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Clubul Cumpărătorilor

activitatea de traducere a fost efectuată în regim de voluntariat de către un 

utilizator înregistrat pe platforma http://fixhepc.com. Deși traducătorul a depus

cele mai bune eforturi pentru a furniza o traducere de acuratețe ridicată, acesta 

nu își poate asuma responsabilitatea asupra ei, în caz de dubii ori în scop de 

clarificare, textul original, în limba engleză, putând fi consultat la adresa sursă: 

http://fixhepc.com/getting-treated/how-to-do-it/buyers-club.html  

Până nu demult, a fi tratat cuprindea mai multe aspecte, pe care pacienții 
trebuiau să le organizeze în totalitate.

Clubul Cumpărătorilor FixHepC a fost creat pentru a simplifica procesul, 
făcându-l mai ușor și mai sigur de parcurs.

Clubul Cumpărătorilor nu vinde medicamente.

Clubul Cumpărătorilor te ajută să ți le cumperi, să îți fie testate și apoi livrate.

Cumpărătorul ești tu, vânzătorul este producătorul, iar importatorul ești tu.

Acest lucru permite Clubului Cumpărătorilor să funcționeze în mod legal.

Clubul Cumpărătorilor este aici pur și simplu pentru a asigura că ceea ce 
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Buyers Club

the translation activity was carried out on a voluntary basis by a user registered 

on the platform http://fixhepc.com. Although the translator has made best 

efforts to provide a translation of high accuracy, no responsibility is assumed for

it, in case of doubt or for clarification purposes, the original text in English, can 

be found at the source address: http://fixhepc.com/getting-treated/how-to-do-

it/buyers-club.html 

Welcome to the FixHepC buyers Club

Until recently getting treated encompassed many parts, all of which patients 
needed to organise.

The FixHepC Buyers Club was established to streamline the process making it 
easier, and safer to navigate.

The Buyers Club does not sell medications.

The Buyers Club does help you to buy them, have them tested, and then 

delivered.

The buyer is you, the seller is the manufacturer, and the importer is you.

This allows the Buyers Club to operate legally.

The Buyer's Club is here simply to help make sure what you get is what you 



primești este ceea ce ai nevoie. Vă rugăm să citiți despre integritatea lanțului de 
aprovizionare (http://fixhepc.com/getting-treated/supply-chain-integrity.html ). 
Este foarte, foarte important , iar integritatea lanțului de aprovizionare este 
motivul principal pentru a lua în considerare folosirea Clubului Cumpărătorilor.

În forma sa inițială, Clubul Cumpărătorilor a asistat pacienții în a-și importa 
medicația și în a o testa și combina local. Acest proces s-a dovedit dificil de  
dezvoltat, așa că că a fost retras.

eStudiile  REDEMPTION, care reprezintă versiunea a 2-a a Clubului 
Cumpărătorilor, folosește produse generice fabricate în India și oferă un 
mecanism eficient și sigur de a accesa aceste medicamente.

Vă puteți înscrie în eStudiile REDEMPTION aici 
(http://fixhepc.com/home/redemption-etrials.html ). REDEMPTION 
înregistrează întregul spectru de pacienți si nu are nici un criteriu de excludere. 
Folosind REDEMPTION, costul pentru 12 săptămâni de Sofosbuvir + Ledipasvir 
este de 1600$ USD, și pentru 12 săptămâni de Sofosbuvir+Daclatasvir  este de 
1500$ USD.

Fă-te bine acum, scapă de HCV, și reconstruiește-ți viața. 

need. Please read about supply chain integrity (http://fixhepc.com/getting-
treated/supply-chain-integrity.html ). It is really, really important and supply 
chain integrity is the primary reason to consider using the Buyers Club.

In it's initial form the Buyer's Club assisted patients to import medication and 
have it tested and compounded locally. This process proved difficult to scale so 
has now been retired.

The REDEMPTION eTrials, which are the Buyer's Club version 2,  are using Indian
manufactured generics and provide an efficient, safe mechanism to access these
medications.

You can enrol in the REDEMPTION eTrials here 
(http://fixhepc.com/home/redemption-etrials.html ). REDEMPTION is enrolling 
the full spectrum of patients and has no exclusion criteria. Using REDEMPTION 
the cost for 12 weeks of Sofosbuvir+Ledipasvir is $1600 USD, and 12 weeks of 
Sofosbuvir+Daclatasvir $1500 USD.

Get back to better now, rid yourself of HCV, and move on with life.


