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De capsuleerapparaten van het merk Loeco en Feton, uitgevoerd met 
metalen onderstel en een kunststof platenset, zijn al jaren de meest 
gangbare apparaten. 

Sinds kort hebben wij ons productenpakket uitgebreid met het 
Capsicard capsuleerapparaat. De hoogwaardige kwaliteit en het feit 
dat het apparaat vaatwasbestendig is heeft ons doen besluiten het 
apparaat op te nemen in ons assortiment. De basiskit (RVS onderstel) 
wordt geleverd met een aanstamper en poedervulplaat (kunststof). De 
RVS platenset geschikt voor 100 capsules wordt geleverd in de maten 
0, 00, 1, 2, 3 en 4 en zijn uit voorraad leverbaar.  
Bent u binnenkort aan vervanging van uw capsuleerapparaat toe? 

Onderstaand enkele producteigenschappen van het Casicard 
capsuleerapparaat:  
  

Spruyt hillen

Onze kwaliteitsborging

Spruyt hillen heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Doordat wij 
ons laten toetsen door verschillende onafhankelijke externe partijen 
kan Spruyt hillen haar hoge kwaliteitsniveau waarborgen.  

Wij zijn in het bezit van onderstaande certificaten / predicaten:

•  GDP-certificaat. De GDP-guideline 2013/C 343/01 vormt de basis 
voor het distribueren van een belangrijk deel van onze producten. In 
maart 2016 zijn wij door de IGZ geïnspecteerd. Sinds juni 2016 is het 
certificaat in ons bezit.

•  Predicaat “Betrouwbare Toeleverancier”. De gecombineerde audit 
van het WINAp en de NVZA vindt regelmatig plaats. Deze partijen 
hebben ons het predicaat “Betrouwbare Toeleverancier”, toegekend. 
Dit predicaat geldt zowel voor grondstoffen als farmaceutische 
verpakkingsmaterialen. 

•  Tot slot wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Spruyt hillen 
ieder jaar door een extern bureau beoordeeld in het kader van de 
kwaliteitsnorm ISO 9001. Het op 31 mei 2016 afgegeven certificaat 
is geldig tot 14 september 2018, waarbij elk jaar een tussentijds 
onderzoek zal plaatsvinden.

techniek

Voor deze uitvoering van het 
capsuleerapparaat zijn de Capsicards 
capsules 50 capsules op kaart geschikt.

Optimalisatie van uw productieproces voor 
kleinschalige producties van capsules 

Meer informatie over dit hoogwaardige 
capsuleerapparaat op 
www.spruyt-hillen.nl of 
http://www.capsicardssystem.com/en/  

•  Heel gemakkelijk in gebruik met een minimum aan 
handelingen

• Capsulemaat ombouwen in enkele seconden
•  Bijgeleverde accessoires zorgen voor een snellere en 

accuratere afwerking van uw capsules
•  In combinatie met Capsicards® capsules maakt u uw capsules 

tot 94% sneller in vergelijking met de conventionele methode
•  Uitsparingen in het deksel om bobbels in de “cap” van 

de capsule te vermijden
•  “Gesloten capsule indicator” om snel te controleren of 

de capsules goed gesloten zijn
•  Snel en gemakkelijk te reinigen, zelfs in de vaatwasmachine 

en met heet water
•  Flexibiliteit: 1 basiskit uitwisselbaar met de platen van de 

verschillende capsulematen, u hoeft dus geen volledig toestel 
per capsulemaat te kopen 



Ad Hoc Bereidingen

BUFA

U bereidt nog zelf en u wilt 
eindproducten maken van de beste 
kwaliteit. Spruyt hillen levert u 
farmaceutische grondstoffen van 
topkwaliteit van het merk BUFA. 

Waarom BUFA? Overtuig uzelf!

✓  GMP/GDP leveranciers zijn  
onze preferred suppliers

✓  Bereiding conform GMP

✓  Spruyt hillen is ISO 9001: 
2008 gecertificeerd

✓  Spruyt hillen heeft van het  
WINAp het predikaat 
“betrouwbare leverancier” 
gekregen

✓  Actueel en breed  
assortiment grondstoffen

✓  Etikettering volgens  
NVZA-richtlijn

✓  Analyse certificaten zijn  
via www.spruyt-hillen.nl  
24/7 beschikbaar

BUFA is een betrouwbaar partner van 
uw apotheek en staat voor langdurig 
bewezen kwaliteit.
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DCB

Uniforme kleurcodering draagt bij aan  
medicatieveiligheid en therapietrouw

Het  standaard assortiment is uitgebreid met hydrocortison capsules in 
4 verschillende maten en kleuren. Patiënten kunnen nu aan de kleur en de 
omvang zien welke sterkte een capsule heeft.

Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
210735 Hydrocortison 1 mg capsule (wit) 30 st 16225309
210736 Hydrocortison 2 mg capsule (geel) 30 st 16225317
210737 Hydrocortison 5 mg capsule (oranje) 30 st 16225570
210738 Hydrocortison 10 mg capsule (rood) 30 st 16225325

N.B. De bestaande hydrocortison capsule 5 mg met art.nr. 209914 / Z-indexnr. 
16015150 is vervallen. 

  Wijziging

Bewaarconditie Hydrocortisoni natrii phosphas
Vanaf charge 15E18-B01-311397 is de bewaarconditie gewijzigd van 
kamertemperatuur naar koel bewaren (2-8 °C).

Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
116404 Hydrocortisoni natrii phosphas 1 gram 13495801

Kwaliteit Carbidopum
De huidige kwaliteit wordt door onze fabrikant niet meer geproduceerd. De 
gemicroniseerde grondstof is wel leverbaar en hebben wij in ons assortiment 
opgenomen. 

 Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
Oud 188605 Carbidopum 5 gram 13793683
Nieuw 210688 Carbidopum micronisatum 5 gram 16261100

  In ons assortiment opgenomen

Glucose Tolerantie Test 

Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
210665 Glucose tolerantie test 75g/200ml 200 ml 16249690

De suikerstofwisseling (of 
koolhydraatmetabolisme) houdt de 
bloedsuikerspiegel op peil. Door gebruik 
van de Glucose Tolerantie Test wordt 
de opname en verwerking van glucose 
door het lichaam getest en eventuele 
afwijkingen waargenomen. 

  In ons assortiment opgenomen

Beclometason zetpil 6 mg, behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen  
(corticosteroïden). Remt ontstekingsverschijnselen in de endeldarm en vermindert de klachten.
Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
54265 Beclometasondiproprionaat zetpil 6 mg 10 st 16239482

Vaseline Paraffine 60 – 80 ana is toegevoegd aan het DCB assortiment en uit voorraad leverbaar.
Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
54269 Vaseline Paraffine 60 – 80 ana 100 g 16264096 

      
  Binnenkort  beschikbaar

Triamcinolonacetonide 0,1% Salicylzuur 3% vaseline lanettecrème



Klanttevredenheids-
onderzoek

In het laatste kwartaal van 
2016 ontvangt u van ons een 
klanttevredenheidsonderzoek.  
Uw feedback is bijzonder 
waardevol voor u en voor ons.

Samen kunnen wij met het 
resultaat van dit onderzoek 
Slimmer Verder!  

Spruyt hillenGMP pakket

Mededelingen GMP pakket 

 In ons assortiment opgenomen

Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
210732 Klysmaflacon 100 ml met dop FNA 12 stuks 16266897

Deze is zeer geschikt voor het op voorraad bereiden van klysma’s. De 
klysma’s worden geleverd per 12 stuks in drie componenten (flacon 100 ml; 
een dop met garantiesluiting; een los verpakte canule in flowpack). Advies is 
om de canule bij terhandstelling aan de patiënt op de klysma te schroeven. 
          

  Wijziging

Naast de nieuwe klysmaflacon 100 ml met dop FNA blijft de huidige uitvoe-
ring nog leverbaar. De flacon heeft een kleine facelift ondergaan en daarnaast 
is ook de verpakkingseenheid gewijzigd naar 12 stuks. Deze bestaande uitvoe-
ring is vanaf heden te bestellen onder een nieuw artikelnummer. 

 Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
Oud  7598 Klysmaflacon 100 ml FNA 24 stuks 13793683 
Nieuw 210733 Klysmaflacon 100 ml FNA 12 stuks 16266889 

Voor beiden geldt dat de componenten voorafgaand aan vrijgifte gekeurd 
worden door het LNA. 
 

  Uit het assortiment

Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
7597 Klysmaflacon 125 ml flex-klis 300 stuks 14832259
7599 Klysmaflacon 125 ml flex-klis 25 stuks 14708787

Als alternatief voor uw klysmabereidingen kunt u de Klysmaflacons FNA 
met artikelnummer 210733 of artikelnummer 210732 gebruiken.

Evenementen waar wij u graag ontmoeten

FarmaActueel en Spruyt hillen organiseren het Symposium “Bereidingen en Kinderen” op woensdag  
14 september in Maarsbergen. De onderstaande onderwerpen en sprekers komen aan bod: 

Andras Vermes Apotheek A15 Bereidingen en Doorlevering
Mirjam Crul OLVG A’dam Update Circulaire Doorlevering Eigen Bereidingen
Rik Wagenaar KNMP Richtlijn Bereidingen
Arwin Ramcharan Transvaal Den Haag Bereiding van Wietolie
Lidwien Hanff Sophia Rotterdam Kinderformuleringen
Kinderarts* WKZ Utrecht Voorschrijven van eigen bereidingen voor kinderen 
Yvonne Bouwman KNMP Recepteerkunde

Deelnemen aan dit  geaccrediteerd symposium kan door o.a. het inschrijfformulier op www.spruyt-hillen.nl 
te downloaden en te faxen of te mailen naar FarmaActueel.
*onder voorbehoud

 
Tijdens het KNMP Najaarscongres op dinsdag 11 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht ontvangen wij u graag 
op onze stand nr. 30

10 en 11 november a.s. zijn wij ook aanwezig tijdens de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2016 in de 
Rijtuigenloods – Amersfoort.

Spruyt hillen



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

Actuele informatie 
over ons assortiment 
per e-mail ontvangen?

Wilt u direct en sneller geïnformeerd 
worden over:

• Kwaliteitswijzigingen

• Assortimentswijzigingen

• Backorderinformatie

Mail uw e-mailadres(sen) naar:
teamsa@spruyt-hillen.nl. Geef 
in de mail aan waar uw interesse 
naar uitgaat. U ontvangt dan alleen 
informatie die voor u interessant is.

Volg ons 


