Occluvan™

Υδρόφιλη βάση αλοιφής

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.

νέο προϊόν

Occluvan™

Υδρόφιλη βάση αλοιφής
• Προστατευτική βάση αλοιφής με ευκολία στην επάλειψη για
μέγιστη αποδοχή από τον ασθενή
• Παρατεταμένη παραμονή στο δέρμα, με εξαιρετικά μαλακτικές και
προστατευτικές ιδιότητες για διατήρηση της φυσικής υγρασίας
του δέρματος
• Ενισχύει τη διείσδυση των ενσωματούμενων συστατικών στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος
• Φιλική προς το δέρμα σύνθεση, απαλλαγμένη από συντηρητικά
• Μοναδική ιδιότητα απορρόφησης ύδατος για ευελιξία στην
παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων
• Συμβατή με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών
Τύπος δέρματος
Ξηρό δέρμα
Πολύ ξηρό δέρμα
Προσβεβλημένο δέρμα

TIP
H Occluvan™ είναι η ιδανική βάση για παρασκευή
εξατομικευμένων σκευασμάτων για τη θεραπεία της
ψωρίασης και της ατοπικής δερματίτιδας.

Εγγραφείτε στη βάση δεδομένων Compounding Matters και
βρείτε εξατομικευμένες συνταγές με την Occluvan™ με έλεγχο
σταθερότητας και βιβλιογραφικές αναφορές.
Κάντε κλικ εδώ

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%

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