Παρακάτω ακολουθεί μία λίστα με φαρμακευτικές εταιρίες με φάρμακα
που δημιουργούν συχνά ελλείψεις και τον τρόπο επικοινωνίας και
παραγγελίας απευθείας απο τα φαρμακεία.
•

astra:

Τηλέφωνo επικ.: 216 2 000 000
Παραγγελία: Εγγραφή στο
https://b2b.astrazeneca.gr/login.aspx?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1 και
ηλεκτρονική παραγγελία
Φάρμακα: brilique, imdur, pulmicort, symbicort, seroquel, xigduo, zoladex
Τρόπος πληρωμής: 2μήνες με ηλεκτρονική κατάθεση σε alpha ή μέσω e banking

•

bayer:

https://www.bayer.gr/
Τηλέφωνo επικ.: 210 618 75 00
Παραγγελία: Μέσω mail στο orders-bhc-gr@bayer.com
Φάρμακα: adalat, avelox, ciproxin, nebido, pritor, xarelto κλπ
•
boehringer:
Παραγγελία: τηλεφωνικά στο 210 8906 300
Φάρμακα: pradaxa, jardiance, catapresan, trajenta, twynsta κλπ
Τρόπος πληρωμής: 4μηνη επιταγή / αντικαταβολή
•
glaxo:
https://gr.gsk.com/
Παραγγελία: Τηλεφωνικη παραγγελία στο 210 6882100
Φάρμακα: boostrix, havrix, engerix, priorix, bactroban, duodart, lamictal, seretide, wellbutrin
Τρόπος πληρωμής: 2μηνη επιταγή / αντικαταβολή

•

janssen:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8090090-5
Παραγγελία: Συμπληρώνουμε τη φόρμα παραγγελίας που βρίσκουμε στην εξής διεύθυνση
https://www.janssen.com/greece/customer_service και τη στέλνουμε μέσω mail στο
jacgrorders@its.jnj.com ή καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Τρόπος πληρωμής: επιταγή 80 ημερών / αντικαταβολή / κατάθεση μέσω ebanking
Φάρμακα: aloperidin, risperdal, xeplion κλπ.

•

leo:

http://www.leo-pharma.gr/Home.aspx
Τηλ επικ. 212 222 5000
Παραγγελία: τηλεφωνικά στο 2122225150, μέσω mail στο orders_gr@leo-pharma.com
Φάρμακα: dovobet, fucidin, xamiol, innohep κλπ.

•
msd:
https://www.msd.gr/
Παραγγελία: Εγγραφή στο https://www.msdpharmacy.gr/ και έπειτα ηλεκτρονική καταχώρηση
παραγγελίας μέσω του site.
Τηλέφωνο Παραγγελιών :210 98 97 383 & 800 11 33 333
Fax παραγγελιών: 210 98 97 455
email παραγγελιών: msdgreece.orders@merck.com
Φάρμακα: aerius, januvia, janumet, liptruzet, mmr, zostavax κλ
•
novartis:
Παραγγελία: ηλεκτρονική εγγραφή στο http://www.reach.novartis.gr/ και παραγγελία μόνο
ηλεκτρονικά απο το site. Τηλεφωνική Υποστήριξη: 800 11 28 111
Φάρμακα: anafranil, azopt, azarga, duotrav, exelon, exforge, simbrinza, symmetrel, trileptal,
tegretol, tobrex, tobradex, travatan κλπ
τρόπος πληρωμής: 2μηνη επιταγή / αντικαταβολή

•

sanofi:

http://www.sanofi.gr/l/gr/el/index.jsp
Τηλ. Παραγγελιών: 210 9483434-5, 210 9211500-1
Fax παραγγελιών: 210 9483436, 210 9483437
E-mail: Paragelia.greece@sanofi.com
Φάρμακα: aprovel, clexane, frisium, karvezide, stilnox, tavanic, xatral
Τρόπος πληρωμής: αντικαταβολή / επιταγή για 1 μήνα

•

olvos:

http://www.olvosscience.gr/
Διανομή και Πωλήσεις:
E-mail: orders@galenica.gr
Τηλ.: 210 5220922 - 210 5220932
Fax: 210 5220958
Φάρμακα: salofalk, ursofalk κλπ

