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Se začínající zimní sezonou jsme do stálé 

nabídky přidali různé varianty nosních 

mastí a nově nosní kapky s ephedrinem. 

 V našem online objednávkové katalogu 

na lekarnagalenika.cz můžete na základě 

předpisu objednávat: 

   
Nosní kapky s ephedrinem 
 Ephedrini hydrochloridum    0,2 g 
 Carbethopendecinii brom.         0,01 g 
 Natrii chloridum                            0,18 g 
 Methylcellulosum                         0,3 g 
 Foeniculi amari fructus etheroleum                        
                                                        gtt II (duas) 
 Aqua pro injectione                  ad 20,0 g 
      
Nosní mast s tetraboritanem a  vit E 
 Natrii tetraboras decahyd.      0,5 g 
 Tocoferol alfa acetas                 0,3 g 
 Olivae oleum raffinatum         4,0 g 
 Glycerolum 85%                          2,0 g 
 SydoFarm                                     ad 20,0 g  
 
Nosní borátová mast s vit. E 
 Acidum boricum                       0,3 g 
 Natrii tetraboras decahyd.   aa 0,3 g 
 Glycerolum 85%                        5,0 g 
 Tocoferoli alfa acetas             0,3 g 

 Olivae oleum raffinatum       5,0 g 
 SydoFarm                              ad 20,0 g  
 
Tesařova nosní mast 
 Natrii perboras hydricus     0,5 g 
 Eucalypti etheroleum          0,3 g 
 Vaselinum album             ad 20,0 g

REVOLUCE V INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ  

SyrSpend® SF Galenický Set  je kompletní balíček, který beze zbytku využijete pro 
přípravu IPLP. 
Skoncujte s přebytečnými zásobami surovin ve Vaší lékárně. Již dnes v naší eshopové 
nabídce. 
Základy SyrSpend® SF si získávají v České republice stále větší oblibu, i díky 
publikovaným stabilitním studiím. V našem Galenickém setu najdete práškovou 
směs pomocných látek SyrSpend® SF, řádně označené balení léčivé látky s nejčastěji 
požadovanou navážkou; protokol o přípravě; a navíc dávkovací stříkačku s adaptérem 
a instrukce k jejímu čištění pro pacienta. 
Pro konec roku 2018 jsme pro Vás připravili sety obsahující 200 mg omeprazolu a 
SyrSpend® SF ALKA  nebo 100 mg propranololu a SyrSpend® SF PH4 . 

 Jak efektivní a jednoduchá je příprava s Galenickým setem, se můžete přesvědčit na 
tomto videu: SyrSpend® SF – návod na přípravu se základy k rekonstituci. 

 Krásné podzimní dny přeje
 Váš Fagron 
   

http://lekarnagalenika.cz/
http://lekarnagalenika.cz/nosni-kapky-ephedrin~z20294839.html
http://lekarnagalenika.cz/nosni-mast-tetraboritan-vitamin-e~z20294118.html
http://lekarnagalenika.cz/nosni-mast-kyselina-borita-tetraboritan-vitamin-e~z20283972.html
http://lekarnagalenika.cz/Nosni-mast-tesarova~z20294842.html
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102742/syrspend-c2-ae-sf-galenick-c3-bd-set.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102742/syrspend-c2-ae-sf-galenick-c3-bd-set.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102742/syrspend-c2-ae-sf-galenick-c3-bd-set.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102742/syrspend-c2-ae-sf-galenick-c3-bd-set.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=v2Dia0u9vsg


          

                          NA CO SE NÁS    
        PTÁTE?

Využijte VÝHODNÝCH 
cen pro zboží  
se zkrácenou exspirací.

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.

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

fagron.cz

Aktuálně ze sortimentu
Minoxidil 10 g, 25 g, 50 g 
Zařazení: Dermatologika (ATC: D11AX01)  
Minoxidil našel své uplatnění především v dermatologii pro lokální aplikaci ke 
stimulaci růst vlasů u pacientů s androgenní alopecií. 
Provedené byly stability minoxidilu v tekutém základu Espumil™, jak pro 
minoxidil samostaně (2-5%) tak v kombinaci s latanoprostem, kofeinem, 
klobetazolem, tretinoinem nebo 17-alpha-estradiolem. Pro přeměnu roztoku v 
pěnu je nutné použít jako obalový materiál pěnový dispenzor. 

Ephedrini hydrochloridum 5 g, 25 g, 50 g, 100 g 
Zařazení: Prekurzory (ATC: C01CA26; R01AA03; R01AB05; R03CA02; S01FB02) 
Efedrin patří mezi prekurzory návykových látek, proto je nutné, aby 
připravující lékárna měla příslušnou licenci a náležitě evidovala pohyb této 
léčivé látky. Pro správnou evidenci jsme pro Vás ve spolupráci se SÚKL připravili 
Evidenční knihu látek kategorie 1 o prekursorech drog, kterou můžete zakoupit 
u našich operátorek nebo online ve FagronBookstore. 

Lidocainum 10 g, 25 g, 100 g 
Zařazení: Lokální anestetikum (ATC: S02DA01)      
Lokální anestetikum ve formě base. Je možné zapracovat například do 
transdermálního základu Pentravan® (2 - 10%) po předmísení s vhodnou 
pomocnou látkou (thymolum, prolyenglycolum).
   
Doxycyclini hyclas 25 g 
Zařazení: Tetracyklinová antibiotika (ATC: A01AB22; J01AA02) 
Doxycyklin je širokospektré bakteriostatické antibiotikum, které tlumí syntézu 
proteinů na ribozomech a zároveň poškozuje integritu cytoplazmatické 
membrány. Nízká toxicita doxycyklinu je důsledkem výrazně vyšší afinity k 
ribozomům bakterií než k ribozomům savců. Využívá se v humánní i 
veterinární medicíně k léčbě infekcí vyvolaných citlivými kmeny bakterií.   
 
 
Další aktuálně naskladněné položky najdete vždy přehledně v sekci  
Opět skladem v našem online e-shopu. 

Dobrý den, nevyhovuje mi velikost 
balení suroviny nabízené ve vaší 
nabídce. Je možné si nechat připravit 
speciální velikost balení? 

Odpověď Fagron: 
Kromě standardního portfolia Vám 
Fagron nabízí službu „Adjustace 
surovin na zakázku“ Balení léčivých či 
pomocných látek Vám rádi upravíme 
na požadovanou velikost, od dvou 
gramů po velkoobjemová balení. 
Objednávky vyřizujeme standardně do 
4 pracovních dnů. 
Speciální rozvážky pro Vás zajišťujeme 
2x do týdne: Při objednávce do středy 
12:00 hod / do pondělí 12:00 hod se 
můžete těšit na objednané zboží na 
lékárně v úterý / v pátek. Možnost 
rozvážení dané suroviny je nutné vždy 
ověřit telefonicky u našich zkušených 
operátorek. 

Jak zadat objednávku na Speciální 
rozvážku? 
 Svou objednávku zadáte jednoduše 
telefonicky přes Call Centrum Fagron: 
800 138 759 

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

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201810-vyprodej_rijen.pdf
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