
SyrSpend® SF Convenience Packs
Καινοτόμα πακέτα γαληνικής παρασκευής

Τα SyrSpend® SF Convenience Packs (πακέτα γαληνικής 
παρασκευής) είναι ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος 
παρασκευής σταθερού εναιωρήματος δραστικής ουσίας με 
ευχάριστη γεύση, εξασφαλίζοντας την υψηλή ακρίβεια δοσολογίας 
σε κάθε παρασκευή και τη συνέπεια κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. 

Τα SyrSpend® SF Convenience Packs περιέχουν συνδυασμό 
μέσου εναιωρήματος SyrSpend® SF και της κατάλληλης δραστικής 
ουσίας που εγγυάται φαρμακοτεχνικά σταθερά αποτελέσματα. 
Η ειδική φόρμουλα του SyrSpend® SF χωρίς ζάχαρη καθιστά το 
εξατομικευμένο φάρμακο κατάλληλο ακόμα και για τη θεραπεία 
των πιο ευάλωτων ομάδων ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των 
νεογνών.

Πλεονεκτήματα των SyrSpend® SF Convenience Packs:
• Επιτρέπουν την εξατομικευμένη θεραπεία με ακρίβεια δοσολογίας 

δραστικής ουσίας, μέγιστη ασφάλεια και ευχάριστη γεύση
• Εύχρηστα, πλήρη πακέτα που περιέχουν όλα όσα χρειάζονται για 

την παρασκευή του γαληνικού σκευάσματος σε μορφή πόσιμου 
εναιωρήματος χωρίς ανάγκη ζυγίσεων

• Απλή διαδικασία παρασκευής τριών σταδίων απευθείας στο 
διαβαθμισμένο περιέκτη

• Αποδεδειγμένες μελέτες σταθερότητας της δραστικής ουσίας στη 
βάση εναιώρησης SyrSpend® SF

• Χαμηλή ωσμωτικότητα που ελαχιστοποιεί τη γαστρεντερική 
δυσφορία και διάρροια

• Δεν περιέχουν ζάχαρη, αλκοόλη, parabens, σορβιτόλη, γλουτένη, 
χρωστικές ουσίες και άλλα επιβλαβή ή αμφιλεγόμενα συστατικά

• Λύση εξοικονόμησης χρόνου 

• Μειωμένο κόστος διατήρησης αποθέματος φαρμακευτικών ουσιών 
αφού στο πακέτο περιλαμβάνονται όλες οι ουσίες και ο τελικός 
περιέκτης για κάθε παρασκευή

Εξατομικευμένη τοπική θεραπεία με ακρίβεια και ασφάλεια 
Μία φαρμακοτεχνική μορφή για ενηλίκους δε συνεπάγεται ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά ή πολύ περισσότερο για 
νεογνά. Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν λίστες εκδόχων που 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα παιδιά και νεογνά. Με απλή 
διαδικασία προσθήκης της προζυγισμένης δραστικής ουσίας και του 
κεκαθαρμένου ύδατος (aqua purificata) στο μπουκάλι του SyrSpend® 
SF δύναται το πόσιμο εναιώρημα να είναι έτοιμο σε λίγα μόνο λεπτά. 
Τα SyrSpend® SF πακέτα γαληνικής παρασκευής είναι μία ασφαλής 
λύση εξοικονόμησης χρόνου για παρασκευή εναιωρήματος από την 
οποία επωφελούνται φαρμακοποιοί, ιατροί και ασθενείς.

Τα SyrSpend® SF Convenience Packs είναι πλήρη πακέτα γαληνικής 
παρασκευής που περιέχουν όλα όσα χρειάζονται για την παρασκευή 
ενός πόσιμου εναιωρήματος δραστικής ουσίας σε SyrSpend® SF:
• Προζυγισμένη(ες) δραστική(ες) ουσία(ες) 
• SyrSpend® SF σε διαβαθμισμένο περιέκτη
• Σύριγγα εναιωρήματος
• Ακροφύσιο σύριγγας
• Πρόσθετο προσαρμογέα φιάλης
• Οδηγίες παρασκευής 
• Οδηγίες καθαρισμού: σύριγγας & ακροφυσίου

www.fagron.gr



Τα SyrSpend® SF Convenience Packs είναι πλήρη πακέτα γαληνικής παρασκευής που περιέχουν όλα όσα χρειάζονται για την παρασκευή ενός 
πόσιμου εναιωρήματος δραστικής ουσίας σε SyrSpend® SF και επιτρέπουν τη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπευτικής δόσης υπό τη μορφή 
εναιωρήματος για εύκολη αποδοχή από τον ασθενή. 
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SyrSpend® SF Convenience Packs

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. 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.

Διαθέσιμα SyrSpend® SF Convenience Packs

Το πακέτο γαληνικής παρασκευής 
(convenience pack) περιέχει SyrSpend® SF 
(ξηρή σκόνη) σε διαβαθμισμένο περιέκτη, 
προζυγισμένη δραστική(ες) ουσία(ες) σε 

SyrSpend® SF convenience packs

CONVENIENCE PACKS ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Ρυθμισμένο pΗ 4.2 για μέγιστη 
συμβατότητα

• Ήπια συντήρηση με χρήση σορβικού οξέος 0,2%
• Προζυγισμένη ξηρή σκόνη για την 

παρασκευή 100 ml ή 200 ml γαληνικού 
φαρμάκου σε μορφή εναιωρήματος

• Κατάλληλο για χρήση και σε νεογνά

•  Ρυθμισμένο pΗ >7 για μέγιστη συμβατότητα με 
δραστικές ουσίες ασταθείς σε όξινο περιβάλλον

•  Δεν περιέχει συντηρητικά
•  Προζυγισμένη ξηρή σκόνη για την παρασκευή 

100 ml ή 200 ml γαληνικού φαρμάκου σε μορφή 
εναιωρήματος

• Κατάλληλο για χρήση και σε νεογνά

SyrSpend® SF PH4 NEO (ξηρή σκόνη, 
για παρασκευή εναιωρήματος)

SyrSpend® SF Alka (ξηρή σκόνη, για 
παρασκευή εναιωρήματος)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ

μορφή κόνεως, σύριγγα εναιωρήματος, ακροφύσιο σύριγγας, 
πρόσθετο προσαρμογέα φιάλης, οδηγίες παρασκευής και οδηγίες 
καθαρισμού: σύριγγας & ακροφυσίου

Κύρια ονομασία Εναλλακτική ονομασία Κωδικός Συγκέντρωση Συσκ. Γεύση Παράγοντας 
συντήρησης

Captopril 0.8 mg/ml 
SyrSpend® SF pack 100 ml

Captopril & SyrSpend® SF PH4 NEO 
Convenience Pack

72-00-108 0.8 mg/ml 100 ml Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό

Nitrofurantoin 2 mg/ml 
SyrSpend® SF pack 100 ml

Nitrofurantoin & SyrSpend® SF PH4 
NEO Convenience Pack

72-00-093 2 mg/ml 100 ml Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό

Omeprazole 2 mg/ml 
SyrSpend® SF pack 200 ml

Omeprazole & SyrSpend® SF Alka 
Convenience Pack

72-00-026 2 mg/ml 200 ml Ουδέτερη 
γεύση

Χωρίς 
συντηρητικά

Prednisolone sodium phosphate
1.5 mg/ml SyrSpend® SF pack 
100 ml

Prednisolone sodium phosphate & 
SyrSpend® SF PH4 NEO Convenience 
Pack

72-00-126 1.5 mg/ml 100 ml Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό

Propranolol hydrochloride 1 mg/ml 
SyrSpend® SF pack 100 ml ή 200 ml

Propranolol hydrochloride & 
SyrSpend® SF PH4 NEO Convenience 
Pack

72-00-004
72-00-002

1 mg/ml 100 ml
200 ml

Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό

Spironolactone 1 mg/ml  
SyrSpend® SF pack 
100 ml ή 200 ml

Spironolactone & SyrSpend® SF 
PH4 NEO Convenience Pack

72-00-109
72-00-132

1 mg/ml
1 mg/ml

100 ml
200 ml

Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό

Spironolactone & 
hydroclorothiazide & SyrSpend® SF 
pack 100 ml

Spironolactone & hydroclorothiazide 
& SyrSpend® SF PH4 NEO 
Convenience Pack

72-00-110 5 mg/ml
5 mg/ml

100 ml Ουδέτερη 
γεύση

Ήπιο 
συντηρητικό


