Eli Lilly giới thiệu nhóm sản phẩm Insulin Analog mới tại Việt Nam
Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2015. Eli Lilly và Công ty – công ty hàng đầu thế giới về dược phẩm
chính thức giới thiệu nhóm sản phẩm insulin analog mới tại Việt Nam.
Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các bác sỹ trong lĩnh vực Nội tiết và Đái tháo đường và các
dược sỹ.
Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường
quốc gia, cho biết: “Bệnh ĐTĐ đang ngày càng gia tăng trên thế giới và ngay tại nước ta, Đường máu
sau ăn ngày càng được xác định có liên quan với tăng tỷ lệ tử vong do tim mạch ở BN ĐTĐ. Khi nào
đường huyết không kiểm soát được thì mới chỉ định điều trị insulin, chính vì vậy có thể đã làm chậm
chỉ định điều trị insulin đến 8 năm. Nhiều khuyến cáo của ADA, IDF, WHO, cũng như phác đồ của
ADA/EASD nhấn mạnh việc cần điều trị sớm bằng insulin để kiểm soát chặt đường huyết càng sớm
càng tốt, tránh biến chứng cho BN”.

Báo cáo viên duy nhất tại Hội nghị - Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Oliver Schnell - Thành viên Hội đồng
nghiên cứu về Đái tháo đường, Trung tâm Munich Helmholtz, Đại học Ludwig, Maximilans, Đức cho
biết: “Humalog là Insulin Analog có cấu trúc phân tử tương tự như cấu trúc Insulin nội sinh của người
nhưng do có sự thay đổi vị trí 2 axit amin (Lysine và Proline) trên chuỗi B của phân tử này, nên có tên
gọi là insulin Lispro. Các thử nghiệm lâm sàng đã được chứng minh, các công thức có tỉ lệ trộn sẵn
của thuốc này như Humalog Mix 75/25 và Humalog Mix 50/50 giúp bệnh nhân kiểm soát tốt mức
đường huyết mục tiêu và cung cấp thêm chọn lựa cho thầy thuốc chuyên khoa trong việc bắt đầu điều
tri bằng insulin cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cũng như trong việc điều trị tăng cường trên bệnh
nhân cần nhiều mũi tiêm insulin mỗi ngày

Ông Avraham (Avi) Raz - Trưởng đại diện Lilly tại Việt Nam chia sẻ: “Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm
2015 là một ngày đáng nhớ, đánh dấu một bước tiến trọng đại của Lilly trong cam kết tại Việt Nam.
Lilly giới thiệu nhóm sản phẩm insulin analog mới “Humalog Kwikpen” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày
càng đa dạng của những người đang sống chung với đái tháo đường và những người chăm sóc họ.
Lilly có thế mạnh trong phát triển, sản xuất, và thương mại hóa các sản phẩm điều trị bệnh đái tháo
đường. Chúng tôi tin rằng với thế mạnh này, cùng với các công cụ hỗ trợ người bệnh và các thiết bị
tiến tiến, dòng sản phẩm insulin của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà chuyên môn
cũng như bệnh nhân. Chúng tôi mong muốn nhóm sản phẩm Insulin mới này sẽ được sử dụng rộng

rãi cho người bệnh trong nhiều năm tới tại Việt Nam.
Hơn thế nữa, chúng tôi đã góp phần tạo nên một đội ngũ đầy năng lực đảm bảo cho người bệnh có
thể tiếp cận sản phẩm với giá hợp lý. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của công ty trong giai đoạn hiện nay”.

Về Eli Lilly and Company
Lilly là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.gắn kết chăm
sóc với phát minh nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên thế giới. Hơn một thế kỷ
qua kể từ ngày thành lập, Lilly được biết đến như một trong những công ty cung cấp những sản phẩm
chất lượng và tiên tiến.
Trên toàn cầu, đội ngũ Lilly không ngừng nỗ lực khám phá và mang đến cho mọi người các sản phẩm
cải thiện sức khỏe, tăng cường kiến thức và cách quản lý căn bệnh, cũng như đóng góp cộng đồng
thông qua các hoạt động thiện nguyện. Hãy truy cập www.lilly.com và http://newsroom.lilly.com/socialchannels để được cập nhật chi tiết về Lilly.

Lilly trong lĩnh vực điều trị bệnh đái tháo đường
Eli Lilly là một trong những công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc bệnh đái tháo đường từ
năm 1923 khi lần đầu tiên thương mại hoá sản phẩm insulin. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục phát huy thế
mạnh này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người bệnh đái tháo đường và những
người chăm sóc họ. Thông qua quá trình nghiên cứu và hợp tác, cùng với danh mục sản phẩm không
ngừng mở rộng cũng như Lilly nỗ lực cung cấp những giải pháp hiệu quả - từ dược phẩm cho đến
các chương trình hỗ trợ và hơn thế nữa, chúng tôi đang cố gắng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho
tất cả bệnh nhân đái tháo đường trên toàn thế giới. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin truy cập
www.lillydiabetes.com.

