
Woda do receptury aptecznej FP
Aqua Pro Usu Officinale

Woda w recepturze aptecznej jest podstawowym 
rozpuszczalnikiem. 

W świetle polskich przepisów, woda do sporządzania leków 
recepturowych musi odpowiadać wymaganiom monografii 
narodowej FP (obecnie FP XI) dla Aqua pro usu officinale, 
tj. spełniać kryteria zdefiniowane w Ph. Eur. dla Aqua purifi-
cata oraz dodatkowo jałowość. Mając na uwadze powyższe 
wymagania, Galfarm wprowadza na polski rynek Wodę do 
Receptury Aptecznej FP (Aqua pro usu officinale).

Aqua pro usu officinale posiada nowoczesne wygodne 
i hermetyczne zamknięcie: gumowy korek zabezpieczony 
aluminiowym pierścieniem. Korek można wyciągnąć, ale 
istnieje też możliwość nabrania wody za pomocą strzykawki 
przez korek, bez konieczności otwierania butelki. Taki rodzaj 
opakowania wraz z zamknięciem oraz odpowiedni sposób 
prowadzenia procesu sterylizacji powoduje, iż produkt po-
siada długi termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne na rynku narzędzie Extra Spike umożliwia wielo-
krotne pobieranie wody przez korek, bez otwierania butelki, 
co ogranicza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody. 

Aqua pro usu officinale jest poddawana dodatkowym bada-
niom, aby wykluczyć obecność endotoksyn bakteryjnych.

Dostępne opakowania:
 � 100g
 � 250g
 � 500g 

Termin ważności:
 � 3 lata (nieotwarty)
 � 16 godz. (po otwarciu)

lub zadzwoń +48 12 656 54 37Zamów na www.galfarm.pl/zamow

fot. Extra Spike*
Produkt dostępny osobno na rynku

To gwarancja jakości Twojego  
leku recepturowego 

Extra Spike* – zapewni Tobie sterylność   
wody przy jej ponownym użyciu 

Nowoczesne i hermetyczne zamknięcie, 
 to długi okres ważności 

Dzięki dodatkowym badaniom,  
produkt wolny od endotoksyn bakteryjnych
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GRAM. EAN BLOZ

100 g100 g 59099914195925909991419592 122358122358
250 g250 g 59099914196085909991419608 122359 122359 
500 g500 g 59099914196155909991419615 122361122361
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Praca z recepturą
może być prosta.
PPH Galfarm sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków

+48 12 656 54 37  
biuro@galfarm.pl 
www.galfarm.pl/zamow

25 lat
doświadczenia

Firma Galfarm od 25 lat zaspokaja 
potrzeby polskich farmaceutów poszu-
kujących wysokiej jakości substancji do 
receptury aptecznej.

Oferując ponad 900 pozycji, wśród 
których są substancje aktywne i pomoc-
nicze, podłoża maściowe, oleje, nalewki 
roślinne i inne, pamiętając że jakość 
produktów jest wartością nadrzędną.


