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Vážení zákazníci,  děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2016.  

Věříme, že i nadále budete spokojeni s kvalitou našich surovin a těšíme se na spolupráci 
v tomto roce. 
 
Váš Fagron 

Připravili jsme pro vás v našem
e-shopu sekci s Akčními nabídkami.

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 10. 1. 2017.

 
NOVĚ V NABÍDCE 
 
 
 
 
 

Na základě Vašich žádostí přidáváme 
 do našeho sortimentu: 

Krekry rýžové s mořskou solí- bezlepkové:
objednávací kód 609398
Krekry kukuřičné s mořskou solí- 
bezlepkové: objednávací kód 609399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lékovka IONISTER 5ml bez uzávěru 10x1ks 
DVOJOBAL: kat. číslo 609403
Lékovka IONISTER 5ml bez uzávěru 20ks: 
katalogové číslo 609352

Položky CapsiCards® System
606856  CapsiCards® Machine-základní sada
606857  CapsiCards® Machine-vyměnitelný 00
606858  CapsiCards® Machine- vyměnitelný 0
606859  CapsiCards® Machine- vyměnitelný 1
606860  CapsiCards®Machine- vyměnitelný 2
606861  CapsiCards® Machine- vyměnitelný 3
606862  CapsiCards®Machine- vyměnitelný 4
 
Náhradní díly a příslušenství
607966  CapsiCards® Zaslepovací rozdělovač
607967  CapsiCards® Vibrator 220-240V

608679  CapsiCards® Zamykací deska 00-4
608680  CapsiCards® Distanční deska 2
608681  CapsiCards® Stěrka
608682  CapsiCards® Adaptér
608683  CapsiCards® Uzavírač tobolek
608759  CapsiCards® Distanční deska 00
608760  CapsiCards® Distanční deska 0
608761  CapsiCards® Prachový rám
608762  CapsiCards® 5 bodové pěchovadlo
608763  CapsiCards® Svorky prach. rámu 
608822  CapsiCards® Vytlačník tobolek

Připravujete kapsle častěji než dříve? Je Váš starý strojek již poničený? 
Využijte nabídky Fagron k nákupu strojků CapsiCards®.
K dispozici jsou základní sady, vyměnitelné díly a také náhradní díly k jednotlivým sadám  
dle velikosti tobolek.
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Opět skladem ve Fagronem 
garantované lékopisné kvalitě  
Metronidazolum
Zařazení: Nitroimidazolová antiinfektiva (ATC: A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, 
P01AB01)
Metronidazol patří mezi specifická antiinfektiva užívaná jak v dermatologii, tak  
v gynekologii – urologii či gastroenterologii. Setkáváme se s přípravou krémů, gelů, 
roztoků i čípků, samostatně nebo v kombinaci s dalšími antiinfektivy či antimykotiky.

Atropini sulfas monohydricus                  
Zařazení: Parasympatolytika (ATC: A03BA01)  
V přípravě očních kapek se využívá jeho schopnosti na oku vyvolat mydriázu (rozšíření 
zornice). Při přípravě očních kapek doporučujeme použít mikrobiální filtr vyhovující 
požadavkům Českého lékopisu.
Atropin dále snižuje sekreci slinných, potních, žaludečních žláz a žláz dýchacího 
systému.
V terapeutických dávkách (0,4 až 0,6 mg) může vyvolat přechodnou bradykardii jako 
důsledek dráždění vagového nervu. Na hladké svaly působí spasmolyticky.  
Je antidotem při otravě inhibitory acetylcholinesterázy.     
Pro perorální podání lze zapracovat se SyrSpend® SF PH4 (provedená stabilita: 0,1 mg/
ml: 3 měsíce (15 - 25°C) -  Liquid; 2 měsíce (2-8°C) - Prášek k rekonstituci) pro přípravu 
stabilní suspenze.           

Kalii hydrogenophosphas 
Zařazení: Minerální látky (ATC: A12BA04)
Organicky vázaný draslík pro přípravu kapslí a roztoků s esenciálními minerály při 
potřebě doplnit tento prvek do organismu.

Pepsini pulvis 
Zařazení: Trávicí enzymy (ATC: A09AA03, A09AC01)
Bílý nebo slabě žlutý hygroskopický prášek obsahující žaludeční proteinasy, které 
jsou účinné v kyselém prostředí (pH 1 až 5). Je dobře rozpustný ve vodě, prakticky 
nerozpustný v lihu 96%.

Pomocné látky v naší nabídce
Kakaová čípková hmota
Oblíbená alternativa k Oleum cacao pro přípravu čípků. Pohodlná manipulace  
s taveninou díky vyváženému složení kakaové hmoty (Oleum cacao, Adeps solidus  
do 5%) umožňuje jednoduchou přípravu souměrných čípků v každé lékárně.

Návod, jak získat Bezpečnostní list

• Otevřít si stránky Fagron e-shopu: https://shop.fagron.cz/,
• není potřeba se přihlašovat údaji do Fagron e-shopu,
• do vyhledávacího políčka zadat název suroviny (latinsky,) pro kterou chci  Bezpeč-

nostní list (dále jen BL), dále vyhledat a zaškrtnout políčko BL,
• proběhne přesměrování na stránky fagron.com,
• pak ve vyhledávacím políčku zopakovat postup se zadáním názvu a zaškrtnutím 

MSDS,
• poté se objeví nabídka BL,
• vyhledám si soubor v CZ a kliknu na aktivní odkaz, BL se otevře v novém okně,
• závěrem stačí vytisknout nebo uložit.

Fagron Bookstore je  projekt 
vyvinutý Fagronem, ve kterém 
si lékárnici mohou zakoupit 
literaturu o galenické přípravě.
Snahou je podpora společného 
cíle a to zlepšení kvality života 
pacienta. Doufáme, že tento 
projekt umožní lékárníkům 
rozšířit své znalosti o galenické 
přípravě a zároveň budou 
seznamovat a informovat své 
kolegy o nových postupech
a řešeních.

Sortiment knih byl vybrán 
lékárníky, kteří pracují s 
produkty společnosti Fagron 
určenými pro galenickou 
přípravu. Velmi rádi se s Vámi 
podělí o informace, které 
využijete v praxi. 

Snažíme se pro vás neustále 
rozšiřovat nabídku knih, brzy se 
dočkáte i cizojazyčných výtisků.

Webové stránky: 

https://cz.fagron.com/cs/fagron-bookstore


