
 

 
 

A Richter és a Searchlight Pharma bejelentik az Evra® 

forgalmazásának elkezdését Kanadában 
 

Egy régóta forgalomban lévő és megbízható fogamzásgátló márka csatlakozik a Searchlight 
egyedülálló kombinált hatóanyagú Nextstellis®, a fogamzásgátló hüvelygyűrű HaloetteTM és a 

hormonmentes Mona Lisa® méhen belüli eszközcsalád által fémjelzett, bővülő kanadai 
portfoliójához 

 
Magyarország, Budapest és Kanada, Montreál – 2022. május 12. – A Gedeon Richter Nyrt. 
(„Richter”) és a Searchlight Pharma Inc. („Searchlight”) örömmel jelentik be, hogy a Searchlight 
átvette az Evra® transzdermális fogamzásgátló tapasz teljes kanadai forgalmazását és 
promócióját. Ez az átvétel a kanadai törzskönyvi, értékesítési és promóciós tevékenységekre 
egyaránt vonatkozik, mivel az Evra® terméket és márkanevet az Egyesült Államokon kívüli 
piacokra vonatkozóan a Richter 2020 decemberében megszerezte a Johnson & Johnson 
százszázalékos tulajdonában álló leányvállalatától, a Janssen Pharmaceutica NV-től. Azok a 
kanadai nők, akik az Evra® tapaszt bizalommal használták megbízható fogamzásgátló 
hatásáért továbbra is számíthatnak a hozzáférhetőség és az ellátás folyamatosságára e 
nemrégiben kötött tranzakció eredményeképpen. Az IQVIA CDH adatai szerint az Evra® 
fogamzásgátló tapasz 12 MCAD árbevételt generált Kanadában a 2021. naptári évben. 
 
„A kanadai nők régóta bíznak az Evra® tapasz hatásosságában és biztonságosságában, amit 
a márka folyamatos részesedése is mutat a teljes fogamzásgátló piacon belül,” – mondta Mark 
Nawacki, a Searchlight Pharma Elnök-vezérigazgatója. „Az Evra® az egyetlen transzdermális 
fogamzásgátló a kanadai piacon, ennek következtében egyedülálló választékot biztosít 
Kanadában az ethynil-estradiol tartalmú fogamzásgátló tabletták kínálata mellett. 
Büszkeséggel tölt el minket a Richterrel létrejött partneri kapcsolat, hiszen ez a vállalat a 
nőgyógyászat iránt ugyanannyira elkötelezett, mint a Searchlight, és az együttműködés 
eredményeképpen a kanadai nők és egészségügyi szakemberek választási lehetősége 
fennmarad, és fogamzásgátlás iránt felmerülő diverzifikált igényeik biztonságosan kielégítve 
lehetnek.” 
 
„Nagy megelégedéssel fogadtuk, hogy a Richter számára kiemelt fontosságú, nőgyógyászati 
üzletág területén újabb sikeres lépést tettünk  a globális terjeszkedés irányába,” – mondta 
Bogsch Erik, a Richter Elnöke. „Meg vagyunk győződve arról, hogy Searchlight Pharma kiváló 
szolgáltatást fog nyújtani azoknak a kanadai nőknek, akik ezt a kényelmi terméket 
megkedvelték.” 
 
Evra® – Háttéradatok 
 
Az Evra®-t először 2002-ben törzskönyvezte a Health Canada mint egy heti egyszeri 
használatra szánt fogamzásgátlót és mai napig ez termék a kanadai nők rendelkezésére álló 
első és egyetlen transzdermális fogamzásgátló tapasz. 
 
Az Evra® egy négyzet alakú tapasz. amit az alhasra, a fenékre, a felsőtestre vagy a felkar 
külső részére kell elhelyezni. A tapaszt hét napon keresztül kell viselni és cserékkel három 
hétig kell használni. A negyedik héten, az orális fogamzásgátlókhoz hasonlóan, nem 
szükséges hatóanyag bevitele. 
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Searchlight Pharma Inc. – Háttéradatok 
 
A Searchlight Pharma Inc. egy montreali székhelyű, vezető szerepet betöltő kanadai 
specialty gyógyszeripari vállalat, ami kiemelkedő sikerrel kutat fel, vásárol meg, forgalmaz 
és dedikáltan fejleszt innovatív és egyedi specialty jellegű egészségügyi termékeket. 
Legfontosabb készítményeink a nőgyógyászat, a női urológia és az urológia terápiás 
területeire koncentrálnak és a Társaság elkötelezett a betegek életminőségének a 
megfelelő termékek piacra hozatalával történő javítására. Kövessen minket, tudjon meg 
többet a tevékenységünkről és ismerje meg termékportfoliónkat a 
www.searchlightpharma.com címen. 
 
Richter – Háttéradatok 
 
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.gedeonrichter.com) az egyik 
legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, 
Kínában, valamint Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2021. év 
végén a 4,4 MrdEUR (5,0 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat ugyanebben az évben 
mintegy 1,8 MrdEUR (2,1 MrdUSD) konszolidált árbevételt ért el. A Társaság 
termékpalettája számos fontos terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, 
szív- és érrendszeri – ölel fel. A Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával 
rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás a központi idegrendszer megbetegedéseire 
irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai ismeretei révén a Richter a világ egyik 
legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. A Társaság jelentős erőforrásokat 
fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére is. 
 
További információ: 
 
Richter: 
 
Befektetők: 
Ördög Katalin:   +36 1 431 5680  
 
Sajtó: 
Beke Zsuzsa:   +36 1 431 4888
  
 
  
Searchlight: 
 
Mark Nawacki, CPA, CA, MBA, President & CEO:     514-613-1513  
info@searchlightpharma.com 
 
 
 
 
 
 
 


