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TENTAMEN BLOK FA-304: HUID EN DERMATICA 

 

Aanvullend tentamen 2 augustus  2010 
 

 

 

Dit tentamen bestaat uit 5 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.  Zorg dat de antwoorden van 

verschillende vragen niet op hetzelfde vel terecht komen. 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. 

 

De uitslag wordt uiterlijk in week 34 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 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

De hydrofiele crème Emla® bevat de volgende ingrediënten: 

Lidocaïne 2,5%, prilocaïne 2,5%, carboxypolymethyleen 1% (=Carbomeer), 

Cremophor RH 40 (=PEG 40 gehydrogeneerde wonderolie), NaOH, water. De pH van de 

crème is ongeveer 8. 

De crème wordt toegepast wanneer verdoving van de huid gewenst is, bijvoorbeeld bij 

toediening van een injectie.  

Lidocaïne en prilocaïne zijn de werkzame stoffen, die in een 1 op 1 verhouding bij 

kamertemperatuur een vloeistof vormen. 

 

Hieronder is het fasendiagram van het eutectisch mengsel lidocaïne-prilocaïne 

weergegeven. Lidocaïne en prilocaïne zijn in vloeibare toestand in alle verhoudingen 

mengbaar. Lidocaïne heeft een smeltpunt van 78ºC en prilocaïne heeft een smeltpunt van 

38ºC. Bij atmosferische druk ligt het eutectisch punt bij 18 ºC bij een samenstelling van 

50% lidocaïne/50% prilocaïne.  
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a) Geef voor gebieden I, II, III en IV aan welke fase(n) er aanwezig zijn.  (5 pnt) 

I: 1 fase, vloeibaar mengsel van lidocaine en prilocaine 

II: 2 fasen, vast lidocaine en mengsel van vloeibaar lidocaine en prilocaine 

III: 2 fasen, vast prilocaine en mengsel van vloeibaar lidocaine en prilocaine 

IV: 2 fasen, vast lidocaine en vast prilocaine 

  

 

b) Laat zien dat bij atmosferische druk voor het mengsel van lidocaïne/prilocaïne de 

samenstelling vast ligt bij het eutectisch punt m.b.v. de fasenregel. (5 pnt) 

F=C-P+2 

C=2 (2 componenten, lidocaine en prilocaine) 

P=3 (3 fasen, vast lidocaine, vast prilocaine en vloeibaar mengsel van beide) 

F= 1 

1 vrijheidsgraad, de druk is gegeven (atmosferische druk), er zijn dan geen vrijheidsgraden 

meer over, wat betekent dat de samenstelling en temperatuur in het eutectisch punt 

vastliggen.  

 

c) 7 gram lidocaïne en 2 gram prilocaïne worden verwarmd naar 70 ºC. Beschrijf wat 

er gebeurt als het mengsel langzaam wordt afgekoeld naar 40ºC. (5 pnt) 

2 gram prilocaine op een totaal van 9 gram komt overeen met 22% prilocaine. Bij 70ºC is 

het mengsel volledig vloeibaar. Bij ongeveer 52ºC (± 2ºC) begint lidocaine uit te 

kristalliseren. Bij 40ºC is er vast lidocaine en een mengsel van vloeibaar lidocaine en 

prilocaine aanwezig.  

 

d) Hoeveel lidocaïne of prilocaïne moet er aan dit mengsel (van vraag c) worden 

toegevoegd om een één fase systeem te krijgen bij 40ºC? (5 pnt) 

Lidocaine toevoegen heeft geen zin, er zal altijd een 2 fase systeem blijven. Prilocaine moet 

toegevoegd worden totdat het totaal minimaal 40% prilocaine is. Oftewel 7 gram lidocaine 

moet overeen komen met 60% van het totaal. 100% is dan 11.67 gram. Het totaal aan 

prilocaine moet dan 4.67 gram zijn. Er was al 2 gram prilocaine, dus er moet nog 2.67 

gram prilocaine worden toegevoegd.  

 

 

 

 

 

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

 

a. Geef twee redenen waarom lidocaïne en prilocaïne niet in een carbomeergel met pH 6 

kunnen worden verwerkt. (4 punten) 

Beide stoffen zijn basen met een pKa van 7,9. Bij pH = 6 zijn ze grotendeels geprotoneerd  

en dus positief geladen. Beide farmaca kunnen dan de negatief geladen COO
-
 groepen in 

carbomeer afschermen, waardoor de viscositeit minder kan worden. Geladen zijn de 

farmaca daarnaast te hydrofiel om de huid te kunnen passeren en zullen dus niet werkzaam 
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zijn. Bij pH =8 is de helft van de farmaca ongeladen kan uit de gel vrijkomen. Door 

verschuiving van het evenwicht zal uiteindelijk vrijwel alle farmacon vrijkomen. 

 

b. Geef de functies die de gebruikte hulpstoffen in Emla® crème hebben. Geef hierbij ook 

van alle bestanddelen van de Emla-crème aan of deze zich in de hydrofiele of in de 

lipofiele fase bevinden (6 punten) 

Lidocaine en prilocaine: farmaca, 

Carboxypolymethyleen: viscositeitsverhoging van de waterfase  

NaOH: deprotonering van de –COOH groepen van carbomeer, waardoor het molecuul 

zich ontvouwt en de viscositeit omhoog gaat. 

Polyoxyethyleenvetzure ester: emulgator, emulgeert de lipofiele vloeistof in de waterfase 

Lidocaine en prilocaine vormen een eutectische mengsel met lipofiele eigenschappen, 

gezien de logP van beide stoffen. 

De carbomeer en de NaOH bevinden zich in de waterfase . 

De polyoxyethyleenvetzure ester zit op het grensvlak  

 

 

c. Cremophor RH 40 is onverenigbaar met stoffen die een fenolische OH-groep bevatten. 

Verklaar deze onverenigbaarheid en beschrijf wat de gevolgen voor het preparaat zijn 

als zo’n stof wordt toegevoegd aan Emla® crème. (4 punten) 

De fenolische OH vormt H-bruggen met de ether-zuurstof in de emulgator. Hierdoor slaat 

de emulgator neer en breekt de emulsie. 
 

 

De fabrikant wil de houdbaarheid van de crème vergroten door een conserveermiddel toe 

te voegen. Er liggen drie voorstellen klaar: 

I) sorbinezuur 

II) methylhydroxybenzoaat 

III) propyleenglycol 

 

d. Ga voor elk voorstel na of je het conserveermiddel geschikt acht voor Emla® crème en 

motiveer je antwoord. (6 punten) 

 
Sorbinezuur niet, niet werkzaam bij de pH van de gel. Interactie met carbomeer niet relevant, 

gezien de conc sorbinezuur 

MOB, gaat voor een deel in de lipofiele fase zitten en bevat fenolische OH:is het dan wel 

werkzaam? 

Propyleenglycol: kan. 
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Vraag 3 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

a) Laat zien aan de hand van berekeningen wat de storing is van lidocaïne in een 

prilocaïne gehaltebepaling met behulp van een UV meting bij 230 nm. Ga ervan uit 

dat de Emla crème helder oplost in het oplosmiddel. Druk de storing uit als 

percentage van de absorptie van prilocaïne. (5 punten) 

Lidocaïne heeft geen piek bij 230 nm maar wel absorptie. Een schatting van  de specifieke extinctie 

bij 230 nm kun je maken door het genoemde maximum bij 263 te nemen, dit te delen door de 

afstand tot de x-as gedeeld door 50 (deel met maximum is 50x vergroot) en dit te vermenigvuldigen 

met de afstand tot de x-as bij 230 nm: 19/(2,6/50)x0,4 = 146. 

Beide farmaca zijn gelijk gedoseerd, dus in gelijke concentraties aanwezig als je de crème oplost en 

verdund. Kortom, de bijdrage in de absorptie is alleen afhankelijk van de spec.ex. bij 230 nm. 

Bijdrage van lidocaïne in absorptie bij 230 nm, ervan uitgaande dat alleen de farmaca absorberen 

bij 230 nm, is 146/(146+295)x100% = 33% van het totaal en als precentage tov prilocaïne is dat 

146/295x100% = 50%. 

Het gehalte prilocaïne in de Emla crème kan dus duidelijk niet bepaald worden mbv een UV-

bepaling bij 230 nm. 

  

In ChemSys staan alleen de HPLC-gegevens van lidocaïne (zie bijlage). 

 

b) Geef aan waarom er perchloorzuur wordt toegevoegd aan de loopmiddelen. 

(3 punten) 

Perchloorzuur moet worden toegevoegd omdat de hier gebruikte farmaca basen zijn. Omdat je 

HPLC-kolommen zoals Select B niet bij hoge pH kunt elueren (boven pH 8 lost nml het drager 

materiaal, silica, op), zul je basen (gedeeltelijk) geladen elueren. Dit geeft problemen met de 

retentietijd die over het algemeen heel kort zal zijn en/of problemen met electrostatische interacties 

met vrije silanol-groepen die een proton kunnen verliezen (pKa 4) en daarbij negatief geladen 

zullen zijn. Perchloorzuur werkt 2 kanten op: het is een sterk zuur en zal de pH sterk verlagen (10 

mM is ongeveer pH 2) waardoor de silanol-groepen grotendeels geprotoneerd zijn en niet geladen. 

Verder is het percloraat-ion een redelijk goede ionpaarvormer, waardoor de lading in de basische 

farmaca "afgeschermd wordt" en dus de retentietijd zal verhogen. 

  

c) Geef aan of je verwacht dat prilocaïne een langer of kortere retentietijd heeft dan 

lidocaïne in een bepaalde mobiele fase uit ChemSys en wat volgens jou de reden 

daarvoor is. (3 punten) 

De stoffen lijken heel veel op elkaar (zie Clarke) en dat zie je ook in de pKa (beide 7,9) terug. De 

retentie zal niet afhangen van de lading die ontstaat bij een bepaald pH van het eluens. In RP-

HPLC is de retentie verder afhankelijk van de polariteit (apolairder geeft langere retentie). 

Prilocaïne is net iets polairder en dat zie je aan de structuur (minder methylgroepen) en aan de 

logP. Hierdoor kun je aannemen dat prilocaïne een kortere retentietijd heeft. 
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d) Stel een analyseplan op voor de gehaltebepaling van lidocaïne en prilocaïne in de 

Emla crème gebruik makend van een HPLC (select B). De bepaling moet in 1 run 

met 1 loopmiddel. Geef al je overwegingen, berekeningen etc. om tot een goed en 

volledig protocol te komen. (9 punten) 

Het HPLC-systeem dat gekozen wordt moet wel in overeenstemming zijn met het antwoord bij 

vraag C. Retentietijd korter van prilocaïne, dus een systeem kiezen waarin lidocaïne een k' heeft 

van 3 of 4 en dan zou je op 20% MeOH met 10 mM perchloorzuur uit kunnen komen. Uit de crème 

moet iig carbomeer en zoveel mogelijk vet verwijderd worden. In dit geval zou je kunnen 

uitsmelten/oplossen met MeOH, zodat carbomeer neerslaat en het meeste apolaire vet niet oplost. 

Volgens de tabel in de bijlage lost Cremophor RH40 op in alle genoemde oplosmiddelen (oa water 

en MeOH), en zullen de componenten ook wel van de kolom af komen. Zonder verdere gegevens is 

het ook moeilijk om een extractie voor te stellen waarin je Cremophor kwijt kunt raken. (misschien 

met chloroform en water met zuur). 

Het gehalte van beide farmaca is 2,5%. De golflengte die je kiest maakt niet zoveel uit, als je maar 

de juiste spec.ex. neemt. Hier worden antwoord op vraag A gebruikt en zal er dus gemeten worden 

bij 230 nm en de spec.ex. van prilocaïne wordt genomen (spec.ex. lidocaïne is maar 2x lager en dat 

kan dus prima als je uitkomt op de richtconcentratie voor prilocaïne). Spec.ex. is 295, dus 

richtconcentratie is 1000/295 is ongeveer 3,5 mg/50ml. Weeg bv 150 mg crème af, dan heb je 

ongeveer 3,75 mg prilocaïne. Uitsmelten in 25 ml MeOH waarna je nog 1:1 moet verdunnen met 

water, zodat je oplosmiddel niet ze veel meer afwijkt van het eluens. 

Analysevoorschrift: 

Weeg in duplo 150 mg creme af in 25 ml maatkolf en los op in MeOH en vul aan. Centrifugeer 10 

ml en verdun 5 ml van het supernatant met 10 mM perchloorzuur in een 10 ml maatkolf. Meng goed 

en centrifugeer als dat nodig is. Injecteer 5 μl in een HPLC met een select B kolom en 20% 

MeOH/10 mM perchloorzuur als eluens. Meet UV bij 230 nm. 

Voor de referenties (in duplo) weeg ongeveer 38 mg prilocaïne en lidocaïne af in een 50 ml 

maatkolf. Los op in 50% MeOH met 10 mM perchloorzuur en vul aan meng goed. Verdun nogmaals 

10x met hetzelfde oplosmiddel (1 ml in een 10 ml maatkolf). 
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Vraag 4 (20 punten). Beantwoord deze vraag op een apart vel papier. 

 

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

benzoëzuur. 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 

Natriumbenzoaat (90)    2,95g 

Myglyol 810*     10g 

Paraffinum liquidum    10g 

Decyloleaat     15g 

Vaseline album    ad 100,0g 

* Triglyceridemengsel, de vetzuren hebben een middellange keten 

 

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

De resultaten zijn in de onderstaande grafiek uitgewerkt. De afgifte verloopt volgens de 

vergelijking van Higuchi. Het geteste zalfoppervlak is 25 cm2. De zalfdikte is 0,5cm. Het 

gewicht van 125 cm3 zalf is 100g. De belading van benzoëzuur in de zalf is vele malen 

groter dan de verzadigingsconcentratie van benzoëzuur in de matrix. 
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a) Hoeveel procent van alle benzoëzuur is er in 20 dagen afgegeven? (4 punten)  

Antwoord: rond de 68% 

 

b) Bepaal grafisch met behulp van de afgiftegrafiek de flux op t= 4.0 dagen.         

(4 punten) 

Antwoord: raaklijn bepalen in het punt (4,3), de helling is dan +/- 0,36. J = 

0,36mg/cm
2
.dag.    

 

c) De verzadigingsconcentratie van benzoëzuur in de matrix van voorschrift 1 is 

0,1 mg/ml. Bereken de diffusiecoëfficiënt (in cm2/s) van benzoëzuur in de 

matrix. Gebruik de formule voor de differentiaal  van de Higuchivergelijking 

(dQ/dt) en de berekende flux uit antwoord b. Als je geen antwoord bij b hebt, 

kun je een flux gebruiken van 0,4 mg/cm2.dag. (4 punten) 

Antwoord: dQ/dt=0,5(D.2A.Cs)
0.5

 / t
0.5

 

dQ/dt=0,36mg/cm
2
.dag, t=4dag, A=20mg/cm

3
,  Cs= 0,1 mg/ cm

3 
  

D= 0,518 cm
2
/dag, D= 6,0 . 10

-6
 cm

2
/s 
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d) Verwacht je dat de natriumbenzoaatafgifte uit de zalf van voorschrift 2 hoger of 

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

blijven hetzelfde, er is nog steeds sprake van Higuchi.( 4 punten) 

Antwoord: De verzadigingsconcentratie zal kleiner worden. dQ/dt wordt dus kleiner. 

 

e) Verwacht je dat de benzoëzuurafgifte van zalf 2 in vivo ook volgens de 

vergelijking van Higuchi zal verlopen? (4 punten) 

Antwoord: Nee, er zullen geen sinkcondities gelden indien natriumbenzoaat wordt 

verwerkt. Het wordt niet opgenomen door de huid.  Higuchi zal niet van toepassing zijn. 

 

 

Vraag 5 (20 punten). Beantwoord deze vraag op een apart vel papier. 

 
Koelzalf ( unguentum leniens) is een al decennia lang bestaand voorschrift. De 

samenstelling daarvan is al verschillende keren gewijzigd. 

 

Een oud voorschrift: 

Arachidis oleum raffinatum 60 g 

Cera alba 10 g 

Cetiol V 5 g 

Rosae aetheroleum 1 dr. 

Aqua purificata 25 g 

 ---- -- 

 100 g 

 

Het huidige voorschrift 

Arachidis oleum raffinatum 57,5 g 

Cera alba 12,5 g 

Glyceroli mono-oleas (Monoleïnum) 5 g 

Rosae aetheroleum 1 dr. 

Aqua purificata 25 g 

 ---- -- 

 100 g 

 

Een huisarts schrijft dit voor omdat het verkoelend zou werken. Van patiënten krijgt hij 

echter te horen dat het absoluut niet verkoelend werkt.  

 

a) Op welke manieren kan een toedieningsvorm voor de huid verkoelend werken? 

Noem er minimaal twee en geef voorbeelden. (6 punten) 

1. Verdamping van water, bv lotio alba, carbomeergel, 

2. vergroting oppervlak d.m.v. farmacon, bv zinkoxide in lotio alba 
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3. vluchtig farmacon of oplosmiddel bv menthol, alcohol 

b) Leg uit waarom het oude voorschrift wel verkoelend werkt en het huidige 

voorschrift niet. (5 punten) 

Oude voorschrift heeft als emulgator mono- en diglyceriden uit de arachide olie. 

Hoeveelheid is klein en hangt af van de versheid van de olie. Instabiele w/o emulsie.Breekt 

bij smeren op de huid -> verdamping water 

Nieuw voorschrift heeft vaste hoeveelheid glycerol-monosteraat en is stabiel 

 

Een patient komt terug met een tube koelzalf FNA. Na het openmaken van de tube 

blijkt er water, gemengd met brokken vet, uit te komen. De patient wil graag weten hoe 

dit komt.  

 

c) Verklaar dit verschijnsel. (5 punten) 

 ten onrechte in koelkast bewaard, waardoor er faseinversie op gang is gekomen, 

met ontmenging. 

 

In het artsen FNA staat koelzalf beschreven. Een van de huisartsen in de omgeving 

van de apotheek belt je op en zegt: “ ik heb een fout gevonden in jullie FNA! Koelzalf 

wordt een crème genoemd! Het is toch een vette zalf?   

 

d) Wat geef je als antwoord? (4 punten) 

w/o (hydrofobe) crème 
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BIJLAGEN. 
 
Bij vraag 1, 2 en 3 
                                                                           

Lidocaine 
C14H22N2O=234.3 

 

A white to slightly yellow crystalline powder.  

M.p. 68° to 69° (needles from benzene or alcohol). 

Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, 

benzene and ether.  

 

Lidocaine Hydrochloride 

C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 

A white crystalline powder. M.p. 77° to 78°. 

Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically 

insoluble in ether.  

 

Dissociation Constant. 

pKa7.9 (25°). 

 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.4. 

 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous acid—263 nm 

(A1
1=19a), 272 nm. (See below.)  
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Prilocaine 
C13H20N2O=220.3 

 

A white crystalline powder. M.p. 37° to 38°. 

Freely soluble in ethanol, chloroform, and ether.  

 

Prilocaine Hydrochloride 

C13H20N2O,HCl=256.8 

A white crystalline powder. M.p. 167° to 168°(crystals from ethanol and isopropyl ether). 

Soluble 1 in 5 of water, 1 in 6 of ethanol, and 1 in 175 of chloroform; practically insoluble 

in ether.  

 

Dissociation Constant. 

pKa7.9 (25°). 

 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.1. 

 

Ultraviolet Spectrum. 

Methanol—230 nm (A1
1=295a).  

 

 

 

 

Gegevens Chemsys OC019 

 
STOF KOLOM ELUENS CAPF 

lidocaine Select B methanol 60% + perchloric acid 10 mM 0.2 

lidocaine Select B methanol 50% + perchloric acid 10 mM 0.4 

lidocaine Select B methanol 40% + perchloric acid 10 mM 0.7 

lidocaine Select B methanol 30% + perchloric acid 10 mM 1.5 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Handbook of Pharmaceutical excipients, 6
th

 ed.) 

 

In polyoxyl 40 hydrogenated castor oil (Cremophor RH 40), approximately 75% of the 

components of the mixture are hydrophobic. These comprise mainly fatty acid esters of 

glycerol polyethylene glycol and fatty acid esters of polyethyleneglycol. The hydrophilic 

portion consists of polyethylene glycols and glycerol ethoxylates. 

 

Oplosbaarheid Polyoxyl gehydrogeneerde wonderolie (deel van een tabel uit Handbook of 

pharmaceutical exipients, 6th edition)  
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Bij vraag 4. 
 
Benzoic Acid 

C7H6O2=122.1 

 

 

 

Colourless, light feathery crystals or white scales or powder. M.p. 122.4°. It sublimes on 

heating. 

Soluble 1 in about 350 of water, 1 in 20 of boiling water, 1 in 3 of ethanol, 1 in 5 of 

chloroform, and 1 in 3 of ether; freely soluble in acetone.  

Sodium Benzoate 

C7H5O2Na=144.1 

A white, amorphous, granular, flaky, or crystalline powder.  

Soluble 1 in 2 of water and 1 in 90 of ethanol.  

 

Dissociation Constant. 

pKa4.2 (25°). 
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Decylis oleas (PH. Eur. Ed 6) 

Mixture consisting of decyl esters of fatty acids, mainly oleic ( cis-9-octadecenoic) acid. 

A suitable antioxidant may be added. 

Appearance: clear, pale yellow or colourless liquid. 
 

Cera Alba (Ph. Eur. Ed 6) 

Wax obtained by bleaching yellow beeswax. 

Appearance: white or yellowish-white pieces or plates, translucent when thin, with a fine-

grained, matt and non-crystalline fracture; when warmed in the hand they become soft and 

malleable. 

It has an odour similar to that of yellow beeswax, though fainter and never rancid. It is 

tasteless and does not stick to the teeth.  

 

Arachidis oleum raffinatum (Ph. Eur. ed 6) 

The refined fatty oil obtained from the shelled seeds of Arachis hypogaea L. A suitable 

antioxidant may be added. 

Appearance: clear, yellowish, viscous liquid. 

 

Glyceroli mono-oleas (Ph. Eur. ed 6) 

Mixture of monoacylglycerols, mainly mono-oleoylglycerol, together with variable 

quantities of di- and triacylglycerols. It is defined by the nominal content of 

monoacylglycerols and obtained by partial glycerolysis of vegetable oils mainly containing 
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triacylglycerols of oleic ( cis-9-octadecenoic) acid or by esterification of glycerol by oleic 

acid, this fatty acid being of vegetable or animal origin. A suitable antioxidant may be 

added. 

Appearance: amber, oily liquid which may be partially solidified at room temperature. 


