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Lékárna Galenika

Na drobná letní poranění 

objednávejte naše individuálně 

připravované dezinfekční zásypy.

Septonexový zásyp

Carbethopendecinium bromid v 

oblíbené formě zásypu.

Dermatol zásyp

Bismithi subgallas v sypacím 

kelímku.  

Léto v sandálech odhaluje řadu 

neduhů, na nehtové mykózy 

vyzkoušejte naše účinné 

Antimykotické kolodium s kyselinou 

undecylenovou.

 

Lékárna Galenika Vám nabízí svůj 

servis v období výpadků HVLP. 

Při dostupnosti léčivých látek v 

lékopisné kvalitě připravujeme 

alternativní lékové formy s léčivými 

látkami v síle dle rozpisu lékaře. 

 

Nosní mast s mupirocinem

Mupirocin je účinnou látkou HVLP 

Bactroban a Bactroban nasal.  

V NÁSLEDUJÍCÍCH LETNÍCH MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN UPRAVUJEME 
PROVOZNÍ DOBU CALL CENTRA!

pondělí až čtvrtek 
7:00 hod -17:15 hod
pátek
7:00 hod -17:00 hod

Těšíme se na vás na telefonní lince 800 138 759.

Ani v horkých letních dnech nezahálíme. Shrnuli jsme pro vás nejzajímavější 
novinky v krátkém elektronickém newsletteru měsíce července.

Klidné letní dny přeje     

 
Váš Fagron

http://lekarnagalenika.cz/septonex-zasyp~z20292327.html
http://lekarnagalenika.cz/dermatol-zasyp~z20263240.html
http://lekarnagalenika.cz/antimykoticke-kolodium-undecylenova~z20292609.html
http://lekarnagalenika.cz/antibioticka-mast-mupirocin-~z20290835.html
http://lekarnagalenika.cz/antibioticka-mast-mupirocin-~z20290835.html


Novinka AldehydFarm

Sterilizační směs pro nemocnice 
a laboratoře

Tento vodný roztok 2% 
formaldehydu stabilizovaný 
3% methanolem je vhodný 
pro použití ve sterilizátorech 
pro nízkoteplotní sterilizaci 
formaldehydem.
Kvalitní složení směsi pro 
sterilizaci je velmi důležité 
pro optimalizaci její účinnosti. 
Ideální složení pro Váš 
sterilizátor žádejte u výrobce 
Vašeho sterilizátoru.

Využijte VÝHODNÝCH 
cen pro zboží  
se zkrácenou exspirací.

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.
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Novinka na eshopu
Do našeho eshopu jsme zařadili ikonu pro NEJnověji zaskladněné zboží. 
Každý den najdete v kategorii „Opět stavem“ zboží, které je čerstvě k 
dispozici.

FagronLab™ je první celosvětová produktová řada kombinovaného 
zařízení pro efektivní individuální přípravu léčiv speciálně navrženého a 
vyvinutého pro potřeby zákazníků Fagron.
 
Moderní přístroje FagronLab™ PRO a FagronLab™ EMP a příslušenství k 
nim (kelímky, míchadla, hřídele, nástavce atd.) najdete NOVĚ v našem 
eshopu pod označením FagronLab (dříve „Unguator“). Tedy hledáte-
li položku dříve nazývanou „Unguator kelímek“, nyní ji najdete pod 
označením „FagronLab kelímek“. 
 
 
Provoz a konstrukce zařízení nabízí vysokou přesnost a snadnou 
manipulaci lékárníkům a farmaceutickým asistentům při jejich 
každodenní práci. 
 

https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610365/aldehydfarm.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610365/aldehydfarm.aspx
https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201807-vyprodej_cervenec.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/content/opet+sklademcz/op%C4%9Bt-skladem.aspx
https://www.fagronlab.com/
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=fagronlab&s_c=products

