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Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном i маслом какао, але вона
виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхідно додати для утворення пластичної маси:
(2014, 5; 2015, 6 ) {
~Віск
=Ланолін безводний
~Парафін
~Ланолін водний
~Вазелін
}
Фармацевт готує екстракцiйну мазь. Вкажіть компонент, який необхідно використати
для виготовлення мазi такого типу: (2015, 7) {
=Квітки календули
~Сiк алое
~Рутин
~Екстракт наперстянки
~Настоянка календули
}
Фармацевту необхідно приготувати розчин йоду для зовнішнього використання. Які з
властивостей йоду повинен врахувати фармацевт при розчиненні даного препарату? (2015,
20) {
~Розчинення в кислому середовищi
~Взаємодiя з вуглекислим газом повiтря
~Здатнiсть пiдвищувати температуру розчину
=Комплексоутворення
~Розчинення в лужному середовищi
}
В аптеку надiйшов рецепт для приготування рiдкої лiкарської форми, до складу якої
входить речовина, розчинна в лужному середовищi. Вкажiть цю речовину: (2015, 29) {
~Йод
~Калiю бромiд
=Осарсол
~Протаргол
~Фурацилiн
}
У складi очних крапель, як допомiжну речовину використовують метилцелюлозу. Яке
її призначення у данiй лiкарськiй формi? (2015, 30) {
~Консервант
~Коригент
~Розчинник
~Для iзотонування
=Пролонгатор
}
Фармацевту необхiдно приготувати масляну емульсiю з ментолом. Вкажiть
рацiональний спосiб введення речовини: (2015, 41) {
=Розчиняють в олiї
~Розчиняють у водi, призначеної для розведення первинної емульсiї
~Вводять у готову первинну емульсiю
~Розчиняють у готовiй емульсiї при нагрiваннi
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~Диспергують з додаванням готової емульсiї
}
Фармацевт приготував настiй з трави термопсису. За вiдсутностi вказiвок у рецептi
його готують у спiввiдношеннi: (2014, 17; 2015, 43) {
~1 : 20
~1 :30
=1 : 400
~1 : 10
~1 : 5
}
Фармацевт приготував iн’єкцiйний розчин натрiю гiдрокарбонату. Вкажiть
максимальний об’єм заповнення флакону: (2015, 73) {
=80 %
~50 %
~30 %
~40 %
~100 %
}
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
}
Згiдно з рецептом лiкаря в аптецi приготували 100 мл 0,9 % розчину натрiю хлориду.
Який режим стерилiзацiї цього розчину? (2015, 86) {
~120 °C; 12 хв
~180 °C; 30 хв
~100 °C; 15 хв
=120 °C; 8 хв
~120 °C; 15 хв
}
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
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}
В аптеку надiйшов рецепт для приготування мiкстури: Rp. : Analgini 2,0; Natrii bromidi
3,0; Aquae Menthae 200 ml; Tinct. Convallariae; Tinct. Valerianae ana 5,0 M.D.S. : По 1 ст. л. 3 р.
на день. Вкажiть кiлькiсть води ароматної для приготування препарату: (2015, 100) {
=200 мл
~185 мл
~184 мл
~180 мл
~190 мл
}
Лiкар виписав рецепт до складу якого входить йод 0,5 г i вода очищена 10 мл. Який
додатковий компонент необхiдно використати для виготовлення даної лiкарської форми?
(2015, 101) {
~Натрiю хлорид
~Натрiю бромiд
~Калiю бромiд
~Натрiю гiдрокарбонат
=Калiю йодид
}
В аптеку надiйшов рецепт на приготування дерматологiчної мазi з бензилпенiцилiном.
Вкажiть тип приготованої мазi: (2014, 29; 2015, 104) {
~Мазь-емульсiя
~Мазь-розчин
=Мазь-суспензiя
~ Мазь-сплав
~ Комбiнована
}
В аптеку надiйшов рецепт на вушнi краплi: Rp. : Camphorae; Mentholi ana 1,0; Olei
Vaselini 25,0; Miscе. Dа. Signа : Вушнi краплi. Якi труднощi виникнуть у фармацевта при
виготовленнi даного лiкарського засобу? (2015, 105) {
=Утворення евтектичної суміші
~Коагуляцiя колоїдної системи
~Адсорбцiя лiкарських речовин
~Змiна забарвлення
~Нерозчиннiсть iнгредiєнтiв
}
Пiд час виготування супозиторiїв методом викачування пiсля введення у масло какао
хлоралгiдрату супозиторна маса стала в’язкою та почала розтiкатися. Яку речовину
необхiдно додати до супозиторної маси для вiдновлення густини та пластичностi? (2015, 112)
{
~Крохмаль
=Вiск
~Вода очищена
~Глiцерин
~Димексид
}
Фармацевт приготував олiйний розчин ментолу. Вкажiть температуру розчинення
дiючої речовини: (2014, 32; 2015, 116) {
=40-50 °C
~30-40 °C
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~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
}
Для змiшування водних розчинiв лiкарських речовин з мазевою основою в аптечнiй
практицi, як емульгатор найчастiше використовується: (2015, 122) {
~Желатоза
~Мила лужних металiв
~Твiни
~Спени
=Ланолiн безводний
}
В аптеку надiйшов рецепт на приготування складних порошкiв до складу яких входить
барвна речовина. Вкажiть, яка iз нижченаведених сполук, що входять до складу порошкiв,
належить до барвних речовин: (2015, 126) {
~Камфора
~Вiсмуту нiтрат
~Протаргол
=Етакридину лактат (риванол)
~Стрептоцид
}
Яка причина нестабiльностi розчинiв кофеїн-бензоату натрiю для iн’єкцiй? (2015, 134)
{
~Гiдролiз (сiль сильної кислоти i слабкої основи)
~Карамелiзацiя розчину
~Реакцiя нейтралiзацiї
=Гiдролiз (сiль сильної основи i слабкої кислоти)
~Легке оксидування розчину
}
При приготуваннi дерматологiчної мазi додавання якої речовини буде створювати
мазь-емульсiю: (2015, 144) {
~Резорцин
~Вiсмуту субнiтрат
~Стрептоцид
~Ментол
=Протаргол
}
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Якi речовини у якостi гелеутворювачiв можуть використовуватися при виготовленнi
гелiв? (2014, 182; 2015, 159) {
~Вазелiн, ланолiн
=Похiднi целюлози, карбоміри
~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
}
Вкажiть стандартну фармакопейну рiдину: (2015, 169) {
~Розчин кислоти борної 2 %
~Розчин фурацилiну 0,02 %
~Розчин анальгiну 3 %
~Розчин кальцiю хлориду 10 %
=Розчин формальдегiду 37 %
}
В аптеку надiйшов рецепт для приготування вiдвару. З якої лiкарської рослинної
сировини готують вiдвар? (2015, 181) {
~Листя подорожника
~Листя пiдбiлу
~Листя кропиви
=Кора крушини (жостеру)
~Листя конвалiї
}
Вкажiть масу ректальних супозиторiїв, якщо вона не вказана у рецептi: (2015, 182) {
=3,0
~4,0
~5,0
~1,5
~2,0
}

