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Συμβατός συνδυασμός για

Συμβατός συνδυασμός έως%7 ημέρες 14/15 ημέρες 30 ημέρες 60 ημέρες 90 ημέρες Μη συμβατός συνδυασμός

Η Pentravan® είναι βάση κρέμας με πρωτοποριακή O/W σύνθεση που χάρη στη 
λιποσωμική τεχνολογία της βελτιώνει τη διαπέραση των φαρμακευτικών ουσιών. Η 
πρωτοποριακή υδρόφιλη σύνθεση της με τη χρήση ειδικών επιταχυντών βοηθά ώστε 
να απορροφάται εύκολα, αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση και άριστη εφαρμογή 
οδηγώντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε μέγιστα επίπεδα. Η Pentravan® είναι συμβατή 
με ένα ευρύ φάσμα ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (APIs) και δερματολογικών 
συστατικών (DCIs). Τα APIs και DCIs που δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων. Όταν 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μελέτης για ένα συγκεκριμένο API ή DCI, συνιστάται 
ο φαρμακοποιός να ορίζει κατάλληλη ημερομηνία χρήσης (BUD) με βάση εσωτερικά 
πρωτόκολλα, ανάλυση κινδύνου ή οδηγίες από επίσημες φαρμακοποιίες.

API/DCI Βασικές συγκεντρώσεις Σταθερότητα

Alpha-lipoic acid 3.0% έως 5.0%

Amitriptyline Hydrochloride 0.5% έως 2.0% 0.5%  / 2.0% 

Buspirone Hydrochloride 2.50%

Baclofen 1.0% έως 5.0%

Capsaicin 0.75% έως 1%

Clomipramine Hydrochloride 5.0% έως 7.5%

Chrysin 3.0% έως 15%

Cyclobenzaprine Hydrochloride 0.5% έως 2.0%

Danazol 10%

Diclofenac sodium 5% έως 20% 5% 

Diltiazem Hydrochloride 5.0% έως 7.5%

Estradiol 0.01% έως 2%

Estradiol(E2)+ Estriol(E3)+ 
Progesterone (P4)

0.05% E2 + 0.05% E3 + 0.5% P4 έως 
1% E2 + 1% E3 + 5% P4

Estriol 0.05% έως 2%

Estrone 0.1% έως 1%

Gabapentin 6.0%

GABA 
(Gamma-aminobutyric acid) 3.3%

Gestrinone 0.25% έως 0.5%

Glutathione 2.0%

5-Hydroxytryptophan 1.0% έως 3.0%

Ibuprofen 2.0% έως 20.0% 2.0%

Ketamine Hydrochloride 2.0% έως 10.0%

Ketoprofen 2.0% έως 20.0%

Lavender essential oil 0.5%

Lidocaine (base) 2.0% έως 10.0% 2.0% 
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API/DCI Βασικές συγκεντρώσεις Σταθερότητα

L-theanine 3.3%

Metformin Hydrochloride 10.0%

Methimazole 1.0% έως 5.0%

Menthol 1.0% έως 5.0% 1.0% 

Methyl salicylate 5.0% έως 15.0% 5.0% 

Metronidazole 1.0% έως 2.0%

Miodesin® 8.5% έως 17% 8.5% 

Nifedipine 0.5% έως 10%

Nimesulide 2.0%

Pentoxifylline 3.0% έως 5.0%

Pinus pinaster dry extract 5.0%

Piroxicam 5.0% έως 10%

Progesterone 1.0% έως 20.0%

Resveratrol (Trans-resveratrol) 1.0% έως 5.0%

Saw palmetto dry extract 2.0%

Sildenafil citrate 1.0%-5.0%

SiliciuMax® liquid 30%

Tadalafil 0.2% έως 4%

Tea Tree oil (Melaleuca alternifolia oil) 1% έως 3%

Testosterone 0.5% έως 20%

Tranexamic acid 3.0% έως 5.0%
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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 ή ευθύνη 
ως προς το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα.


