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Ad Hoc bereidingen

Spruyt hillen DCB

Spruyt hillen denkt met u mee
Zoals u van ons gewend bent denken wij graag met u mee! Daarom 
kijken wij continu kritisch naar ons prijsbeleid en willen wij u daar waar 
mogelijk graag tegemoet komen.  
Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. de vergoeding van de bereidin-
gen hebben wij besloten onderstaande producten in prijs te verlagen. 

  Binnenkort beschikbaar 

•  Beclometason zetpil 6 mg
•  Haloperiodol tabletten 2,5 mg
•   Magnesiumgluconaat drank  

45 mg/ml
•   Triamcinolonacetonide 0,1% 

Salicylzuur 3% vaseline 
lanettecrème

•  Vaseline Paraffine 60-80 ana 

    

Artikelnr. Omschrijving inhoud Z-Indexnr.
54262 Dexamfetaminesulfaat 2,5 mg tablet 30 st 16211898
54263  Dexamfetaminesulfaat 2,5 mg tablet  500 st  16211901

Artikelnr. Omschrijving inhoud Z-Indexnr.
209847 Aripiprazol 1 mg capsule 100 st 16056264 
209849 Aripiprazol 2,5 mg capsule 100 st 15972232

Voor actuele prijsontwikkelingen en details verwijzen wij naar onze 
website www.spruyt-hillen.nl of de Z-index.  
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze afdeling Customer 
Service: cs@spruyt-hillen.nl of 030 281 44 11.

GMP apotheek Mierlo Hout   NIEUW

Het volgende artikel is nieuw 
opgenomen in het assortiment: 

Betamethason 0,1% Fusidinezuur 2% 
crème 30 g
Artikelnr. 210726
Z-indexnr. 16244761 



GMP

  Wijziging 

Bewaarconditie Waterstofperoxide 
oplossing 3%

Vanaf heden is de bewaarconditie 
gewijzigd van koel bewaren (2-8 °C) 
naar kamertemperatuur.

Verpakkingseenheid: 1 liter
Artikelnummer: 244047
Z indexnummer: 13828533

Verpakkingseenheid: 6 x 100 ml
Artikelnummer: 484000
Z indexnummer: 14624990

BUFA crèmes en zalven 
in kunststof tubes

Kijk voor het complete assortiment 
van onze crèmes en zalven in 
kunststof tubes op onze webshop 
www.spruyt-hillen.nl
Het gehele assortiment is leverbaar 
als losse tube en in doosje met 
productinformatiefolder.

Eucerine met water. 
Artikelnr. 209256

  Uitbreiding

Het GMP pakket is uitgebreid met:
Artikelnr.  Omschrijving  Z-indexnr
210562  Doseerspuit 1 ml Blauw  16234782
210558  Doseerspuit 3 ml Blauw  16234790
210559  Doseerspuit 5 ml Blauw  16234804
210560  Doseerspuit 10 ml Blauw  16234812
210563  Afsluitdop tbv 1 ml spuit Blauw  16234839
210561  Afsluitdop tbv 3/5/10 ml spuit  16234820
210564  Doseerdop DIN18 Wit  16234847

  Wijziging Product Specificatie Blad

Van onderstaand artikel is vanaf heden een nieuwe 
revisie beschikbaar op onze website.

Doseerspuit 1 ml + doseerdop 18 mm + afsluitdop 
Artikelnr. 209665 
Z-indexnr. 16036352

BUFA



Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl

Tinbergenlaan 1    3401 MT IJsselstein    Postbus 46    3400 AA IJsselstein   T 030 281 44 11     F 030 281 44 44    E algemeen@spruyt-hillen.nl

Namens het gehele team van  Spruyt hillen wensen wij u  een ontzettend fijne vakantie, met mooi weer, tijd voor elkaar en veel leuke en interessante ervaringen.

Volg ons 

Symposium Bereidingen en 
Kinderen 
FarmaActueel organiseert samen met Spruyt hillen op woensdag 
14 september 2016 in kaasboerderij de Weistaar te Maarsbergen het 
Symposium Bereidingen en Kinderen. 

Onderwerpen die tijdens het symposium aan bod komen zijn: 
• Bereidingen en Doorlevering
• Update Circulaire Doorlevering Eigen Bereidingen
• Bereiding van Wietolie
•  Zorg voor goede inname en opname van bereidingen bij kinderen
• Kinderformuleringen
• Voorschrijven van eigen bereidingen voor kinderen.

Voorafgaand aan het programma (start 13.00 uur) staat er vanaf 
12.00 uur een lunch voor u klaar. Na afloop van het symposium krijgt 
u de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het bereiden van kaas en 
boter en een hapje te eten. 

Wilt u dit symposium bijwonen dan kan dat door o.a. het 
inschrijfformulier op onze website www.spruyt-hillen.nl te 
downloaden en ingevuld naar info@farmaactueel.nl te mailen. 
Faxen kan natuurlijk ook naar 0842286570. 

N.B. De locatie is te bereiken op 5 minuten vanaf de A12 en op 
10 minuten vanaf de A28. Met de trein:  station Maarn. Wenst u 
vervoer vanaf station Maarn naar de Congres locatie dan kunt u dit 
aangeven en wordt er contact met u opgenomen.


