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Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном i маслом какао, але вона
виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхiдно додати для утворення пластичної маси:
(2014, 5; 2015, 6 ) {
~Вiск
=Ланолiн безводний
~Парафiн
~Ланолiн водний
~Вазелiн
}
Фармацевт приготував настій з трави термопсису. За відсутності вказівок у рецепті
його готують у співвідношенні: (2014, 17; 2015, 43) {
~1 : 20
~1 :30
=1 : 400
~1 : 10
~1 : 5
}
Фармацевт готує порошки з платифiлiну гiдротартрату. Вкажiть мiнiмальну наважку
отруйної речовини, яку можна вiдважити на ручних однограмових вагах: (2014, 21; 2015, 75)
{
~ 0,03
~ 0,02
=0,05
~0,1
~0,15
}
Пацiєнту потрiбно приготувати ректальнi супозиторiї методом виливання. Вкажiть
гiдрофiльну основу для таких супозиторiїв: (2014, 22; 2015, 83) {
~ Вiтепсол
=Полiетиленоксидна
~Бутирол
~Масло какао
~Лазупол
}
Фармацевт приготував глiцериновий розчин борної кислоти. Вкажiть правильний
спосiб введення борної кислоти(2014, 24; 2015, 91) {
~ Розчиняють у пiдставцi за кiмнатної температури
~ Розчиняють у ступцi при розтираннi
=Розчиняють у флаконi при пiдiгрiваннi
~ Розтирають зi спиртом у ступцi i змiшують з глiцерином
~ Розчиняють у мiрнiй колбi
}
В аптеку надiйшов рецепт на приготування дерматологiчної мазi з бензилпенiцилiном.
Вкажiть тип приготованої мазi: (2014, 29) {
~Мазь-емульсiя
~Мазь-розчин
=Мазь-суспензiя
~ Мазь-сплав
~ Комбiнована
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}
Фармацевт приготував олiйний розчин ментолу. Вкажiть температуру розчинення
дiючої речовини: (2014, 32; 2015, 116) {
=40-50 °C
~30-40 °C
~20-30 °C
~70-80 °C
~ 60-70 °C
}
Яку кiлькiсть основи потрiбно використати, для приготування препарату за прописом:
(2014, 36; 2015, 121) {
Rp.: Anaesthesini 0,1
Xeroformii 0,5
Olei Cacao 2,4
М. ut fiat suppositorium numero 10.
Da. Signa : По 1 свiчцi на день ректально
~25,0
~36,0
~40,0
=24,0
~30,0
}
Фармацевт простерилізував розчини для iн’єкцiй в автоклавi. Вкажiть спосiб
контролю режиму стерилiзацiї даного методу: (2014, 65) {
=Термотести
~Буфернi розчини
~Антиоксиданти
~ Iзотонуючi речовини
~Стабiлiзатори
}
Фармацевт приготував кульки на желатин-глiцериновiй основi. Вкажіть
спiввiдношення желатину, глiцерину i води: (2014, 67) {
~4 : 1 : 4
~1:1:8
~3:3:3
~1 : 6 : 3
=1 : 5 : 2
}
До аптеки надiйшов рецепт на спиртовий розчин: Rp.: Acidi salicylici 0,3 Spiritus
aethylici 30 ml Misce. Da. Signa. Протирати ступнi нiг. Якої концентрацiї спирт етиловий
необхiдно використати? (2014, 68) {
=70 %
~ 95 %
~ 80 %
~ 60 %
~ 33 %
}
Фармацевт готує 100,0 олiйної емульсiї. Вкажiть кiлькiсть олiї, необхiдної для
приготування емульсiї, за вiдсутностi вказiвок лiкаря: (2014, 69) {
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=10,0
~30,0
~50,0
~15,0
~20,0
}
Фармацевту необхiдно приготувати мазь до складу якої входять речовини, якi не
розчиннi нi в основi, нi у водi у кiлькостi понад 5 %. Яким чином потрiбно ввести їх до
основи? (2014, 72) {
~ Розтерти з спорiдненою до основи рiдиною
~ Розтерти зi спирто-водно-глiцериновою сумішшю
~ Розтерти з усією нерозтопленою основою
~ Розтерти з частиною нерозтопленої основи
=Розтерти з частиною розплавленої основи
}
Фармацевт приготував порошки, до складу яких входить камфора. Якi капсули
необхiдно взяти для їх упакування? (2014, 73) {
~ Вощані
~Паперовi
=Пергаментнi
~Парафiновi
~Целофановi
}
У рецептi виписана очна мазь iз норсульфазолом-натрiю. Вкажiть оптимальну мазеву
основу: (2014, 78) {
=Сплав вазелiну iз ланолiном (9:1)
~Сплав вазелiну iз парафiном (6:4)
~Сплав вазелiну iз парафiном (8:2)
~Сплав вазелiну iз ланолiном (7:3)
~ Емульсiйна основа типу олiя / вода
}
Методи стерилiзацiї, якi застосовуються для приготування лiкарських засобiв в умовах
асептики можна роздiлити на фiзичнi, механiчнi, хiмiчнi. Вкажiть метод стерилiзацiї, що
належить до хiмiчних: (2014, 86) {
~Стерилiзацiя сухим жаром
~Стерилiзацiя парою пiд тиском
~ Стерилiзацiя УФ-променями
=Додавання консервантiв
~ Радiацiйна стерилiзацiя
}
В аптеку надiйшов рецепт на очнi краплi, до складу яких входить протаргол. Який
режим стерилiзацiї необхiдно обрати фармацевту? (2014, 90) {
~Сухим жаром
=Розчин не пiдлягає стерилiзацiї
~Автоклавування
~Текучою парою
~УФ-опромiнення
}
В умовах аптеки готують iн’єкцiйнi розчини. Який розчин готують без додавання
стабiлiзатора? (2014, 123) {
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~Розчин новокаїну
=Розчин натрiю гiдрокарбонату
~Розчин кофеїн-бензоату натрiю
~Розчин натрiю тiосульфату
~Розчин глюкози
}
В умовах аптеки готують очнi краплi. Розчин якої речовини НЕ IЗОТОНУЮТЬ?
(2014, 124) {
=Коларгол
~Левомiцетин
~Цитраль
~ Рибофлавiн
~Пiлокарпiну гiдрохлорид
}
В аптецi готують суспензiї. Вкажiть речовину, з якої виготовляють суспензiю без
додавання стабiлiзатора: (2014, 127) {
~Сiрка
~Камфора
=Магнiю оксид
~Ментол
~Фенiлсалiцилат
}
До аптеки надiйшов рецепт: Rp.: Dibazoli 0,05 Papaverini hydrochloridi 0,15 Sacchari 2,5
M. fiat pulv. Divide in partes aequales №10. Вкажiть вагу одного порошку: (2014, 134) {
=0,27
~0,25
~0,30
~0,26
~2,8
}
Фармацевт готує настiй кореня валерiани для вiддiлення лiкарнi об’ємом 3000 мл.
Вкажiть час настоювання на воднiй банi даної кiлькостi витяжки: (2014, 140) {
~45 хвилин
~10 хвилин
~30 хвилин
=25 хвилин
~15 хвилин
}
Фармацевт готує настiй у спiввiдношеннi 1: 30. Для якого виду сировини готують дане
витягання: (2014, 157) {
~Кора дуба
~Пагони багна звичайного
~Корiнь алтею
~Лист шавлiї
=Трава конвалiї
}
Фармацевт приготував вагiнальнi супозиторiї. Якої форми супозиторiї вiн приготував?
(2014, 158) {
~Конусоподiбнi
~Палички
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~Торпедоподiбнi
~Цилiндричнi
=Кульки
}
Якi речовини у якостi гелеутворювачiв можуть використовуватися при виготовленнi
гелiв? (2014, 182; 2015, 159) {
~Вазелiн, ланолiн
=Похiднi целюлози, карбомри
~Спермацет, твердий жир
~Крохмаль, магнiю окис
~Глiцерин, рослиннi олiї
}
Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Dimedroli 0,05 Glucosi 0,3. M. f. pulv.
D. t. d. № 10. S . : По 1 порошку двічі на день. Вкажіть масу розважування порошку:
(2014, 190; 2015, 162) {
=0,35
~0,30
~3,0
~0,25
~3,5
}

