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TENTAMEN BLOK FA-304: HUID EN DERMATICA 

 

24 juni  2010 
 

 

 

Dit tentamen bestaat uit 4 vragen (pagina 1 t/m 8).  

Verder ontvangt u bijlagen (pag 9 t/m 12) 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. Dit in verband met het nakijken door 

verschillende docenten! 

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. 

Het totaal aantal te behalen punten is 100. Voor de bepaling van het eindcijfer wordt 

 het aantal behaalde punten gedeeld door 10. 

 

De uitslag wordt uiterlijk in week 28 doorgegeven aan de afdeling Studiezaken.  

De uitslag verschijnt NIET op WebCT. 

 

Op WebCT wordt vermeld wanneer het mogelijk is het tentamen in te zien.  

 

Veel succes! 
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 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  Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

 

Schurft is een besmettelijke huidziekte, veroorzaakt door de schurftmijt. Deze aandoening 

wordt behandeld met lindaan. De patiënt moet zijn hele lichaam insmeren met een 

lindaanpraparaat en na 24 uur afwassen. 

 

 

In het ex-FNA staat een voorschrift voor Lindaansmeersel 1%: 

 

Lindanum 1 g 

Carbomerum 974P 250 mg 

Decyl oleaat 10 g 

Dinatrii edetas 25 mg 

Methylis parahydroxybenzoas 64 mg 

Polysorbatum 80 500 mg 

Propylenglycolum 2,5 g 

Sorbitani oleas (span 80) 500 mg 

Trometamolum 250 mg 

Aqua purificata 85 g 

 --- -- 

 100 g 

 

 

 

a) Geef de functies van alle bestanddelen van dit product. (5 punten) 

lindaan   farmacon 
 Carbomeer 974P gelvormer 
 Cetiol V  vetfase, oplosmiddel voor lindaan 
 Dinatrii edetas  complexvormer 
 Methylis phb  conserveermiddel 
 Polysorbaat 80 emulgator o/w 
 Propyleenglycol oplosmiddel voor MOB 
 Sorbitani oleas emulgator w/o 
 Trometamol  base, voor gelvorming carbomeer 
 Aqua purificata waterfase 

 

b) Beschrijf de bereidingswijze van dit product (5 punten) 

Bereiding gel: meng carbomeer en trometamol. 

Wrijf af met het grootste deel van het water 

Laat 15 minuten opzwellen. 

Los lindaan op in cetiol V 

Meng met polysorbaat en sorbitan oleaat 

Wrijf de oplossing af met de gel 
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Los de MOB op in de proyleenglycol en voeg toe aan het smeersel 

Vul aan met gezuiverd water tot gewicht. 

c) Ter bevordering van de penetratie door de huid wordt er vaak salicylzuur gebruikt. 

Is de toevoeging van salicylzuur in lindaansmeersel mogelijk? Motiveer het 

antwoord.  (5 punten) 

In elk geval salicylzuur niet met carbomeer; en waarschijnlijk niet met polysorbaat, 
want schermt ether- groepen af 

 

d) De trometamol is tijdelijk niet leverbaar door de groothandel. Hoe kan het 

bovengenoemde preparaat toch worden bereid? Motiveer het antwoord. (5 punten) 

Door toevoeging van een andere base zoals natriumhydroxide of ammonia tot de 
juiste pH. 

 

e) In de apotheek is er een tijdje niet goed naar de voorraad gekeken, want nu is ook 

de sorbitani oleas op. Er blijkt nog wel een flesje Span 20 en een flesje Span 35 te 

staan. De betreffende HLB’s zijn hieronder gegeven. Welke van de span’ s is 

geschikt om te gebruiken? Maak gebruik van onderstaande gegevens. Laat mbv 

een berekening zien welke span geschikt is.  (5 punten) 

 

 

Component O/W W/O 

adeps lanae 12 8 

cera alba 9 5 

cetylalcohol 15 - 

diverse 

oliën 

(sesamolie, 

arachide-

olie, olijfolie, 

cetiolV ) 

6-8 ? 

paraffine 

liquidum 

10 4 

vaseline 7 4 

Tabel 1. Benodigde HLB voor verschillende lipofiele stoffen voor o/w resp. w/o emulsievorming. 

 

  

Component HLB-waarde 

Tween 20 16,7 

Tween 80 15,0 

Span 20 8,1 

Span 35 5,1 

Span 60 3,9 

Tabel 2. HLB-waarden van de beschikbare emulgatoren. 
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A: benodigde HLB: alleen vetfase is Cetiol V, dus 7 is de benodigde HLB. De Span 
20 heeft een HLB net boven de benodigde HLB, Span 35 zit eronder en is dus de 
emulgator van keus. 

 

Vraag 2. Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Voor de gehaltebepaling van MOB (Methylis parahydroxybenzoas) in het lindaansmeersel 

(zie voor gegevens vraag 1 en de bijlagen) stelt iemand voor om een UV/VIS-methode te 

proberen. Hiervoor wordt 1 gram smeersel afgewogen in een 100 ml maatkolf en 

opgelost/gemengd in ethanol en aangevuld. Voor referenties wordt 50 mg MOB 

afgewogen in een 50 ml maatkolf en opgelost in ethanol. Daarna wordt nog verdund: 

100 μl in 10 ml maatkolf, aanvullen met ethanol. De absorptie wordt bepaald op het 

maximum (257nm). 

 

a) Hieronder staan een aantal mogelijke problemen die kunnen optreden. Geef aan 

waaraan en hoe je kunt zien of dit mogelijke probleem wel of niet optreedt in de 

bepaling. (5 punten) 

N.B: alle resultaten uit een FA304 UV/VIS-bepaling mag je voorstellen 

 

A. De meetoplossing van het lindaansmeersel lijkt helder, maar is dat niet. 

Niet opgelost deeltjes zullen het licht verstrooien waardoor het lijkt dat er absorptie is. 

Dit zie je terug in het spectrum, omdat deze niet terug naar nul loopt waar de referentie 

dat wel zal doen (je ziet het met name bij de hogere golflengten). 

 

B. Een van de bestanddelen van het smeersel heeft ook absorptie en verstoort de 

meting. 

Je ziet bij voldoende storing dat er een andere piek aanwezig is en dat deze ook 

doorloopt onder het maximum van MOB waar gemeten wordt. Je zit het vaak ook aan 

een verschoven maximum of een piekvorn die anders is dan de referentie. 

 

C. Het oplosmiddel absorbeert zelf licht bij de golflengte waarop MOB gemeten wordt. 

Ondanks dat je de spectrofotometer op nul zet met het oplosmiddel kun je dit zien aan 

de ruis die de meting van het spectrum geeft. 

 

D. Het gehalte MOB klopt (gecheckt met een andere gevalideerde methode), maar de 

absorptie van je monster in de UV/VIS-bepaling komt lager uit dan je verwacht aan 

de hand van je berekeningen vooraf. Het kan zijn dat het oplosmiddel waarmee de 

spectrofotometer op nul is gezet, vervuild is (de spuitfles die toevallig naast de 

spectrofotometer stond is gebruikt). 

Dit kun je zien doordat je monster en referenties die wel met schoon oplosmiddel 

gemaakt zijn negatieve waarden geven waar ze eigenlijk weer nul zouden moeten zijn 

(daar waar MOB niet (voldoende) absorbeert). 
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b) Bovenstaande spectrofotometrische bepaling van MOB is uitgevoerd op een 

lindaansmeersel. Beoordeel de resultaten die hieronder vermeld staan en bereken het 

gehalte (laat alle berekeningen zien). (5 punten): 

Referentie 1: 49,6 mg – 1,061 Abs 

Referentie 2: 50,1 mg – 1,076 Abs 

Monster 1: 1,012 g – 0,701 Abs 

Monster 2: 0,893 g – 0,631 Abs 

Ten eerste moet je opvallen dat de referenties boven de 0,8 Absorptie komen en dan is 

het niet zeker dat de respons lineair is. 

Excel rekenwerk: 

referenties     

mg Abs mg/ml Abs/(mg/ml)  

49.6 1.061 0.00992 106.9556 107.1704 gem 

50.1 1.076 0.01002 107.3852 0.401% RelAfw 

monsters      

g Abs mg/ml mg mg/g  

1.012 0.701 0.006541 0.654098 0.646342  

0.893 0.631 0.005888 0.588782 0.65933  

    0.652836 mg/g 

   RelAfw 1.989%  

Het gehalte MOB komt dus op 0,653 mg/g met een relatieve afwijking van 1,99%.  

Hiermee voldoet het gehalte aan de wettelijke eis dat het gehalte maximaal 10% mag 

afwijken. 

De spreiding tussen de referenties en de monsters is relatief laag, dus je kunt zeggen dat 

wat dat betreft de analyse goed lijkt te zijn gegaan, maar de absorpties van de refs liggen 

eigenlijk iets te hoog. De bepaling zou dus gevalideerd moet worden of het voorschrift iets 

aanpassen. 

 

c) Stel een analyseplan op voor de gehaltebepaling van MOB in het lindaansmeersel 

gebruik makend van een HPLC (select B) methode. Geef al je overwegingen, 

berekeningen etc. om tot een goed en volledig protocol te komen. (10 punten) 

Declaratie 0,64 mg/g MOB. Spec.ex. bij maximum is 1075 bij 257nm. 1000/1075 is 

ongeveer 1mg/50ml, dus ongeveer 1 g smeersel kan in 50ml oplosmiddel. 

In het smeersel zit vet (decyl oleaat) en verdikkingsmiddel (carbomeer) wat je beide kwijt 

wilt raken. Voorstel zou kunnen zijn om te extraheren naar een hoog percentage methanol 

(MeOH) met zuur (lost carbomeer niet op) en dan moet je petroleumether (PE) gebruiken 

om je vet kwijt te raken. Voor injectie moet je dan nog afdraaien mocht dat nodig zijn. 

Voor de HPLC gebruik je bv 50% MeOH met perchloorzuur (dat laatste om er voor te 

zorgen dat zo weinig mogelijk trometamol zal binden aan de kolom). 

Voorstel: 

Weeg (in duplo) 1 g smeersel af (met behulp van spuitje) in een scheitrechter (50 ml) en 

voeg 15 ml PE toe. Los het smeersel zo goed mogelijk op en voeg daarna 15 ml 80% 

MeOH toe met 10 mM HCl. Schud en laat ontmengen en vang de onderste waterige fase 

op in een 50 ml maatkolf. Herhaal de extractie met 15 ml MeOH met 10 mM HCl nog 2x en 
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voeg de waterige fase samen in de maatkolf. Vul aan tot de streep met 80% MeoH/10 mM 

HCl. 

Voor de referenties weeg je in duplo 20 mg MOB af in een 50 ml maatkolf. Na oplossen in 

MeOH 80%/10 mM HCl en aanvullen verdun je nog 20x door met oplosmiddel (500 μl in 

een 10 ml maatkolf). 

Injecteren (5 μl) in de HPLC met select B kolom en 50% MeOH met 10 mM perchloorzuur 

en met en bij 257nm. 

 

d) Bij een bereiding van het smeersel is per ongeluk POB (Propylis parahydroxybenzoas) 

gebruikt. Beschrijf de verschillen in het HPLC chromatogram van dit monster ten 

opzichte van eenzelfde smeersel met MOB. (5 punten) 

POB is vergelijkbaar met MOB maar iets apolairder (zie logP in Clarke) dus de retentietijd 

is langer en dus komt de piek later in het chromatogram. Verder is de spec.ex. bij 257 nm 

anders: de chromafoor is hetzelfde, maar het molecuul gewicht van POB is hoger. Dus de 

pieken zullen ook kleiner in oppervlak/hoogte zijn tov een zelfde hoeveelheid MOB.
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Vraag 3 Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

In het lindaansmeersel (zie voor gegevens vraag 1 en de bijlagen) is Carbomerum 975P 

toegevoegd als viscositeitsverhoger. In water bij pH 7.5 gedraagt carbomeer zich 

pseudoplastisch. 

 

a) Teken schematisch het rheogram van carbomeer en leg uit wat er gebeurt met de 

viscositeit bij toenemende afschuifkracht.  (8 punten) 




 

-thinning”).  

 

b) Waarom vertonen juist polymeeroplossingen pseudoplastisch gedrag? (3 punten) 

 

Bij toenemende afschuifkrachten zullen de polymeren zich ontrafelen en een conformatie 

aannemen in de richting van de beweging (stroomlijnen). Deze stroomlijning reduceert de 

weerstand tegen de beweging/stroming. 

 

c) Leg uit hoe de aanwezigheid van trometamol de viscositeit van een 

carbomeeroplossing beïnvloedt. (5 punten) 

 

Trometamol is een base die de zuurgroepen van carbomeer deprotoneert. Deze negatief 

geladen groepen stoten elkaar af waardoor het polymeer een groter volume inneemt. Het 

polymeer gedraagt zich dus “groter” en geeft de oplossing een hogere viscositeit in 

aanwezigheid van trometamol. 

 

d) Een carbomeeroplossing van 0.25 gewichts% heeft een viscositeit van 12 cP (=12 

mPa.s)  bij 20ºC in zuiver water. Bereken de relatieve, specifieke en gereduceerde 

viscositeit van deze oplossing. (6 punten) 
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rel=sample/oplosmiddel= 12/1 = 12 (geen eenheid) 

sp = rel-1=11 (geen eenheid) 

red = sp/conc = 11/ 2,5x10
-3

g/ml = 4400 ml/g 

 

e) Als het lindaansmeersel wordt aangebracht op de huid, verandert de viscositeit. Leg uit 

hoe een temperatuursverhoging de viscositeit van een carbomeeroplossing beïnvloedt. 

(3 punten) 

De viscositeit van de oplossing gaat omlaag omdat de polymeerketens mobieler zijn bij 

hogere T en de levensduur van de polymeer-entanglements kleiner. 

 

 

Vraag 4 Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

In de literatuur zijn verschillende voorschriften te vinden voor zalven met salicylzuur en 

benzoëzuur. (Zie voor gegevens de bijlagen) Hieronder staan twee voorbeelden: 

 

Voorschrift 1 

Bestanddelen: 

Salicylzuur (90)    2,5g 

Benzoezuur (90)    2,5g 

Myglyol 810*     10g 

Paraffinum liquidum    10g 

Decyloleaat     15g 

Vaseline album    ad 100,0g 

* Triglyceridemengsel, de vetzuren hebben een middellange keten 

 

 

Voorschrift 2 

Bestanddelen: 

Salicylzuur (90)    2,5g 

Benzoezuur (90)    2,5g 

Myglyol 810*     10g 

Paraffinum liquidum    2,5g 

Decyloleaat     22,5g 

Vaseline album    ad 100,0g 

* Triglyceridemengsel, de vetzuren hebben een middellange keten 

 

Van de zalf van voorschrift 1 wordt de salicylzuurafgifte in vitro bepaald.  

De resultaten zijn in de onderstaande tabel (zie blz 8) uitgewerkt. De afgifte verloopt 

volgens de vergelijking van Higuchi. Het geteste zalfoppervlak is 250 cm2. De zalfdikte is 
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afgifte zalf1

y = 1,6067x - 0,8158

R2 = 0,9972
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Linear (afgifte zalf1)

0,5cm. Het gewicht van 125 cm3 zalf is 100g. De belading van salicylzuur in de zalf is vele 

malen groter dan de verzadigingsconcentratie van salicylzuur in de matrix. 

 

 

 

 Voorschrift 1 

Tijd 
(dagen) 

afgegevenhoeveelheid 
Salicylzuur per 
oppervlak in mg/cm

2
 

1,25 0,95 

2,5 1,51 

3,75 2,23 

5 2,82 

6,25 3,2 

7,5 3,81 

8,75 4,2 

10 4,23 

15 5,25 

20 6,55 

25 7,03 

30 8,01 

35 8,66 

40 9,33 

 

 
a) Hoeveel procent van alle salicylzuur is er in 40 dagen afgegeven? (5 punten) 

Antwoord: rond de 93% 
 

b) Zet in een grafiek de afgifte (in mg/cm2 ) van salicylzuur uit tegen de wortel van 

de tijd. Gebruik het bijgeleverde grafiekpapier. (5 punten) 
Antwoord: zie onder 
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c) De verzadigingsconcentratie van salicylzuur in de matrix van voorschrift 1 is 0,1 

mg/ml. Bereken de diffusiecoëfficiënt (in cm2/s) van salicylzuur in de matrix. (5 

punten) 

 

Antwoord: helling = (D.2A.Cs)
0.5, A=20mg/cm3,  Cs= 0,1 mg/ cm3   

D wordt dan 0,645 cm2/dag, 7,47 . 10-6 cm2/s. 

 

d) Verwacht U dat de salicylzuurafgifte uit de zalf van voorschrift 2 hoger of lager 

zal zijn? (De experimentele omstandigheden van het in vitro experiment blijven 

hetzelfde.) (5 punten) 
 
Antwoord: De verzadigingsconcentratie zal groter worden, decyloleaat is namelijk 
hydrofieler dan paraf. De viscositeit van de matrix zal ongeveer hetzelfde blijven. Q wordt 
dus hoger. 

 

e) Verwacht U dat de salicylzuurafgifte van zalf 1 in vivo ook volgens de 

vergelijking van Higuchi zal verlopen? (5 punten) 

 
Antwoord: Ja, mits de matrix min of meer niet verandert en er sinkcondities gelden. Dit is 
in het eerste uur min of meer wel aannemelijk. In latere stadia zal de matrix zijn veranderd 
en zuivere Higuchi niet meer van toepassing zijn. 
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Clarke’s:  

A white crystalline powder. M.p. 112.5°. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 19 of dehydrated 

alcohol, 1 in 2 of acetone, 1 in 3.5 of chloroform, and 1 in 5.5 of 

ether.  

Log P(octanol/water), 3.7. 

 

Commentaar FNA: 

Eén g lindaan lost bij kamertemperatuur juist op in 10 g Cetiol V.  

 

BIJLAGEN. 
 
Bij vraag 1, 2 en 3 
 
 

Lindaan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Methyl Hydroxybenzoate 
C8H8O3 = 152,1 

Colourless crystals or a fine, white, crystalline powder. M.p. 131°. 

Soluble 1 in 400 to 1 in 500 of water,  

1 in 20 of boiling water, 1 in 3 to 1 in 3.5 of ethanol,  

1 in 40 of chloroform, and 1 in 10 of ether.  

 
Sodium Methyl Hydroxybenzoate 
C8H7NaO3=174.1 

A white, hygroscopic, crystalline powder.  

Soluble 1 in 2 of water and 1 in 50 of 

ethanol.  

 
Dissociation Constant. 
pKa8.4 (22°). 

 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 2.0. 

 
Ultraviolet Spectrum. 
Ethanol—257 nm (A1

1=1075a).  

 

 

 

HPLC-gegevens uit Chromsys 
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STOF KOLOM ELUENS k’ 
 
methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 40% + acetate buffer 10 mM pH 4.4 2.2 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 40% + oxalic acid 10 mM 2.8 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 40% + perchloric acid 10 mM 2.6 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 50% 1.1 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 50% + oxalic acid 10 mM 1.2 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 50% + perchloric acid 10 mM 1.4 

methyl parahydroxybenzoate Select B methanol 60% + perchloric acid 10 mM 0.7 

 

Propyl Hydroxybenzoate 
C10H12O3 = 180,2 

Colourless crystals or a white crystalline powder. M.p. 96° to 97°. 

Soluble 1 in 2500 of cold water,  

1 in 400 of boiling water, 1 in 1.5 of ethanol,  

1 in 4 of chloroform, and 1 in 3 of ether.  

 

Sodium Propyl Hydroxybenzoate 

C10H11NaO3=202.2 

A white, hygroscopic, crystalline powder.  

Soluble 1 in 1 of water, 1 in 50 of ethanol, and 1 in 2 of ethanol (50%).  

 

Dissociation Constant. 

pKa8.4 (22°). 

 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 3.0. 

 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous acid—255 (A1
1=877b); 

aqueous alkali—296 nm (A1
1=1324b).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisgegevens hulpstoffen 
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Carbomers (BP 2004) 
Definition: High molecular mass polymers of acrylic acid cross-linked with polyalkenyl 

ethers of sugars or polyalcohols. 

Content: 56.0 per cent to 68.0 per cent of carboxylic acid (-COOH) groups (dried 

substance). 

Appearance :White, fluffy powder, hygroscopic. 

Solubility: Swells in water and in other polar solvents after dispersion and neutralisation 

with sodium hydroxide solution. 

 

Decyl Oleate [Cetiol V] (BP 2004) 
Definition: Decyl oleate is a mixture consisting of decyl esters of fatty acids, mainly oleic 

acid. A suitable antioxidant may be added. 

Characters: A clear , pale yellow or colourless liquid, practically insoluble in water, 

miscible with alcohol, with methylene chloride and with light petroleum (40°C to 60°C). 

 

Polysorbate 80 (BP 2004) 
Polyoxyethylene 20 Sorbitan Mono-oleate 

Definition: Mixture of partial esters of 

fatty acids, mainly Oleic acid (0799), with 

sorbitol and its anhydrides ethoxylated 

with approximately 20 moles of ethylene 

oxide for each mole of sorbitol and sorbitol anhydrides. 

Appearance: Oily, yellowish or brownish-yellow, clear  liquid. 

Solubility: Miscible with water, with ethanol, with ethyl acetate and with methanol, 

practically insoluble in fatty oils and in liquid paraffin. 

Relative density: About 1.10. 

Viscosity: About 400 mPa·s at 25 °C. 

 
Propyleneglycol (BP 2004) 
C3H8O2 76.10  

Definition: Propylene glycol is (RS)-propane-1,2-diol. 

Characters: A viscous, clear, colourless, hygroscopic liquid, 

miscible with water and with alcohol. 

 

Trometamol (BP2004) 
C4H11NO3 121.1 

Action and use: Alkalinising agent. 

Definition: Trometamol contains not less than 99.0 per cent and 

not more than the equivalent of 100.5 per cent of 

aminomethylidynetri(methanol), calculated with reference to the dried substance. 

Characters: A white, crystalline powder, or colourless crystals, freely soluble in water, 

sparingly soluble in alcohol, very slightly soluble in ethyl acetate. 

 

 
 
Sorbitan Oleate (BP 2004) 
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Definition: Mixture usually obtained by esterification of 1 mole of sorbitol and its mono-

and di-anhydrides per mole of oleic acid. A suitable antioxidant may be added. 

Appearance: Brownish-yellow, viscous liquid. 

Solubility: Practically insoluble but dispersible in water, soluble in fatty oils producing a 

hazy solution, miscible with alcohol. 

Relative density: About 0.99. 
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Gegevens uit Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons 
 

 

 

 

Salicylic Acid 
2-Hydroxybenzoic acid  

C7H6O3=138.1 

 

 

 

Colourless, feathery crystals or a white crystalline powder. M.p. 159°. 

Soluble 1 in about 550 of water, 1 in about 4 of ethanol, 1 in 45 of chloroform, and 1 in 3 of 

ether.  

Dissociation Constant:  pKa3.0, 13.4 (25°). 

Partition Coefficient:  Log P(octanol/water), 2.3. 

 

Sodium Salicylate 
Synonym. Sodium 2-Hydroxybenzoate  

C7H5NaO3=160.1 

Colourless crystals, crystalline flakes, or white or faintly pink powder. M.p. 440°. 

Soluble 1 in 1 of water and 1 in 11 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether. 

Concentrated aqueous solutions are liable to deposit crystals of the hexahydrate on 

standing.  

Dissociation Constant. 

pKa3.0, 13.4 (25°). 

 


