SyrSpend® SF PH4 Cherry

Εξατομίκευση φαρμακοθεραπείας με μορφή πόσιμου
εναιωρήματος

Το μέσο εναιώρησης SyrSpend® SF PH4 Cherry είναι έτοιμο προς χρήση,
ασφαλές και αποτελεσματικό για την παρασκευή πόσιμων φαρμακευτικών
εναιωρημάτων. Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Active Suspending
Technology™ διαθέτει χαμηλό ιξώδες, κατά την ανακίνηση για εύκολη
ομογενοποίηση και υψηλό ιξώδες σε κατάσταση ηρεμίας έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η διατήρηση της διασποράς των σωματιδίων της δραστικής
ουσίας ώστε να εξασφαλίζεται η έτσι η υψηλή ακρίβεια της δόσης και η
συνέπεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας.To μέσο εναιώρησης SyrSpend®
SF PH4 Cherry έχει ευχάριστη γεύση κεράσι και η μέγιστη συμβατότητα του
με ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών το καθιστά ως το πλέον ασφαλές
μέσο για τη διαχείριση της εξατομικευμένης θεραπευτικής δοσολογίας υπό
τη μορφή εναιωρήματος για εύκολη αποδοχή από τον ασθενή. Περιέχει
πλήρως ασφαλή συστατικά που επιτρέπει τη χορήγηση εξατομικευμένης
θεραπευτικής δόσης υπό τη μορφή εναιωρήματος από όλες τις ομάδες
ευάλωτων ασθενών (πχ παιδιά, ηλικιωμένοι).

SyrSpend® SF PH4 Cherry (εναιώρημα)

• Έτοιμο προς χρήση
• Ήπια συντήρηση με χρήση βενζοϊκού νατρίου <0,1%
• Μοναδική φόρμουλα με πλήρως ασφαλή συστατικά
• Ειδική τεχνολογία εναιώρησης για εξασφάλιση της δοσολογίας της
δραστικής ουσίας με ασφάλεια
• Ρυθμισμένο pΗ 4.2 για μέγιστη συμβατότητα
• Μέγιστη συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα δραστικών φαρμακευτικών
ουσιών
• Μελέτες συμβατότητας δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
• Ευχάριστη γεύση κεράσι για απαράμιλλη ανακούφιση του ασθενή
• Διατίθεται σε συσκευασία 473 ml

SyrSpend®SF VS κλασικό μέσο εναιώρησης

Το ξέρατε ότι το SyrSpend® SF διατηρεί ομοιογενή διασπορά της
φαρμακευτικής ουσίας περισσότερο από οποιοδήποτε μέσο εναιώρησης
κυκλοφορεί στην αγορά; Αυτό συμβάλει στην ακρίβεια της δοσολογίας και
ασφάλεια για τον ασθενή.
Για να δείτε το βίντεο κάντε κλικ εδώ

Βρείτε τον πίνακα συμβατότητας των
δραστικών ουσιών
Κάντε κλικ εδώ
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