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Oční kapky z Lékárny 
Galenika

Rozšířili jsme pro Vás nabídku 

očních kapek nabízených  

v sortimentu lékárny Galenika.

Nyní u nás ve stálé nabídce najdete 

individuálně připravované oční 

kapky v mnoha různých 

koncentracích, přesvědčte se již 

dnes na lekarnagalenika.cz.

• Oční kapky s fluoresceinem

• Oční kapky s homatropinem

• Oční kapky s pilokarpinem

• Oční kapky s targesinem

• Oční kapky s tetrakainem

• Oční kapky se scopolaminem

• Oční kapky s atropinem

Od dubna jsme rozšířili portfolio našich služeb. Operátorky call centra Fagron  
přijímají objednávky i ze sortimentu Lékárny Galenika. 

 9 Jsme tu pro vás od 3. dubna o hodinu déle Fagron call centrum ochotně vyřizuje 
Vaše požadavky, objednávky a dotazy pondělí až čtvrtek od 7 do 18 hodin,  
v pátek od 7 do 17 hodin na čísle 800 138 759.

 9 Objednávka na jedno zavolání Objednávky ze sortimentu Fagron a z nabídky  
Lékárny Galenika vyřídí operátorky Fagron najednou v jednom vašem   telefonátu. 
 

 9 Garantujeme kvalitu Lékárna Galenika ručí za složení, exspiraci. Doručíme hotový 
originální přípravek, bez potřeby dalších organoleptických zkoušek. Vydávající 
lékárna si pouze nalepí svoji etiketu na obal.

 9 Rozdělíme se s vámi o Taxu laborum U rozvažovaných příprav stálé nabídky 
Lékárny Galenika si můžete uplatnit 10 Kč z dispenzační taxy za výdej pacientovi.

 9 Doručíme zásilku bezpečně a včas Objednané zboží ze sortimentu Lékárny 
Galenika k Vám doručíme nejpozději třetí pracovní den ode dne objednání, pokud 
výroba nevyžaduje delší čas pro přípravu.

 9 Doprava ZDARMA při objednávce nad 500 Kč. Při každé objednávce ze sortimentu 
Lékárny Galenika nad 500 Kč* doprava zdarma, při objednávce nižší než tento limit 
účtujeme dopravné 70 Kč*. 
   *bez DPH 

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni. 
Váš Fagron



 
Nově zařazeno do sortimentu

Salbutamoli sulfas 1g
Zařazení: Antiastmatikum (ATC 
R03CC02)
Salbutamol oceníte při opakovaných 
výpadcích HVLP sirupů s tou léčivou 
látkou. Je snadno rozpustný ve 
vodě, těžce rozpustný v lihu 96%. 
Ve vodě vykazuje kyselou reakci a je 
stabilnější v kyselém pH.
V německé literatuře najdeme 
předpisy na inhalační roztoky se 
salbutamolem a zmínky o rektálním 
použití.

Fagron Academy

Již máme za sebou dva úspěšné 
semináře Magistraliter příprava 
v lékárnách, pořádané Českou 
lékárnickou komorou.
Přihlaste se na poslední dva termíny 
v Plzni (16. 5. 2018) a  
v Olomouci (7. 6. 2018).

Přihlašování je možné přes  
www.lekarnici.cz nebo emailem na 
vzdelavani@lekarnici.cz.
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Aktuálně v naší nabídce:
SyrSpend® SF PH4 liquid 500 ml

Oblíbený základ pro přípravu tekutých léčivých přípravků pro perorální podání opět 

skladem.

Nově pro Vás Fagron provedl stability s těmito léčivými látkami:

• Methadon HCL 10 mg/ml: 90 dní (2-25 °C)

• Oseltamivir fosfát; kapsle 6 a 15 mg/ml: 90 dní (2-8 °C)

• Phenobarbitalum 15 mg/ml: 90 dní (2-8 °C)

Látky s ověřenou kompatibilitou se základy SyrSpend® SF naleznete v naší Tabulce 

kompatibilit.

 

Začínají k Vám s prvními slunečnými dny chodit více atopici, alergici a další pacienti s 

porušenou funkcí kůže?

Máme pro vás kompletní nabídku kortikoidních hormonů. Pro přípravu krému využijte 

oblíbený základ BasiFarm® cremor.

Clobetasoli propionas 1 g snadno rozpustný v acetonu, mírně v lihu 96%

Dexamethasoni natrii phosphas 1 g snadno rozpustný ve vodě

Dexamethasonum 2 g mírně rozpustný v ethanolu

Dexamethasoni acetas 2 g; 5g snadno rozpustný v acetonu a v lihu 96%

Mometasoni furoas 1 g snadno rozpustný v acetonu

Prednisolonum 5 g; 25 g dobře rozpustný v lihu 96%

Prednisonum 2 g; 10 g těžce rozpustný v lihu 96%

Triamcinoloni acetonidum 1g; 5g mírně rozpustný v lihu 96%

Betamethasoni dipropionas 1 g; 5g; 10g snadno rozpustný v acetonu, mírně v lihu 96%

Betamethasoni valeras 1 g dobře rozpustný v lihu 96%

Budesonidum 1 g mírně rozpustný v lihu 96%

„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
Dobrý den, jaké se u Vás dá objednat plnivo do želatinových kapslí bez obsahu laktózy (pro 
pacienty s alergií nebo intolerancí laktózy)?
Odpovídáme: Je možné objednat plnící směs AmylFarm®, která obsahuje především 
kukuřičný škrob a minimální podíl laktosy (29,9 % v jedné tobolce).
Dále jsou k dispozici samotné škroby (bramborový, rýžový,  
pšeničný, kukuřičný) nebo mannitol.

Máte další dotazy, neváhejte kontaktovat obchodního reprezentanta nebo email  
fagronacademy@fagron.cz. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.
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