
Алгоритми відповідей до типових білетів 

комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту 

з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ» 
 

 

Відповідь до завдання 1 

 Виписана ЛФ – складна мікстура з сильнодіючою речовиною – кофеїну-

натрію бензоатом та рідким лікарським засобом, що вміщує ефірні олії – 

розчином цитралю. Інгредієнти пропису сумісні, лікарська форма може бути 

виготовлена. 

Розрахунок: 

ППК 

(зворотний бік) 

Загальний об’єм мікстури 

Vз = 200 + 5 = 205 мл 

Вміст сухих речовин (магній сульфат) 

3,0 – 205 мл 

Х – 100 Х = 3,0 × 100 / 205 = 1,46 % < 3 % (КЗО не враховується) 

Перевірка р.д. і д.д. для кофеїну-бензоату натрію 

В.р.д. = 0,5 

В.д.д. = 1,5 

2,0 – 205 мл 

Х – 15 мл Х = 2,0 × 15 / 205 = 0,15 р.д. 

 0,15 × 3 = 0,45 д.д. (дози не завищені) 

Розчину кофеїну-бензоату натрію 10% (1:10) 

 10,0 – 100 мл 

 2,0 – Х мл Х= 2,0 × 100 / 10 = 20 мл 

Маса натрію броміду 

3,0 – 100 



Х – 200 Х= 3,0 × 200 / 100 = 6,0 

Розчину натрію броміду 20% (1:5) 

 20,0 – 100 мл 

 6,0 – Х мл Х= 6,0 × 100 / 20 = 30 мл 

Води очищеної 200 – (20 + 30) = 150 мл 

Технологія. Приготування рідких лікарських форм з рідким дисперсійним 

середовищем в аптеках регламентується Наказом МОЗ України № 197 від 

07.09.93 р. У підставку відмірюють 150 мл води очищеної і розчиняють 3,0 г 

магнію сульфату. Отриманий розчин проціджують у флакон для відпуску, 

додають 20 мл 10 % розчину кофеїну-бензоату натрію, 30 мл 20 % розчину 

натрію броміду. В останню чергу у підставку відміряють 5 мл 0,01 % розчину 

цитралю, додають 5 мл приготовленої мікстури, перемішують і переносять у 

флакон. Закупорюють гумовими корками. Наклеюють номер рецепта, 

заповнюють лицевий бік ППК. 

ППК 

(лицевий бік) 

Дата                      № рецепта 

Aquae purificatae 150 ml 

Magnesii sulfatis 3,0 

Solutionis Coffeini-natrii benzoatis 10 % 20 ml 

Solutionis Natrii bromidi 20 % 30 ml 

Solutionis Citrali 0,01 % 5 ml 

 Vз = 205 ml 

Приготував: Підпис 

Перевірив: Підпис 

Відпустив: Підпис 

Контроль якості. (наказ МОЗ України № 812 від 17.10.12 р.). Перевірка 

якості включає всі види внутрішньоаптечного контролю : 

- Письмовий 

- Опитувальний 

- Органолептичний (колір, смак, запах), а також однорідність і 

відсутність  механічних домішок 

- - Фізичний (загальний об'єм, який після виготовлення лікарського 

препарату не  повинен    перевищувати норм допустимих відхилень) 

- Хімічний контроль (вибірково)   

- Контроль при відпуску 

Оформлення до відпуску. Етикетки: "Внутрішнє", "Зберігати в 

прохолодному, темному місці", "Перед уживанням збовтувати", "Берегти від 

дітей". 

 

Виготовлення рідких лікарських засобів у польових умовах. Рідкі 

лікарські засоби в польових умовах виготовляють на очищеній воді. У разі 

нестачі очищеної води розчини для внутрішнього і зовнішнього використання, 

мікстури, настої і відвари дозволяється готувати на свіжокип'яченій питній воді.  

Розчини нестійких препаратів (пергідролю, срібла нітрату тощо) слід 

готувати тільки на очищеній воді, незалежно від способу їх використання.  



При необхідності виготовлення великої кількості розчинів для 

внутрішнього і зовнішнього застосування в стислі терміни допускається їх 

відпускання без фільтрації або проціджування, якщо відсутні видимі механічні 

забруднення.  

Якщо аптеки перевантажені, допускається, за узгодженням з начальником 

медичної служби (начальником лікувального закладу), виготовлення окремих 

нескладних за технологією розчинів для зовнішнього застосування в підрозділах 

(лужно-сольові розчини для опіків, розчини фурациліну, калію перманганату, 

натрію гідрокарбонату тощо).  

Для виготовлення таких розчинів аптека відпускає таблетки або наважки 

лікарських речовин з вичерпними вказівками щодо способу виготовлення та 

використання їх у функціональних підрозділах. У випадках нестачі аптечного 

посуду допускається відпускання рідких лікарських засобів у посуді з-під 

харчових продуктів, за винятком розчинів лікарських засобів, що містять 

наркотичні, психотропні та отруйні речовини, і дезінфікуючих засобів. 

При відпуску рідких лікарських препаратів у польових умовах 

дозволяється розливати їх у посуд відповідної місткості без зважування, шо може 

стати причиною окремих відхилень в об'ємі рідини в порівнянні з указаним на 

етикетці. За іншими якісними критеріями (складом, концентрацією інгредієнтів) 

рідкі лікарські засоби мають відповідати вимогам Державної фармакопеї. 

 

 
 

Відповідь до завдання 2 

Назва приладу: СП-30 – сушарка з псевдорозрідженим шаром. 

Призначення. Сушарка використовується для висушування грануляту в 

псевдорозрідженому шарі при виготовлені таблеток методом пресування з 

попереднім вологим гранулюванням. 

Конструктивні особливості. 1 – візок продуктового резервуару, 2 – 

зрушувачі, 3 – рукавний фільтр, 4 – вентилятор, 5 – електродвигун, 6 – 

калорифер, 7 – фільтр. 



Принцип роботи приладу. Потік повітря, що всмоктується вентилятором 

(4) у верхню частину каркасу, нагрівається в калорифері (6) до заданої 

температури, очищається у фільтрі (7), і попадає безпосередньо в сушильну 

камеру, де проходить через резервуар з продуктом знизу вверх, 

псевдорозріджуючи шар продукту. Тоді зволожене повітря проходить через 

рукавний фільтр (3), очищається від мілких частин продукту і викидається в 

атмосферу. 

Переваги та недоліки приладу 

Переваги: 

- Висока продуктивність; 

- Скорочення часу сушки матеріалу (в залежності від фізичних 

властивостей 

матеріалу і форми триває від 20 до 50 хвилин); 

- Енергоекономний; 

- Займає невелику робочу площу. 

Недоліком приладу є відносно висока вартість. 

 

Відповідь до завдання 3 

Таблетки – тверда дозована лікарська форма, що отримується методом 

пресування лікарських речовин або формуванням спеціальних мас зазвичай із 

застосуванням допоміжних речовин. 

Розв’язок: 

Вихід, η = (С2/С1) × 100 

Втрати ε = (С5/С1) × 100 

Квитр. = С1/С2 

С2 = 350 кг (кількість готового продукту) 

100% - 3,47% = 96,53 % (вихід η) 

96,53 % 350 кг 

100 ------ С1 

С1 = 350 × 100 / 96, 53 = 362,6 кг (кількість вихідних матеріалів або розхідна 

норма) 

Матеріальний баланс 

С1 = С2 + С5 

362,6 = 350 + 12,6 

Квитр. = С1/С2 = 362,6 / 350 = 1,036 

 

Оцінюючи якість таблеток, визначають: 

- середню масу і відхилення від неї; 

- міцність таблеток на роздавлювання;  

- міцність таблеток на стираність; 

- розпадання таблеток; 

- швидкість розчинення лікарської речовини з таблеток 

  



 

 
 

Відповідь до завдання 1 

 Виписана ЛФ – складна мікстура, до складу якої входять лікарські 

речовини загального списку та настойка пустирника. Інгредієнти пропису 

сумісні. Мікстура може бути приготовлена. 

Розрахунок: 

ППК 

(зворотний бік) 

Загальний об’єм мікстури 

Vз = 200 + 10 = 210 мл 

Маса сухих речовин (глюкоза і кислота аскорбінова) 

5,0 + 5,0 = 10,0 

Вміст порошків (%) 

10,0 – 210 мл 

Х – 100       Х = 10,0 × 100 / 210 = 4,76 % > 3 % (КЗО потрібно враховувати) 

КЗО (глюкоза) = 0,69, КЗО (кислота аскорбінова) = 0,61 

Маса натрію броміду 

4,0 – 100 

Х – 200       Х= 4,0 × 200 / 100 = 8,0 

Розчину натрію броміду 20 % (1:5) 

 20,0 – 100 мл 

 8,0 – Х мл    Х= 8,0 × 100 / 20 = 40 мл 

Розчину калію йодиду 20 % (1:5) 

20,0 – 100 мл 

1,0 – Х мл    Х= 1,0 × 100 / 20 = 5 мл 

Розчину магнію сульфату 25 % (1:4) 

25,0 – 100 мл 

5,0 – Х мл     Х= 5,0 × 100 / 25 = 20 мл 



Води очищеної 200 - (40 + 5 + 20 + 5,0 × 0,69 + 5,0 × 0,61) = 128,5 мл ≈ 129 мл 

Технологія. Приготування рідких лікарських форм з рідким дисперсійним 

середовищем в аптеках регламентується Наказом МОЗ України № 197 від 

07.09.93 р. У підставку відмірюють 129 мл води очищеної і розчиняють 5,0 г 

кислоти аскорбінової та 5,0 г глюкози, розчин проціджують у флакон для 

відпуску з темного скла (калію йодид та натрію бромід світлочутливі речовини), 

додають 5 мл 20 % розчину калію йодиду, 20 мл 25 % розчину магнію сульфату, 

40 мл 20 % розчину натрію броміду. В останню чергу додають 10 мл настойки 

собачої кропиви. Закупорюють гумовими корками. Заповнюють лицевий бік 

ППК. 

ППК 

(лицевий бік) 

Дата                                                          № рецепта 

Aquae purificatae 129 ml 

Acidi ascorbinici 5,0 (КЗО – 0,61) 

Glucosi 5,0 (КЗО – 0,69) 

Solutionis Kalii iodidi 20 % 5 ml 

Solutionis Magnesii sulfatis 25 % 20 ml 

Solutionis Natrii bromidi 20 % 40 ml 

Tincture Leonuri 10 ml 

 Vз = 210 ml 

Приготував: Підпис 

Перевірив: Підпис 

Відпустив: Підпис 

 

 

Контроль якості. (наказ МОЗ України № 812 від 17.10.12 р.). Перевірка 

якості включає всі види внутрішньоаптечного контролю : 

- Письмовий 

- Опитувальний 

- Органолептичний (колір, смак, запах), а також однорідність і 

відсутність  механічних домішок 

- - Фізичний (загальний об'єм, який після виготовлення лікарського 

препарату не  повинен    перевищувати норм допустимих відхилень) 

- Хімічний контроль (вибірково)   

- Контроль при відпуску 

 

Оформлення до відпуску. Етикетки: "Внутрішнє", "Зберігати в 

прохолодному, темному місці", "Перед уживанням збовтувати", "Берегти від 

дітей". 

 

Виготовлення рідких лікарських засобів у польових умовах. Рідкі 

лікарські засоби в польових умовах виготовляють на очищеній воді. У разі 

нестачі очищеної води розчини для внутрішнього і зовнішнього використання, 

мікстури, настої і відвари дозволяється готувати на свіжокип'яченій питній воді.  

Розчини нестійких препаратів (пергідролю, срібла нітрату тощо) слід 

готувати тільки на очищеній воді, незалежно від способу їх використання.  



При необхідності виготовлення великої кількості розчинів для 

внутрішнього і зовнішнього застосування в стислі терміни допускається їх 

відпускання без фільтрації або проціджування, якщо відсутні видимі механічні 

забруднення.  

Якщо аптеки перевантажені, допускається, за узгодженням з начальником 

медичної служби (начальником лікувального закладу), виготовлення окремих 

нескладних за технологією розчинів для зовнішнього застосування в підрозділах 

(лужно-сольові розчини для опіків, розчини фурациліну, калію перманганату, 

натрію гідрокарбонату тощо).  

Для виготовлення таких розчинів аптека відпускає таблетки або наважки 

лікарських речовин з вичерпними вказівками щодо способу виготовлення та 

використання їх у функціональних підрозділах. У випадках нестачі аптечного 

посуду допускається відпускання рідких лікарських засобів у посуді з-під 

харчових продуктів, за винятком розчинів лікарських засобів, що містять 

наркотичні, психотропні та отруйні речовини, і дезінфікуючих засобів. 

При відпуску рідких лікарських препаратів у польових умовах 

дозволяється розливати їх у посуд відповідної місткості без зважування, шо може 

стати причиною окремих відхилень в об'ємі рідини в порівнянні з указаним на 

етикетці. За іншими якісними критеріями (складом, концентрацією інгредієнтів) 

рідкі лікарські засоби мають відповідати вимогам Державної фармакопеї. 

 

 
 

Відповідь до завдання 2 

Назва приладу: Машина для запаювання ампул (модель АП-6М) (автомат 

системи Резепіна). 

Призначення. Для запаювання ампул способом оплавлення вільного кінця 

капіляра. 

Конструктивні особливості. 1 - корпус; 2 - укладач ампул в касети; 3 - 

направляюча; 4 - бункер; 5 - зрошувач; 6 - ванна; 7 - щиток; 8 - транспортерна 

стрічка; 9 - шкиви; 10 - пальник; 11 - панель управління. 



Принцип роботи приладу. 3 живильника ампули надходять у комірки 

верхньої вітки безперервного транспортера, що проходить під ним. За 

необхідністю в цей час капіляри оббризкуються водою очищеною з 

розпилювальної форсунки. Потім ампули проходять через ділянку підігріву і 

висушування капіляра і переводяться на нижню вітку, яка переміщає ампули над 

запаювальним газовим пальником. 

 При русі в комірках від тертя по нерухомій опорі ампули починають 

обертатися, а кінець капіляра, що знаходиться в полум'ї пальника, заплавляється. 

Збір запаяних ампул проводиться в касету, яка знаходиться зліва від машини. У 

міру заповнення ампулами касети поступово опускаються вниз, звільняючи місце 

для установки порожньої касети, і цим досягається безперервна робота машини. 

Переваги та недоліки приладу 

Машина запаює ампули місткістю 1—20 мл. Продуктивність — від 7700 до 

19 000 ампул за годину. 

 Спосіб запаювання ампул оплавленням має вади. У результаті оплавлення 

кінця капіляра запайка ампул супроводжується напливом скла. При значному 

напливі через напруги, які виникають у склі, викликані різною швидкістю 

застигання скла, у місці запайки можуть утворитися тріщини, що призводять до 

розгерметизації ампули. При тонкому капілярі запаювання супроводжується 

утворенням гачка на кінці капіляра, що вважається браком. При капілярі великого 

діаметра оплавлення не відбувається повною мірою, тому що залишається 

капілярний отвір у місці запайки. Спосіб потребує, щоб ампули були строго 

однієї довжини. При відхиленнях довжини ампул понад ± 1 мм якість запайки 

різко погіршується, і брак при запаюванні може бути значним. При запаюванні 

ампул, наповнених розчином, в капілярі утворюється пригар — «чорні головки», 

тому капіляри ампул перед запаюванням піддають промиванню. Капіляри 

промивають за допомогою розпилювальної форсунки, направляючи розпилену 

воду для ін'єкцій в отвори капілярів ампул. 

 

Відповідь до завдання 3 

Настойка — прозора пофарбована рідка спиртова, водно-спиртова 

витяжка з лікарської рослинної сировини, одержана без нагрівання і видалення 

екстрагента. 

Розв’язок: 

Настойку плодів глоду готують у співвідношенні 1:10. 

Знаходимо кількість плодів глоду, необхідних для виготовлення настойки: 

280:10 = 28 г 

Шукаємо кількість екстрагенту (70 % спирту етилового): 

V = Vнастоянки + m × Kсп 

V = 280 + 28 × 2,4 = 347,2 мл 

Настойки повинні відповідати вимогам ДФУ. У них визначають: вміст 

діючих або екстрактивних речовин (тобто сухий залишок), вміст спирту або 

щільність і важкі метали. 

Вміст спирту в настойках визначають одним із методів ДФУ: 

дистиляційним або за температурою кипіння. 
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Додатки 

 

Технологія виготовлення мікстур 

1. Об'єм мікстури визначається підсумовуванням об'ємів рідких 

інгредієнтів: розчинів лікарських речовин, галеновых препаратів і інших рідких 

препаратів. 

2. Сухі речовини, концентрати яких відсутні, прописані в кількості до 3% 

від об'єму мікстури, розчиняють у відміряній кількості води. При визначенні 

загального об'єму мікстури кількість сухих речовин не враховується, оскільки 

об'єм мікстури збільшується трохи і відхилення не перевищує допустимі норми. 

3. Сухі речовини, концентрати яких відсутні, прописані в кількості понад 

3% від об'єму мікстури, готують в мірному посуді. Об'єм води, необхідний для 

розчинення сухих речовин, визначають також розрахунковим шляхом. 

Розчиняти сухі речовини у відміряній кількості води не допускається, оскільки 

об'єм мікстури, при цьому, перевищить допустимі норми. 

4. Рідкі екстракти концентрати включають в об'єм водного розчину. 

5. У мікстурах, до складу яких входять водні витяжки з лікарської рослинної 

сировини, прописані сухі речовини розчиняють в процідженій і охолодженій 

витяжці. Використання концентрованих розчинів не допускається. 

6. Сухі екстракти (алтейного кореня, термопсиса і ін.) беруть в кількості, 

відповідній кількості рослинної сировини. 

7. Якщо до складу мікстури входить ароматна вода, то вона має бути 

відміряна в кількості, вказаній в прописі; не дозволяється зменшувати кількість 

ароматної води за рахунок використання концентрованих розчинів. Після 

розчинення сухих речовин в ароматній воді, отриманий розчин проціджують в 

склянку для відпустку. 

8. Цукровий і інші сиропи, ароматні води, спирт етиловий дозують за 

об'ємом. Цукровий сироп можна дозувати і по масі, враховуючи його щільність 

(1,3г/мл). В'язкі рідини, ефір, ефірні масла та інші дозують по масі безпосередньо 

у флакон для відпустку. 

Флакон оформляють відповідними етикетками: “Внутрішнє” “Зберігати в 

прохолодному місці”, “Перед вживанням збовтувати”. Якщо до складу мікстури 

входить світлочутлива речовина, то лікарську форму відпускають у флаконі 

оранжевого скла і забезпечують етикеткою: “Зберігати в захищеному від світла 

місці”. Рідкі лікарські форми з отруйними і наркотичними речовинами 

опечатують. Приготування мікстур з використанням концентрованих розчинів 

має ряд переваг: різко зростає продуктивність, поліпшуються санітарні умови 

праці, концентровані розчини піддаються якісному і кількісному контролю, що 

забезпечує високу якість виготовлених ліків. 

  



ПЕРЕЛІК НАЯВНИХ В АПТЕЦІ КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З РІДКИМ ДИСПЕРСІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ  

 

Дані для розрахунку по приготуванню 1 л концентрованого розчину 

в масо-об’ємній концентрації 
(Додаток № 1 до Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким 

дисперсійним середовищем до наказу МОЗ України № 197 від 07.09.03 р.) 

 

Назва розчину Концентрація 

розчину, % 

Густина, 

г/мл 

Кількість  

лікарської 

речовини, г 

води, мл 

Калію броміду 20 1,1438 200,0 944,0 

Кальцію глюконату 10 1,0441 100,0 944,0 

Кальцію хлорид 20 1,0780 200,0 878,0 

Кислоти аскорбінової 5 1,0180 50,0 968,0 

Кислоти борної 4 1,0102 40,0 970,0 

Кофеїн-бензонату натрію 10 1,0341 100,0 934,0 

Магнію сульфату 10 1,0481 100,0 948,0 

Магнію сульфату 20 1,0930 200,0 893,0 

Магнію сульфату 25 1,1159 250,0 866,0 

Натрію бензонату 10 1,0381 100,0 938,0 

Натрію броміду 20 1,1488 200,0 949,0 

Натрію гідрокарбонату 5 1,0331 50,0 988,0 

Натрію саліцилату 20 1,830 200,0 883,0 

Сульфацил натрію 20 1,0720 200,0 872,0 

Сульфацил натрію 30 1,1079 300,0 808,0 

 

  



Коефіцієнт збільшення об’єму водного розчину при розчиненні лікарських 

речовин  
(Додаток № 2 до Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким 

дисперсійним середовищем до наказу МОЗ України № 197 від 07.09.03 р.) 

 

Назва лікарських речовин Коефіцієнти збільшення об’єму, мл/г   

Амонію хлорид 0,72 

Анальгін 0,68 

Барбаміл 0,76 

Барбітал-натрій 0,64 

Гексаметилентетрамін  0,78 

Глюкоза (вологість 10%) 0,69 

Дибазол 0,82 

Димедрол 0,86 

Екстрат-концентрат кореня алтеї сухий 

стандартизований 1:1 

0,60 

Еуфілін 0,70 

Калію бромід 0,27 

Калію йодит 0,25 

Кальцію глюконат 0,50 

Кальцію хлорид 0,58 

Кислота аскорбінова 0,61 

Кофеїн-бензоат натрію 0,65 

Магнію сульфат 0,50 

Натрію бензоат 0,60 

Натрію бромід 0,26 

Натрію бензоат 0,60 

Натрію гідрокарбонат 0,30 

Натрію саліцилат 0,59 

Натрію хлорид 0,33 

Новокаїн  0,83 

Норсульфазол-натрій  0,71 

Хлоралгідрат 0,54 

 

Примітка. Якщо коефіцієнт збільшення об'єму для сухого екстракту не зазначено в таблиці, 

то приймаємо його за 0,6 мл/г 

  



 
 

 

 
  



Materials to the state examination of graduating students on discipline 

«TECHNOLOGY OF DRUGS» 

 

 
Standards of answers 

 

Rp: Aethylmorphyni hydrochloride 0,2 

       Natrii bromidi 2,0 

       Tincturae Convallariae 6 ml 

       Aquae purificatae ad 180 ml 

       Misce. Da. Signa:  1 tablespoon 3 times a day internally, after a meal. 

 

The given dosage form is a mixture intend for internal application, with narcotic 

substance – Ethylmorphine hydrochloride. 

1. Checking of single and day dose of Ethylmorphine hydrochloride. 

Vtotal=180 ml 

nuses=180 ml/15 ml=12 uses (spoons) 

Single dose=0,2/12 uses =0,016 g 

Day dose=0,016*3=0,05 g 

Hight single dose= 0,03 g 

Hight day dose=0,1 g 

Doses are not inflated  

Dispensing norm 0,2 

2. V sol. NaBr 20% (1:5)=2*5=10 ml 

V purified water=180 ml-6 ml-10 ml=164 ml 

 



Technology (according to the order MON 197): 

1. Preparatory work 

2. Measuring of water 164 ml into a cap 

3. Dissolution of Ethylmorphine hydrochloride. 

4. Strain to the bottle for dispensing 

5. To the bottle for dispensing measuring 10 ml of the NaBr 20% solution from 

the burette system 

6. To the bottle for dispensing measuring Tincturae Convallariae 6 ml 

7. Close by the cork, shake, registrate for dispensing by the next label: 

“Internal”, “Mixture”, “Keep in a dark and a cold place”, “Keep and reached out of 

children”. 

For packaging use bottle for 200 ml from the dark glass with rubber crock. 

 

Manufacture of liquid drugs in the field conditions. 

1. Liquid drugs in the field conditions are made with the use of purified water. 

In case of lack of purified water, solutions for internal and external use, mixtures, 

infusions and decoctions may be prepared on freshly boiled drinking water. 

2. If it is necessary to produce a large number of solutions for internal and 

external use in a short time, it is allowed to release them without filtration or straining, 

if there are no visible mechanical contaminants. 

3. If pharmacies are overloaded, it is allowed, in coordination with the head of 

the medical service (head of the medical institution), to make some simple solutions 

for external use in units (alkaline-saline solutions for burns, furacillin solutions, 

potassium permanganate, sodium bicarbonate, etc.). 

4. When dispensing liquid drugs in the field conditions, it is allowed to pour 

them into containers of appropriate capacity without weighing, which can cause some 

deviations in the volume of liquid in comparison with the label. According to other 

qualitative criteria (composition, concentration of ingredients), liquid medicines must 

meet the requirements of the State Pharmacopoeia. 

 

          PWC 

09.06.22          #1 

Aquae purificatae 164 ml 

Aethylmorphyni hydrochloride 0,2 

Sol. Natrii bromidi 20% - 10 ml 

          Tincturae Convallariae 6 ml 

V total=180 ml 

Has prepared: 

Has checked: 

Has dispensed: 

 



 

 
 

Standards of answers 

Task 2 

 
1. Laboratory identifier of dissolution process “Rotating basket”. 

2. For tablets and capsules quality control for dissolution. 

3. Include glass dish, thermometer, basket. 

4. To the basket place tablet, download basket to the glass dish with disperse 

medium, temperature 37 C, turn on the devise which is start rotate for 45 minutes. 

5.Convenience of application and accuracy of result. 

 

Task 3 

Total amount of tablets= 1000 packages*10 tablets=10000 tablets 

Total mass of 10000 tablets=10000*0,52=5200 g 

C2=5200 g 

Initial amount of ingredient: 



Kcons= C1/C2 

C1=C2*K cons=5200*1,05=5460 g 

Equation of material balance 

C1=C2+C5 

5460 =5200+260 

η=C2/C1 *100%=5200/5460 *100=95,24% 

ε=C5/C1*100%=260/5460*100=4,76% 

 

Working prescription: 

m (Analgin)= 0.500*10000 tablets*1,05=5250 g 

m (Starch)= 0.013*10000 tablets*1,05=136,5 g 

m (Talc)= 0.002*10000 tablets*1,05=21 g 

m (Calcium stearate)=0.005*10000 tablets*1,05=52,5 
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