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Το νέο φάρμακο LENOXe™ 
H Air Liquide παρουσιάζει το LENOXe™

Το νέο φάρμακο LENOXe™ παρουσιάστη-
κε στη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρί-
ου Αναισθησιολογίας που πραγματοποιήθηκε 
στις 9-12 Ιουνίου 2007 στο Μόναχο της Γερ-
μανίας. Η εμπορική διάθεσή του αναμένεται 
μέχρι το τέλος του 2007. Το LENOXe™ βα-
σίζεται στο ξένο (Xe), ένα αέριο με πολύ εν-
διαφέρουσες αναισθητικές ιδιότητες, το οποίο 
υπάρχει στον αέρα. Το προϊόν LENOXe™ 
συνδυάζει το αέριο, την ειδική συσκευασία 
και το μηχανισμό που είναι απαραίτητος για 
τη χορήγησή του. Πέρα από το γεγονός ότι 
αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό γενικό 
αναισθητικό, το LENOXe™ διαθέτει τη χαμη-
λότερη διαλυτότητα μεταξύ όλων των εισπνε-
όμενων αναισθητικών, ώστε να επιτρέπει τη 
γρήγορη ανάνηψη μετά το τέλος της εγχείρη-
σης. Το LENOXe™ δε μεταβολίζεται από το 
ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα να βελτι-
ώνει τη διατήρηση των οργάνων. Επιπλέον, 
ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 
του LENOXe™ και σαφέστατα το πιο ελπιδο-
φόρο, είναι ότι διατηρεί την καρδιοαγγειακή 
λειτουργία κατά τη διάρκεια της αναισθησίας 
χάρη στην ιδιότητά του να διατηρεί την αρτη-
ριακή πίεση σχετικά σταθερή και στην απου-
σία επίδρασης στη συστολή της καρδιάς. Στις 
30 Μαρτίου 2007, η Air Liquide έλαβε άδεια 
διάθεσης στην αγορά για το LENOXeTM σε 

12 ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που ανοίγει 
το δρόμο για την πώληση του προϊόντος: Αυ-
στρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιτα-
λία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
LENOXe™ είναι το πρώτο «θεραπευτικό αέ-
ριο» του Ομίλου που λαμβάνει έγκριση βά-
σει της Ευρωπαϊκής διαδικασίας. Η εν λόγω 
άδεια ακολουθεί την παλιότερη έγκριση για 
διάθεση στην αγορά της Γερμανίας που απέ-
κτησε η Air Liquide το 2005, βάσει ενός κοι-
νού κλινικού φακέλου που υπέβαλε με τις 
γερμανικές δραστηριότητες της Messer.

Η Air Liquide επικέντρωσε τις προσπάθειές 
της στο να βελτιώσει τη διαδικασία τόσο της 
παραγωγής όσο και της αναισθησίας, ώστε 
να επιτύχει μείωση του κόστους του ξένου 
και ευρεία χρήση του στις κλινικές. 

Air Liquide
Με 37.000 εργαζόμενους σε 72 χώρες, η 

Air Liquide είναι παγκόσμιος ηγέτης στον το-
μέα παραγωγής βιομηχανικών και ιατρικών 
αερίων και παροχής των σχετικών υπηρεσι-
ών. Ο Όμιλος παράγει αέρια, όπως οξυγό-
νο, άζωτο, αργόν, ειδικά αέρια, καθώς και 
υδρογόνο. Παράλληλα, προσφέρει καινοτό-
μες λύσεις που βασίζονται σε συνεχώς ανανε-
ούμενες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην κα-

τασκευή πολλών προϊόντων που έχουν θέση 
στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου: δημι-
ουργεί τις φυσαλίδες στα ανθρακούχα ανα-
ψυκτικά, αδρανοποιεί το περιβάλλον συντή-
ρησης των τροφίμων για την προστασία του 
καταναλωτή, παρέχει οξυγόνο στους ασθε-
νείς στο νοσοκομείο και στο χώρο του σπιτιού 
τους, προμηθεύει την ηλεκτρονική βιομηχα-
νία με ειδικά αέρια εξαιρετικής καθαρότητας 
για την κατασκευή ημιαγωγών, διαθέτει υδρο-
γόνο για πιο καθαρά και φιλικά προς το πε-
ριβάλλον καύσιμα. Η Air Liquide είναι επικε-
ντρωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
και συμβάλλει στην προστασία της ζωής. Από 
την ίδρυσή της το 1902, η Air Liquide, τηρώ-
ντας πιστά τις Βασικές Αρχές Εταιρικής Πολι-
τικής, έχει αναπτύξει στενούς μακροχρόνιους 
δεσμούς με τους μετόχους της, οι οποίοι βα-
σίζονται στην εμπιστοσύνη και στη διαφά-
νεια. Από τη δημοσίευση των πρώτων οικο-
νομικών καταστάσεων το 1971, η Air Liquide 
παραμένει σταθερά και ανοδικά κερδοφόρα. 
Οι πωλήσεις της το 2006 έφτασαν στο πο-
σό των 10.949 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις 
εκτός Γαλλίας να αποτελούν το 80%. Η Air 
Liquide είναι μέλος του Χρηματιστηρίου της 
Γαλλίας και η τιμή της μετοχής της είναι μέ-
ρος του δείκτη CAC 40 και του Eurostoxx 50 
(Κωδικός ISIN FR 0000120073).

Χαρακτηριστικά: Respisense Buzz. 
Η απόλυτα ασφαλής φορητή μίνι συ-
σκευή πρόληψης άπνοιας βρεφών με 
Τummy Tickle TM πρόληψη αναπνευ-
στικής διέγερσης.

1. Φορητή μίνι συσκευή η οποία 
εφαρμόζεται στην κοιλιακή χώρα του 
βρέφους όπου και αν αποκοιμηθεί. Στην 
κούνια, στο βρεφονηπιακό σταθμό ή 
στην αγκαλιά της γιαγιάς του. 

2. Όταν η αναπνοή σταματήσει (έλλειψη κίνησης κοιλιακής χώρας) 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (15 sec) δονεί απαλά το βρέφος 
για να επανακτηθεί η αναπνοή. Εάν δεν επανακτηθεί η αναπνοή στα 
επόμενα 5 sec ενεργοποιούνται ηχητικοί και οπτικοί συναγερμοί.

3. Ελαφρύ και με εργοστασιακά αντικαθιστούμενες μπαταρίες 
αποθηκεύει επαρκή ισχύ για περίπου 1 χρόνο χρήσης (οι 6 πρώ-
τοι μήνες είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος).

4. Δε χρειάζεται συντήρηση και έχει απόλυτα ασφαλή σχεδίαση, 
η οποία εξαλείφει τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από 
ιμάντες, καλώδια, συνδέσεις και προσβάσιμες μπαταρίες.

5. Οι αισθητήρες αντιλαμβάνονται μόνο τις κινήσεις της κοιλιακής 
χώρας των βρεφών, ιδανικό για ήρεμο βρεφικό ύπνο.

6. Το Respisense και το Tummy Tickle είναι διεθνή εμπορικά σή-
ματα και καταχωρημένες πατέντες.

7. Εγγύηση: 1 χρόνος της επίσημης Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
8. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.
9. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.respisense.com/en/

index.php ή www.anats.gr 

Συσκευή συναγερμού – βρεφικής άπνοιας RESPISENSE 
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