
MediSpend™
Fagron Řešení pro  Perorální Administraci Léčiv

Fagron Řešení pro 
Perorální podání Léčiv
Fagron Řešení pro Perorální Podání Léčiv 
představuje ucelenou produktovou 
řadu přípravků, které pomáhají Vašim 
pacientům, když mají problémy 
s polknutím pevných lékových forem 
nebo jejich potřeby není možné pokrýt 
hromadně vyráběnými přípravky.
MediSpend™ je zdravotnický prostředek 
vytvořený pro usnadnění polknutí tablet 
a kapslí.
 SyrSpend® SF představuje řadu směsí 
pomocných látek pro individuální 
přípravu tekutých perorálních léků.

Přesvědčte se, že Řešení Fagron fungují:
•  Fagron RecApp – informace 

o kompatibilních látkách a základech 
Fagron ve Vašem mobilním telefonu

•   Compounding Matters – mezinárodní 
databáze ověřených receptur

•  Semináře Fagron Academy pro lékaře
 a lékárny

fagron.cz 
MediSpend™
Běžně člověk polkne průměrně dvakrát 
za minutu, často zcela bezmyšlenkovitě. 
Přestože polykání provádí většina z nás 
zcela automaticky, dysfágie představuje 
onemocnění působící obtíže s polykáním 
u mnoha pacientů. 

Fagron proto přichází s unikátním 
konceptem Řešení pro Perorální Podání Léčiv, 
které dává zdravotníkům do rukou nástroj 
pro snadnou pomoc pacientům s jejich 
individuálními potřebami  
a omezeními při polykání. 

MediSpend™ se používá pro zjednodušení 
podání  p.o. tablet nebo kapslí nebo 
k navlhčení rozdrcených tablet nebo obsahu 
kapslí. MediSpend™ je založen na ideálních 
vlastnostech kukuřičného škrobu. Má 
lehce viskózní, krémovitou konzistenci 
a příjemnou citrónovou příchuť, proto  
je velmi vhodný pro navlhčení léku, které 
usnadní pacientovi jeho polknutí.

Výhody MediSpend™

Praktický
Vaši pacienti ocení 1l balení v lahvi 
opatřené pumpou pro snadné 
dávkování.

Příjemná chuť
MediSpend™ má krémovitou 
konzistenci a příjemnou chuť, 
která pomáhá i maskovat 

nepříjemnou chuť léku, čímž zlepšuje 
compliance. MediSpend™ neobsahuje 
líh, cukr, lepek ani laktózu a je tak vhodný 
pro všechny pacienty od 2 let, schopné 
samostatně polknout.

Usnadnění polykání
MediSpend™ byl vyvinut jako 
účinná pomoc při podání léků 

ústy. MediSpend™ můžete bezpečně 
užívat, protože má ověřenou kompatibilitu 
s řadou léčivých látek.

Zdravotnický prostředek  
MediSpend™ je v EU registrovaný 
jako zdravotnický prostředek 
třídy I a navíc je dostupný volně 

bez lékařského předpisu. 
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Instrukce pro pacienta 

*  V případě, že budete drtit tablety nebo otevírat kapsli, je doporučeno si pečlivě přečíst příbalovou informaci (PI) Vašeho léku a/nebo se poradit se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

**  Zapijte vodou, pokud je to doporučeno v příbalové informaci (PI) Vašeho léku.

MediSpend™ je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Krok 1.  
Umístěte Váš lék na lžíci (v případě nutnosti 
tabletu rozdrťte nebo vysypte obsah 
kapsle).*

Krok 2.  
Přidejte 10 ml (2x stisknutí pumpy) 
MediSpend™ k lékům, tak, aby byl lék celý 
navlhčený tekutinou.

Krok 3.   
Užijte svůj lék s MediSpend™, na závěr vše 
zapijte vodou.**

Vlastnosti 
Vzhled Krémově bílá průsvitná 

sirupovitá tekutina
Příchuť Citron
Krémovitost Lehce viskózní 

konzistence
Množství 1L
Balení Praktické balení 

opatřené pumpou, 
která při každém 
stlačení uvolní 5 ml 
MediSpend™

Uchovávání Skladujte v rozmezí  
4–25 °C.

Použitelnost 3 roky, 1 rok po otevření 
Složení Čištěná voda, kukuřičný 

škrob, citronové aroma, 
citrát sodný, kyselina 
citronová, sukralóza, 
benzoát sodný (<0,1%), 
kyselina jablečná, 
simetikon

MediSpend™ je ideální pro 
pacienty s různými obtížemi

Doporučujeme pro pacienty s dysfágií 
(poruchou polykání)*

*  Pro pacienty s těžkou formou dysfagie 
a pacienty se zavedenou enterální sondou 
nebo s intolerancí k některým pomocným 
látkám využijte základy SyrSpend® SF pro 
individuální přípravu stabilních tekutých 
perorálních suspenzí (sirupů).


