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Jedinečnosť magistraliter

Individuálna príprava liečivých prípravkov má stále svoje miesto pri voľbe terapie 
pre konkrétneho pacienta so špecifickými potrebami. Individuálny prístup má 
na pacienta pozitívny psychologický efekt, čo ústi v zlepšenie compliance a tým 
aj vyššiu účinnost ordinovanej terapie. Magistraliter príprava má v strednej Európe 
veľmi silnú tradíciu a je významnou súčasťou individuálnej starostlivosti o pacienta. 
Je nevyhnutná pre zaistenie dôležitých liečivých prípravkov, ktoré nie sú na trhu 
momentálne dostupné a rozširuje škálu registrovaných liekov o rôzne špeciality.

Fagron neustále zhromažďuje a vyhodnocuje požiadavky zákazníkov a reaguje tak 
na potreby trhu v danom čase a v danom regióne. Pri poskytovaní inovatívnych 
riešení na mieru môžete ťažiť zo sily a rozsahu našej medzinárodnej siete.
Fagron okrem liečivých a pomocných látok ponúka tiež polotovary pre použitie 
pri magistraliter príprave ako sú aqua purificata, krémové a masťové základy, gély, 
roztoky, práškové zmesi a vehikulá. Ďalej tiež laboratórne vybavenie pre efektívnu 
prípravu, ako trecie misky, tĺčiky, tégliky, plniace strojčeky, obalový materiál atď.

Stratégia Fagron je upriamená 
na znovuoživenie celosvetovej
magistraliter prípravy liečiv.

Vďaka trvalému zameraniu na 
inovácie, kvalitu a postupy založené 
na skúsenostiach a moderných 
prístupoch Fagron revitalizuje 
význam galenickej prípravy liečiv 
v rámci globálnych trendov.

Umožňuje tak rozšírenie liečebných 
postupov, a tým posilňuje pozíciu 
lekárnika pri individuálnej 
starostlivosti o konkrétneho 
pacienta so špecifickými potrebami 
pomocou magistraliter prípravy.



Jarischov roztok je vodný roztok kyseliny boritej bez obsahu 
parabénov určený na omývanie alebo potieranie postihnutej 
oblasti. Je vhodný k obkladom tváre, ale aj na iné plochy ako 
dermatologikum na vonkajšie použitie.

Jarischov roztok je bezfarebná, číra a hygroskopická tekutina, 
ktorá vďaka glycerínu znižuje nadmerné vysušovanie (menej 
vysušuje ako borová voda). 

Používa sa pre svoj protizápalový
a mierny antimikrobiálny účinok 
k vysýchavým obkladom na mokvajúce 
prejavy. Gáza sa namočí v roztoku 
a prikladá sa opakovane na postihnuté 
miesto 15-20 minút a a po kratšej alebo 
dlhšej prestávke sa opakuje.
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Višnevského suspenzia
s peruánskym balzámom

Višnevského suspenzia je žltohnedá, olejová suspenzia 
charakteristického vanilkového pachu po peruánskom 
balzame s hojivým účinkom a s antiflogistickým, 
antiseptickým, keratoplastickým a epitelizačným pôsobením. 
neobsahuje protimikróbne prísady.

Používa sa na liečbu vredu predkolenia a na iné chronické 
zápalové ochorenie kože rôzneho pôvodu. na príslušné miesta 
sa aplikuje 1 x denne najlepšie tak, že sa prípravok 
v primeranom množstve nanesie 
napr. pomocou drevenej špachtle 
na gázu a tá sa priloží na postihnuté 
miesto. následne sa fixuje obväzom 
alebo náplasťou. Pred aplikáciou
sa prípravok dôkladne pretrepe
alebo premieša.

názov balenie
Suspensio Višnevski cum balsamo peruviano 50 g

BasiFarm® je krémový základ povahy hydrofilného krému. 
Ide o najčastejšie monografovaný krémový základ v 
nemeckej štandardnej receptúre (nrF), kde je jedným 
z najpoužívanejších excipientov. 

základ neobsahuje  konzervanty,  je preto vhodný pre 
dermatologicky senzitívnych pacientov. Vďaka vyššiemu 
podielu lipidov pokožku nevysušuje, ale premasťuje.

Používa sa pri subakútnych a chronických dermatitídach 
(pre vysoký obsah lipofilnej fázy), je použiteľný 
pri seboroickom i sebostatickom type kože.
Používa sa tiež ako indiferentné emoliens 
pri suchej pokožke, pri liečbe svrbenia 
spôsobeného xerózou. Uplatnenie tiež 
nachádza pri intervalovej terapii 
pri atopickej dermatitíde a psoriáze.

BasiFarm® cremor
Osvedčený produkt z Nemecka

názov balenie
BasiFarm® cremor 100 g

Jarischov roztok
bez parabénov

názov balenie
Solutio Jarisch sine parabenis 200 g

Olivový olej
čistený

názov balenie
Oleum olivae raffinatum 250 g

Olivový olej je bezfarebná alebo 
žltkastá olejovitá kvapalina, 
prakticky bez zápachu, slabej, mdlej chuti.
Je netoxický a nedráždivý. Vykazuje emolientné a slabo 
laxatívne účinky. Je to mastný olej získaný čistením surového 
oleja, získaného zo zrelých plodov olea europaea lisovaním 
za studena alebo iným vhodným 
mechanickým spôsobom.

Používa sa ako vehikulum nielen 
lokálnych prípravkov, ako súčasť mastí, 
krémov. Je možné použiť aj samostatne 
ako emoliens, na premastenie suchej, 
predovšetkým citlivej kože,
na zmäkčenie chrást.

Použité zdroje: Šťáva z dermatovenerologie. avicenum,  1977.  Fadrhoncová a Farmakoterapie kožních onemocnění. Grada, 1999. 
Sklenář z. et al. Magistraliter receptura v dermatologii. Galén,  2009. První vydání. růžičková Jarešová l dermatologická externa 
tekutá. dermatol. praxi 2009; 3(2): 93–97.



Novikovov roztok je tmavo zelený viskózny roztok, ktorý 
pôsobí antisepticky, fungistaticky, adstringentne
a hemostypticky. 

Používa sa na drobné poranenia, odreniny, na ošetrenie kože 
v mieste stehov. Využíva sa jeho sťahujúci účinok a schopnosť 
prípravku fixovať poranenia.

Prípravok sa nanáša na príslušné miesta 
najlepšie vatovým tampónom. Po aplikácii 
sa nechá zaschnúť, miesto sa obvykle 
neprekrýva. Prípravok na koži dobre priľne 
a aplikáciu je možné opakovať podľa 
potreby za niekoľko dní alebo po zmytí. 

Novikovov roztok
Solutio Novikov

názov balenie
Solutio Novikov 10 g

Hypermangán je tmavo červenofialová látka vo forme 
kryštálikov, ktorý pôsobí v roztoku po zriedení antisepticky
a antimikrobiálne. Slúži na prípravu veľmi zriedených,
iba slabo ružových roztokov, ktoré sa používajú k oplachom, 
omývaniu rán či vredov, pred aplikáciou niektorých ďalších 
liečiv, ku kúpeľom (napr.nôh) apod.

na prípravu roztoku sa použije vždy len toľko zrniečok látky, 
aby vznikol slabo ružový roztok (na 250 ml asi 3-5 zrniečok, 
podľa ich veľkosti; ide tak o zriedenie 1:10 000).
roztokom sa omývajú postihnuté miesta 
zvyčajne 1-2x denne, prípadne sa použije
na kúpele pri doplnkovej liečbe kožných 
mykóz 1-2x denne na dobu 3-5 minút.
Takto zriedený roztok sa pripravuje vždy 
čerstvý, bezprostredne pred použitím. 

Hypermangán
K príprave roztoku

názov balenie
Kalii permanganas 10 g

Genciánová violeť
Methylrosanilinii chloridi solutio

názov balenie
Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% 25 g

Methylrosanilinii chloridi solutio 1% 25 g

Genciánová violeť je fialovo sfarbený roztok využívaný 
pre svoje antiseptické, fungistatické a slabo adstringentné 
vlastnosti. na kožu a sliznice sa používa ako vodný, 
vodno-liehový či vodno-glycerolový roztok 
v koncentráciách 0,1 - 1%. 

U detí sa používa prakticky výhradne na afty v dutine ústnej 
(2x denne po dobu 3 dní), prípadne na obmedzené plochy
na koži (metódou bodkovania). 

U novorodencov a dojčiat sa používa 
vodný roztok v koncentráciách 0,1 - 0,3%,
u starších detí maximálne 0,5%.
roztok 1% sa môže aplikovať u detí 
starších ako 12 rokov.

LeniensFarm® je masť na báze rastlinných olejov s typickou 
vôňou gerániovej silice. neobsahuje konzervanty (doba 
použiteľnosti je výrazným spôsobom zvýšená vďaka prídavku 
antioxidantu, ktorý stabilizuje obsiahnutý slnečnicový olej).

Používa sa na ošetrenie jemnej, citlivej a suchej kože ako 
výrazne premasťujúci, chladivý krém.  Voda sa po aplikácii
na pokožku ľahko odparuje a dochádza tak ku príjemnému 
chladivému efektu. Masť je vhodná na jemnú  pokožku 
novorodencov, dojčiat a malých detí.

Unguentum Leniens ČsL 2 je tradičná 
liekopisná masť celkom bez akýchkoľvek 
antioxidantov či konzervantov.
(z dôvodu absencie konzervantov je 
nevyhnutná skrátená doba použiteľnosti.)

LeniensFarm®
Zmäkčujúca masť

názov balenie
LeniensFarm® 100 g

Unguentum Leniens ČsL 2 100 g

OveRená kvalita  s novým názvoma predĺženou exspiráciou

Vyhlásenie: Tento materiál je určený výhradne odborníkom v zdravotníctve. odborník v zdravotníctve je osoba oprávnená 
predpisovať alebo vydávať lieky či zdravotnícke pomôcky alebo osoba oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť. 
Informácie nemôžu byť chápané ako (lekárske) poradenstvo alebo stanovisko. zdravotníci, lekári a lekárnici môžu využiť tieto 
informácie iba v súlade s ich vlastným profesijným názorom a úsudkom.

* leniensFarm® bude dostupná u slovenských distribútorov od jesene 2017. 
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Obalový materiál
Zlepšite compliance Vašich  pacientov 
adjustáciou IPL do vhodných obalov. 

V našej ponuke nájdete kelímky 
s praktickými vlastnosťami 
a nástavcami, ktoré umožnia 
pacietom jednoduchú a presnú 
aplikáciu Vami pripraveného liečiva, 
ako aj špeciálne nástavce, ktoré 
premenia obyčajnú fľaštičku 
na funkčné zariadenie pre efektívnu 
administráciu predpísaného lieku.

FagrON partNer

Fagron Partner Program združuje lekárne, 
ktorých neoddeliteľnou súčasťou je 
magistraliter príprava a tieto lekárne
s nami úzko spolupracujú.

Fagron partnerské lekárne pacientom vždy 
maximálne pomôžu kvalitnou prípravou
a zrozumiteľnou
dispenzáciou iPl.
Pridajte sa aj Vy!

FagrON SK receptár

Odborné informácie v slovenčine priamo
vo Vašom mobile!

Stiahnite si do svojho chytrého telefónu 
mobilnú aplikáciu Fagron Sk receptár
a buďte informovaní o najnovších 
poznatkoch v oblasti magistraliter 
prípravy vrátane inovatívnych receptúr, 
súvisiacích indikácií, postupov prípravy 
a ďalších odborných informácií o IPl.

FagrON acadeMy

Fagron academy si kladie za cieľ podporiť 
a zlepšiť možnosti individuálnej prípravy 
liečivých prípravkov v lekárňach.

Súčasťou sú semináre na medziodborovej 
úrovni s účasťou lekárov a lekárnikov, 
ktoré oveľa viac približujú prácu v teréne, 
praktické skúsenosti
a kazuistiky.
viac na fagron.sk.

S našimi farmaceutickými surovinami, inovatívnymi základmi a širokou škálou služieb neručíme iba za kvalitu výrobkov, ale zároveň 
za jednoduchosť ich použitia. naše produkty dodávame výhradne v originálnych baleniach od výrobcu a ku každej dodávanej šarži 
je k dispozícii analytický certifikát.

V takom prípade nie je potrebné v lekárňach vykonávať skúšky na totožnosť liečiv a pomocných látok (Vyhláška MzSr č.129/2012 
z.z.§28(1)a). analytické certifikáty k surovinám a galenickým prípravkom Fagron sú podľa konkrétnej šarže dostupné u distribútorov.

k produktom dodaným cez distribútora Phoenix nájdete analytické certifikáty on-line na adrese:
http://www.phoenix.sk/footer/dokumenty/ --> Farmaceutické suroviny – analytické certifikáty --> FaGron.

Zamerané na kvalitu
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