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Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 
blok FA-402, datum 23 juni 2014 

Vermeld op alle papieren duidelijk je naam en studentnummer. 

Lees de vragen goed door alvorens duidelijk, maar bondig, antwoord te geven op de gestelde vragen. 

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!  

Voor elke vraag kunnen maximaal 10 punten worden behaald. Het tentamencijfer is het totaal aantal 

behaalde punten gedeeld door het aantal vragen. 

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. 

 

Neem eerst de bijlagen door zodat je weet welke informatie is bijgesloten! 

 

 

VRAAG 1 

Metoprolol wordt gebruikt tegen hoge bloeddruk. Er zijn gewone en vertraagde afgifte 

tabletten beschikbaar. 

 

1A Waarop berust de vertraagde afgifte uit de Metoprololtartraat Actavis Retard, 

tabletten? 

De tablet bestaat uit onoplosbare matrix van ammonio methacrylate copolymer. De 

matrix bevat ook het cellulosederivaat HPMC. Dit blijkt uit oa uit de samenstelling en 

SMPC: 'De lege polymeermatrix waaruit de actieve stof gereguleerd vrijkomt, kan 

door patiënten teruggevonden worden in de ontlasting'. Als de tablet in contact komt 

met water zal het cellulose opzwellen en het farmacon oplossen. Door 

concentratieverschil in en buiten de tablet diffundeert het farmacon naar buiten. 

Doordat HPMC is opgezwollen gaat dit vertraagd. 

 

 

1B Een patiënt die is ingesteld op Metoprololtartraat Actavis Retard wordt sinds 

kort gevoed door middel van een sonde. De thuishulp vraagt of ze de 

metoprolol retard tabletten, die de patiënt gebuikt, uiteen mag laten vallen in 

een spuitje om ze zo via de sonde toe te dienen. Leg uit of dit een geschikte 

methode is. 

De tablet zal niet uit elkaar vallen als hij in contact met water komt. Daardoor zal de 

tablet niet via de sonde kunnen worden toegediend. Ook is de dosis niet geschikt om 

in 1x via de sonde te worden toegediend, omdat de vertraagde werking dan teniet is 

gedaan. 

Fijnmalen van de tablet is ook geen optie, dan wordt de matrix kapot gemaakt en zal 

er geen vertraagde afgifte tablet meer bestaan. 
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1C Metoprolol is ook beschikbaar als oplossing voor intraveneuze injectie onder 

de naam Selokeen I.V., oplossing voor injectie 1 mg/ml . Geef de kwalitatieve 

en kwantitatieve samenstelling van de injectie. 

De kwalitatieve samenstelling is gegeven in de SMPC. De injecties bevatten 

metoprolol in de vorm van metoprololtartraat, natriumchloride en water voor injectie. 

 

Berekeningen voor de kwantitatieve samenstelling 

1 mg metoprolol = 1/267 = 0,0037 mol metoprolol. 

1 mol metoprololtartraat komt overeen met 2 mol metoprolol. 

0,0037 mol metoprolol komt overeen met 0,0037/2 metoprololtartraat = 0,0019 * 685 

= 1,28 mg metoprololtartraat. 

1,28 mg metoprololtartraat = 0,0019 mmol.1 mol metoprololtartraat splitst in 3 mol (2 

mol metoprolol en 1 mol tartraat) = 0,0056 mosmol. In 1 ml moet 0,3 mosmol 

aanwezig zijn. 0,3-0,0056 = 0,294 mosmol moet worden aangevuld met NaCl. 

Voor NaCl is dit 0,294/2 = 0,147 mmol, 0,147* 58,5 = 8,6 mg NaCl per ml 

 

De kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling wordt dan: 

Metoprololtartraat 1,28 mg   

NaCl   8,6 mg  

Aqua ad inj ad  1 ml  

 

 

1D Welke eis stel je aan de pH van de injectievloeistof? 

 Waarop baseer je deze eis? 

Een pH eis baseer je op: 

-  de toedieningsvorm en -route 

-  de oplosbaarheid en eventueel de werkzame vorm van het farmacon 

-  de stabiliteit van het farmacon 

-  de grenzen worden bepaald door de uiterste eisen 

 

Het betreft hier een iv-injectie. De pH van een iv-injectie is bij voorkeur fysiologisch, 

maar mag afwijken indien noodzakelijk voor de formulering. Bij een afwijkende pH 

moet niet of niet te sterk gebufferd worden. Voor iv injectie moet het farmacon in 

oplossing zijn. De oplosbaarheid van metoprolol is pH afhankelijk. Het heeft een pKa 

van 9,7. Bij pH 7,7 of lager zal metoprolol in oplossing zijn. In het geval van 

metoprololtartraat splitst het metoprolol in 2 metoprololH+ en tartraat2-. De pH van de 

oplossing zal in het zure gebied liggen. De stabiliteit van het metoprolol is pH 

onafhankelijk. De pH wordt in dit geval dus bepaald door de eisen van de 

toedieningsroute en de oplosbaarheid van het farmacon. De pH mag liggen tussen 

ongeveer 5,5 en 7,5. 
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1E Zou je in plaats van de tabletten de injectievloeistof via de sonde aan de 

patiënt kunnen geven? Geef aan waarop je je antwoord baseert. 

Wat betreft formulering (NaCl en farmacon) is het oraal toedienen van de injectie 

mogelijk. De oplosbaarheid en absorptie na orale toediening zijn goed, waardoor 

metoprolol is BCS klasse I ingedeeld kan worden. Maar omdat de tablet retard is en 

de oplossing niet, zal de dosering en doseerfrequentie niet 1 op 1 van tablet naar 

oplossing omgezet kunnen worden. 

 

Niet goed gerekend:  Het vergelijken van de injectievloeistof IV toegediend met 

injectievloeistof via de sonde: dit was niet de vraag. 

 

VRAAG 2 

Psoriasis is een lastig te behandelen huidaandoening. Er wordt veel onderzoek 

gedaan naar de lokale behandeling met dermatica. 

 

2A Welke eigenschappen van een farmacon zijn, in het algemeen, van belang voor 

goede penetratie in de huid? 

In het algemeen geldt dat een farmacon voor goede penetratie in de huid moet 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Het farmacon moet voldoende oplossen (alleen opgeloste stoffen penetreren)  

pt  

Lipinsky rule:  

 Het farmacon moet voldoende lipofiel (dus ongeladen, ook de huid is lipofiel) 

 H-brug donoren < 5, acceptoren < 10 

 Het moleculegewicht mag niet te hoog zijn (< 500 Da) 

 

Alleen verwijzen naar Lipinsky, maar niet de regels noemen is niet genoeg! 

 

2B Welk specifiek probleem speelt bij de lokale behandeling van psoriasis? 

 Welke groep hulpstoffen kunnen aan een dermaticum worden toegevoegd om 

een hogere effectiviteit bij psoriasis te verkrijgen? Geef 2 voorbeelden van deze 

groep stoffen. 

Bij psoriasis is de huid verdikt waardoor penetratie bemoeilijkt wordt. Om penetratie 

te bevorderen worden penetration-enhancers toegevoegd. De stoffen hebben vaak 

een keratolytisch effect waardoor de huid beter permeabel wordt. Voorbeelden van 

keratolytica zijn salicylzuur en ureum. 

 

Niet juist: alleen penetration-enhancers noemen en niets vermelden of keratolytica. 

 

Het nieuwe farmacon avetir blijkt actief in lokale behandeling tegen psoriasis. Avetir 

is een zwak zuur en heeft een pKa van 6. De  log P (octanol)/(water pH 4) is 2. De 
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oplosbaarheid in water bij pH 4 is 0,1 mg/ml, de oplosbaarheid bij pH 8 is 5 mg/ml. 

De oplosbaarheid in propyleenglycol is 10 mg/ml.  

 

Een onderzoeker gaat de formulering van dermatica met avetir (1 mg/g) 

onderzoeken. Hij gebruikt een model waarbij de absorptie van avetir door de huid 

kan worden bepaald. Hij besluit eerst 2 gelen met alleen HPMC en avetir te 

onderzoeken.  

 

2C Uit welke basis verwacht je dat het avetir beter wordt afgegeven? Uit de HPMC-

gel met pH 4 of de HPMC-gel met pH 8? Verklaar je antwoord. 

Avetir is een zwak zuur. Het zal bij pH 4 ongeladen zijn en is het slecht 

wateroplosbaar. Bij pH 8 zal het geladen zijn en goed wateroplosbaar. Er geldt: 

pH 4: ongeladen, lage concentratie door de beperkte oplosbaarheid en dus drijvende 

kracht, door lage concentratiegradiënt, laag maar goede penetratie door de gunstige 

log P. 

pH 8: negatief geladen, de stof is opgelost, maar door de lading heeft de stof 

waarschijnlijk een lage log P waardoor de penetratie slecht is. Hier zal de 

concentratiegradiënt hoger zijn dan bij de gel met pH 4. 

Op basis van de gegevens is niet direct af te leiden welke van de 2 effecten in dit 

geval doorslaggevend is, de permeabiliteit of de oplosbaarheid. Als de log P van de 

stof bij pH 8 erg laag is zal de gel met pH 4 betere afgifte vertonen. 

 

 

2D De onderzoeker onderzoekt vervolgens de 2 HPMC-gelen met avetir met 15% 

propyleenglycol. Welke functie(s) heeft propyleenglycol in de gelen? 

Propyleenglycol kan de functie hebben van humectans, conserveermiddel  

oplosmiddel voor farmacon en penetratiebevorderaar. 

 

2E Beredeneer op welke wijze de toevoeging van 15% propyleenglycol de afgifte 

van avetir uit de gel met pH 4 beïnvloedt. 

Door de propyleenglycol zal avetir beter oplossen in de gel bij pH 4 waardoor de  

concentratiegradiënt groter wordt.  

Door de verbeterde oplosbaarheid van de avetir in de gel zal de verdelingscoëfficiënt 

(huid/formulering) en daardoor de penetratie in de huid echter afnemen.  

Omdat propyleenglycol ook als penetrationenhancer werkt kan het de penetratie de 

huid in weer verbeteren waardoor de verdelingscoëfficiënt weer gunstiger wordt.  

Het netto effect zal naar verwachting zijn dat de afgifte van avetir toeneemt. 

 

 

 
VRAAG 3 
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Vecuronium bromide is een spierverslapper die onder meer wordt gebruikt bij 

operaties onder algehele anesthesie. Daarbij wordt de patiënt allereerst in slaap 

gebracht door thiopental in de infuuslijn te spuiten. Daarna volgt het 

vecuroniumbromide door dezelfde infuuslijn. De patiënt raakt daardoor volledig 

verlamd en kan daardoor niet meer ademen. Daarom wordt er zo snel mogelijk 

geïntubeerd om de kunstmatig beademing  te starten. 

 

 

3A Vecuronium bromide wordt gevriesdroogd en dient derhalve voor gebruik te 

worden gereconstitueerd (opgelost). Leg uit waarom dit product wordt 

gevriesdroogd. 

De stof is gevoelig voor hydrolyse van de esterverbinding(en) en heeft daardoor een  

te korte houdbaarheid als oplossing.  

Vriesdrogen levert een lage wateractiviteit waardoor de snelheid van hydrolyse wordt 

beperkt (en micro-organismen niet kunnen groeien).  

 

 

3B Het product  bevat een buffer. Maakt dit het product zuur of alkalisch? 

De snelheid van hydrolyse is pH afhankelijk (dat is belangrijkste deel van het  

antwoord!). Een licht zure oplossing levert meestal de stabielste oplossing op.  

 

 

3C Maakt het in dit geval uit of je het product reconstitueert met water of met 

bijvoorbeeld 0,9% NaCl of 5% glucose? 

Een infuus wordt in de ader gedruppeld. Daarin wordt de oplossing erg snel verdund. 

Het maakt daarom niet zoveel uit of het product hypertoon is. Wanneer je water 

gebruikt om te reconstitueren dan zou het product hypotoon kunnen zijn, maar 

gezien de hoeveelheid hulpstoffen kan worden verwacht dat na reconstitutie met 

water het geheel iso-osmotisch is en dus in dit geval waarschijnlijk geen probleem zal  

opleveren. 

 

 

3D In de OK wordt de vecuronium oplossing wel eens te snel na de thiopental 

ingespoten. Dat geeft problemen.....!  Welke verwacht je? 

De thiopentaloplossing is alkalisch. pKa thiopental is 7,6. Het natriumzout lost dan  

pas op bij PH van 9,6. 

Als de lichtzure vecuroniumoplossing erbij komt kan het thiopental neerslaan in de 

lijn of de ader. 

 

 

 

3E Norcuron wordt aseptisch bereid d.m.v. filtratie. Hoe komt men tot de keuze van 

deze aseptische bereiding? 

Een injectiepreparaat MOET steriel zijn en er zal dus gesteriliseerd moeten worden.  
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Aangezien vecuroniumbromide oplossing instabiel is, kan het niet worden  

geautoclaveerd. (zelfs niet goed bewaard!). Het is overigens zo dat er altijd in de  

uiteindelijke verpakking dient te worden gesteriliseerd (terminale sterilisatie). Dat kan  

geen autoclaveer proces zijn, want het product bevat nauwelijks water, dus dan zou  

volgens de beslisboom eerst droge hitte en dan bestraling moeten worden  

onderzocht.  

In dit geval is er gekozen voor aseptische bereiding. Droge hitte en bestraling zullen 

dus afgevallen zijn, waardoor uiteindelijk niets anders overblijft dan aseptische 

productie, die met bouillon runs moet worden gevalideerd.   

 

Belangrijkste hier is dat de BESLISBOOM wordt gehanteerd.  

 

 

3F Wat is het principe van de borrelpuntstest? Is voorspoelen van het filter echt 

nodig hier? 

Door capillaire werking: 

Hierdoor wordt vloeistof vastgehouden in filter. 

Als we lucht door het filter drukken diffundeert de lucht door de vloeistof. Bij hoge  

druk wordt de vloeistof uit het filter geperst. Dan gaat lucht door het filter stromen.  

O.a. de poriegrootte van het filter bepaalt hoeveel druk er nodig is om dit voor elkaar 

te krijgen: 

 

Het verband tussen de benodigde druk P en de poriegrootte wordt beschreven door  

de wet van Laplace:  

 

P=   γ cos θ  

25 K d 

 

Y is grensvlakspanning en Θ is de randhoek; fabrikant gaat uit van zuiver water. 

Zowel cos Θ als γ zullen door de formulering een andere waarde hebben als die van 

water en daar is de borrelpuntsmeting wel op gekalibreerd. Dus voorspoelen is echt 

nodig! 

 

 

3G Bij een grote productie wordt het filter vooraf ook gecontroleerd op borrelpunt. 

Na een dag produceren is het borrelpunt meestal hoger geworden, d.w.z. dat er 

een hogere druk nodig blijkt te zijn om gasbellen te produceren. Wat is de 

meest waarschijnlijke reden? 

Het filter doet waar het voor bedoeld is: tegenhouden deeltjes/ microorganismen. 

Daardoor worden de gaatjes voor een deel afgesloten/ verkleind en zal dus d kleiner  

worden en P derhalve groter. 
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3H Hoe wordt aangetoond dat dit product pyrogeenvrij is? Geef nauwkeurig aan 

hoe deze test wordt uitgevoerd, inclusief alle benodigde checks. 

Konijnentest kan niet want dat resulteert in dode konijnen (zie inleiding vraag). Er  

wordt dus op pyrogenen getest met de LAL test: het vaststellen of de viscositeit van  

de vloeistof groter wordt. Dit zal gevalideerd MOETEN worden; aan de injectie wordt  

daartoe een hoeveelheid endotoxine toegevoegd (gespiked) en dit MOET dan  

resulteren in een positief testresultaat. Dit laatste is belangrijk in deze vraag! 
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3I De houdbaarheid van Norcuron is 2 jaar bij kamertemperatuur. Wordt deze 

houdbaarheid beperkt door chemische, fysische of microbiologische reden? 

Wordt in ieder geval niet door microbiologische oorzaak beperkt, want bij afwezigheid  

van water kunnen bacteriën niet groeien. Fysisch ook niet: het betreft een 

gevriesdroogd poeder. Meest voor de hand liggende beperking is  

dus de chemische houdbaarheid.  

 

 

3J Wanneer het product is gereconstitueerd is de houdbaarheid beperkt  tot 24 uur. 

Wanneer je als apotheker de houdbaarheid van dit gereconstitueerde product 

enigszins wilt verlengen, welke twee opties heb je dan? 

In ieder geval: 

In de koelkast bewaren: reactiesnelheid neemt af bij lagere temperatuur. Van 25 

graden afkoelen tot koelkasttemp verlengt de houdbaarheid grofweg met een factor 

4. Bewaren in de koelkast verlengt tevens de microbiologische houdbaarheid. 

 

Andere opties: 

Conserveermiddel toevoegen: let op verenigbaarheid etc. 

Invriezen: kan dit? Levert het na ontdooien wel een heldere oplossing op? 

Etc.  

 

Niet goed gerekend: 

Autoclaveren! 

 

3K We weten dat vecuroniumbromide in oplossing na 10 uur 1% ontleding bij 

koelkasttemperatuur laat zien. Zoals dat vaak het geval is in een oplossing 

vertoont de degradatie eerste orde ontledingskinetiek. Wat zou de chemische 

houdbaarheid (5% ontleding) zijn? 

 

Dit MOET uitgerekend worden met de volgende formule: 

Ct = C0 * e
-kt.  ( waarbij t in dagen) 

Dus ln Ct/Co= -k.t 

Hieruit volgt dat k = 0,02412081/dag. 

Dus 5% ontleding na 2,1265162 dagen  Dat komt afgerond overeen met 2 dagen 

en 3 uur bij bewaring in de koelkast. 
 

Een andere berekening of benadering is niet als juist antwoord geaccepteerd! 
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BIJLAGEN 

 

Oplosbaarheden geldend voor de bronnen 
'Clarke's Analysis' en de 'Europeese Farmacopee' 

 

Very soluble 1 part in less than 1 

Freely soluble 1 part in 1–10 

Soluble 1 part in 10–30 

Sparingly soluble 1 part in 30–100 

Slightly soluble 1 part in 100–1000 

Very slightly soluble 1 part in 1000–10000 

Practically insoluble or insoluble 1 part in more than 10000 

In the solubility statements, the word ‘water’ refers to purified water, the word ‘ether’ refers to diethyl 

ether and the word ‘ethanol', without qualification, refers to ethanol (95%). 

 
 

Tabel Osmotische waarden 

Farmacon NaCl equivalent  
(1% solution) 

Isotone oplossingen 

Ascorbinezuur 0.18 5.94 % 

Benzalkoniumchloride 0.16 n.b. 

Boorzuur 0.50 1,90 % 

Glucose 0.16 5.51 % 

Mannitol 0.17 5.07 % 

Natriumchloride 1.00 0.90 % 

Natriumedetaat 0.23 4.44 % 

Natriumpyrosulfiet 0.67 1.38 % 

Natriumwaterstofcarbonaat 0.65 1.39 % 

n.b. = niet bekend 
 

 
PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN VRAAG 1 

 

CLARKE'S ANALYSIS OF DRUGS AND POISONS 

 

Metoprolol 
C15H25NO3=267.4 

 
 

Chemical Properties 
pKa 9.7. Log P (octanol/water), 1.9. Extraction yield (chlorobutane), 0.8 

[Demme et al. 2005]. Plasma samples were stable for at least 8 h at ambient 

temperature (20–30°), at -20° for 1 month and in the autosampler at 10° for 

more than 24 h. Stable for at least 3 freeze-thaw cycles [Gowda et al. 2007]. 

 
Metoprolol Succinate 

(C15H25NO3)2,C4H6O4=652.8 

 

Metoprolol Tartrate 

(C15H25NO3)2,C4H6O6=684.8 

 
Chemical Properties 
A white crystalline powder. Mp ~120°. Very soluble in water; soluble in ethanol 

and chloroform; practically insoluble in ether. 
 

Stability 
Metoprolol is chemically stable. It can be sterilised by heating for 15 minutes at 
121°C. The stability is pH independent. 

 
 

 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN  
 
Metoprololtartraat Actavis Retard 200 mg,  
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 Metoprololtartraat Actavis Retard 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte  
  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
 Metoprololtartraat Actavis Retard 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte bevat per tablet 
200 mg metoprololtartraat. Dit geneesmiddel bevat o.a. lactose. Voor een volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek 6.1  
  
 
3. FARMACEUTISCHE VORM  
Tabletten met gereguleerde afgifte; rond, wit, biconvex met een breukstreep aan beide 
zijden. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.  
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4. KLINISCHE GEGEVENS 
Wijze en duur van innemen  
De tabletten dienen tenminste 2 uur voor of tenminste 2 uur na een maaltijd te worden 
ingenomen. Inname in de periode die ligt tussen 2 uur voor een maaltijd en 2 uur erna dient 
niet te gebeuren.  
 
De lege polymeermatrix waaruit de actieve stof gereguleerd vrijkomt, kan door patiënten 
teruggevonden worden in de ontlasting.  
  
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen  
Metoprololtartraat wordt na orale toediening nagenoeg volledig (95%) uit het maag-darm-
kanaal geabsorbeerd. Op grond van een geprononceerde first-pass metabolisme ligt de 
systematische beschikbaarheid slechts bij ca. 50%. De eliminatie-halfwaarde-tijd bedraagt 3-
5 uur. Metoprololtartraat wordt hoofdzakelijk in de lever omgezet in vrijwel onwerkzame 
bestanddelen. Slechts 5% van de dosis wordt onveranderd via de nieren uitgescheiden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
 6.1 Lijst van hulpstoffen  
Lactose, maiszetmeel, ammonium methacrylaat copolymeer type B, magnesiumstearaat 
(E470b), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), methylhydroxypropylcellulose, talk, 
titaandioxide (E171), polyethyleenglycol 4000. 
 
 

 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN  

  
Selokeen I.V. , oplossing voor injectie 1 mg/ml metoprolol  
  
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Selokeen I.V., oplossing voor injectie 1 mg/ml  
  
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
1 ml oplossing voor injectie bevat 1 mg metoprolol in de vorm van metoprololtartraat.  
 Hulpstof(fen) met bekend effect: natriumchloride. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.  
  
3. FARMACEUTISCHE VORM  
Oplossing voor injectie. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
6.1 Lijst van hulpstoffen  
Natriumchloride  
Water voor injectie.  
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BIJLAGEN VRAAG 3 

EUROPEESE PHARMACOPEE (on-line) 

Vecuronium Bromide  
C34H57BrN2O4 

Mw 638 

 
 
Action and use 
Non-depolarizing neuromuscular blocker. 
 
DEFINITION 
1-[3α,17β-Bis(acetyloxy)-2β-(piperidin-1-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-methylpiperidinium 
bromide. 
 
Content 99.0 per cent to 101.0 per cent (anhydrous substance). 
 
CHARACTERS 
 
Appearance 
White or almost white crystals or crystalline powder. 
 
Solubility 
Slightly soluble in water, freely soluble in methylene chloride, sparingly soluble in acetonitrile 
and in anhydrous ethanol. 
 

 
 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN  
 
Norcuron 4 mg en 10 mg 

 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Norcuron 4 mg = 1 ml, poeder voor oplossing voor injectie 4 mg  
Norcuron 10 mg = 5 ml, poeder voor oplossing voor injectie 10 mg  
  
  
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
 Norcuron 4 mg: 1 ampul bevat 4 mg vecuroniumbromide. Na reconstitutie bevat de oplossing 4 mg  
per ml. Norcuron 10 mg: 1 flacon bevat 10 mg vecuroniumbromide. Na reconstitutie bevat de 
oplossing 10 mg per 5 ml (2 mg/ml). Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.  
  
  
3. FARMACEUTISCHE VORM  
Poeder voor oplossing voor injectie.  
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De ampullen en flacons bevatten een witte tot gebroken witte cake of poeder 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
6.1 Lijst van hulpstoffen  
 
Norcuron wordt aangeleverd in gevriesdroogde vorm bevattend:  

 
 

 
 

 
 
Norcuron bevat geen conserveermiddelen.  
 

 

 
CLARKE'S ANALYSIS OF DRUGS AND POISONS 

 

Thiopental 
Barbiturate  

C11H18N2O2S=242.3 

 
Chemical Properties 

 pKa 7.6 (20°). Log P (octanol/water), 2.85. Extraction yield, 0.9 [Demme et 
al. 2005]. 

 
 
 

 

Thiopental Sodium 

C11H17N2NaO2S=264.3 

 
Chemical Properties 
A white to yellowish-white to pale green, hygroscopic powder. It usually contains 

anhydrous sodium carbonate in the proportion of 6 parts to each 100 parts of 
thiopental sodium. Soluble 1 in 1.5 of water; partly soluble in ethanol; insoluble 

in ether, benzene and petroleum ether. 
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