Occluvan™
Υδρόφιλη βάση αλοιφής

Fagron
Advanced Derma
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
δερματολογικών παθήσεων
Με το Fagron Advanced Derma, οι
ασθενείς λαμβάνουν μια συνολική λύση
προηγμένης εξατομικευμένης θεραπείας
και δερματολογικής φροντίδας, ως
αποτέλεσμα χαρακτηριστικών όπως:
• Ποικιλία βάσεων για διαφορετικούς
τύπους δέρματος
• Ανάπτυξη βάσεων σύμφωνα με τις
τρέχουσες οδηγίες ασφάλειας και ανοχής
των προϊόντων τοπικής εφαρμογής
• Καταλληλότητα για ασφαλή χρήση από
ευάλωτες, ευαίσθητες επιδερμίδες
• Βέλτιστη συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα
φαρμακευτικών ουσιών (APIs και DCIs)
• Ύπαρξη συνταγολογίου με πληθώρα
συνταγών για εύκολη συνταγογράφηση
και παρασκευή γαληνικών
σκευασμάτων ανταποκρινόμενα στις
εκάστοτε θεραπευτικές ενδείξεις

Συνολική λύση

Occluvan™
Η Occluvan™ είναι μια υδρόφιλη βάση
αλοιφής με μοναδική, καινοτόμα σύνθεση
που παρέχει υψηλή ενυδάτωση της
επιδερμίδας. Αποτελεί ιδανική βάση
παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων
για ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών
ουσιών (APIs και DCIs). Η Occluvan™
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ενισχύει
τη διαπερατότητα των ενσωματούμενων
συστατικών στα βαθύτερα στρώματα της
επιδερμίδας. Αυτή η φιλική προς το δέρμα
βάση αλοιφής είναι ιδανική για εφαρμογή
σε (πολύ) ξηρό και προσβεβλημένο
δέρμα. Είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
τελευταίες επιστημονικές μελέτες αναφορικά
με την ασφάλεια και ανοχή των συστατικών
που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα
τοπικής εφαρμογής. Η Occluvan™ είναι
απαλλαγμένη από επιβλαβή, παρωχημένα
και αμφιλεγόμενα συστατικά.

Πλεονεκτήματα της Occluvan™
• Υδρόφιλη προστατευτική βάση αλοιφής
• Ευκολία στην επάλειψη για μέγιστη αποδοχή
από τον ασθενή
• Παρατεταμένη παραμονή στο δέρμα, με
εξαιρετικές μαλακτικές και προστατευτικές
ιδιότητες για διατήρηση της φυσικής
υγρασίας του δέρματος
• Ενισχύει τη διείσδυση των ενσωματούμενων
συστατικών στα βαθύτερα στρώματα του
δέρματος
• Υποαλλεργικό και μη φαγεσωρογόνο προϊόν
απαλλαγμένο συντηρητικών
• Φιλική προς το δέρμα σύνθεση
• Ιδιαίτερα κατάλληλη για (πολύ) ξηρό και
προσβεβλημένο δέρμα
• Μοναδική ιδιότητα απορρόφησης ύδατος
για ευελιξία στην παρασκευή γαληνικών
σκευασμάτων
• Συμβατή με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών
ουσιών
• Απλή παρασκευαστική διαδικασία 3 σταδίων

Ανακαλύψτε τη συνολική λύση του Fagron
Advanced Derma έχοντας πρόσβαση σε
πληθώρα πηγών πληροφόρησης:
• Το ενημερωτικό φυλλάδιο Fagron
Advanced Derma
• Συνταγολόγιο θεραπευτικών ενδείξεων
• Συνταγολόγιο εντύπων βάσεων
• Συνταγολόγιο πίνακα συμβατότητας
• Έγγραφα ποιότητας
• Βάση δεδομένων Compounding Matters
• Fagron Academy
fagron.gr

Occluvan™
Compounding και βασική φροντίδα δέρματος με τη
χρήση της Occluvan™
To Fagron Advanced Derma προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για:
• Εξατομικευμένη θεραπεία
• Βασική δερματολογική φροντίδα
Εξασφαλίζει τη συνεχή φροντίδα του δέρματος κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης και της φάσης
συντήρησης, ενώ παράλληλα εγγυάται τη μέγιστη αποδοχή από τον ασθενή και τη βέλτιστη
συμμόρφωση με τη θεραπεία για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Προτεινόμενες φαρμακευτικές ουσίες για ενσωμάτωση στην Occluvan™:
API/DCI

Βασικές
συγκεντρώσεις

API/DCI

Βασικές
συγκεντρώσεις

Anthralin/dithranol
Betamethasone dipropionate
Betamethasone valerate
Chamomile extract
Ciclopirox olamine
Clobetasol propionate
Coal tar crude
(pix lithanthracis)

0.05 έως 3%
0.05%
0.025 έως 0.1%
0.5 έως 5%
1%
0.05%
1 έως 10%

Coal tar solution
(liquor carbonis detergens)

5 έως 10%

Cyanocobalamin (vit. B12)
Desonide
Desoximetasone
Dexpanthenol
Diflucortolone valerate
Fluocinolone acetonide

0.07%
0.05 έως 0.1%
0.25%
0.5 έως 5%
0.1 έως 0.3%
0.01 έως 0.1%

Glycerol
Hyaluronic acid
Hydrocortisone
Hydrocortisone acetate
Lidocaine
Menthol
Mometasone furoate
Nicotinamide (vit. B3)
Salicylic acid
Shea butter
Sulfur
Tacrolimus
Tocopherol (vit. E)
Triamcinolone acetonide
Zinc oxide
Zinc sulfate

0.5 έως 20%
0.2 έως 2.5%
0.25 έως 2.5%
0.25 έως 2.5%
0.5 έως 5%
1 έως 3%
0.1%
2 έως 5%
0.5 έως 20%
1 έως 20%
5 έως 10%
0.03 έως 0.5%
0.5 έως 20%
0.025 έως 0.1%
1 έως 40%
1 έως 10%

Βασική φροντίδα δέρματος με τη
Occluvan™
Η καινοτόμα σύνθεση της Occluvan™ είναι
ιδανική για τη βασική φροντίδα (πολύ)
ξηρού και προσβεβλημένου δέρματος.

Παρακαλώ ανατρέξτε στον πίνακα συμβατότητας Fagron Advanced Derma για να βρείτε βέλτιστους συνδυασμούς
βάσεων και φαρμακευτικών ουσιών.

Εξατομικευμένες συνταγές για την Occluvan™
Ψωρίαση

Ψωρίαση

Coal tar solution (liquor
carbonis detergens) 10%
σε Occluvan™

Salicylic acid 5%
Shea butter 10%
σε Occluvan™

Ψωρίαση

Ατοπική δερματίτιδα/
έκζεμα (παιδιά)

Ατοπική δερματίτιδα/
έκζεμα (ενήλικες)

Tacrolimus 0.03%
σε Occluvan™

Tacrolimus 0.1%
σε Occluvan™

Clobetasol propionate 0.05%
σε Occluvan™

Δερματικός ερεθισμός
από χρήση πάνας
Zinc oxide 5%
Dexpanthenol 2%
σε Occluvan™

Ξηρό δέρμα
Πολύ ξηρό δέρμα
Προσβεβλημένο δέρμα

Απλή διαδικασία
παρασκευής 3
βημάτων
1. Υπολογίστε και ζυγίστε τα συστατικά.
2. Μειώστε το μέγεθος των σωματιδίων
της κόνεως και αναμείξτε τη με τον
κατάλληλο διαλύτη για να επιτευχθεί
ομοιογένεια.
3. Γεωμετρικά προσθέστε επαρκή
ποσότητα Occluvan™ ως το τελικό
επιθυμητό βάρος και αναμείξτε καλά.
fagron.gr

Για ιδανική ανάμειξη των στερεών φαρμακευτικών ουσιών (APIs, DCIs) στην Occluvan™, προσθέστε ελάχιστη
ποσότητα ενός εκ των μέσων διαβροχής: νερό, γλυκερόλη ή προπανοδιόλη.

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές σχετικά με τη
χρήση και την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ιατρική
συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας-ιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να το πράξουν
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τη δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

fagron.gr

Fagron Hellas - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr

FAD O C0 4

Μπορείτε να ανατρέξετε στη βάση δεδομένων Compounding Matters στο fagron.gr για επιπλέον συνταγές.

