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Bufa grondstoffen top 10

Onderstaand een overzicht van de meest geleverde specials. 

BUFA

Artikelnr. Omschrijving
S120291 Lorazepamum
S224091 Morphini hydrochloridum
S104690 Bupivacaini hydrochloridum
S194990 Magnesii chloridum hexah. apyr
S143990 Neomycini sulfas micronisatum
S109990 Dexamethasoni natrii phosphas
S162391 Fentanyli citras
S114791 Gentamicini sulfas
S176690 Dinatrii phosphas dodecahydr.
S179690 Natrii glycerophosphas

Oplosmiddelresten 
op AC’s

Voor veel BUFA grondstoffen wordt 
een eis gesteld aan de hoeveelheid 
oplosmiddelresten. De acceptabele 
grenswaarden zijn internationaal 
vastgelegd in de “ICH Guideline Q3C 
on Impurities: Guideline for residual 
solvents”. 
Sinds juli 2016 is de verwijzing in de 
Europese Farmacopee aangepast naar 
de nieuwe richtlijn. Geleidelijk zal dan 
ook op de Analyse Certificaten van 
BUFA grondstoffen worden verwezen 
naar CHMP/ICH/82260/2006 i.p.v. 
naar de vorige richtlijn  
CHMP/ICH/283/95.

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. 

Glucose Tolerantie Test 
Glucose tolerantie test 75g/200ml
art.nr. 210665  
Verp. eenheid 200 ml 
Z.Indexnr. 16249690
EAN 8717159083571

Uw gewenste product niet in onze webshop gevonden? Neem dan contact 
op met de afdeling Special Accounts 030 2814404; teamsa@spruyt-hillen.nl



BUFA

BUFA Suspensiekits

De suspensiekits zijn ontwikkeld op basis van stabiliteits- en 
houdbaarheidsonderzoek. Door de apotheekinstructie te 
volgen kunt u met de geleverde grondstoffen eenvoudig in uw 
apotheek een suspensie van goede kwaliteit bereiden voor uw 
patiënten.
De hulpmiddelen die uw patiënt nodig heeft voor correcte 
dosering, zijn bijgesloten in de verpakking van de suspensiekit.

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

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

Vouwdoos ten behoeve van BUFA tubes 

• Geschikt voor in de robot
•  Afmeting 47 x 47 x 155 mm van PET materiaal

Tubevouwdoos transparant  
Artikelnr:  210681 
Eenheid: 25 st 
Z-indexnr:  16250249



DCB

  In ons assortiment opgenomen

Haloperidol tabletten 2,5 mg 
Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
54267 Haloperidol tabletten 2,5 mg 500 st 16239474

Naast de GDS verpakking is er nu ook een EAG verpakking van de 
Quetiapine tablet 12,5 mg beschikbaar.
Artikelnr. Omschrijving verp. eenh. Z-Indexnr.
54270 Quetiapine tablet 12,5 mg EAG  50 st 16300130 
  
  

GMP 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. 

 Uit het assortiment

Maar nog steeds te bestellen zonder GMP 
predicaat:  
Tube-canule PE wit met schroefmond M11 
gaat uit het GMP pakket. 
Reden hiervoor is dat wij van dit artikel 
de volledige traceerbaarheid niet meer 
kunnen garanderen. 
Uiteraard kunt u dit artikel wel bij ons 
blijven bestellen zonder GMP predicaat.

De chargenummers die wij in november 
hebben vrijgegeven, zijn niet meer 
voorzien van een “GMP pakket” etiket. 

Tube-canule pe wit schr.M 11
Artikelnr. 7755 
Z-Indexnr. 14881972

 Binnenkort  beschikbaar

• Chloorhexidine oogdruppels 0,02%
• Hydrocortison drank 1mg/ml 
• Glycopyrroniumbromide tablet 1 mg
•  Triamcinolonacetonide 0,1% Salicylzuur 

3% vaseline lanettecrème



Dank voor uw bezoek op onze 
stand  tijdens de Nederlandse 
Ziekenhuisfarmaciedagen in 
Amersfoort.

Evenementen 2016-2017

Datum Congres Locatie Organisatie

13 december 2016 NVZA Ledenvergadering Domus Medica Utrecht NVZA

17 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie NVZA en Post-ASHP Nog niet bekend FarmaActueel
   
18 januari  ICT Herregistratie Ziekenhuis Deel III Vredenburg 19 3511 BB Utrecht NVZA

19 januari  Highlights Ziekenhuisfarmacie NBC Congrescentrum  Benecke

Bron www.farmaactueel.nl
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Samen
slimmer 
verder 
  in...

2017

Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Wij wensen u en uw 
medewerkers prettige 

kerstdagen en een goed 
en succesvol 2017! 

www.spruyt-hillen.nl
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