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Aktuálně stavem

Supervýhodný volně prodejný sortiment Fagron 

V letních měsících vaši pacienti ocení: 

• Octanový krém na štípance od nepříjemného hmyzu.
• Babynol dětskou mast s panthenolem na drobné spáleniny 

od sluníčka.
• Magnesium FORTE 100 nebo 500 tablet jako doplněk stravy 

při sportovních výkonech.
• Zdravotnický prostředek MediSpend™ pro snadné polknutí 

léku nyní v letní akci 2+1 zdarma!

Vancomycini hydrochloridum 50 g
Glykopeptidové antibiotikum používané při profylaxi a léčbě infekcí způsobovaných grampozitivními bakteriemi je 
nyní na Fagronu k dispozici pro individuální přípravu.
 
Latanoprost 5 mg
Prostaglandinový analog lze pro topické použití v dermatologii zapracovat do karmelózového gelu nebo 
samostatně či  
v kombinaci s minoxidilem do pěnového základu1 Espumil™. 

Dimethylsulfoxide 50 g, 250 g
DMSO patří mezi organická rozpouštědla, rozpouští polární i nepolární sloučeniny a je mísitelný se širokou škálou 
organických rozpouštědel i s vodou. Ve zdravotnictví bývá využíváno i jeho protizánětlivé působení pro léčení 
akutních zánětlivých onemocnění a traumat, potlačení zánětu, absorpci otoků a hojení ran nebo při neuralgii.

LanetFarm 500 g
Krémový základ dle nizozemské monografie cremor Lanette. Lze s výhodou použít pro zapracování látek jako je 
hydrochinon2, tretinoin2, ditrhranol, resorcinol, kyselina salicylová nebo urea.

1. Nové možnosti magistraliter přípravy v dermatologii - inovativní pěnový základ Espumil. Klovrzová, Brtnová, Novotná. Dermatol. praxi 2016; 10(2): 84-87 

2. Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu. Láznička, Bucharová. Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39-42

FagronLab™ 
  
Přístroje pro laboratoř FagronLab™ 
FagronLab™ RVC cenný pomocník pro sanitaci v lékárně.
Robotický vakuový vysavač, bezkonkurenční pomocník do každé lékárny s 
 

 3 dálkovým ovládáním
 3 UV sterilizací 
 3 účinným HEPA filtrem
 3 možností mopování

 
V náročném provozu lékárny oceníte také možnost časovače či nočního úklidu  
a jeho samostatnost při dobíjení – při nízkém stavu baterie si dobíjecí stanici najde sám.
 

https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_101247/octanovy-krem-2c-tuba.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102741/babynol-d-c4-9btsk-c3-a1-mast-s-pantheno.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_101129/magnesium-forte.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/609436/medispend-e2-84-a2-lemon.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102761/vancomycini-hydrochloridum.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102559/latanoprost.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102752/dimethylsulfoxide.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102664/lanetfarm-c2-ae.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102756/fagronlab-e2-84-a2-rvc-vakuov-c3-bd-c4-8disti-c4-8d.aspx
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Vybíráme z naší galenické nabídky: 

Trimekainový gel 1% 20 g 
Připravujeme MS náhradu po dobu výpadku HVLP Mesocain gel.

Heparinový emulgel 214 g
„Bártíkovo mazání“ připravujeme ve variantě s Cremor AquaNeoFarm  
nebo do carbopolového gelu.
 
Nosní kapky s antibiotikem bez dekongescentu 10 g
 
Opět připravujeme dle Vašich požadavků IPLP dle rozpisu s léčivými látkami Atropin a Fluocinolon.

Princip dělené taxy laborum při odebírání IPLP z lékárny Galenika:
Lékárnám nabízíme TL-A 10 Kč a TL-B 20 Kč z taxy laborum. Odebírající lékárna může uplatnit na regulovaný IPLP 
jedině taxu laborum, NIKOLIV obchodní přirážku. 
•  U regulovaných IPLP od nás lékárna dostává protokol o přípravě, kde je uvedena maximální uplatněná taxa. 
•  Na dodacím listu je pak částka o 10 nebo 20 Kč nižší.

Z čeho vycházíme při uplatňování taxy laborum při individuální přípravě:
Problematika uplatnění sazby taxa laborum v situaci, kdy se na přípravě regulovaného léčivého přípravku podílí více 
lékáren, je upravena v čl. IV. odst. 6) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR, o regulaci léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „cenový předpis“) následovně: „Pokud se na přípravě a 
výdeji léčivých přípravků podílí více lékáren, nesmí součet jimi uplatněné taxy laborum překročit maximální výši taxy 
laborum stanovené podle odstavce 6 písm. a) až f) tohoto článku. Za tímto účelem je připravující lékárna povinna 
informovat vydávající lékárnu o maximální výši taxy laborum, kterou lze do ceny připraveného léčivého přípravku 
zahrnout, a o výši částky, kterou z této celkové taxy laborum již uplatnila“. 
Odebírající lékárna tak může jako „svoji“ sazbu taxa laborum použít částku odpovídající rozdílu mezi maximální 
možnou výší příslušné sazby taxa laborum (pro použitý počet komponent a použité množství) a výší Vámi uplatněné 
a oznámené části sazby taxa laborum. 
 
Uplatnění obchodní přirážky cenový předpis u regulovaných individuálně připravovaných léčivých přípravků 
nepřipouští. 

Společně tvoříme 
budoucnost 
personalizované 
medicíny.

http://lekarnagalenika.cz/trimecain-gel-mesocain~z29993772.html
http://lekarnagalenika.cz/heparin-emulgel-bartikovo-mazani~z20293941.html
http://lekarnagalenika.cz/nosni-kapky-bendovy-dexamethason~z29993534.html
http://lekarnagalenika.cz/IPLP-dle-rozpisu~c12.html

