
Versatile™
    Vanishing O/W cream base

Versatile™
Versatile™ is een zeer elegante O/W crème 
met een unieke formulatie. Dit vehikel 
biedt veelzijdigheid voor magistrale 
uitdagingen door het behoud van zijn 
consistentie met een breed gamma aan 
APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) 
en DCIs (DermaCeutical Ingredients) en 
solventen. Versatile™ is ideaal voor zowel 
magistrale bereidingen op voorschrift als 
voor basis huidverzorging en is uitstekend 
geschikt voor de behoeften van kwetsbare, 
gevoelige, normale en droge huidtypes.

Ontwikkeld volgens de meest recente 
inzichten op het gebied van veiligheid 
en tolerantie van topische vehikels is 
Versatile™ vrij van schadelijke, obsolete en 
controversiële ingrediënten.

Voordelen van Versatile™
• Hydrofiele O/W crème
• Verfijnde, elegante formulering
• Unieke verenigbaarheid met 
 uiteenlopende APIs en DCIs
• Voelt aangenaam, zacht en niet vet aan  
 op de huid
• Uitstekende hydraterende eigenschappen 
 die de huidbalans ondersteunen
• Trekt onmiddellijk  in de huid
• Niet comedogeen
• Gebruiksklaar
• Tijdbesparende compounding oplossing
• Eenvoudige 3-stappen-bereidingsmethode 
• Geschikt voor therapie op maat en een 
 meer accurate dosering

Geïnspireerd door 20 jaar ervaring in het 
magistraal bereiden in dermatologie en 
met vakexpertise in deze specialiteit, is 
Fagron erin geslaagd om een revolutionaire 
nieuwe standaard in de huidverzorging te 
creëren. Met Fagron Advanced Derma kunt 
u patiënten een totaaloplossing bieden 
voor zowel bereidingen op maat als voor 
basis huidverzorging, door gebruik te 
maken van:
• Verschillende vehikels geschikt voor 

verschillende huidtypes
• Vehikels, geformuleerd volgens de 

meest recente inzichten op het gebied 
van veiligheid en tolerantie van 
dermatologische ingrediënten

• Vehikels geschikt voor de kwetsbare en 
gevoelige huid

• Vehikels met een optimale 
verenigbaarheid met uiteenlopende APIs 
(Active Pharmaceutical Ingredients) en  
DCIs (DermaCeutical Ingredients) 

•   Een formularium met verschillende 
formuleringen om het voorschrijven en 
het bereiden te vereenvoudigen

De totaaloplossing
Ontdek de totaaloplossing van Fagron 
Advanced Derma door onze verschillende 
informatiebronnen te raadplegen:
• Fagron Advanced Derma brochure
• Formularium op indicatie
• Formularium per vehikel
• De mengtabel
• Kwaliteitsdocumenten zoals: 

de Technical Data Sheet (TDS), 
Analysecertificaat (CoA) en MSDS

• Compounding Matters database

fagron.be
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Fagron Advanced Derma

1 Literatuurreferenties zijn beschikbaar
2 EspumilTM, bevat uitzonderlijk propyleenglycol voor een verbeterde oplosbaarheid van lipofiele APIs 

Fagron is erin geslaagd een revolutionaire nieuwe standaard voor geavanceerde en 
geïndividualiseerde dermatologische zorg te creëren.

Fagron Advanced Derma biedt unieke mogelijkheden die voortkomen uit de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van magistrale bereidingen in dermatologie:

• Dermatologische zorg op maat gebaseerd op huidtype
• Optimaal patiëntcomfort ter verbetering van de therapietrouw en kwaliteit van leven voor de 
     patiënt
• Vehikels geproduceerd volgens GMP op basis van farmaceutisch geanalyseerde ingrediënten 
• Bewezen farmaceutische stabiliteit en verenigbaarheid met uiteenlopende APIs en DCIs
• Efficiënte en tijdbesparende Compounding oplossingen
• Wereldwijde beschikbaarheid van de Fagron Advanced Derma oplossingen
• Gebaseerd op onderzoek en wetenschappelijk ondersteund 
• Versterken van de samenwerking tussen voorschrijver en apotheker om de effectiviteit van de 
     behandeling te maximaliseren
• Uniek geformuleerde vehikels met uitsluitend ingrediënten die de grootst mogelijke veiligheid en 
     huidtolerantie waarborgen1

Fagron Advanced Derma: de waarden

De Fagron Advanced Derma vehikels bevatten geen:

•  Parabenen •   Formaldehyde donoren
•  Benzyl alcohol en  
    benzyl benzoaat 

•  Triclosan
•   Para-
    aminobenzoëzuur

•  Boorzuur •   Minerale oliën •  Arachideolie •  Lanoline (wolvet)
•   Natriumlaurylsulfaat 

(SLS)

•   Ethoxylaten en 
1,4-dioxaan

•    Propyleenglycol² •   Geur- en kleurstoffen •  Ftalaten •  Nitrosaminen

TESTIMONIAL

Casus
Mr. Nguyen, apotheker, ontving twee 
herhalingsvoorschriften van een patiënt 
voor acne: benzoylperoxide 5% in een gel 
en clindamycine HCI 1% in een gel. De 
patiënt kloeg over de tijd nodig om de 
twee producten aan te brengen en over het 
onaangenaam droog huidgevoel dat hij 
ervaarde na meermalig gebruik.

De uitdaging
Beide APIs combineren in één enkele 
formulatie geniet de voorkeur. Bovendien 
gezien de droge huid van de patiënt zou 
een crème beter zijn dan een gel voor zijn 
huidtype.

De oplossing
Door magistraal te bereiden met een uniek 
Fagron trademark vehikel van Fagron 
Advanced Derma, zijn apothekers in staat 
om een unieke oplossing met significant 
toegevoegde waarde af te leveren en 
op maat gemaakte behandelingen voor 
patiënten aan te bieden. De tevredenheid, 
therapietrouw en levenskwaliteit van de 
patiënt worden dus verbeterd.

De behandeling
Mr. Nguyen bereidde benzoylperoxide 5% 
én clindamycine HCI 1% in Versatile™ en was 
in staat één enkele elegante crème af te 
leveren aan de patiënt. 



Versatile™

Compounding en basis huidverzorging met 
Versatile™

De meeste indicaties vereisen een uiterste flexibiliteit wanneer basis huidverzorging, DCIs en 
APIs worden voorgeschreven. Om een continue huidverzorging tijdens zowel de exacerbatiefase 
als de onderhoudsfase te garanderen, biedt Fagron Advanced Derma een totaaloplossing voor 
op maat gemaakte magistrale bereidingen voor de behandeling van huidaandoeningen. Het 
biedt ook een huidverzorging die zowel een maximaal patiëntcomfort toelaat, als optimale 
resultaten en huidcondities geeft.
Versatile™ is een Fagron Advanced Derma vehikel dat voldoet aan al deze vereisten.

Unieke voordelen met Versatile™ 
In één enkel product biedt VersatileTM uitstekende eigenschappen bij basis huidverzorging, 
alsook een maximale verenigbaarheid in het magistraal bereiden.
• Hydrofiele O/W crème
• Unieke verenigbaarheid met uiteenlopende APIs en DCIs
• Gebruiksklaar
• Tijdbesparende compounding oplossing
• Eenvoudige 3-stappen- bereidingsmethode 
• Geschikt voor therapie op maat en een meer accurate dosering

Versatile™ is bijvoorbeeld verenigbaar met volgende APIs en DCIs:

De gesofisticeerde, elegante formule 

van Versatile™ is geschikt voor de basis 

huidverzorging van normale en droge 

huidtypes.

Normale huid Droge huid

Versatile™ is een Fagron Advanced Derma 
vehikel met specifieke kwaliteit:
• Verfijnde, elegante formulering
• Voelt aangenaam, zacht en niet vet aan 
 op de huid
• Uitstekende hydraterende eigenschappen 
 die de huidbalans ondersteunen
• Trekt onmiddellijk in de huid
• Niet comedogeen

Vehikel naam Huidtype

Fitalite™
Natural gel cream base   

Versatile™ Rich
Enriched O/W cream base  

Nourivan™ Antiox
Antioxidant O/W cream base   

Espumil™
Lipophilic foam base  

Basis huidverzorging met Versatile™

Tijdbesparende, 
eenvoudige 
3-stappen-
bereidingsmethode
1. Bereken en weeg elk ingrediënt 

afzonderlijk af.
2. Reduceer de poeders tot een 

uniforme, fijne consistentie. Verwrijf 
het poeder met een geschikt solvent.

3. Voeg geleidelijk Versatile™ toe en 
meng zorgvuldig na elke toevoeging. 
Vul aan en homogeniseer. 

fagron.be

Azelaïnezuur 15-20% Melkzuur 1-20%
Benzoylperoxide 2.5-10% Metronidazole 0.5-3%
Betamethasonvaleraat 0.025-0.1% Nicotinamide (vit. B3) 2-5%
Clindamycine HCl 1-3% Salicylzuur 0.5-20% 
Clobetasolpropionaat 0.05% Saponinecoaltar (LCD) 5-20%

Diflucortolonvaleraat 0.1-0.3% Tacrolimus 0.03-0.3%

Erythromycine 0.5-4% Tetracycline HCl 2-3%

Glycerol 0.5-10% Tocopherol (vit. E) 0.5-10% 
Glycolzuur 5-15% Triamcinolonacetonide 0.025-0.1%  
Hydrocortisonacetaat 0.25-1%  Ureum 5-10% 

Ketoconazol 2% Zinkoxide 1-10%
Lidocaïne HCl 0.5-10%

Voor een volledige lijst van verenigbare vehikels met API/DCI combinaties, gelieve de Fagron Advanced Derma
mengtabel te raadplegen.

Andere Fagron Advanced Derma vehikels:

Vette huid

Normale huid

Droge huid

Zeer droge huid

Beschadigde huid

Specifieke huid

Huidtypes:

CNK: 3079688
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Magistrale formuleringen met Versatile™
Verouderde huid

Glycolzuur 8%
in Versatile™

Acne 

Azelaïnezuur 20%
in Versatile™

Atopische dermatitis/Eczeem

Triamcinoloneacetonide 0.1%
Glycerol 5%
in Versatile™

Acne

Benzoylperoxide 5%
Clindamycine HCl 1%
in Versatile™

Atopische dermatitis/Eczeem

Tacrolimus 0.03%
in Versatile™

Actinische keratose 

Natriumdiclofenac 3%
in Versatile™
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Disclaimer: Hoewel de doseringen en formuleringen in deze brochure 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 brochure 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 brochure.

Om een optimale oplosbaarheid te bekomen van vaste APIs en DCIs in de vehikels, gelieve een van de volgende solventen te gebruiken q.s.: water, 
glycerol of zonnebloemolie.

Optimalisatie en innovatie van magistrale 
bereidingen.

Bij Fagron zijn we er trots op om te werken 
voor de wereldwijde marktleider in 
compounding. Door middel van continue 
optimalisatie en innovatie zetten we ons 
in om kwalitatieve oplossingen te leveren 
op het gebied van compounding. Hierdoor 
kunnen voorschrijvers en apothekers hun 
patiënten de beste zorg op maat bieden.

Fagron 

NASCHOLINGEN 
Seminaries over geavanceerde 
dermatologie worden aangeboden door 
Fagron Academy. 

fagron.be

UP-TO-DATE
Fagron Advanced Derma wordt 
voortdurend gedreven door de meest 
recente onderzoeken en nieuwste
ontwikkelingen. Via Fagron e-news, 
Facebook en fagron.be bent u als eerste 
op de hoogte van nieuwe toepassingen, 
vehikels en andere ontwikkelingen. 
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COMPOUNDING MATTERS
Bezoek compoundingmatters.com 
en krijg gratis toegang tot een grote 
database aan formuleringen. U kunt 
het bereidingsprotocol, maar ook het 
voorschrift, direct uitprinten.

fagron.be


