цикличния олигозахарид  β – cyclodextrin. Участи-
ето на cyclodextrin в комплекса осигурява гастро-
протекция, бърза абсорбция и проява до 20 минута 
на аналгетичния, противовъзпалителен и антипире-
тичен ефект.

Редки заболявания

Съвременно решение на проблема от свръхна-
трупване на желязо е Ferriprox® (Deferiprone). Това е 
перорален медикамент с две форми – таблетна и 
разтвор за перорално приложение, за провеждане 
на желязо-хелатираща терапия с доказан ефект 
по отношение на намаляване на смъртността от 
сърдечни увреждания, които са причина за смърт 
при 70% от пациентите с Таласемия майор.

Болести на ЦНС

Gabitril® намира приложение в лечението на 
парциални припадъци. Това е медикамент, за 
който е изяснен напълно механизмът на действие 
и се характеризира с изключителна ефективност 
и безопасност за пациента при дългосрочна 
употреба.

 Chiesi e една от малкото компании, които ус-
пяват да постигнат отлични резултати по отнош-
ение на поставените си цели в последните 75 го-
дини, като демонстрира, че човек може да бъде 
иновативен и да продължи да работи в мал-
ки лаборатории, стига да бъде напрекъснато 
свързан към общата мрежа. Тези постижения са 
доказателства за добрата екипна работа и преди 
всичко сочат, че всеки в Chiesi е работил с умение, 
усърдие и страст, за да може този проект да стане 
реалност.


