Mundipharma fecha contrato exclusivo com a ADV Farma para a
aquisição do Advidine® no Brasil

Neste acordo de aquisição, a Mundipharma terá direitos exclusivos para a
distribuição, comercialização e promoção do Advidine® no Brasil

Cingapura, 14 de janeiro de 2015 – Mundipharma fechou acordo de aquisição com a ADV
Farma, para obter direitos exclusivos na distribuição, comercialização e promoção no Brasil
do antisséptico Advidine®, iodopolividona (PVPI) utilizado no tratamento de ferimentos.
Advidine® é usado no tratamento de pequenos ferimentos como cortes, arranhões e para
ajudar na prevenção ou tratamento de infecções cutâneas superficiais. Está disponível em
diversas apresentações como por exemplo em solução líquida (30ml, 100ml) e spray (30ml,
100ml). O Advidine®

atua contra bactérias e fungos comumente responsáveis pelas

infecções da pele e de feridas.
“Estamos muito satisfeitos em nos associar a ADV Farma, expandindo a nossa
disponibilidade no tratamento e cuidado de alta qualidade de feridas para os pacientes e
profissionais de saúde de todo o Brasil”, mencionou Raman Singh, Presidente da
Mundipharma Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e Norte da África. “Esta parceria
é a plataforma de lançamento onde, num futuro próximo, esperamos aumentar o acesso dos
produtos para o tratamento de feridas nos demais mercados da América Latina.”
“A taxa de crescimento dos produtos para a saúde e produtos MIP na América Latina vem
alcançando duplos dígitos, inclusive acima dos produtos de prescrição”, comenta Amaury
Guerrero, Presidente da Mundipharma para a América Latina. “A aquisição do Advidine®
proporciona a entrada da Mundipharma neste segmento. Nosso plano é de lançar uma linha
completa de anti-sépticos para prevenção e cuidado de feridas nos próximos anos”,
complementa Guerrero.

Sobre Advidine®
Advidine é uma solução anti-séptica para uso tópico. Atualmente existem 5 variantes de
produtos disponíveis no mercado brasileiro.
Sobre a ADV Farma
Fundada em 1955 pelo Sr. Antenor de Vivo, a ADV fica em Nova Odessa, interior de São
Paulo. A ADV abrange divisões de produtos farmacêuticos e cosméticos. A ADV investe

continuamente em novos equipamentos e novas tecnologias e aprimora regularmente suas
fórmulas e embalagens para oferecer produtos de alta qualidade aos seus consumidores.
Sobre a Mundipharma
A Mundipharma é uma empresa que fornece produtos de alta qualidade, de forma
consistente, garantindo os valores que representam a companhia. Nossa missão é aliviar
substancialmente a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e consumidores.
Para maiores informações visitem a página da Mundipharma: www.mundipharma.com.br.

ANTISSÉPTICO TÓPICO.
ADVIDINE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
(Informações da bula estão impressos no rótulo).
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº199/2006. AFE 1.00210-4.
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