
Innovatieve Ooginjectie 
Een nieuwe kijk op intravitreale injecties

www.fagron.nl

Gemak en flexibiliteit door langere 
houdbaarheid. De Innovatieve Ooginjectie 
is uit voorraad leverbaar en een recept is 
niet langer nodig.

Innovaties bij Fagron 

Uw betrokkenheid bij het ontwikkelen 
van innovaties is van groot belang om 
de beste zorg op maat te kunnen 
leveren. 

Binnen onze organisatie zijn meerdere apothekers 
dagelijks bezig met het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Wij inventariseren regelmatig onze 
productontwikkelingen en zijn ook benieuwd naar  
uw suggesties.

Met welke innovatie kunnen wij u verder helpen? 
Wij horen het graag! 

Oculair assortiment

Naast de Innovatieve Ooginjectie, levert Fagron een 
breed assortiment (ad hoc) oogmedicatie. Van 
oogzalven tot druppels en intravitreale injecties. 
Fagron werkt hiervoor nauw samen met GMP apotheek 
Pharma Assist, GMP apotheek De Magistrale Bereider 
en GMP apotheek De Ad hoc Bereider.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij 
bieden op oculair gebied? Ga naar fagron.nl/oculair  
of neem contact op met onze Customer  
Service via 088 - 33 11 133.

Fagron Sterile Services NL
GMP apotheek Pharma Assist
Dieselstraat 3
7903 AR Hoogeveen

T +31 (0)88 33 11 133
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Het bereiden, transporteren en injecteren 
van een ooginjectie is een kritisch proces, 
waarbij het risico op microbiologische 
contaminatie groot is. Het maximaliseren 
van veiligheid en efficiëntie zijn  
belangrijke uitgangspunten geweest voor 
de doorontwikkeling van de Innovatieve 
Ooginjectie. De Innovatieve Ooginjectie  
is gekwalificeerd voor het bewaren van 
geneesmiddelen op voorraad gedurende 
twee maanden. 

Voorgemonteerde  
naald (30G)

Lang houdbaar en  
uit voorraad leverbaar1

 Luer-Lock®
aansluiting

Gepatenteerde 
en gesteriliseerde

verzegeling

Voorzien van 2D-code 
en flaglabel

Zeer stabiele  
plunjer

Per stuk verpakt 
in steriele sealzak
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1 FDA guidance: Mixing,Diluting, or Repackaging Biological Products 
Outside the Scope of an Approved Biologics License Application

Onze kwaliteit 
De Innovatieve Ooginjecties zijn ontwikkeld 
conform GMP en FDA guidelines. Bij de 
Innovatieve Ooginjectie werken we uitsluitend 
met steriele uitgangmaterialen die onder 
aseptische omstandigheden verwerkt worden. 
‘Hierdoor blijft het steriele werkveld intact en 
wordt de kans op contaminatie tot een 
minimum beperkt.’

FDA

GMP


