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Пояснювальна записка

Завдання домашньої контрольної роботи № 1 розроблено для студентів ІІ
курсу (ІІІ семестр) спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», з метою
перевірки теоретичних знань та практичних умінь з певних розділів навчальної
дисципліни «Технологія ліків». 

Зміст ДКР відповідає чинній навчальній програмі та враховує необхідність
перевірки як  теоретичних знань,  так  і  практичних умінь та  навичок студентів.
Завдання  до  ДКР  відповідають  обсягу  вивченого  матеріалу  на  момент  її
проведення і охоплюють такі розділи:  «Порошки для зовнішнього та орального
приготування», «Розчини», «Суспензії», «Емульсії». 

Контрольну  роботу  укладено  в  30  варіантах,  кожен  з  яких  містить  дві
розрахункові  задачі  та  шість  практичних завдань (рецептів).  У ході  вирішення
задачі  № 1 студенти повинні  продемонструвати навички використання таблиці
крапель  ДФУ,  калібрувати  емпіричний  краплемір  та  складати  відповідну
етикетку. Під час вирішення задачі № 2 студенти повинні впевнено проводити
розрахунки  щодо  розведення  спирту  етилового  за  алкоголеметричними
таблицями ДФУ та довідкової літератури, а також за формулою. 

Практичні  завдання  –  рецептурні  прописи.  Виконуючи  ці  завдання,
студенти  мають  показати  практичні  навички  роботи  з  рецептом,  уміння
перевіряти  дози  отруйних,  наркотичних,  одурманюючих  чи  сильнодіючих
лікарських засобів у лікарських формах, робити усі необхідні для приготування
лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю,  визначати  порядок проведення  основних технологічних операцій  по
приготуванню  ліків,  оформляти  лікарський  препарат  до  відпуску  хворому,
виписувати  етикетку,  заповнювати  лицьову  сторону  паспорта  письмового
контролю, визначати відхилення в масі окремої дози готової лікарської форми та
відхилення  в  об’ємі.  Завдання  домашньої  контрольної  роботи  укладені  таким
чином, що створюються всі умови для обґрунтованого визначення рівня знань,
умінь  та  навичок,  отриманих  під  час  вивчення  певних  розділів,  передбачених
програмою курсу «Технологія ліків». 

Варіанти ДКР було обговорено та погоджено на засіданні циклової комісії
фармацевтичних дисциплін, протокол № 8 від 12.03.2020 р.



Умови написання контрольної роботи

У міжсесійний період студент повинен виконати та своєчасно направити на
перевірку контрольні роботи у відповідності з навчальним планом. Студенти, які
не подали контрольні роботи у вказані строки, не допускаються до екзаменаційної
сесії.

Варіант контрольної роботи визначає викладач на настановчій лекції.

Зразок оформлення титульної сторінки (див. додатки)

Контрольна  робота  виконується  на  аркушах  форматом  А4  від  руки  або
друкується.  У  разі  написання  роботи  від  руки  письмо  має  бути  охайним,
розбірливим. 

Теоретичне  питання  або  задача  переписується  без  скорочень  у  зазначеній
послідовності. Після чого дається відповідь на нього.

Практичні завдання виконуються за нижченаведеним зразком. (див. додатки).
У кінці роботи обов’язково подається список використаної літератури.
Контрольна  робота  перевіряється  викладачем  технології  ліків  та  може бути

зарахована, зарахована з зауваженнями та незарахована.
Незарахована  робота  з  рецензією  висилається  студенту,  який  повинен

виконати всі завдання заново та подати роботу на повторну перевірку.
Студенти,  які  не  подали  контрольні  роботи  та  не  пройшли  співбесіду,  до

роботи в лабораторії та здачі іспиту не допускаються.

Схема виконання контрольного завдання:

1. Вказати номер рецепта та написати його латинською мовою.
2.  Навести  латинські  та  українські  назви  лікарських  речовин,  які  входять  до

складу  пропису,  описати  їх  властивості:  зовнішній  вигляд,  колір,
кристалічність, консистенція, смак, запах, розчинність у воді при кімнатній та
підвищеній температурі,  розчинність в інших розчинниках, умови зберігання
(для речовин списків «А» і «Б» при призначенні в середину, ін’єкційно та у
вигляді супозиторіїв, навести вищі разові та добові дози).

3. Дати характеристику лікарської форми як дисперсної системи.
4. Зробити висновок про сумісність інгредієнтів пропису.
5. Перевірити дози отруйних та сильнодіючих речовин.
6.  Описати  технологію  даного  лікарського  препарату  з  теоретичним

обґрунтуванням та контролем якості.
7. Вказати оформлення до відпуску та умови зберігання препарату.
8.  Написати  лицьову  та  зворотну  сторони  паспорту  письмового  контролю



(розрахунки).

Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 1

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання нашатирно-анісових  крапель,  якщо при
відмірюванні їх емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 118 крапель.

Скільки нашатирно-анісових крапель слід відміряти цим краплеміром, якщо в
одному рецепті виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 25 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 150 мл – 50% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію нітриту                        0,01
Папаверину гідрохлориду   0,03
Цукру                                    0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Стрихніну нітрату  0,006
Фітину                      5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Розділи на рівні частини числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Фенобарбіталу           0,03
Екстракту беладони   0,02
Антипірину                 0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12



Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

4. Візьми: Розчину глюкози                10% - 180 мл
Кислоти аскорбінової         3,0
Натрію броміду                  2,0
Настойки кропиви собачої 6 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день.

5. Візьми: Коларголу           0,25
Води очищеної    25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для інгаляцій.

6. Візьми: Натрію бензоату
Натрію саліцилату                по 2,0
Нашатирно-анісових крапель  5 мл
Води очищеної                       180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії”.

ВАРІАНТ № 2

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  строфанту,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 178 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,3 мл препарату, а в іншому – 35 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 200 мл – 70% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кодеїну                                   0,015
Терпінгідрату  
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Атропіну сульфату               0,0003
Папаверину гідрохлориду  0,04
Еуфіліну                                0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

3. Візьми: Екстракту беладони        0,015
Натрію гідрокарбонату   0,3
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Натрію гідрокарбонату 2,0
Натрію бензоату            1,5
Грудного еліксиру         2 мл
Сиропу цукрового       10 мл 
Води м’ятної               120 мл 
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Натрію броміду         2,0
Екстракту беладони 0,05
Слизу крохмалю      100,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6. Візьми: Емульсії олії рицинової     200,0
Фенілсаліцилату                 2,0
Крохмалю                            5,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 десертній ложці 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 3

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  валідолу,  якщо  при  відмірюванні  його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 170 крапель.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,5 мл препарату, а в іншому – 30 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 120 мл – 55% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Крохмалю  по  5,0
Тальку             15,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Присипка

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату  0,003
Цукру                                     0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Екстракту беладони             0,01
Папаверину гідрохлориду   0,02
Бромкамфори                       0,25
Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди.

4. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату 0,25
Натрію броміду                    2,0
Магнію сульфату                  0,8
Води очищеної                     150 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день.

5. Візьми: Кодеїну фосфату               0,2
Розчину натрію бензоату 1% - 180 мл
Екстракту солодки            1,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л 3 рази на день

6. Візьми: Димедролу                                    1,0
Левоміцетину                               0,1
Цинку оксиду                             20,0
Розчину кислоти борної   2% - 80 мл
Гліцерину                                    14,0
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 4

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  беладони,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 186 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,4 мл препарату, а в іншому – 10 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 500 мл – 40% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату          0,05
Антипірину 
Кислоти ацетилсаліцилової  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Скополаміну гідроброміду   0,0002
Морфіну гідрохлориду          0,005
Цукру                                      0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку на ніч.

3. Візьми: Екстракту беладони             0,015
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату  по  0,25



Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12 
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Папаверину гідрохлориду 0,05
Анальгіну                            2,0
Адонізиду                           5 мл
Настойки валеріани
Настойки кропиви собачої
Настойки конвалії порівну по 10 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день.

5. Візьми: Протарголу           0,1
Гліцерину              3,0
Води очищеної    25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для змазування порожнини рота.

6. Візьми: Олійної емульсії             120,0
Камфори                              2,0
Олії м'яти перцевої 5 крапель
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 5

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  м’яти  перцевої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 204 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,35 мл препарату, а в іншому – 25 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 300 мл – 70% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                     0,05
Кофеїну – бензоату натрію  0,1
Анальгіну                              0,2
Антипірину                           0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,002
Папаверину гідрохлориду     0,02
Натрію гідрокарбонату          0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони   0,015



Хініну гідрохлориду  0,1
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20 
Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди

4. Візьми: Атропіну сульфату   0,02
Натрію йодиду          0,5
Новокаїну                  0,3
Води очищеної        25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 10 крапель при болях

5. Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 1,5% - 120 мл
Пепсину                                               2,0
Сиропу цукрового                              6 мл
Змішай. Дай. Познач. По ½ ч. л 3 рази на день.

6. Візьми: Розчину глюкози          10% -    180 мл
Магнію сульфату                        3,0
Натрію броміду                           2,0
Настойки кропиви собачої
Настойки валеріани   порівну по 3 мл
Розчину цитралю             0,01% - 4 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1 чайній ложці 3 рази на день (для дитини 1
року)



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 6

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки конвалії, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 165 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,12 мл препарату, а в іншому – 6 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 300 мл – 35% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Тальку                                     по 3,0
Таніну
Вісмуту нітрату основного  по  5,0
Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок
Дай. Познач. Для припудрювання мокнучої поверхні. 

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату  0,003
Папаверину гідрохлориду    0,03
Цукру                                      0,5
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони             0,015



Папаверину гідрохлориду   0,02
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату по   0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 25 
Познач. По 1 порошку 3 рази на день за 40 хвилин до їжі.

4. Візьми: Кодеїну фосфату  0,2
Натрію броміду    2,0
Адонізиду             5 мл
Води очищеної    25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день

5. Візьми: Желатину медичного 3,0
Сиропу цукрового    20 мл
Вода очищена    до 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 десертн. ложці 4 рази на день дитині 5 років.

6. Візьми: Емульсії олії персикової       150,0
Фталазолу                                   1,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 7

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  м’яти  перцевої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 192 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 40 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 700 мл – 60% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                       0,03
Піридоксину гідрохлориду  0,05
Метіоніну                               0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Резерпіну                0,001
Дибазолу                 0,02
Барбіталу натрію   0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку ввечері після їжі. 

3. Візьми: Кодеїну фосфату 
Фенобарбіталу 



Екстракту беладони  по  0,015
Хініну гідрохлориду       0,15
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Адонізиду                                       5 мл
Настойки конвалії
Настойки валеріани порівну   по 10 мл
Настойки кропиви собачої           15 мл
Змішай. Дай. Познач. По 30 крапель 2 рази на день

5. Візьми: Розчину іхтіолу 10% - 150 мл
Калію йодиду               2,0
Змішай. Дай. Познач. По 2 стол. ложки на мікроклізму

6. Візьми: Кофеїну-бензоату натрію              2,0
Розчину натрію броміду       1% - 250 мл
Магнію сульфату                           1,0
Глюкози                                          20,0
Розчину цитралю           0,01% -   5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 8

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки полину, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 167 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,25 мл препарату, а в іншому – 30 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 300 мл – 60% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Гексаметилентетраміну
Цинку оксиду
Тальку         по 5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Для щоденного припудрювання шкіри стоп.

2. Візьми: Атропіну сульфату   0,0002
Фенобарбіталу 
Кофеїну                 по 0,01
Цукру                         0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день

3. Візьми: Екстракту беладони  0,03
Цукру                         0,5



Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15 
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Розчину Атропіну сульфату 0,1% - 15 мл
Дай. Познач. По 5 крапель 3 рази на день

5. Візьми: Розчину протарголу 0,3% - 120 мл
Видай в темній склянці.
Познач. Для промивання сечовивідного каналу.

6. Візьми: Кодеїну фосфату              0,05
Олійної емульсії             120,0
Натрію бензоату              2,0
Сиропу цукрового           5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 дес. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 9

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  кропиви  собачої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 120 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,8 мл препарату, а в іншому – 10 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 200 мл – 50% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію саліцилату
Натрію сульфату
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз № 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день перед їжею. 

2. Візьми: Атропіну сульфату           0,00025
Папаверину гідрохлориду  0,01
Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день

3. Візьми: Фенобарбіталу                           0,015
Екстракту беладони 
Папаверину гідрохлориду  по  0,02



Цукру                                          0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15 
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Кодеїну фосфату   0,05
Натрію броміду     2,0
Розчину глюкози   5% - 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Натрію броміду             2,0
Настойки валеріани      5 мл
Слизу крохмалю           120,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6. Візьми: Димедролу                                    1,0
Тальку
Цинку оксиду        порівну по     25,0
Гліцерину                                      10,0
Спирту етилового               70% - 20 мл
Розчину кислоти борної     3% - 180 мл
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 10

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання кордіаміну, якщо при відмірюванні його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 69 крапель.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,15 мл препарату, а в іншому – 15 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 120 мл – 65% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату
Анальгіну                по 0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,003
Натрію гідрокарбонату          0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Кодеїну фосфату                    0,02
Фенобарбіталу                        0,03
Екстракту беладони                0,01
Кислоти ацетилсаліцилової    0,5
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 6 
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

4. Візьми: Анальгіну                        1,5
Калію броміду
Натрію броміду          по 3,0
Настойки валеріани         5 мл
Води очищеної        до 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Іхтіолу       1,0
Гліцерину 3,0
Води очищеної 15 мл
Змішай. Дай. Познач. Для змазування ясен.

6. Візьми: Цинку оксиду
Тальку
Крохмалю                     по 2,5
Свинцевої води                  80 мл
Змішай. Дай. Познач. Протирати шкіру.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 11

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  беладони,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 192 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,15 мл препарату, а в іншому – 16 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 50 мл – 90% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію нітриту                       0,01
Папаверину гідрохлориду   0,03
Цукру                                    0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Стрихніну нітрату  0,006
Фітину                      5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Розділи на рівні частини числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Фенобарбіталу          0,03
Екстракту беладони  0,02
Антипірину                0,25
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

4. Візьми Розчину Атропіну сульфату 0,1% - 15 мл
Дай. Познач. По 5 крапель 3 рази на день

5. Візьми: Желатину медичного  3,0
Сиропу цукрового     20 мл
Вода очищена    до   180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 десертн. ложці 4 рази на день дитині 5 років

6. Візьми: Димедролу
Ментолу                    по 0,2
Тальку
Цинку оксиду
Білої глини
Гліцерину                 по 10,0
Води очищеної             180 мл
Змішай. Дай. Познач. Змазувати шкіру обличчя.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 12

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  розчину  нітрогліцерину,  якщо  при
відмірюванні його емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 132 краплі.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,12 мл препарату, а в іншому – 6 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 400 мл – 40% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Крохмалю  по  5,0
Тальку             15,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Присипка. 

2. Візьми: Скополаміну гідроброміду   0,0002
Морфіну гідрохлориду            0,005
Цукру                                         0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку на ніч.

3. Візьми: Фенобарбіталу                           0,015
Екстракту беладони 
Папаверину гідрохлориду  по  0,02
Цукру                                         0,5
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Розчину глюкози              10% - 180 мл
Кислоти аскорбінової                  3,0
Натрію броміду                           2,0
Настойки кропиви собачої          6 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день.

5. Візьми: Коларголу          0,25
Води очищеної   25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для інгаляцій.

6. Візьми: Димедролу                                2,0
Сірки осадженої 
Глини білої
Тальку 
Цинку оксиду
Крохмалю                 порівну по 10,0
Гліцерину                                     30,0
Розчину кислоти борної     2% - 250 мл
Змішай. Дай. Познач. Для змазування шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 13

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки полину, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 153 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,5 мл препарату, а в іншому – 40 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 100 мл – 45% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Тальку  по                                    3,0
Таніну
Вісмуту нітрату основного  по  5,0
Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок
Дай. Познач. Для припудрювання мокнучої поверхні. 

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату     0,003
Папаверину гідрохлориду       0,03
Цукру                                         0,5
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони   0,015
Хініну гідрохлориду  0,1
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20 



Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди.

4. Візьми: Папаверину гідрохлориду 0,05
Анальгіну                             2,0
Адонізиду                            5 мл
Настойки валеріани
Настойки кропиви собачої
Настойки конвалії порівну по 10 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день.

5. Візьми: Розчину іхтіолу 10% - 150 мл
Калію йодиду                2,0
Змішай. Дай. Познач. По 2 стол. ложки на мікроклізму

6. Візьми: Ментолу                                       0,25
Іхтіолу                                          3,0
Цинку оксиду
Тальку
Крохмалю                 порівну по 10,0
Гліцерину                                     20,0
Спирту етилового             70% - 50 мл
Води очищеної                            100 мл
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 14

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання кордіаміну, якщо при відмірюванні його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 75 крапель.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 20 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 200 мл – 30% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату          0,05
Антипірину 
Кислоти ацетилсаліцилової  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Атропіну сульфату  0,0002
Фенобарбіталу 
Кофеїну                 по 0,01
Цукру                         0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день

3. Візьми: Екстракту беладони             0,01
Папаверину гідрохлориду   0,02
Бромкамфори                       0,25



Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди.

4. Візьми: Анальгіну                        1,5
Калію броміду
Натрію броміду         по  3,0
Настойки валеріани         5 мл
Води очищеної       до  180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Натрію броміду                2,0
Настойки валеріани         5 мл
Слизу крохмалю          120,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6. Візьми: Танальбіну                       4,0
Сиропу цукрового        10 мл
Води очищеної            150 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 15

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки конвалії, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 180 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,9 мл препарату, а в іншому – 24 краплі?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 120 мл – 45% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Гексаметилентетраміну
Цинку оксиду
Тальку                               по  5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Для щоденного припудрювання шкіри стоп.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,002
Папаверину гідрохлориду     0,02
Натрію гідрокарбонату          0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день

3. Візьми: Кодеїну фосфату 
Фенобарбіталу 
Екстракту беладони   по  0,015
Хініну гідрохлориду        0,15
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день 



4. Візьми: Адонізиду                                     5 мл
Настойки конвалії
Настойки валеріани порівну по 10 мл
Настойки кропиви собачої         15 мл
Змішай. Дай. Познач. По 30 крапель 2 рази на день

5. Візьми: Протарголу           0,1
Гліцерину              3,0
Води очищеної     25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для змазування порожнини рота.

6. Візьми: Олійної емульсії                     120,0
Вісмуту нітрату основного        2,0
Сиропу цукрового                      5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 16

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  валеріани,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 286 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,45 мл препарату, а в іншому – 30 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 100 мл – 50% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                      0,05
Кофеїну – бензоату натрію   0,1
Анальгіну                               0,2
Антипірину                            0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Атропіну сульфату              0,0003
Папаверину гідрохлориду  0,04
Еуфіліну                                0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

3. Візьми: Екстракту беладони             0,015
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Натрію гідрокарбонату 2,0
Натрію бензоату             1,5
Грудного еліксиру          2 мл
Сиропу цукрового        10 мл
Води м’ятної               120 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Розчину протарголу 0,3% - 120 мл
Видай в темній склянці.
Познач. Для промивання сечовивідного каналу.

6. Візьми: Цинку оксиду
Тальку
Крохмалю                      по 2,5
Свинцевої води                  80 мл
Змішай. Дай. Познач. Протирати шкіру



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 17

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  валідолу,  якщо  при  відмірюванні  його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 186 крапель.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 20 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 150 мл – 40% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                           0,03
Піридоксину гідрохлориду      0,05
Метіоніну                                   0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,003
Натрію гідрокарбонату          0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони  0,03
Цукру                         0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15 
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Атропіну сульфату   0,02
Натрію йодиду          0,5
Новокаїну                  0,3
Води очищеної          25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 10 крапель при болях

5. Візьми: Натрію броміду          2,0
Екстракту беладони   0,05
Слизу крохмалю       100,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6. Візьми:  Кодеїну фосфату               0,05
Олійної емульсії            120,0
Натрію бензоату                2,0
Сиропу цукрового             5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 дес. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 18

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки конвалії, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 144 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 30 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 150 мл – 70% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату
Анальгіну                по 0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Резерпіну                0,001
Дибазолу                0,02
Барбіталу натрію   0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку ввечері після їжі

3. Візьми: Кодеїну фосфату                  0,02
Фенобарбіталу                      0,03
Екстракту беладони              0,01
Кислоти ацетилсаліцилової  0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 6 



Познач. По 1 порошку 2 рази на день.
4. Візьми: Кодеїну фосфату 0,05

Натрію броміду    2,0
Розчину глюкози  5% - 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Кодеїну фосфату               0,2
Розчину натрію бензоату 1% - 180 мл
Екстракту солодки            1,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л 3 рази на день.

6. Візьми: Кофеїну - бензоату натрію             2,0
Розчину натрію броміду    1%  - 250 мл
Магнію сульфату                            1,0
Глюкози                                         20,0
Розчину цитралю             0,01% - 5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 19

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  валеріани,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 120 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,6 мл препарату, а в іншому – 20 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 300 мл – 90% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кодеїну                                  0,015
Терпінгідрату  
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату  0,003
Цукру                                      0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони             0,015
Папаверину гідро хлориду  0,02
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату   по 0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 25



Познач. По 1 порошку 3 рази на день за 40 хвилин до їжі.

4. Візьми: Кодеїну фосфату  0,2
Натрію броміду    2,0
Адонізиду             5 мл
Води очищеної   25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день

5. Візьми: Іхтіолу                 1,0
Гліцерину            3,0
Води очищеної 15 мл
Змішай. Дай. Познач. Для змазування ясен.

6 Візьми: Ментолу                                        0,25
Іхтіолу                                          3,0
Цинку оксиду
Тальку
Крохмалю              порівну   по 10,0
Гліцерину                                    20,0
Спирту етилового            70% - 50 мл
Води очищеної                           100 мл
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри.

.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 20

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  кропиви  собачої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 138 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,6 мл препарату, а в іншому – 25 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 1000 мл – 40% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію саліцилату
Натрію сульфату
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз № 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день перед їжею.

2. Візьми: Атропіну сульфату              0,00025
Папаверину гідрохлориду  0,01
Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Екстракту беладони        0,015
Натрію гідрокарбонату   0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату   0,25
Натрію броміду                      2,0
Магнію сульфату                    0,8
Води очищеної                    150 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 1,5% - 120 мл
Пепсину                                                  2,0
Сиропу цукрового                                  6 мл
Змішай. Дай. Познач. По ½ ч. л 3 рази на день.

6. Візьми: Емульсії олії рицинової      200,0
Фенілсаліцилату                      2,0
Крохмалю                                 5,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 десертній ложці 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 21

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  беладони,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 120 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 9 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 600 мл – 30% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Крохмалю     по 5,0
Тальку                15,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Присипка. 

2. Візьми: Скополаміну гідроброміду   0,0002
Морфіну гідрохлориду          0,005
Цукру                                      0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку на ніч.

3. Візьми: Фенобарбіталу                          0,015
Екстракту беладони 
Папаверину гідрохлориду   по 0,02
Цукру                                         0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Розчину глюкози                10% - 180 мл
Кислоти аскорбінової          3,0
Натрію броміду                    2,0
Настойки кропиви собачої   6 мл
Змішай. Дай. Познач по 1стол.ложці 3 рази на день

5. Візьми: Коларголу        0,25
Води очищеної  25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для інгаляцій.

6. Візьми: Олійної емульсії    120,0
Камфори                     2,0
Олії м'яти перцевої 5 крапель
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 22

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  розчину  нітрогліцерину,  якщо  при
відмірюванні його емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 115 крапель.

Скільки  розчину  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,3 мл препарату, а в іншому – 15 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 400 мл – 50% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію нітриту                        0,01
Папаверину гідрохлориду   0,03
Цукру                                    0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Стрихніну нітрату 0,006
Фітину                     5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Розділи на рівні частини числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день 

3. Візьми: Екстракту беладони             0,015
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Кодеїну фосфату   0,05
Натрію броміду     2,0
Розчину глюкози   5% - 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Натрію броміду            2,0
Настойки валеріани     5 мл
Слизу крохмалю      120,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6.Візьми: Димедролу                                    1,0
Тальку
Цинку оксиду        порівну по    25,0
Гліцерину                                     10,0
Спирту етилового           70% - 20 мл
Розчину кислоти борної 3% - 180 мл
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 23

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  олії  м’яти  перцевої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 105 крапель.

Скільки олії слід відміряти цим краплеміром, якщо в одному рецепті виписано
0,4 мл препарату, а в іншому – 15 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 100 мл – 30% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Натрію саліцилату
Натрію сульфату
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день перед їжею.

2. Візьми: Атропіну сульфату              0,00025
Папаверину гідрохлориду  0,01
Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Кодеїну фосфату                  0,02
Фенобарбіталу                      0,03
Екстракту беладони              0,01
Кислоти ацетилсаліцилової  0,5
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 6 
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

4. Візьми: Анальгіну                    1,5
Калію броміду
Натрію броміду      по 3,0
Настойки валеріани     5 мл
Води очищеної    до 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Розчину іхтіолу 10% - 150 мл
Калію йодиду                2,0
Змішай. Дай. Познач. По 2 стол. ложки на мікроклізму

6. Візьми: Розчину глюкози               10% - 180 мл
Магнію сульфату                           3,0
Натрію броміду                              2,0
Настойки кропиви собачої
Настойки валеріани   порівну по 3 мл
Розчину цитралю             0,01% - 4 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1 чайній ложці 3 рази на день
(для дитини 1 року)



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 24

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  валеріани,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 193 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,15 мл препарату, а в іншому – 20 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 1000 мл – 35% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                       0,05
Кофеїну – бензоату натрію    0,1
Анальгіну                                0,2
Антипірину                             0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,002
Папаверину гідрохлориду     0,02
Натрію гідрокарбонату          0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони   0,015
Хініну гідрохлориду  0,1
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20 
Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди.



4. Візьми: Кофеїну –натрію бензоату 0,25
Натрію броміду                   2,0
Магнію сульфату                 0,8
Води очищеної                150 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 1,5% - 120 мл
Пепсину                                                          2,0
Сиропу цукрового                                         6 мл
Змішай. Дай. Познач. По ½ ч. л 3 рази на день.

6. Візьми: Натрію бензоату
Натрію саліцилату                по  2,0
Нашатирно-анісових крапель    5 мл
Води очищеної                        180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 25

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  настойки  строфанту,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 183 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,42 мл препарату, а в іншому – 20 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 250 мл – 30% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Цинку оксиду
Тальку                                     по 3,0
Таніну
Вісмуту нітрату основного  по  5,0
Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок
Дай. Познач. Для припудрювання мокнучої поверхні. 

2. Візьми: Атропіну сульфату              0,0003
Папаверину гідрохлориду  0,04
Еуфіліну                                0,2
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Фенобарбіталу          0,03
Екстракту беладони  0,02
Антипірину                0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.



4. Візьми: Натрію гідрокарбонату  2,0
Натрію бензоату             1,5
Грудного еліксиру          2 мл
Сиропу цукрового        10 мл 
Води м’ятної                120 мл 
Змішай. Дай. Познач. По 1 стол. ложці 3 рази на день

5. Візьми: Желатину медичного 3,0
Сиропу цукрового    20 мл
Вода очищена    до 180 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 десертн. ложці 4 рази на день дитині 5 років.

6. Візьми: Олійної емульсії                  120,0
Вісмуту нітрату основного    2,0
Сиропу цукрового                   5 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 26

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання настойки конвалії, якщо при відмірюванні
її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 132 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,7 мл препарату, а в іншому – 35 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 150 мл – 35% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату
Анальгіну                           по 0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату  0,003
Натрію гідрокарбонату         0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Кодеїну фосфату 
Фенобарбіталу 
Екстракту беладони  по  0,015
Хініну гідрохлориду       0,15
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 25
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Розчину Атропіну сульфату 0,1% - 15 мл
Дай. Познач. По 5 крапель 3 рази на день

5. Візьми: Протарголу             0,1
Гліцерину              3,0
Води очищеної    25 мл
Змішай. Видай в темній склянці.
Познач. Для змазування порожнини рота.

6. Візьми: Танальбіну                    4,0
Сиропу цукрового     10 мл
Води очищеної         150 мл
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 27

Вирішіть задачу № 1

Скласти етикетку для відмірювання адонізиду,  якщо при відмірюванні  його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 206 крапель.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,2 мл препарату, а в іншому – 18 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 500 мл – 50% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кофеїну – натрію бензоату          0,05
Антипірину 
Кислоти ацетилсаліцилової  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Резерпіну                0,001
Дибазолу                0,02
Барбіталу натрію   0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку ввечері після їжі.

3. Візьми: Екстракту беладони  0,03
Цукру                         0,5
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.



4. Візьми: Атропіну сульфату  0,02
Натрію йодиду          0,5
Новокаїну                  0,3
Води очищеної         25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 10 крапель при болях.

5. Візьми: Іхтіолу                 1,0
Гліцерину            3,0
Води очищеної 15 мл
Змішай. Дай. Познач. Для змазування ясен.

6. Візьми: Димедролу
Ментолу                         по 0,2
Тальку
Цинку оксиду
Білої глини
Гліцерину                   по 10,0
Води очищеної                180 мл
Змішай. Дай. Познач. Змазувати шкіру обличчя.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 28

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання нашатирно-анісових  крапель,  якщо при
відмірюванні їх емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 140 крапель.

Скільки нашатирно-анісових крапель слід відміряти цим краплеміром, якщо в
одному рецепті виписано 0,5 мл препарату, а в іншому – 40 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 400 мл – 60% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Фенобарбіталу                       0,03
Піридоксину гідрохлориду  0,05
Метіоніну                               0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату  0,003
Папаверину гідрохлориду    0,03
Цукру                                      0,5
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

3. Візьми: Екстракту беладони             0,01
Папаверину гідрохлориду   0,02
Бромкамфори                       0,25
Цукру                                    0,2
Змішай, щоб утворився порошок



Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2-3 рази на день після їди.

4.Візьми: Кодеїну фосфату  0,2
Натрію броміду   2,0
Адонізиду            5 мл
Води очищеної   25 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день.

5. Візьми: Кодеїну фосфату                       0,2
Розчину натрію бензоату 1% - 180 мл
Екстракту солодки                    1,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л 3 рази на день.

6. Візьми: Димедролу                                    2,0
Сірки осадженої 
Глини білої
Тальку 
Цинку оксиду
Крохмалю                 порівну по 10,0
Гліцерину                                     30,0
Розчину кислоти борної     2% - 250 мл
Змішай. Дай. Познач. Для змазування шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 29

Вирішіть задачу № 1

Задача

Скласти етикетку для відмірювання адонізиду,  якщо при відмірюванні  його
емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 84 краплі.

Скільки  настойки  слід  відміряти  цим  краплеміром,  якщо  в  одному  рецепті
виписано 0,4 мл препарату, а в іншому – 15 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  90%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 600 мл – 45% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Гексаметилентетраміну
Цинку оксиду
Тальку                               по  5,0
Змішай, щоб утворився порошок
Дай. Познач. Для щоденного припудрювання шкіри стоп.

2. Візьми: Платифіліну гідротартрату   0,003
Цукру                                      0,3
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 15
Познач. По 1 порошку 3 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони            0,015
Папаверину гідрохлориду  0,02
Магнію оксиду
Натрію гідрокарбонату по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 25



Познач. По 1 порошку 3 рази на день за 40 хвилин до їжі.

4. Візьми: Адонізиду                                     5 мл
Настойки конвалії
Настойки валеріани порівну по 10 мл
Настойки кропиви собачої         15 мл
Змішай. Дай. Познач. По 30 крапель 2 рази на день

5. Візьми: Розчину протарголу 0,3% - 120 мл
Видай в темній склянці.
Познач. Для промивання сечовивідного каналу.

6. Візьми: Димедролу                                  1,0
Левоміцетину                             0,1
Цинку оксиду                           20,0
Розчину кислоти борної 2% - 80 мл
Гліцерину                                 14,0
Змішай. Видай. Познач. Змазувати уражені ділянки шкіри.



Домашня контрольна робота № 1

Тема: “Приготування порошків та рідких лікарських форм. Суспензії. Емульсії.”

ВАРІАНТ № 30

Вирішіть задачу № 1

Скласти  етикетку  для  відмірювання  олії  м’яти  перцевої,  якщо  при
відмірюванні її емпіричним краплеміром у 3 мл містилось 125 крапель.

Скільки олії слід відміряти цим краплеміром, якщо в одному рецепті виписано
0,2 мл препарату, а в іншому – 30 крапель?

Вирішіть задачу № 2

Яку  кількість  95%  спирту  етилового  та  води  очищеної  необхідно  взяти  для
приготування: 1000 мл – 90% спирту?

Контрольні завдання (рецепти)

Випишіть рецепт на латинській  мові  і  оформіть його відповідно до вимог наказу МОЗ
України  від  19.07.2005р.  №  360.  Перевірте  сумісність  інгредієнтів,  дози  сильнодіючих
лікарських засобів. Дайте характеристику лікарському препарату. Зробіть усі необхідні для
приготування  лікарської  форми  розрахунки  на  зворотній  стороні  паспорта  письмового
контролю. Опишіть оптимальний варіант технології, дайте оцінку якості лікарської форми.
Заповніть лицьову сторону паспорта письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського
препарату до відпуску.

1. Візьми: Кодеїну                                  0,015
Терпінгідрату  
Натрію гідрокарбонату  по  0,25
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 20
Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

2. Візьми: Атропіну сульфату  0,0002
Фенобарбіталу 
Кофеїну                по 0,01
Цукру                         0,25
Змішай, щоб утворився порошок 
Дай таких доз числом 12
Познач. По 1 порошку 2 рази на день. 

3. Візьми: Екстракту беладони        0,015
Натрію гідрокарбонату   0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз числом 12



Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

4. Візьми: Папаверину гідрохлориду       0,05
Анальгіну                                   2,0
Адонізиду                                 5 мл
Настойки валеріани
Настойки кропиви собачої
Настойки конвалії порівну по 10 мл
Змішай. Дай. Познач. По 20 крапель 3 рази на день.

5. Візьми: Натрію броміду          2,0
Екстракту беладони   0,05
Слизу крохмалю       100,0
Змішай. Дай. Познач. На 2 клізми по одній на ніч.

6. Візьми:  Емульсії олії персикової      150,0
Фталазолу                                   1,0
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3 рази на день.
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