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Dibināšanas gads: 1972

NACE klasifikators: Farmaceitisko preparātu ražošana

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

91713000 93018000 104363000 92919000 105510000

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 1078 1278 1258 1279 1236

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

77046000 76192000 86681000 74289000 73857000

Galvenie tirgi

Ieguldījumi R&D

Rūpnīcu iela 5, Olaine

www.olainfarm.com

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

1.Baltkrievija  

2.Krievija  

3.Latvija  

4.Nīderlande  

5.Ukraina  

Dati nav pieejami
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OLAINFARM AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS Olainfarm ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski
farmaceitisko produktu ražošanā. Mēs eksportējam produktus uz vairāk nekā 60 valstīm visā pasaulē; eksporta
apjoms sastāda gandrīz 75%.

 Uzņēmuma produktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 25 aktīvām farmaceitiskām vielām un
vairāk nekā 20 starpproduktiem. Uzņēmums specializējas medikamentos nervu sistēmas un sirds un asinsvadu
veselībai, antibakteriālajos, pretvīrusu un pretalerģijas līdzekļos. Ķīmiski farmaceitisko produktu virzienā īpaši
pieredzējis adamantāna, hinuklidīna un nitrofurānu rindas preparātu ražošanā un izstrādē. Olainfarm koncernā
ietilpst Latvijas zaļās farmācijas uzņēmums SIA Silvanols, aptieku tīkls SIA Latvijas aptieka, elastīgo medicīnisko
izstrādājumu ražotājs SIA Tonus Elast, zāļu tēju, to maisījumu un ārstniecības augu pulveru ražotājs SIA NPK Biotest
(Baltkrievija), ārstniecības iestādes SIA Klīnika DiaMed un SIA Olainmed, ekokosmētikas ražotājs SIA Kiwi
Cosmetics.

Spēkā esošie sertifikāti:

EU GMP for APIs and FDFs
 US cGMP for certain APIs (FDA)

 ISO 14001 Environmental Management System
 ISO 17025 Laboratory Management System

Produkti

Furasol® Nitrofurānu grupas antibakteriāls līdzeklis. Furasol® ātri un efektīvi atbrīvos no kakla sāpēm un iekaisuma procesiem. Furasol® – antibakteriāls
līdzeklis, efektīvs gan pret gram- pozitīvo, gan pret gram- negatīvo mikrofloru, iedarbojas arī uz tādu patogēnu stafilokoku un citu baktēriju celmiem, kas
ir rezistenti pret antibiotikām un citiem antibakteriāliem līdzekļiem.

Omeprazole Olainfarm Protonu sūkņa inhibitors. Omeprazols nomāc kuņģa skābes sekrēciju. Omeprazole Olainfarm ir izvēles preparāts to slimību ārstēšanā, kad
nepieciešama kuņģa skābes sekrēcijas inhibīcija: • Gastroezofageāla atviļņa slimība (GEAS), tai skaitā atviļņa ezofagīts; • Skābes reflukss; • Dispepsija,
ko izraisa pastiprināta sālsskābes izdale.

Fenkarol® Fenkarol® bloķē H1 histamīna receptorus un aktivē enzīmu diamīnoksidāzi, mazinot histamīna koncentrāciju audos. Indikācijas: Polinoze jeb siena
drudzis (alerģisks rinīts un konjunktivīts); Akūta un hroniska nātrene; Angioneirotiska tūska; Dermatoze (ekzēma, neirodermīts, ādas nieze u.c.); Uztura
vai medikamentu izraisīta alerģija.

Gripofleks 500 un Gripofleks 750Kombinēts pretsāpju un pretdrudža līdzeklis. Gripofleks piemīt patīkama apelsīnu garša. Nesatur cukuru. Gripas un saaukstēšanās simptomu
mazināšanai.

Ol-Citramons® Ol-Citramons® tabletes ir kombinēts pretsāpju, pretdrudža un pretiekaisuma līdzeklis.

Ol-Askofēns® Ol – Askofēns® tabletes ir kombinēts pretsāpju līdzeklis. Tā darbības pamatā ir nenarkotisko pretsāpju līdzekļu acetilsalicilskābes un paracetamola
spēja inhibēt enzīma ciklooksigenāzes darbību, kā rezultātā organisma audos neveidojas prostaglandīni, kas veicina iekaisuma, drudža un sāpju
rašanos. Acetilsalicilskābes pretsāpju darbība pastiprinās kopā ar paracetamolu un kofeīnu.

Furamag® Nitrofurānu grupas antibakteriāls līdzeklis. Furamags® ir efektīvs pret biežāk sastopamajiem urīnceļu infekcijas ierosinātājiem, piemēram E.Coli.
Lietojot Furamags®, klīniski nozīmīga mikroorganismu rezistence neveidojas.

Itranol® Pretsēnīšu līdzeklis, triazola atvasinājums Sistēmiskas darbības pretsēnīšu līdzeklis. Efektīvs pret: Candida albicans, Trihophyton, Aspergillus un citiem
sēnīšslimību izraisītājiem.

Neiromidin® Holīnesterāzes inhibitors, K+ un Na+ kanālu blokators. Neiromidin® atjauno un uzlabo impulsu pārvadi centrālajā un perifērajā nervu sistēmā: Samazina
jušanas traucējumus (tirpšanas un durstīšanas sajūtu); Palielina muskulatūras tonusu un spēku; Uzlabo atmiņu

Noofen® Nootrops līdzeklis. Noofen® aktīvo vielu fenibutu var uzskatīt gan kā  – aminosviestskābes (GASS), gan kā  – feniletilamīna atvasinājumu. Noofen®
piemīt gan nootropā aktivitāte, gan trankvilizējoša darbība.

Adaptol® Dienas trankvilizators (ne benzodiazepīns). Adaptol raksturīga ātra iedarbība. Adaptol var lietot, nepārtraucot darbu vai mācības, jo tas neizraisa
miegainību, eiforiju un nerada atkarību.

Etacizin® 1c klases antiaritmisks līdzeklis. Etacizīna® nozīmēšana ir pareiza izvēle pacientam ar aritmiju bez nopietnas sirds saslimšanas. Etacizīns® iedarbība ir
ātra un spēcīga, tas ir drošs ilgstošai lietošanai. Etacizīns® mazina parasimpātiskās nervu sistēmas ietekmi uz sirdi, tam piemīt mērena antiišēmiskā
darbība.

Meldonium Olainfarm Meldonium Olainfarm: Sekmē šūnu nodrošinājumu ar enerģiju hipoksijas apstākļos; Uzlabo asins cirkulāciju un asins piegādi išēmijas skartajās zonās;
Samazina šūnu bojājumus CNS – neiroprotektīva darbība; Meldonium metabolīti ir ar neiromediatoru darbību – uzlabo atmiņu, koncentrēšanās spējas,
kustību koordināciju

Remantadīns® Pretvīrusu līdzeklis – amantadīna atvasinājums. Remantadīns® ir efektīvs pret A tipa gripas vīrusiem, kā arī iedarbojas antitoksiski B gripas vīrusa
izraisītās intoksikācijas gadījumā. Remantadīns® nomāc vīrusa replikāciju cikla agrīnā stadijā, iespējams, kavējot vīrusa apvalka veidošanu.

UROline UROline satur purva dzērveņu ogu ekstraktu.

Jogurt KID Jogurt KID ir uztura bagātinātājs bērniem, papildinājums ikdienas maltītei.

Jogurt VIVO Jogurt VIVO satur dzīvotspējīgas pienskābās baktērijas.
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