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Schriftelijk tentamen Apotheekbereiding (blok FA-402-08) 

6 april 2009 

Vermeld op alle papieren duidelijk je naam en studentnummer. 

Lees de vragen en de bijgeleverde documentatie goed door, alvorens duidelijk, maar bondig, 
antwoord te geven op de gestelde vragen, respectievelijk opdrachten. 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. Motiveer altijd het antwoord ook al wordt dit niet expliciet gevraagd!  

Dit tentamen omvat 5 vragen, met 15 deelvragen. Voor elke deelvraag  zijn 10 punten te 
behalen, totaal zijn er 150 punten te behalen. Het tentamencijfer is het totaal behaalde aantal 
punten gedeeld door 15.  

Nadere informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in het 
blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Studiezaken en Blackboard. 

 

NB RELEVANTE GEGEVENS ZIJN OPGENOMEN IN DE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN  

ACHTERAAN DE OPGAVEN 

 
 
VRAAG 1 
 
Een arts schrijft onderstaand recept voor. 
 
R/  Chloralhydraat 900 mg 
 Fac supp. No.VIII 
 S. a.n. 1 supp. 
 Heer Pietersen 
 

Van de grondstof chloralhydraat is geen MAC-waarde bekend, maar de volgende R-zinnen zijn 
wel bekend : R25 vergiftig bij opname door de mond en R36/38, irriterend voor de ogen en de 
huid. De stof is ingedeeld in zwangerschapscategorie A. De zepilbasis hoort in gevaarklasse 1. 
De beschikbare ventilatiemaatregelen in de bereidingsruimte van de apotheek zijn bekend, nl. 
klasse 2, 3 en 4. 

 

1A Wat is volgens RiFaS het optimale werkplekadvies voor deze bereidingsruimte, ervan 
uitgaande dat er gemiddeld 8 uur per dag bereid wordt? Leg uit op welke gronden 
deze keuze bepaald is, en welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn. 
Motiveer het antwoord. 

 

 ANTW:  Bij R36/38 hoort gevaarsklasse 3, bij R25 gevaarsklasse 3. Er wordt  

 gewerkt volgens de hoogste gevaarsklasse, dus klasse 3. Chloralhydraat   is 

een vaste stof. De benodigde hoeveelheid, inclusief een overmaat van   ongeveer 5 

zetpillen (en een overmaat voor het fijnwrijven), is groter dan   10 g. De apotheek 

bereidt gem 8 uur per dag, dus in de rechter RiFaS-  tabel kijken. 

 Klasse3, vaste stof, meer dan 10 g; dan is alleen een type 2 werkplek 

 (veiligheidswerkbank) of type 1 (isolator) optimaal. Er is geen isolator 

 aanwezig, dus de optimale werkplek in deze bereidingsruimte is de 
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 veiligheidswerkbank. Er is geen PBM (= mondmasker) nodig, maar 

 natuurlijk wel een veiligheidsbril en handschoenen, vanwege de 

 genoemde R-zinnen voor chloralhydraat. Na het oplossen van de 

 chloralhydraat in de basis is de veiligheidswerkbank niet meer vereist. 

 Dan zijn nl ook de stofafzuigkast of gewone werkbank optimale 

 werkplekken voor een klasse 3 stof. (De vluchtige chloralhydraat wordt 

 ook niet door de stofafzuigkast weggevangen). 

 

1B Wat is een redelijk alternatief als de optimale werkplek niet realiseerbaar is? 

Geef ook nu aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn, en waarom. 

 ANTW:  Als de optimale werkplek er niet is, dus geen veiligheidswerkbank, dan 

  kan evt. in de stofafzuigkast (type 3) gewerkt worden, natuurlijk ook 

 weer met veiligheidsbril en handschoenen, en meer     

 beschermingsmiddelen: bij meer dan 10 g stof moet een mondmasker  

 APF4 (= FFP1) gebruikt worden 
VRAAG 2 
 
In de LNA mededelingen is een atropinedrank met onderstaande samenstelling opgenomen. 
Deze drank wordt op voorraad bewaard op een afdeling in het ziekenhuis. 
 

Atropini sulfas  100 mg 

Essentia rubi idaei                              2 g 

Acidum sorbicum    500 mg 

Kalii sorbas                                    700 mg 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 260 g 

Aqua purificata               ad 1060  g (1000 ml) 

 
Kwaliteitseisen 
Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 
Gehalte atropinesulfaat: 90-110% van de gedeclareerde hoeveelheid, berekend als 
chemisch zuivere substantie. Zie Besluit Geneesmiddelenwet art.3. 
pH: 4,0 - 5,0. 
Uiterlijk: de drank is een heldere, kleurloze tot zwak gele vloeistof (<Y5). 
Microbiologische zuiverheid: zie Ph.Eur. hoofdstuk 5.1.4. 

 

2A Bij de bereiding van deze drank worden bij het afwegen de grondstoffen sorbinezuur 
en kaliumsorbaat per ongeluk verwisseld.  

 Bereken de pH van het preparaat met de juiste samenstelling en van het preparaat 
waarbij sorbinezuur en kaliumsorbaat zijn verwisseld. NB De hoeveelheid 
atropinesulfaat mag worden verwaarloosd. 

 ANTW:    pH = pKa + log [B] 

               [Z] 

 

 500 mg sorbinezuur = 0,00446 mmol 

 700 mg kaliumsorbaat = 0,00466 mmol 
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 700 mg sorbinezuur =  0,00624 mmol 

 

 500 mg kaliumsorbaat = 0,00333 mmol 

 

 Goede verhouding = pH = 4,82 

 Verkeerde verhouding = pH = 4,53 

 

 Is het preparaat waarbij sorbinezuur en kaliumsorbaat verwisseld zijn afleverbaar? 
Verklaar het antwoord.  

 ANTW: bij de kwaliteitseisen wordt voor de pH de grens tussen 4 en 5 aangehouden. 
Hieraan voldoe je nog steeds. Althans direct na bereiden. pH kan in de tijd verlopen en 
is niet  meer gegarandeerd dat de pH gedurende de houdbaarheidstermijn ook binnen 
deze grenzen blijft. 

 Werkzaamheid sorbinezuur is goed bij bij 4,53.  

 Maar blijft natuurlijk het feit dat van 2 grondstoffen verkeerde hoeveelheden zijn 
afgewogen! 

 

2B Waarom wordt deze drank geconserveerd met de combinatie sorbinezuur/sorbaat in 
plaats van alleen sorbinezuur? 

ANTW:  als alleen sorbinezuur (0,1% bijvoorbeeld) wordt genomen wordt de pH veel te 
laag, nl ong. 2, waarbij sorbinezuur weer ontleedt. Door de toevoeging van sorbaat 
vorm je een buffer met pH tussen 4-5. 

 

2C Geef de samenstelling van de atropinesulfaatdrank indien deze moet worden bereid 
voor patiënten die overgevoelig zijn voor sorbinezuur.  

NB De drank moet op voorraad gehouden kunnen worden. ANTW: atropinesulfaat zal 
iets zuur reageren. MOB kan dus. Met 0,15% MOB  conserveren. Dan sorbinezuur en 
kaliumsorbaat eruit laten en aanvullen op volume 
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VRAAG 3 
 
Onderstaand preparaat is opgenomen in het FNA onder de naam 
'Tetracyclinehydrochloridecrème 3%'. 
 

Tetracyclini hydrochloridum pond.  3  g 
Acidum sorbicum  164  mg 
Cera cetomacrogolis emulsificans  12,3  g 
Cetiol V  16,4  g 
Natrii citras  4  g 
Sorbitol 70 percentem cristallisabile  3,3  g 
Aqua purificata  60,8  g 
  

 

3A Bij de bereiding van bovenstaand preparaat wordt onterecht 
Tetracyclinehydrochloridum micronisatum gebruikt. Wat is het gevolg voor het 
preparaat als deze kwaliteit wordt gebruikt? Kan dit preparaat verantwoord worden 
afgeleverd? Verklaar het antwoord. 

 ANTW: grondstof micron bevat meer ontledingsprodukten; crème zal minder lang 
 houdbaar zijn; bovendien heeft de crème een donkerdere kleur dan wanneer met de 
 pond vorm de bereiding is gemaakt. Creme is wel afleverbaar maar de houdbaarheid 
 dient verkort te worden tov FNA richtlijnen. 

 

3B Kan in dit preparaat de grondstof cera cetomacrogolis emulsificans worden vervangen 
door alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B? Verklaar het antwoord. 

 

 ANTW: aangezien tetracycline neergeslagen is zul je geen kationen hebben en zal er 
geen interactie met laurylsulfaat zijn. Uiteraard is altijd wel een kleine fractie opgelost 
hetgeen interactie kan geven. 

 

3C Volgens de oude naamgeving bestaat er tertiair natriumcitraat (C6H5Na3O7) en 
secundair natriumcitraat (C6H6Na2O7). Natrii citras, zoals aangegeven in het voorschrift 
is tertiair natriumcitraat. Een veel voorkomende vergissing is het gebruik van het 
secundair natriumcitraat  i.p.v. het tertiaire natriumcitraat. Is deze vergissing tijdens of 
na de bereiding op te merken? Zo ja hoe?  

 
 ANTW: het tweewaardige natriumcitraat is zuurder en zal tot een lagere pH leiden, 
 hierdoor zal tetracycline meer in oplossing zijn en ontleden. Je zult deze vergissing ook 
 aan het chargenummer kunnen zien, en de kleur van het preparaat is anders. 
 
 
VRAAG 4 Calmurid crème 
 

4A In de lijst met hulpstoffen van de SPC van Calmuridcrème (zie bijlage) staat ‘hard vet’. 
De grondstof ‘hard vet’ bestaat echter niet. 

Welke functie heeft deze grondstof in Calmurid? 

Welke grondstof zou je als ‘hard vet’ gebruiken als je deze crème uit de grondstoffen 
zou bereiden? 
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 ANTW: De functie van het ‘harde vet’ is waarschijnlijk de consistentie van de crème te 
 verbeteren. zal vet van een vaste consistentie zijn bij kamertemperatuur. Met vet wordt 
 bedoeld: triglyceride. Witepsol is een hard vet maar wordt in het FNA niet in dermatica 
 toegepast. 

Een alternatief zou cera alba kunnen zijn, dit is geen vet maar een was maar is wel een 
lipofiele stof en wordt door het FNA in crèmes gebruikt om de consistentie te 
verbeteren. 

 Kiezen voor een vloeibaar of halfvast lipofiel bestanddeel kan geen vast vet 
 vervangen. 

 

4B Welke stoffen vormen de emulgator in de Calmurid crème?  

 Geef van deze stoffen aan of ze o/w of w/o zijn. 

Verklaar het antwoord aan de hand van de structuur van de bestanddelen (zie bijlage). 

 
 ANTW: Emulgatoren:  
 Er zijn er 3: 
 glycerolmonostearaat w/o 
 diethanolamine-cetylfosfaat o/w 
 cholesterol, w/o 

 

4C Een arts schrijft Calmurid crème met 2% lidocaïne voor. 

Welke vorm, lidocaïne of lidocaïneHCl, verwerk je in deze crème?  

En hoe verwerk je deze grondstof in dit handelpreparaat? 

Is deze toevoeging zinvol? 

ANTW: In een dermaticum op de huid verwerk je lidocaine base. Deze niet geladen 
 vorm penetreert het beste door de huid en geeft de beste werking. 
 Het farmacon wordt dan afgewreven met de cremebasis. 
 
 In dit geval is de pH van specialité rond de 3. Dan  komt lidocaine meteen in de 
 geladen vorm en is dan niet tot nauwelijks werkzaam.  
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VRAAG 5 
 
Onderstaand voorschrift voor dexamethasonoogdruppels is opgenomen in het FNA. Er zijn 3 
samenstellingen gegeven: oogdruppels geconserveerd met benzalkoniumchloride, 
fenylmercuri en zonder conserveermiddel. 
 

 benzalkonium-chloride fenylmercuri zonder 

Dexamethason natrii phosphas*  143 mg  143 mg  143 mg 

Benzalkoniumchloride  10 mg   

Natrii edetas  100 mg   100 mg 

Phenylhydragyri boras    4 mg   

Acidum boricum  1,6 g  1,6 g  1,6 g 

Borax  500 mg  500 mg  500 mg 

Aqua purificata  ad 100 ml  ad 100 ml  ad 100 ml 

 
 gegevens: 
 Dexametasonnatriumfosfaat ontleedt niet tot nauwelijks bij verwarmen tot 100 °C, 

maar is instabiel wanneer het langere tijd bij meer dan 100 °C wordt verwarmd. 
 

1,32 dexamethasonnatriumfosfaat = 1 mg dexamethason 
  
 

Tabel osmotische waarden 
 iso-osmotische 

concentratie 
NaCl equivalent 

(van 1% opl) 

dexamethasonnatriumfosfaat 6,75 % 0.17 

benzalkoniumchloride  0.16 

natriumedetaat 4.44% 0.23 

fenylmercuri  0.13 

boorzuur 1,9 % 0.50 

borax 2,6%  

 
 

5A De naam die het FNA aan deze oogdruppels heeft gegeven is 
Dexamethasonoogdruppels 0,1%. Vergelijk de af te wegen hoeveelheid farmacon 
met de opgegeven concentratie en verklaar het verschil met behulp van een 
berekening. 

 ANTW: 1 x omrekenen voor molekuulgewichten en 1x factoriseren voor onzuiverheid 
van 8% 

 Welke concentratie zou op het etiket hebben gestaan van bovenstaande preparaat 
indien de naam Dexamethasonnatriumfosfaatoogdruppels zou zijn geweest? 

 ANTW: 1 ml = 1,32 mg dexamethasondinatriumfosfaat 

 

5B Welke dexamethasonoogdruppels zou je bereiden indien een arts 
dexamethasonoogdruppels zonder nadere aanduiding voorschrijft?  

Geef een duidelijke argumentatie met voordelen en nadelen van de 3 preparaten. 

 

ANTW: benzalkonium omdat fenylkwik een giftige stof  is (kwikverbinding), bovendien geeft 
fenylkwik adsorptie aan veel kunstoffen en rubber, waardoor de conserverende 
werking in de oogdruppel achteruit gaat; daarom moet je een patientonvriendelijke 
dop gebruiken. Benzalkoniumchloride is 1e keus, is niet giftig, heeft wel als nadeel dat 
het niet gebruikt kan worden door patiënten die zachte contactlenzen dragen. 
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 Een niet geconserveerde oogdruppel is duur en microbiologisch kwetsbaarder! 

 Zie verder ook het recepteerkundeboek. 

 

 5C Welke bereidingswijze en sterilisatiemethode kies je voor elk van de 3 beschreven 
preparaten? Motiveer het antwoord. 

 ANTW: farmacon is niet bestand tegen 121 graden celcius. Dat betekent voor alle 
drie aseptisch werken en 30 minuten bij 100 graden naverwarmen. Bijdrage van 
naverwarmen bij de niet geconserveerde oogdruppel is twijfelachtig. 

5D Bereken de osmotische waarde van het preparaat zonder conserveermiddel. Laat de 
berekening duidelijk zien.  

Hoeveel NaCl moet aan deze oogdruppel worden toegevoegd om een isotone 
oplossing te verkrijgen? Verklaar het antwoord. 

ANTW: bijdrage aan osmose: 

Borax: 19,2% 

Boorzuur: 84,2 % 

Natriumedetaat: 2,27 % 

Dexamethasondinatriumfosfaat: 2,1% 

Samen 107,8 %. 

Toevoegen van natriumchloride is niet nodig. 

Er dient nog een opmerking gemaakt te worden betreff. Dexamethasondinafosfaat. 

Het is niet duidelijk of de isoosmotische conc van dexamethasondinatriumfosfaat 

gebaseerd is op de farmacopee-kwaliteit (dus met de onzuiverheden) of gebaseerd is 

op de chemisch zuivere substantie (zonder onzuiverheden). 

Echter als hiervoor gecorrigeerd wordt heeft dit een te verwaarlozen invloed op de 

osmotische waarde. 
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BIJLAGEN 

 
 
LNA procedure Indeling stoffen en preparaten in gevaarklassen 

Nummer 
TAB01 
  
Datum 
Maart 2009 
  
Versie 
2.1 
  
Gerelateerde documenten 
Deze tabel hoort bij de LNA-procedures Arbo en gevaarlijk stoffen: toxiciteit grondstoffen en toxiciteit 
preparaten. 
  
LNA procedure Indeling stoffen en preparaten in gevaarsklassen 

Criterium Categorie (gevaarsklasse)  

1 2 3 4 5 

  

Interne waarde 
gebaseerd op 
grenswaarde TGG-8 
uur (microg) 
  

>5000 1000 – 5000 10 – 1000 1 – 10 ≤ 1 

  

Acute toxiciteit R65, R67 R20, 
R20/21, 
R20/21/22, 
R20/22, 
R21, 
R21/22, R22 

R23, R23/24, 
R23/24/25, 
R23/25, R24, 
R24/25, R25 
  
R68/20, 
R68/20/21, 
R68/20/21/22, 
R68/20/22, 
R68/21, 
R68/21/22, 
R68/22 

R26, R26/27, 
R26/27/28, 
R26/28, R27, 
R27/28, R28 
  
R39/23, 
R39/23/24, 
R39/23/24/25, 
R39/23/25, 
R39/24, 
R39/24/25, 
R39/25 

R39/26, R39/26/27, 
R39/26/27/28, 
R39/26/28, R39/27, 
R39/27/28, R39/28 

Irritatie (huid, 
luchtwegen en/of 
ogen) 

R36, 
R36/38, 
R38, R66 

  R34, R35, R37, 
R36/37, 
R36/37/38, 
R37/38, R41 

    

Sensibilisatie (huid 
en/of luchtwegen) 

    R42, R43, 
R42/43 

    

Chronische toxiciteit     R48/20, 
R48/20/21, 
R48/20/21/22, 
R48/20/22, 
R48/21, 
R48/21/22, 
R48/22 

R48/23, 
R48/23/24, 
R48/23/24/25, 
R48/23/25, 
R48/24, 
R48/24/25, 
R48/25 

  

Mutageniteit         R46 (muta. cat. 1 en 
2) 
R68 (muta. cat. 3) 

Carcinogeniteit       R40 (carc. cat. R45 (carc. cat. 1 en 
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Criterium Categorie (gevaarsklasse)  

1 2 3 4 5 

3) 2), 
R49 

Reproductietoxiciteit       R60 (repro cat. 
1 en 2), R61 
(repro cat. 1 en 
2), R62 (repro 
cat. 3), 
R63 (repro cat. 
3) 
  
. 

  

  

Ontvlambaarheid R10 R11, R15, 
R17, R18, 
R30, R15/29 

R12     

Exploderende 
eigenschappen 

  R1, R2, R5, 
R6, R16, 
R19, R44 

R3, R4     

Oxiderende 
eigenschappen 

    R7, R8, R9     

Reactiviteit met water 
  

    R14, R14/15     

Therapeutische 
dosering (mg/dag) 
  

>100 10-100 0.1-10 0.1 <0.1 
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 Hier kopie RIFas invoegen 
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Sorbic Acid 
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. 
 
 
 

Atropine 
 
SYNONYM. 
(±)-Hyoscyamine  
Proprietary name. Atropinol  
Atropine and its salts are ingredients in and also used as adjuncts in many proprietary preparations—
see Martindale, The complete drug reference, 33rd Edn., Pharmaceutical Press, London, 2002. 
(3-endo)-8-Methyl–8–azabicyclo[3.2.1]oct–3–yl-α-(hydroxymethyl)-benzeneacetate  
C17H23NO3=289.4 
CAS—51–55–8 

 
An alkaloid obtained from Duboisia spp. and other solanaceous plants, or prepared by synthesis. 
 
Colourless crystals or white crystalline powder. M.p. 114° to 118°. 
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Soluble 1 in 455 of water, 1 in 50 of boiling water, 1 in 2 of ethanol, 1 in 1 of chloroform, 1 in 25 of 
ether, and 1 in 27 of glycerol.  
 
Atropine Sulfate 
Proprietary names. AtroPen; Atropisol; Atropocil; Atropt; Atrospan; Liotropina; Ocu-Tropine; Sal-
Tropine. 
(C17H23NO3)2,H2SO4,H2O=694.8 
CAS—55–48–1 (anhydrous); 5908–99–6 (monohydrate) 
Colourless crystals or white crystalline powder. It effloresces in dry air. M.p. about 190°, with 
decomposition, after drying at 135° for 15 min. 
Soluble 1 in 0.4 of water and 1 in 5 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether.  
 
Dissociation Constant. 
pKa9.9 (20°). 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 1.8. 
 
 
 

Tetracycline 
 

C22H24N2O8=444.4 
CAS—60–54–8 (anhydrous); 6416–04–2 (trihydrate) 
 

 
 
A yellow, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on exposure to strong sunlight.  
 
Soluble 1 in 2500 of water and 1 in 50 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether; freely 
soluble in dilute acids and, with decomposition, in solutions of alkali hydroxides.  
 
Tetracycline Hydrochloride 
C22H24N2O8,HCl=480.9 
CAS—64–75–5 
A yellow, hygroscopic, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on exposure to 
strong sunlight. M.p. about 214°, with decomposition. 
Soluble 1 in 10 of water and 1 in 100 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether; soluble 
in methanol and in aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates. Solutions in water become 
turbid on standing owing to hydrolysis and precipitation of tetracycline.  
 
Dissociation Constant. 

pKa 3.3, 7.7, 9.7 (25°). 
 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/pH 7.4) 1.4. 
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Molecuulformule citroenzuur 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALMURID CRèME 
 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
SmPC Calmurid Creme 20022008 versie 1.0 (QRD 1.2, 10/2006 - corr. 06/2007) pagina 1 van 3 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Calmurid Crème, crème 100mg/g 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Eén gram Calmurid Crème bevat 100 mg ureum. 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
Crème 
Witte, gladde crème 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
4.1 Therapeutische indicaties 
Aangewezen bij ichtyosis. 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
Calmurid Crème dient 2 à 3 maal daags op de huid aangebracht te worden, nadat deze met water is 
gereinigd. Bij ernstige vormen van ichtyosis de crème dik op de huid aanbrengen en deze gedurende 
3 
tot 5 minuten op de huid laten inwerken. Daarna kan de crème worden uitgesmeerd en het teveel 
worden verwijderd. Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, kan de crème met grotere 
tussenpozen worden geappliceerd. De crème wordt bij het wassen van de behandelde huid verwijderd 
en moet dan opnieuw worden aangebracht. 
4.3 Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor (één van) de hulpstoffen. 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
Calmurid Crème is uitsluitend bestemd voor lokale toepassing op de huid. Contact met de ogen en 
oogomtrek dient te worden voorkomen. In geval van contact overvloedig spoelen met water. Niet 
gebruiken bij acute dermatitis of op open wonden. 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Op het huidgedeelte dat met Calmurid 
Crème wordt behandeld, wordt afgeraden andere geneesmiddelen voor de behandeling van de 
aandoening of cosmetica gelijktijdig aan te brengen, aangezien de resorptie van deze laatste 
verhoogd 
kan worden. De lage pH-waarde van Calmurid Crème kan de stabiliteit van andere preparaten 
beïnvloeden. 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
SmPC Calmurid Creme 20022008 versie 1.0 (QRD 1.2, 10/2006 - corr. 06/2007) pagina 2 van 3 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
Er zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar over het gebruik van Calmurid Crème tijdens de 
zwangerschap. Echter, op basis van de samenstelling (ureum) kan dit geneesmiddel zonder gevaar 
voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de 
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lactatie. 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
Bij gebruik van dit geneesmiddel werd geen effect waargenomen op de rijvaardigheid of het vermogen 
om machines te bedienen. 
4.8 Bijwerkingen 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
De bijwerkingen die zich kunnen voordoen bij applicatie van Calmurid Crème zijn irritatie, branderig 
gevoel en rash op de behandelde zones. Deze bijwerkingen werden zeer zeldzaam gemeld (minder 
dan 
1/10.000). 
4.9 Overdosering 
Accidentele orale inname van Calmurid Crème heeft waarschijnlijk geen klinische gevolgen. Bij te 
sterke pijn of sterk branderig gevoel na overmatig gebruik, de crème afspoelen met veel water. 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
Farmacotherapeutische categorie: emolliëntia en protectiva, ureumbevattende producten 
ATC code: D 02A E01 
Ureum is een stof met sterk hygroscopische en keratolytische eigenschappen. Door de toevoeging 
van 
melkzuur aan de crème bedraagt de zuurgraad pH 3. 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Er zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar. 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
Geen bijzonderheden. 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
Melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E471), betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, 
hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water. 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Bij het bereiden van magistrale preparaten op basis van Calmurid Crème dient rekening gehouden te 
worden met de lage pH waarde van de crème. 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
SmPC Calmurid Creme 20022008 versie 1.0 (QRD 1.2, 10/2006 - corr. 06/2007) pagina 3 van 3 
6.3 Houdbaarheid 
3 jaar 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
Polyethyleen tube van 50 of 100 g, voorzien van een polypropyleen schroefdop. 
Polypropyleen fles van 500 g met polyethyleen doseersysteem. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
Vóór gebruik van de 500g verpakking dient het beschermkapje van de pomp verwijderd te worden. 
Daarna de pomp enige malen aan de bovenzijde indrukken. 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
n.v. Galderma Belgilux s.a. 
Rijksweg 14 
B-2870 Puurs 
België 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
Calmurid Crème is in het register ingeschreven onder RVG 06423. 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN 
DE VERGUNNING 
24 mei 1972 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
Laatste volledige herziening: 22 maart 2004 
Laatste gedeeltelijke herziening (QRD aanpassing): 23 juli 2008 
 
 
Structuren van enkele hulpstoffen in Calmurid. 
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Lidocaine 
Synonym. Lignocaine  
Proprietary names. Dentipatch; ELA-Max; Lidoderm; Vagisil; Zilactin-L. Lidocaine and Lidocaine 
Hydrochloride are ingredients of many proprietary preparations—see Martindale, The complete drug 
reference, 33rd Edn, London, Pharmaceutical Press, 2002. 
2-(Diethylamino)-N-(2,6–dimethylphenyl)acetamide  
C14H22N2O=234.3 
CAS—137–58–6 

 
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 
Synonym. Lignocaine Hydrochloride  
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Proprietary names. Anestacon; Dilocaine; Duo-Trach Kit; Laryng-O-Jet; Lidocard; Lidocation; 
Lidocaton; Lidocord; Lidoject; LidoPen; Lidosen; Lignostab-A; Nervocaine; Octocaine; Rinstead 
(contact pastilles); Ultracaine; Uro-Jet; Xylocaine; Xylocard; Xylotox. 
C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 
CAS—73–78–9 (anhydrous); 6108–05–0 (monohydrate) 
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. 
 
 
Dexamethasone 
Synonyms. Desamethasone; 9α-Fluoro–16α-methylprednisolone. 
Proprietary names. Aeroseb-Dex; Decaderm; Decadron (elixir and tablets); Decalix; Decaspray; 
Dexacortisyl; Dexalocal; Dexasone (tablets); Dexone; Dezone (tablets); Fortecortin (tablets); Hexadrol 
(tablets); Maxidex; Millicorten; Miral; Oradexon (tablets). It is an ingredient of Maxitrol. 
(11β,16α)-9-Fluoro–11,17,21–trihydroxy–16–methylpregna–1,4–diene–3,20–dione  
C22H29FO5=392.5 
CAS—50–02–2 

 
 
Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid and is an isomer of betamethasone. 
A white crystalline powder. M.p. 268° to 271°, with decomposition. A solution in dioxan is 
dextrorotatory. 
Practically insoluble in water; soluble 1 in 42 of ethanol and 1 in 165 of chloroform; soluble in acetone; 
sparingly soluble in methanol; very slightly soluble in ether.  
 
Dexamethasone Acetate 
Synonym. Dexamethasone 21–acetate  
Proprietary names. Decadron-LA; Dexacen-La–8; Dexasone L.A.; Fortecortin (suspension for 
injection). 
C24H31FO6=434.5 
CAS—1177–87–3 (anhydrous); 55812–90–3 (monohydrate) 
A white powder. M.p. about 225°, with decomposition. 
Practically insoluble in water; soluble 1 in 40 of ethanol, 1 in 25 of dehydrated alcohol, 1 in 33 of 
chloroform, and 1 in 1000 of ether; freely soluble in acetone and methanol.  
 
Dexamethasone Sodium Phosphate 
Synonym. Sodium 9α-fluoro–16α-methylprednisolone 21–phosphate  
Proprietary names. Dalaron; Decadron (injection); Decasone; Dexacen–4; Dexasone (injection); 
Dezone (injection); Fortecortin (injection); Hexadrol (injection); Novadex; Oradexon (injection); 
Savacort-D; Turbinaire Decadron. 
C22H28FNa2O8P=516.4 
CAS—2392–39–4 
A white or slightly yellow, very hygroscopic, crystalline powder. M.p. 233° to 235°. 
Soluble 1 in 2 of water; sparingly soluble in dehydrated alcohol; practically insoluble in chloroform and 
ether.  

http://clarke.pharm.uu.nl:9876/clarke/current/doc/CLK0203.htm
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