17 Septembrie 2021

Comunicat al companiei Merck România SRL privind înregistrarea și disponibilitatea pe piața din
România a noii formulari de Euthyrox 150 micrograme (levotiroxină)
Începând cu data de 1 Septembrie 2021, compania Merck România SRL pune la dispoziția
pacienților români o nouă concentrație de Euthyorx (levotiroxină), cea de 150 micrograme în cutii a câte
100 de comprimate.
Prețul acestui medicament a fost publicat în cadrul ordinului nr. 1599 din 18 august 2021 privind
modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea
preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România.
Astfel, în acest moment există disponibile pe piață, patru concentrații de Euthyrox 25mcg, 50mcg,
100mcg și 150 mcg, iar în viitorul apropiat se așteaptă a fi disponibile încă două noi concentrații, 75mcg și
125mcg.
Ce este Euthyrox și pentru ce se utilizează?
Levotiroxina sodică, substanţa activă din Euthyrox, este un hormon tiroidian de sinteză utilizat în
tratamentul afecţiunilor glandei tiroide. Are un efect similar cu cel al hormonilor naturali.
Acest medicament este indicat în:
- Tratamentul guşii benigne la pacienţii cu funcţie tiroidiană normală, în special la adulţi, atunci
când terapia cu iod nu este indicată;
- Prevenirea reapariţiei guşii după intervenţii chirurgicale pentru guşă (profilaxia guşii
recidivante) în condiţiile unei funcţii tiroidiene normale, în funcţie de starea hormonală postoperatorie;
- Tratamentul de înlocuire cu hormoni tiroidieni (completarea deficitelor hormonale) în cazul în
care glanda tiroidă nu produce o cantitate suficientă de hormoni (hipotiroidie);
- Cancer tiroidian, pentru stoparea creşterii tumorii.
Euthyrox 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 100 mcg şi 150 mcg se utilizează, de asemenea, în scopul
echilibrării nivelurilor de hormoni tiroidieni, când se administrează medicamente antitiroidiene pentru a
trata producerea în exces de hormoni.
Euthyrox 100 mcg, 125 mcg şi 150 mcg pot fi folosite, de asemenea, pentru testarea funcţiei
tiroidiene.
Compania noastră continuă să depună toate eforturile pentru furnizarea unor cantități suficiente
de Euthyrox destinate pieței din Romania, pentru a se asigura astfel accesul pacienților la produsul original
conținând levotiroxină, produs care asigură o biodisponibilitate optimă a substanței active și care este
fabricat respectând cele mai înalte standarde de calitate.
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