
Fagron Care Homes

Fagron, we care to cure!

Fagron biedt unieke producten en diensten aan, aan apothekers, artsen en verplegend personeel zodat men de patiënt een op maat gemaakte 
therapie kan geven. Dit draagt bij tot de therapietrouw en het patiëntcomfort. Fagron realiseert dit door steeds te innoveren en in te spelen op 
de noden van de patiënt. Een breed scala aan oplossingen wordt hierbij ingezet, gaande van grondstoffen, kant-en-klare aseptische bereidingen, 
nieuwe magistrale formules, hulpmiddelen tot advies. 

Ook binnen woonzorgcentra is Fagron dé partner om samen naar een betere levenskwaliteit van de patiënt te streven.                                                                                                                    

Fagron innoveert in het ‘bedside’ toedienen van medicijnen dankzij een wetenschappelijk onderbouwd product- en serviceaanbod dat het 
zorgverstrekkend personeel toelaat zich gemakkelijk aan te passen aan patiënt specifieke behoeftes. Hiermee faciliteert Fagron de dagelijkse 
taken van verplegend personeel en verbreedt de farmaceutische scope van de voorschrijver met als doel bij te dragen tot de therapietrouw en het 
comfort van de patiënt.



ORALE TOEDIENING 
 

Een correcte orale toediening van medicijnen aan geriatrische patiënten heeft tal van 
uitdagingen. Producten die een correcte dosering faciliteren voor vloeistoffen of hulpmiddelen 
die de patiënt helpen bij het makkelijker doorslikken van vaste orale vormen zijn dan ook van 
groot belang!

Nieuw in het Fagron gamma is MediSpend, een slikvloeistof met kersenaroma voor vaste 
geneesmiddelen.

MediSpend is een witte, half doorschijnende, viskeuze vloeistof die het slikken van 
geneesmiddelen, maar ook vitaminepreparaten en supplementen vergemakkelijkt.  
MediSpend is een medisch hulpmiddel klasse I. 

Iedereen* die moeilijkheden heeft om pillen, capsules of tabletten in te slikken kan gebruik 
maken van MediSpend: 
• Patiënten met slikproblemen als gevolg van diverse ziektebeelden
• Patiënten onder polymedicatie
•	 Bij innemen van medicatie met onaangename geur of smaak 
• Bij innemen van grote pillen, tabletten of capsules

Wist u dat 13% van de ouderen last 
heeft van slikproblemen?
In rust- en verzorgingstehuizen kan 
dit percentage oplopen tot maar liefst 
60%. Slikproblemen komen nl. vaker 
voor in geval van polymedicatie en 
bij ziektebeelden zoals Alzheimer, 
Parkinson, ALS en post-CVA1.

CNK 3393840   1 L

NEW! MEDISPEND

 Sterk vereenvoudigde toediening
 Medicatie is eenvoudig in zijn geheel in te nemen met behulp van 

MediSpend: geen capsules meer openen of tabletten verpulveren.

 Minimale kans op gastro-intestinale bijwerkingen
 zoals diarree, dankzij de lage osmolaliteit van MediSpend.

 Aangename textuur en smaak
 Bovendien wordt de slechte smaak van geneesmiddelen 

gemaskeerd.

 Niet kleverig
 Dankzij de suikervrije formule is MediSpend eenvoudig af te wassen 

bij accidenteel morsen.

 Voor iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig kan slikken
 MediSpend is vrij van gluten, lactose, parabenen, alcohol, 

carrageenan en suiker. Geschikt voor kwetsbare patiëntgroepen 
zoals diabetici, gluten- en lactose-intolerante patiënten.

 Veilige ingrediënten1

 Erkend door WHO, EMA, ANVISA en FDA als veilig voor oraal gebruik.

 Geen interacties of allergische reacties 
 als gevolg van inname van medicatie met voeding.

 Geen verlies van actief bestanddeel
 doordat capsules niet meer geopend en tabletten niet meer geplet 

hoeven te worden. Bovendien wordt het risico op kruisbesmetting 
tussen medicatie van verschillende patiënten vermeden.

           Al deze elementen kunnen bijdragen bij tot een verhoogde therapietrouw.

AANZIENLIJKE TIJDSWINST & VERHOOGD COMFORT VERHOOGDE VEILIGHEID

Productaanbod binnen verschillende disciplines

*Iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig kan slikken.

1 Literatuurreferenties beschikbaar.



Focus op patiëntspecifieke behoeftes en ondersteuning van  
het verplegend personeel

OFTALMOLOGIE 
 
Oogdruppels en oogzalven vinden 
we dikwijls terug in de therapie van 
de geriatrische patiënt.  
 
De medicijnen kunnen slechts 100% 
efficiënt zijn wanneer de dosis 
daadwerkelijk volledig op de juiste 
plaats terecht komt.  
 
Ook voor deze uitdaging biedt 
Fagron hulpmiddelen aan die 
het verplegend personeel helpen 
met de correcte toediening van 
oogpreparaten.

PNEUMOLOGIE 
 
Therapieën voor 
luchtwegaandoeningen vergen 
vaak kennis en kunde om een goede 
toediening hiervan te garanderen. 
 
Fagron biedt een gamma 
wetenschappelijk onderbouwde 
voorzetkamers en aerosoltoestellen 
aan die de patiënt en verpleging 
helpen om de therapie 100% correct 
toe te dienen.

DESINFECTIE & HYGIËNE 
 
Desinfectie en hygiëne is in iedere 
zorginstelling van ontzettend groot 
belang. Vanuit de hospitaalwereld 
kunnen wij als marktleider stellen 
dat wij expert zijn binnen dit gebied.  
 
Bij Fagron vindt u dan ook een 
uitgebreid gamma aan desinfectie- 
materiaal voor zowel oppervlaktes 
als voor de huid ter voorbereiding 
van parenterale toedieningen.

Versatile™ Rich
Enriched O/W cream base 100 G
CNK: 3299997

     Droge huid
     Zeer droge huid
     Beschadigde huid

DERMATOLOGIE EN WONDZORG 

Huid- en wondzorg maakt deel uit van de dagdagelijkse therapie. Bovendien is de huid van de geriatrische patiënt vaak enorm gevoelig en is de 
keuze van een veilige en hypoallergene dermatologische basis, gebaseerd op het huidtype van de patiënt, van groot belang! 

Fagron is erin geslaagd om een revolutionaire nieuwe standaard te creëren voor geavanceerde dermatologische therapie en huidverzorging op 
maat van de patiënt.  

Fagron Advanced Derma biedt een breed gamma van topische vehikels aan, geschikt voor magistrale bereidingen en geavanceerde basis 
huidverzorging, verzameld in één product.
 
De uiterst zorgvuldige selectie van ingrediënten en het gebruik van emulgatoren en bewaarmiddelen, welke een bewezen tolerantie vertonen 
bij kwetsbare en gevoelige huid, heeft geresulteerd in vehikels die veilig gebruikt kunnen worden door alle patiënten – inclusief baby’s, 
kinderen, zwangere vrouwen en ouderen.

 
Naast dit wetenschappelijk onderbouwd dermatologisch gamma kan u bij Fagron ook terecht voor een kwalitatief gamma wondzorg- en 
ontsmettingsmateriaal.

Versatile™ 
Vanishing O/W cream base 100 G
CNK : 3300001

Fitalite™
Natural gel cream base 100 G 
CNK : 3300019

     Normale huid
     Droge huid

     Vette huid
     Normale huid
     Beschadigde huid



Trend naar extramurale zorg 

Fagron Compounding Services

Fagron Compounding Services is de eerste en enige bereidingsvergunningshouder 
in België, die aseptische en risicovolle bereidingen kan maken conform GMP 
kwaliteitsrichtlijnen, zoals bepaald in KB van 17 juli 2014.

Veel parenterale therapieën vergen vandaag nog een hospitalisatie wat helemaal 
niet ten goede komt aan het comfort van de patiënt. Bovendien gaat een 
hospitalisatie ook gepaard met hoge kosten voor de zorgverzekeraars.  
Dankzij de oplossingen van Fagron Compounding Services zouden veel nodeloze 
hospitalisaties vermeden kunnen worden en kan de patiënt behandeld worden 
in zijn vertrouwde omgeving van het woonzorgcentrum. De trend naar meer 
extramurale zorg is ook een onderwerp dat hoog aangeschreven staat op de 
politieke agenda van onze beleidsmakers.

Voorbeelden van mogelijke therapieën zijn :
• (Palliatieve) pijntherapie
• Parenterale antibioticatherapie
• Chemotherapie
• TPN (total parenteral nutrition) 
• Kant-en-klare spuitjes in domeinen zoals 
 → Oftalmologie
 → Reumatologie
 → ...

Ook op deze manier innoveert Fagron in de zorg van morgen en is dit opnieuw een voorbeeld van bijdrage tot een verhoogd patiëntcomfort. 
 

Fagron, we care to cure!

fagron.be Fagron Belgium nv - Venecoweg 20A - 9810 Nazareth - Belgium 
Tel. +32 (0)800 128 80 - Fax +32 (0)9 216 24 91 - info@fagron.be

Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op:

Apr. Tieme Leyseele
Sales Manager
Tel  +32 (0) 491 62 92 34
tieme.leyseele@fagron.be

Steve Dewitte
Medical Representative
Tel  +32 (0) 491 16 35 27
steve.dewitte@fagron.be


