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O Fagrone

Z lokálneho výrobcu a distribútora – lídrom celosvetového trhu
v oblasti galenickej prípravy liečiv za necelých 25 rokov
Spoločnosť Fagron bola založená v roku 1990, hlavné sídlo sa
nachádza v Rotterdame (Holandsko).
Vďaka trvalému zameraniu na inovácie, kvalitu, postupom
založených na skúsenostiach a moderných prístupoch sa
spoločnosť Fagron dostala do vedúceho postavenia v oblasti
galenickej prípravy. V posledných rokoch zaujal Fagron miesto
celosvetovej jednotky už v 30-tich krajinách sveta – Európe,
Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Tichomorí.
Fagron produkty sú distribuované k takmer 200 000
zákazníkom do viac než 60 krajín sveta.

fagron.sk

info@fagron.sk
Fagron a.s. - Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc, ČR

Vedúce postavenie na trhu poskytuje spoločnosti veľké
konkurenčné výhody napríklad v centrálnom nákupe surovín,
pri optimalizácii využitia všetkých svojich výrobných zariadení.
Táto úloha jej taktiež napomáha k úspešnému zavedeniu
nových produktov a konceptov po celom svete.
Stratégia Fagron je zameraná na znovuoživenie celosvetovej
magistraliter prípravy liečiv. Fagron revitalizuje význam
galenickej prípravy liečiv z dôvodu možnosti rozšírenia
dostupných liečebných postupov, a tým posilňuje pozíciu
lekárnika pri príprave magistraliter liečiv v starostlivosti
o zdravie pacienta.

Služby pre Vás
Objednávky
Zákaznícke centrum je Vám
k dispozícii každý pracovný deň
od 7:00 – 17:00 hod.
Produkty Fagron s dodaním cez
distribútora PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s. môžete
objednávať priamo prostredníctvom
našej operátorky:
• na tel. čísle +421 (0) 452 021 357
• alebo môžete objednávku
poslať elektronicky na adresu
objednavky@fagron.cz
Produkty Fagron nájdete tiež
u distribútora MED-ART, spol. s r.o.

Fagron Partner Program

Analytické certifikáty

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

Farmaceutické suroviny a galenické
prípravky Fagron dodávame výhradne
v originálnych baleniach od výrobcu
a ku každej dodávanej šarži je
k dispozícii analytický certifikát.

•
•

Venujete sa vo Vašej lekárni magistraliter príprave a radi by ste sa stali
partnerskou lekárňou Fagron?
Ste lekár a hľadáte lekáreň, ktorá rozumie magistraliter príprave a pomôže Vám
zostaviť vhodnú receptúru pre Vášho pacienta?

Neváhajte sa na nás obrátiť – napíšte na info@fagron.sk.
Fagron partnerské lekárne pacientom vždy maximálne
pomôžu kvalitnou prípravou a zrozumiteľnou dispenzáciou.

Poradňa Fagron
Medzi naše služby patrí odborné poradenstvo v oblasti magistraliter
prípravy. Neviete, či receptúra je stabilná a či sú všetky zložky
kompatibilné? Potrebujete poradiť s výberom vhodného vehikula?
Napíšte nám na info@fagron.sk a my Vám s pomocou našich odborných
konzultantov s dlhoročnými skúsenosťami z verejných aj nemocničných
lekární pomôžeme nájsť najlepšiu alternatívu pre Vašich pacientov.

Fagron a.s.

Holická 1098/31m - 779 00 Olomouc - ČR

Manažér predaja pre SK:	Mgr. Jana Nemcová
jana.nemcova@fagron.cz - tel. +421 905 261 567
Fagron Academy projekty:	PharmDr. Jana Mašlárová
jana.maslarova@fagron.cz - tel. +421 917 861 038

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 stránkach http://www.phoenix.sk/
footer/dokumenty/ --> Farmaceutické
suroviny – analytické certifikáty -->
FAGRON.

Fagron
Zamerané na kvalitu
Jednoduché použitie
Zárukou našich farmaceutických
surovín a inovatívnych základov je
kvalita našich výrobkov a zároveň
jednoduchosť ich použitia spoločne
so širokou škálou služieb.
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, skúšky na
totožnosť liečiv a pomocných látok
v takom prípade nie je potrebné
v lekárňach vykonávať (Vyhláška
MZSR č.129/2012 Z.z. §28 (1)a)

Záruka kvality a profesionality
Požiadavky našich zákazníkov sú pre nás prioritou! 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. Všetky procesy prebiehajú v rámci
Správnej výrobnej praxe podľa európskych noriem a predpisov. Prísne posudzovanie
dodávateľov je zárukou vysokej kvality všetkých výrobných produktov a uspokojí tak
aj najnáročnejších odberateľov.
Vysoko kvalitné produkty, koncepty
a riešenia zaisťuje Fagron pre viac ako
200.000 svojich zákazníkov po celom
svete. Viac ako 160 farmaceutov
spoločnosti Fagron neustále vyvíja
nové, jedinečné produkty a koncepty,
aby vyšiel v ústrety celosvetovo
rastúcemu dopytu po individuálnej
starostlivosti.

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.

Kontrola kvality
Kvalifikácia výrobcov a produktov od určitého výrobcu prebieha v súčinnosti medzi
oddelením pre Nákup zásob a oddelením Kvality. Od schválených výrobcov si
oddelenie Kvality žiada pravidelne rozsiahlu radu dokumentov, napr. GMP certifikát,
výrobnú licenciu, analytické certifikáty, dotazník o produkte a výrobcovi, údaje
o stabilite, bezpečnostný list, metódy analýzy a rozpúšťadla, TSE/BSE prehlásenie
týkajúce sa kvality produktu a výrobcu. V prípade nového výrobcu je zároveň
požadovaná vzorka produktu k realizovaniu skúšok. Na základe tejto dokumentácie,
oddelenie Kvality uskutoční analýzu rizík a schváli alebo zamietne takýto produkt od
daného výrobcu a odporučí realizáciu objednávky oddeleniu Nákupu.

Kompletná
dokumentácia
Podľa Európskej legislatívy
a Nariadeniu je nevyhnuteľné,
aby suroviny boli dodávané so
správnou dokumentáciou. Kvalita
je deklarovaná certifikátmi kvality
zodpovedajúcimi platným normám
Európskej únie (CoA) a dokumenty
osvedčujúcimi bezpečnosť
produktov (MSDS, BSE, TSE).
Výhoda pre Vás:

99 Overení dodávatelia a produkty
99 Voľne dostupné dokumenty
potvrdzujúce kvalitu

Analytické certifikáty k surovinám
Fagron sú podľa konkrétnej šarže
dostupné u distribútorov.

Fagron Academy
Fagron SK Receptár

prevratná

NOVIN

KA

Odborné informácie v slovenčine priamo vo Vašom mobile
Fagron prináša prehľadnú aplikáciu s najnovšími
poznatkami, ktoré Vám pomôžu pri riešení individuálnych
požiadaviek Vašich pacientov.
• Ľahko zistíte,aký základ odporučiť pre konkrétnu prípravu
• Postup prípravy a uchovávanie
• Aktuálne informácie o stabilitách na jednom mieste
Stiahnite si do svojho chytrého
telefónu mobilnú aplikáciu
Fagron SK Receptár (zdarma
a jednoducho cez Obchod Play /
AppStore) a buďte informovaní
o najnovších poznatkoch v oblasti
individuálnej starostlivosti.

Zdieľame naše vedomosti

Spolupráca so SLeK

Globálne zázemie spoločnosti Fagron nám umožňuje otvárať
dialógy medzi odborníkmi po celom svete. Na to nadväzuje
snaha projektu Fagron Academy inšpirovať a oživovať
nové smery a postupy v oblasti galenickej prípravy v rámci
globálnych trendov a podporiť tak význam individuálnej
starostlivosti o pacientov.

V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou (jediná
stavovská organizácia slovenských lekárnikov)
a Regionálnymi lekárnickými komorami v rámci celého
Slovenska organizujeme akreditované edukačné semináre
zamerané na magistraliter.

99

Trendy v magistraliter príprave

99

Nové substancie a vehikulá

Fagron Academy si kladie za cieľ podporiť a zlepšiť možnosti
individuálnej prípravy liečivých prípravkov v lekárňach:

99

Receptúry a postupy

99

Praktické workshopy

• optimalizácia individuálnej starostlivosti o pacienta v oblasti IPL
• podpora spolupráce lekární a lekárov na rozšírenie doterajších
postupov
• zavádzanie nových štandardov do oblasti magistraliter prípravy
• nové formulácie IPL alebo využitie nových substancií.

99

Ukážky problematických receptúr

Súčasť Fagron Academy sú semináre na medziodborovej úrovni
s účasťou lekárov a lekárnikov, ktoré oveľa viac približujú prácu
v teréne, praktické skúsenosti a kazuistiky. Tieto semináre
tak prispievajú k dôležitému prepojeniu lekár – pacient – lekárnik.

Aktuálny prehľad vzdelávacích
podujatí nájdete na fagron.sk
v sekcii Fagron Academy.

Compounding matters
Unikátny celosvetový projekt Fagronu ponúka širokú škálu
globálne používaných receptúr.
Databáza www.compoundingmatters.com predstavuje
vedecky a praxou podložený výber receptúr pre terapiu šitú
na mieru a je dostupná pre všetkých lekárov a farmaceutov.
Zaregistrujte sa na fagron.com
a získajte voľný prístup
k receptúram aj Vy!

Peroxid vodíka 3%
Kožný sprej, roztok 100 g

PRE
VOĽNO

DAJNÝ

liek

Unikátna aplikačná
forma sprejom

Účinné antiseptikum na ošetrenie
drobných rán a odrenín, menších
rezných rán a bodnutí hmyzom
• Ošetrenie priamo na ranu
• Rovnomerné pokrytie rany
roztokom
• Komfortné a hygienické použitie
• Praktické balenie na cesty

Návod na použitie: Pri ošetrení kožných rán ranu opláchnite čo najskôr od vzniku poranenia dostatočným množstvom neriedeného
roztoku (opakovaným stlačením mechanického rozprašovača) tak, aby došlo k úplnému zmočeniu ošetrovanej oblasti. Ošetrenie
povrchovej rany na tvári (najmä v okolí očí) preveďte pomocou buničitej vaty, na ktorú ste prípravok vopred aplikovali. Mokvajúce
rany je vhodné oplachovať pri každom preväze.

Peroxid vodíka nájdete v ponuke tiež ako farmaceutickú surovinu pre galenickú prípravu v koncentráciách 3 % a 30 %.

Peroxid vodíka 3%

Peroxid vodíka 30%

Farmaceutická surovina
pre galenickú prípravu.

Farmaceutická surovina
pre galenickú prípravu.

názov

balenie

Hydrogenii peroxidum 3%

250 g

Hydrogenii peroxidum 3%

500 g

Hydrogenii peroxidum 3%

1 kg

názov
Hydrogenii peroxidum 30%

balenie
1 kg

Nourisil™ MD
Silikónový gél na jazvy
ZDR AV
OTNÍCK
Y

PROSTR
IEDOK

NOVIN
KA

Čo je Nourisil™ MD?
Nourisil™ MD je ultra-ľahký,
transparentný, samoschnúci
silikónový gél, ktorý bol vyvinutý
pre prevenciu a starostlivosť o nové
aj staré keloidné a hypertrofické
jazvy vzniknuté bežnými
chirurgickými zásahmi, reznými
ranami, poraneniami alebo
popáleninami.
Obsahuje unikátnu kombináciu
piatich silikónov obohatenú
o vitamín E, ktorá udržiava pokožku
hydratovanú počas doby, kedy je gél
aplikovaný za účelom zlepšenia
vzhľadu jazvy.

Použitie Nourisil™ MD
Zlatý štandard pre starostlivosť o jazvy
Silikónové prípravky sú v rade medzinárodných odporúčaní preferované ako prvá
voľba v starostlivosti a prevencie vzniku keloidných a hypertofických jaziev. Silikóny
predstavujú neinvazívnu, šetrnú metódu liečby jaziev založenú na poznatkoch
modernej medicíny (EBM). Silikóny vo forme gélu sú, oproti iným formám
so silikónmi, dobre prijímané, čím zvyšujú compliance pacienta pri dodržiavaní
odporúčanej starostlivosti o jazvy.

Výhody Nourisil™ MD
• Silikónové gély sú preukázateľne
efektívne pri splošťovaní,
zmäkčovaní a zjemňovaní jaziev
• Inovatívna formulácia obsahujúca
zmes piatich silikónov a vitamínu E
• Vitamín E zlepšuje účinnosť terapie
silikónovými gélmi
• Jednoduchá aplikácia na jazvy
kdekoľvek na tele
• Elegantná, nemastná konzistencia
s príjemným efektom na koži, kedy
po zaschnutí gélu vzniká hydratačná
vrstva chrániaca jazvu
• Vhodné pre všetky typy kože vrátane
citlivej kože aj pokožky detí
• Bez konzervačných látok
a minerálnych olejov

Ochrana
Chráni oblasť vytvorením
neviditeľného okluzívneho filmu

Hydratácia
Zvyšuje hydratáciu pre normalizáciu
produkcie kolagénu v mieste jazvy 4–8

Regulácia rastových faktorov
Reguluje rastové faktory,
mení aktivačné štádium fibroblastov,
redukuje syntézu extracelulárnej
matrix 4–8

• Prevencia a liečba nových aj starých
keloidných a hypertrofických jaziev
• Môže byť aplikovaný po zahojení
rany na intaktne zcelenú pokožku
• Gél je vhodný pre všetky typy kože
vrátane citlivej pokožky aj kože detí

Nourisil™ MD je efektívny v prevencii
a pri liečbe starých i nových keloidných
a hypertrofických jaziev.
Nourisil™ MD pomáha sploštiť, zmäkčiť
a zjemniť jazvy; zmierňuje svrbenie
a nepríjemné pnutie kože vzniknuté
na podklade jazvy; a redukuje
pridruženú bolesť a začervenanie.

Originálne masťové základy
AmiFarm®

základ ambidermanového typu

AmiFarm® je emulgujúci hydrofilný
krémový základ (o/v) s neionogénnym
emulzným systémom. Vodná fáza krému
je tvorená gélom karboméru (kyseliny
polyakrylovej).

(40–50°C). Stabilita výsledných prípravkov
je závislá na koncentrácii použitých látok
a na výslednom pH. AmiFarm® je vhodný
i pre niektoré kyslo reagujúce látky
(napr. kyselinu salicylovú).

Je kompatibilný s vodou a širokým
spektrom látok hydrofilnej povahy, ktoré
je možno do základu vmiešať priamo.

Základ možno používať priamo ako
neutrálny denný krém.

Látky lipofilnej povahy je nutné spolu
s krémom pred zmiešaním zahriať

názov

balenie

AmiFarm®

1 kg

AquaNeoFarm® cremor

základ typu cremor neoaquasorb
AquaNeoFarm® cremor je emulgujúci
hydrofilný krémový základ (o/v)
s neionogénnym emulzným systémom.

Látky lipofilnej povahy je nutné spolu
s krémom pred zmiešaním zahriať
(40–50°C).

Vodu alebo inú hydrofilnú kvapalinu je
možné do základu vmiešať priamo, tak
isto ako látky veľmi ľahko rozpustné
vo vode (v množstve zodpovedajúcemu
ich rozpustnosti).

Základ možno používať priamo ako
prípravok k premasteniu pokožky.
názov
AquaNeoFarm® cremor

balenie
1 kg

AquaNeoFarm® unguentum
základ typu unguentum neoaquasorb
AquaNeoFarm® unguentum je bezvodý
emulgujúci masťový základ
s neionogénnym emulzným systémom.
S vodou alebo inou hydrofilnou
kvapalinou vytvára hydrofilný krém (o/v).
Základ je kompatibilný so širokým
spektrom látok lipofilnej povahy, ktoré
možno do základu vmiešať priamo.
Je schopný prijať značné množstvo vody
(až 1:3), s ktorou vytvára stabilnú
emulziu od 30 % vodnej fázy.

Látky hydrofilnej povahy je nutné spolu
so základom pred zmiešaním zahriať
(70–75°C).
Základ možno v obmedzenej miere
používať priamo ako prípravok
k premasteniu pokožky, neobsahuje
konzervanty, je preto vhodný pre
dermatologicky senzitívnych pacientov.
názov
AquaNeoFarm® unguentum

balenie
500 g

BasiFarm® cremor

Basiscreme, Cremor basalis
BasiFarm® cremor je emulgujúci hydrofilný
krémový základ (o/v) s neionogénnym
emulzným systémom. Formulácia základu
(Basiscreme) bola prebratá z Nemeckého
farmaceutického kódexu (DAC), kde je
jedným z najpoužívanejších excipientov
v štandardnej receptúre (NRF).
Je kompatibilný so širokým spektrom
účinných látok hydrofilnej i lipofilnej
povahy, ale aj s látkami ionogénnymi.
Stabilita výsledných prípravkov je

nezávislá od pH v širokom rozmedzí
hodnôt (pH 2–12).
Základ neobsahuje konzervanty, je preto
vhodný pre dermatologicky senzitívnych
pacientov.
názov

balenie

BasiFarm® cremor

100 g

BasiFarm® cremor

250 g

BasiFarm® cremor

500 g

BasiFarm® cremor

1 kg

CutoFarm®

základ cutilanového typu

CutoFarm® je emulgujúci hydrofóbny
masťový základ (v/o) s kombinovaným
emulzným systémom (zmes anionog.
a neionogénneho emulgátoru).
Je v obmedzenej miere kompatibilný
s vodou (1:1) a širokým spektrom látok
prevažne lipofilnej povahy. Primiešaním
vody (vodných roztokov) sa hydrofóbny
charakter základu nemení.
Väčšinu látok je možné primiešať priamo.

Látky, ktoré nemožno vmiešať priamo, je
nutné spolu so základom pred zmiešaním
zahriať (50–60°C).
Základ je možné používať priamo ako
prípravok k premasteniu pokožky alebo
ako doplnok terapie kortikosteroidmi.
názov

balenie

CutoFarm®

500 g

CutoFarm®

1 kg

SydoFarm®

základ syndermanového typu

SydoFarm® je emulgujúci masťový základ
s neionogénnym emulzným systémom.
S vodou alebo inou hydrofilnou
kvapalinou vytvára hydrofóbny krém (v/o).

Je v obmedzenej miere kompatibilný
s vodou (2:1) a širokým spektrom látok
prevažne lipofilnej povahy. Vmiešaním
vody (vodných roztokov) sa hydrofóbny
charakter základu nemení. Väčšinu látok
je nutné spolu so základom pred

zmiešaním zahriať (40–50°C).
Základ možno v obmedzenej miere
používať priamo ako prípravok
k premasteniu pokožky. Neobsahuje
konzervanty, je preto vhodný pre
dermatologicky senzitívnych pacientov.

názov
SydoFarm®

balenie
1 kg

Originálne masťové základy
novinka

*

PontoFarm®

základ pontinového typu
PontoFarm® je bezvodný emulgujúci
masťový základ s kombinovaným
emulzným systémom (zmes anionog.
a neionogénneho emulgátoru). S vodou
alebo inou hydrofilnou kvapalinou vytvára
hydrofóbny krém (v/o).
Je v obmedzenej miere kompatibilný
s vodou (5:1) a širokým spektrom látok
prevažne lipofilnej povahy. Vmiešaním
vody sa hydrofóbny charakter základu
nemení. Väčšinu látok je nutné spolu
so základom pred zmiešaním zahriať.

novinka

*

názov
PontoFarm®

balenie
500 g

základ typu polysan s olivovým olejom

Kombinácia horčíka s olivovým olejom
upokojuje a premasťuje suchú pokožku
a ochraňuje ju pred vplyvmi vonkajšieho
prostredia. Emulzia sa po nanesení
na kožu dobre rozotiera, jej účinky sú

novinka

Neobsahuje konzervanty, je preto
vhodný pre dermatologicky senzitívnych
pacientov. Nižší obsah tuku z ovčej vlny
oproti základu SydoFarm® z neho robí
vhodnejší základ pre detských pacientov.

PolysoFarm® cum oleo olivae
PolysoFarm® cum oleo olivae je hydrofilná
emulzia (o/v) tvorená pastou koloidného
hydroxidu horečnatého a olivovým olejom.
Obe zložky spojuje neionogénny emulzný
systém.

*

Základ možno používať priamo ako
prípravok k premasteniu pokožky alebo
ako doplnok terapie kortikosteroidmi.

protizápalové, mierne adstringentné,
chladivé a premasťujúce.
Možno ju použiť pri ekzémoch, kožných
erytémov, solárnych dermatitíd, ľahkých
foriem popálenín a erysipelu.
názov

balenie

PolysoFarm® cum oleo olivae

100 g

PolysoFarm® cum oleo olivae

500 g

LanetFarm®
Cremor lanette

LanetFarm® je nový hydrofilný krémový
základ pre galenickú prípravu. Jeho
zloženie zodpovedá platnej holandskej
monografii, čo je možno vhodne využiť
pri príprave štandardizovaných receptúr
s overenou dobou použiteľnosti.
Vzhľadom k vysokému obsahu vody má
nepatrný okluzívny charakter a je ideálny
k aplikácii u pacientov s mastnou
pokožkou. Samostatne je vhodný ako

* Novinky budú dostupné u slovenských distribútorov od jesene 2017.

indiferentný (upokojujúci a ochranný)
krém hlavne u subakútnych dermatóz.
Je vhodný pre zapracovanie celého radu
liečivých látok, napr. hydrochinónu,
tretinoínu, rezorcinolu, kys.salicylovej,
urey, ditranolu a ďalších.
názov
LanetFarm®

balenie
500 g

overená

kvalita

*
názvom
s novým
exspiráciou
a predĺženou

LeniensFarm®

základ typu unguentum leniens
LeniensFarm® je hydrofóbna masť (v/o)
s neionogénnym emulzným systémom.
Je vo veľmi obmedzenej miere
kompatibilná s vodou a s látkami prevažne
lipofilnej povahy. Primiešaním vody sa
hydrofóbny charakter masti nemení.
LeniensFarm® možno považovať za
vhodný základ na suspendovanie
nerozpustných liečiv (napr. dexametazón
acetátu). Masť je však určená

novinka

*

predovšetkým na priame používanie ako
prípravok na premastenie pokožky.
LeniensFarm® neobsahuje konzervanty.
Výrazným spôsobom je zvýšená doba
použiteľnosti prípravku vďaka prídavku
antioxidantu, ktorým je stabilizovaný
slnečnicový olej.
názov

balenie

LeniensFarm®

100 g

LeniensFarm®

500 g

AnionicFarm®

základ typu aniontový krém
AnionicFarm® vychádza z oficinálneho
krémového základu s obsahom 70%
vodnej fázy. Vzhľadom k aniónaktívnemu
charakteru je možné zapracovať látky
neutrálne a aniónaktívne alebo látky
neionogénnej povahy, ktoré neinteragujú
so zložkami krému.
AnionicFarm® je vodou zmývateľný základ,
nemá okluzívny účinok a na koži vykazuje
mierne chladivý efekt. Hlavné využitie

je ako vehikulum liečivých látok, najmä
s protizápalovým a hydratačným účinkom.
Uplatnenie nachádza najmä pri liečbe
akútnych a subakútnych dermatitíd.
Samotný krém sa používa zriedka ako
emoliens pri starostlivosti o mierne suchú
pokožku.
názov
AnionicFarm®

balenie
500 g

Unguentum Leniens ČsL 2

zmäkčujúca masť bez pravého emulgátora
Unguentum Leniens ČsL 2 je oleokrém
(emulzia v/o) na báze rastlinných olejov,
bez konzervačných prísad. Z ďalších látok
obsahuje cca15 % vody a voskovitej látky
(biely vosk, cetylpalmitát) zvyšujúce
viskozitu masti.
Neobsahuje pravý emulgátor v/o, len
lipofilné kvázi emulgátory (vosky,
vzniknuté sodné mydlo) k zvýšeniu
stability emulzie zvýšením viskozity
vonkajšej olejovej fázy. Je možné
zapracovať ďalšiu olejovú fázu.

Používa sa najmä samostatne ako
indiferentný, premasťujúci chladivý základ.
Voda sa po aplikácii na pokožku ľahko
odparuje a dochádza tak ku príjemnému
chladivému efektu.
V menšej miere sa používa aj pre
magistraliter prípravu.
názov

balenie

Unguentum Leniens ČsL 2

100 g

Unguentum Leniens ČsL 2

1 kg

Fagron Inovácie
SyrSpend® SF

Inovácia suspendovania v magistraliter
SyrSpend® SF predstavuje rad moderných suspenzných základov pre magistraliter
prípravu tekutých liekových foriem. Príjemnú chuť, ideálnu konzistenciu a nízku
osmolalitu ocenia predovšetkým pediatrickí, geriatrickí ako aj hospitalizovaní
pacienti, ktorí môžu mať ťažkosti pri užívaní pevných liekových foriem.
Obľúbené pre liečivá: omeprazol, propranolol, sildenafil, furosemid, phenobarbital ai.

Espumil™
Penový základ

Espumil™ je inovatívnym základom pre prípravu liečivej peny, ktorá umožňuje
pohodlnú aplikáciu liečiv aj do ťažko dostupných oblastí hlavy ako je vlasatá časť,
kedy pena nesteká. Espumil™ bol vyvinutý špeciálne pre liečivú látku minoxidil.
Výhodné vlastnosti základu však ponúkajú omnoho širšie využitie pre prax (peny
s dechtami, kortikoidmi, antimykotikami, antiseptikami a ďalšie).
Obľúbený pre liečivá: minoxidil, latanoprost, kofeín, ketokonazol, tretinoín ai.

Pentravan®

Základ pre prípravu transdermálnych krémov
Pentravan® je základ pre prípravu transdermálnych krémov. Pentravan® je rýchlo
vstrebateľný krém, ktorý na pokožke zanecháva príjemný pocit. Pacientovi ponúka
neinvazívnu, šetrnú alternatívu k iným cestám podania liečiv, napr. v terapii bolesti
(neuromuskulárnej, neuropatickej bolesti ai.), hormonálnej substitučnej terapii alebo
terapii nevoľnosti. Vhodné je aj použitie pre hĺbkový účinok liečiva v mieste podania.
Obľúbený pre liečivá: propranolol, lidokaín, diklofenak, nifedipín, baklofen ai.

CapsiCards® System

Jedinečná kombinácia strojčeka a kapsúl CapsiCards®
CapsiCards® System bol vyvinutý v úzkej spolupráci s farmaceutmi zaoberajúcimi
sa magistraliter prípravou a vďaka tomu ponúka komplexné riešenie pre jednoduché
a účinné plnenie kapsúl. Vďaka unikátne navrhnutému systému príslušenstva
zefektívnite proces plnenia kapsúl a naplníte až 100 kapsúl behom 5–6 minút.
Jednoduchý, flexibilný – úspora času a nákladov!
Obľúbený pre plnenie kapsúl s liečivami: omeprazol, propranolol, sildenafil ai.

Viac informácii o inovatívnych produktoch Fagron, vrátane kompatibilných látok a receptúr, nájdete na fagron.sk.

Účinné látky
Novinky Fagron
Latanoprost Fagron
Latanoprost je analóg prostaglandínu F2α. Prostaglandíny
pôsobia priamo vo vlasových folikuloch, ich stimuláciou sa
predlžuje rastová fáza a naviac podporujú zmenu telogénnej
fázy do fázy anagénnej. Latanoprost sa uplatňuje v terapii
alopécie rôzneho pôvodu a ako podpora rastu rias a obočia.

Propranololi hydrochloridum
Propranolol hydrochlorid je biely alebo takmer biely
prášok, dobre rozpustný vo vode a v etanole 96%. Tento
neselektívny–blokátor bez ISA je používaný v kardiologických
indikáciách. V praxi bol potvrdený veľmi dobrý účinok
v terapii infantilného hemangiómu.

Omeprazolum
Omeprazol ako liečivo tráviaceho ústrojenstva (inhibítor
protónovej pumpy) sa v magistraliter príprave používa najmä
u detí do 2 rokov pri gastroezofageálnom refluxe v dávkach
medzi 0,7–2,8mg / kg / deň. Stabilita vo vodnom prostredí
závisí na pH – ktoré musia byť zásadité.

Tretinoinum
Žltý prášok, nerozpustný vo vode, náchylný na oxidáciu.
Používaná koncentrácia je 0,02–0,1%. Krémy pre terapiu
hyperpigmentácie v kombinácii s hydrochinónom je potrebné
(pre ochranu pred oxidáciou) adjustovať do alumíniových túb.
Tretinoín patrí do režimu prípravy rizikových látok.

Lidocainum
Lokálne anestetikum vo forme bázy. Biely alebo takmer biely
kryštalický prášok. Je praktický nerozpustný vo vode, veľmi
ľahko rozpustný v liehu. Pre miestne znecitlivenie je vhodné
zapracovanie do transdermálneho základu Pentravan® a pre
presnú aplikáciu dávkovací kelímok Topi-Click®.

Kompatibilné vehikulá:
• Espumil™ / liečivá pena, napr.
v kombinácii s minoxidilom
• gél na podporu rastu rias a obočia

Kompatibilné vehikulá:
• SyrSpend® SF / p.o. suspenzia
• Pentravan® / transdermálny krém
• AquaNeoFarm® ung / krém bez
parabénov

Kompatibilné vehikulá:
• SyrSpend® SF Alka / p.o. suspenzia

Kompatibilné vehikulá:
• LanetFarm® / topický krém, napr.
v kombinácii s hydrochinónom
• Carbopolový gél / topický gél
• Espumil™ / liečivá pena, napr.
v kombinácii s minoxidilom

Kompatibilné vehikulá:
• Pentravan® / topický krém

Farmaceutické suroviny
a galenické prípravky
názov

názov

názov

Aceton p.a.

Butylhydroxytoluen

Hypromellosum

Acetonum

Calcii oxidum

Chlorali hydras

Acetylcysteinum apyrogeen

Carbamazepinum

Chlorali hydras

Acidi borici solutio 3%

Carbethopendecini bromidum

Chloramphenicolum

Acidi borici unguentum 3%

Carbopolový gél

Chlorhexidini digluconatis solutio

Acidi salicylici unguentum 5%

Carmelosum natricum

Ichtammolum

Acidum aceticum 99%

Caryophylli floris etheroleum

Iodum

Acidum acetylsalicylicum

Clindamycini hydrochloridum

Kalii bromidum

Acidum benzoicum

Clioquinolum

Kalii citras monohydricum

Acidum boricum

Clobetasoli propionas

Kalii citras monohydricum

Acidum citricum monohydricum

Clonidini hydrochloridum

Kalii iodidium

Acidum lacticum

Clotrimazolum

Kalii iodidum

Acidum salicylicum

Coffeinum

Kalii permanganas

Acriflavinum

Collodium

Ketoconazolum

Adeps lanae

Cremor anionicus

LanetFarm®

Adeps suilus

CutoFarm®

Latanoprostum

Alcohol isopropylicus

Dexamethasoni acetas

Lavandulae aetheroleum

Aluminii acetotartratis solutio

Dexamethasonum

LeniensFarm®

AmiFarm®

Dexpanthenolum

Levomentholum

Amiloridi hydrochloridum

Diantrii edetas

Lidocainum

Aminophenazonum

Diazepamum

Lidocainum hydrochloridum

Amitriptylini hydrochloridum

Diclofenaci natrium

Lini oleum virginale

Aqua carminativa rubra

Digoxinum

Macrogolum 300

Aqua conservans

Domperidonum

Magnesii sulfas heptahydricus

Aqua purificata kanister

Ergotamini tartras

Methioninum

Aqua purificata plast

Erythromycinum

Methylrosanilinii chloridi sol 0,5%

AquaNeoFarm® cremor

Espumil™

Methylrosanilinii chloridi solutio 1%

AquaneoFarm® unguentum

Ethacridini lactas monohydricus

Methylrosanilinii chloridi solutio 2%

Argenti diacetyltannas albuminatus

Eucalypti aetheroleum

Metronidazolum

Argenti diacetyltannas albuminatus

Formaldehydi solutio 35%

Miconazolum

Aurantii dulcis aetheroleum

Furosemidum

Minoxidilum

Baclofenum

Gelatina

Mometasoni furoas

Balsamum peruvianum

Gentamicini sulfas

Natrii benzoas

BasiFarm® cremor

Glucosum monohydricum

Natrii citras dihydricus

Benzinum + spotrebná daň

Glycerolum 85%

Natrii disulfis

Benzocainum

Glycerolum 85% kanister

Natrii hydrogencarbonas

Betamethasoni dipropionas

Helianthi oleum raffinatum

Natrii hydrogenocarbonas

Bismuthi subgallas

Helianthi oleum raffinatum kanister

Natrii chloridum

Bismuthi subnitras

Hydrocortisoni sulfas

Natrii lactatis

Bismuthi subnitras ponderosus

Hydrogenii peroxidum 3%

Natrii perboras hydric

Bismuthi tribromphenolas

Hydrogenii peroxidum 30%

Natrii perboras hydricus

Bismuthi tribromphenolas

Hydrochinon

Natrii sulfas anhydricus

Bromid draselný

Hypromellosum

Natrii tetraboras decahydrici

názov

názov

názov

Natrii tetraboras decahydricus

Pyridoxini hydrochloridum

Talcum

Neomycini sulfas

Resorcinolum

Tanninum

Nifedipinum

Ricini oleum virginale

Testosteronum

Nitrofurantoinum

Rosmarini etheroleum

Tetracaini hydrochloridum

Nystatinum

Sildenafili citras

Tetracyclini hydrochloridum

Olivae oleum raffinatum

Solutio Castellani sine fuchsino

Tinctura amara

Olivae oleum virginale

Solutio Galli-valerio

Tinctura carbonis detergens

Omeprazolum

Solutio Jarisch

Tinctura gallarum

Paraffinum liquidum

Solutio Jarisch sine parabenis

Tinctura myrrhae

Paraffinum liquidum kanister

Solutio Novikov

Tinctura ratanhiae

Paraffinum perliquidum

Solutio phenoli camphorata

Tinctura valerianae

Paraffinum perliquidum kanister

Spiritus camphorae

Titanii dioxidum

Pentravan®

Spiritus saponis kalini

Tretinoinum

Phenolum

Sulfur

Triamcinoloni acetonidum

Pilocarpini hydrochloridum

Suspensio Višněvski cum balsamo
peruviano

Unguentum Leniens ČsL 2

Suspensio Višněvski cum balsamo
peruviano-densus

Urea

Polysofarm® cum oleo olivae
Polysorbatum 20

Suspensio Višněvski cum pice liquida

Vaselinum flavum

Prednisonum

SydoFarm®

Xylen čistý

Promethazini hydrochloridum

SyrSpend® SF ALKA dry

Xylometazolini hydrochloridum

Propranololi hydrochloridum

SyrSpend® SF PH4 dry

Zinci oxidum

Propylenglycolum

SyrSpend® SF PH4 liquid

Pini sylvestris aetheroleum
Pix lithanthracis

Unguentum sulfuratum 20%
Vaselinum album

Obalový materiál
názov

balenie

názov

balenie

CapsiCards® kapsuly veľ. 0, farba slonovinová

950 ks

Kelímok 50g/60ml skrutkovací uzáver

20 ks

CapsiCards® kapsuly veľ. 0, farba transparentná

950 ks

Kelímok 50ml s viečkom

20 ks

CapsiCards® kapsuly veľ. 00, farba slonovinová

850 ks

Kelímok 75g/90ml skrutkovací uzáver

20 ks

CapsiCards® kapsuly veľ. 00, farba transparentná

850 ks

Kelímok 800g/1000ml skrutkovací uzáver

CapsiCards® kapsuly veľ. 1, farba slonovinová

1100 ks

Kliešte na uzatváranie hliníkových túb

CapsiCards® kapsuly veľ. 1, farba transparentná

1100 ks

Liekovka 10 ml hnedá + štetček ION

CapsiCards® kapsuly veľ. 2, farba biela

1200 ks

Liekovka 100ml hnedá skrutkovací uzáver

20 ks

1 sada

Liekovka 10ml hnedá + štetček

30 ks

CapsiCards® Machine vymeniteľné diely veľ. 00

1 sada

Liekovka 10ml hnedá skrutkovací uzáver

30 ks

CapsiCards® Machine vymeniteľné diely veľ. 1

1 sada

Liekovka 120ml hnedá skrutkovací uzáver

12 ks

CapsiCards® Machine vymeniteľné diely veľ. 2

1 sada

Liekovka 150ml hnedá skrutkovací uzáver

12 ks

1 sada

Liekovka 180ml hnedá skrutkovací uzáver

12 ks

Dóza so sypátkom 80 ml

1 ks

Liekovka 200ml hnedá skrutkovací uzáver

12 ks

Forma na čapíky 1 g jednorázová + obal

10 x

Liekovka 20ml hnedá + aplikátor do krku

1 ks

Forma na čapíky 2 g jednorázová + obal

10 x

Liekovka 20ml hnedá + aplikátor do nosa

1 ks

Forma na čapíky 3 g jednorázová + obal

10 x

Liekovka 250ml hnedá skrutkovací uzáver

12 ks

Forma na vag. globule 3 g jednorázová + obal

10 x

Liekovka 25ml + uzáver s pipetou

20 ks

Hliníková tuba 10 ml

12 ks

Liekovka 25ml hnedá + aplikátor do nosa

Hliníková tuba 10 ml

10 x

Liekovka 25ml hnedá + štetček

20 ks

Hliníková tuba 50 ml

10 ks

Liekovka 25ml hnedá skrutkovací uzáver

20 ks
12 ks

CapsiCards® Machine vymeniteľné diely veľ. 0

CapsiCards® Machine základná plniaca sada

1 ks
1 ks
10 x 1 ks

1 ks

Kelímok 1000g/1250ml skrutkovací uzáver

1 ks

Liekovka 300ml hnedá skrutkovací uzáver

Kelímok 1000ml s viečkom

1 ks

Liekovka 30ml + uzáver s pipetou

20 ks

12 ks

Liekovka 30ml hnedá skrutkovací uzáver

20 ks

Kelímok 100g/125ml skrutkovací uzáver

20 ks

Liekovka 500ml hnedá skrutkovací uzáver

9 ks

Kelímok 100ml s viečkom

20 ks

Liekovka 50ml hnedá + štetček

20 ks

Kelímok 10g/12ml skrutkovací uzáver

10 ks

Liekovka 50ml hnedá skrutkovací uzáver

20 ks

20 ks

Liekovka1000ml hnedá skrutkovací uzáver

6 ks

Miska trecia glazovaná porcelánová 400ml

1 ks

Kelímok 100g/125ml skrutkovací uzáver

Kelímok 120ml s viečkom
Kelímok 1250ml s viečkom

1 ks

Miska trecia melamínová 300 ml

1 ks

Kelímok 15ml s viečkom

1 ks

Miska trecia nerez 220 mm

1 ks

Kelímok 200g/250ml skrutkovací uzáver

6 ks

Penový dispenzor 150ml

1 ks

1 ks

Penový dispenzor 75ml

5 ks

Pipeta dávkovacia 5ml pre SyrSpend® SF

1 ks

Kelímok 150g/185ml skrutkovací uzáver

Kelímok 200ml s viečkom
Kelímok 20g/25ml skrutkovací uzáver

12 ks

10 ks
6 ks

Skúmavka na moč 12 ml + uzáver

10 ks

Kelímok 250ml s viečkom

1 ks

Stojan kovový na čapíkové formy

1 ks

Kelímok 300g/375ml skrutkovací uzáver

6 ks

Stojan plastový na čapíkové formy

1 ks

Kelímok 300ml s viečkom

1 ks

Tĺčik glazovaný 135 / 30 mm

1 ks

Kelímok 250g/310ml skrutkovací uzáver

Kelímok 30g/35m skrutkovací uzáver

30 ks

Tĺčik melamínový 125 mm

Kelímok 30ml s viečkom

20 ks

Topi-Click® dávkovací kelímok 35ml

1 ks, 3 ks

1 ks
10 x 1 ks

Kelímok 400g/500ml skrutkovací uzáver

6 ks

Tuba ALU na očné masti 10 ml

Kelímok 500g/625ml skrutkovací uzáver

1 ks

Tuba ALU na očné masti 10 ml

12 ks

Kelímok 500ml s viečkom

1 ks

Tuba ALU 50 ml

10 ks

Obalový materiál
Funkčné doplnky liekoviek

Uzáver s kvapkadlom

Odmerná
striekačka

Kvapkadlo umožňuje vytlačenie
štandardizovanej kvapky a odmeranie
presnej dávky lieku (tzv. liekovka Sano).

Odmerná striekačka, opatrená stupnicou (v ml) a adaptérom
na hrdlo liekovky, poskytuje komfort pri dávkovaní tekutých
perorálnych liekových foriem. Zúžená špička striekačky sa
umiestni do adaptéra a umožní odobratie potrebnej dávky
jednoduchým a hygienickým spôsobom.
názov

balenie

Pipeta dávkovacia 5ml + adaptér 24mm

1 ks

názov

balenie

Liekovka 10 ml hnedá + uzáver s kvapkadlom

30 ks

Uzáver s pipetou

Uzáver so štetčekom

Umožňuje nasatie obsahu liekovky
do sklenenej pipety a odmeraní lieku
po kvapkách.

Uľahčuje aplikáciu prípravku na
konkrétne ošetrované miesto. Zabráni
kontaminácii okolia aplikácie liečivom
a umožní pacientovi využiť
celé množstvo prípravku
bez strát.

názov

balenie

názov

balenie

Liekovka 10 ml hnedá s pipetou

30 ks

Liekovka 25ml hnedá so štetčekom

20 ks

Liekovka 25 ml hnedá s pipetou

20 ks

Liekovka 50ml hnedá so štetčekom

20 ks

Liekovka 50 ml hnedá s pipetou

20 ks

Aplikátor do nosa

Aplikátor do krku

Rozprašovacie zariadenie umožňuje
doručiť efektívne obsah liekovky
priamo na nosnú sliznicu.

Pohyblivý plastový nástavec umožňuje
doručiť obsah liekovky priamo
na krčnú sliznicu. Vhodné pre
dezinfekčné roztoky alebo pri aplikácii
na zle dostupné miesta.

názov

balenie

názov

balenie

Liekovka 10 ml hnedá + aplikátor do nosa

1 ks

Liekovka 10 ml hnedá + aplikátor do krku

1 ks

Liekovka 20 ml hnedá + aplikátor do nosa

1 ks

Liekovka 20 ml hnedá + aplikátor do krku

1 ks

Liekovka 25 ml hnedá + aplikátor do nosa

1 ks

Obalový materiál
Jednorázové formy a špeciálne obaly
Jednorázové formy

Stojany

Jednorázové formy pre prípravu rektálnych čapíkov
a vaginálnych globúl umožňujú hygienickú manipuláciu počas
prípravy a pacientovi poskytujú komfortnú manipuláciu
bez rizika kontaminácie čapíka / globuly.
Balenie obsahuje tiež perforovanú uzatváraciu nálepku,
ktorou sa zatvorí už vyliata forma aj s obsahom a finálny obal
pre expedíciu (papierová skladačka so signatúrou).

Použitie stojanu veľmi uľahčuje odlievanie rektálnych čapíkov
a vaginálnych globúl do jednorázových foriem.
Stojan má kapacitu na 10 foriem – naraz môžete pohodlne
pripraviť až 100 ks čapíkov / globúl.

názov

balenie

názov

balenie

Forma na čapíky 1g s obalom

10 x 10 ks

Stojan na čapíkové formy plastový

1 ks

Forma na čapíky 2g s obalom

10 x 10 ks

Stojan na čapíkové formy kovový

1 ks

Forma na čapíky 3g s obalom

10 x 10 ks

Forma na vaginálne globule 3g s obalom

10 x 10 ks

Topi-Click®

aplikátor pro přesné odměrné dávkování
Odmerný aplikátor Topi-Click®

Hliníková tuba

• Maximalizujte výhody topického podania liečiv
• Pohodlná aplikácia vďaka vyklenutému tvaru aplikátora
• Otočná spodná časť: 1 klik = 0,25ml
• Materiál Topi-Clicku® chráni
obsah kelímka pred UV žiarením
• Pre subskripciu „D. ad oll. TopiClick.“
• Objem 35ml

Alumíniová tuba poskytuje obsahu zvýšenú ochranu pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a umožňuje tak dlhšiu
exspiráciu produktu. Je vhodná najmä pre očné masti a ďalšie
polotuhé liekové formy náchylné na oxidáciu, napr. krémy
s hydrochinónom a tretinoínom.

Novinka

Topické přípravky, ať už dermální
nebo transdermální, často

• Jednoduché použitie – dávkovanie
a aplikácia v jednom
• Indikátor množstva – upozorňuje
na potrebu doplniť ďalšiu dávku
bez nutnosti prerušiť liečbu

názov

vyžadují přesné dávkování. Ne
vždy pacient odhadne přesné
množství krému, které má
v jedné dávce použít. Aplikátor
Topi-Click® pro přesné odměrné
dávkování umožňuje aplikovat
přesnou dávku a snižuje tak riziko

balenie

názov

nesprávného dávkování.
balenie

Topi-Click® 35ml

1 ks

Tuba ALU na očné masti 10 ml

Topi-Click® 35ml

3 ks

Tuba ALU na očné masti 10 ml

12 ks

Tuba ALU 50ml

10 ks

Maximalizujte výhody topického podání
léčiv túb
Kliešte na uzatváranie
Zřetelné kliknutí pacienta bezpečně ujistí o odměření správné

10 x 1 ks

1 ks

Rychle
a jednoduše

Obľúbené receptúry
Dermatológia
Názov: Pena s minoxidilom a latanoprostom
Rp.
Latanoprosti
Minoxidili
Espumil™

0,005
5,0
ad 100,0

Minoxidil a latanoprost sa využívajú na podporu rastu vlasov
pri androgénnych alopéciách. Pena predstavuje vhodnú
formu pre nanášanie do vlasov či ochlpených častí tela.
Pozn.: Možno pripraviť tiež samostatne Latanoprost (0,005%)
+ Espumil™ alebo Minoxidil (2–5%) + Espumil™

Názov: Pena s minoxidilom a kofeínom
Rp.
Coffeini
Minoxidili
Espumil™

2,0
5,0
ad 100,0

Minoxidil i kofeín sa využívajú na podporu rastu vlasov pri
androgénnych alopéciách. Pena predstavuje vhodnú formu
pre nanášanie do vlasov či ochlpených častí tela.

Názov: Anestezujúci krém s lidokaínom 10%
Názov: Gél s latanoprostom 0,005%
Rp.
Latanoprosti
Polysorbati 20
Carmellosi natrici
Aquae conservantis

0,0005
0,3
0,18
ad 10,0

Latanoprost je prostaglandínový analóg so stimulačným
účinkom na vlasový cyklus. Nanáša sa 1x denne v tenkej
vrstve ku končekom rias a obočia.

Názov: Krém s propranololom 1%
Rp.
Propranololi hydrochloridi
Pentravan®

0,3
ad 30,0

Propranolol je neselektívny betablokátor, v dermatológii
podávaný pri liečbe infantilného hemangiómu.

Názov: Hydrofilný krém s gentamicínom 0,1%
a betamethason-dipropionátom 0,02% *
Rp.
Gentamicini-sulfatis (600 m. j./mg)0,167
Betamethasoni dipropionatis
0,02
BasiFarm®
ad 100,0
Používa sa pri liečbe infikovaných dermatóz − infikovaného
ekzému, infikovanej kontaktnej dermatitídy apod.
Ide o alternatívu receptúry obsahujúcu Belogent krém
riedený rôznymi, menej vhodnými základmi (základy typu
ambiderman, neoaquasorbový krém) za účelom zníženia
koncentrácie kortikosteroidu.

Rp.
Lidocaini
Pentravan®

10,0
ad 100,0

Lokálne anestetikum vo forme bázy vhodné pre miestne
znecitlivenie s topickou aplikáciou.

Názov: K
 rém s hydrochinónom 4% (Cremor hydrochinoni 4%)
Rp.
Hydrochinoni
Ethanoli 96%
Dinatrii edetatis
Natrii disulfatis
LanetFarm®

1,2
6,0
q.s.
q.s.
ad 30,0

Hydrochinón zasahuje do syntézy melanínu, tento efekt sa
využíva v terapii hyperpigmentácie. Maximálna povolená
koncentrácia hydrochinónu v individuálne pripravených
prípravkoch je 4%. Môže byť aplikovaný maximálne 2x denne
na malé plochy tela. Dĺžka terapie nesmie prekročiť dobu
4 mesiacov.

Názov: H
 ydrofilný krém s mometazón-furoátom
0,015% / 0,03% / 0,1% a septonexom *
Rp.
Mometasoni furoatis
0,015/0,03/0,1
Carbethopendecinii bromidi
0,2
BasiFarm®
ad 100,0
Prípravok sa používa k liečbe zápalových infekcií kože,
pri mikrobiálnom ekzéme, subakútneho ekzému v okolí
vredu predkolenia. Ide o alternatívu receptúry obsahujúcu
Septonex a Elocom krém v základe ambidermanového typu.

* Zdroj informácií: Hašek J Basiscreme DAC v dermatologické receptuře. Dermatol. praxi 2015; 9(4): 174–177

Obľúbené receptúry
Pediatria
Názov: Nystatínová suspenzia 50.000 IU/ml

Názov: Cps. propranololi 0,02 g
Rp.
Propranololi hydrochloridi
AmylFarm®
D.t.d. No. C (centum)

0,02
q.s.

Propranolol je neselektívny betablokátor, používa sa
predovšetkým v kardiológii a neurológii.

Názov: Supp. domperidoni 10 mg pro infantibus
Supp. domperidoni 30 mg pro adultis
Rp.
Domperidoni
Massae pro supp.
D.t.d No. X (decem)
M.f. supp.

Rp.
Nystatini
Glyceroli 85%

1 mil. IU
ad 20,0

Nystatín je antimykotikum účinné u dojčiat aj dospelých
pacientov pri liečbe orofaryngeálnej kandidózy.
Z intaktného GIT sa prakticky nevstrebáva, môže
byť prehltnutý ako prevencia propagácie kandidózy
do distálnych častí pažeráka.

Názov: Domperidón suspenzia 5 mg/ml *
0,01 / 0,03
q.s.

Rp.
Domperidoni
SyrSpend® SF PH4

0,5
ad 100,0

Domperidón je antagonista dopamínu s antiemetickým
účinkom.

Domperidon je antagonista dopamínu s antiemetickým
účinkom.

Názov: Supp. dexamethasoni 10 mg pro infantibus
Supp. dexamethasoni 20 mg pro infantibus

Názov: Nitrofurantoinová suspenzia 5 mg/ml *

Rp.
Dexamethasoni acetatis
Massae pro supp.
D.t.d No. X (decem)
M.f. supp.

0,01 / 0,02
q.s.

Dexametazón je stredne silný kortikosteroid používaný pri
akútnej laryngitíde v pediatrii.

Názov: Nosné kvapky PINI–GAL (so silicami)
Rp.
Pini sylvestris etheroleum
Menthae pip.etheroleum
Eucalypti etheroleum
Thymolum
Helianthi oleum

0,38
0,1
0,05
0,003
ad 10,0

Zmes éterických olejov v slnečnicovom oleji zlepšuje
prekrvenie sliznice a obnovuje jej prirodzené funkcie. Užíva
sa pri liečbe nádchy a ďalších zápalových ochorení sliznice
nosa a nosohltana. Alternatíva Pinosolu.

Rp.
Nitrofurantoini
SyrSpend® SF PH4

0,5
ad 100,0

Nitrofurantoín je chemoterapeutikum určené na liečbu
akútnych i chronických infekcií močových ciest. Nepodávať
deťom do 3 mesiacov veku (ČL2009).

Názov: Omeprazolová suspenzia 2 mg/ml *
Rp.
Omeprazoli
SyrSpend® SF Alka
Aquae purificatae

0,2
lag I (unam)
ad 100,0

Omeprazol patrí medzi inhibítory protónovej pumpy,
v pediatrii sa podáva predovšetkým pri refluxnej ezofagitíde
a dyspepsii.
* Pozn .: Pre prípravu p.o. suspenzií sú k dispozícii dva
varianty – štandardný SyrSpend® SF PH4 liquid a SyrSpend®
SF PH4 dry (prášok na rekonštitúciu, bez konzervantov).
Suchý variant je vhodný predovšetkým pre neonatologické
oddelenia alebo v prípade neznášanlivosti alebo zvýšenej
senzitivity na konzervačné látky.

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. Vyhlásenie: Informácie v tomto Katalógu sa vzťahujú len k stabilite formulácií.
Informácie sa v žiadnom prípade nevzťahujú k bezpečnosti, účinnosti alebo biologickej dostupnosti prípravkov. Katalóg nemôže byť vykladaný ako (lekárske)
poradenstvo alebo stanovisko. Zdravotníci, lekári a lekárnici môžu využiť tieto informácie iba v súlade s ich vlastným profesijným názorom a úsudkom.

Receptúrne skratky
Latinsky

Slovensky

Rp.

Recipe!

Vezmi!

M.f.

Misce, fiat

Zmiešaj, priprav

sol./ung./crm.

solutio/unguentum/cremor

roztok / masť / krém

plv./pst.

pulvis/pasta

prášok / pasta

gtt./gutt.

gutta/guttae

kvapka / kvapky

q.s.

quantum satis

koľko je treba

aa

ana partes aequales

v rovnakých častiach,
z každého rovnakým dielom

ad. guttor.

adde guttatorium

pridaj kvapkadlo

ad. syr. mens.

adde syringam mensoriam

pridaj odmernú striekačku

ad. vas mens.

adde vas mensorium

pridaj odmernú nádobu

ad vitr. gutt.

ad vitrum guttatum

do fľaše s kvapacím uzáverom

D. ad oll. TopiClick

da ad ollam TopiClick®

daj do kelímka TopiClick®

D. ad vitr. ampl.

da ad vitrum amplum

daj do širokohrdlej liekovky

D. c. f.

detur cum formula

nech je dané s opisom predpisu

Div. in d. aeq.

divide in doses aequales

rozdeľ na rovnaké dávky

D. t. d.

dentur tales doses

vydaj takých dávok,
nech je dané takých dávok

supp.

suppositorium

čapíky

IPLP

individuálne pripravovaný liečivý
prípravok

Fagron
Váš partner pre galenickú prípravu

Pacient

Lekár

Lekárnik

