
OPIEKA FARMACEUTYCZNA

farmacja praktyczna 11-12/2019   4444   farmacja praktyczna 9-10/2019 www.farmacjapraktyczna.pl

MAŚCI • MIKSTURY • ZASYPKI • RECEPTY • NIEZGODNOŚCI • WIDEO-PORADY

Oglądaj eksperckie filmy wideo na stronie
www.farmacjapraktyczna.pl

Zaproponuj temat kolejnego odcinka!
redakcja@farmacjapraktyczna.pl

Zaproponuj temat kolejnego odcinka!
redakcja@farmacjapraktyczna.pl

FarmacjaFarmacjapraktyczna„RECEPTURA PRAKTYCZNA”

R E K L A M A 

PRZYKŁADOWE RECEPTY:

1. Rp.
Papaverini
hydrochloridi 0,25
Anaesthesini 0,2
Zinci oxydati 2,5
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung. 
D.s 2x dziennie

Sprawdzenie stężeń:
chlorowodorek papaweryny

– stężenie w recepcie – 0,25%
– brak danych do porównania w FP

benzokaina
– stężenie w recepcie – 0,2%
– stężenie według FPXI: zwykle stosowane, maść do 10%

tlenek cynku 
– stężenie w recepcie – 2,5%
– zalecany zakres stężeń według FPXI: maść,

pasta 15%-25%

Wykonanie: Odważono substancje. Odrobiną tlenku cynku zatarto pory moździerza. 
Dodano benzokainę, roztarto, dodano chlorowodorek papaweryny, również roztarto. 
Dodano resztę tlenku cynku, roztarto dokładnie wszystkie proszki. Następnie dodawano 
wazelinę białą, najpierw niewielką porcję, potem coraz większe, ucierano do uzyskania
jednolitej masy. Przełożono do pudełka winidurowego i opisano.

2. Rp.
Anaestesini 0,2
Neomycini 0,1
Papaverini hydrochloridi 
0,04
Hydrocortisoni 0,01
Cacao olei q.s.
M.f.supp.anal. D.t.d.
No XII
D.s. 2x1

a) sprawdzenie dawek
benzokaina

– według recepty: Dj = 0,2 g; Dd = 0,4 g
– według FPXI: podano jedynie stężenia procentowe,
– brak informacji na temat podania doustnego

siarczan neomycyny
– według recepty: Dj = 0,1 g; Dd = 0,2 g
– według FPXI (doustnie): Dj

max
 = 1,5 g; Dd

max
 = 6,0 g

– 3/4 dawki doustnej FPXI: 3/4Dj
max

 = 1,125 g;
Dd

max
 = 4,5 g

chlorowodorek papaweryny
– według recepty: Dj = 0,04 g; Dd= 0,08 g
– według FPXI(doustnie:) Dj

max
= 0,2 g; Dd

max
= 0,6 g

– 3/4 dawki doustnej FPXI: 3/4Dj
max

 = 0,15 g;
3/4Dd

max
 = 0,45 g

hydrokortyzon
– według recepty: Dj = 0,01 g; Dd = 0,02 g
– według FPXI (doustnie): Dj

max
 = 0,02 g; Dd

max
 = 0,06 g

– 3/4 dawki doustnej FPXI: 3/4 Dj
max

 = 0,015 g; 
Dd

max
 = 0,045 g

Wniosek: nie przekroczono dawek farmakopealnych

b) obliczenie ilości substancji proszkowych
do odważenia:
anestezyna (benzokaina) 0,2 x 12 = 2,4
siarczan neomycyny 0,1 x 12 = 1,2
chlorowodorek papaweryny 0,04 x 12 = 0,48
hydrokortyzon 0,01 x 12 = 0,12

c) Obliczenie ilości masła kakaowego, niezbędnej
do wykonania leku (za rzeczywistą pojemność formy 
przyjęto wartość 2g):
M = 24 – (2,4*0,7) – (1,2*0,7) – (0,48*0,72) – (0,12*0,7)
= 24 – 1,68 – 0,84 – 0,3456 – 0,084 = 21,0504
≈ 21,05 g

Wykonanie: Ze względu
na obecność antybiotyku 
wykonano z zachowaniem 
zasad aseptyki. Odważono 
substancje proszkowe
i wyliczoną ilość masła 
kakaowego. Proszki dokładnie 
zmikronizowano. W pudełku 
do unguatora umieszczono 
masło kakaowe i rozdrob-
nione substancje proszkowe. 
Całość ujednolicano w mikse-
rze recepturowym zaczynając 
od poziomu obrotów 1
i stopniowo je zwiększając, 
unikając jednak przegrzania. 
Jednolitą masę wylano do 
foremek do czopków 2 g. 
Pozostawiono do zastygnię-
cia. Przed zapakowaniem 
w pomarańczową torebkę, 
ścięto wystającą poza formę 
masę. Oznaczono „przecho-
wywać w chłodnym
miejscu”.

Jedną z konsekwencji 
różnic w rozpuszczalności 
obu form omawianego 
związku będzie ryzyko 
wystąpienia istotnej 
niezgodności chemicznej. 
Chlorowodorek papa-
weryny jest solą słabej 
zasady, pH dwuprocen-
towego roztworu wynosi 
około 3-4,5.  Przy pH 
większym niż 5 następuje 
wytrącenie osadu bardzo 
trudno rozpuszczalnej 
wolnej zasady. Należy 
więc zwracać szczególną 
uwagę na właściwości 
pozostałych substancji 
wchodzących w skład 
danego leku płynnego. 
Przykładowo omawiana 
niezgodność wystąpi 
zawsze w połączeniu
z fenobarbitalem sodo-
wym (pH zasadowe), 
niezależnie od stężenia. 
Poprawa recepty polega 
na rozdzieleniu spornych 
składników, najczę-
ściej proponowane jest 
wydanie chlorowodorku 
papaweryny w postaci 
proszków, w analogicznej 
dawce wynikającej
z dawkowania leku płyn-
nego. O zmianie sposobu 
przyjmowania należy 
oczywiście poinformować 
pacjenta.

Chlorowodorek papawe-
ryny w połączeniu z jod-
kami i bromkami (gównie 
stężenie 5% i więcej)
w roztworach wodnych 
daje niezgodność che-
miczną typu podwójnej 
wymiany. Ponadto razem 
ze środkami adsorpcyj-
nymi, np. węglem czy 
wodorotlenkiem glinu, 
następuje częściowa 
lub całkowita utrata siły 
działania chlorowodorku 
papaweryny. W obu przy-
padkach należy rozdzielić 
sporne substancje.  
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DEXKETOPROFEN

SZYBKO 
NA BÓL

Dla osób które dopada ostry ból*
Metafen Dexketoprofen

jest lekiem przeciwbólowym, 
który zawiera nowoczesną substancję 

działającą na ostry ból szybko 
wykazując początek działania już po 30 minutach1.

• Tylko prawoskrętny 
izomer ketoprofenu1

• Można zażywać
na czczo1

• Nie kumuluje się 
w organizmie2

• Skuteczność 25 mg 
deksketoprofenu 
odpowiada 50 mg 
ketoprofenu3

• Szybki początek działania 
już po 30 minutach1

Nowoczesna 
molekuła

Lek na 
ostry ból

Dobra cena 
dla pacjenta


