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Vážení zákazníci,  sledujte právě probíhající prodejní akce a informace o novinkách v našem 
sortimentu. 
 Děkujeme za všechny dotazy, které nám posíláte do naší poradny fagronacademy@fagron.cz. 
Rádi Vám odpovíme a poradíme s přípravou ve Vaší lékárně. 
Váš Fagron 

Únor se zbožím za výhodné 
ceny

Seznam akčního zboží

s ohroženou exspirací je nově 

aktualizován k datu 13. 2. 2017.

Seznam ke stažení ZDE.

Nezapomeňte!
I v pátek jsme tu pro Vás  
s výhodnou nabídkou!

KAŽDÝ PÁTEK sleva  na veškerý 

obalový materiál ve výši 7%.

Objednávat můžete v pátek

mezi 7-17 hod webovou objednávkou 

nebo přes zelenou linku 800 138 759.

Objednávejte pomocné látky pro efektivní přípravu ve Vaší laboratoři:
 
SyrSpend® SF PH4 liquid – základ pro snadnou přípravu suspenzí pro perorální podání. 
Více než 100 stabilitních studií  s léčivými látkami. Možné uchovávat i za pokojové 
teploty - jemně konzervováno.

AmylFarm® - plnivo do tobolkových směsí s nízkým obsahem laktózy, která je nahrazena 
kukuřičným škrobem. Zrychlete přípravu tobolek s pomocí systému Capsicards®.

Pentravan® - transdermální základ vhodný pro přípravu s anestetiky, hormony nebo 
NSAID. Pro přesnou aplikaci adjustujte do kelímku TopiClick®, který díky otočnému dnu 
odměřuje vždy stejnou dávku.

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201702-vyprodej_unor.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=syrspend&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=AmylFarm&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=AmylFarm&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=pentravan&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=topi%2b&s_c=products
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 Silice v aktuální nabídce Fagron:
Pini sylvestris etheroleum – Borovicová silice je oblíbenou složkou do roztoků určených 
k uvolnění dýchacích cest. Byla součástí přípravku Pinosol, který již není v ČR od 
minulého roku dostupný.
 
Eugenol – Eugenol je hlavní složkou hřebíčkové silice  
(Caryophylli floris etheroleum), tvoří 75–88%. 
Silice je tradičně využívána především v zubním  
lékařství pro zmírnění bolestí, zánětů a drobných  
afektací v dutině ústní1,2. Samotný eugenol se využívá  
do provizorních zubních výplní (př. pasta s oxidem zinečnatým)1,3,4 nebo jako 
korigencium chuti či vůně 5,6  do příprav pro stomatologii či perorální lékové formy3,4,5,6.
 
Zdroj:
1. Assessment report on Syzygium aromaticum
2. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 2: Flos Caryophylli  
3. Setting Reaction of Zinc Oxide and Eugenol. Copeland et al.
4. Compounding today.com
5. Commonly requested compounded dental items
6. Dental Compounding

Ve FagronBookstore pro Vás rozšiřujeme nabídku zahraničních 
titulů s praktickými informacemi z oblasti galenické přípravy.
 
Tabellen für Rezeptur /Tabulky pro recepturu/

Praktická příručka, která nechybí v téměř žádné německé lékárně, shrnuje řadu 
poznatků o pomocných a léčivých látkách ve formě praktických tabulek.

 9 Základní charakteristiky vybraných léčivých látek, emulgátorů, látek pro úpravu 
pH a často používaných konzervantů

 9 Referenční a standardní koncentrace u látek pro lokální aplikaci
 9 Galenické profily standardizovaných základů
 9 Doporučení pro správný postup přípravy
 9 Doporučení týkající se stability a doby použitelnosti

 
Herstellungsanweisungen für Rezepturarzneimittel /Návody pro přípravu léčivých 
přípravků/
 
Tato kniha obsahuje standardizované pokyny a doporučení pro přípravu nejčastěji 
připravovaných lékových forem v lékárně:

 9 Oční kapky
 9 Roztoky
 9 Polotuhé přípravky
 9 Kapsle
 9 Čajové směsi
 9 Čípky
 9 Výplně pro stomatologii

Její autorka má bohaté zkušenosti jak v oblasti lékárenství, tak v poradenství a 
edukaci - působí na Lékárenském institutu Freien Universität Berlin a jako referentka 
pro vzdělávání v berlínské pobočce lékárnické komory.  

Období vzdělávacích akcí je 
v plném proudu a my se opět 
chystáme mezi vás.

Přijďte navštívit náš stánek.
Seznámíme Vás s našimi novinkami 
i stálými produkty v sortimentu, 
ukážeme CapsiCards®System a rádi 
Vám zodpovíme Vaše dotazy. 

Kde se s námi můžete potkat? 

Níže uvádíme přehled akcí, kterých 
se budeme v nejbližší době 
účastnit . Další termíny budeme 
průběžně doplňovat. 

16. 2. Dermatologický update Praha
22. 3. Pharmacy Brno
29. 3. Pharmacy Praha 
13. 4. Beskydský pediatrický den 
           Ostravice 

Informace k základní legislativě 
platné pro individuální přípravu 
najdete pravidelné rubrice 
internetového magazínu 
HealthComm: Vivat magistraliter.

https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=pini+sylve&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=eugenol&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=floris&s_c=products
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/12/WC500119923.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/7.html#Js4927e.7
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/55/jresv55n3p133_A1b.pdf
http://compoundingtoday.com/formulation/FormulaInfo.cfm?ID=2830
http://www.medicineshoppe.com/~/media/images/sites/the%20medicine%20shoppe/0279/dental%20compounding%20ideas.ashx
http://www.pharmacompoundia.com/dental-compounding/
https://cz.fagron.com/cs/fagron-bookstore
http://www.healthcomm.cz/magazin/clanek_vivat-magistraliter%21_553.html
http://www.healthcomm.cz/magazin/clanek_vivat-magistraliter%21_553.html

