
Зразок оформлення рецепту в контрольній роботі

Зміст рецепту № 1

Фізичні  та  хімічні  властивості
лікарських  речовин,  зберігання  та
дози

Хар–ка  та спосіб  приготування  лік-
кого  препарату  (з  теоретичним
обґрунтуванням),  оформлення  до
відпуску, контроль якості

Паспорт письмового контролю,
примітка

Rp.: Extracti  Belladonnae
0,015

Novocaini                    0,03
Olei Cacao                    1,5
Misce fiat supp.
D. t. d. № 6
Signa. По 1 свічці при 
болях 3 рази на день.

Рецепт  виписаний  на  Ф-1.
Оформлений  кутовим
штампом  закладу  охорони
здоров’я;  підписом  лікаря  і
особистою печаткою лікаря. 
Прописані  інгредієнти
сумісні.

Extractum Belladonnae spissi
Екстракт беладони густий

Опис. Густа  маса  темно-бурого
кольору, своєрідного смаку

Зберігання: з  обережністю  (сп.
«Б»),  в  добре  укупорених  склянках
темного скла
В.Р.Д. = 0,05
В.Д.Д. = 0,15

Р.Д. = 0,015
Д.Д. = 0,045
Дози не завищені

Novocainum
Новокаїн

Опис. Безкольорові кристали або
білий  кристалічний  порошок  без
запаху,  гіркого  смаку.  Дуже  легко
розчинний у воді, легко в спирті. 

Зберігання: з  обережністю  (сп.
«Б»),  в  добре  укупорених  склянках
темного скла
В.Р.Д. = 0,25
В.Д.Д. = 0,75

Р.Д. = 0,03
Д.Д. = 0,09
Дози не завищені

Виписана  лікарська  форма  для
зовнішнього  застосування,  що  являє
собою  ректальні  супозиторії  на
гідрофобній  основі  з  сильнодіючими
лікарськими  речовинами:  густим
екстрактом  беладони  і
легкорозчинним у воді новокаїном. За
дисперсологічною класифікацією – це
вільна всебічно дисперсна, формована
система  з  пружньов’язким
дисперсійним середовищем.

При  застосуванні  методу
викачування  лікарські  речовини,
розчинні у воді і прописані в кількості
до  5%,  розтирають  з  кількома
краплями води, гліцерину або спирту,
а  потім  змішують  з  основою.  Густі
екстракти вводять після попереднього
змішування  з  рівною  кількістю
спирто –водно -  гліцеринової  суміші
(1:6:3) або відразу у вигляді розчину
густого екстракту (1:2).

Для  приготування  супозиторіїв
номером  6  за  даним  прописом  слід
узяти 0,18 г новокаїну, що складає по
відношенню  до  загальної  маси
близько  2%.  Новокаїн  легко
розчинний у воді. Відважують 0,18 г
новокаїну,  поміщають  в  ступку  і
додають  7  крапель  розчину  густого
екстракту  беладони.  До  отриманого
розчину додають в декілька прийомів
подрібнене  масло  какао,  кожен  раз

ППК
(зворотна сторона)

Екстракту беладони густого:
0,015 * 6 = 0,09 г
Розчину  екстракту  беладони
густого (1:2):
0,09 * 2 = 0,18 г
0,1г густого екстракту ------ 4 краплі
0,18 ----------------------Х
Х = 7,2 ≈ 7 крапель

Новокаїну        0,03 * 6 = 0,18
Масло какао        1,5 * 6 = 9,0
Загальна маса:
(9,0 + 0,18 + 0,18) = 9,36 г 
Маса одного супозиторія = 1,56
Кількість новокаїну у відсотках:
9,36 г -----100%
0,18 г -------Х
Х = 1,92 ≈ 2%

ППК
(лицьова сторона)

ППК № ____
Дата _______

Novocaini                    0,18
Extracti  Belladonnae  soluti  (1:2)
0,18 - gtts. VІІ
Olei     Cacao                       9,0  
M заг = 9,36    по 1,56 № 6

Приготував: (підпис)
Перевірив: (підпис)
Відпустив: (підпис)



Oleum Cacao
Масло какао

Опис. Щільна  однорідна  маса
жовтуватого  кольору,  слабого
ароматного  запаху  какао,  плавиться
при  температурі  30-34ºС,
перетворюючись в прозору рідину.

Зберігання: в  добре  укупореній
тарі, в прохолодному місці.

уминаючи  товкачиком  до  отримання
пластичної  маси.  Масу  збирають  на
капсулу  з  парафінованого  паперу,
зважують,  кількість  записують  на
звороті  рецепта.  Переносять  на  скло
пілюльної  машинки,  формують
брусок,  за  допомогою  різака
розділяють  на  рівні  частини  і
викачують  свічки,  однакові  за
формою,  довжиною  і  діаметром.
Отримані свічки пакують, наклеюють
номер рецепта і заповнюють лицевий
бік ППК

Супозиторії  загортають  у
«косиночки»  з  парафінованого
паперу,  поміщають  в  картонну
коробку.  Наклеюють  номер  рецепта.
Оформляють  основною  етикеткою
«Зовнішнє» і додатковими «Зберігати
в прохолодному місці»,  «Зберігати  в
захищеному  від  світла  місці»,
«Берегти від дітей».

Супозиторії  зберігають  в  сухому
прохолодному  місці.  Термін
зберігання – не більше 10 днів (якщо
немає  інших  указівок  у  окремих
статтях).

Прописана маса, г     відхилення, %

До 0,02 ------------------- ± 20
Від 0,02 до 0,05 -------- ± 15
Від 0,05 до 0,2 ---------- ± 10
Від 0,2 до 0,3 ------------- ± 8
Від 0,3 до 0,5  ------------ ± 6
Від 0,5 до 1,0 ------------- ± 5
Від 1,0 до 2,0 ------------- ± 4
Від 2,0 до 5,0 ------------- ± 3
Від 5,0 до 10,0 ----------- ± 2
Понад 10,0 ---------------- ± 1

Аналіз  документації. Рецепт
виписаний вірно, інгредієнти сумісні,
дози  не  завищені.  В  ППК  лицева
сторона заповнена латинською мовою
і  відображає  технологію,  назви
лікарських речовин, їх кількості, дату
виготовлення і № рецепта; зворотна –
українською мовою з вказівкою всіх
розрахунків.

Оформлення. Основна
етикетка  «Зовнішнє»  з  вказівкою  №
рецепта;  №  аптеки;  П.І.П.  і  віку
хворого,  складу  лікарської  форми,
способу  застосування,  терміну
придатності  і  дати  виготовлення  на
українській мові. Додаткові етикетки:
«Зберігати  в  прохолодному,
захищеному  від  світла  місці»,
«Берегти від дітей».

Упаковка. Лікарська  форма
загорнута  у  «косиночки»  з
парафінованого  паперу,  (згідно
фізико-хімічним  властивостям
лікарських речовин),  і  знаходиться в
картонній коробці.

Зовнішній вигляд. Супозиторії
мають  форму  торпеди,  на  зрізі
однорідні.  Час  повної  деформації  до
15 хвилин.

Відхилення  в  масі готової
лікарської  форми  знаходяться  в
допустимих межах 1,56 ± 4%; 
тобто:
1,56 ----------100%
Х ---------------4%
Х = 0,06  г  (допустиме відхилення  в
масі одного супозиторію)

1,56 – 0,06 = 1,5 г
1,56 + 0,06 = 1,62 г

Маса  супозиторію  може  коливатися
від 1,5 г до 1,62 г 


