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Vážení obchodní partneři,

opět jsme vycházeli vstříc Vašim podnětům a připomínkám. Naše 
E-novinky vám přinášejí informace o nových produktech, které 
jsme zařadili do našeho sortimentu od října. Věříme, že rozšíření 
našeho stálého sortimentu bude pro Vás přínosem.

Záleží nám na Vaší spokojenosti!

TTěšíme se na spolupráci s Vámi
Magistraliter pharma tým

Novinky



Acidum boricum 3,0 g  Aqua purificata ad 100,0 g

Čirá bezbarvá tekutina určena k zevnímu použití, neapliko-
vat do očí! Borová voda má mírný antimikrobiální a kerato-
plastický účinek. Používá se zejména k obkladům (2-3x 
denně na 15-20 minut).Nevhodné používat u dětí do 10 
let. Uchovávat při teplotě 15-25 °C, chránit před světlem.

Acidi borici solutio 3%

Acidum phospohoricum 85% 12,0 g  Solutio methylrosani-
linii chlor 0,5% q.s.  Silica colloidalis anhydrica 1,8 g Aqua 
purificata ad 20,0 g

Leptací gel pro zubaře na leptání korunek. 
Obalový materiál je injekční  stříkačka 20ml nebo RD lé-
kovka (dle přání zákazníka).

Leptací gel

Phenylis salicylas 3,0g Levomentholum 1,0g Tinctura my-
rrhae 2,5g Ethanolum 96% 38,5g Aqua puruficata 5,0g

Popis: Roztok pro přípravu kloktadla.
Balení: Skleněná tmavá lékovka s kapacím uzávěrem.

Salolové kloktadlo

Acidum boricum 4,0 g Glycerolum 85% 8,0 g Aqua purifi-
cata ad 200,0 g

Vodný 2% roztok kyseliny glycerinborité o slabě kyselém 
pH. Používá se jako antiseptikum a antipruriginosum, při 
folikulitidách, akutních mokvavých ekzémech, k ošetřování 
kůže v okolí bércových vředů. 
SA= sine antimicrobico, bez antimikrobní přísady !!!! 
Vhodné pro pacienty alergické na parabeny.

Solutio Jarisch 
sine parabenis

Dexpanthenolum 1,8 g Tocoferol alfa acetas 0,45 g Acidum lac-
ticum 0,9 g Natrii (S)-lactatis solutio 3,6 g Dimeticonum 200 
4,5g Infadolan unguentum 30,0 g Aqua purificata 9,0 g 
Cutilan ad 90,0 g

Krém s obsahem vitaminů. Vhodný k ošetřování mírně 
suché až suché pokožky. Podpůrný prostředek při léčbě 
atopického ekzému, doplňková léčba např. při terapii korti-
kosteroidy. Přípravek je vhodný pro časté, každodenní pou-
žití. Přípravek je vázán lékařským předpisem.

Vitamínová mast 
s Cutilanem

Carbethopendecinium bromid 0,06g, Aqua pro inj. 1,0g 
Cremor basalis ad 30,0g

Antiseptický krém s obsahem septonexu. Lze použít na 
menší povrchové infikované rány a vředy a povrchová kožní 
infekční ložiska,  pro dospělé i děti od 1 roku. 
Obal: Plastový šroubovací kelímek

Septonexový krém

Carbethopendecinium bormid 0,06g, Natrium dihydorgen-
phosphas dihydricus, Dinatrii phosphas dodecahydricus, 
Dinatrii edetas, Aqua pro injectione ad 10,0g

Mukophar nosní kapky

Nosní kapky s obsahem antibiotika, dekongescentu, 
kortikoidu a antiseptické složky. Kapky připravujeme 
z farmaceutických surovin. Vázané lékařským předpi-
sem. 
Obal: SANO  lékovka, papírová krabička

Nosní kapky obsahující povrchově aktivní antiseptikum 
vhodné k  podávání při dezinfekci sliznic horních cest dý-
chacích. Lze použít u chronických  zánětů  nosní sliznice, 
nosohltanu a vedlejších nosních dutin, pokud nejsou prová-
zeny zvýšenou sekrecí hlenu nebo pokud zduřená sliznice 
neucpává nosní průduchy. Jsou vhodné  k doléčení akut-
ních zánětů nosní sliznice. Obal: SANO lékovka, nosní sprej

Nosní kapky NEO-BENDOVY S 
HYDROCORTISONEM

Neomycini sulfas 0,05g, Sol. mucoseptonexi  2,2g, Sol. xylo-
metazolini 0,1% 5,0g, Hydrocortisoni acetas 0,025g, Natrii 
chloridum sol. isoton. ad 10,0 g
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