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Databáze receptur
 

 

 

Využívejte naplno svůj mobilní 

telefon, aby Vám neunikla žádná 

aktualita:

Každý týden aktuální informace 

o surovinách stavem na Twitter  

@FagronCZ.

Aplikace plná receptur Fagron 

RecApp dostupná ve Vašem 

AppStore a Google play.

 
Jsme oficiálním distributorem několika značek kvalitních čajů. 
 
Které to jsou? Nabízíme jednodruhové čaje známých značek Leros,  
Milota a Herbata.
V nabídce najdete i nejrůznější druhy pro většinu zdravotních indikací.

Objednávat můžete na našem eshopu nebo na telefonní lince 800 138 759.

Nastává čas podzimu a přibývají dny, kdy po náročném pracovním dnu nebo  
po dnu stráveném na některém kongresu s Fagronem rádi zalezeme  
s hrníčkem čaje pod deku.
Připomínáme v příspěvku níže nabídku čajů z našeho sortimentu. Nabídka  
je široká, jistě si vyberete z mnoha druhů jednodruhových sypaných  
i sáčkových čajů.
Při lenošení můžete brouzdat v naší aplikaci pro databázi receptur a vybírat 
zboží z eshopu.

Dny plné pohody přeje  

Váš Fagron 

https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=leros&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=milota&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=herbata&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=%C4%8Daj&s_c=products


Děkujeme Vám za Vaše krásná
a pozitivní hodnocení na 
vzdělávacích komorových seminářích 
Magistraliter příprava v lékárnách, 
které proběhly na jaře a na podzim  
v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni.

Těšíme se na setkáních na akcích 
s podporou Fagron Academy
i v příštím roce.

Kde se můžeme vidět
v nejbližších týdnech?

• HealthCommunication, 
20. 10. 2017, Zlín

• Pharmacy 2017, 
24. 10. 2017, Praha

• Pharmanews, 
1. 11. 2017, Praha

• Pharmanews, 
7. 11. 2017, České Budějovice

• 21. kongres Nemocničních 
lékárníků, 
16. - 18. 11. 2017, Brno

• HealthCommunication, 
24. -25. 11. 2017, Olomouc

Podzimní nabídka
s výhodnějšími cenami

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 16. 10. 2017.

Kompletní aktuální seznam 
naleznete ZDE.

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

„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
Dobrý den, v současnosti není dostupný Entizol tablety. Nabízí se řešení přípravy 
kapslí v lékárně, prosím o vhodný postup přípravy? 

Odpověď: Po dobu výpadku entizolových tablet je možná jeho příprava 
magistaliter, neboť je dispozici surovina s atestem vhodná k přípravě - 
metronidazolum. 

Alternativa tablet (250 mg) bývá nejčastěji připravována do kapslí o velikosti č. 2 
bez přídavku plniva (příp. s malým množstvím, záleží na výrobci suroviny - je 
vhodné před první přípravou ověřit v odměrném válci). 

Vaginální formy (nejčastěji 500 mg) je možné alternovat přípravou vaginálních 
globulí s metronidazolem. Jako základ je možné použít adeps solidus.
 
Lege artis by měla lékárna takovéto přípravky vydávat na recept, kde je Entizol 
rozepsaný jako IPLP, nikoli automaticky nahrazovat.

Léčivé látky aktuálně dostupné skladem
  
Latanoprost
Latanoprost Fagron je dostupný pro individuální přípravu na základě Výjimky 
MZČR. Lze zapracovat do karmelózového gelu nebo pěnového základu 
EspumilTM. Tento transparentní bezbarvý nebo lehce nažloutlý olej se uchovává 
při teplotě 2 -8°C.

Clindamycini hydrochloridum
Zařazení: Linkosamidové antibiotikum
Pro lokální použití lze připravit emulzi nebo krém v BasiFarm® cremor nebo gel v 
karbomerovém gelu se zásaditým pH nebo připravovat ve formě čípků (globulí).  
Při potřebě systémového podání lze rozplnit do kapslí.

Chloramphenicolum micronizatum
Zařazení: Antibiotika, antiinfektiva
Chloramphenikol je nejčastěji zapracováván pro topické podání ve formě krémů, 
mastí, gelů či roztoků. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%
a v propylenglykolu.
Mikronizovaná forma obsahuje jemné krystaly chloramphenikolu, které mají 
ideální velikost pro pohodlné zapracování do připravovaných lékových forem.
 
Lahev na plnění čípků
Praktická pomůcka pro rozplnění natavené čípkové směsi do čípkových forem. 
Umožňuje protřepávání směsi během plnění i opětovné nahřátí pod lampou.

Stojan na čípkové formy  
Pro pohodlné plnění plastových forem na čípky a globule použijte stojánek. 
Vybírejte lehčí plastové nebo bytelné kovové provedení.

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201710-vyprodej_rijen.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=latanopros&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=Clindamycini+hydrochloridum&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=Clindamycini+hydrochloridum&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=Lahev+na+pln%C4%9Bn%C3%AD+%C4%8D%C3%ADpk%C5%AF&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=Stojan+na+%C4%8D%C3%ADpkov%C3%A9+formy+&s_c=products

