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Tytuł : zmiana w sposobie zamawiania produktu Eligard  
 
Szanowni Państwo, 
 
29 stycznia 2021, spółki Tolmar, Astellas i Recordati zawarły porozumienie, zgodnie z którym Recordati przejmie 
prawa do sprzedaży produktu Eligard (octan leuproreliny) w Europie i na innych terytoriach. Proces przenoszenia 
odpowiedzialności za działania związane ze sprzedażą leku na Recordati jest realizowany zgodnie z pierwotnym 
planem i opiera się na ścisłej współpracy Astellas i Recordati.  
 
Z dniem 1 czerwca Recordati przejmie obszar dystrybucji w Polsce oraz stanie się podmiotem odpowiedzialnym, 
w tym w zakresie zgłaszania i monitorowania działań niepożądanych. 
 
Kluczowa kwestią  jest zapewnienie dostępności produktu dla polskiego pacjenta.  
 
Wierzymy, że przygotowane rozwiązania w zakresie dystrybucji ten cel zagwarantują. 
 
W związku z tym, dedykowanym produktowi Eligard kanałem obsługi zapotrzebowania aptek, włącznie z 
fakturowaniem i realizacją dostaw, będzie platforma zakupowa firmy Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy 
ul. Hubskiej 44, nr KRS: 0000404062, REGON: 020303914, NIP: 8992569522: 

 
a) Zapotrzebowania można składać za pomocą serwisu www.e-dtp.pl  

Apteki preferujące zamówienia poprzez portale zachęcamy do wcześniejszej rejestracji  
(od 29 maja nie będzie już można zamawiać poprzez portal ezamowienie.pl)  
 
Platforma www.e-dtp.pl po zalogowaniu umożliwia nie tylko składanie zamówień online, czy 
monitorowanie statusu zamówienia, ale również pobieranie faktur w formacie OSOZ-EDI, lub w formie 
pliku PDF. W przypadku pytań prosimy  o kontakt:  
 
- kwestie techniczne związane z korzystaniem z portalu e-DTP, pod nr tel.: (71) 721 56 49  
- kwestie dotyczące zakupu produktu Eligard, pod nr tel.: (71) 889 85 80 

Zapotrzebowanie można również przesłać na nowy adres e-mail: bok_recordati@nettle.pl  

Aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dla aptek otwartych, dostępne są na stronie internetowej 
https://nettle.pl/ogolne-warunki-sprzedazy 
 

Składanie zamówień będzie również możliwe za pośrednictwem hurtu farmaceutycznego kierując 
zapotrzebowanie do preferowanego przez Państwa dystrybutora lub za pośrednictwem zespołu Recordati. 
 

Decyzja refundacyjna i ceny wynikające z obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 pozostają 
w mocy. 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-kwietnia-2021-r-w-sprawie-
wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-
wyrobow-medycznych-na-1-maja-2021-r 
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z zespołem Recordati odpowiedzialnym za 
dotychczasowe kontakty biznesowe z Państwem. 

Z poważaniem, 
 
 
National Sales Director                                                                     

Mobile. +48 664 402 160                                                                                         
e-mail: Grajper.j@recordati.com                                                                             
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