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TENTAMEN BLOK FA-304: HUID EN DERMATICA 

 

17 augustus 2009 
 

 

 

Dit tentamen bestaat uit 4 vragen (pagina 1 t/m 7).  

Verder ontvangt u bijlagen (pag 8 t/m 14) en een set van  antwoordbladen, inclusief 

grafiekpapier. Desgewenst is meer papier verkrijgbaar bij de surveillanten. Alleen de 

antwoordvellen hoeven ingeleverd te worden. Beantwoord elke vraag op een apart vel 

papier. 

Vermeld op elk vel duidelijk uw naam en studentnummer. 

 

Beschikbare tijd voor het tentamen: 3 uur 

Tijdens het tentamen mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine met 

wetenschappelijke en statistische functies.  

Grafische rekenmachines zijn NIET toegestaan. 

 

Licht altijd uw antwoorden toe. Bij de beoordeling en becijfering wordt gelet op volledigheid 

van het antwoord, op de afwezigheid van overbodige en niet ter zake doende informatie, 

en op de juistheid en precisie van de formulering van het antwoord. 

 

De uitslag wordt uiterlijk in week 36 doorgegeven aan de afdeling Studiezaken.  

De uitslag verschijnt NIET op WebCT. 

 

In de periode 7 tot 25 september 2009 is het mogelijk het tentamen in te zien in Z 501 op 

afspraak per email met mevr. N. van Dongen (e-mail: N.vanDongen@uu.nl)     

 

Veel succes! 

 

 



Tentamen huid en dermatica augustus 2009 

 

blz 2 van 17 2 

 Algemene gegevens 

 

R = 8,314 J/mol.K 

RT = 2500 J mol-1 

Nav = 6×1023 mol-1 

1 atm = 105 N/m2 = 760 mm Hg 

viscositeit water (20 oC) = 1×10-3 Pa.s 

g = 10 m/s2 

oppervlaktespanning water = 73×10-3 N/m 
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Vraag 1 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Er wordt gezocht naar een dermale toedieningsvorm voor zilversulfadiazine. (zie bijlage 

voor de structuur en de dosering uit het IM) 

    

In het FNA is een sulfadiazinesuspensie 100 mg/ml bekend. (zie bijlage) Om het 

rheologisch gedrag te onderzoeken van de suspensie wordt deze in een 

rotatieviscosimeter onderzocht. De volgende resultaten worden gevonden: 

 

G (1/s) F (N/m2) 

0 0 

2,5 0,95 

5 1,25 

7,5 1,5 

10 1,6 

20 2,1 

50 3,6 

75 4,9 

 

a. Bereken de viscositeit bij een afschuifsnelheid van 10/s in centipoise. 

 1 poise = 1 dyne.s/cm2 

 1 dyne = 1 x 10-5 N 3 pnt 

 
160 cp 
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b. Teken op grafiekpapier het rheogram van de sulfadiazinesuspensie. 

Benoem en verklaar dit rheologisch gedrag. 5 pnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastisch gedrag wordt veroorzaakt door geflocculeerde deeltjes in een suspensie. De 

deeltjes zijn via vd Waalskrachten met elkaar verbonden. Wil het geheel gaan stromen, 

dan moeten de vd Waalskrachten verbroken worden 

 

c. In de sulfadiazinesuspensie is als viscositeitsverhoger carmellose natrium gebruikt. 

Benoem 2 andere viscositeitsverhogers die gebruikt kunnen worden in dermatica. Geef 

van elk van deze viscositeitsverhogers aan welke stoffen/ farmaca onverenigbaar zijn 

met deze viscositeitsverhoger.  

Hypromellose is een cellulosederivaat. Onverenigbaar met resorcinol 

Carbomeer = polymeer met carboxylfunctie. Onverenigbaar met kationogene en zure 
stoffen 
 

Een dermaticum met carmellose natrium laat op de huid een vliesje na wanneer het 

product is ingedroogd.  

 

d. Verklaar waarom carmellose natrium wel een vliesje op de huid achterlaat en 

carbomeer niet. 

Carbomeer wordt uitgezouten als het indroogt op de huid, de viscositeit valt weg. Dit laat 

geen laagje na. Cellulose behoudt zijn viscositeit gedeeltelijk bij indrogen en laat dus een 

laagje na 

 

Als het zilversulfadiazine in contact komt met de huid dissociëert het zilversulfadiazine 

langzaam in zilver (ionen) en sulfadiazine. 

 

e. Is zilversulfadiazine in een concentratie van 10 mg/g verenigbaar met lanettecrème I 

FNA (zie bijlage) wat betreft (motiveer je antwoord): 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 1 2 3 4 5 6 

F (N/m^2) 

G (1/s) 



Tentamen huid en dermatica augustus 2009 

 

blz 5 van 17 5 

 Emulgator 

 Conservering 

Zilversufadiazine is een goed oplosbaar zout en zal basiscg reageren. Bij een pH van 4-

4,5 zal de structuur ongeladen aanwezig zijn. De zilverionen die vrij komen zouden 

kunnen neerslaan met het Na-laurylsulfaat uit de lanettecreme. 

Zilversulfadiazine reageert basisch en zal de pH van lanettecreme wellicht boven de 6 

laten uitkomen. Sorbinezuur werkt dan niet meer 

 

 

Vraag 2 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Zie de informatie over Polyglycerol esters of fatty acids (PGEFs) in de bijlage.  

 

a. In de praktijk wordt pentaglycerol monostearaat ook gebruikt. Deze stof staat niet in de 

tabel. Teken de structuurformule van pentaglycerol monostearaat 

 
H35C17-CO-O-CH2-CHOH-CH2-(O-CH2-CHOH-CH2)3-O-CH2-CHOH-CH2-OH 

 

b. Is de HLB van pentaglycerol monostearaat hoger of lager dan de HLB van 

pentaglyceroldistearaat? Verklaar.  

Bereken de HLB van pentaglycerol monostearaat. 

 

HLB is hoger, want de stof is hydrofieler. 

8,4 – 4,5 + 6,8 = 10,7 

 

In de literatuur zijn verschillende voorschriften te vinden voor crèmes welke PGEFs 

bevatten.  Hieronder staan twee voorbeelden, voorschrift 1 en voorschrift 2.  

 

De twee voorschriften: 

 

Hulpstoffen Voorschrift 1 Voorschrift 2 

Pentaglycerol distearaat  3g 

Triglycerol distearaat 5g  

Aluminiumhydroxychloride  2,5g 

Decyloleaat (cetiol V) 10g 10g 

Vaseline (witte) 25g 25g 

Propyleenglycol 15g 15g 

Span 80 *1 5g  

Tween 80*2  7g 

Aqua purificata Ad 100g Ad 100g 

 

*1 = Sorbitanmonooleaat, de HLB is 4,3 

*2 = Polysorbaat 80, de HLB is 15 
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c. Is het product van voorschrift 1 een O/W of een W/O crème? Beantwoord dezelfde 

vraag ook voor het tweede voorschrift.  

 

Voorschrift 1, emulgatorHLB: (5 . 4,5 + 5 . 4,3)/10 = 4,4  → Normaal is voor vaseline 

een HLB van 4 voldoende voor W/O, dus W/O                                                                   

Voorschrift 2, emulgatorHLB: (3 . 6,8 + 7 . 15)/10 = 12,54  → Normaal is voor vaseline 

een HLB van 10 voldoende voor O/W. Hier is echter zout (aluminiumhydroxychloride) 

aanwezig. Er is dan een hogere HLB nodig voor O/W, Dat is hier het geval, dus O/W. 

 

d. Stel een W/O emulsie heeft een fase-inversietemperatuur (PIT) van 80oC. Wat gebeurt 

er met de PIT als er NaCl wordt toegevoegd aan de emulsie? Licht het antwoord toe. 

zout dehydrateert de emulgator: de "schijnbare" HLB gaat daardoor omlaag, de PIT 

dus ook.(Zie blok FA 104) 

 

e. Sommige patiënten zijn cutaan gevoelig voor propyleen glycol. U gaat voorschrift 2 

modificeren voor deze patiënten. Welke hulpstof(fen) voegt u toe i.p.v. 

propyleenglycol?  

 

Propyleenglycol wordt in deze voorschriften gebruikt als humectans en als 

conserveermiddel. Men kan het vervangen door glycerol (30% van de waterfase = 

humectans + conservering) of b.v  sorbitol (alleen humectans) met een 

conserveermiddel. B.v. met sorbinezuur. Let er wel op dat de pH van voorschrigft 2 

dan hoog genoeg is, (>5) aluminiumhydroxychloride reageert n.l. zuur. 

 

 

 

Vraag 3 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

De volgende formule geldt voor de extractieopbrengst (organische fase) van basen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Geef een vergelijkbare formule voor de extractie van een base, waarmee de 

extractieopbrengst in de waterfase berekend kan worden. Gebruik dezelfde symbolen 

(P, Vf en N). 4 pnt 
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Bij de formule hierboven wordt tussen de haken 
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wat er in de waterfase terecht komt na 1x extraheren. Door dit deel tot de macht van het 
aantal malen extraheren te verheffen, weet je wat er uiteindelijk in de waterfase overblijft 
en dat trek je af van het geheel, zodat je weet wat er in de gecombineerde organische 
fasen zit. Het deel tussen de haken zonder de “1 –”is het deel dat in de organische fase 
komt. Dat extraheer je meerdere malen en dus komt de macht boven die haken te staan 
(zonder de “1 –” dus). Door daarvoor “1 –” te zetten heb je het deel wat uiteindelijk in de 
gecombineerde waterfasen zit. Uiteindelijk krijg je dus: 
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Mebhydroline (zie bijlage voor gegevens) is een antihistaminicum. U wilt een dermale 

toedieningsvorm maken om mebhydroline op insectenbeten aan te kunnen brengen. Dit 

doet U door 1% mebhydroline toe te voegen aan lanettecrème I. (De samenstelling van 

lanettecrème staat in de bijlage bij vraag 1) 

 

b. Kunt U, zonder de crème te extraheren, het gehalte mebhydroline en/of dat van 

sorbinezuur bepalen met behulp van UV/VIS-spectrofotometrie? U hoeft niet over het 

oplosmiddel na te denken. Geef beredenering en berekeningen. 4 pnt 

Hiervoor moet gekeken worden wat de bijdrage is in het UV/VIS-signaal van beide stoffen 
als je de crème helder zou oplossen. Het mebhydroline gehalte is 1% en dat van 
sorbinezuur is 0,15%. 
Voor mebhydroline ligt er een max op 286nm met een specifiek extinctie van ongeveer 
400. Hierbij heeft sorbinezuur ongeveer een specifiek extinctie van 500, dus dat gaat niet 
(ruim meer dan 1% storing: 1% X 400 vgl met 0,15% X 500). 
Bij 225nm heeft mebhydroline nog een max van ongeveer 4000 en sorbinezuur 250 en de 
storing van sorbinezuur is dan ongeveer 1% (0,15% X 250 tov 1% X 4000), maar bij zo’n 
lage golflengte meten kan gevaarlijk zijn en er zal dus gecontroleerd moeten worden of de 
andere componenten samen met sorbinezuur niet teveel storen. Afwegen voor 100ml 
oplosmiddel: 0,5/4000g X 100= 12,5mg crème. Dat kan niet (minimaal 50mg), dus 
ongeveer 60mg in 500ml oplosmiddel. 
Bij 320nm zou ook nog een maximum moeten zijn, maar het is onduidelijk hoe hoog dat is 
en of dat in zure of basische omgeving is. Sorbinezuur lijkt hier ‘niets’ meer te absorberen, 
maar de schaal is nogal grof (maximum van meer dan 2000). Aangezien het in Clarke 
genoemd is wordt dit wel goed gerekend als mogelijkheid om het gehalte mebhydroline te 
bepalen. Stel dat de specifieke extinctie 40 is (1/10 van het max), dan moet er 0,5/40 
g/100ml = 12,5 mg/100ml. Dus 1,25g crème in 100ml oplosmiddel. 
Voor sorbinezuur zal het niet lukken. Het maximum van 2343 ligt bij 264nm en daar is de 
specifieke extinctie van mebhydroline nog altijd ongeveer 150, dus de storing is ruim meer 
dan 1% (1% X 150 tov 0,15% X 2343). 
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c. Stel U kunt het sorbinezuur gehalte in de Lanettecrème (zonder mebhydroline) 

bepalen m.b.v. spectrofotometrie door de crème helder op te lossen. Hierbij wordt 200 

mg crème opgelost in 100 ml ethanol. Maak het analysevoorschrift verder af. Aan 

welke metingen is te zien dat de gehaltebepaling zeer waarschijnlijk goed is? 4 pnt 

 

Het monster moet in duplo bepaald worden en er moeten ook 2 standaarden 
meegenomen worden: 200mg crème bevat 200mg X 0,15% sorbinezuur = 0,3mg. Dus 
75mg in 250ml oplosmiddel zou goed kunnen. Verder moet de spectrofotometer met 
oplosmiddel op nul gezet worden en moeten er spectra opgenomen worden van pak hem 
beet 220nm tot 400nm. 
Uit de spectra van de creme en de standaarden kun je zien of de hulpstoffen (of 
vervuilingen in het glaswerk) storen rond het maximum van sorbinezuur en bij de hoge 
golflengte of de crème wel helder is opgelost. Verder moeten de duplo’s niet teveel 
afwijken. 

 

 

d. U wilt het gehalte van sorbinezuur en mebhydroline bepalen met behulp van HPLC en 

daarvoor wilt U de crème voorbewerken met behulp van een extractie. Hieronder staan 

3 mogelijke combinaties van oplosmiddelen. Geef aan welke combinatie U het liefst 

zou willen gebruiken voor de extractie en waarom. 

 10 mM HCl : chloroform 

 80% MeOH : chloroform 

 10 mM HCl/20% MeOH : pentaan 4 pnt 

 

Beide stoffen moeten goed oplossen in de waterfase om de vetten kwijt te raken, die niet 
in de HPLC mogen. Het eerste voorstel zou misschien kunnen voor mebhydroline (base en 
dus geladen bij een lage pH), maar sorbinezuur is dan ongeladen en lost vele malen beter 
op in chloroform vergeleken met water. 
Het tweede voorstel vormt een 1 fase mengsel en kan dus niet gebruikt worden. 
Het derde voorstel kan het beste gebruikt worden. Het vormt iig een 2 fase systeem en 
beide stoffen lossen zeer waarschijnlijk goed tot redelijk op (mebhydoline goed in 
methanol en is geladen in 10 mM HCl en sorbinezuur lost ongeladen in water al redelijk op 
(1:1000) en zeker als er methanol aan toegevoegd wordt). 

 

e. Welk loopmiddel zou U kiezen uit het rijtje loopmiddelen die voor sorbinezuur staan 

gegeven (zie bijlage)? Waarom denkt U dat dit loopmiddel geschikt is voor de 

gelijktijdige HPLC-analyse van sorbinezuur en mebhydroline? 4 pnt 

 

Omdat mebhydroline een base is zal er een ionpaarvormer aanwezig moeten zijn om te 
voorkomen dat mebhydroline aan de kolom bindt. Percloorzuur is hier zeer geschikt voor 
en dus kan het beste voor het laatste loopmiddel gekozen worden. De k‘ van sorbinezuur 
is boven de 1 in dit loopmiddel en die van mebhydroline weet je niet, maar dat zul je 
moeten testen. Eventueel kan het percentage methanol nog naar beneden. 
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Vraag 4 (40 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Rapydan is een medicinale pleister (zie de informatie in de bijlage). 

 

De pleister bevat 70 mg lidocaïne en 70 mg tetracaïne. De afgiftesnelheid van lidocaïne en 

tetracaïne is matrixgereguleerd.  

Lidocaïne en tetracaïne vormen in een gewichtsverhouding van 1:1 bij 16 C een 

eutectisch mengsel. Als een mengsel van lidocaine en tetracaine in de verhouding 7:3 

afgekoeld wordt van 70oC naar kamertemperatuur, begint bij 50oC een neerslag te 

ontstaan 

Bij afkoelen van een mengsel van lidocaine en tetracaine in de verhouding 3:7, ontstaat 

een neerslag bij 35oC 

 

Rapydan bevat een warmtegenerende cel. Vanwege die warmteontwikkeling mag deze 

pleister niet onder occlusief verband gebruikt worden. Ook mag de pleister niet gebruikt 

worden op slijmvliezen of plaatsen waar de huidbarrière niet meer intact is. 

 

De volgende farmacokinetische gegevens zijn beschikbaar:  

 

 Lidocaïne Tetracaïne 

Gemiddelde Cmax (ng/ml) 

in plasma 

4.7 7.2 

Spreiding (ng/ml) 0-12.3 0-64.9 

 

a. Geef de functie van alle hulpstoffen die in de laag met geneesmiddel zitten. (6 pnt) 

PVA: viscositeitsverhoger 

Sorbitanmonopalmitaat: bevochtiger, oppervlakteactieve stof 

MOB/POB: conserveermiddelen 

 

b. Wat is occlusie? (2 pnt) 

Afsluiten van de huid, waar een geneesmiddel op is aangebracht. De huid wordt 

daardoor meer gehydrateerd en daardoor kan de stof beter in de huid doordringen. 

 

c. De pleister mag niet gebruikt worden op de slijmvliezen. Wat verwacht je van de 

werkzaamheid van deze pleister indien deze op de slijmvliezen aangebracht wordt? (3 

pnt) 

Verminderde werkzaamheid. De lipofiele farmaca kunnen niet goed door het hydrofiele 

slijmvlies diffunderen. 

 

d. De pleister bevat net zoveel lidocaïne als tetracaïne, maar de Cmax voor tetracaïne is 

hoger dan de Cmax voor lidocaïne. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. 

Geef er één en licht het antwoord toe. (4 pnt) 

Zie Higuchi vergelijking: verschil in D of Cs veroorzaakt een andere Q 
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fasendiagram
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e. Zal de afgifte van lidocaïne in afwezigheid van tetracaïne sneller of langzamer 

verlopen? Verklaar je antwoord.(3 pnt) 

Langzamer, omdat de lidicaine dan in vaste vorm aanwezig is en niet als vloeistof. De 

Lidocaine moet dan eerst oplossen en dat is een extra stap 

 

f. Beschrijf schematisch de stappen van het afgifteproces van lidocaïne uit Rapydan. (6 

pnt) 

- Diffunderen van lidocaïne vanuit de vette fase naar de hydrofiele fase 

- Diffunderen van de pleister naar de huid 

- Penatratie door stratum corneum 

 

g. Schets zo nauwkeurig mogelijk het fasendiagram voor lidocaïne en tetracaïne. (6 pnt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bereiding van 100g gel met lidocaine 1% en tetracaine 1% is het voorschrift als 

volgt: laat de lidocaine en de tetracaine vervloeien. Meng de vloeistof met Span 80 en 

Tween 80 en wrijf de vloeistof af met carbomeerwatergel FNA. 

 

h. In welke fysische vorm zijn de farmaca aanwezig in de gel? Licht het antwoord toe. (2 

pnt) 

Lidocaine en tetracaine vervloeien tot een vloeistof, en die vloeistof wordt geemulgeerd in 

de gel. 

 

L lid+tetr 

S lid +S 
tetr 

L l+t + S l 

L l+t + S tetr 
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Een arts wil de sterkte van de gel wijzigen naar lidocaine 3% en tetracaine 1%. 

 

i. Kan de gel met de nieuwe sterkte op dezelfde wijze bereid worden? Licht het antwoord 

toe. (4 pnt) 

Nee. In deze verhouding (75% lid en 25% tetr) is een deel van de lidocaine niet meer 

in vloeibare vorm aanwezig. De samenstelling bij 20oC is): vast lidocaine en een 

vloeibaar mengsel met ongeveer 60% lidocaine (af te lezen uit de grafiek) 

  

j. Indien van een oude charge tetracaïne het smeltpunt wordt bepaald, wordt een 

smelttraject gevonden, i.p.v. een smeltpunt. Geef hiervoor een verklaring. (4pnt) 

Tetracaine is een ester en hydrolyseert dus makkelijk. Verontreiniging geeft een 

smelttraject i.p.v. een scherp smeltpunt. 
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BIJLAGEN. 
 
Bij vraag 1 
 

Zilversulfadiazine 

Dosering (IM 2009): Infecties bij brandwonden: 

cutaan: 10 mg/g minimaal 1x per dag opbrengen in een laag van ten minste 2-3 mm, hetzij 

direct op de wond, hetzij aangebracht op een gaasje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarke’s:  Zilversulfadiazine, C10H9AgN4O2S, Mw = 355,95 g/mol 

  ‘Soluble 1 in 2 of water’ 

 

Sulfadiazine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarke’s: Sulfadiazine, C10H10N4O2S, Mw = 250,05 g/mol 

pKa = 6.5 (sulfonamide) 

  ‘Practically insoluble in water’ 

 

Samenstelling Lanettecrème I FNA 

 

 Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 15 g 

 Acidum sorbicum     150 mg 

 Decylis oleas (Cetiol V)    20 g 

 Sorbitolum liquidum cristallisabile   4 g 

 Aqua purificata     60,85 g 

 

De pH van de crème is 4-4,5 



Tentamen huid en dermatica augustus 2009 

 

blz 13 van 17 13 

Sulfadiazinesuspensie 100 mg/ml 
FNA, Apotheekbereiding 
 
Naamgeving 
Sulfadiazinesuspensie 100 mg/ml 
Declaratie 
Werkzaam bestanddeel: 100 mg sulfadiazine per ml 
Farmaceutische vorm: suspensie voor oraal gebruik 
Hulpstoffen: citroenzuurmonohydraat, colloïdaal aluminiummagnesiumsilicaat, 
carmellosenatrium, frambozenessence, methylparahydroxybenzoaat, natriumcitraat, 
saccharose, gezuiverd water 
 
Receptuur 

Sulfadiazinum 10 g 

Acidum citricum monohydricum 630 mg 

Aluminii et magnesii silicas colloidale 540 mg 

Carmellosum natricum middelviskeus
*
 540 mg 

Essentia rubi idaei 300 mg 

Methylis parahydroxybenzoas 70 mg 

Natrii citras 4,7 g 

Sirupus simplex FNA 30 g 

Aqua purificata 67.2 g 

totaal 114,0 g (=100 ml) 

 
* carmellosum natricum middelviskeus = carboxymethylcellulose natrium middelviskeus, 
(CMC-Na) 
 
Bereiding 
Met de hand uit 'Basis voor sulfadiazinesuspensie' 

 Oplossen onder koken van het methylparahydroxybenzoaat in het gezuiverde water.  
 Oplossen van citroenzuurmonohydraat en natriumcitraat in de 

methylparahydroxybenzoaatoplossing.  
 Mengen met de Basis voor sulfadiazinesuspensie.  
 Mengen met de suikerstroop.  
 Afwrijven van de sulfadiazine met de suspensie.  
 Mengen met de frambozenessence.  
 Aanvullen met gezuiverd water en mengen.  

 
Verpakking 
Fles die de inhoud tegen lichtinvloed beschermt. 
 
Etikettering 
Houdbaarheid en bewaartemperatuur van de niet-aangebroken verpakking en na aanbreken. 
 
Kwaliteitseisen 
Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 
Gehalte sulfadiazine: 90-110% van de gedeclareerde hoeveelheid, berekend als chemisch 
zuivere substantie. Zie REFPA art.3. 
Relatieve dichtheid: 1,110 - 1,170. 
pH: 5,0 - 6,0. 
Uiterlijk: de drank is een homogene, witte tot lichtgele suspensie. Eventueel aanwezig 
sediment is gemakkelijk opschudbaar. 
Microbiologische zuiverheid: zie Ph.Eur., hoofdstuk 5.1.4. 
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Bij vraag 2. 
 

Onderstaande informatie m.b.t. Polyglycerol esters of fatty acids (PGEFs) 

 is afkomstig uit: Fuel, Volume 86, Issue 4, March 2007, Pages 597-602 

Physical properties of PGEFs 

PGEFs Appearance Melting point (°C) HLB 

Triglycerol distearate (TGDIS) Pale yellow liquid – 4.5 

Pentaglycerol distearate (PGDS) White solid 54–55 6.8 

Triglycerol monostearate (TGMS) White solid 55–56 8.4 

 

 

 

Structures of PGEFs: TGDIS, R1: i-C17H35, m = 3;  

TGMS, R2: n-C17H35, n = 3;  

PGDS, R1: n-C17H35, m = 5;  

TGMO, R2: C17H33, n = 3;  

m, n: the average number of glycerol. 
 

R1-CO-(OCH2-CHOH-CH2)m-OCOR1 

 

R2-CO-(OCH2-CHOH-CH2)n-OH 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235726%232007%23999139995%23636600%23FLA%23&_cdi=5726&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000021878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3021461&md5=f9e7e6a0acad5ddb7ef816f462204571
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Bij vraag 3 
 

Mebhydrolin (Clarke gegevens: http://clarke.pharm.uu.nl:9876) 
Antihistamine 
2,3,4,5-Tetrahydro–2–methyl–5-(phenylmethyl)-1H-pyrido[4,3-b]indole  
C19H20N2=276.4 
CAS—524–81–2 
A white crystalline powder. M.p. 95°. 
Practically insoluble in water; freely soluble in ethanol, 
methanol, chloroform and acetone; slightly soluble in 
ether.  
 
Mebhydrolin Napadisilate 
Synonyms. Diazolinum; Mebhydrolin 
Naphthalenedisulphonate. 
Proprietary names. Dayhist; Fabahistin; Incidal; Omeril; Posidol. 
(C19H20N2)2,C10H8O6S2=841.1 
CAS—6153–33–9 
A white powder. M.p. 280°, with decomposition. 
Practically insoluble in water; sparingly soluble in hot glacial acetic acid; soluble in hot 
formamide.  
 
Dissociation Constant. 
pKa6.7. 
 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 3.8. 
 
Ultraviolet Spectrum. 
Aqueous acid—286 
(A1

1=409b), 320 nm.  
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Sorbic Acid  (Clarke gegevens: http://clarke.pharm.uu.nl:9876) 
Preservative 

Proprietary name. Sorbistat  
(2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid  
C6H8O2=112.1 
CAS—110–44–1; 22500–92–1 
A white or creamy–white crystalline powder. 
M.p. about 134°. 
Soluble 1 in 1000 of water, 1 in 10 of ethanol, 1 in 15 of chloroform, 1 in 30 of ether, 1 in 8 
of methanol and 1 in 19 of propylene glycol.  
Caution. Sorbic acid is irritant to the eyes and possibly also to the skin.  
 
Potassium Sorbate 
Proprietary name. Sorbistat-K  
C6H7KO2=150.2 
CAS—590–00–1; 24634–61–5 
White or creamy–white crystals or powder. M.p. about 270°, with decomposition. 
Soluble 1 in 4.5 of water and 1 in 35 of ethanol; very slightly soluble in acetone, 
chloroform and ether; soluble in propylene glycol.  
 
Dissociation Constant. 
pKa4.8. 
 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 1.3. 
 
Ultraviolet Spectrum. 
Aqueous acid—264 nm 
(A1

1=2343a); aqueous 
alkali—254 nm 
(A1

1=2211b).  
 

 
HPLC gegevens uit ChromSys (OC019) 
 
stof kolom Loopmiddel k` 

sorbic acid RP18 methanol 50% + phosphoric acid 10 mM 1.2 

sorbic acid RP18 methanol 40% + glacial acetic acid 1% 1.8 

sorbic acid Select B methanol 30% + acetate buffer 10 mM pH 5.0 2.4 

sorbic acid Select B methanol 30% + acetate buffer 10 mM pH 4.4 3.3 

sorbic acid Select B methanol 40% + acetate buffer 10 mM pH 4.4 1.3 

sorbic acid Select B methanol 20% + acetate buffer 10 mM pH 4.4 7.9 

sorbic acid Select B methanol 50% + perchloric acid 10 mM 1.1 
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Bij vraag 4. 
 

Rapydan

 : afmeting van de pleister is 8.5 cm X 6.0 X 0.1 cm. 

 

Lijst van hulpstoffen 

 hechtlaagje: polyethyleen en acrylaat hechtmiddel. 

 Laag met geneesmiddel:  

- polyvinylalcohol 

- sorbitanmonopalmitaat 

- gezuiverd water 

- methylparahydroxybenzoaat (E218) 

- propylparahydroxybenzoaat (E216) 

 CHADD (Controles Heat Assisted Drug Delivery) warmtegenererende cel: ijzerpoeder, actief 

koolstof, natriumchloride en houtpoeder, gevat in een zakje van filterpapier. 

 

Lidocaïne (C14H22N2O) 

 

 

Mw = 234.17 g/mol 

pKa = 7.9 

log P = 2.4 

Smeltpunt: 68 - 69C 

Solubility (Clarke’s): Insoluble in water; soluble  

in ethanol, chloroform, benzene and ether. 

 

Tetracaïne (C15H24N2O2) 

 

Mw = 264.2 g/mol 

pKa = 8.2 

log P = 3.5 

Smeltpunt: 46C 

Solubility (Clarke’s): Very slightly soluble in water; soluble 1 in 5 of ethanol, 1 in 2 of 

chloroform, and 1 in 2 of ether.  

 

 
Polyvinylalcohol     sorbitanmonopalmitaat 
 

 
 

 


