
 

 

 

 

 

SyrSpend® SF PH4 Likit  

Süspansiyon Bazı 
 
 

SyrSpend® SF PH4, toz/tablet/kapsül formundaki ilaçların oral süspansiyon şeklinde 

hazırlanması amacıyla kullanılan, çok çeşitli ilaç etken maddeleri ile uyumlu yenilikçi 

bir süspansiyon bazıdır. 

Özellikler 

⎯ Kiraz aromalı ve aromasız olmak üzere 2 farklı ticari 

form olarak piyasadadır. 

⎯ Kullanışlıdır ve anında süspansiyon oluşturur. 

Psödoplastik akış özelliğine dayanan askıya alma 

özellikleri sayesinde, homojen bir süspansiyonun 

hazırlanmasını ve tedavi boyunca dozaj güvenliğini 

sağlar.  

⎯ Geniş bir yelpazedeki etken maddeler ile uyumu 

birçok bilimsel stabilite çalışmasıyla 

desteklenmektedir. (100 den fazla etken madde) 

⎯ Yutulması kolay hafif bir dokuya sahiptir, ağızda tıbbi 

bir tat bırakmaz ve hasta uyumu yüksektir. Aromalı 

seçeneği özellikle pediatrik hastalar için kullanışlıdır. 

⎯ Pediatrik ve yaşlı hastalar, kronik hastalığı olanlar ve beslenme tüpü kullananlar 

için uygundur. Güncel WHO, EMA, ANVISA ve FDA yönergelerine dayanarak, 

SyrSpend® SF toksikolojik etkileri ve alerjik reaksiyonları en aza indiren sadece 

güvenli bileşenler içerir. Düşük ozmolariteye  (<50mOsmol/kg) sahip olması, glüten 

ve laktoz içermemesi sebebiyle gastrointestinal yan etkileri en aza indirir. Tüm 

SyrSpend® SF taşıyıcıları şekersizdir, pediatrik hastalar için uygundur ve ketojenik 

diyetlerle uyumludur. 
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SyrSpend® SF Neleri İçermez? 

⎯ Benzil alkol ⎯ Glüten ⎯ Sorbitol 

⎯ Kıvam artırıcı ⎯ Gliserin ⎯ Sukroz 

⎯ Renklendirici ⎯ Laktoz ⎯ Kslitol 

⎯ Dekstroz ⎯ Paraben ⎯ Genel gıda allerjenleri 

⎯ Etanol ⎯ Propilen glikol  

Oral Süspansiyon Hazırlama 

Pediatrik, yaşlı, entübe ve yutma zorluğu olan hastalar, kronik hastalığı olanlar ile 

beslenme tüpü (nazogastrik tüp, nazoduodenal / nazojejunal tüp, cerrahi gastronomi 

yolu, cerrahi jejunostomi yolu, perkütan endoskopik gastrostomi ⎯PEG) kullanan hasta 

gruplarında tablet/kapsül formunda ilaç tedavilerinin uygulanması önemli bir 

problemdir. Özellikle pediatri servisleri, pediatrik yoğun bakım üniteleri, erişkin yoğun 

bakım üniteleri ve anestezi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların tablet 

formundaki ilaç tedavilerini güvenle alabilmeleri için, bu ilaçların aseptik şartlarda ve 

doğru bir yöntemle oral süspansiyon şeklinde hazırlanması önem arz etmektedir.  

Hazırlanan oral süspansiyonların fiziko-kimyasal stabilitesi, homojenliği, tadı ve kokusu 

son derece önemlidir. Oral süspansiyon hazırlama esnasında kullanılan taşıyıcı sıvıların 

özellikleri; hazırlanan ürünün kalitesini, çözünürlüğünü, stabilitesini ve hasta uyumunu 

direkt etkilemektedir.  
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