Fagron Advanced Derma
Πίνακας συμβατότητας

Τύποι δέρματος

Λεζάντα
Συμβατός συνδυασμός για

Λιπαρό δέρμα

14/15 ημέρες

Κανονικό δέρμα

Ξηρό δέρμα

Πολύ ξηρό δέρμα

Προσβ. δέρμα

Ευαίσθητο δέρμα

30 ημέρες

OCCLUVAN™

60 ημέρες

Συνιστώμενος συνδυασμός

%

VERSATILE™
RICH

VERSATILE™

NOURIVAN™
ANTIOX

FITALITE™

SERAQUA™

SOLYDRA™

ESPUMIL™

Βασικές συγκεντρώσεις

90 ημέρες

EMOLIVAN™

Μέγιστη συμβατότητα
Συνδυασμός που δε
συνίσταται
Συνδυασμός χωρίς μελέτη
συμβατότητας

API/DCI
Alfatradiol (17α-estradiol)

0.025 έως 0.05%

Aloe vera extract

0.5 έως 10%

Alpha bisabolol

0.5 έως 5%

Ammonium lactate

1 έως 12%

Anthraline/dithranol

0.05 έως 3%

Arginine HCl

2.5%

Ascorbic acid (vit. C)

5 έως 15%

Azelaic acid

10 έως 20%

Benzoyl peroxide

2.5 έως 10%

Benzyl benzoate

25%

Betamethasone dipropionate

0.05%

Betamethasone valerate

0.025 έως 0.1%

Caffeine

1 έως 2%

Chamomile extract

0.5 έως 5%

Ciclopirox olamine

1%

Clindamycin HCl

1 έως 3%

Clobetasol propionate

0.05%

Clotrimazole

1 έως 2%

Coal tar crude (pix lithanthracis)

1 έως 10%

Coal tar solution (LCD)

5 έως 20%

Cyanocobalamin (vit. B12)

0.07%

Desonide

0.05 έως 0.1%

Desoximetasone

0.25%

Dexpanthenol

0.5 έως 5%

Diclofenac sodium

3%

Diflucortolone valerate

0.1 έως 0.3%

Erythromycin

0.5 έως 4%

Finasteride

0.1%

Fluocinolone acetonide

0.01 έως 0.1%

Glycerol

0.5 έως 20%

Glycolic acid

5 έως 15%

Hyaluronic acid

0.2 έως 2.5%

Hydrocortisone

0.25 έως 2.5%

Hydrocortisone acetate

0.25 έως 2.5%

Hydroquinone

2 έως 10%

Ketoconazole

2%

Kojic acid

1 έως 4%

Lactic acid

1 έως 20%

Latanoprost

0.005%

Lidocaine

0.5 έως 10%

Lidocaine HCl

0.5 έως 5%

Melatonin

0.0033 έως 0.1%

Menthol

1 έως 3%

Metronidazole

0.5 έως 3%

Minoxidil

2 έως 5%

Mometasone furoate

0.1%

Nicotinamide (vit. B3)

2 έως 5%

Permethrin

5 έως 15%

Prostaquinon™

3%

Resorcinol

15%

Retinol (vit. A)

0.4%

Salicylic acid

0.5 έως 20%

Shea butter

1 έως 20%

Sodium hyaluronate

1%

Sulfur

5 έως 10%

Tacrolimus

0.03 έως 0.5%

Tetracycline HCl

2 έως 3%

Tocopherol (vit. E)

0.5 έως 20%

Tretinoin (vit. A acid)

0.01 έως 0.1%

Triamcinolone acetonide

0.025 έως 0.1%

Urea

5 έως 40%

Zinc oxide

1 έως 40%

Zinc sulfate

1 έως 10%
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Μπορείτε να επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων Compounding Matters στο fagron.gr για να έχετε πρόσβαση σε βάση δεδομένων συνταγών και επιπλέον πληροφορίες για οδηγίες παρασκευής και
συνθήκες αποθήκευσης.
Ο πίνακας συμβατότητας είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε από ιατρούς και φαρμακοποιούς για να σας διευκολύνει να αναζητήσετε τους βέλτιστους συνδυασμούς μεταξύ των γαληνικών βάσεων Fagron Advanced
Derma και των διάφορων φαρμακευτικών ουσιών, όπως είναι οι δραστικές ουσίες (APIs) και τα δερματολογικά συστατικά που βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος (DCIs). Ο πίνακας περιλαμβάνει ένα μεγάλο
αριθμό των κύριων APIs και DCIs που χρησιμοποιούνται στην δερματολογία. Ο πίνακας συμβατότητας άλλα και η δωρεάν βάση δεδομένων συνταγών Compounding Matters υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας να
ανακαλύψουν θεραπευτικές επιλογές. APIs και DCIs που δεν συμπεριλαμβάνονται και στις δύο πηγές πληροφορίας μπορούν επίσης να σχηματίσουν ένα σταθερό γαληνικό παρασκεύασμα ώστε να βελτιώσει την άνεση
και συμβατότητα του ασθενή με τη φαρμακοθεραπεία. Περαιτέρω συνδυασμός δραστικών σε μια βάση είναι εφικτή με σκοπό την εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας, ενώ η εταιρεία έλεγχει διαρκώς τους επιθυμητούς
συνδυασμούς από τους επιστήμονες υγείας με σκοπό τη σταθερότητα του τελικού σκευάσματος. Όταν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία μελέτης συμβατότητας για ένα συγκεκριμένο API/DCI, προτείνεται ο
φαρμακοποιός να υπολογίσει την ημερομηνία λήξης του γαληνικού παρασκευάσματος με βάση εσωτερικά πρωτόκολλα, την ανάλυση ρίσκου ή τις οδηγίες όπως επιτάσσει οποιαδήποτε αναγνωρισμένη φαρμακοποιία.

Fagron Advanced Derma
Leading advanced dermatological care

Πίνακας συμβατότητας

Fagron Advanced Derma
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 αποτελεσματικότητα 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 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.
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Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

