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Προτεινόμενη συνταγή παρασκευής 
εναιωρήματος Omeprazole

Το Omeprazole & SyrSpend® SF Alka Convenience Pack είναι ένας 
γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος παρασκευής σταθερού 
εναιωρήματος ομεπραζόλης με ευχάριστη γεύση, εξασφαλίζοντας την 
υψηλή ακρίβεια δοσολογίας σε κάθε παρασκευή και τη συνέπεια κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Το Omeprazole & SyrSpend® SF Alka 
Convenience Pack περιέχει συνδυασμό μέσου εναιωρήματος SyrSpend® 
SF Alka και της κατάλληλης δραστικής ουσίας που εγγυάται 
φαρμακοτεχνικά σταθερά αποτελέσματα. Η ειδική φόρμουλα του 
SyrSpend® SF Alka  χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά καθιστά το 
εξατομικευμένο φάρμακο κατάλληλο ακόμα και για τη θεραπεία των πιο 
ευάλωτων ομάδων ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

• Επιτρέπει την εξατομικευμένη 
θεραπεία με ακρίβεια της 
δοσολογίας δραστικής ουσίας, 
μέγιστη ασφάλεια και ευχάριστη 
γεύση

• Εύχρηστο, πλήρες πακέτο που 
περιέχει όλα όσα χρειάζονται 
για την παρασκευή γαληνικού 
σκευάσματος με μορφή πόσιμου 
εναιωρήματος χωρίς ανάγκη 
ζυγίσεων

• Απλή διαδικασία παρασκευής τριών σταδίων απευθείας στο 
διαβαθμισμένο περιέκτη

• Αποδεδειγμένη χημική, φυσική και μικροβιολογική σταθερότητα της 
Ομεπραζόλης για 60 ημέρες 1

• Χαμηλή ωσμωτικότητα που ελαχιστοποιεί τη γαστρεντερική δυσφορία 
και διάρροια

• Δεν περιέχει ζάχαρη, αλκοόλη, parabens, σορβιτόλη, γλουτένη, 
χρωστικές ουσίες και είναι χωρίς συντηρητικά και άλλα επιβλαβή ή 
αμφιλεγόμενα συστατικά

• Λύση εξοικονόμησης χρόνου

Omeprazole & SyrSpend® SF 
Alka Convenience Pack.

Η έρευνα πίσω από το Omeprazole & 
SyrSpend® SF Alka Convenience Pack

Για ασθενείς που χρειάζονται διαφορετική 
δοσολογία φαρμάκου από αυτή που 
κυκλοφορεί στην αγορά ή που 
παρουσιάζουν δυσκολία στην 
κατάποση, η παρασκευή ενός 
φαρμάκου σε μορφή πόσιμου 
εναιωρήματος είναι μία συνήθης 
φαρμακευτική πρακτική που 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
πρόκληση σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν περιορισμένες 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τη σταθερότητα του 
παρασκευάσματος. Για την 
αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας, η 
Fagron μελέτησε τη σταθερότητα της 
ομεπραζόλης σε SyrSpend® SF Alka και 
δημοσιεύσε τα αποτελέσματα στο International Journal 
of Pharmaceutical Compounding. Έτσι, τo Omeprazole & SyrSpend® SF 
Alka Convenience Pack είναι βασισμένo σε αποδεδειγμένη μελέτη 
σταθερότητας.

Βρείτε τη μελέτη σταθερότητας εδώ

Rx/
Omeprazole 2 mg/ml
SyrSpend® SF Alka Convenience Pack 200 ml
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