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Schriftelijke tentamen cursus MA103 'Individuele Productzorg' 
16 december 2016, 13.30 -16.30 uur 
 
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 maximum aantal te behalen punten, maal 10. 
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! 
  

 

 

BEANTWOORD ELKE VRAAG OP EEN APART ANTWOORDVEL 

vergeet niet je naam en studentnummer te noteren 

 

 

 
VRAAG 1 

Melfalan is een cytostaticum. Het is beschikbaar in de vorm van tabletten (2 mg) en 

een poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie (50 mg). Het poeder is 

gelyofiliseerd. Het poeder en het oplosmiddel hebben volgens de SmPC de 

volgende samenstelling: 

Poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie: zoutzuur en polyvidon. 

Oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie: propyleenglycol, 

natriumcitraat, ethanol en water voor injecties 

 

1A Wat is lyofiliseren? Beschrijf kort de stappen van het proces. 
Vriesdrogen, raadpleeg voor de juiste stappen het artikel ‘Lyophilization of Parenteral (7/93), Guide to inspections of 
lyophilization of parenterals, digitaal beschikbaar via 
[http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/InspectionGuides/ucm074909.htm]’ 

 

1B  Hoe wordt een steriel gelyofiliseerd preparaat verkregen?  
Een gelyofiliseerd preparaat kan niet door hitte worden gesteriliseerd. Indien mogelijk moet tijdens de bereiding 

worden gesteriliseerd door te filtreren door 0,2 micrometer. Bovendien moet er worden gewerkt met steriele 

uitgangsproducten en moet onder aseptische omstandigheden worden gewerkt om contaminatie te voorkomen. 

 

1C Waarom wordt melfalan gelyofiliseerd? 
In de bijlagen staat: ‘According to the manufacturer, melphalan is stable in sterile 0.9% sodium chloride for 90 

min at room temperature. Melfalan is chemisch instabiel in oplossing en kan niet voldoende lang worden 

bewaard. Door lyofiliseren kan wel een stabiel preparaat worden verkregen dat door een fabrikant kan worden 

geproduceerd, opgeslagen en afgeleverd. 
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1D Waarop wordt de houdbaarheid van aseptisch bereide VTGM 

infusievloeistoffen in het algemeen gebaseerd?  
Om de houdbaarheid te bepalen zijn de chemische, fysische en microbiologische stabiliteit van belang. Bij VTGM 

producten is de microbiologische houdbaarheid meestal bepalend omdat deze meestal korter is dan de 

chemische en fysische houdbaarheid. De microbiologische houdbaarheid is afhankelijk van de microbiologische 

contaminatie tijdens de bereiding en dus het type handeling (eenvoudig tot complex) en de mate van 

productbescherming ( van beperkt tot maximaal). 

 

 
VRAAG 2 

Er zijn veel toedieningsvormen voor orale toediening met sustained release 

geregistreerd. Sustained release van een farmacon kan voor bepaalde farmaca veel 

voordelen bieden. 

 

2A Noem 2 belangrijke eigenschappen die een farmacon een goede kandidaat 

maken voor toediening door middel van een sustained release tablet. Motiveer 

het antwoord. 
 Geneesmiddelen met een korte halfwaardetijd zijn geschikt om in een vertraagde afgifte preparaat te 

verwerken omdat de inname frequentie van het vertraagde afgifte preparaat afneemt.  

 Ook voor geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte is deze vorm gunstig, een langdurig 

constante afgifte voorkomt piek- en dalconcentraties in het bloed. 

 De geneesmiddelen moeten in het hele MDK worden opgenomen anders heeft verlengde afgifte in het 

gehele maagdarmkanaal geen zin. 

 De absorptiesnelheid van het geneesmiddel moet gereguleerd kunnen worden door het afgiftesysteem. 

Zeer slecht oplosbare stoffen of stoffen met slechte penetratie zullen traag worden geabsorbeerd. Een 

dergelijke stof zal al vertraagd worden opgenomen en is niet geschikt voor een vertraagde afgifte 

preparaat. 

 

Cardura XL is een sustained release tablet met doxazosine. In de bijlagen zijn de 

gegevens opgenomen van deze tabletten. 

 

2B Via welk mechanisme geven deze tabletten het farmacon af? Verduidelijk je 

antwoord met een schematische tekening. Wat zijn de meest kritische 

hulpstoffen van de Cardura tabletten waardoor het sustained release effect tot 

stand komt? Noem de stoffen en geef hun functie. Licht je antwoord toe. 
SmPC tekst: Tabletten met gereguleerde afgifte: witte, ronde, biconvex vormige tabletten, met aan één zijde een 
minuscule opening en bedrukking CXL 8. Hulpstoffen: cellulose acetaat, polyethyleenoxide, hypromellose en 
NaCl. Deze tekst wijst op een OROS systeem. OROS staat voor: Osmotic (controlled) Release Oral (delivery) 
System.  
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi97OL1h-LRAhWTDBoKHWaZAsYQjRwIBw&url=http://studydroid.com/printerFriendlyViewPack.php?packId%3D143901&psig=AFQjCNGTBi4BcJe73C9_tmc_hjE2Q2f3kw&ust=1485597453065678
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Omschrijving van een OROS systeem: Each tablet consists of a semipermeable membrane surrounding an 
osmotically active core. The core itself is divided into two layers: an "active" layer containing the drug, and a 
"push" layer containing pharmacologically inert but osmotically active components. As water enters the tablet, 
pressure increases and the polymer swells to push against the drug layer, thereby releasing the drug solution or 
suspension through the laser-drilled orifice(s). The coating remains intact during the gastrointestinal passage and 
is eliminated in the faeces.  
- natriumchloride = osmotisch actieve component 

- hypromellose en polyethyleenoxide = pushlayer 

- celluloseacetaat = semipermeabel membraan  

 

2C Doxazosine heeft na toediening van immediate release tabletten een eliminatie-

halfwaardetijd van ca 6 uur. Na toediening van Cardura XL wordt voor de 

halfwaardetijd  een andere waarde gevonden. Verwacht je dat die t1/2 langer of 

korter zal zijn? Verklaar je antwoord. 
De halfwaardetijd van een farmacon wordt bepaald door de snelheid van metabolisme en uitscheiding. De 

halfwaardetijd kan worden beïnvloed door de toedieningsvorm als absorptie en eliminatie tegelijkertijd 

plaatsvinden. Dit noem je de schijnbare halfwaardetijd en ARLE. De halfwaardetijd zal langer zijn door ARLE = 

absorption rate limited elimination. Doordat door trage absorptie steeds farmacon wordt aangevoerd lijkt de 

eliminatie trager dan wanneer er slechts een korte absorptie fase is. 

 

2D Welke 3 aspecten zijn van belang voor een patiënt om te weten als hij/zij 

overstapt van Doxazosine immediate release naar Cardura XL tabletten. 

Verklaar je antwoord. 
Voor de patiënt is van belang: 

 Minder vaak innemen vanwege de sustained release. 

 Een deel van de tablet kan in de ontlasting worden teruggevonden. 

 De tabletten mogen niet vermalen, gedeeld of gekauwd worden. 

 

 

VRAAG 3 

Een patiënt gebruikt AmiodaronHCl Aurobindo 200 mg, tabletten  (2 dd 1 tablet) 

maar wordt sinds kort gevoed via een sonde en kan geen tabletten meer slikken. De 

arts wil toch amiodaron blijven toedienen. Er is geen vloeibare toedieningsvorm voor 

oraal gebruik met amiodaron beschikbaar. 

 

3A Leg uit wat, in het algemeen, de meest geschikte methode is om een tablet via 

een sonde toe te dienen. Geef een gedetailleerd toedienadvies en motiveer je 

antwoord. 
In het algemeen geldt dat de meest geschikte methode een methode is die de eigenschappen van de tablet het 

minst verandert. Door tabletten in een spuit uiteen te laten vallen (eventueel dmv omschudden) en vervolgens via 

de sonde toe te dienen worden de eigenschappen van de tabletten het minst veranderd, immers de tabletten 

vallen in de maag ook uiteen. 

 

Voor en na toediening moet de sonde gespoeld worden om te voorkomen dat voeding in de sonde een interactie 

aangaat met het geneesmiddel. Door interactie kan de voeding gaan klonteren en de sonde verstoppen. 

 

De meeste tabletten lossen niet helemaal op. Het farmacon kan slecht oplosbaar zijn en de meeste tabletten 

bevatten niet wateroplosbare hulpstoffen. Dat is geen probleem zolang de gedesintegreerde tablet voldoen fijn is 

om via de sonde te worden toegediend. Eenmaal in de maag zal het farmacon hetzelfde gedrag vertonen  als 

wanneer het vrijkomt uit een intact toegediende tablet. 
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Niet elke tablet kan op deze manier via de sonde worden toegediend. Controlled release tabletten (zoals onder 

andere maagsap resistente tabletten) zullen niet uiteenvallen in de spuit en soms bevat een tablet een coating 

die niet voldoende oplost. 

 

Het malen van een tablet is minder geschikt. Als een tablet wordt gemalen kan de bereider in contact komen met 

het farmacon. Bovendien kan door het malen hat farmacon vrijkomen uit de tablet als fijn poeder en aggregeren 

waardoor de oplosbaarheid en bioavailability beïnvloed kan worden. 

 

De toediening van de (aangepaste) amiodarontabletten leidt helaas tot het 

verstoppen van de sonde waardoor een alternatief gevonden moet worden. De arts 

vraagt om een vloeibare toedieningsvorm voor oraal gebruik. Deze is niet in de 

handel. 

 

3B De apotheker overweegt een vloeibare toedieningsvorm met amiodaron voor 

oraal gebruik te bereiden. Zal het preparaat bio-equivalent zijn met de 

tabletten? 
Bio-equivalent wil zeggen dat 2 farmaceutische preparaten die via dezelfde toedieningsroute worden toegediend 

leiden tot eenzelfde effect. De farmacokinetische parameters Tmax, Cmax en AUC moeten binnen bepaalde 

marges hetzelfde zijn. 

 

Om bio-equivalentie te voorspellen kan de BCS classificatie worden gebruikt. Voor stoffen die snel en goed 

oplossen en snel worden geabsorbeerd zal een formulering weinig invloed hebben op de kinetiek. Deze stoffen 

worden in BCS klasse 1 ingedeeld. Voor stoffen in andere BCS klassen is de formulering van veel groter belang. 

 

De oplosbaarheid van amiodaron is 1 in 1000-10000. De oplosbaarheid is 200 mg in 2 liter of hoger. Amiodarone 

is ‘slowly and incompletely absorbed after oral administration’. Dit kan het gevolg zijn van trage en incomplete 

oplosbaarheid. De amiodaron tabletten bevatten polyvidon en natriumzetmeelglycolaat. De laatste is een 

superdesintegrans dat ervoor zorgt dat de tablet snel uiteen valt. Povidon is een binder maar kan ook de 

oplosbaarheid van een farmacon verbeteren. Het is niet bekend of er productietechnieken zijn toegepast om de 

oplosbaarheid van amiodaron te versnellen (bv door gebruik te maken van zeer kleine deeltjes). 

 

Door de beperkte oplosbaarheid en absorptie zal de bioavailability van amiodaron afhankelijk zijn de formulering. 

Een in een apotheek bereide suspensie bevat meestal relatief grote deeltjes. De oplossnelheid van deze deeltjes 

zal traag zijn wat kan leiden tot een langere Tmax dan een tablet die snel uiteen valt en waarvan de deeltjes snel 

oplossen. Een oraal vloeibaar preparaat in de vorm van een oplossing kan leiden tot versnelde opname van 

amiodaron omdat de oplosstap (deels) wordt overgeslagen. Een oraal vloeibaar preparaat kan dus leiden tot 

andere absorptie kinetiek en dus een niet bio-equivalent preparaat.   

 

Er is ook een injectievloeistof met amiodaron in de handel . De samenstelling is 

gegeven in de bijlagen. De arts vraagt of deze injectievloeistof oraal kan worden 

toegediend. 

 

3C Kan je deze injectievloeistof oraal toedienen in plaats van de tabletten? Welke 

afwegingen maak je om tot deze beslissing te komen? 
Om te bepalen of een injectie oraal toegediend kan worden zijn de eigenschappen van het farmacon en de 

formulering van de injectie van belang. 

 

Voor het farmacon geldt dat het stabiel moet zijn in het MDK, dat er absorptie vanuit het MDK kan plaatsvinden 

en dat het first-pass effect bekend en niet te groot is.  

Voor de formulering geldt dat de pH acceptabel is voor orale toediening, geen hulpstoffen bevat die schadelijk 

zijn voor het MDK en de smaak moet acceptabel zijn. 
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Het feit dat amiodaron oraal in 'normale' tabletten (zonder MSR coating) wordt toegediend geeft aan dat 

amiodaron stabiel is in het MDK en voldoende wordt geabsorbeerd en niet volledig door een first-pass effect 

wordt afgebroken. 

 

De injectievloeistof bevat 50 ml amiodaron/ml. Voor een dosering van 200 mg moet 4 ml worden toegediend. 

Indien 2 dd toegediend, krijgt een patiënt 8 ml van de oplossing oraal per dag. De pH van de oplossing is  3,7 - 

4,3, dit is acceptabel voor orale toediening. Naast water bevat de oplossing 2 hulpstoffen: polysorbaat en 

benzylalcohol. Polysorbaat is een oppervlakte actieve stof. Deze stof kan oraal toxiciteit in het MDK veroorzaken. 

[Ter illustratie: De maximale inname per dag is 25 mg/kg (WHO) dat komt overeen met 1,75 gram per dag voor 

een volwassene van 70 kg. Indien de injectie meer dan 22% polysorbaat bevat dan wordt deze hoeveelheid 

overschreden]. Ook benzylalcohol kan toxiciteit veroorzaken. [De acceptabele inname is 5 mg/kg (WHO), dus 

350 mg voor een volwassene van 70 kg. Bij toedienen van 8 ml/dag is de toegediende hoeveelheid 162 mg/dag. 

Dit valt binnen de acceptabele hoeveelheid]. 

 

De smaak van de oplossing zal niet goed zijn. Indien de oplossing regelmatig oraal moet worden ingenomen is 

smaakcorrectie wenselijk. Voor toediening via de sonde is dit niet van belang. 

 

De injectievloeistof kan in principe oraal worden ingenomen, maar het zou goed zijn de hoeveelheid polysorbaat 

na te vragen bij de fabrikant. Of de oplossing bio-equivalent is met de tabletten is besproken bij vraag 3B. 

 

 

VRAAG 4 

 
Onderstaande preparaten bevatten beide 1 mg per gram hydrocortisonbutyraat . 
 

 Hydrocortisonbutyraatzalf 0,1 % 
 samenstelling: vaseline (89%), adeps lanae (10%), propyleenglycol (1%) 
 

 Hydrocortisonbutyraatgel 0,1% 
 samenstelling: carbomeer 974P (1%), dinatriumedetaat (0,1%), trometamol (1%), 

glycerol (10%) en gezuiverd water (88%). 
 

 
 

4A Salicylzuur wordt vaak toegevoegd aan dermatica om de penetratie te 

bevorderen. Hoe verbetert salicylzuur de penetratie van dermatica in de huid? 
Salicylzuur werkt keratolytisch waardoor de huid meer permeabel wordt en het corticosteroïd beter kan 
penetreren. Het keratolytisch effect komt tot stand door het oplossen van de intercellulair substantie tussen de 
corneocyten in het stratum corneum. 

 

4B Kan salicylzuur aan bovenstaande preparaten toegevoegd worden? Wat zijn 
de gevolgen voor de kwaliteit van het product als het wordt toegevoegd? 

Salicylzuur toevoegen aan een preparaat zorgt voor een lagere concentratie werkzame stof (door verdunning) en 
een lagere pH. 
 
Hydrocortisonbutyraat is een ester. Deze stof hydrolyseert onder invloed van de pH. De pH verlagen kan leiden 
tot ontleding van de ester en daardoor verminderde werkzaamheid. 
 
Carbomeer is een polymeer met carboxylgroepen. Bij een lage pH protoneren deze groepen waardoor de gel (te) 
dun wordt. Salicylzuur zal in de zalf geen effect hebben op de pH (omdat de zalf geen water bevat), de viscositeit 
zal niet veranderen. Salicylzuur kan niet aan de hydrogel worden toegevoegd, omdat door de pH verlaging de gel 
waterig wordt. 
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4C Welk preparaat van bovenstaande preparaten is het meest geschikt voor 

ernstige droge eczeem? 
De zalf heeft een afdekkend effect, waardoor geen vocht zal verdampen uit de huid. Een hydrogel heeft eerder 

een indrogend effect op de huid. De zalf zal meer geschikt zijn dan de gel. 

 

4D Beredeneer welk van bovenstaande 2 dermatica in de sterkste klasse van de 

dermatocorticosteroïden moet worden ingedeeld. Motiveer je antwoord. 
De zalf bevat een penetrationenhancer (propyleenglycol) en de zalf werkt afdekkend. 

De gel bevat geen penetrationenhancer en is niet afdekkend. Op basis van de aanwezigheid van de 

penetrationenhancer en de afdekkende werking zal de zalf sterker werken. 

Ook de oplosbaarheid van het hydrocortisonbutyraat (waarschijnlijk wel (deels) opgelost in de zalf en niet in de 

gel) kan invloed hebben op de sterkte van de formulering. 

 

  



schriftelijk tentamen FA513   pagina 7 van 4 
 

BIJLAGEN 
tentamen MA103 16 december 2016 

 
 

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 

 
Isotone-oplossingen 

Benzalkoniumchloride 0,18 nb 

Boorzuur 0.50 1.90 % 

Glucose 0.16 5.51 % 

Glycerine 0.36 2.60 % 

Mannitol 0.17 5.07 % 

Natriumboraat (Borax) 0.42 2.60 % 

Natriumchloride 1.00 0.90 % 

Natriumedetaat 0.23 4.44 % 

Natriummetabisulfiet 0.70 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 2016 - on line 
 

Melphalan 
Antineoplastic 

C13H18Cl2N2O2=305.2 

 

 

 
 

 
Chemical Properties 

A white to buff-coloured powder. Mp about 177° to 180°, with decomposition. 
Practically insoluble in water, chloroform and ether; soluble in ethanol and 

propylene glycol; soluble in dilute mineral acids. Log P (octanol/water), −0.5. 

 

SmPC Alkeran (Melfalan) 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Alkeran 50 mg Infuus, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING  
Alkeran injectieflacon bevat 50 mg melfalan (als melfalanhydrochloride). Na reconstitutie met 
bijgevoegd oplosmiddel bevat de oplossing 50 mg melfalan (als melfalanhydrochloride) per 10 ml 
oplossing (5 mg/ml). De pH is 6,5.  
 
 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Wit tot gebroken wit, rond biconvex met de 
inscriptie “GX EH3” aan één zijde en “A” aan de andere zijde. Poeder en oplosmiddel voor oplossing 
voor infusie. Wit tot gebroken wit gevriesdroogd poeder en heldere kleurloze oplossing met een 
alcoholachtige geur en zo goed als vrij van zichtbare deeltjes. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
Oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie Flacon à 10 ml - propyleenglycol - 
natriumcitraat (E331) - ethanol - water voor injecties 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Alkeran 50 mg Infuus. Gebruik uitsluitend natriumchloride 0,9% 
m/v infuusvloeistof; glucose bevattende infuusvloeistoffen zijn niet geschikt. Als in de 
gereconstitueerde of verdunde oplossing voor infusie een zichtbare troebeling of kristallisatie 
optreedt, dient de oplossing niet meer te worden gebruikt, dan wel dient de verdere toediening 
gestaakt te worden. Restanten dienen te worden vernietigd (zie rubriek 6.6). 
 

  

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/OEMeD1.htm
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Stability of Melphalan in 0.9% Sodium Chloride Solutions Prepared in Polyvinyl 

Chloride Bags for Intravenous Injection. 

Desmaris RP1, Mercier L, Paci A. 
Drugs R D. 2015;15(3):253-9 
 

Abstract 
Melphalan is an alkylating agent frequently used in an intravenous formulation to treat 

hematologic malignancies and solid tumors in both adults and children. According to the 
manufacturer, melphalan is stable in sterile 0.9% sodium chloride for 90 min at room temperature 
(RT). Several authors have studied the stability of different concentrations of melphalan; however, 
most were not adapted to the current manufacturing process applied in pharmaceutical centralized 
units. This study was conducted to determine the stability of melphalan in 0.9% sodium chloride 
solutions at concentrations used for intravenous injection in practice. Melphalan is commonly 
prepared in diluted solutions ranging from 2 to 4 mg/ml for the treatment of adult patients and at 

lower concentrations (down to 0.5 mg/ml) for pediatric use. Accordingly, these were the three 
concentrations chosen for this study. Melphalan concentrations were measured with high-
performance thin-layer chromatography (HPTLC). At RT, admixtures prepared at 4 mg/ml were 
stable for up to 8 h without protection from light; however, at lower concentrations, such as 0.5 

and 2 mg/ml, stability did not exceed 2 h. When refrigerated, melphalan was stable for 24 h at 2 
mg/ml; however, at 0.5 and 4 mg/ml, the drug was not stable. Melphalan solutions present with 

limited stability at 0.5, 2, and 4 mg/ml and are not adapted for delayed administration in 
pharmaceutical centralized units. However, at 4 mg/ml and at RT, a stability of 8 h is very 
interesting in practice and allows sufficient time for preparation, pharmaceutical control, transport, 
and administration. 

 

 
BIJLAGEN VRAAG 2 

 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons2016 - on line 
 

Doxazosin 
Antihypertensive 
C23H25N5O5=451.5 
 

 
Chemical Properties 
 Log P (octanol/water), 2.09. Extraction yield (chlorobutane), 0.95 [Demme et al. 2005]. 
 

Doxazosin Hydrochloride 
C23H25N5O5,HCl=488.0 
 
Chemical Properties 
 A crystalline powder. Mp 289° to 290°. 
 

Doxazosin Mesilate 
C23H25N5O5,CH3SO3H=547.6 
 
Chemical Properties 
 It is freely soluble in dimethylsulfoxide; soluble in dimethylformamide; slightly soluble in methanol, 
ethanol, and water (0.8% solubility at 25°); very slightly soluble in acetone and methylene chloride. 
 
 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/KQZeD1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK0603.htm?q=doxazosin&t=search&ss=text&tot=18&p=1#_209740
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SmPC Cardura XL-tabletten (doxazosinemesilaat) 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

CARDURA XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg  

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Cardura XL-tabletten, met gereguleerde afgifte, bevatten doxazosinemesilaat overeenkomend met 8 

mg doxazosine.  

 

3. FARMACEUTISCHE VORM  

Tabletten met gereguleerde afgifte: witte, ronde, biconvex vormige tabletten, met aan één zijde een 

minuscule opening en bedrukking CXL 8. 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Cardura XL-tabletten bevatten: polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropyl-methylcellulose, 

rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), magnesium stearaat, cellulose-acetaat, macrogol. 

Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172) 

 

 
BIJLAGEN VRAAG 3 

 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2016 - on line 
 

Amiodarone 
Antiarrhythmic 
C25H29I2NO3=645.3 

  
 

 
Chemical Properties 
 pKa 5.6. Extraction yield (chlorobutane), 0.95 [Demme et al. 2005]. 
 

Amiodarone Hydrochloride 
C25H29I2NO3,HCl=681.8 
 
Chemical Properties  
A white crystalline powder. Mp about 161°. Very slightly soluble in water; soluble in ethanol; freely 
soluble in chloroform. 
 
Disposition in the Body 
Amiodarone is slowly and incompletely absorbed after oral administration; it is distributed to the 
tissues where it is strongly bound. It is metabolised by N-dealkylation to monodesethylamiodarone 
which is the major plasma metabolite during chronic dosing. High concentrations ofamiodarone and 
monodesethylamiodarone are found in the liver, lungs and adipose tissue. Enterohepatic circulation 
may occur. Only a small amount is excreted in the urine as unchanged drug. 
 
 
 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/FffdD1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK0091.htm?q=amiodaron&t=search&ss=text&tot=34&p=1#_208879
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SmPC Amiodaron HCl Aurobindo 200 mg, tabletten 

 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Amiodaron HCl Aurobindo 200 mg, tabletten  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
Elke tablet bevat 200 mg amiodaronhydrochloride. Hulpstof met bekend effect: Elke tablet bevat 
115 mg lactosemonohydraat.  
 
3. FARMACEUTISCHE VORM  
Witte tot gebroken witte ronde biconvexe tabletten, met breukstreep aan één zijde en ‘A’ aan de 
andere zijde. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
6.1 Lijst van hulpstoffenL Lactosemonohydraat, Silica, colloïdaal watervrij Natriumzetmeelglycolaat 
(Type-A) Povidon (K-30), Magnesiumstearaat 
 
 
 
 
 

SmPC Amiodaron HCl Hikma, 50 mg/ml oplossing voor injectie 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Amiodaron HCl Hikma, 50 mg/ml oplossing voor injectie  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
1 ampul met 3 ml oplossing voor injectie bevat het equivalent van 150 mg amiodaronhydrochloride.  
1 ml bevat 50 mg amiodaronhydrochloride.  
Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke ampul van 3 ml bevat 60,6 mg benzylalcohol.  
 
3. FARMACEUTISCHE VORM  
Oplossing voor injectie Heldere, lichtgele oplossing, in een heldere en kleurloze glazen ampul pH: 
3,7–4,3 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  
6.1 Lijst van hulpstoffen  
Polysorbaat 80 (E433) Benzylalcohol Water voor injectie  
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Hydrocortisone 
Corticosteroid 
C21H30O5=362.5 
 
 

 
 
Chemical Properties  
A white crystalline powder. Mp about 214°, with decomposition. A solution in dioxan is 
dextrorotatory. Practically insoluble in water and ether; soluble 1 in 40 of ethanol; slightly soluble in 
chloroform; very soluble in dioxan. Hydrocortisone sodium succinate, pKa 5.1. Log P (octanol/water), 
1.6. 
 

Hydrocortisone Butyrate 
C25H36O6=432.6 

 
Synonym 
 Hydrocortisone 17-butyrate, butyrate ester of hydrocortisone 
 
Chemical Properties 
 A white crystalline powder. Practically insoluble in water; soluble in ethanol and propylene glcyol; 
very soluble in chloroform; slightly soluble in ether. 
 
 

 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/ONdeD1.htm

