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Фармацевт приготував порошки за прописом, що мiстить екстракт беладони 0,015
на одну дозу, i взяв сухого екстракту на десять доз: (2016, 1) {
=0,3 г
~1,5 г
~0,015 г
~0,03 г
~0,15 г
}
Провізор встановив несумісність у пропису. (2016, 13) {
Rp.: Sol. Collargoli 1 % - 10 ml
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % 1 ml
M.D.S. : Краплi в нiс
Вкажiть хiмiчний процес, що лежить в основi несумiсностi:
~Адсорбцiя
=Окиснення
~Осадження
~Нейтралiзацiя
~Гiдролiз
}
Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном i маслом какао, але вона
виявилася крихкою. Вкажiть речовину, яку необхiдно додати для утворення пластичної
маси: (2016, 25) {
~Вiск
=Ланолiн безводний
~Парафiн
~Ланолiн водний
~Вазелiн
}
В аптецi готують супозиторiї рiзними методами. Вкажiть метод приготування
ректальних супозиторiїв на маслi какао: (2016, 26) {
~Екстрагування
=Викачування
~Гранулювання
~Таблетування
~Виливання
}
Фармацевт приготував суспензiю з гiдрофобною речовиною. Вкажiть стабiлiзатор
дисперсної системи: (2016, 27) {
~Розчин натрiю гiдроксиду
~Есилон
~Натрiю хлорид
~Розчин кислоти хлористоводневої
=Твiн-80
}
До аптеки надiйшов рецепт на розчин для iн’єкцiй. Вкажiть, яку з перелiчених
лiкарських речовин НЕ МОЖНА пiддавати стерилiзацiї: (2016, 32) {
=Гексаметилентетрамiн
~Глюкоза
~Дибазол
~Кальцiю хлорид
~Новокаїн
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}
В аптеку надiйшов рецепт на мазь. Вкажiть спосiб введення у мазi розчинних у водi
лiкарських речовин у кiлькостi бiльше 5 %:(2016, 48) {
~Розчиняють у придатнiй до основи рiдинi
~Додають у кiнцi до готової мазi
~Розчиняють у водi очищенiй
~Розчиняють у розплавленiй основi
=Вводять за типом суспензiї з частиною розплавленої основи
}
Фармацевту необхiдно приготувати стабiльний розчин для iн’єкцiй, який мiстить
речовини, що легко окиснюються. Вкажiть, який стабiлiзатор вiн додав: (2016, 55) {
~Кислота хлористоводнева
~Натрiю гiдроксид
~Натрiю хлорид
=Натрiю сульфiт, натрiю метабiсульфiт
~Натрiю гiдрокарбонат
}
До аптеки надiйшов рецепт на очну мазь, що мiстить цинку сульфат. Вкажiть
правильний спосiб введення цинка сульфату: (2016, 56) {
~Подрiбнюють з вiдваженою основою
=Розчиняють у невеликiй кiлькостi води
~Подрiбнюють з рiдиною, яка пiдходить до основи
~Розтирають з глiцерином
~Розтирають з часткою пiдплавленої основи
}
При виготовленнi рiдких лiкарських форм за об’ємом дозуються наступнi рiдкi
iнгредiєнти: (2016, 77) {
~Метилсалiцилат
~Димексид
=Настоянка валерiани
~Полiетиленглiколь-400
~Пергiдроль
}
Фармацевт готує екстракційну мазь. Вкажіть компонент, якій необхідно
використовувати для виготовлення мазі цього типу: (2016, 83)
~Сік алое
~Настойка календули
=Квітків календули
~Екстракт наперстянки
~Рутин
}
Фармацевт готує порошки за прописом: Вiзьми: Прозерину 0,002; Цукру 0,25.
Змiшай, щоб утворився порошок. Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на
день пiсля їди. (2016, 84) {
Вказати кiлькість iнгредiєнтiв для приготування порошкiв за прописом:
~Тритурацiї прозерину (1 : 10) 0,2 г; цукру 2,5 г
~Тритурацiї прозерину (1 : 100) 2,0 г; цукру 2,5 г
~Тритурацiї прозерину (1 : 100) 0,2 г; цукру 2,3 г
=Тритурацiї прозерину (1 : 10) 0,2 г; цукру 2,3 г
~Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г
}
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: (2016, 85) {
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Вiск бджолиний 12,0
Олiя мигдалева 68,5
Спермацет 12,0
Ланолiн безводний 7,5
Ефiрної олiї лавандова 3 краплi.
}
Вкажiть тип крему:
=Жировий
~Емульсiйний
~Комбiнований
~Суспензiйний
~Безжировий
}
До аптеки надiйшов рецепт на мiкстуру. Оберiть лiкарськi засоби, якi утворюють
несумiснiсть: (2016, 89) {
~Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсiсу
~Фенобарбiтал + глюкоза
~Новокаїн + димедрол
~Натрiю бромiд + натрiю хлорид
=Папаверину гiдрохлорид + еуфiлiн
}
Якi лiкарськi речовини необхiдно подрiбнювати з допомiжною рiдиною при
виготовленнi порошкiв? (2016, 90) {
~Йод, магнiю оксид, кислота салiцилова
~Натрiю тетраборат, тимол, цинку оксид
~Глюкоза, натрiю гiдрокарбонат, дибазол
~Ментол, камфора, дерматол
=Салiцилова кислота, натрiю тетраборат, стрептоцид
}
Фармацевту необхiдно приготувати розчин йоду для зовнiшнього використання. Якi
з властивостей йоду повинен врахувати фармацевт при розчиненнi даного препарату?
(2016,96) {
~Розчинення в кислому середовищi
~Взаємодiя з вуглекислим газом повiтря
~Здатнiсть пiдвищувати температуру розчину
=Комплексоутворення
~Розчинення в лужному середовищi
}
До якого типу вiдноситься лiнiмент: Rp.: Ol. Helianthi 7,4; Sol. Ammonii caustici 25
ml; Ac. oleinici 0,1. M.f. linimentum. D. S. : Для втирання:
(2016, 99) {
~Лiнiмент-розчин
~Лiнiмент-суспензiя
=Лiнiмент-емульсiя типу олiя у водi
~Комбiнований лiнiмент
}
В якiй концентрацiї готують розчин Люголя для внутрiшнього застосування? (2016,
100) {
~1 %
~0,5 %
~3 %
=5 %
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~10 %
}
Фармацевт готує порошок методом «тришаровостi». Вкажiть, для якої речовини
характерна дана технологiя: (2016, 112) {
~Глюкоза
~Кислота ацетилсалiцилова
~Натрiю гiдрокарбонат
=Метиленовий синiй
~Магнiю сульфат
}
Провiзор-технолог приготував 20 % iн’єкцiйний розчин кофеїн-бензоату натрiю.
Вкажiть стабiлiзатор, необхiдний для створення оптимального значення рН: (2016, 130) {
~Натрiю метабiсульфiт
~Натрiю сульфiт
~0,1 М розчин кислоти хлороводневої
~Стабiлiзатор Вебеля
=0,1 М розчин натрiю гiдроксиду
}
В аптеку надiйшов рецепт для приготування мiкстури, до складу якої входить калiю
бромiд 4,0, настоянка валерiани 10 мл та вода очищена 200 мл. Вкажiть необхiдну кiлькiсть
розчину калiю бромiду 20 % (1 : 5) для виготовлення мiкстури: (2016, 132) {
~40 мл
=20 мл
~10 мл
~4 мл
~30 мл
}
При приготуваннi порошкiв з ментолом для кращого подрiбнення використовують
95 % спирт або ефiр у кiлькостi: (2016, 138) {
=10 крапель спирту на 1 г речовини
~2 крапель спирту на 1 г речовини
~20 крапель спирту на 1 г речовини
~8 крапель спирту на 1 г речовини
~30 крапель спирту на 1 г речовини
}
Вкажiть речовину, необхiдну для iзотонування очних крапель з
левомiцетином:
(2016, 142) {
~Анальгiн
~Кислота аскорбiнова
~Глюкоза
=Натрiю хлорид
~Калiю йодид
}
В аптеку надiйшов рецепт для приготування рiдкої лiкарської форми, до складу якої
входить речовина, розчинна в лужному середовищi. Вкажiть цю речовину: (2016, 168) {
~Йод
~Калiю бромiд
=Осарсол
~Протаргол
~Фурацилiн
}
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У складi очних крапель як допомiжну речовину використовують метилцелюлозу.
Яке її призначення у данiй лiкарськiй формi? (2016, 169) {
~Консервант
~Коригент
~Розчинник
~Для iзотонування
=Пролонгатор
}
Лiкарськi речовини у мазь вводять залежно вiд їх властивостей. Як повинен
фармацевт ввести димедрол у вазелiн-ланолiнову основу: (2016, 181) {
~Подрiбнити з глiцерином
~Розчинити у розплавленiй основi
~Подрiбнити зi спиртом чи ефiром
=Попередньо розчинити у мiнiмальнiй кiлькостi води
~Розтерти з частиною розплавленої основи
}
Фармацевт готує порошки. Вкажiть лiкарську речовину, яку змiшують з
порошковою масою без додаткового подрiбнення: (2016, 196) {
~Кислота салiцилова
~Стрептоцид
~Камфора
~Ментол
=Магнiю оксид
}
Фармацевт приготував настiй з лiкарської рослинної сировини у спiввiдношеннi (1 :
30). Вкажiть сировину, з якої вiн мiг приготувати настiй в такому спiввiдношеннi: (2016,
197) {
~Квiтки липи серцелистої
~Квiтки ромашки лiкарської
~Листя кропиви дводомної
=Трава горицвiту
~Листя м’яти перцевої
}

