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„Odpowiadamy 
na kluczowe wyzwania 
współczesnej medycyny”

Nasza misja
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Szanowni Państwo,

historia Adamedu to nieustanne odpowiadanie na klu-
czowe wyzwania współczesnej medycyny. To nasza misja 
i zarazem kierunek, w którym konsekwentnie podążamy 
od 1986 roku. Każdego dnia wielu naukowców współpra-
cuje z nami nad innowacyjnymi projektami badawczymi, 
wspólnie doskonalimy istniejące terapie i prowadzimy 
działalność promującą profilaktykę i zdrowy tryb życia.  
By realizować te zadania, zatrudniamy najlepszych spe-
cjalistów w kraju, współpracujemy z czołowymi ośrodkami 
i instytucjami naukowymi, sięgamy po nowoczesne 
technologie wdrażane na wszystkich płaszczyznach  
naszej działalności.

To wszystko sprawia, że Adamed jest dziś liderem rynku 
leków nowej generacji w Polsce. Nasza oferta dostępna 
jest na 65 światowych rynkach. Nie poprzestajemy na tym, 
czego już dokonaliśmy. Wciąż się rozwijamy, szukamy inspi-
racji i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zapraszamy do poznania Adamedu – miejsca, gdzie polska 
innowacja ma swój początek.

Z poważaniem,

dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz 
Dyrektor Generalny Adamedu
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Profil firmy

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która jest producentem około 
580 produktów oferowanych pacjentom w 65 krajach na świecie. Obecnie zatrudnia ponad 
2000 osób. Od 2001 r. firma przeznaczyła 1,2 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-
rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uczelniami oraz instytutami 
naukowymi. Adamed znajduje się w pierwszej dziesiątce największych firm farmaceutycznych 
działających w Polsce. (źródło: QuintilesIMS)

* Dane wewnętrzne.

 

PRzycHODy ADAMEDU*

17 obszarów 
terapeutycznych

• kardiologia
• pulmonologia
• ginekologia
• okulistyka
• psychiatria
• pediatria
• onkologia
• dermatologia
• urologia

Liczba zatrudnionych  
osób w Adamedzie  
w Polsce i za granicą

ponad 2000

Liczba 
produktów 
w portfolio

ok 580

Platformy badawcze: 
• onkologia
• neuropsychiatria
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• angiologia 
• alergologia
• reumatologia
• neurologia 
•  gastroenterologia
•  interna
•  ortopedia
•  diabetologia
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Tu polska innowacja ma swój początek 

Adamed powstał dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Od 2001 r. firma prze-
znaczyła 1,2 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową. W 2016 r. uroczyście 
otwarto nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni blisko 3000 m2, w pełni wypo-
sażone w nowoczesną infrastrukturę badawczą.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamedu prze-
znaczone jest do realizacji projektów badaw-
czych, których cel stanowi opracowanie leków 
generycznych i innowacyjnych w zakresie syntezy 
organicznej, nowych technologii oraz wsparcia 
poprzez analizy fizykochemiczne. W Centrum pro-
wadzone są projekty w fazie laboratoryjnej oraz 
półtechnicznej, będące podstawą do transfero-
wania technologii do ośrodków produkcyjnych 
Adamedu. Dwukondygnacyjny budynek labora-
toryjny wyposażono w nowoczesny system zarzą-

dzania obiektem oraz szereg instalacji służących 
efektywnej i bezpiecznej pracy laboratoriów, 
w tym systemy dystrybucji wody oczyszczonej 
i gazów technicznych, lokalnych odciągów zanie-
czyszczonego powietrza, systemy utrzymania 
i monitorowania stabilnych warunków klimatycz-
nych oraz przeciwpożarowych.
Ze  względu na rozwijane technologie, laborato-
rium formulacji i technologii zbudowano w farma-
ceutycznej klasie D, czyli o podwyższonym stopniu 
czystości powietrza.

 

Dzięki pracy ekspertów w laboratoriach badawczo-
-rozwojowych (R&D), przy wykorzystaniu najnow-
szych zdobyczy technologii i nowoczesnego sprzętu, 
opracowywane są podstawowe, ale również niety-
powe postaci leku, takie jak tabletki wielowarstwo-
we, tabletki umieszczone w kapsułkach i inne. Nasze 
projekty badawcze wyróżniają się również wykorzy-
stywanymi innowacyjnymi rozwiązaniami analitycz-
nymi. Dostępny w laboratoriach najnowocześniejszy 
sprzęt analityczny, taki jak SEM, XRPD, UPLC/MS, oraz 
specjalistyczna wiedza poparta doświadczeniem 
plasują nas w czołówce firm farmaceutycznych sta-
wiających na innowacyjność w prowadzonej dzia-
łalności badawczo-rozwojowej.

Dział badawczo-rozwojowy (R&D)

Na dział badawczo-rozwojowy składają się dwa 
piony badawcze: innowacyjny oraz generyczny. 
Prace nad interdyscyplinarnymi projektami rozwo-
jowymi wspierane są również przez pozostałe 
działy, tj.  dział rejestracji, badań klinicznych, za-
rządzania projektami oraz dział ochrony własności 
intelektualnej.

Dział generyczny jest miejscem, gdzie wysokiej kla-
sy specjaliści wprowadzają elementy innowacyjno-
ści do pracy nad lekami generycznymi, by odpo-
wiedzieć na potrzeby pacjentów. Doskonale 
wyposażone laboratoria syntezy organicznej, for-
mulacji i technologii oraz analityki pozwalają 
na  skuteczną realizację nawet bardzo ambitnych 
i wieloetapowych projektów badawczych.

Laboratorium biologiczne jest największym ele-
mentem departamentu innowacyjnego. Składa 
się z kilku ściśle kooperujących ze sobą jednostek 
– pracowni in silico, działu ds. zwierząt laboratoryj-
nych oraz działu badawczego opartego na trzech 
równolegle działających strukturach: pracowni 
biotechnologicznej, pracowni biofizyki białka oraz 
pracowni biologii komórki. Istotne wsparcie 
dla  personelu wyżej wymienionych podmiotów 
stanowią liczni naukowcy z polskich i zagranicz-
nych ośrodków akademickich oraz firm biotechno-
logicznych. Wsparciem wewnątrz organizacji służą 
natomiast dział syntezy organicznej,dział analityki, 
dział prawny, a także dział instrumentów wsparcia 
dotacyjnego.1,2 mld zł 

na inwestycje i działalność badawczo- 

-rozwojową od 2001 r.

2016 
uroczyste otwarcie nowoczesnego

Centrum Badawczo - Rozwojowego

3000 m2 
powierzchni laboratoryjnej

>180 ponad 180 patentów w działalności 
innowacyjnej i generycznej 73 wynalazki
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Platforma onkologiczna

ONcOTRAIL 

ONCOTRAIL to konsorcjum, którego celem jest rozwój 
terapii przeciwnowotworowej opartej o molekułę 
biologiczną (AD-O51.4), pochodną liganda TRAIL/
Apo2L. Mechanizm działania cząsteczki polega 
na specyficznej nowotworowo indukcji apoptozy 
oraz blokowaniu angiogenezy w obrębie guza. 
Od 2015 projekt jest współfinansowany przez 
NCBiR w ramach programu Strategmed II i realizo-
wany w wspólnie z warszawskimi jednostkami na-
ukowymi: Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Instytutem Matki i Dziecka, 
Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Cen-
trum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. 
Aktualnie ukończono prace nad skalowaniem pro-
cesu wytwarzania kandydata na lek. Kolejnym,  
inicjowanym właśnie etapem rozwoju leku jest pro-
dukcja materiału do badań toksykologicznych. 

Platforma neuropsychiatryczna

5-HT6+ 

Celem prac prowadzonych w ramach platformy 
neuropsychiatrycznej 5-HT6+ jest opracowanie  
innowacyjnych kandydatów na leki w terapii  
BPSD (Behawioralne i Psychologiczne Symptomy 
Demencji). Badania prowadzone są w ścisłej 
współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi  
w Polsce, takimi jak Collegium Medicum Uniwe- 
rsytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Psychiatrii  
i Neurologii w Warszawie. Z końcem roku 2017  
wytypowano kandydata na lek dedykowanego 
do dalszego rozwoju. Aktualnie rozpoczęto prace 
nad procesem wytwarzania cząsteczki na potrzeby 
badań toksykologicznych. Ponadto dotychczaso-
wym efektem prac jest pięć międzynarodowych 
zgłoszeń patentowych oraz liczne publikacje 
w renomowanych czasopismach naukowych. 
Projekt jest współfinansowany przez środki progra-
mu Inteligentny Rozwój.

ONcO-p53 (inhibitory MDM2)

Białko p53 jest kluczowym elementem komórko-
wego systemu zabezpieczającego integralność 
materiału genetycznego. Dezaktywacja tego  
systemu jest jedną z kluczowych zmian na drodze 
do transformacji nowotworowej komórek ludzkiego 
ciała. Związki opracowane w ramach niniejszego 
projektu (seria cząsteczek AD-O21) umożliwiają 
reaktywację białka p53 w licznych przypadkach 
nowotworów, w których jego aktywność jest 
blokowana poprzez nadprodukcję białka MDM2. 
Aktualna wiedza medyczna wskazuje na to, że 
związki o powyższym mechanizmie działania będą 
niezwykle użyteczne w leczeniu wielu nowotwo-
rów, w szczególności mięsaków, glejaków oraz no-
wotworów krwi. Projekt jest dofinansowany w ra-
mach Programu INNOMED. 
W połowie 2017 roku wyselekcjonowano cząsteczkę 
wiodącą, tzw. kandydata na lek. Rok 2018 
to zgodnie z harmonogramem czas na wyprodu-
kowanie transzy klinicznej oraz rozpoczęcie ba-
dań toksykologicznych.

BIOcON

Ideą projektu jest opracowanie cząsteczek o ak-
tywności przeciwnowotworowej, uderzających 
selektywnie w tkankę nowotworowo zmienioną, 
bezpiecznych dla komórek zdrowych. U podstaw 
koncepcji leży wykorzystanie molekuł w formie 
biokoniugatów. Pierwszy z elementów cząsteczki – 
„nośnik” o budowie peptydowej – ma za zadanie 
odnalezienie komórek nowotworowych w ustroju  
i wejście w interakcję z ich powierzchnią. Dodat-
kowo ma on blokować przekazanie sygnału pro-
-przeżyciowego lub wręcz indukować przekaza-
nie sygnału prowadzącego do śmierci komórki. 
Drugi element molekuły to związek chemiczny  
o bardzo silnym działaniu cytotoksycznym, który 
naprowadzony nośnikiem uwalniany będzie  
głównie w pożądanej lokalizacji, minimalizując 
tym samym ryzyko uszkodzenia komórek zdrowych.  
Projekt w fazie badawczej.



Adamed 16 17

W dobie globalizacji i silnej konkurencji najistotniej-
sza jest jakość oferowanych produktów, przy za-
chowaniu optymalnych kosztów ich wytwarzania 
oraz wysokiego poziomu obsługi klientów. Nowo-
czesne Centrum Produkcyjno-Logistyczne zlokali-
zowane jest w województwie łódzkim. 

W Centrum znajduje się m.in. zamknięta strefa 
do produkcji leków sterydowych i onkologicznych, 
wraz z niezbędnym zapleczem technologicznym 
o wartości ok. 20 mln zł.

To także wizytówka regionu łódzkiego oraz stabilny 
pracodawca, który zatrudnia wysoko wykwalifiko-
waną kadrę pracowników. Duże znaczenie ma im-
plementacja dobrych praktyk z innych sektorów, 
gdzie zarządzanie szeroko pojmowanym łańcu-
chem dostaw stanowi istotne źródło uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej.

NOWOczESNE cENTRUM PRODUKcyJNO-LOGISTyczNE ADAMEDPIPELINE

Nasi partnerzy naukowi:

• Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
• Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
• Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej  
   PAN we Wrocławiu
• Wrocławskie Centrum Badań EiT+
• Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego  
   dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  
   Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej  
   i Komórkowej
• Instytut Przemysłu Organicznego Oddział  
   w Pszczynie
• Instytut Farmaceutyczny
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 

ONKOLOGIA

PIRDINENSERIN

BIOCON 

LEAD
OPTIMISATIONDISCOVERY TOX PHASE I

NEUROPSYCHIATRIA

AD-O21.32 

AD-O51.4
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Firma Adamed - partner
w produkcji kontraktowej:
• kapsułek wielodozowych
• tabletek

Mamy doświadczenie w transferze technologii 
i produkcji kontraktowej leków w postaci stałej, ta-
kich jak tabletki i kapsułki twarde (produkty leczni-
cze oraz suplementy diety), które poparte jest wie-
loma re ferencjami z całego świata. 

Naszym klientom oferujemy uniwersalne oraz do-
stosowane do indywidualnych potrzeb usługi 
dzięki dostępowi do najwyższej klasy sprzętu oraz 
wysokiemu poziomowi wkładu naukowego 
w każdy projekt.

Wytwarzamy następujące formy produktów  
i półproduktów:

•  kapsułki twarde z wielopostaciowym 
wypełnieniem (peletki, proszki, granulaty, 
tabletki, mikrodozy dla produktów inhalacyj-
nych, mikrotabletki, formy płynne)

•  tabletki o natychmiastowym uwalnianiu

• tabletki o kontrolowanym uwalnianiu

•  tabletki ulegające szybkiemu rozpadowi w jamie 
ustnej

• tabletki powlekane

• tabletki wielowarstwowe

cENTRUM 
PRODUKcyJNO-LOGISTyczNE 

1,7 mld
jakość &
compliance

135 mln

5000 serii rocznie 
wprowadzonych
na rynek52 mln

•  granulaty uzyskiwane metodą mokrą  
(fluidalnie i z użyciem granulatoro-mieszalnika 
szybkoobrotowego)

•  granulaty uzyskiwane na sucho 
metodą kompaktorowania 
(z selektywnym rozkładem wielkości cząstek).

Stosujemy standardy produkcji cGMP:

•  pozyskiwanie oraz kwalifikacja wytwórców 
substancji aktywnych i substancji pomocniczych 
oraz materiałów opakowanio wych

•  przygotowanie dokumentacji jakościowej 
i zwalnianie surowców do produkcji

•  mieszanie

•  granulacja

•  tabletkowanie/ kapsułkowanie

•  powlekanie

•  blistrowanie

•  pakowanie w opakowania jednostkowe

•  prowadzenie badań stabilności

•  wprowadzanie do sprzedaży

•  przygotowywanie dokumentów w formacie 
e-CTD do celów rejestracji

•  przechowywanie próbek archiwalnych.

2 zAKŁADy PRODUKcyJNE

Filary produkcji:
cGMP | Risk Managament | Kaizen | TPM/SMED | Proste Procesy

centrum przechodzi rocznie kilkanaście inspekcji i audytów 
kontrahentów, w większości dużych firm międzynarodowych

centrum wyposażone jest w kilkadziesiąt urządzeń do produkcji 
i pakowania tabletek

PRzEWAGA KONKURENcyJNA:
• niezawodność
•elastyczność

Filary produkcji:
cGMP 
RiskManagament
KAIzEN
TPM/SMED/Proste Procesy
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Kapsułki z wielopostaciowym 
wypełnieniem

Dostępne obecnie systemy dozowania:

Inne możliwe kombinacje produktów  
w postaci kapsułek:

• proszki
• płyny
• do trzech rodzajów peletek zawierających 

różne substancje czynne 
• do trzech rodzajów tabletek zawierających 

różne substancje czynne
• mikrotabletki
• kapsułki
• kombinacja: peletki, kapsułka i tabletka
• kombinacja: proszek, tabletka i peletki
• kombinacja: tabletka i dwa rodzaje peletek 

zawierających różne substancje czynne
• kombinacja: proszek i dwa rodzaje tabletek 

zawierających różne substancje czynne
• kombinacja: proszek i płyn.

Rozmiar kapsułek: 00, 0, 1, 2, 3, 4.

Rodzaje kapsułek: twarde kapsułki żelatynowe, 
HPMC.

Naszymi najważniejszymi wartościami są jakość, 
doskonałość operacyjna, wzajemny szacunek i in-
nowacja. To one stanowią siłę napędową dla 
każdego przedsięwzięcia, które realizujemy 
wspólnie z naszymi partnerami.

Istnieje możliwość zamówienia zarówno małych, 
jak i dużych partii towaru, wyprodukowanych 
zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, 
przy zachowaniu krótkich terminów realizacji.

do 72 000  kapsułek na godzinę
100-proc. kontrola zawartości kapsułki

mikrodozy

do 100 000 kapsułek na godzinę, dwie komory,  
które są na przemian napełniane i opróżniane 

peletki

60 000 – 100 000 kapsułek na godzinę,
w zależności od liczby tabletek na kapsułkę  
oraz od ich rozmiaru i kształtu 

tabletki

Pilot Plant

W ramach Pionu Badawczo-Rozwojowego, w 2017 roku 
została zakończona inwestycja w obszar produkcji 
pilotażowej R&D, tzw. PILOT PLANT.  Inwestycja  ta  
uzyskała  dofinansowanie  ze środków strukturalnych 
Unii Europejskiej. 

Produkcja pilotażowa opracowanych wcześniej 
prototypów jest koniecznym etapem procesu R&D, 
warunkującym możliwość sprawnego zakończe-
nia  aktywności  rozwojowych,  a  w  dalszej  per-
spektywie  uzyskanie  pozwolenia  na dopuszczenie  
do obrotu i wprowadzenie go do rutynowej pro-
dukcji.  Uzupełnienie struktury organizacyjnej o ten 
wyspecjalizowany obszar pilotażowej produkcji 
kandydatów na leki zapewnia, m.in.:

•  szybką  i  elastyczną  realizację  projektów  R&D,  
 poprzez  ich  uniezależnienie  od  harmonogramu  
 bieżących prac produkcyjnych,

• sprawną identyfikację, optymalizację i walidację 
 krytycznych  parametrów  wytwarzania  zdefinio- 
 wanych na etapie prac laboratoryjnych,

• opracowanie wytycznych dla procesów produkcji  
 i kontroli jakości, 

• dostarczanie  produktów  do  prowadzenia  
 badań klinicznych.

Nabyte do obszaru „Pilot Plant” nowoczesne tech-
nologie, takie jak tabletkarka wielowarstwowa,  
ekstruder  do  procesu  HME  (ang.  Hot  Melt  Extru-
sion), czy granulator fluidalny otworzą także szero-
kie możliwości prowadzenia prac R&D nad 
produktami nowej generacji. Aplikacja pilotażo-
wych linii produkcyjnych angażujących techniki 
tabletkowania wielowarstwowego lub ekstruzji 
(innowacyjne w skali kraju), umożliwi rozwój pół-
produktów i finalnych postaci leku charakteryzują-
cych się ważnymi dla przewagi konkurencyjnej 
„wartościami dodanymi”, trudnymi lub niemożli-
wymi do osiągnięcia przy zaangażowaniu stan-
dardowych procesów farmaceutycznych.

Uroczyste otwarcie obszaru produkcji pilotażowej 
R&D, tzw. Pilot Plant nastąpiło w kwietniu 2018 r.
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Adamed rozpoczął ekspansję międzynarodową w 2003 roku. Dziś jego produkty dostępne są na 
65 światowych rynkach: w Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej 
oraz Oceanii. Firma posiada także swoje przedstawicielstwa w Czechach, Hiszpanii, 
Kazachstanie, Rosji, na Słowacji, Ukrainie, Uzbekistanie i Wietnamie.

 

License-out

Zespół License-out tworzy grupa doświadczonych 
profesjonalistów, odpowiedzialnych za sprzedaż 
produktów Adamedu na rynkach całego świata. 
Jesteśmy otwarci na różne modele współpracy 
biznesowej, m.in. licencyjne, dystrybucyjne, 
współrozwój nowych produktów, produkcję kon-
traktową. Odpowiadamy także za sprzedaż licen-
cji podmiotom zewnętrznym. Zapewniamy pełne 
wsparcie w zakresie rejestracji i własności intelek-
tualnej, strategii wejścia na rynek dla nowych pro-
duktów oraz otwartą współpracę. Wszystkie te 
aspekty mają zapewnić pomyślne wdrożenie no-
wych produktów przy zachowaniu minimalnego 
ryzyka i konkurencyjnych cen. Partnerom bizneso-
wym dostarczana jest dokumentacja rejestracyj-
na dla leków gotowych, sporządzona w formacie 
CTD, spełniająca najbardziej rygorystyczne wy-
mogi GMP oraz agencji rejestracyjnych poszcze-
gólnych krajów świata. Doświadczenie zespołu 
ds. udzielania licencji pozwala oferować najwyż-
szy poziom partnerstwa opartego na strategii 
„win-win”.

Przedstawicielstwa na rynkach wschodnich

Od 2005 roku Adamed intensywnie działa na ryn-
kach Wspólnoty Niepodległych Państw, w  opar-
ciu o przedstawicielstwa w Kijowie, Moskwie 
i Ałma Acie. Wieloletnia obecność w Europie 
Wschodniej pozwoliła firmie poznać potrzeby pa-
cjentów tego regionu. Odpowiadając na ich 
oczekiwania nieustannie rozszerzamy nasze port-

folio o nowe produkty Rx i OTC z niemal wszystkich 
obszarów terapeutycznych. W  pracy wykorzysty-
wane są nowoczesne narzędzia promocji i kontroli 
sprzedaży, takie jak: system CRM, bazy danych, 
monitorowanie rynku, geomarketing. Najważniej-
sze osiągnięcia w rejonie wschodnim to ponad 
100 wprowadzonych produktów, kilkanaście 
wdrożeń rocznie i strategia utrzymania wysokiej 
dynamiki rozwoju.

License-in

Dział Licensing-in jest aktywnie zaangażowany 
w pozyskiwanie ofert na nowe produkty, które suk-
cesywnie wprowadzane są do portfolio. 
Dział odpowiedzialny jest za selekcję dostępnych 
ofert, prowadzenie efektywnych negocjacji, 
a w efekcie podpisywanie umów z wybranymi 
kontrahentami. Adamed jest w stałym kontakcie 
ze wszystkimi największymi firmami generycznymi 
w Europie i spoza tego regionu. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie na bieżąco analizować rynek 
farmaceutyczny w zakresie dostępności molekuł, 
wygasających patentów oraz identyfikacji poten-
cjalnych szans biznesowych.

EKSPANSJA zAGRANIczNA

Przedstawicielstwa: przedstawicielstwa
eksport
centrala: Pieńków k/Warszawy, Polska
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• Amlodipine Besylate 5mg, 10mg tabletki

• Amlodipine Besylate 5mg, 10mg tabletki 
ulegające rozpadowi w jamie ustnej 

• Candesartan + Amlodipine Besylate 
8mg/5mg, 8mg/10mg, 16mg/5mg,

 16mg/10mg kapsułki

• candesartan + Amlodipine Besylate + HcTz   
16mg/5mg/12,5mg, 16mg/10mg/12,5mg,

 32mg/5mg/25mg, 
   32mg/10mg/25mg tabletki 

• Cilostazol 50mg, 100 mg tabletki

• Clopidogrel Bisulfate 75mg tabletki

• Eplerenone 25mg, 50mg tabletki

• Ezetimibe 10mg tabletki

• Ezetimibe + Rosuvastatin calcium 
10mg/5mg, 10mg/10mg,

 10mg/20mg tabletki

• Perindopril + Amlodipine Besylate 4mg/5mg, 
4mg/10mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg tabletki

• Ramipril + Amlodipine Besylate 2,5mg/5mg, 
5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg, 
10mg/10mg kapsułki

• Ramipril + Amlodipine Besylate + HcTz 
5mg/5mg/25mg, 5mg/10mg/25mg, 
10mg/5mg/25mg, 5mg/5mg/12,5mg, 
10mg/10mg/25mg,

 2,5mg/5mg/12,5mg kapsułki

• Rivaroxaban 10mg, 15mg, 20mg
 tabletki powlekane

• Rosuvastatin Calcium 5mg, 10mg, 15mg, 
20mg, 30mg, 40mg tabletki

• Rosuvastatin Calcium + Amlodipine Besylate 
10mg/5mg, 10mg/10mg, 20mg/5mg, 
20mg/10mg kapsułki

• Rosuvastatin calcium + ASA
 5mg/100mg, 10mg/100mg,
 20mg/100mg, kapsułki

• Sitagliptin 25mg; 50mg; 100mg 
 tabletki powlekane

Stale obserwujemy i reagujemy na zmiany zachodzące zarówno na rynku rodzimym, 
jak i na międzynarodowym. Nieustannie poszukujemy nowych kierunków, na których mo-
glibyśmy zaistnieć z naszymi produktami.

OFERTA LIcENSE-OUT

ONKOLOGIA

KARDIOLOGIA I DIABETOLOGIA

•   Imatinib mesylate 100mg, 400mg, kapsułki

• Sunitinib 12,5mg; 25mg; 37,5mg;
 50mg kapsułki

GINEKOLOGIA

• Progesterone 
 50mg, 100mg, 200mg

vaginal tablets

UKŁAD MIĘŚNIOWO-SzKIELETOWy 

• Risedronate Sodium 35mg, 75mg
tabletki powlekane 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LEKI PRzEcIWBÓLOWE  
I PRzEcIWzAPALNE

• Naproxen EC 250mg, 500mg
 powlekane tabletki dojelitowe

• Levocetirizine dihydrochloride 5mg
 tabletki powlekane

• Levocetirizine dihydrochloride 0,5mg/ml 
 roztwór doustny

• Montelukast sodium 4mg, 5mg
 tabletki do żucia

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA

OŚRODKOWy UKŁAD NERWOWy 

• Duloxetine 30mg, 60mg powlekane
 tabletki dojelitowe

• Fingolimod 0,5mg kapsułki

• Mianserin Hydrochloride 60mg
 tabletki powlekane

• Olanzapine 5mg, 10mg tabletki 

• Olanzapine ODT 5mg, 10mg, 15mg, 20mg 
 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

• Pregabalin 25mg, 50mg, 75mg, 100mg,   
   150mg, 200mg, 225mg, 300mg kapsułki

• Zaleplon 5mg, 10mg kapsułki

NOWOŚĆ

ANTyBIOTyKI 

• Azithromycin 250mg, 500mg
 tabletki powlekane 

• Acyclovir 200mg, tabletki

• cytisine 1,5mg, tabletki powlekane

• Dimenhydrinate 50mg 
 tabletki do żucia

• Drotaverine + Metamizole + caffeine  
 40mg/400mg/60mg tabletki

• Drotaverine + Metamizole + caffeine
 80mg/400mg/60mg tabletki

• Furazidin 50mg tabletki (dostępne także Rx),  
    100mg tabletki (dostępne także Rx)

• Hymecromone 400mg tabletki

• Methamizole 500mg tabletki

• Naproxen 220mg tabletki

• Octenidine
 Dihydrochloride/Phenoxyethanol
 płyn skórny

• Paracetamolum + Propyphenazone + Caffeine
 250mg/150mg/50mg tabletki 

• Simethicone 240mg, kapsułki

LEKI DOSTĘPNE BEz REcEPTy (OTc)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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PRzycHODy  ADAMEDU* START-UP
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Adamed od 2015 roku aktywnie wspiera ekosystem 
startupów w Polsce. Do współpracy ze środowis- 
kiem młodych firm technologicznych zaangażo-
wano ramię inwestycyjne firmy, które poza działa-
niami dotyczącymi sensu stricte finansowania 
udziałowego, angażuje się w przedsięwzięcia 
mające na celu wspomaganie startupów przy 
stawianiu pierwszych kroków w tworzeniu nowych 
produktów i usług czy rozwijaniu działalności 
komercyjnej.

Ponadto Adamed bierze udział w szeregu progra-
mów akceleracyjnych dla początkujących firm 
technologicznych, przyjmując rolę partnera wspie-
rającego projekty z szeroko rozumianego obszaru 
ochrony zdrowia.

W 2017 roku znalazły się wśród nich:

• Waw.ac, Warszawski Akcelerator Technologiczny 
- program skupia się na przyspieszaniu rozwoju 
zespołów wywodzących się z ośrodków nauko-
wych, których kluczowym aktywem są wyniki prac 

badawczych. Adamed łącznie był partnerem 
trzech edycji tego programu akceleracyjnego.

• MIT Enterprise Forum - program bazuje na know-
-how, najbardziej renomowanej na świecie uczelni 
technicznej, Massachusetts Institute of Technology. 
Uczestnikom programu Adamed, jako partner 
ścieżki Zdrowie, zapewnia m.in. wsparcie doświad-
czonych mentorów, dostęp do własnej infrastruktury 
laboratoryjnej, możliwość pilotażowych wdrożeń 
czy pomoc w budowaniu modeli biznesowych. 
Przedsięwzięcie to w II. i III. edycji objęte było 
dofinansowaniem w ramach programu ScaleUp 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który 
pozwalał na wspieranie startupów kwotą do 200 
tys. zł. Firma pozostała partnerem programu 
w kolejnych IV. i V. jego edycjach, realizowanych 
już bez wsparcia PARP.

• Startup HUB dla młodych firm z regionu CEE.

• Alfa.ac.

Adamed w ramach zaangażowania w programy 
akceleracyjne miała przyjemność wspierać rozwój 
szeregu firm pracujących nad bardzo zróżnicowa-
nymi technologiami m.in. igłą do biopsji stercza ze 
specjalną powłoką ograniczającą ryzyko infekcji, 
implantem emitującym zmienne pole elektryczne 
o przyszłym zastosowaniu w leczeniu najbardziej 
złośliwych nowotworów mózgu, wyrobem medycz-
nym wspierającym terapię zapalenia prostaty, 
opartym na technologii blockchain rozwiązaniem 
promującym krwiodawstwo czy wykorzystaniem 
pozyskiwanego w przyjazny dla pszczół jadu 
w kosmetologii i farmacji.

Przychody Adamedu - Eksport
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Fundacja powstała w celu wsparcia działalności 
badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej 
w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. 
Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje 
środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, 
medyczny i biotechnologiczny. Wzmacnia współ-
pracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach 
i celach, działającymi w kraju i za granicą. Jed-
nym z kluczowych zadań Fundacji jest wsparcie 
utalentowanej młodzieży.
 
ADAMED SmartUP

ADAMED SmartUP to innowacyjny program edu-
kacyjny, skierowany do uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Ma on za zadanie promować nauki 
ścisłe i przyrodnicze wśród polskiej młodzieży 
i wspierać rozwój edukacyjny najbardziej utalen-
towanych uczniów. Podstawą inicjatywy jest plat-
forma internetowa: www.adamedsmartup.pl oraz 
program stypendialny przeznaczony dla osób 
w wieku 15–19 lat. Prowadzone są również bez-
płatne, weekendowe warsztaty ADAMED SmartUP.  
Program patronatem honorowym objęli: Minister 
Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, 
Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Badań 
Edukacyjnych, Politechnika Śląska oraz Akademia 
Morska w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski oraz 
Warszawski Uniwersytet Medyczny.

FUNDAcJA ADAMED

Jakość, Etyka, Odpowiedzialny marketing i ko
mun

ika
cja

, E
ko

lo
gi

a Jesteśmy 
odpowiedzialnym 

producentem 
leków

Wpływ, Polskość, Przedsiębiorczość, Globalizacja, Ekspansja międzyn
ar

od
ow

a

Wpływamy na 
rozwój gospodarczy 

i promocję Polski 
w Europie i na 

świecie 

1. Wprowadzamy nowe 
rozwiązania odpowiadając 
na potrzeby pacjentów w obli-
czu chorób cywilizacynych

2. Szerzymy współpracę 
pomiędzy biznesem 
i nauką

3. Wspieramy rozwój 
młodych talentów 

4. Stymulujemy innowacyność
wewnątrz organizacji

1. Zapewniamy najwyższą 
jakość produktów

2. Jesteśmy firmą o wysokich 
standardach etycznych

3. Edukujemy branżę oraz 
środowisko lekarzy i farmaceutów 

4. Wspieramy pacjenta poprzez 
działania profilaktyczne i edukacyjne

5. Jesteśmy propagatorem 
zdrowego stylu życia

6. Minimalizujemy wpływ działalności 
firmy na środowisko naturalne

Zaangażowanie, Satysfakcja, Bezpieczeństw
o, 

Po
st

aw
y 

pr
oe

ko
log

icz
ne

 i p
rospołeczne

Odpowiedzialnie 
tworzymy miejsce 

pracy

1. Jesteśmy strategicznym 
partnerem w rozwoju 
polskiej gospodarki

2. Wzmacniamy potencjał 
innowacyjny kraju

3. Jesteśmy ambasadorem 
polskiej gospodarki
w Europie i na świecie

1. Kształtujemy przyjazne 
i angażujące środowisko pracy 
na przestrzeni pełnego cyklu 
życia pracownika (najbardziej 
pożądany pracodawca)

2. Dbamy o bezpieczeństwo 
współpracowników i partnerów 
biznesowych

3. Promujemy zdrowy styl życia – 
aktywność fizyczną i proeko–
logiczne postawy wśród 
współpracowników

4. Wspieramy zaangażowanie 
społeczne i wolontariat 
współpracowników

Innowacyjność, W
spółpraca, Edukacja, Nauki ścisłe i przyrodnic

ze
, P

ro
m

oc
ja

 m
ło

dy
ch

 ta
lentów

Odpowiadamy 
na wyzwania 
współczesnej 

medycyny poprzez 
rozwój nauki 
i innowacje

STRATEGIA CSR
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Fundacja Grupy Adamed 
ul. Karowa 31a, 00-324 Warszawa, Polska 

tel.: +48 22 486 42 30
fax: +48 22 486 42 29

e-mail: biuro@fundacjagrupyadamed.pl

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6a

05-152 Czosnów, Polska.
tel.: + 48 22 732 77 00
fax: + 48 22 732 78 00

e-mail: adamed@adamed.com.pl
www.adamed.com.pl

POPULARyzAcJA NAUKI: 

ROADSHOW

795
uczestników bezpłatnych weekendowych 
warsztatów naukowych

988 217
 wyświetleń filmów naukowych 

327 115 
unikalnych użytkowników 

1 059 003 
odsłon strony WWW

18
wykładowców i młodych ambasadorów 

31 308
fanów na portalu Facebook 

1 446
 obserwujących na Instagramie

PLATFORMA EDUKAcyJNA: 

PROGRAM STyPENDIALNy 
4 EDYCJE 

24 674
zarejestrowanych użytkowników 

77
naukowych zagadek 

51
tygodni 

507
 aplikacji ocenionych przez 
Radę Naukową Programu 

200
uczestników innowacyjnego  
obozu naukowego

ADAMED SMARTUP

GRA ARG 
Alternative

Reality
Game

53
miasta w całej Polsce 

93
szkoły

5000
uczniów




