
 
Objednejte si signatury od Fagronu  

Nová aplikace pro tisk etiket od Fagronu je Vám k dispozici online 24 hodin denně 

 9 Signatury přímo na míru dle Vašich požadavků:  vybírejte velikosti: 70 x 40 mm; 70 x 24 mm,   
      vybírejte barvy: červená; bílá  

 9 Jednoduché vkládání Vašich textů do šablon
 9 Etikety již od 5ti kusů s možností vložení vlastního loga
 9 Poštovné zdarma – hotové etikety doručíme s nejbližší objednávkou z Fagronu

  
 Přihlaste se do naší aplikace již dnes, zadejte jednoduše hesla, která používáte do Fagron 
 e-shopu  na etikety.fagron.cz. 
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Metronidazol
Po dobu výpadku Entizolu 

připravujeme magistraliter 

metronidazol v kapslích, příp. 

globulích nebo čípcích.

 

Bližší informace k možnostem 

objednávání z Lékárny Galenika 

najdete na našem webu 

lekarnagalenika.cz . 
V listopadovém newsletteru se dočtete plno zajímavého čtení, proto ho nezapomeňte  
dočíst až do konce. 
 
Píšeme o tipech z aktuálně dostupného zboží a připomínáme dlouhodobé akce doplňků stravy a Aqua purificata. 

Udělejte si chvilku a mrkněte na webové stránky etikety.fagron.cz, které vám pomohou při tvorbě signatur pro vaši lékárnu.  
Jakékoli dotazy vám ochotně odpoví naše call centrum. 

Příjemné dny
Váš Fagron 

etikety.fagron.cz
lekarnagalenika.cz


 
Aqua purificata 2l   
  
AQUA purificata Bag in Box je voda 
určená pro výrobu a přípravu léčiv 
a odpovídá požadavkům platného 
Českého i Evropského lékopisu. 

Využijte zvýhodněné nabídky AQUA 
purificata 2+1 zdarma, kterou jsme 
pro vás připravili v letních měsících 
v období od 1. 11. 2017 do vyprodání 
zásob. 

Znáte hlavní výhody Bag in Box?  

 9prodloužená doba spotřeby
 9optimální velikost
 9plně nahrazuje výrobu vlastní 

čištěné vody v lékárnách
 9 komfortní dávkování
 9 snadná manipulace
 9 efektivní využití skladovacího 

prostoru
 9 snadná likvidace obalů

Exspirace: 
 Originální balení – 36 měsíců 
Po otevření – 3 měsíce 

Objednávat můžete  
v e-shopu pod  
katalogovým číslem 608730. 

Podzimní nabídka
s výhodnějšími cenami

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 21. 11. 2017.

Kompletní aktuální seznam 
naleznete ZDE.

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

fagron.cz

„NA CO SE NÁS PTÁTE?“

Prosím o upřesnění, kterému základu je podobný základ LeniensFarm®, a také jestli bude 

Fagron dále dodávat Unguentum leniens TAD a Čsl2? 

LeniensFarm®  znáte jako Unguentum Leniens TAD, které jsme vylepšili složení tak, aby 

byla stabilní až 1 rok. 

Je ve velmi omezené míře kompatibilní s vodou a s látkami převážně lipofilní povahy. 

Vmícháním vody se hydrofobní charakter masti nemění. Mast je určena především k 

přímému použití jako přípravek k promaštění pokožky. Lze jej však považovat za vhodný 

základ pro suspendování nerozpustných léčiv (např. dexamethason acetátu). 

   

I nadále v našem sortimentu naleznete směsi pomocných látek pro přípravu  

a promazávání: 

 9 Ung. Leniens – TAD – vhodná pro přípravu

 9 Ung. Leniens Čsl2 – vhodná jako chladivý krém k promazávání

 9 Cremor Leniens  - vhodná pro přípravu; Cremor leniens Fagron obsahuje      

        menší podíl geraniové silice, je tedy vhodný i pro citlivou pokožku.

A také kosmetický přípravek Leniensova mast, tuba (100 ml). 

Dobrý den, prosíme o informaci, jak připravit makrogolovou mast? 

Makrogolová mast představuje hydrofilní masťový základ složený z tekutého (makrogoly s 

číslem vyšším než 1000) a tuhého (Macrogol 300) makrogolu, vymíchaný do konzistence 

vazelíny. 

Pokyny pro její přípravu naleznete také v aktuálním Lékopisu: 

Macrogoli unguentum/Makrogolová mast/Unguentum macrogoli 

Macrogolum 300             500,0 g 

Macrogolum 1500           500,0 g 

   

Stejné množství tuhého a tekutého  makrogolu se roztaví při teplotě asi 70 °C a směs se 

míchá do vychladnutí. Nevznikne-li dobře roztíratelná mast vhodné konzistence 

(konzistence bílé vazelíny), je dovoleno měnit předepsané množství makrogolů vzájemně 

až o 10 %, tedy je možné připravit tekutější nebo tužší konzistenci podle potřeb pacienta. 

Vlastnosti 

„Stejnorodá lesklá bílá nebo velmi slabě žlutá mast, v 1 mm až 2 mm silné vrstvě 

prosvítavá, slabého charakteristického pachu, rozpustná ve vodě a v chloroformu, 

nerozpustná ve vazelíně a v mastných olejích. Je inkompatibilní s těžkými kovy, jodem, 

jodidy, fenoly. Inaktivuje bacitracin.“ 

Je vhodným základem například pro přípravu s Polihexanidem nebo Mupirocinem.  

Literatura: 1. Dermatologická externa polotuhé konzistence. Dermatol. praxi 2010; 4(1): 59–61; 2. ČL 1997
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