
      

Aurobindo
 uw partner in intramurale 

farmaceutische zorg!



Aurobindo is al meer dan 30 jaar een toonaangevende wereldspeler van  
generieke geneesmiddelen, spécialité en OTC zelfzorggeneesmiddelen.

+35 jaar 
ervaring

29 
productielocaties 

wereldwijd

+1300  
presentaties

Persoonlijke 
aandacht

+155 
landen actief

Kennis en 
expertise



      
Productie van

API & generieke
geneesmiddelen

Voldoet aan
FDA & EMA
standaarden

Sterke
verticale

integratie

2D barcodering 
(EAG)  

volgens de 
GS1 standaard

Kwaliteit en 
veiligheid: 

 kleurcodering & 
Vial Shield™ 

Eigen GMP-fabriek  
voor productie van 

injectables

Voor meer
informatie 

kunt u contact 
opnemen 

met uw 
Business Lead 

Hospital. 



      

Oog voor kwaliteit  
en veiligheid  
Aurobindo heeft een groeiend en breed portfolio aan 
ziekenhuisgeneesmiddelen. Onze producten dragen bij aan 
de medicatieveiligheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid 
voor uw patiënten en medewerkers.
 

Alle injectables zijn voorzien van 2D barcodering en 
ons groeiend assortiment aan stripverpakkingen in 
EAG volgens GS1 standaard. 

Voor een update van onze EAG-verpakkingen  
check onze website: www.aurobindo.nl  



      

Om het veilig gebruik van onze medicatie te vergroten en uw werk te vergemakkelijken 
is elk sterkte-label en dop van de flacon van een eigen kleurcodering voorzien welke 
overeenkomt met de kleurcodering van het sterkte-label op de secundaire verpakking. 
Hierdoor is in één oogopslag te zien dat het geneesmiddel en de verpakking bij 
elkaar horen. Bovendien zijn de naam en het sterkte-label van het geneesmiddel op 
een prominente plaats gepositioneerd. Dit bevordert de identificeerbaarheid in de 
schappen en lades.



      

Kwaliteit en veiligheid staan voorop bij Aurobindo. Zo hebben 
wij voor onze oncolytica de Vial Shield™ (een doorzichtig 
omhulsel om de flacon) ontwikkeld. Een Vial Shield™ voorkomt 
lekkage bij breuk en draagt daarmee bij aan uw veilligheid. 
Tevens is de Vial Shield™ zo ontwikkeld dat de batch en 
houdbaarheidsinformatie op het etiket wordt beschermd 
tegen invloeden van buitenaf. 

Al onze producten 
zijn voorzien van een 
verzegeling. Op deze 
wijze kunt u in één 
oogopslag zien of deze 
verpakking FMD proof is.



www.aurobindo.nl
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Ons succes is gebaseerd op succesvolle samenwerking 
met u. Met een sterk klantgericht team staan wij klaar om 
u en de patiënt passende oplossingen te bieden met als 
streven kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen te leveren. 

Er is veel kennis en expertise aanwezig in onze organisatie. Wij zijn 
er dagelijks voor u om u te ondersteunen en te voorzien van advies. 
Heeft u vragen dan kunt u op verschillende manieren contact met 
ons opnemen. 

Persoonlijke 
aandacht en 
ondersteuning

Patricia de Winter
Business Lead Hospital 

T:  06 51 83 97 61
E: hospitalnl@aurobindo.com

Customer Service
T: 035 542 99 33

E: customerservicenl@aurobindo.com

Robert Hoogendoorn
Commercial Director

T: 06 12 761 381
E: rhoogendoorn@aurobindo.com

 


