
Λύση στη χορήγηση 
φαρμάκων μέσω της 
στοματικής οδού  

Η Fagron προσφέρει ένα πλήρες εύρος 
προϊόντων για χορήγηση φαρμάκων μέσω 
της στοματικής οδού ιδιαίτερα για ασθενείς 
των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται 
από τα εμπορικώς διαθέσιμα πόσιμα φαρμα-
κευτικά προϊόντα. Το MediSpend™ είναι ένα 
βοήθημα για τη λήψη δισκίων και καψακίων. 
Το SyrSpend® SF είναι ένα υγρό πόσιμο μέσο 
εναιώρησης για την παρασκευή πόσιμων 
γαληνικών φαρμάκων. Ανακαλύψτε τις λύσεις 
που προσφέρει η Fagron ανατρέχοντας σε:
• Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προτεινό-

μενες λύσεις της Fagron για τη χορήγηση 
φαρμάκων μέσω της στοματικής οδού  

• Ενημερωτικά φυλλάδια βάσεων
• Πίνακας συμβατότητας
• Έγγραφα ποιότητας
• Βάση δεδομένων Compounding Matters
• Fagron Academy
• Συνολικό δέντρο αποφάσεων
fagron.gr

Λύση στη χορήγηση φαρμάκων μέσω της στοματικής οδού

MediSpend™
Ένα άτομο καταπίνει περίπου δύο φορές 
το λεπτό, συνήθως χωρίς να το σκέφτεται. 
Παρόλο που η κατάποση αποτελεί μια 
φυσική διαδικασία για τους περισσότερους 
ανθρώπους, πολλοί ασθενείς συχνά 
παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάποση.

Οι λύσεις της Fagron για χορήγηση στερεών 
φαρμακοτεχνικών μορφών μέσω της 
στοματικής οδού παρέχουν στους ιατρούς 
και φαρμακοποιούς εξατομικευμένες λύσεις 
για τους ασθενείς τους. Το MediSpend™ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει στη χορήγηση των ακέραιων 
δισκίων/καψακίων, καθώς επίσης και 
θρυμματισμένων δισκίων ή ανοιγμένων 
καψακίων. Το MediSpend™ είναι ένα προϊόν 
με βάση το άμυλο, διαθέτει μία ελαφρώς 
παχύρρευστη υφή με γεύση λεμονιού, και 
έχει την ικανότητα να λιπαίνει το φάρμακο 
προσφέροντας βέλτιστη άνεση για τη 
διαχείριση της δόσης από τον ασθενή.

MediSpend™ 

Ιατροτεχνολογικό προϊόν 
κατηγορίας Ι  

Το MediSpend™ είναι ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν κατηγορίας I στην Ευρώπη και 
διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή.

Αναπτύχθηκε για 
συγκεκριμένο σκοπό
Το MediSpend™ έχει 

αναπτυχθεί αποκλειστικά με σκοπό να 
βοηθήσει στην πρόσληψη πόσιμων 
φαρμάκων. Το MediSpend™ είναι συμβατό 
με ένα ευρύ φάσμα φαρμάκων.

Οφέλη του MediSpend™

Γεύση
Το MediSpend™ έχει 
ευχάριστη γεύση και 
παρέχει άνεση στον ασθενή 

και ενίσχυση της συμμόρφωσης 
στη θεραπεία. Το MediSpend™ δεν 
περιέχει αμφιλεγόμενα συστατικά για 
εναιωρήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της αιθανόλης, της ζάχαρης, της 
λακτόζης, ή της γλουτένης. Το 
MediSpend™ είναι κατάλληλο για άτομα 
ηλικίας 2 ετών και άνω, με δυνατότητα 
εκούσιας κατάποσης.

Πρακτικό  
Είναι συσκευασμένο σε φιάλη 
χωρητικότητας 1L με αντλία για 
ευκολία στη χρήση και δεν 
απαιτεί φύλαξη στο ψυγείο.
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MediSpend™ τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
Εμφάνιση Παχύρρευστο λευκό 

ημιδιαφανές σιρόπι
Γεύση Λεμονιού
Ιξώδες Ελαφρώς παχύρρευστη υφή
Ποσότητα 1L
Συσκευασία Εύκολη στη χρήση φιάλη με 

αντλία που διανέμει με 
ακρίβεια 5 ml ανά πάτημα 

Συνθήκες 
φύλαξης

Φυλάσσεται σε συνθήκες 
θερμοκρασίας 4-25 °C.

Διάρκεια ζωής 3 έτη, 1 έτος μετά το άνοιγμα
Συστατικά Κεκαθαρμένο ύδωρ, 

τροποποιημένο άμυλο, 
γεύση λεμονιού, κιτρικό 
νάτριο, κιτρικό οξύ, 
σουκραλόζη, βενζοϊκό νάτριο 
(<0,1%), μηλικό οξύ, 
σιμεθικόνη

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.

Οδηγίες χρήσης

* Κατά το θρυμματισμό των δισκίων ή το άνοιγμα των καψακίων, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου (PIL) 
ή/και να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

** Ολοκληρώστε πίνοντας νερό εάν αυτό συνιστάται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου (PIL).

Βήμα 1.  
Τοποθετήστε το φάρμακο σε ένα κουτάλι, 
θρυμματίστε το δισκίο ή ανοίξτε το 
καψάκιο μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο.*

Βήμα 2.  
Προσθέστε 10 ml (δύο αντλήσεις) του 
MediSpend™ στο κουτάλι καλύπτοντας το 
φάρμακο.

Βήμα 3.   
Πιείτε το φάρμακο και ολοκληρώστε τη 
λήψη πίνοντας νερό.**

Το MediSpend™ είναι ιδανικό για 
τους ακόλουθους ασθενείς:

* Για ασθενείς με σοβαρή δυσφαγία 
και ασθενείς διασωληνομένους με 
καθετήρα εντερικής σίτισης, οι ιατροί 
και φαρμακοποιοί μπορούν να 
παραπεμφθούν στο SyrSpend® SF , 
μίας σειράς μέσων εναιώρησης για την 
παρασκευή γαληνικών φαρμάκων σε 
μορφή πόσιμου εναιωρήματος. Ασθενείς 
που χρειάζονται προσαρμογή της δόσης 
και ασθενείς με αλλεργία ή δυσανεξία σε 
έκδοχα πρέπει επίσης να κατευθύνονται 
στη χρήση του SyrSpend® SF.

Ασθενείς με δυσφαγία*


