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Přinášíme vám čerstvé novinky z Fagronu přímo k Vám.

Informace o akcích a akutálních nabídkách budete mít z první ruky a  nic vám neunikne. 

Slunečné dny Vám přeje 
 
 Váš Fagron  

Gelový alkoholový dezinfekční 
prostředek  SpiHandmax gel 
k hygienické dezinfekci rukou

Ve variantách balení:  
150 ml a 50 ml s dávkovačem 

 9 zbaví vás rychle bakterií a virů bez 
použití mýdla a vody

 9 použití bez oplachování, 
rychleschnoucí, zanechává svěží pocit

 9 vysoce účinný nepostradatelný 
pomocník na cesty

 9 obsahuje látky pěstící a ošetřující 
pokožku

 9 neobsahuje barviva a parfémy

Upozornění: Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje uvedené na obalu a připojené 
informace o přípravku.
Více informací u našich telefonních 
operátorek na  800 138 759.

Květnové výhodné ceny

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 12. 5. 2017. 

Seznam ke stažení ZDE.

AKCE 3 + 1 

Polysan s olivovým olejem - návrat k tradici 
Olivový olej ve formě hojivé emulze 

Kombinace hořčíku s olejem zklidňuje  

a promašťuje suchou pokožku a ochraňuje ji před vlivy prostředí. 

Přípravek má účinky protizánětlivé, mírně adstringentní, chladivé a slabě promašťující. 

Používá se u ekzému, kožních erytémů, solárních dermatitid, lehkých forem popálenin, 

erysipelu. Po nanesení na kůži se dobře roztírá.  Můžete předepisovat jako 

magistraliter (Emulsio polysani cum oleo olivae).  

K objednání ZDE ve velikostech 100g, 500g a 1000g. 

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201705-vyprodej_kveten.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102629/polysofarm-c2-ae-cum-oleo-olivae.aspx
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„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
 

Potřebujete na žádost lékaře připravit tekutý sirup pro dětského nebo geriatrického 

pacienta? Víme, jak na to jednoduše, rychle a efektivně. Využijte pro přípravu základy 

SyrSpend® SF, směs pomocných látek určených pro individuální přípravu. 

Pro látky stabilní v zásaditém pH, jako omeprazol, použijte  

SyrSpend® SF ALKA. Pro ostatní využijte SyrSpend® SF PH4. 

SyrSpend® SF PH4 nabízíme ve variantě: 

1.LIQIUD - tekutá forma, do které jen přidáte léčivou látku

2.PRÁŠEK K REKONSTITUCI  - prášková forma k naředění neobsahuje konzervační látky, 

je proto vhodná i pro novorozenecká oddělení a pacienty se zvýšenou citlivostí na 

konzervanty.  

Po naředění se uchovává v lednici.

 Například v publikované studii z dubna loňského roku najdete řadu odzkoušených 

stabilit: Stability of Atenolol, Clonazepam, Dexamethasone, Diclofenac  Sodium, 

Diltiazem, Enalapril Maleate, Ketoprofen, Lamotrigine, Penicillamine-D, and Thiamine 

in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Polonini et al. Int J Pharm Compd. 2016 Mar-

Apr;20(2):167-74. 

  
Peroxid vodíku 3% TMD 
 
 
 
 
 
 

Peroxid vodíku 3% TMD  
Kožní sprej, roztok 100 g 

Účinné antiseptikum k ošetření 
drobných ran a oděrek, menších 
řezných ran a bodnutí hmyzem 

 9 Ošetření přímo na ránu
 9 Rovnoměrné pokrytí rány 

       roztokem 
 9 Komfortní a hygienické použití 
 9 Praktické balení na cesty

Akce platí od 9. 5. do 30. 9. 2017 nebo 
do vyprodání zásob.  

Žádejte u svých velkodistributorů 
Alliance Healthcare s.r.o. a PHOENIX 
lékárenský velkoobchod, a. s. nebo 
využijte objednávky přes Fagron 
e-shop. 

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE

Carbethopendecinium bromidum 
Zařazení: Antiseptika a dezinficiencia, ATC: D08AJ 
Pro přípravu krémů využijte základ BasiFarm® cremor1.Při přípravě očních kapek můžete 
využít náš sortiment mikrobiálních filtrů nebo lahviček s pojistkou originality. 
1. Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu II. Hašek. Prakt. 
lékáren. 2014; 10(6): 221–225 

Sulfur ad usum externum 
 Zařazení: Dermatologika, antiparazitika, ATC: D10AB02,D11AC08,P03AA 
Síra pro vnější použití se často připravuje ve formě past a tekutých zásypů. 

Phenobarbitalum natricum 
Zařazení: Barbituráty, ATC: N03AA02 
Sodná sůl fenobarbitalu ve formě bílého krystalického hygroskopického prášku. Je 
snadno rozpustná ve vodě prosté oxidu uhličitého, dobře rozpustná v lihu 96%, prakticky 
nerozpustná v dichlormethanu a v etheru. 
 Při přípravě do tobolkových směsí doporučujeme jako plnivo zvolit škrobovou směs 
prachů  AmylFarm® se sníženým podílem laktózy. 

Pentravan® 
Transdermální krémový základ umožňující dobré pronikání léčiv pokožkou. Kompatibilní 
pro zapracování hormonů (př. Testosteron, Progesteron, Estradiol), analgetik (př. 
Diclofenac Na, Carbamazepin) nebo anestetik (př. Lidocain, Tetracain). 
Pro odměření dávky krému se silně účinnými látkami doporučujeme adjustaci do 
kelímku TopiClick®, který umožňuje odměření dávky krému a pohodlné nanášení krému 
pacientem pomocí vyklenutého aplikátoru. 
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