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Univerzálny krémový základ pre
magistraliter prípravu polotuhých
topických prípravkov
BasiFarm-cremor je krémový základ
povahy hydrofilného krému (typ
emulzia o/v). Jeho ambifilný charakter umožňuje zapracovať látky
hydrofilné aj lipofilné bez narušenia
emulzného systému, vďaka vyššiemu
podielu lipidov však pokožku
nevysušuje, ale premasťuje.
Neiontová povaha základu ho robí
kompatibilným so širokou škálou
liečiv. Nové možnosti sa otvárajú
najmä pri formulácii látok katiónaktívnej povahy. Základ drží konzistenciu v kyslom aj zásaditom pH.

BasiFarm-cremor je monografovaný v Nemeckom farmaceutickom kódexe
(Deutscher Arzneimittel-Codex, DAC) ako Basiscreme DAC a jedná sa o najčastejšie
monografovaný krémový základ v nemeckej štandardnej receptúre (Neues Rezeptur-Formularium, NRF). To umožňuje aplikáciu zahraničných štandardizovaných receptúr
do našich podmienok s overenou exspiráciou až 6 - 12 mesiacov.

Použitie BasiFarm-cremor

• indiferentné emoliens pri suchej
pokožke, liečba svrbenia spôsobeného xerózou

Inkompatibility
BasiFarm-cremor vykazuje inkompatibility s látkami fenolického
charakteru, ktoré v závislosti
na koncentrácii môžu narušiť
emulzný systém.
Ďalej je inkompatibilný s tanínom,
triklozanom a kyselinou salicylovou
v koncentrácii nad 5%.
Nie je vhodná pre pacientov s precitlivenosťou na cetylalkohol a propylénglykol.

• intervalová terapia pri atopickej
dermatitíde a psoriáze

Dostupné pre slovenský trh

V magistraliter príprave

Samostatne

• vehikulum pre širokú škálu topických
prípravkov na kožu s protizápalovým
a antiinfekčným účinkom

• vhodný u subakútnych a chronických
dermatitíd pre vysoký obsah
lipofilnej fázy (vykazuje nižší chladivý
účinok na kožu ako iné hydrofilné
krémy s vyšším obsahom vody)

• je kompatibilný s látkami neionogénnymi, katiónaktívnymi aj niektorými
aniónaktívnymi
• je vhodný ako základ k vemulgovaniu
hydrofilných a lipofilných kvapalín
• je vhodnou alternatívou pre pacientov
citlivých na bežné konzervanty
(neobsahuje parabény, chlórhexidín
ani sorbáty)

• použiteľný u seboroického i sebostatického typu kože
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Konzervácia
BasiFarm-cremor je konzervovaný
propylénglykolom (podiel vo vodnej
fáze je 20%), jeho účinnosť nie je
závislá na pH. Prídavkom vody však
poklesne jeho konzervačná účinnosť
znížením koncentrácie propylénglykolu v hydrofilnej fáze, preto je pre
zachovanie konzervačnej účinnosti
potrebné upraviť množstvo propylénglykolu.
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v distribučnej sieti PHOENIX
Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Veľkosť balení:
100 g, 250 g, 500 g a 1000 g.

BasiFarm-cremor
BasiFarm-cremor je kompatibilný so širokou škálou liečivých látok. V zahraničí patrí medzi najobľúbenejšie základy pre zapracovanie kortikosteroidov a antiifektív.

Príklady kompatibilných látok 1,2,3:
Dexpanthenoli5,0
Acidi citrici monohydr.
0,03
Aquae purificatae
5,0
Cremoris basalis
ad 100,0

Gentamicini-sulfatis (600m.j./mg)
Betamethasoni dipropionatis
Cremoris basalis

0,167
0,02
ad 100,0

10,0
ad 100,0

Nifedipini0,15
Lidocaini hydrochloridi
0,75
Cremoris basalis
ad 50,0

Miconazoli2,0
Cremoris basalis
ad 100,0

Mometasoni furoatis
0,015/0,03/0,1
Clotrimazoli1,0
Cremoris basalis
ad 100,0

Dimeticoni 200
Cremoris basalis

Ďalšie kompatibilné látky 2,3:
Neionogénne látky

Katiónaktívne látky

Erytromycín

Ethacridin-lactas 1%

Ichtammolum 10%

Chloramphenicol

Neomycin-sulfas 0,5%

Iód-povidón 10%

Urea 10%

Polyhexanid 0,05%

Clioquinol 5%

Gáfor 5%

Oxid zinočnatý 10%

Tinctura carbonis detergens 10%

Zlepšite compliance Vašich pacientov adjustáciou krémov do vhodných obalov.
V našej ponuke nájdete aplikátor pre presné odmerné dávkovanie Topi-Click®.

Topi-Click® 35 ml
aplikátor pre presné odmerné dávkovanie
Umožňuje odmerať presnú dávku krému.
Kliknutie signalizuje zvukovo i dotykovo
odmeranie 0,25 ml krému.
Jednoduchá aplikácia liečivého krému pre
väčšie pohodlie pacienta.
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Aniónaktívne látky

•
•
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•

1 klik = 0,25 ml
presné dávkovánie liečiva
jednoduché plnenie
krém je možné aplikovať bez dotyku rukou
komfortná aplikácia, elegantný systém
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