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Nurofen a câştigat lupta cu branduri locale mai vechi precum Algocalmin şi Antinevralgic, iar diferenţa 
faţă de următorul OTC clasat în top 10 e considerabilă. Nurofen a scos din buzunarele românilor 5,9 mil. 
euro în prima jumătate a acestui an. Nurofen a investit în promovare 12,2 mil. euro. Pe locul 2 în topul OTC-
urilor cu cele mai mari bugete de promovare se afl ă Coldrex (9,4 mil. euro), Digest Duo, Tranzactiv şi 
Aspirin.

Giganţii internaţionali au luat faţa producătorilor locali*
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Top 50 al celor mai vândute din România refl ectă într-o mare măsură situaţia companiilor de pe piaţa 
farmaceutică, pe care fi rmele internaţionale fac legea. Companii precum Sanofi -Aventis, Roche, GSK, 
Novartis, Pfi zer îşi dispută supremaţia la nivel global, dar şi pe piaţa românească. Produsele româneşti au o 
prezenţă extrem de slabă în top 50, numai 5 reuşind să-şi facă loc printre importuri. 

Suplimentele cu calciu, asociate cu un risc 
crescut de infarct**

Suplimentele alimentare cu calciu, la care apelează în general persoanele în vârstă, pentru a combate 
osteoporoza, ar putea conduce la o creştere a riscului de infarct. Cel puţin aceasta este concluzia la 
care a ajuns o echipă de cercetători americani şi neo-zeelandezi.

Rezultatele acestei analize a 11 teste clinice, realizate pe 12.000 de pacienţi, sugerează faptul că rolul 
calciului în tratamentul contra osteoporozei ar trebui să fi e reevaluat, au declarat cercetătorii americani şi 
neo-zeelandezi, autorii studiului, anunţa, zilele trecute, „British Medical Journal“, citat de Mediafax. Potrivit 
acestui studiu, administrarea de comprimate de calciu este asociată cu o creştere a riscului de maladii cardiace 
cu 25-30%. Studiul nu a evidenţiat, însă, o creştere semnifi cativă a mortalităţii, au precizat autorii.

Comprimatele de calciu sunt în mod curent prescrise pentru a reduce riscul de fractură osoasă la persoanele 
în vârstă. Un studiu recent a relevat faptul că ele ar putea să crească riscul de infarct în cazul femeilor. Pentru 
a afl a mai multe informaţii, o echipă de cercetători, coordonată de Ian Reid, de la Universitatea Auckland, 
din Noua Zeelandă, a realizat o analiză a unei serii de studii. Creşterea moderată a riscului cardiac subliniată 
de autori este independentă de vârstă, sex şi tipul suplimentului de calciu.

În schimb, alimentele bogate în calciu nu sunt asociate cu un risc sporit de apariţie a unor maladii 
cardiovasculare. Suplimentele cu calciu sunt, în plus, puţin efi ciente în prevenirea fracturilor osoase şi nu 
reduc mortalitatea. Cel puţin 20% dintre pacienţii în vârstă mor în primul an după ce au suferit o fractură de 
şold, potrivit specialiştilor din domeniu. 

Cum a ajuns Nurofen cel mai vândut medicament fără 
reţetă din România*
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