Καινοτόμα λύση για τη θεραπεία
της ατοπικής δερματίτιδας

Η ατοπική δερματίτιδα/έκζεμα είναι μία από τις πιο κοινές παθολογικές ασθένειες που
αντιμετωπίζουν οι δερματολόγοι. Η θεραπεία της συχνά χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις: τη
φάση έξαρσης (οξεία φάση) και τη φάση της συντήρησης (φάση ύφεσης). Κατά την οξεία φάση,
οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (APIs) κρίνονται απαραίτητες για την θεραπεία της
ασθένειας ενώ κατά τη φάση της ύφεσης, τα μαλακτικά και δερματολογικά συστατικά (DCIs)
αποσκοπούν στην ενυδάτωση και προστασία του δέρματος με σκοπό την αποφυγή μελλοντικής
έξαρσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής φροντίδα του δέρματος σε κάθε φάση,
απαιτείται η μέγιστη δυνατή ευελιξία του δοσολογικού σχήματος κατά τη συνταγογράφηση
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (APIs) και δερματολογικών συστατικών (DCIs).
Tα Fagron Topical Convenience Packs (πακέτα γαληνικής παρασκευής) για τη θεραπεία της
ατοπική δερματίτιδας/εκζέματος είναι ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος
παρασκευής εξατομικευμένων γαληνικών φαρμάκων με ακρίβεια και ασφάλεια. Tα
Convenience Packs προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται για να παρασκευαστούν από το
φαρμακοποιό σταθερά σκευάσματα τοπικής εφαρμογής.

Fagron Advanced Derma Pack HYDROCAV

Tο Fagron Advanced Derma Convenience Pack HYDROCAV (πακέτο γαληνικής παρασκευής) είναι ένας
γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος παρασκευής εξατομικευμένου γαληνικού φαρμάκου για τη
θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας με ακρίβεια και ασφάλεια. Tο Convenience Pack προσφέρει όλα όσα
χρειάζονται για να παρασκευαστεί από το φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής εφαρμογής. To
Fagron Advanced Derma Convenience Pack HYDROCAV περιλαμβάνει προζυγισμένη Hydrocortisone
acetate 1%, προζυγισμένη Dexpathenol 5%, προζυγισμένη Cyanocobalamin 0.07%, προζυγισμένη Arginine
HCL 2.5%, προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Versatile™ Rich, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που
διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.

Πλεονεκτήματα του Fagron Advanced Derma Convenience
Pack HYDROCAV για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας
•
•
•
•
•

Επιτρέπει την εξατομικευμένη θεραπεία με ακρίβεια και ασφάλεια
Εύκολη διαδικασία παρασκευής με απλή προσθήκη και ανάμειξη
Αποδεδειγμένες μελέτες σταθερότητας
Λύση εξοικονόμησης χρόνου
Μέγιστη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη υφή για μέγιστη αποδοχή από τον ασθενή
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