
SyrSpend® SF concept
Superieure Suspensie Technologie



Inleiding

Commercieel beschikbare medicatie 
en doseringsvormen voldoen dikwijls 
niet aan de behoeften en noden van 
patiënten. Kinderen en ouderen hebben 
vaak slikproblemen en doseringen kunnen 
variëren naargelang het lichaamsgewicht, 
een onvolgroeid of aangetast metabolisme 
en een verhoogd risico op bijwerkingen. 
In sommige gevallen zijn aangepaste 
doseringen  en een zorgvuldige selectie 
van vehikels en hulpmiddelen vereist 
voor de behandeling van kwetsbare 
patiëntengroepen zoals baby’s, kinderen, 
ouderen, patiënten met neurologische 
problemen en patiënten die resistent zijn 
tegen bepaalde medicatie. 

In deze gevallen vereenvoudigt een 
vloeibare orale doseringsvorm de 
toediening, laat een individuele en flexibele 
dosering toe en vermijdt  metabolische 
complicaties en bijwerkingen. Magistrale  
bereidingen, zoals suspensies zijn daarom 
van essentieel belang voor patiënt-
specifieke oplossingen. Ondanks alles 
blijft het bereiden van suspensies een 
uitdaging. De apotheker-bereider is niet 
enkel verantwoordelijk voor het leveren van 
een aangename en smaakvolle bereiding 
waarbij een accurate dosering verzekerd 
wordt gedurende de hele behandeling.  
Hij moet eveneens de veiligheid garanderen 
ten opzichte van kwetsbare patiënten en de 
bijwerkingen minimaliseren bij zowel kort 
als langdurig gebruik. 
Dankzij SyrSpend® SF biedt Fagron unieke 
vehikels aan voor het bereiden van 
suspensies. De unieke eigenschappen van 
SyrSpend® SF zijn te danken aan:  
• Actieve Suspensie Technologie
• Ingrediënt veiligheid 
• Superieure verenigbaarheid
• Uniek patiëntcomfort 
• Efficiëntie 
• Farmaceutische kwaliteit

Het resultaat is een superieur suspensie 
vehikel, dat accurate doseringen en 
stabiliteit gedurende de behandeling 
garandeert. SyrSpend® SF is geschikt voor 
de meest kwetsbare patiënten dankzij 
de veilige ingrediënten en optimaliseert 
eveneens de farmaceutische stabiliteit en 
houdbaarheid van elke bereiding. Door 
gebruik te maken van SyrSpend® SF worden 
medicatiefouten bij het voorschrijven, 
bereiden en toedienen vermeden en wordt 
een bereiding verkregen met aangename 
smaak op maat van elke patiënt. Dankzij 
productie  volgens Good Manufacturing 
Practices (GMP) en dankzij gebruik van 
farmaceutisch geteste ingrediënten, wordt 
een superieure farmaceutische kwaliteit 
gegarandeerd. 

Als de enige wereldwijde, one-stop-
oplossing voor het farmaceutisch bereiden, 
levert Fagron innovatieve concepten en 
oplossingen die beantwoorden aan de 
specifieke noden en individuele behoeften 
van de apotheker-bereiders over de hele 
wereld. SyrSpend® SF draagt bij tot het 
versterken van de samenwerking tussen 
voorschrijvers en apotheker-bereiders, 
door ondersteuning en gebruiksklare 
oplossingen aan te bieden. Patiënten krijgen 
gegarandeerd de beste orale vloeibare 
therapie en zorg op maat. 
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Superieure Suspensie Technologie 
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FARMACEUTISCHE KWALITEIT
GMP geproduceerd met farmaceutisch  

               geanalyseerde ingrediënten
Alle Fagron vehikels hebben een strenge farmaceutische evaluatie 
ondergaan inzake ingrediëntintegriteit en algemene efficiëntie. 
Productie vindt plaats in GMP gecertificeerde faciliteiten. Dit 
resulteert in de superieure en  kwaliteitsvolle farmaceutische zorg 
die verwacht wordt van een globale marktleider in compounding.

De zes superieure principes  
van SyrSpend® SF 

SyrSpend® SF biedt unieke vehikels aan voor het bereiden van orale vloeibare medicatie. Het unieke van SyrSpend® SF is gebaseerd op zes 

superieure principes:

1 
ACTIEVE SUSPENSIE TECHNOLOGIE
Accurate en veilige dosering gedurende de  

     volledige behandeling
De Fagron Actieve Suspensie Technologie heeft unieke reologische 
eigenschappen. Superieure thixotropie en pseudoplasticiteit 
verhinderen het uitzakken van de actieve farmaceutische 
ingrediënten (API’s) en verhogen homogenisatie bij iedere 
toediening. Dit verbetert niet alleen de verdeling van verschillende 
API’s in de suspensie, maar garandeert de voorschrijver, apotheker 
en patiënt een accurate en consistente dosering gedurende de 
volledige behandeling.

4 
UNIEK PATIËNTENCOMFORT 
Aangename smaak, eenvoudig toe te dienen

Zelfs zonder toegevoegde smaakstof heeft SyrSpend® SF een 
aangename smaak. Het heeft een unieke stroperige, lichte textuur 
en heeft een aangenaam gevoel in de mond. SyrSpend® SF vehikels 
laten een eenvoudige toediening toe en zijn bovendien geschikt 
voor toediening via nasogastrische sondes.

5 
EFFICIËNTIE
Vermindert onjuistheden en garandeert  

         economisch bereiden 
SyrSpend® SF is een gebruiksklaar product dat enkel de dispersie 
van API’s vereist. Grondstoffen, gebroken tabletten of de inhoud 
van capsules kunnen verwerkt worden. SyrSpend® SF is heel 
eenvoudig in gebruik, hierdoor kunnen medicatiefouten bij 
voorschrijven, bereiden en toediening  voorkomen worden1. Het 
bespaart kosten en materiaal bij het bereiden en vermindert de 
wachttijd voor patiënten. 

2 
INGREDIËNT VEILIGHEID
Uniek geformuleerd voor de meest kwetsbare patiënten

SyrSpend® SF bevat geen schadelijke, obsolete of controversiële 
ingrediënten zoals alcohol, parabenen, sorbitol, suikers, gluten 
en kleurstoffen. De vehikels bieden een veilige oplossing aan 
voor de meest kwetsbare patiëntgroepen en mensen op dieet 
(diabetes, obesitas, lactose -en glutenintolerantie, of ketogeen 
dieet). SyrSpend® SF heeft een lage osmolaliteit (<50 mOsmol/kg) 
waardoor de kans op gastrointestinale bijwerkingen zoals diarree 
geminimaliseerd wordt.

3 
SUPERIEURE VERENIGBAARHEID
Farmaceutische stabiliteit

SyrSpend® SF beschikt over superieure verenigbaarheid voor een 
brede waaier aan API’s die vaak in orale vloeibare vorm gebruikt 
worden.  De compatibiliteitstabel geeft een overzicht van alle 
verenigbare API’s en houdbaarheid. 

1  Literatuurreferenties beschikbaar.



SyrSpend® SF Concept

INDICATIE-SPECIFIEKE FORMULERINGEN
Compounding Matters database
Fagron biedt de apotheker-bereider en voorschrijver een breed gamma op maat gemaakte 
formuleringen aan. Deze formuleringen zijn steeds gekoppeld aan de indicaties waarvoor ze 
kunnen worden gebruikt. 
• Voorschrijvers kunnen formuleringen per indicatie terugvinden en aangepaste voorschriften,  
 specifiek voor de noden van de patiënt, uitprinten. 
• Apothekers kunnen op maat gemaakte formuleringen terugvinden, samen met de nodige   
 bereidingsmethoden.  
Om onze Compounding Matters database te raadplegen, gelieve fagron.com te bezoeken.

FAGRON ACADEMY
Delen van onze kennis
Fagron Academy biedt informatieve en interactieve seminaries en workshops aan.  
Dankzij Fagron Academy wordt onze kennis gedeeld met voorschrijvers en apothekers in de praktijk, dit in 
het belang van het farmaceutisch bereiden voor een optimale behandeling en zorg van de patiënt. 

TOEGANKELIJKHEID
Wereldwijde beschikbaarheid van SyrSpend® SF vehikels
Fagron verzekert de wereldwijde beschikbaarheid van SyrSpend® SF vehikels  
en grondstoffen voor elke voorschrijver en apotheker en dit zonder duur lidmaatschap. 
Ook is er een wereldwijde gratis toegang tot onze informatiebronnen via de Compounding 
Matters database.

PROFESSIONELE SERVICE 
Een oplossing voor iedere uitdaging
Fagron ondersteunt de dagdagelijkse taken van iedere voorschrijver en apotheker door middel van: 
• Informatie over het correct voorschrijven om zo een efficiënte samenwerking tussen voorschrijver  

en apotheker te bekomen
• Innovatieve vehikels voor een eenvoudiger bereidingsproces en stabiele preparaten
• Wetenschappelijke documentatie en kwaliteitsdocumenten
• Persoonlijke ondersteuning via de magistrale helpdesk dankzij de Fagron farmaceutisch 

geschoolde werknemers
• Voorziening van grondstoffen, apparatuur en verpakkingsmateriaal voor hoogstaande 

kwaliteitsvolle bereidingen



SyrSpend® SF Veiligheid

SyrSpend® SF ingrediënten 
Alle ingrediënten gebruikt in SyrSpend® SF 
worden door het WHO, EMA, ANVISA en FDA
algemeen erkend als veilig voor oraal gebruik.2 

SyrSpend® SF cherry bevat gemodificeerd 
zetmeel als suspendeermiddel en sucralose 
als zoetstof. 

Afhankelijk van het suspensie vehikel  
bevat het:
• Simethicone als antischuimmiddel
• Bufferende stoffen zoals  
 calciumcarbonaat, citroenzuur,  
 natriumcitraat en appelzuur
• Gezuiverd water 
• Natriumbenzoaat (<0,1%) als   
 conserveermiddel (erkend door het   
 WHO, EMA, ANVISA en FDA als een veilige  
 concentratie van conserveermiddel voor  
 oraal gebruik)

SyrSpend® SF:  geschikt in de zorg van 
kwetsbare patiëntengroepen

De SyrSpend® SF vehikels zijn vrij van 
schadelijke, obsolete of controversiële 
ingrediënten. De uiterst zorgvuldige selectie 
van ingrediënten heeft geresulteerd in 
suspensie vehikels die geschikt zijn voor:
• Baby’s, peuters en kinderen 
• Gehospitaliseerde patiënten, patiënten  
 op intensieve zorgen en patiënten met  
 nasogastrische sondes
• Diabetici  
• Zwaarlijvige patiënten 
• Lactose -en glutenintolerante patiënten 
• Patiënten met neurologische  
 aandoeningen 
• Patiënten die een ketogeen dieet  
 volgen 
• Ouderen 

SyrSpend® SF heeft een lage osmolaliteit 
(<50 mOsmol/kg) waardoor het risico op 
gastrointestinale bijwerkingen, zoals diarree, 
geminimaliseerd worden. De producten zijn 
suikervrij en dragen niet bij tot tandbederf. 

Ingrediënt Risico 

Benzylalcohol Metabole acidose, respiratoire depressie en depressie van het 
centraal zenuwstelsel.

Carrageenan Diverse dierlijke studies bewijzen de toxicologische effecten. Kan 
glucose-intolerantie, insulineresistentie en -inhibitie en maag-en 
celschade veroorzaken.

Kleurstoffen Allergische reacties.

Dextrose Tandbederf , niet geschikt voor diabetici.

Ethanol Toxische bijwerkingen, voornamelijk voor kinderen en ouderen. 

Glycerine Gastrointestinale ontstekingen, zweren en diarree.  Heeft een hoge 
calorische waarde.

Parabenen Hypersensitiviteit. Ook tal van studies bewijzen toxicologische 
effecten.

Propyleenglycol Allergische reacties, voornamelijk bij kinderen.

Sorbitol Hoge osmolaliteit, diarree.

Sucrose  Tandbederf, niet geschikt voor diabetici.

Xylitol Hoge osmolaliteit, diarree. 

VRIJ VAN SCHADELIJKE EN CONTROVERSIËLE INGREDIËNTEN 
SyrSpend® SF is vrij van de volgende schadelijke en controversiële ingrediënten: 

SyrSpend® SF: de superieure keuze voor 
ouderen
Bij ontwikkeling van medicatie voor 
ouderen dient rekening gehouden 
te worden met flexibele doseringen, 
smaak, slikproblemen en de zorgvuldige 
selectie van veilige hulpmiddelen. 
SyrSpend® SF is een uniek suspensie 
vehikel voor het bereiden van orale 
vloeibare medicatie in de ouderenzorg.

2  Literatuurreferenties beschikbaar.

SyrSpend® SF: Superieure Suspensie 
Technologie voor de ziekenhuiszorg
Ziekenhuisapothekers hebben vaak 
problemen met het afleveren van een 
geschikte vloeibare orale doseringsvorm 
die eenvoudig toegediend kan worden, 
die individuele en flexibele doseringen 
toelaat en die bovendien metabolische 
complicaties en bijwerkingen vermijdt. 
SyrSpend® SF biedt een totaaloplossing 
aan waarbij kwaliteit, veiligheid en 
werknemersefficiëntie wordt verbeterd 
terwijl medicatiefouten worden 
verminderd.



De wetenschap achter SyrSpend® SF

BEWEZEN SUPERIEUR 
REOLOGISCH GEDRAG EN 
VERENIGBAARHEID
SyrSpend® SF suspensie vehikels gebruiken 
de Fagron Actieve Suspensie Technologie 
en onderscheiden zich van de klassieke 
cellulose suspensie vehikels door hun 
unieke opschudbaarheid en reologische 
eigenschappen. 
De Actieve Suspensie Technologie 
verwijst naar de superieure thixotropie, 
pseudoplasticiteit en verenigbaarheid  van 
SyrSpend® SF. Dit biedt de voorschrijver, 
apotheker, zorgverlener en patiënt hoog 
kwaliteitsvolle, comfortabele suspensies en 
accurate, consistente doseringen gedurende 
de volledige behandeling.  
• Thixotropie voorkomt het uitzakken van 

de gesuspendeerde API’s op de bodem 
van de flacon. De belangrijkste voordelen 
van thixotropie zijn waarneembaar 
bij stilstand van de suspensie.  Bij 
stilstand zal een verhoogde viscositeit 
voorkomen dat de API’s uitzakken. 
De thixotropie draagt dus bij tot de 
doseringsconsistentie3. 

• Pseudoplasticiteit vereenvoudigt de snelle 
en eenvoudige homogenisatie van de 
API’s door een verlaging van de viscositeit 
van het vehikel bij het schudden of roeren. 
Pseudoplasticiteit garandeert eveneens 
de omkeerbaarheid van de viscositeit 
bij stilstand.  Dit zorgt voor een snelle, 

homogene herverdeling  van de API’s in de 
bereiding en draagt dus bij tot een betere 
accuraatheid van de dosering3. 

• De uitgebreide verenigbaarheid met een 
brede waaier aan API’s laat flexibiliteit 
in het voorschrijven en bereiden toe. 
Het gemodificeerd zetmeel gebruikt 
in SyrSpend® SF is, vanwege zijn 
onregelmatige sferische vorm, meestal 
inert voor chemische reacties.  Apothekers 
en onderzoekers van het Fagron R&D

team dragen voortdurend bij 
tot geavanceerde wetenschappelijke
kennis door het uitvoeren van 
wetenschappelijke studies, die vaak
gepubliceerd worden in gerenomeerde
wetenschappelijke tijdschriften. Onze
SyrSpend® SF compatibiliteitstabel biedt
een overzicht aan van de API’s die
compatibel zijn met de SyrSpend® SF 
 vehikels.

VERGELIJKING VAN DE VISCOSITEIT VAN SYRSPEND® SF VERSUS EEN 
METHYLCELLULOSE SUSPENSIE OVER EEN PERIODE VAN EEN WEEK 

SyrSpend® SF: de superieure keuze voor 
pediatrische suspensies
Bij de ontwikkeling van pediatrische 
medicatie dient rekening gehouden te 
worden met smaak en slikproblemen, 
nauwkeurige dosering, een onvolgroeid 
of verzwakt metabolisme en een 
verhoogde kans op bijwerkingen. De 
leeftijd, ontwikkelingsstatus en de 
pathologie van het kind dienen eveneens 
in acht genomen te worden. SyrSpend® 
SF biedt een unieke oplossing aan 
voor het bereiden van orale vloeibare 
medicatie in de pediatrische zorg. 
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=  Baclofen
=  Ibuprofen
=  Labetalol hydrochloride
=  Bethanechol chloride
=  Verapamil hydrochloride
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3 Thompson JE, Davidow LW. A practical guide to contemporary pharmacy practice. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1998.



De SyrSpend® SF vehikels

SYRSPEND® SF LIQUID 

• Gebruiksklaar, alles-in-één suspensiemedium met smaakmaskerende 
eigenschappen

• Gebruikt voor magistrale bereidingen of als een orale toedieningshulp 
• Eenvoudig bereidingsproces
• <0,1% natriumbenzoaat als conserveermiddel
• Gebufferd tot pH 4,2
• Lage osmolaliteit (<50 mOsmol/kg)
• Kersensmaak of neutraal

Voor de bereidingswijze en stabiliteitsstudies neem een kijkje op fagron.be

SYRSPEND® SF ALKA

• Poeder voor reconstitutie, ideaal voor het bereiden van een omeprazole suspensie met 
een bewezen stabiliteit van 60 dagen

• Eenvoudig bereidingsproces 
• SyrSpend® SF Alka is gebufferd tot pH >7 voor API’s die niet stabiel zijn in een zuur 

milieu (zoals omeprazole)
• Vrij van conserveermiddelen
• Zonder aroma’s: smaakmaskerend met een neutrale smaak 
• Droog poeder om tot 100 of 200 ml suspensie te maken
•   Voor het bereiden van 100 ml suspensie heeft u 6,3 g SyrSpend® SF Alka poeder nodig.
•   Voor het bereiden van 200 ml suspensie heeft u 12,6 g SyrSpend® SF Alka poeder nodig.

CNK 3080447 SYRSPEND SF PH4 CHERRY  

CNK 3143211 SYRSPEND SF PH4 UNFLAVOURED

CNK 3156049 SYRSPEND SF ALKA DRY 40 g

Voor stabiliteitsstudie neem een kijkje op fagron.be

Formule 
 R/ Omeprazole 2 mg/ml 
     SyrSpend® SF Alka 6,3 g
  Aqua purificata ad 100 ml
  DT/100 ml

Bereidingswijze 

1. Weeg 200 mg omeprazole af  

2. Weeg 6,3 g SyrSpend® SF Alka af 

3. Meng beide poeders in gelijke delen in een mortier 

4. Voeg gezuiverd water toe tot 100 ml

Etiket: schudden voor gebruik  
+ in koelkast bewaren

Bewaring 
 In koelkast buiten invloed van licht
 60 dagen stabiel bij bewaring in koelkast (tussen 2°C en 8°C)

Compatibiliteitstabel met alle 
API’s verenigbaar in SyrSpend® SF  
beschikbaar op fagron.be



Geschiedenis

Fagron waarden 

Van lokale speler tot wereldwijd marktleider 
en consolidator in de markt van magistrale 
bereidingen in slechts 20 jaar. 

Fagron is in 1990 opgericht in Rotterdam 
(Nederland) door Ger van Jeveren, de 
huidige CEO van de Fagron Group. Door een 
voortdurende focus op innovatie, kwaliteit 
en oplossingsgericht denken, bracht Ger van 
Jeveren Fagron, in slechts 7 jaar, naar een 
leidende marktpositie in de markt van de 
magistrale bereidingen in Nederland. 

Ger van Jeveren bleef verdere ontwikkeling 
en internationale groei stimuleren, met als 
gevolg dat Fagron momenteel wereldwijd 
marktleider is en actief in 30 landen in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Midden-Oosten 
en de Pacific. De producten van Fagron 
worden verkocht aan 200.000 klanten in meer 
dan 60 landen over de hele wereld.

Fagron Wereldwijd
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Fagron missie en 
strategie 
De strategie van Fagron is gericht 
op de optimalisatie en innovatie 
van het magistraal bereiden. Als een 
farmaceutisch, wetenschappelijk 
R&D compounding bedrijf wil Fagron 
het therapeutisch bereik van de 
voorschrijver vergroten, zodoende een 
op maat gemaakte farmaceutische zorg 
mogelijk te maken. Door zijn activiteiten 
ondersteunt Fagron de apotheker als 
uniek verkoopspunt en verbetert de 
levenskwaliteit van de patiënt.

Fagron bedrijfsmodel 

* Fagron Compounding Services

Onze waarden definiëren wat we zijn en 
wat we trachten te zijn. Ze weerspiegelen de 
manier waarop we werken, zowel intern als 
extern. Onze waarden geven ons standaarden 
om onszelf te meten, in het bijzonder tijdens 
de omgang met onze klanten, leveranciers, 
onze eigen mensen en andere contacten over 
de gehele wereld.

Onze waarden:
• Klant is nummer 1
• Ondernemerschap
• Snelheid van uitvoering
• Resultaat georiënteerd
• Innovatie
• Zich gedragen als een globale marktleider 

Disclaimer: Hoewel de doseringen en formuleringen in deze flyer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld, wordt er geen uitspraak gedaan met betrekking tot het gebruik, de veiligheid, effectiviteit of de 
biologische beschikbaarheid. De inhoud van deze flyer kan niet worden gezien als een (medisch) advies, aanbeveling 
of visie. Medisch professionals, artsen en bereidende apothekers die deze informatie gebruiken worden geadviseerd 
om dit alleen te doen indien deze volgens hun eigen professionele mening en oordeel geschikt is. Fagron kan in 
geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de formuleringen en/of informatie in deze flyer.

fagron.be Fagron Belgium nv - Textielstraat 20 - 8790 Waregem - Belgium
 Tel: +32 (0) 70 233 111 - Fax: +32 (0) 70 233 126 - info@fagron.be


