
Lipofilní základ pro magistraliter přípravu léčivé pěny

Espumil™

Espumil™
Espumil™ je inovativní lipofilní základ pro 
individuální přípravu léčivé pěny, která je 
generována pomocí speciálního obalu pro 
vývoj pěny. Unikátní obal umožňuje vznik 
pěny bez nutnosti přidání propelentu nebo 
jiných pomocných látek pro vznik pěny. 
Navíc tento systém umožňuje pohodlnou 
aplikaci pěny, která nestéká, i do těžko 
dostupných oblastí, jako je vlasatá část 
hlavy.

Espumil™ byl vyvinut jako vehikulum pro 
optimální stabilitu léčivé látky minoxidil. 
Respektuje nejnovější poznatky pro 
bezpečnost topických přípravků a nabízí 
vlastnosti pro maximální solubilizaci 
lipofilních látek.

Výhody Espumilu™
• Inovativní tekuté vehikulum pro snadnou 

přípravu pěnových forem.
• Krémovitá pěna stabilní konzistence 

zanechávající minimální pocit mastnoty
• Lehká textura, která neskapavá
• Jemná formulace bez hnacích plynů 

(propelentů); pěna je generována Fagron 
pěnovým dispenzorem

• Speciálně vytvořeno pro aplikaci do těžko 
dostupných ochlupených částí těla

• Kompatibilní s lipofilními léčivými 
látkami jako minoxidil

• Jednoduchá příprava ve třech krocích

Většina pacientů vyžaduje co největší 
flexibilitu při výběru základní péče o pleť. 
Fagron přináší stále nová inovativní 
řešení v oblasti péče o kůži, aby vyšel 
vstříc individuálním potřebám během 
akutních fází i pro pokožku bez projevů 
podráždění.

Komplexní řešení
Espumil™ je příkladem vehikula, které 
se snaží splnit požadavky na širokou 
kompatibilitu s léčivými látkami, 
pohodlnou aplikaci pro pacienta 
i jednoduchou a rychlou přípravu.

Forma: transparentní roztok
Vůně: téměř bez zápachu
Doba použitelnosti po otevření: 12 měsíců
Teplota skladování: do 25°C

Fagron 
Advanced Derma  
Přinášíme pokrok 
v individualizované 
dermatologické péči

 
V případě technologických dotazů 
ohledně produktů  Fagron zašlete 
email s dotazem na naši Poradnu:

fagronacademy@fagron.cz 

fagron.cz

Fagron Academy je vzdělávací  
platformou Fagron.

Sledujte na našich webových strán-
kách aktuální nabídku vzdělávacích 
seminářů pro lékaře a pracovníky 
lékáren.

Pěnový 
základ

Pěnový 
dispenzor

Pěna



Espumil™

  FA
D

5/
20

15

Magistraliter příprava s Espumilem™
Základ pro přípravu léčivé pěny nabízí individuální řešení: 
•	 Magistraliter příprava na míru Vašim požadavkům
•	 Řešení při nedostupnosti jiných alternativ
Ideální konzistence pěny, která neskapává, zabezpečuje pohodlnou a snadnou aplikaci  
pro pacienta a zlepšuje tak jeho compliance.  

Espumil™ lze kombinovat například s těmito látkami: 
Název léčivé látky Koncentrace
Klobetasol propionát 0,05%

Ketokonazol 2%
Latanoprost 0,005%
Melatonin 0,0033 to 0,1%
Menthol 1 až 3% 
Minoxidil 2 až 5%
Tretinoin (kyselina retinová) 0,01 až 0,1%

Maximální komfort pro Vašeho 
pacienta s Espumilem™
Inovativní vehikulum Espumil™ je ideální 
pro ošetření těžko dostupných míst jako je 
vlasatá část hlavy a další ochlupené partie 
těla. Vyzkoušejte u pacientů s alopecií nebo 
jinými kožními projevy na pokožce hlavy.

  Specifické oblasti kůže

Pěnový dispenzor Fagron
Obalový materiál pro vývoj pěny 
přemění Espumil™ z tekuté formy 
na pěnu bez nutnosti přidávat další 
pomocné látky. 

K dispozici ve velikosti 75ml a 150ml. 
Každé stlačení pumpy uvolňuje 0,6 g 
pěnového základu Espumil™.

Léčivá pěna Espumil™ stabilní až 3 měsíce*

Latanoprost             0,005
Minoxidil                  5,0
Espumil™       ad 100,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Minoxidil                  5,0
Tretinoin                   0,05
Espumil™       ad 100,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Ketokonazol         1,2
Minoxidil               3,0
Espumil™       ad 60,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Časově nenáročná, 
jednoduchá 
příprava ve třech 
krocích
1. Vypočítejte a navažte požadované 

množství látek.
2. Rozpusťte léčivé látky přibližně ve ¾ 

finálního požadovaného množství 
Espumilu™. Pokud je pro rozpuštění 
látky vhodná vyšší teplota, lze zahřát 
(max. 50°C).

3. Roztok zfiltrujte a přidejte Espumil™ 
do finálního množství.

     Pro adjustaci a následnou dispenzaci 
zvolte pěnový dispenzor Fagron.Další receptury najdete v databázi Compounding matters. Zaregistrujte se do ní již dnes na fagron.cz.

fagron.cz Fagron a.s. - Holická 1098/31m - 779 00 Olomouc
 Zelená linka 800 138 759 - fagronacademy@fagron.cz

*Geiger CM, Sorenson B, Whaley PA; Stability 
of minoxidil in Espumil foam base. Int J Pharm 
Compd. 2013 Mar-Apr;17(2):165-7.
Pozo Carrascosa;  Evaluación de la estabilidad 
de latanoprost en diferentes vehiculos liquidos 
para aplicación tópica; Facultat de Farmàcia; 
Universitat de Barcelona, November 11th , 2014

Klobetasol propionát  
0,03
Espumil™       ad 60,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Minoxidil          2,0/5,0
Espumil™       ad 100,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Ketokonazol          1,2
Espumil™       ad 60,0
adjustujte do pěnového 
dispenzoru Fagron

Prohlášení: Informace o recepturách v tomto materiálu se vztahují pouze ke stabilitě prověřovaných formulací. Informace se v žádném 

případě nevztahují k použití, bezpečnosti, účinnosti nebo biologické dostupnosti. Obsah tohoto materiálu nemůže být vykládán jako 

(lékařské) poradenství nebo stanovisko. Zdravotníci, lékaři a lékárníci mohou využít těchto informací, pouze v souladu s jejich vlastním 

profesním názorem a úsudkem. Fagron nepřijímá a nemůže nést odpovědnost  při užití uvedených informací v klinické praxi.


