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SyrSpend® SF 

Nauwkeurige dosering bij kwetsbare patiënten

SyrSpend® SF is een suspensiebasis, die nauwkeurig 
doseren en homogeniteit gedurende de gehele 
behandeling mogelijk maakt. 
 
De unieke reeks vehikels binnen het portfolio van 
SyrSpend® SF is geschikt voor kwetsbare patiënten 
en bij verschillende diëten door het vermijden 
van schadelijke en controversiële ingrediënten. 
Daarnaast verhoogt het de farmaceutische 

stabiliteit van iedere bereiding. SyrSpend® SF 
heeft een neutrale smaak en is gemakkelijk toe te 
dienen. De reeks vehikels kan een bijdrage leveren 
aan de vermindering van medicatiefouten bij het 
voorschrijven, bereiden en toedienen. 
Alle vehikels worden geproduceerd conform 
GMP op basis van farmaceutisch geanalyseerde 
ingrediënten. Hiermee garandeert Fagron de 
hoogste kwaliteit.

SyrSpend® SF maakt gebruik van een technologie 
op zetmeelbasis. De pseudoplastische en thixotrope 
eigenschappen zorgen voor een verhoogde nauwkeurigheid 
en uniformiteit per dosering. In rust wordt de suspensie 
dikker waardoor de API‘s (Active Pharmaceutical Ingredients) 
goed gesuspendeerd blijven. De vorming van een moeilijk 
opschudbaar sediment wordt voorkomen, zelfs wanneer 
het een maand met rust wordt gelaten. Uiteraard dient de 
patiënt nog altijd te schudden voor gebruik.

Active Suspending Technology

Basis voor 
suspensie

10 minuten na 
opschudden

SyrSpend® SF PH4 
(Suspending base)
10 minuten na 
opschudden



Principes van SyrSpend® SF

ACTIVE SUSPENDING TECHNOLOGY
Unieke technologie op zetmeelbasis die het bereiden van een homogene suspensie 

mogelijk maakt en daarmee doseerveiligheid creëert gedurende de behandeling. 

MAXIMALE VEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN
De maximale veiligheid van ingrediënten van SyrSpend® SF beperkt de kans op 

bijwerkingen en allergische reacties tot het minimum.

SUPERIEURE VERENIGBAARHEID
SyrSpend® SF is verenigbaar met een verscheidenheid aan API’s, ondersteund door 

wetenschappelijke studies. 

FOCUS OP COMFORT VOOR DE PATIËNT
Gemakkelijk in te nemen door de lichte textuur en neutrale smaak. SyrSpend® SF staat 

voor het comfort voor de patiënt en een verhoogde therapietrouw.

EFFICIËNT EN TIJDBESPAREND
Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken suspensiebasis en bereidingskits, maken het 

mogelijk snel orale toedieningsvormen te bereiden.  

FARMACEUTISCHE KWALITEIT
SyrSpend® SF wordt geproduceerd volgens de hoogste farmaceutische standaarden en 

levert daarmee de optimale oplossing voor uw patiënten.

Waarom SyrSpend® SF?
Kwetsbare patiënten, zoals zuigelingen, kinderen 
en ouderen, zijn geen standaard patiënten. Als 
uw patïent niet uitkomt met een geregistreerd 
geneesmiddel, kan uitgeweken worden naar een 
bereiding op maat, zowel bij extramuraal als 
intramuraal gebruik.

SyrSpend® SF is een reeks vehikels voor de bereiding 
van vloeibare orale medicatie op maat. Het heeft een 
lichte structuur, is neutraal van smaak en is onder 
andere vrij van suiker, alcohol, gluten en lactose. 

Vloeibare orale medicatie op maat voor patiënten die:

een aangepaste 
dosering nodig hebben

schadelijke en 
controversiële 
ingrediënten willen 
vermijden

een sonde hebben; 
thuis of in het 
ziekenhuis

slikproblemen en/of 
dysfagie hebben



Apotheekinstructie
1. Weeg of meet de berekende hoeveelheid API(‘s) af. Verklein, indien noodzakelijk, de deeltjesgrootte van de API(‘s). 
2. Schud de SyrSpend® SF PH4 (Suspending base) voor gebruik.
3.  Dispergeer de API(‘s) met SyrSpend® SF PH4 (Suspending base), vul aan tot het gewenste volume. Meng tot een homogene suspensie en vul uit in de 

patiëntverpakking. 
Als toedienhulp: voeg 15 ml SyrSpend® SF PH4 (Suspending base) toe aan de verpulverde tabletten of capsule-inhoud en dien toe.

SyrSpend® SF vehikels
SyrSpend® SF PH4 (Suspending base)

Indien de bereidende apotheek niet uitkomt met het huidige 
assortiment SyrSpend® SF Kits, dan biedt SyrSpend® SF 
PH4 (Suspending base) de uitkomst. Deze suspensiebasis 
is klaar voor gebruik en verenigbaar met vele API’s (Active 

Pharmaceutical Ingredients). In de verenigbaarheidstabel in 
deze brochure zijn de verenigbare API’s opgenomen. SyrSpend® 
SF PH4 is ook beschikbaar met kersensmaak en is daarmee 
uitermate geschikt voor toepassing bij kinderen. 

Wetenschappelijke onderzoeken
De superieure reologie en verenigbaarheid van SyrSpend® SF zijn bevestigd met wetenschappelijk onderzoek. Vanuit Fagron doen we continu onderzoek 
naar de verenigbaarheid van API’s (Active Pharmaceutical Ingredients) met SyrSpend® SF PH4. Deze wetenschappelijke studies worden geregeld gepubliceerd 
in gerenommeerde vakbladen. Onze SyrSpend® SF verenigbaarheidstabel biedt een overzicht van API’s die verenigbaar zijn met SyrSpend® SF. Een lijst met 
wetenschappelijke referenties en publicaties is beschikbaarbaar op fagron.com.

• Geschikt voor bereiden en als hulp bij orale toediening
• Gemakkelijke bereiding in twee stappen
• Verenigbaar met meer dan 100 API’s
• Mild geconserveerd met <0,1 % natriumbenzoaat

• Gebufferd op pH 4,2
• Lage osmolaliteit (<50 mOsmol/kg)
• Beschikbaar met kersensmaak en neutrale smaak
• Beschikbaar in 500 ml



SyrSpend® SF Kits

Met de SyrSpend® SF Kits is altijd een totaaloplossing op 
voorraad voor het snel en eenvoudig bereiden van suspensies 
met gegarandeerde kwaliteit en stabiliteit. De SyrSpend® SF 
Kits bevatten een afgemeten hoeveelheid van een API (Active 

Pharmaceutical Ingredient) en suspensiebasis in poedervorm 
voor reconstitutie. Momenteel zijn meerdere SyrSpend® SF Kits 
beschikbaar. Raadpleeg de website fagron.nl voor het actuele 
assortiment. 

Schoonmaakinstructie
De SyrSpend® SF Kits bevatten een schoonmaak-
instructie, bedoeld voor patiënten. Het is van 
belang dat de doseerspuit en het verlengstuk na 
gebruik goed worden schoongemaakt.

Apotheekinstructie*
1. Schud de  SyrSpend® SF  en API-poeder in de flacons los. 
2.  Voeg de API toe aan de flacon met SyrSpend® SF poeder voor reconstitutie. Schud de poeders tot er een homogeen mengsel is ontstaan. Spoel de flacon 

met API na met een beetje van de vooraf afgemeten hoeveelheid gezuiverd water. Giet dit leeg in de patiëntverpakking. 
3.  Vul de flacon aan met het resterende gezuiverde water en schud krachtig.
* Volg altijd de bijgesloten apotheekinstructie in de verpakking. Hierin staan exacte hoeveelheden vermeld. Ook is een schoonmaakinstructie bijgesloten.

• Complete bereidingskit voor het bereiden van een suspensie
• Bereiding in drie stappen direct in de afleververpakking
• Voorzien van een apotheekinstructie voor bereiding
• SyrSpend® SF is neutraal van smaak

• Vrij van suiker en conserveermiddelen
• Voorzien van hulpmiddelen voor eenvoudige toediening
• Bevat een schoonmaakinstructie voor patiënten
• Productsuggesties? Mail naar compounding@fagron.nl.



 
API (Active Pharmaceutical Ingredient) Concentratie

SYRSPEND® SF PH4
(SUSPENDING BASE)

SYRSPEND® 
SF KIT*

Flecaïnide acetaat tabletten 20 mg/ml
Foliumzuur 1 mg/ml
Gabapentine 50 mg/ml
Glutamine 250 mg/ml
Glycopyrronium bromide 0,5 mg/ml
Griseofulvine 25 mg/ml
Haloperidol 0,5 mg/ml

Hydrochloorthiazide 2 mg/ml
5 mg/ml

Hydrocortison 1 mg/ml
Hydrocortison hemisuccinaat 2 mg/ml
Hydrocortison natriumfosfaat 2 mg/ml
Imipramine HCl 5 mg/ml
Isoniazide 10 mg/ml
Itraconazol 20 mg/ml
Ketoconazol 20 mg/ml
Ketoprofen 20 mg/ml
Kinidine sulfaat 10 mg/ml
Labetalol HCl tabletten 40 mg/ml
Lamotrigine 1 mg/ml
Levodopa/Carbidopa 5/1,25 mg/ml  /  / 
Levofloxacine 50 mg/ml
Lisinopril (als dihydraat) 1 mg/ml
Loperamide HCl 1 mg/ml
Lorazepam 1 mg/ml  /  / 
Mebeverine HCl 10 mg/ml
Melatonine 3 mg/ml
Mercaptopurine 10 mg/ml
Methotrexaat 2,5 mg/ml
Metoprolol tartraat 10 mg/ml
Metronidazol benzoaat 80 mg/ml
Midazolam (als HCl) injectievloeistof 1 mg/ml   ZI: 16280946
Minocycline HCl 10 mg/ml
Nadolol 10 mg/ml
Naltrexon HCl 1 mg/ml
Naproxen 25 mg/ml

 
API (Active Pharmaceutical Ingredient) Concentratie

SYRSPEND® SF PH4
(SUSPENDING BASE)

SYRSPEND® 
SF KIT*

Acetazolamide 25 mg/ml
Allopurinol 20 mg/ml
Alprazolam 1 mg/ml
Amiodaron HCl 5 mg/ml
Amitriptyline HCl 10 mg/ml
Amlodipine (als besilaat) 1 mg/ml   ZI: 16037790

Atenolol 1 mg/ml
5 mg/ml

  ZI: 16037782

Atropine sulfaat 0,1 mg/ml

Baclofen 2 mg/ml
10 mg/ml

 

Captopril 0,8 mg/ml 14D 
Carbamazepine 25 mg/ml

Carvedilol 1 mg/ml
5 mg/ml

 ZI: 16037774

Celecoxib tabletten 10 mg/ml
Chloralhydraat 100 mg/ml
Chloroquine difosfaat 15 mg/ml
Ciclosporine 100 mg/ml
Ciprofloxacine 50 mg/ml  /  / 
Clomipramine HCl 5 mg/ml
Clonidine HCl tabletten 0,1 mg/ml 7D 
Clonazepam 0,2 mg/ml
Clopidogrel (als waterstofsulfaat) tabl. 5 mg/ml  
Cloxacilline capsules ** 50 mg/ml 5D 
Coffeïne 10 mg/ml
Colecalciferol (Vit. D3) 50.000 IE/ml
Cyanocobalamine (Vit. B12) 0,2 mg/ml
Dapson 2 mg/ml
Dexamethason 1 mg/ml   ZI: 16280911
Diclofenac Na 5 mg/ml   ZI: 16037804
Diltiazem HCl 12 mg/ml
Dipyridamol 10 mg/ml
Domperidon 5 mg/ml
Enalapril maleaat 1 mg/ml   ZI: 16280938
Fenobarbital 9 mg/ml
Fenytoïne 15 mg/ml   ZI: 16037812

SyrSpend® SF verenigbaarheidstabel



SyrSpend® SF verenigbaarheidstabel

Legenda
Houdbaarheid
  14 dagen*

 30 dagen
 60 dagen
 90 dagen

 Afgeraden combinatie

*   De SyrSpend® SF Kits bevatten poeder voor reconstitutie en zijn conserveermiddelvrij. De suspensies dienen  
 na bereiding in de koelkast (2-8°C) bewaard te worden. Volgens LNA-procedure ‘Suspensie, oraal’, 14 dagen  
 houdbaar na bereiding.

**   Deze grondstof is niet door Fagron onderzocht maar door een externe partij. Neem contact op via  
 compounding@fagron.nl voor meer informatie.

De vehikels van SyrSpend® SF zijn verenigbaar met een verscheidenheid aan API’s. Alle combinaties in de 
SyrSpend® SF Verenigbaarheidstabel zijn wetenschappelijk onderzocht op chemische en fysische stabiliteit. 
Wetenschappelijke publicaties over SyrSpend® SF zijn beschikbaar op fagron.com.

Bewaarconditie
 2-8 °C
 15-25 °C

 
API (Active Pharmaceutical Ingredient) Concentratie

SYRSPEND® SF PH4
(SUSPENDING BASE)

SYRSPEND® 
SF KIT*

Nifedipine 4 mg/ml
Nitrendipine** 5 mg/ml
Nitrofurantoïne 2 mg/ml

Omeprazol 2 mg/ml   ZI: 16037197
  ZI: 15861635

Ondansetron HCl 0,8 mg/ml

Oseltamivir (als fosfaat) capsules
6 mg/ml

15 mg/ml
 

Oxandrolon 3 mg/ml
Paracetamol 50 mg/ml
Penicillamine 50 mg/ml
Pentoxifylline 20 mg/ml
Prednisolon natriumfosfaat 1,5 mg/ml
Pregabaline 20 mg/ml

Propranolol HCl
0,5 mg/ml

1 mg/ml
5 mg/ml

  ZI: 16280954

Propylthiouracil 5 mg/ml
Pyrazinamide** 100 mg/ml
Pyridoxine HCl (Vit. B6) 50 mg/ml
Ranitidine HCl 14 mg/ml 36D / 58D  / 
Riboflavine (Vit. B2) 10 mg/ml
Rifampicine 25 mg/ml
Sertraline HCl 10 mg/ml
Sildenafil citraat 2,5 mg/ml
Simvastatine 1 mg/ml
Sotalol HCl tabletten 5 mg/ml

Spironolacton
2 mg/ml

2,5 mg/ml
25 mg/ml

Spironolacton/Hydrochloorthiazide 5/5 mg/ml
Sulfadiazine 100 mg/ml
Sulfasalazine 100 mg/ml

Tacrolimus (als monohydraat)
0,5 mg/ml

1 mg/ml
Terbinafine HCl 25 mg/ml
Tetracycline HCl 25 mg/ml

 
API (Active Pharmaceutical Ingredient) Concentratie

SYRSPEND® SF PH4
(SUSPENDING BASE)

SYRSPEND® 
SF KIT*

Thiamine HCl (Vit. B1) 100 mg/ml
Tiagabine HCl tabletten 1 mg/ml  /  / 
Topiramaat 5 mg/ml
Tramadol HCl 10 mg/ml
Trimethoprim 10 mg/ml

Ursodeoxycholzuur 20 mg/ml
30 mg/ml

Valsartan 4 mg/ml

Vancomycine HCl 25 mg/ml
50 mg/ml

Verapamil HCl 50 mg/ml
Warfarine Na tabletten** 1 mg/ml 10D / 44D  / 
Zonisamide 10 mg/ml



Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

Fagron via onderstaande gegevens of neem contact op met uw vaste 

contactpersoon.

Bestelinformatie
Via de website of per bestelmodem:

Via fagron.nl kunt u gemakkelijk,  

snel en veilig bestellen. 

Via de telefoon of fax:

Via de tel.: 088 33 11 133 

Via de fax: 088 33 11 111

Fagron NL BV - Venkelbaan 101 - 2908 KE  Capelle aan den IJssel 
Tel. +31 (0)88 33 11 133 - Fax +31 (0)88 33 11 111 
FGBF01704

  fagron.nl

Vanuit Fagron doen we continu onderzoek naar de verenigbaarheid van Active 

Pharmaceutical Ingredients (API’s) met SyrSpend® SF. Ook de ontwikkeling van 

nieuwe SyrSpend® SF Kits is een continu proces. Ga naar het Fagron Innovatie 

Platform op fagron.nl, neem contact op met onze afdeling Customer Service via 

088 - 33 11 135 of stuur een e-mail naar compounding@fagron.nl.

Disclaimer: De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als een medisch advies voor een individuele patiënt. Apothekers, artsen en medische professionals zijn verantwoordelijk voor de 
bereiding met en de toepassing van deze producten bij hun patiënten. Zet- en drukfouten voorbehouden.


