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Akce na doplňky stravy 
Prodejní akce 

 Využijte naši skvělou nabídku na 

nákup kvalitních doplňků stravy 

Fagron za ještě příznivější ceny 

přímo na našem e-shopu nebo 

callcentru Fagron:  

•Magnesium 500+Vit.B6 tbl 100

•Magnesium FORTE tbl 120/500 

•Methionin 250 tbl 120

•Vitamin C  500 se stévií tbl 100

  

 Akce na vybrané doplňky stravy platí do 

28. 2. 2019 nebo do vyprodání 

skladových zásob.  

 

 
Milé lékárny, 
vykročili jsme do nového roku a pokračujeme v tradičním zasílání měsíčního 
newsletteru s aktuálními informacemi.     

I nadále vás budeme informovat o novinkách v sortimentu řady FagronlabTM nebo 
 o aktuálním stavu zásob našeho sortimentu. 

Budeme se těšit na vaše dotazy do poradny fagronacademy@fagron.cz.  

 Váš Fagron 
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Aktuálně ze sortimentu
FagronLab™  

Zařazení: Přístroje a vybavení pro laboratoř 

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 HRAVĚ v našem eshopu pod označením FagronLab (dříve 

„Unguator“). 

Nově v naší nabídce najdete také dispenzety FagronLab™ ELD pro přesné odměření roztoků  

a snadnou manipulaci s tekutými látkami v kanystrech a větších lahvích. 

Dále také magnetickou míchačku FagronLab™ AMS s funkcí ohřevu (až 340 °C a 1500 rpm). 

 

Profesionální vybavení od Fagronu v nejvyšší kvalitě a za skvělé ceny! Zjednodušte si práci  

a vyzkoušejte nadstandardní Kvalitu a Servis Fagron i Vy. 

  

PolysoFarm® cum oleo olivae 100 g, 500 g, 1000 g 

Zařazení: Směsi pomocných látek (Emulsio Polysani cum oleo olivae) 

Vyměnili jsme ve Fagron receptuře slunečnicový olej za ještě lepší olivový olej! 

Blahodárná kombinace hořčíku s olivovým olejem zklidňuje a promašťuje suchou pokožku  

a ochraňuje ji před vlivy vnějšího prostředí. Emulze se po nanesení na kůži dobře roztírá,  

její účinky jsou protizánětlivé, mírně adstringentní, chladivé a promašťující. 

Lze ji použít u ekzémů, kožních erytémů, solárních dermatitid, lehkých forem popálenin  

a erysipelu. 

PolysoFarm® cum oleo olivae je hydrofilní emulze (o/v) tvořená pastou koloidního hydroxidu 

hořečnatého a olivovým olejem.  

   

Omeprazolum 5 g, 10 g, 50 g 

Zařazení: Inhibitor protonové pumpy (ATC: A02BC01, A02BD05, A02BD01) 

Omeprazol je stabilní v zásaditém (alkalickém) prostředí, lze jej zapracovat do SyrSpend® SF 

ALKA (provedená stabilita: 2mg/ml a 5mg/ml: 2 měsíce při 2-8°C) pro přípravu stabilní 

suspenze1,2. Při přípravě tobolek se přidává hydrogenuhličitan sodný pro optimalizaci pH  

po administraci3,4. Další receptury naleznete např.: v databázi Compounding matters. 

   

1. Omeprazolová suspenze 2 mg/ml – nová léková forma pro pediatrii. Petrželová et al. Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 18-20.  

2.  Stability of omeprazole in SyrSpend SF Alka (reconstituted). Whaley, Voudrie, Sorenson. Int J Pharm Compd. 2012 

Mar-Apr;16(2):164-6. 

 3. Individuálně připravované léčivé přípravky v pediatrii. Klovrzová, Horák et al. Galén  

 4.Pediatrické lékové formy v magistraliter přípravě II. – perorální roztoky a suspenze. Klovrzová, Šklubalová. Prakt. lékáren. 

2012; 8(2): 80–84 

Další aktuálně naskladněné položky najdete vždy přehledně v sekci Opět stavem v našem 

online e-shopu. 

  

 
„NA CO SE NÁS PTÁTE?“ 
 
 
 Legislativní okénko 

Před Vánoci byl Ministerstvem 
zdravotnictví zveřejněn nový 
cenový předpis pro rok 2019: 
Cenový předpis 1/2019/FAR. 
   
Sice nepřinesl některé očekávané 
změny, ovšem z hlediska Taxy 
laborum došlo k navýšení prakticky 
ve všech skupinách příprav včetně 
náročnějších příprav vyžadujících 
práci v digestoři nebo v laminárních 
boxech. 
   
Věříme, že tento trend bude 
pokračovat a pracovníci lékáren 
budou za svou zodpovědnou práci 
vždy náležitě oceněni.  
 

Sleva na zboží se zkrácenou 
exspirací

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.
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Fagron Academy
    
 Chcete si vyzkoušet profesionální zařízení FagronLab™ či CapsiCards®, inovativní základy SyrSpend® SF, Espumil™ či Pentravan® v akci? 

 Přijďte se podívat na stánek Fagron na vzdělávacích akcích pro lékárníky a farmaceutické asistenty: 

 19. 3. 2019 Konference Pharmacy Brno 
 26. 3. 2019 Konference Pharmacy Praha 
 27. - 28. 4. 2019 Beskydský slet Ostravice         
 12. 4. 2019 Prakt. lékárenství & Medicína pro praxi Olomouc           
 25. 4.  2019 Konference PharmaNews Plzeň 
 27. 4. 2019 Celostátní konference farmaceutických asistentů Praha 
 16. 5. 2019 Konference PharmaNews Praha     
   
 Nebo na naši Interaktivní expozici na konferencích HealthCommunication:        

 8. 3. 2019 Plzeň 
 22. 3. 2019 Hradec Králové 
 5. 4. 2019 Liberec 
 12. -13. 04. 2019 Ostrava 
 26. -27. 04. 2019 Brno 
 28. 3. 2019 Jihlava


