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Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 14. 8. 2017. 

Seznam ke stažení ZDE.

E-shop Fagron 

Jsme rádi, že jste si oblíbili náš online 
e-shop na stránkách fagron.cz. 

Pro Váš velký zájem náš e-shop stále 
vylepšujeme. U jednotlivých léčivých 
látek najdete řadu zajímavých informací 
o stabilitách a jejich použití v galenické 
přípravě. 

Využívejte naplno výhod, které Vám 
poskytuje e-shop Fagron.

MediSpend™ 

Problémy s polknutím tablet či kapslí má řada pacientů. Fagron přichází 
s jednoduchým řešením tohoto problému. Zdravotnický prostředek 
MediSpend™ s citronovou příchutí pomůže zamaskovat nepříjemnou 
chuť léku a usnadní polknutí tablety starším pacientům, pacientům na 
nemocničních odděleních nebo dětem. 

Složení MediSpend™ 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.

I v srpnu vám píšeme kratičký newsletter. Najděte si chvíli a začtěte se. 
Pokud jste nezaregistrovali v emailu některý z našich minulých newsletterů, 
nic se neděje. Na našich webových stránkách jsme zavedli archivní rubriku. 
Můžete brouzdat i v minulých číslech, už vám nic neuteče.  
 
Příjemné letní dny 
Váš Fagron

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201708-vyprodej_srpen.pdf
https://shop.fagron.cz/
https://cz.fagron.com/cs


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.

Doba dovolených je v plném 
proudu, ale je čas přemýšlet  
i o podzimních akcích.  

S komorovými semináři  
„Magistraliter příprava v lékárnách“ 
za vámi zavítáme  
do Brna (21.9.), do Plzně (4.10.)  
a do Prahy (5.10.). 
 

Přihlaste se na tyto vzdělávací akce 
včas, kapacita sálů je omezena.

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

„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
Dobrý den, v lékárně máme recept na přípravu oleomasti - saloxylovová mast a 
slunečnicový olej.  Saloxylová mast (Saloxyl) již není na trhu dostupná, ale v 
nabídce máte surovinu Ichtosal. Dá se touto surovinou plnohodnotně nahradit 
Saloxyl? 
Naše odpověď: Produkt Ichtosal obsahuje 10% Acidum salicylicum; 9% 
Ichthammolum a další pomocné látky: Adeps lanae, Vaselinum album, Kalii 
aluminii sulfas, Calcii oxidum, Natrii perboras, Aqua purificata. 
V Saloxylu je udáváno: Ichthammolum 2,7 g, Acidum salicylicum 3 g ve 30 g 
masti, tedy poměr léčivých látek je obdobný. 
  
Dobrý den, kde najdu informace o výdeji lihu v lékárně? 
Naše odpověď: Legislativně je tato problematika ukotvena především  
v  Zákonu o povinném značení lihu (č. 307/2013 Sb.). Dále s touto 
problematikou souvisí Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) 
Výklady k této problematice můžete najít například na stránkách České 
lékárnické komory:
• Musí nést lékárna označení o prodeji lihu?
• Nový zákon o povinném značení lihu a novela živnostenského zákona 

(koncese).
• Prodej lihu
 
Článek „Co vás zajímá o lihu v lékárně“ najdete také v aktuálním čísle 
Časopisu českých lékárníků; 7 -8/2017, str. 13. 

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

 
Aktuálně v nabídce

609779 Ethanol EURO Denaturovaný 96% 5l/4Kg 
  
Objednávejte výhodné 5 litrové balení denaturovaného 
lihu osvobozené od spotřební daně. 

EURO Ethanol v nabídce Fagron je obecně denaturovaný líh dle platných  
českých a evropských norem (denaturováno směsí methylethylketon,  
izopropanol, bitrex). 
 
Certifikáty a další dokumenty dostupné na vyžádání.

https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=nouri&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=nouri&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=nouri&s_c=products
http://lekarnici.cz/Vzdelavani/Vzdelavaci-akce/2017/Pozvanka-na-seminar-Magistraliter-priprava-v-l-(2).aspx
http://lekarnici.cz/Vzdelavani/Vzdelavaci-akce/2017/Pozvanka-na-seminar-Magistraliter-priprava-v-l-(2).aspx
mailto:%20fagronacademy%40fagron.cz?subject=poradna
http://609779 Ethanol EURO Denaturovaný 96% 5l/4Kg

