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S přicházejícím podzimem je čas 

přemýšlet o vzdělávacích 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 na lekarnici.cz, kapacita sálů je 

omezena. 

Pomocné látky v evropské kvalitě za výhodné ceny
 
Ethanol EURO denaturovaný 96%, 5l / 4kg 
Ethanol EURO je obecně denaturovaný líh dle platných českých a evropských norem (denaturováno směsí 
methylethylketon, izopropanol, bitrex). Certifikáty a další dokumenty dostupné na vyžádání. 

Xylen EURO, 5l 
Xylen patří mezi široce používané průmyslové rozpouštědlo, ve zdravotnictví je využíván především při přípravě 
laboratorních vzorků (čistění tkání apod.).  
   
Aceton EURO, 5l 
Aceton je bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná. Používá se jako 
rozpouštědlo organických látek, výchozí surovina pro chemické syntézy nebo k fixaci tkáňových vzorků. 

Dovolená je za námi a my vám s příchodem babího léta posíláme informace  
o nových položkách v sortimentu.  

Věříme, že jste již zaregistrovali na některou z mnoha vzdělávacích akcí, které 
se připravují a těšíme se na setkání s vámi na některé z nich, například v Brně, 
Plzni nebo Praze. 

Pohodové dny přeje  

Váš Fagron 

http://www.lekarnici.cz/
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/609779/ethanol-euro-den-96-25-5l-2f4kg.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102441/xylen.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_100002/aceton.aspx


 
Aktuálně ze sortimentu

603580 – Lahev kapaci 25ml 
Bralen / 50ks v bal 

 603581 – Lahev kapaci 50ml 
Bralen / 50ks v bal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ether solvens, 500 ml 

Čirá bezbarvá těkavá kapalina, 
snadno zápalná. Je dobře 
rozpustný ve vodě, je mísitelný  
s lihem 96% a s mastnými oleji. 

Zařadili jsme na základě Vašich 
požadavků menší balení etheru 
pro přípravu pod katalogovým 
číslem 609812.  

Tacrolimus monohydricus, 2g 

 Látka s imunosupresivním 
účinkem k dispozici v malých  
2 gramových baleních pro 
přípravu sirupů či k rozplnění. 
Vhodné především pro 
nemocniční lékárny a lékárny  
s onkologickými pracovišti.  
 
•Provedené stability se základy 
SyrSpend® SF PH4: 0,5 a 1,0 mg/
ml.  
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„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
Dotaz: Mám zájem i o přípravu přípravků se samotným tretinoinem a ráda bych si 
upřesnila, jaké jsou vhodné triturace pro navažování malých množství tretinoinu 
při přípravě krému a do jakých obalů je vhodné přípravky adjustovat?  A dále jaké 
ochranné pomůcky je vhodné při přípravě použít? 
 Odpověď: Při přípravě krému s tretinoinem se doporučuje 2% triturace ve vazelíně 
(na rozdíl od BasiFarm® cremoru  nebo LanetFarmu® neobsahuje vodu a je proto 
stabilnější), použitelnost je dle NRF jeden rok, viz rozpis níže:  

Lipophiles Tretinoin-Rezepturkonzentrat 2% (NRF S.29.)
Tretinoin                                                                                      2,0    g 
Butylhydroxytoluol-Paraffinkonzentrat 2 %                    2,0   g 
Weißes Vaselin                                                         ad        100,0   g 

Informace o adjustaci je převzata z NRF, kde jsou jako vhodný obal uváděny 
hliníkové tuby. Ideální je přípravu provést v unguatorovém kelímku a následně  
z něj krém pohodlně přeplnit do tuby. 
Pokud navažujete práškový tretinoin (např. do triturace), určitě je vhodné použít 
respirátor nebo štít. Pokud pracujete s vazelínovou triturací, tak  stačí rukavice.  
S tretinoinem by neměly pracovat těhotné (či potencionálně těhotné) ženy. 
Další informace o přípravě s touto léčivou látkou naleznete například ve článku: 
Láznička,Bucharová. Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter 
přípravu. Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39–42. 

Zdravotnické prostředky Fagron   
  
NOVINKA - MediSpend™ Lemon 
MediSpend™ Lemon ocení Vaši pacienti, kteří mají problémy s polknutím léků. 
Sirupovitá tekutina s krémovou konzistencí usnadní administraci léků seniorům, 
pacientům s poruchami polykání i dětem. 
Příjemná citronová příchuť navíc pomáhá maskovat nepříjemnou chuť léku. 

Pro další informace zavítejte do našich Produktových inovací. 

Nourisil™ MD 
Silikonový gel na jizvy Nourisil™ MD nabízí optimální řešení  
pro pacienty s čerstvými i staršími jizvami. Pravidelná aplikace  
gelu podporuje zplošťování jizvy, zmírňuje začervenání a svědění v okolí jizvy. 

30g balení umožňuje dostatečně dlouhou aplikaci pro pacienty s popáleninami  
a jizvami po poraněních či chirurgických zákrocích. Vaši pacienti jistě ocení 
i příznivou cenu přípravku.
 

https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102708/lahev-kapaci-ionister-bez-poji.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102708/lahev-kapaci-ionister-bez-poji.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_100747/ether-solvens.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_100747/ether-solvens.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/607627/tacrolimus-monohydricus.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102673/tretinoinum.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102673/tretinoinum.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/609436/medispend-e2-84-a2-lemon.aspx
https://cz.fagron.com/cs/produktove-inovace/medispendtm-lemonhttps://cz.fagron.com/cs/produktove-inovace/medispendtm-lemon
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102703/nourisil-e2-84-a2-md.aspx

