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Přihlašování na semináře pod záštitou České lékárnické komory jsou v plném 
proudu, jste již přihlášení i Vy?

Skvělí odborní přednášející se na Vás těší na semináři Magistraliter příprava v lékárnách:
Brno      21. 9. 2017           Plzeň     4. 10. 2017           Praha    5. 10. 2017

Přihlašujte se na www.lekarnici.cz
Dále se s námi můžete setkat  a vyzkoušet si kvalitní produkty Fagron na podzimních 
vzdělávacích akcích pro lékárníky a farmaceutické asistenty:

Říjen
Lékárnické dny, 6. - 8. 10. 2017 Znojmo
Konference Pharma News, 12. 10. 2017, Liberec
Konference Pharmacy 2017, 18. 10. 2017, Brno
Konference Pharmacy 2017, 24. 10. 2017, Praha
Kongres Health Communication, 20.10. 2017, Zlín

Listopad
Konference Pharma News, 1. 11. 2017, Praha
Konference Pharma News,  07. 11. 2017, České Budějovice
Kongres Nemocničních lékárníků, 16. -18. 11. 2017, Brno 

Prázdninová nabídka
s výhodnějšími cenami

 
 
 
 
 

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 24. 7. 2017. 

Seznam ke stažení ZDE.

Zdravotnické prostředky 
FAGRON

Rozširujeme sortiment zdravotnických 
prostředků. Na konci července do 
distribuce zařazujeme  MediSpend™ pro 
Vaše pacienty s problémy s polknutím 
léku. Jeho složení vychází z receptury 
tekutých základů SyrSpend® SF, které mají 
ověřenou kompatibilitu s řadou léčivých 
látek.

1 l balení s dávkovací pumpičkou ocení 
především senioři, ošetřovatelky nebo 
sestry na nemocničních odděleních.

www.lekarnici.cz
https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201705-vyprodej_kveten.pdf


Chodí Vám přes léto do lékárny 
pacienti s nepříjemnými jizvami
po popálení?

Doporučte jim zdravotnický prostředek 
Nourisil™ MD, silikonový gel na jizvy, 
který optimalizuje hojivé procesy 
ve zjizvené tkáni a pomáhá předejít 
vzniku vyvýšených hypertrofických či 
keloidních jizev. 
Nourisil™ MD je navíc obohacen  
o vitamin E, který působí příznivě na 
poškozenou kůži.

Nourisil™ MD objednávejte   
v praktickém 30g balení  
s pumpičkou přímo na našem
e-shopu nebo u distributorů.

Využijte naši PÁTEČNÍ akci 
na OBALOVÝ materiál, která 
pokračuje i přes léto! 

V našem sortimentu naleznete například:

Tuba ALU na oční masti,  10ml ION, 10x1ks        
Tuba ALU, 10ml, 12ks   

Tuba ALU, 50ml IONISTER, 10ks
Kleště na uzavírání ALU tub, 1 ks ( na 
objednávku)
Lahev kapací IONISTER s pojistkou 
originality
Lahev kapací s pojistkou originality              
Bralenka ionister 10ml
Filtr na oční kapky Millex-GP 0,22μm
Filtr na oční kapky Sterivex Durapore 
0,22μm                
Filtr na oční kapky Millex Durapore 0,5μm

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

fagron.cz

Aktuálně v naší nabídce
Tacrolimus monohydricus 2g

Zařazení: Imunosupresiva (ATC: L04AD02, D11AH01)    

Léčivou látku pro individuální přípravu využijete především pro dětské pacienty, kteří vyžadují 

úpravu dávky tacrolimu. Tacrolimus má navíc ověřenou kompatibilitu se základy SyrSpend® SF 

PH4 (1 mg/ml)1, a to i při pokojové teplotě.

Pro snadnou přípravu při rozplňování do kapslí doporučujeme použít plnící směs AmylFarm® a 

tobolky CapsiCards®. Dávka Tacrolimu u dětí se většinou pohybuje okolo 0,30 mg/kg/den 

rozdělená do dvou dávek.

1Compatibility of cholecalciferol, haloperidol, imipramine hydrochloride, levodopa/carbidopa, lorazepam, minocycline 

hydrochloride, tacrolimus monohydrate, terbinafine, tramadol hydrochloride and valsartan in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. 

Polonini HC, Pharmazie. 2016 Apr;71(4):185-91

LeniensFarm®  100g, 500g, 1kg, 3kg

Zařazení: Masťový základ

Vaši oblíbenou Unguentum leniens –TAD jsme vylepšili,  

LeniensFarm® od nás nyní můžete koupit s prodlouženou exspirací až 1 rok!

NOVÝ NÁZEV - PRODLOUŽENÁ EXSPIRACE - OVĚŘENÁ KVALITA FAGRON

Coriandri etheroleum 40g

Zařazení: Korigencia

Koriandrová silice patří mezi tradiční součásti přípravků na úpravu zažívacích obtíží a řady dalších 

receptur pro její antimikrobní účinky. Vybrali jsme pro Vás dermatologickou recepturu  

z německého receptáře DAC, oxid zinečnatý můžete s výhodou nahradit  

při přípravě oxidem titaničitým (Titanii dioxidum) pro optimální stabilitu:

Clioquinoli                                                  1,0

Coriandri etherolei                                  2,0

Pastae zinci ox.*                             ad 100,0

* (Zinci oxidum 20,0; Talcum 20,0; Glycerolum 85% 30,0; Aqua pur. ad 100,0)

Eugenolum 10g, 100g 

Zařazení: Korigencia

Čistý eugenol, hlavní složku hřebíčkové silice, jsme pro vás zařadili  

již ve dvou velikostech balení. Silice je tradičně využívána především  

v zubním lékařství pro zmírnění bolestí, zánětů a drobných afektací 

v dutině ústní. Samotný eugenol se využívá do provizorních zubních 

výplní (př. pasta s oxidem zinečnatým) nebo jako korigencium chuti  

či vůně do příprav pro stomatologii či perorální lékové formy.
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