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Podzimní období přivádí řadu lidí do 

lékáren s nachlazením či jiným 

respiračním onemocněním. 

Z naší nabídky vybíráme oblíbené 

podzimní položky: 

   

Nosní kapky 

Často předepisovaná kombinace 

antibiotika, dezinfekční látky a 

dekongescentu ve formě kapek nebo 

spreje k vstříknutí do nosu. 

 Při požadavku na obsah kortikoidu 

nabízíme variantu s rozpustným 

dexamethason fosfátem sodným: 

Nosní kapky NEO-Bendovy 

Nosní kapky NEO-Bendovy ve spreji 

Nosní kapky NEO-Bendovy dětské 

Nosní kapky NEO-Bendovy s 

dexamethasonem 

Nosní kapky NEO-Bendovy s 

dexamethasonem dětské 

Nosní kapky NEO-Bendovy s 

dexamethasonem ve spreji 

   

 Směs silic vhodná k nosnímu podání 

nebo k inhalaci: 

Nosní kapky PiniGal 

S příchodem babího léta je na světě i náš další pravidelný newsletter s 
novinkami a informacemi z prostředí farmacie.  

 Připomínáme možnost využití naší emailové schránky fagronacademy@
fagron.cz pro zasílání dotazů či námětů z vašich lékáren. 

 Těšíme se na setkání s Vámi na některé z mnoha vzdělávacích akcí, které nás 
během podzimu čekají.  

 Krásné podzimní dny přeje 

 Váš Fagron  

http://lekarnagalenika.cz/nosn-un-a-orln-ppravky~c4.html
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/610024/dexamethasoni-natrii-phosphas.aspx
mailto:%20fagronacademy%40fagron.cz?subject=
mailto:%20fagronacademy%40fagron.cz?subject=


Využijte VÝHODNÝCH 
cen pro zboží  
se zkrácenou exspirací.

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.
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Aktuálně ze sortimentu
Dávkovací kelímek Topi-Click® 35 ml 
Dávkovací kelímek umožňující přesné odměření krému je k dispozici v balení 
po 1 nebo po 3 kusech. Každý klik vytlačí 0,25 ml krému, ukázkové video ZDE. 
   
SyrSpend® SF ALKA 6,3 g 
Práškový základ zcela bez konzervačních látek. Umožňuje snadnou přípravu 
suspenze s látkami vyžadujícími zásadité pH (např.: omeprazolum). 
 Nejste si jistí,jak se základy SyrSpend® SF k rekonstituci pracovat? Podívejte se 
na toto návodné video. 

Oleje a éterické oleje různé druhy 
Éterické oleje slouží při přípravě jako spolehlivá korigencia nepříjemné chuti 
nebo vůně. Účinkují i na některé trávicí či respirační obtíže. Řadu z nich je 
možné použít samostatně, v rámci aromaterapie nebo jako součást kapek 
(p.o.; nasal.). 
 K chuťové korekci se nejčastěji využívá mátová, citroníková, citronová nebo 
pomerančová silice. Z dalších éterických olejů jsou k dispozici ve farmaceutické 
kvalitě: borovicový (pini sylvestris etherol.), anýzový (Anisi etherol.), kmínový 
(Carvi etherol.), koriandrový (Coriandri etherol.), nebo fenyklový (Foeniculi 
amari fructus etherol.) a řada dalších. 
Klasické oleje se zase používají pro péči o pokožku. Zralé ženy ocení, když jim 
doporučíte kúru s kokosovým nebo mandlovým olejem. V lékárenské 
laboratoři můžete vytvořit přidáním dalších složek i masku na vyhlazení pleti, 
vlasovou výživu nebo omlazující balzám. 
   
Indigocarminum 5 g 
Tato substance najde své využití především v diagnostice v gastroenterologii, 
například 0,4% vodný roztok se používá v endoskopii kolorektálních novotvarů 
(polypů). 

Glycerinový krém 100 g, 500 g, 1000 g 
Zvláčňující a promašťující složka řady příprav s obsahem glycerinu. 

Zinkové pasty 50%, 25%, mollis 
Tradiční meziprodukty pro přípravu polotuhých exteren s podílem pevných 
částic. 
   
Další aktuálně naskladněné položky najdete vždy přehledně v sekci  
Opět skladem v našem online e-shopu. 

Kloktadla 
Kloktadla

Kloktadla patří především mezi 
speciality ORL lékařů: 
   
Kloktadlo Kutvirt 
Lékovka je opatřena kapátkem, které 
umožňuje lehce dodržet nejčastěji 
předepisované dávkování (15-20 kapek 
do sklenice vody). 
   
Kloktadlo 4 soli 
Kloktadlo 4 soli s mátou 
Směs 4 sodných solí v širokohrdlé 
lékovce umožňuje pohodlně nabrat 
prášek na čajovou lžičku a rozpustit ve 
sklenici vody. 
   
Čípky s kortikoidy 

V naší stálé nabídce najdete čípky s 
dexamethasonem a prednisonem 
v nejčastěji požadovaných 
koncentracích.  
Na základě lékařského předpisu 
je možné připravit i vyšší či nižší 
koncentrace kortikoidu v čípku:  
 
Supp. dexamethazoni 10 mg 
Supp. dexamethazoni 20 mg 
Supp. prednisoni 50 mg 
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https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102590/aurantii-dulcis-pericarpii-eth.aspx
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