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Vážení obchodní partneři,

dovolte nám popřát Vám šťastné a veselé Vánoce, plné radosti, 
klidu, splněných přání, milých rodinných setkání a kouzelných 
okamžiků.

Zároveň bychom Vám chtěli představit naše prosincové novinky.

Těšíme se na spolupráci s Vámi
MagistMagistraliter pharma tým

Novinky



Paraformaldehyd 1,96g, Lidocaini hydrochloridum 1,52g, 
Thymolum 0,088g, Caryophylli etheroleum 0,216g, Balsa-
mum peruvianum 0,132g

Bezarzenová prostředek na devitalizaci pulpy. Rychle 
působí a zmírňuje bolest. Přípravek je v pastovité formě, 
která umožňuje snadnou aplikaci.

Pulpodent

Levomentholum 0,09 g, Natrii benzoas 0,47 g, Natrii hydro-
genocarbonas 9,35 g, Natrii chloridum 18,69 g, Natrii per-
boras hydricus 1,40 g

Inhalační směs slouží k přípravě inhalačního roztoku.
Inhalační roztok pomáhá zkrátit léčbu a snížit riziko kom-
plikací při rýmě a nachlazení, onemocněních horních cest 
dýchacích, při suchém i vlhkém kašli.

Inhalační směs

Helianthi oleum 10,0 g, Calcii hydroxidi solutio 20,0 g, Synder-
man 70,0 g

Mast vhodná k ošetřování mírně suché až suché pokožky. 
Podpůrný prostředek při léčbě atopického ekzému, doplň-
ková léčba např. při terapii kortikosteroidy. Přípravek je 
vhodný pro časté, každodenní použití.

Mast  SY-HEL-AC  

Carbethopendecinii bromidum 0,06 g, Zinci oxidum 2,25 g, 
Talcum 2,25 g, Synderman 25,44 g

Antiseptická pasta s obsahem septonexu.
Lze použít na menší povrchové infikované rány a vředy a 
povrchová kožní infekční ložiska, pro dospělé i děti od 1 
roku.

Septonexová pasta

ml

Benzocainum 4,0 g Aurantii dulcis pericarpii etheroleum 
0,08 g Saccharinum natricum 0,04 g Macrogolum 300 9,0 g 
Macrogolum 4000 7,0 g

Benzokainová makrogolová 
mast 20%

Oční kapky s desinfekčním a andstringentním účin-
kem. 
Terapeuticka indikace: konjunktivitida. 

Využívá se stomatologii k povrchovému znecitlivění slizni-
ce a dásně před drobnými chirurgickými výkony. Vázáno lé-
kařským předpisem. Mast se dodává v unguátorovém ke-
límku nebo tub

Argenti diacetyltannatis albu-
minati oculoguttae 3%  

Argenti diacetyltannas albuminatus 0,3 g, Kalii nitras 0,073 
g, Thiomersalum 0,0002 g, Aqua pro injectione ad 10,0 g

ilustrační foto


