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Aktuálně z našeho 
sortimentu
Dexamethasoni natrii phosphas 1g

Zařazení: Kortikosteroidy

Nabídku kortikoidů jsme na Vaše 

přání rozšířili o kortikoid rozpustný 

ve vodě. Dexamethazon fosfát 

sodný je vhodný zejména pro 

přípravu nosních kapek a tekutých 

lékových forem.

Vlastnosti:

Bílý nebo téměř bílý velmi 

hygroskopický prášek snadno 

rozpustný ve vodě, těžce rozpustný  

v lihu 96%.

1,3 mg Dexamethasoni natrii 

phosphas  odpovídá 1 mg 

Dexamethasonu. 

Persteril a změny v sortimentu
Účinné složky tohoto biocidního přípravku podléhají povinnosti povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Výrobce Persterilu se ke konci roku 2017 rozhodl 
zúžit sortimentní řadu Persteril a ukončit v roce 2017 výrobu Persterilu 36, aby vyhověl registračním požadavkům pro 
získání výše uvedeného povolení.
 
Jako náhradu je možné bez problémů používat Persteril 15 nebo Persteril 4. V naprosté většině  
aplikací lze Persteril 36 snadno nahradit produktem s nižší koncentrací kyseliny peroctové tak,  
že se upraví ředění konečného aplikačního roztoku pro dané použití. Nejčastěji tak bude  
náhradou Persteril 15, který najdete v našem sortimentu.
 
Přehlednou tabulku s ředěním Persterilu na požadovanou koncentraci najdete na  
každém balení.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši Poradnu na emailu: fagronacademy@fagron.cz.

S příchodem jara jsme pro vás připravili nový newsletter. Nenechte si ujít zajímavé 
informace.

Těšíme se na společné shledání na některém odborném semináři, třeba již
ve středu 11. dubna v Brně, v květnu v Plzni nebo v červnu v Olomouci.

Krásné velikonoční svátky přeje Váš Fagron

http://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610024/dexamethasoni-natrii-phosphas.aspx
mailto:fagronacademy%40fagron.cz?subject=


 
AKCE  na zdravotnické prostředky 
Fagron

Ještě do konce března můžete 
využít skvělou nabídku..

 Nourisil™ MD
Ke každému balení vzorek  
5 g ZDARMA při objednání na 
callcentru Fagron.
 
MediSpend™ Lemon
K nákupu 2 balení + 1 ks ZDARMA 
při objednání na callcentru nebo 
e-shopu Fagron.
 
Akce na zdravotnické prostředky 
platí od 22. 1. do 30. 3. 2018 nebo 
do vyprodání zásob.

Více informací ZDE.

Nabídka s výhodnějšími cenami

Využijte VÝHODNÝCH cen pro zboží 
se zkrácenou exspirací.

Kompletní aktuální seznam 
naleznete ZDE.
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Fagron BookStore
Občas přemýšlíte, co s čím a jak správně smíchat? Nestihli jste se přihlásit na odborné 

semináře podporované Fagronem?

Vyzkoušejte naši nabídku zajímavých knižních publikací v sekci Fagron BookStore:

Český lékopis 2017

Aktuálně platná verze českého lékopisu

Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii

Odborná publikace s přehledně zpracovanými zkušenostmi s přípravou pro dětské pacienty 

v nemocniční lékárně v pražském Motole.

Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňach

Kdo by občas nepotřeboval poradit pří výpočtech navážky, ředění tekutých léků či převodu 

jednotek. Jednoduchá slovenská publikace zabrousí do řady oblastí každodenní práce v 

laboratoriu.

Practical Pharmaceutics

Mezinárodní publikace zpracovaná evropskými nemocničními lékárníky mapující postupy 

přípravy lege artis, moderní obalové materiály a další zajímavé postřehy, které může každý 

připravující využít ve své každodenní praxi.

Tabellen für Rezeptur

Přehledné tabulky s fyzikálně-chemickými vlastnosti léčivých látek. Vzhledem k užívání 

odborných termínů tabulky pochopíte i bez výrazné znalosti němčiny.

Herstellungsanweisungen für Rezepturarzneimittel

Zajímavá publikace v němčině s praktickými pokyny a doporučení pro přípravu nejčastěji 

připravovaných lékových forem v lékárně: roztoky, polotuhé přípravky, kapsle, čípky, oční 

kapky, výplně pro stomatologii

Na webové stránky BookStore se dostanete ZDE.

http://scnem.com/art_resource.php?sid=bnaao.knq1o2,force_download=1
http://scnem.com/art_resource.php?sid=bvrlc.1h635dq,force_download=1
http://cz.fagron.com/cs/fagron-bookstore

