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Lékárna Galenika

NOVĚ jsme zařadili do stálé nabídky:

Budesonid suspenze 0,2 mg/ml

Perorální suspenze s budesonidem 

předepisovaná gastroenterology 

nejčastěji na potíže s esofageálním 

refluxem.

 VYLEPŠILI jsme složení našich 

NeoBendových kapek, které můžete 

objednávat jak ve formě kapek, tak 

pro aplikaci ve spreji.

K jejich přípravě nyní používáme  

ve vodě rozpustný dexamethason 
fosfát sodný.

 Kelímky s pojistkou originality

Rozvažované masti a krémy v naší 

nabídce dostanete z naší přípravy 

v obalech s pojistkou originality.

Vyzkoušejte z naší nabídky:

LeniensFarm s exspirací až 6 měsíců; 

50 g nebo 100g

Unguentum Leniens s použitelností 

až 3 měsíce; 50 g nebo 100g

 Pro lepší komfort pro Vás i Vaše 

pacienty objednáte vždy 

z lekarnagalenika.cz.

Využijte v červnu jedinečnou možnost zúčastnit se letošního závěrečného 
komorového semináře Magistraliter příprava v lékárně.
Seminář proběhne 7. 6. 2018 v Olomouci.

Nepropásněte letošní zajímavé přednášky a přihlaste se co  
nejdříve na lekarnici.cz nebo emailem na vzdelavani@lekarnici.cz.

Zasíláme vám čerstvé novinky z Fagronu přímo do Vaší emailové schránky.
Informace budete mít z první ruky a  nic vám neunikne. 
Slunečné dny Vám přeje  
Váš Fagron

http://lekarnagalenika.cz/budesonid-suspenze~z20292481.html
http://lekarnagalenika.cz/nosn-un-a-orln-ppravky~c4.html
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610024/dexamethasoni-natrii-phosphas.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610024/dexamethasoni-natrii-phosphas.aspx
http://lekarnagalenika.cz/leniensfarm~z20292399.html
http://lekarnagalenika.cz/unguentum-leniens~z20263817.html
http://lekarnagalenika.cz/polotuh-ppravky-pro-kon-pout~c8.html
http://www.lekarnici.cz/
mailto:vzdelavani%40lekarnici.cz?subject=


 
Přidejte si Fagron mezi 
oblíbené na Facebooku  
či na Twitteru  
   

 9 Aktuální informace  
o dostupnosti surovin

 9 Rychlé info o akcích Fagron 
Academy 

 9 Novinky ze světa přípravy 
online

Využijte VÝHODNÝCH 
cen pro zboží  
se zkrácenou exspirací.

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.

Fagron a. s. - Holická 1098/31m - 77900, Olomouc
fagronacademy@fagron.cz - inovace@fagron.cz

fagron.cz

Salbutomol sulfát pro přípravu tekutých lékových forem v humánní či veterinární medicíně 

k dispozici.

Selektivní β2-sympatomimetikum užívané pro krátkodobou bronchodilataci  

u reverzibilních obstrukcí dýchacích cest je u nás k dispozici v balení 1 g.

Antibiotika a antivirotika v aktuální nabídce Fagron

„NA CO SE NÁS PTÁTE?“

Jaký je rozdíl mezi měkkou zinkovou pastou, zinkovou pastou a 50% zinkovou pastou?
 
Tyto meziprodukty používané pro přípravu mají svůj základ v platném Českém lékopisu:
 
Zinková pasta 50%
je hydrofobní pasta s oxidem zinečnatým, která obsahuje 50 % ZnO v základu z vazelíny  
a tekutého parafínu. Je to stejnorodá téměř bílá pasta, která se vodě nerozpouští ani  
se do ní nedá voda vmíchat.
Synonymum: Zinci oxidi pasta 50%; Pasta zinci oxydati 50%
 
Zinková pasta
je hydrofobní pasta obsahující 25 % oxidu zinečnatého v kombinaci s pšeničným škrobem (Tritici amylum) ve vazelíně. Tvoří 
stejnorodou bílou pastu téměř bez pachu. Ve vodě se nerozpouští ani se do ní nedá voda vmíchat.
Synonymum: Zinci oxidi pasta; Pasta zinci oxydati
 
Měkká zinková pasta
Je to hydrofobní pasta s 30% podílem oxidu zinečnatého ve složeném základu obsahujícího vazelínu, olej nebo parafín pro zjemnění 
konzistence a emulgační složku. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.
Synonymum: Zinci oxidi pasta mollis; Pasta zinci oxydati mollis

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

Aciclovirum Vazelína (oční); gely na bázi celulózy

Clindamycini hydrochlori-
dum

BasiFarm® cremor, Ethanol, carbomergel; Amyl-
Farm®

Doxycyclini hyclas AmylFarm®; pasta: vazelína, tekutý parafín, škrob

Gentamycini sulfas BasiFarm® cremor; methylcelulózový či hypro-
melózový gel

Erythromycinum BasiFarm® cremor, Ethanol

Chloramphenicolum BasiFarm® cremor, antibiotický základ

Neomycini sulfas BasiFarm® cremor;  Adeps solidus; AmylFarm®

Nitrofurantoinum SyrSpend® SF PH4, AmylFarm®

Tetracyclini hydrochlori-
dum Syrspend® SF PH4; antibiotický základ

Látka         Oblíbená vehikula

http://scnem.com/art_resource.php?sid=c53dr.f5n7mt,force_download=1
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/609514/salbutamoli-sulfas.aspx
mailto:fagronacademy%40fagron.cz?subject=

