
FagronLab™ je první celosvětová produktová řada kombinovaného zařízení pro efektivní 
individuální přípravu léčiv speciálně navrženého a vyvinutého pro potřeby zákazníků 
Fagron.

Moderní přístroje FagronLab™ PRO a FagronLab™ EMP a příslušenství k nim (kelímky, 
míchadla, hřídele, nástavce atd.) najdete NOVĚ v našem eshopu pod označením 
FagronLab (dříve „Unguator“).

Provoz a konstrukce zařízení nabízí vysokou přesnost a snadnou manipulaci lékárníkům  
a farmaceutickým asistentům při jejich každodenní práci.

FagronLabTM PRO
Přístroj FagronLabTM PRO představuje 
komplexní automatizované řešením pro 
každou moderní lékárnu.

• Podporuje dokonalou homogenizaci 
magistraliter přípravy polotuhých 
přípravků o objemu až 2000 ml.

• Integrované standardní míchací programy 
významně usnadňují přípravu polotuhých 
přípravků.

• Optimalizované mechanické 
a elektronické vybavení zajišťuje tichý 
chod přístroje.

FagronLabTM EMP
Přístroj FagronLabTM EMP zajišťuje dokonalou 
homogenizaci při přípravě
polotuhých přípravků o objemu až 500 ml.

• Integrovaná spojka quick-lock umožňuje 
rychlejší připojení míchací jednotky 
k přístroji.

• Zvedací rameno pracuje automaticky, což 
zefektivňuje přípravu v lékárně 
 a procesní data (př. dobu míchání) je 
možné použít pro dokumentaci.

• Přístroj FagronLabTM EMP umožňuje 
nastavení kelímku, doby míchání  
a deseti rychlostí míchání.

FagronLabTM BASIC
Přístroj FagronLabTM BASIC zajišťuje 
dokonalou homogenizaci při přípravě 
polotuhých přípravků o objemu až 500 ml.

• Ruční zdvihání je mnohem jednodušší 
pomocí řízeného zvedacího ramene 
s integrovanou spojkou quick-lock.

• Přístroj FagronLabTM BASIC umožňuje 
nastavení velikosti kelímku, doby míchání 
a deseti rychlostí míchání.

Objednáním přístrojů FagronLab™ získáte nejen výkonného a pracovitého pomocníka do Vaší přípravny 
léčiv, ale také kompletní servis, který zajištuje Fagron pro své výrobky.

V našem sortimentu naleznete také veškeré příslušenství pro přípravu se systémy FagronLab™.

Neváhejte a kontaktujte naše obchodní zástupce, aby Vám přístroj předvedli přímo na Vaší lékárně.

FagronLabTM Míchací přístroje

Na objednávku

Katalogové číslo: 610376 Katalogové číslo: 610375



FagronLab™ LF1300 UV 
FagronLab™ LF500 UV
FagronLab™ LF800 UV
Přetlaková pracovní stanice - flowbox

•  Pozitivní tlak (přetlak) chrání přípravky před 
napadením mikroorganizmy a vnikáním 
kontaminovaného vzduchu z místnosti 

•  HEPA filtr 99,999% s účinností při 0,3 µm; 
omyvatelný syntetický předfiltr

• Rychlost proudění vzduchu: 
LF500 UV: 0,3 ~ 0,6 m/s
LF800 UV: 0,3 ~ 0,5 m/s 

•   LF1300UV: Nový “Air Purifier System” 
– unikátní systém čističů vzduchu  
s filtračním systémem HEPA: vynikající 
prostředí pro lékové formy s vysokými 
nároky na bezpečnost

FagronLab™ NP1 UV
Podtlaková pracovní stanice

•  Negativní proudění (podtlak) chrání 
pracovníky a pracovní prostředí před 
materiálem v boxu.

•  HEPA filtr 99,999% s účinností při 0,3 µm; 
omyvatelný syntetický předfiltr

•  Rychlost proudění vzduchu: ≥0.5m/s
•  Fluorescenční zářivka a UV lampa
• Hlučnost <60 dB 
•  Materiál: Ocel válcovaná za studena 

s antibakteriálním povrchem

Katalogové číslo: LF1300 - 610441, LF500 - 610439, 

LF800- 610440, NP1 - 610438

FagronLab™ RVC1
Robotický vakuový vysavač pro 
laboratoře a zdravotnická zařízení 

•  Efektivní, zcela automatizovaná sanitace 
prostor ZZ s filtrační technologií HEPA

•  Opakovatelný režim čištění zajišťuje úplné 
pokrytí povrchu laboratoře a dodržování 
sanitačních SOP

•  UV sterilizace a inteligentní systém detekce 
prachu, mopovací funkce s tekutými 
pracími prostředky

•  A mnoho dalších užitečných funkcí

FagronLab™ ELD
Dispenseta – Dávkovač tekutin 
Katalogové číslo: 610442, 610443

•  Rychlé a přesné nastavení objemu pro 
bezpečné a přesné dávkování roztoků, 
zásad, pufrů, kyselin a běžných rozpouštědel

•  S krytem proti odkapávání; 
autoklávovatelný

•  Z chemicky odolných materiálů 
•  Dodáván s různými adaptéry pro běžné 

laboratorní lahve

Objemová rozmezí: 0,5 – 5 ml a 5 – 50 ml

FagronLab™ PRO-DMS 
Poloautomatická ohřívací plotýnka 
s magnetickým míchadlem 
Katalogové číslo: 610437

•  Pro efektivní mísení kapalin  
a hygienickou přípravu roztoků

•  S externím teplotním čidlem
•  Elektronické ovládání: teplota a rychlost 

míchání pod Vaší kontrolou
• Maximální míchací kapacita až 10 000 ml
• Maximální rychlost až 1500 ot/min
• Maximální teplota až 340 °C

FagronLab™ AMS 
Analogová ohřívací plotýnka  
s magnetickým míchadlem 
Katalogové číslo: 610436

•  Pro efektivní mísení kapalin  
a hygienickou přípravu roztoků

•  Rychlé a snadné rozpouštění látek  
za různé teploty

•  Maximální míchací kapacita až 10 000 ml
• Maximální rychlost až 1500 ot/min
• Maximální teplota až 340 °C

FagronLabTM

Přístroje FagronLab™ pro Vaši lékárenskou laboratoř

Na objednávku
Na objednávku

Katalogové číslo: 610435


