
SyrSpend® SF 
για παιδιατρική

To SyrSpend® SF περιλαμβάνει μια 
καινοτόμα σειρά μέσων εναιώρησης  που 
παρέχουν ασφαλή, σταθερή και συμβατή 
επιλογή για εξατομικευμένη θεραπεία.

Τα προϊόντα SyrSpend® SF έχουν εξαιρετικές 
ιδιότητες επαναιώρησης και άριστη 
χημική συμβατότητα που τους επιτρέπει 
τη χρήση με ένα ευρύ φάσμα δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών (APIs).

Το SyrSpend® SF προσφέρει ευκολία 
κατάποσης, απαράμιλλη ευκολία στη 
διαχείριση δόσης και ευχάριστη γεύση, τα 
οποία προσφέρουν άνεση στον ασθενή, 
συμμόρφωση με τη θεραπεία και ευκολία 
χρήσης. Το SyrSpend® SF δεν περιέχει 
επιβλαβή συστατικά, ελαχιστοποιεί 
παράλληλα τις τοξικές επιδράσεις και 
παρενέργειες, καθιστώντας το άριστο μέσο 
για αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
παιδιατρικής φαρμακοθεραπείας.

Η μοναδική και πατενταρισμένη 
ενεργή τεχνολογία (Active Suspending 
Technology™) του SyrSpend® SF επιτρέπει 
την παρασκευή ενός ομοιογενούς 
εναιωρήματος με αυξημένη ασφάλεια της 
συνιστώμενης δόσης κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας.

Είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει  
γρήγορη εξατομικευμένη λύση ακόμη 
και για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Το 
SyrSpend® SF μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
και μέσω (ρινο)γαστρικού σωλήνα.

Η συμβατότητα του SyrSpend® SF 
με ευρύτατο φάσμα δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών στηρίζεται σε 
πολλαπλές μελέτες σταθερότητας οι οποίες 
έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και περιγράφονται 
επίσης στον πίνακα συμβατότητας της 
Fagron.

•  Πατενταρισμένη ενεργή τεχνολογία Active 
Suspending Technology™

•  Ασφαλή συστατικά
•  Μέγιστη συμβατότητα
•  Απαράμιλλη ανακούφιση του ασθενή
•  Αποτελεσματικότητα χωρίς συμβιβασμούς
•  Κατoχυρωμένη ποιότητα

Η πατενταρισμένη ενεργή τεχνολογία του 
SyrSpend® SF προσφέρει:
•  Χαμηλό ιξώδες, κατά την ανακίνηση για 

εύκολη ομογενοποίηση
•  Υψηλό ιξώδες σε κατάσταση ηρεμίας έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση της 
διασποράς των σωματιδίων της δραστικής 
ουσίας

Εξασφαλίζεται έτσι η υψηλή ακρίβεια της δόσης 
και η συνέπεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Επισκεφθείτε το fagron.gr για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις μοναδικές ιδιότητες 
του SyrSpend® SF, για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον πίνακα συμβατότητας, τις συνταγές στη 
βάση δεδομένων Compounding Matters και 
να ενημερωθείτε για τα επόμενα σεμινάρια του 
Fagron Academy

fagron.gr

Τα προϊόντα SyrSpend ® SF δεν περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά:

• Βενζυλική αλκοόλη
• Καρραγενάνη
• Χρωστικές 
• Δεξτρόζη

• Αιθανόλη
• Λακτόζη
• Γλυκερίνη
• Parabens

• Προπυλενογλυκόλη
• Σορβιτόλη
• Σακχαρόζη
• Ξυλιτόλη

• Κοινά αλλεργιογόνα 
τροφίμων

Προσαρμοσμένo, εύγευστο και ασφαλές

Κορυφαία 
χαρακτηριστικά του 
Syrspend® SF

http://fagron.com/


SyrSpend® SF

Τα μέσα εναιώρησης SyrSpend® SF είναι έτοιμα προς χρήση, ασφαλή και αποτελεσματικά για την παρασκευή πόσιμων φαρμακευτικών εναιωρημάτων. 
Όλα τα μέσα έχουν ευχάριστη γεύση και επιτρέπουν τη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπευτικής δόσης υπό τη μορφή εναιωρήματος για εύκολη 
αποδοχή από τον ασθενή. Είναι συμβατά με ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών, και δίνεται έτσι η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου μέσου 
εναιωρήματος αναλόγως του όξινου ή αλκαλικού περιβάλλοντος σταθερότητας της δραστικής ουσίας.

Εύκολο στη χρήση

Απευθείας παρασκευή στο διαβαθμισμένο περιέκτη

Compounding Kits για μέγιστη αποτελεσματικότητα

SyrSpend® SF pH4 (ΞΗρΗ σΚονΗ, για 
ΠαρασΚεyΗ εναiωρΗματοσ)
•  Ρυθμισμένο pΗ 4.2 για μέγιστη συμβατότητα
• Δεν περιέχει συντηρητικά
• Προζυγισμένη ξηρή σκόνη για την παρασκευή  

100 ml ή 200 ml γαληνικού φαρμάκου σε 
 μορφή εναιωρήματος
• Κατάλληλο για χρήση και σε νεογνά

SyrSpend® SF compounding kitS
• Το πακέτο γαληνικής παρασκευής (kit) περιέχει SyrSpend® SF (ξηρή 

σκόνη) σε διαβαθμισμένο περιέκτη, προ-ζυγισμένη δραστική ουσία σε 
μορφή κόνεως, σύριγγα εναιωρήματος, ακροφύσιο σύριγγας, πρόσθετο 
προσαρμογέα φιάλης και οδηγίες παρασκευής

επί Πόνου
Diclofenac sodium 5 mg/ml
σε SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη)

Υπέρταση
Captopril 0.8 mg/ml
σε SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη)

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Omeprazole 2 mg/ml
σε SyrSpend® SF Alka (ξηρή σκόνη)

Υπερσιελόρροια
Glycopyrronium bromide 0.5 mg/ml
σε SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη)

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Sildenafil citrate 2.5 mg/ml
σε SyrSpend® SF PH4 (εναιώρημα)

επιληψία
Phenobarbital 4 mg/ml
σε SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη)

SyrSpend® SF AlkA (ΞΗρΗ σΚονΗ, για 
ΠαρασΚεyΗ εναiωρΗματοσ)
•  Ρυθμισμένο pΗ >7 για μέγιστη συμβατότητα με 

δραστικές ουσίες ασταθείς σε όξινο περιβάλλον
•  Δεν περιέχει συντηρητικά
•  Προζυγισμένη ξηρή σκόνη για την παρασκευή  

100 ml ή 200 ml γαληνικού φαρμάκου σε 
 μορφή εναιωρήματος
•  Κατάλληλο για χρήση και σε νεογνά

SyrSpend® SF pH4 (εναiωρΗμα)
•  Ήπια συντήρηση με χρήση βενζοϊκού νατρίου <0,1%
•  Ρυθμισμένο pΗ 4.2 για μέγιστη συμβατότητα
•  Διατίθεται χωρίς πρόσθετα γεύσης και με γεύση κεράσι 
•  Διατίθεται σε 473 ml

Παραδείγματα συνταγών SyrSpend® SF
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fagron.gr Fagron Hellas - Kertus ABEE - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
 Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr

Δήλωση Ευθύνης : Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές 
σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς 
και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δε 
μπορεί να ερμηνευθεί ως ιατρική συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας- ιατροί και φαρμακοποιοί- μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
πληροφορίες και συνιστάται να πράξουν μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με την δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η αποτελε-
σματικότητα κάθε συνταγής είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο παρασκευής του γαληνικού φαρμάκου, την επιλογή του κατάλληλου εργαστηρίου 
παρασκευής ενώ το γαληνικό παρασκεύασμα δε συνιστά ένα τελικό προϊόν που χρήζει αδειοδότησης και αναφοράς στις αρχές. Για τους ανωτέρω 
λόγους η Fagron Hellas-Kertus ABEE δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο παρόν και για οποιαδήποτε παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως προς το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα.


