
Transdermale crèmebasis

Voordelen van transdermale toediening
Bij transdermale toediening1-5 van een geneesmiddel wordt de actieve 
component verwerkt in een vehikel (pleister, zalf, crème,..). 
Het actieve ingrediënt wordt gecontroleerd vrijgesteld om een 
systemisch e� ect te bereiken. De verschillende voordelen van 
transdermale toediening zorgen voor een verbeterde therapietrouw.

 Vermijden van het first-pass e� ect en minder hepatische bijwerkingen.
 Voorkomen van gastro-intestinale ongemakken en bijwerkingen.
 Gecontroleerde vrijgave van het geneesmiddel.
 Individuele aanpassing van dosering en formulering.
 Patiëntvriendelijk en niet-invasief alternatief voor (par)enterale toediening.

Pentravan®
Pentravan® is een gebruiksklare crèmebasis die geschikt is voor transdermale en vaginale  
applicatie van actieve ingrediënten.
De crèmebasis is een olie-in-water emulsie met een pH tussen 4 en 6. Het actieve ingrediënt dringt 
makkelijk in de huid dankzij de aanwezigheid van penetratiebevorderaars. 
Pentravan® is met de grootste zorg ontwikkeld en compatibel met een breed scala aan 
farmaceutische grondsto� en. Pentravan® wordt toegepast bij BHRT (Bio Identical Hormone
Replacement Therapy), behandeling van nausea en ontstekings- en neuropatische pijnen
(o.a. endometriose).

     Eenvoudig bereidingsproces dankzij de gebruiksklare basis.
     Bewezen compatibiliteit met verschillende actieve ingrediënten.
     Bewezen transdermale penetratie.
     Afdekken van de huid is niet nodig dankzij de snelle absorptie.
     Huidvriendelijke ingrediënten, geen parfums en parabenen.
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Bereiden met Pentravan®
Tijdbesparend bereidingsproces

1. Bereken de hoeveelheid af te wegen actieve stof(fen).
2. Weeg de actieve stof(fen) af.
3. Bereid de actieve stof(fen) voor op de inclusie van Pentravan® door er een gladde, 

homogene pasta van te maken. Deze pasta kan u bereiden door alle actieve sto� en te 
verwrijven in een mortier met een geschikt cosolvent.

4. Verwerk vervolgens de actieve stof(fen) in Pentravan® met behulp van de geometrische 
dilutiemethode.

Bereidingstip

Haal de zalf door de zalfmolen of gebruik FagronLab ™ Unguator EMP/Fagronlab™ Unguator PRO.
Het gebruik van deze toestellen zorgt voor een maximale inmenging van de actieve bestanddelen in 
Pentravan® en zorgt voor een meer homogene verdeling.6

Verpakking

Het is van groot belang dat de patiënt een accurate dosering toegediend krijgt. De keuze van het 
verpakkingsmateriaal is hierbij essentieel. Er kan gekozen worden voor het Topi-Click® systeem of een 
airless dispenser. Beide verpakkingsmaterialen zorgen voor een gecontroleerde en hygiënische 
toediening.

Patiëntadviezen7,8

• Breng Pentravan® aan op een niet-behaard lichaamsdeel: buik,  
 binnenkant bovenarm, binnenkant bovenbeen.
• Varieer! Om irritatie te vermijden en maximale permeabiliteit van   
 de huid te garanderen.
• Was de handen na applicatie.
• Breng de crème met lichte druk aan op het gekozen lichaamsdeel   
 en masseer goed in.
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TOPI-CLICK®
35 ML: 0.25 ML per klik

Refill reminder

AIRLESS DISPENSER
15-30 ML: 0.3 ML per pomp

50-100 ML: 0.5 ML per pomp
150 ML: 2 ML per pomp
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