
ACTIE
OP MAAT

Bij een bestelling 
vanaf € 250,- 

ontvangt u een 
cadeau op maat!

Deze actie is uitsluitend 
voor openbare 
apotheken en 

poli-apotheken

Najaarsnieuws om 
blij van te worden



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 het assortiment uitgebreid met het 
Capsicard® capsuleerapparaat. 

Enkele producteigenschappen op een rij:

• Gemakkelijk in gebruik 
• Capsulemaat ombouwen in enkele seconden
•  Snel en gemakkelijk te reinigen, zelfs in de vaatwasmachine 

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

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

Kijk voor de uitgebreide informatie op 
www.spruyt-hillen.nl/techniek 

Spruyt hillen Techniek

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

Zelf capsules produceren? Een koud kunstje 
met het Capsicard® capsuleerapparaat 

Order- U mag een 
waarde**   cadeau*** 
 uitkiezen voor:
€ 250,- €  37,50
€ 500,- €  75,-
€  1000,- €  150,-
€  1500,- €  225,-
€  2000,- €  300,-
€  3000,- €  400,-

Enkele cadeau 
suggesties! 

Of de blijvende digitale 
topper en kies voor een  

Ipad Mini

Trakteer uw 
apotheekteam op een 

heerlijke lunch 

Actie op maat
Plaats een bestelling* vanaf € 250,- en u  
ontvangt een cadeau op maat!

• De actie loopt van maandag 10 oktober t/m vrijdag 2 december 2016
•  Per bestelling vanaf € 250,- kunt u een keuze maken uit onze suggesties  

of een cadeau op maat
• De bedragen van verschillende orders kunnen niet worden opgeteld
• Vergeet bij uw order niet uw gewenste cadeau door te geven
• Cadeauwaarde maximaal € 400,-
• Let op! Vergeet niet de actiecode: najaar2016 in te vullen bij opmerkingen

*    Met uitzondering van drukwerk, producten van GMP apotheek De Collegiale 
Bereiding, GMP apotheek De Ad Hoc Bereider en GMP apotheek Mierlo Hout en  
de BUFA suspensiekits.

**  Orderwaarde op basis van netto prijzen
***  Niet inwisselbaar voor contanten
 

Guus Meeuwis

Guus MeeuwisOP=OP



DCB

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/NVZA het predikaat  
betrouwbare leverancier  
gekregen

✓  Spruyt hillen heeft van het  
IGZ het GDP certificaat  
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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BUFA suspensiekits 
Graag informeren wij u over een belangrijke update van onze BUFA 
suspensiekits. Vanaf heden zijn de volgende BUFA suspensiekits 
beschikbaar.

Product Artikelnr Eenheid Z-indexnr
Amlodipinesuspensie kit 1mg/ml 210669 100 ml 16266099
Atenololsuspensie kit 1mg/ml 210668 200 ml 16266110
Enalaprilmaleaatsuspensie kit 1mg/ml 210666 100 ml 16266137
Fenytoïnesuspensie kit 15mg/ml 210667 200 ml 16266129

Belangrijk!  
Altijd het bereidingsprotocol via onze website downloaden. 
Dit bereidingsprotocol invullen en bij het recept archiveren.  

Verpakkingen

•  Doseerspuiten voor oraal gebruik/toediening in de  
meest gebruikte inhoudsmaten (1 ml, 3 ml, 5 ml en 10 ml).

•  De doseerspuiten zijn voorzien van een duidelijke (zwarte) maatverdeling. 
De mantels van de doseerspuiten zijn transparant en de zuigers en 
afsluitdopjes zijn uitgevoerd in een blauwe kleur.

•  De spuitopening van alle doseerspuiten is glad.
•  De doseerspuit 1 ml is verkrijgbaar als complete set (209665) inclusief een 

kindveilige DIN18 doseerdop (210564) en afsluitdop (210563).
•  Alle artikelen zijn onderdeel van ons GMP pakket. 

GMP Doseerspuiten 

Kijk voor het volledige assortiment op www.spruyt-hillen.nl/verpakkingen 
doseerspuiten

Daarom DCB!

 Zekerheid: wij bieden u de zekerheid dat de 
producten voldoen aan richtlijnen en voldoen 
aan regelgeving: hiermee voldoet u ook aan 
de eisen!  

EFFICIËNT

APOTHEEK DE COLLEGIALE BEREIDING

TOPKWALITEITBETROUWBAARVEILIG
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Efficiënt: ruime keus aan voorraad-
bereidingen minimaliseert behoefte aan  
ad hoc bereidingen;

Veilig: door ZI nummers en 24/7 toegang tot 
belangrijke product- en patiëntinformatie bij 
de bereidingen; 

Topkwaliteit: de beste kwaliteitsborging 
dankzij continu stabiliteits- en 
houdbaarheidsonderzoek; 

  Betrouwbaar: IGZ heeft vastgesteld dat GMP 
apotheek De Collegiale Bereiding voldoet op 
alle vier de onderdelen van de IGZ circulaire 
betreffende het doorleveren van bereidingen; 



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. 

Ad Hoc Bereidingen Spruyt hillen

Producten van GMP apotheek de Ad Hoc  
Bereider nu direct bestellen via de webshop!

•    Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is de webshop van Spruyt 
hillen continu in ontwikkeling.

•  Ook de producten van GMP apotheek De Ad Hoc Bereider zijn nu via 
onze webshop te bestellen!

•  Ervaar zelf het gemak door naar onze webshop te gaan en te zoeken 
op een term, artikelnummer of Z-indexnummer.

•  Natuurlijk kunt u onder het tabblad Bereidingen ook een keuze 
maken voor één van onze bereidingsapotheken en uw bestelling 
plaatsen.

•  Vindt u het product niet in één van onze bereidingsapotheken kies 
dan onder het tabblad Bereidingen voor Ad Hoc bereidingen en dien 
uw productaanvraag in bij GMP apotheek De Ad Hoc Bereider.

• Zo wordt online bestellen wel heel eenvoudig!

De huislijn consumentenproducten ‘Van uw apotheker’ 
is ontworpen en samengesteld voor en met apothekers. 
Alle producten hebben een frisse, farmaceutische 
uitstraling en zijn voorzien van barcode. En de 
aantrekkelijke marges? Die zijn voor u!

  Lichaamsverzorging
  Hulpmiddelen
  Zoetwaren
  Voedingssupplementen

Binnenkort verwacht, maar nu al  
online te bestellen:

•  Calcium & Magnesium  
met Zink en Vitamine D3 

• Multivitamine  Compleet
• Multivitamine 50+

Ga naar www.spruyt-hillen.nl/otc

Consumentenproducten 
‘Van uw apotheker’

Benieuwd naar het hele assortiment? 
Ga naar www.spruyt-hillen.nl en kies 
voor OTC.
Heeft u een mooie aanvulling op het 
assortiment? Vertel het ons! Mail uw 
idee naar:  
algemeen@spruyt-hillen.nl



TechniekTechniek

Temperatuurregistratie is belangrijk in de apotheek Keep it cool!
Het beheersen van de temperatuur valt of staat natuurlijk 
met de juiste koelkast in de apotheek. Voor de opslag van 
geneesmiddelen adviseren wij een medicijnkoelkast met de DIN 
58345 norm. De DIN 58345 norm staat voor: 
• Eenvoudige reiniging
•  Geen temperatuurafwijking vanwege kapot deurrubber na 

50.000 openingen
• Belastbaarheid roosters minimaal 100 kg/m2

• Alarm gedurende minimaal 12 uur bij stroomonderbreking
• Optisch en akoestisch alarm
•  Veiligheidsthermostaat ter voorkoming temperatuur onder 

de +2°C

Liebherr, roosters dichte deur

Spruyt hillen heeft 3 koelkastlijnen 
waaruit een keuze gemaakt kan worden 
voor een DIN 58345 koelkast.
• BPV koelkasten
• Liebherr koelkasten 
• Apotec koelkasten 

BPV, 8 rvs lades dichte deurApotec, 9 kunststof lades glazen deur

Wilt u graag meer informatie over de koelkasten? Kijk dan op www.spruyt-hillen.nl/techniek Koelen en vriezen 

In uw medicijnkoelkast zijn kostbare geneesmiddelen opgeslagen. Niet voor niks is temperatuurregistratie een 
belangrijk onderwerp bij IGZ, wordt het beschreven in de GDP richtsnoeren en heeft het LNA een procedure 
beschreven. Om er zeker van te zijn dat uw administratie op orde is, bieden wij u twee oplossingen. 

Lascar logger

Dostmann logger

De meest laagdrempelige en voordelige 
oplossing is de Lascar en de Dostmann 
logger (210788). Beide loggers registreren 
feilloos de temperatuur en geven door 
middel van een knipperend LED-je of een 
geluidssignaal aan als er een overschrijding 
is van de door u ingestelde waarde. De 
verzamelde data uit de logger kunt u via de 
USB aansluiting op uw PC uitlezen en deze 
data toevoegen aan uw administratie. 

De tweede oplossing is de AiroSensor. De AiroSensor 
is een innovatieve totaaloplossing voor de registratie 
van temperatuur, luchtvochtigheid en beweging 
in medicijnkoelkasten, vriezers, ruimtes en tijdens 
transport. Het AiroSensor systeem geeft u proactief 
een melding (via email en/of sms) als de door u 
ingestelde waarde wordt overschreden. Met de zeer 
uitgebreide instelmogelijkheden van het systeem kunt 
u vrij eenvoudig het systeem inregelen zoals u dat 
wenst. 

Kijk voor de uitgebreide informatie op 
www.spruyt-hillen.nl/techniek temperatuur- en 
dataloggers

Weet u dat Spruyt hillen de koelkasten gratis 
aan huis levert, aansluit op de eerste verdieping, 
de oude koelkast mee retour neemt en het 
verpakkingsmateriaal retour neemt? Neem 
contact op met onze customer service voor een 
offerte op maat!

AiroSensor



Spruyt hillen

Verras uw trouwe klanten met 
een eindejaarsgeschenk!

BUFA

De kerstdagen kennen vele tradities en één ervan is 
toch wel het geven van een eindejaarsgeschenk.
Door een eindejaarsgeschenk weg te geven investeert 
u niet alleen op een positieve manier in de relatie met 
uw klant, maar ook in uw omzet!

Daarnaast creëert u in de feestmaand een feestelijk 
moment aan de balie.
Spruyt hillen heeft ook dit jaar weer een mooi 
assortiment samengesteld. Maar let op! OP = OP

Ga naar www.spruyt-hillen.nl/otc
Service artikelen voor het hele assortiment.

Wilt u graag uw eindejaarsgeschenk laten bedrukken 
met uw eigen tekst en/of logo.
Of bent u op zoek naar een ander artikel?
Neem contact op met onze afdeling Drukwerk via 
030-281 44 16 of drukwerk@spruyt-hillen.nl.
 Zij staan graag voor u klaar.

Het BUFA Huidadvies is een handig hulpmiddel dat 
u eenvoudig en snel kan helpen met het kiezen van 
een gepast BUFA huidproduct voor uw klant. Het 
huidadvies beschrijft een beperkt aantal neutrale 
huidverzorgingsproducten, de indifferente producten. 
Naast een brochure is het Bufa huidadvies ook online 
beschikbaar, zodat u samen met uw klant de stappen 
eenvoudig kunt doorlopen.

      

                                

 

  BUFA Huidadvies

Wenst u meer informatie 
en/of een “smeersessie” 
voor u en uw team? Onze 
accountmanager maakt 
graag een afspraak met u.     

KNMP 
Najaarscongres 

11 oktober 
standnummer 30

Een smeersessie  
om van te 
smullen! 

Opvouwbare tas

Honingdrop

Handcrème



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

Volg ons 


