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Schriftelijk aanvullend tentamen cursus MA103 'Individuele Productzorg' 
15 december 2017 
 
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 Osiris. 
 

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 

Om de therapietrouw van geneesmiddelen te verbeteren kan het zinvol zijn retard 

tabletten te ontwikkelen. 

 

1A Noem de 2 belangrijkste eigenschappen die een farmacon geschikt maken voor 

toediening in de vorm van een retard tablet.  
1. Farmacon heeft korte t1/2 en moet dus frequent toegediend worden. Retard is voor gemak patient 

en constantere bloedspiegel. 

2. Farmacon moet over heel MDK opgenomen kunnen worden. Dus breed absorptievenster hebben. 

3. Smalle therapeutische breedte 

4. Farmaca waarbij continue bloedspiegel nodig is 

5. De geneesmiddelen moeten in het hele MDK worden opgenomen  

2,5 punten per goede eigenschap 

Noem de belangrijkste 2 eigenschappen die een farmacon ongeschikt maken 

voor toediening in de vorm van een retard tablet. 
1. Farmacon heeft hele lange t1/2 

2. Farmacon heeft smal absorptievenster 

3. Farmacon moet heel hoog gedoseerd worden…in grammen. Een vertraagd afgifte toediening zou 

dan veel te groot worden. 

4. Slechte oplosbaarheid/ permeabiliteit 

2,5 punten per goede eigenschap 

 

 

1B Leg uit dat de schijnbare halfwaardetijd van een farmacon, bepaald aan de hand 

van bloedconcentraties na inname van een verlengde afgifte tablet, langer is dan 

bepaald na inname van een tablet die direct afgeeft. 
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Bij directe afgifte heb je opname van farmacon en daarna eliminatie. (5 punten) 

bij verlengde afgifte heb je opname farmacon en daarna eliminatie van het eerst deel dat is opgenomen 

en tegelijkertijd opname van een volgende fractie farmacon. Daardoor lijkt de eliminatie trager te 

gaan. 

Is ARLE..uiteindelijk lijkt de t1/2 van vertraagde afgifte dan langer te zijn.(5 punten) 

 

 

Methylfenidaat is beschikbaar in de vorm van immediate release (IR) tabletten en  

modified release (MR) tabletten. MethylfenidaatHCl Mylan Retard is een voorbeeld van 

een MR-tablet. Na inname wordt een bifasisch profiel van de afgifte van methylfenidaat 

gezien. 

 

 
1C Hoe komt het bifasische profiel en de verlengde afgifte uit de Methyl-fenidaatHCl 

Mylan Retard, tabletten met verlengde afgifte tot stand?  

De kern bestaat uit allerlei celluloses. Die zwellen op. Ook ethylcellulose…die lost niet op…mogelijk  zie 

je dit in de ontlasting. 

Het zal een matrixtablet zijn…waar farmacon oplost en via diffusie door de gelstructuur van de 

celluloses naar buiten gaat. Tevens zal de gelstructuur langzaam eroderen.(5 punten) 

Aan de buitenkant een deel voor immediate release…..aan de binnenkant een vertraagd afgifte 

compartiment.(5 punten) 

1D Een patiënt heeft klachten over bijwerkingen van MethylfenidaatHCl Mylan Retard, 

tabletten met verlengde afgifte® en heeft zelf besloten de tabletten te halveren. 

Kunnen deze tabletten worden gebroken zonder de retardfunctie aan te tasten? 

Motiveer het antwoord.  
Mogelijk kun je de tablet breken, matrix blijft intact (7,5),.de diffussieweg van farmacon wordt korter…de 

gelstructuur is kleiner en zal sneller eroderen..mogelijk komt er wel farmacon iets eerder vrij.(2,5)  

Indien bij opdracht 1c het antwoord OROS systeem is gegeven:  Nee, breken is niet mogelijk. Het 

semipermeabel membraan wordt gebroken, geen osmotische werking  retard functie wordt aangetast. 

VRAAG 2 

Hydrocortison is een veel gebruikt corticosteroïde. Er bestaan verschillende chemische 

vormen van zoals: hydrocortison, hydrocortisonacetaat en hydrocortison-

natriumsuccinaat (zie ook de gegevens in de bijlage).  
 

 

2A Welk van deze 3 chemische vormen van hydrocortison is het minst oplosbaar in 

water? Motiveer je antwoord.  
Hydrocortisonacetaat.  Door verestering met azijnzuur is de molecuul meer lipofiel geworden (tov de 

gewone hydrocortison). Verestering met een stof waardoor een lading in het molecuul wordt 

geïntroduceerd, leidt juist tot een beter oplosbaar stof (bv. Hydro.suc.Na)  

 

 

2B Van welk van deze 3 chemische vormen van hydrocortison is de oplosbaarheid 

afhankelijk van de pH? Leg uit bij welke pH de oplosbaarheid het hoogst/laagst is. 
Bij de Hydrocortisonsuccinaat-Na is de oplosbaarheid pH afhankelijk. Bij pH<pKa zal de oplosbaarheid 

het laagst zijn, doordat er hydrocortisonhemisuccinaat ontstaat.(niet meer geladen). 
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Het geregistreerde geneesmiddel Hydrocortison Teva 50 mg/ml® is een  poeder voor 

oplossing voor injectie. Het kan intraveneus, intramusculair en subcutaan worden 

toegediend. 

 

 

2C Welke van bovengenoemde chemische vorm van hydrocortison bevat dit 

geneesmiddel? Hoeveel mg van deze stof bevat 1 ml injectie vloeistof? 
Hydrocortisonsuccinaat-Na vorm, vanwege de wateroplosbaarheid. Als de injectie 50mg hydrocortison 

per ml bevat, komt dat overeen met 484,5/362,3 * 50 = 66,8mg Hydrocortisonsuccinaat  

 

 

2D Hydrocortison Teva 50 mg/ml® is een poeder. Leg uit waarom het farmacon als 

poeder is verwerkt. Betrek de structuur van het molecuul  in je antwoord. 

Vanwege hydrolyse van de ester kan er ontleding van de Hydrocortisonsuccinaat plaats vinden.  

Ester groep in het molecuul = RC=O 

             I   

               OR’  

 

2E Er is geen vloeibare toedieningsvorm voor oraal gebruik met hydrocortison 

beschikbaar. Is het mogelijk om Hydrocortison Teva 50 mg/ml® geschikt te maken 

voor een vloeibare orale toedieningsvorm? Motiveer je antwoord.  
Als een injectievloeistof oraal moet worden ingenomen is het van belang te weten of het farmacon kan 

worden geabsorbeerd vanuit het MDK. In dit geval wordt een hydrofiele ester van hydrocortison 

toegediend. Deze is hydrofieler, heeft een lading en is groter dan het hydrocortison zelf. De absorptie is 

waarschijnlijk minder dan hydrocortison. Maar de succunaat ester is instabiel. Het zou best kunnen dat 

de ester ontleedt of door esterases in het MDK wordt afgebroken tot hydorcortison, waarna het 

hydrocortison wordt opgenomen. Vanwege de korte houdbaarheid moet de drank steeds vers worden 

bereid. 

VRAAG 3 

Prograft® is een geneesmiddel uit de groep van geneesmiddelen die immuno-

suppresiva wordt genoemd. Een ml Prograft® concentraat voor oplossing voor infusie 

bevat 5 mg tacrolimus. 

 

 

3A Prograft® is een concentraat en moet voor toediening verdund worden. Waarmee 

moet het concentraat worden verdund? Verklaar je antwoord. 

Het wordt per intraveneus infuus toegediend; dat is te lezen uit de bijlage. Dus verdunnen met water voor 

injecties gesteriliseerd. Uit de concentratie na verdunnen en uit de bijlage is te zien dat volume minimaal 

20 ml en max 500 ml wordt. 

Infuus moet isotoon zijn. Dit kan door te verdunnen met steriele fys zout oplossing of steriele 5% glucose 

oplossing. In alkalisch milieu is tacrolimus niet stabiel. Maar zowel fys zout als glucose zijn niet alkalisch. 

Er is verder geen info in bijlagen opgenomen over eventuele onverenigbaarheid met glucose of zout. 

 

 

3B  Geef de functie van de hulpstoffen van het Prograft® concentraat. Wat gebeurt 

met het tacrolimus en de hulpstoffen als het concentraat wordt verdund? 

De gepolyoxyethyleerde en gehydrogeneerde ricinusolie is een oppervlakteactieve stof. 
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Watervrij ethanol is het oplosmiddel voor tacrolimus en waarschijnlijk ook voor de oppactieve stof. 

Bij het verdunnen met water zal GPRO micellen vormen waardoor het tacrolimus wordt gesolubiliseerd. 

De alcohol is dan waarschijnlijk niet meer nodig als oplosmiddel . 

 

 

3C Leg uit waarom tacrolimus onverenigbaar is met PVC plastics. 
Er treedt absorptie op van het tacrolimus aan het infusiemateriaal (waarschijnlijk aan de lipofiele ftalaten 

(=weekmakers)). Bovendien kunnen de in het PVC aanwezige ftalaten oplossen in de infusievloeistof. 

Deze stoffen zijn verdacht van carcinogeniteit. 

 

 

In het Noorderziekenhuis wordt Prograft® aan het bed van de patiënt bereid door de 

inhoud van een ampul toe te voegen aan een zak met geschikte infusievloeistof. Om 

fouten bij dit proces te voorkomen wil de ziekenhuisapotheker de verdunning voortaan 

in de apotheek laten bereiden. 

 

 

3D Leg uit aan welke voorwaarden de bereiding en bewaring van de verdunning 

moeten voldoen. Wat is de bewaartermijn van de oplossing voor infusie die in de 

apotheek is bereid? Motiveer het antwoord. 
Volgens de SPC is de verdunde oplossing 24 uur fysisch-chemisch stabiel. Na bereiden moet het dus 

binnen 24 uur aan de patient toegediend zijn. De verdunningen kunnen in de apotheek gemaakt worden 

onder (maximaal) productbeschermende maatregelen. Door de bereiding op deze manier uit te voeren 

kun je de microbiologische houdbaarheid. Maar in dit geval heeft dit weinig zin omdat omdat de fysisch-

chemische houdbaarheid maximaal 24 uur is. Dus vanaf moment bereiden tot het einde van de 

toediening is maximaal 24 uur. Het antwoord is dus, ja het kan als de oplossing maar binnen 24 h 

inloopt? Maximale producbescherming zou dan niet eens nodig zijn. Maar verdient uiteraard wel de 

voorkeur! 

VRAAG 4 

In het FNA is onderstaande basis voor dermatica opgenomen. 

Acidum sorbicum 119 mg 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 2,97 g 

Decylis oleas (Cetiol V) 3,96 g 

Kalii sorbas 89 mg 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 792 mg 

Aqua purificata ad 100 g 

 

 

4A Dit preparaat bevat een lipofiele en een hydrofiele fase. Welke stoffen horen bij 

de lipofiele en welke bij de hydrofiele fase? Is dit een o/w of w/o preparaat. 

Waarop baseer je dat? 
Tot de hydrofiele fase behoren: sorbinezuur, kaliumsorbaat en sorbitol oplossing 

Tot de hydrofobe fase: cetiol V en sorbinezuur 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B is een emulgator die zich op het grensvlak van de olie-

waterfase bevindt. 

Sorbinezuur lost zowel in waterfase als vetfase op. 
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Het produkt wordt een o/w preparaat; dit is te zien aan de sterke o/w emulgator in alcohol cetylicus et 

stearylicus emuls. 

Dit samen met het grote aandeel waterfase in de creme 

 

 

4B De grondstof alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B bestaat uit 2 stoffen. 

Welke functie hebben deze 2 stoffen? Waarom bestaat deze grondstof uit 2 

stoffen? 
De grondstof bestaat uit een mengsel van cetostearylalcohol ( is cetylalcohol + stearylalcohol) en 

natriumlaurylsulfaat. Deze stoffen vormen samen een mengfilmemulgator. Dat is een mengsel van een 

o/w (natriumlaurylsulfaat) en w/o (cetostearylalcohol) emulgator die samen een stabiele o/w emulsie 

vormen. 

De natriumlaurylsulfaat is een sterke o/w emulgator; cetostearylalcohol is een zwakke w/o emulgator; de 

emulgatoren gaan op grensvlak water/olie zitten en verlagen zo de oppervlaktespanning. 

De o/w emulgator gaat met de negatieve laurylsulfaatkop in de waterfase zitten.  De ladingen stoten 

elkaar af, waardoor gaten op grensvlak ontstaan. De hydrofiele kant van de cetostearylalcohol emulgator 

vult die gaten op, waardoor er een stabielere emulsie wordt gevormd.  

 

 

4C In een apotheek wordt per ongeluk alcohol cetylicus et stearilicus gebruikt in 

plaats van alcohol cetylicus et stearilicus emulsificans B. Wat is het gevolg voor 

bovenstaand preparaat? 
Alcohol cetylicus et stearilicus is een zwakke w/o emulgator. Met deze stof alleen krijg je geen o/w 

emulsie; maar in theorie een w/o emulsie. Maar vanwege de grote hoeveelheid water wat we hier 

hebben, zal er geen w/o emulsie gevormd kunnen worden maar een dun waterig preparaat met wat olie 

er bovenop. 

BIJLAGEN - tentamen MA103, 15 december 2017 
 

Oplosbaarheden geldend voor de bronnen 
'Clarke's Analysis' en de 'Europese 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%). 
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Tabel Osmotische waarden 
Farmacon NaCl equivalent Isotone-oplossingen 

Ascorbinezuur 0.18 5.94 % 

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 % 

Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat 0.40 2,77 % 

Natriumedetaat 0.23 4.44 % 

Natriummetabisulfiet 0.70 1.38 % 

Natriummonowaterstoffosfaatdihydraat 0.44 2,23 % 

Natriumwaterstofcarbonaat 0.65 1.39 % 

n.b. = niet bekend 

 
 

PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN VRAAG 1 
 

SmPC MethylfenidaatHCl Mylan Retard 54 mg® 

 
 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
Methylfenidaat HCl Mylan Retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifte  

 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Methylfenidaat HCl Mylan Retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Elke tablet met verlengde afgifte bevat een maximum van 36,9 mg sucrose.  

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.  
 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM  
Methylfenidaat HCl Mylan Retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifte  

 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

 
6.1. Lijst van hulpstoffen  

 
Tabletkern:  
Suiker (sucrose, maïszetmeel)  

Hypromellose  
Talk  

Ethylcellulose  
Hydroxypropylcellulose  

Triëthylcitraat  
Hypromellose acetaatsuccinaat  
Natriumcarmellose  

Microkristallijne cellulose  
Magnesiumstearaat  

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide  
Zoutzuur (pH-aanpassing)  
 

Tablet omhulsel:  
Polyvinyl alcohol  

Macrogol (3350)  
Talk  
Titaandioxide (E171)  

Rood ijzeroxide (E172)  
Zoutzuur (pH-aanpassing) 
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BIJLAGEN VRAAG 2 
 

gegevens van de hydrocortisonvormen   
 
 

Hydrocortisone 

C21H30O5=362.5 

Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp about 214°, with 

decomposition. A solution in dioxan is dextrorotatory. After 

90 days in an aqueous buffered solution about 20% is 

oxidized independently of the pH. 

 

 

 

Hydrocortisone Acetate  
C23H32O6=404.5 

Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp about 220°, with 

decomposition.  

It is very stable in aqueous buffered solutions. After 90 

days it was found that less than 0.1% had been 

hydolysed. 

 

 

 

Hydrocortisone Sodium Succinate  
C25H35NaO8=484.5 

Chemical Properties 

A white, hygroscopic, crystalline powder or amorphous 

solid. Mp 169.0° to 171.2°. Hydrocortisone sodium 

succinate, pKa 5.1. It is unstable in aqueous buffered 

solutions at a wide pH range. At pH 7, after 48 hours 

about 50% is hydrolyzed. 

 

 

 

 

SPC Hydrocortison Teva 50 mg/ml ® 
 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

Hydrocortison Teva 50 mg/ml, poeder voor oplossing voor injectie.  

 

3. FARMACEUTISCHE VORM  

Poeder voor oplossing voor injectie. Wit, kristallijn poeder. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening  

Na toevoeging van het oplosmiddel aan het poeder kan de oplossing worden toegediend via 

intraveneuze, subcutane of intramusculaire injectie. De oplossing voor injectie is een heldere, kleurloze 

oplossing, vrij van zichtbare deeltjes.  
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

 

6.1 Lijst van hulpstoffen  van de injectievloeistof na oplossen 

Natriumfosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat, water voor injectie (zie rubriek 6.5).  

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking  

Glazen flacon met butylrubber stop en aluminium sluiting. Hydrocortison Teva 50 mg/ml poeder voor 

oplossing voor injectie, 500 mg per flacon. Ampul met water voor injectie. 
 

 

BIJLAGEN VRAAG 3 
 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2017  - on line  
 
Tacrolimus Monohydrate 
C44H69NO12,H2O=822.0 

 

Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp 127° to 129°. 

Practically insoluble in water (1,82x10-2 

mg/l); soluble in methanol, ethanol, acetone, 

ethyl acetate, trichloromethane and 

diethylether; sparingly soluble in hexane and 

petroleum ether. 

 

SPC Prograft® 
 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  

Prograft 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie  

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 5 mg tacrolimus. Hulpstoffen met bekend effect: 

200 mg gepolyoxyethyleerde en gehydrogeneerde ricinusolie en 638 mg watervrije ethanol . 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM  

Concentraat voor oplossing voor infusie. Het concentraat is een heldere kleurloze oplossing 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS  

4.2 Dosering  

Indien de klinische toestand van de patiënt orale toediening niet toelaat, kan worden begonnen met 

intraveneuze toediening van 0,01 - 0,05 mg/kg/dag als 24-uurs continu infuus. 

 

4.3 Wijze van toediening  

Het concentraat dient uitsluitend na verdunning in een hiervoor geschikte vloeistof voor intraveneuze 

infusie te worden gebruikt. De concentratie van een oplossing voor infusie dient te vallen binnen een 

range van 0,004 – 0,100 mg/ml. Het totale volume van infusie gedurende een 24-uurs periode dient te 
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vallen binnen een range van 20 – 500 ml. De verdunde oplossing dient niet als bolus gegeven te worden 

(zie rubriek 6.6).  

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1 Lijst van hulpstoffen  

Gepolyoxyethyleerde en gehydrogeneerde ricinusoli 

Ethanol watervrij. 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid  

Bij verdunning mag dit geneesmiddel niet gemengd worden met andere geneesmiddelen behalve 

diegene vermeld in rubriek 6.6. Tacrolimus is onverenigbaar met PVC plastics. Slangen, naalden en alle 

andere hulpmiddelen die worden gebruikt om Prograft 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 

te bereiden en/of toe te dienen mogen geen PVC bevatten. Tacrolimus is in alkalisch milieu niet stabiel. 

Combinatie van gereconstitueerde Prograft 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie met 

andere geneesmiddelen die een uitgesproken alkaline oplossing vormen (bv. aciclovir, ganciclovir), 

dienen vermeden te worden. 

  

6.3 Houdbaarheid 2 jaar  

De chemische en fysische stabiliteit tijdens het gebruik werd aangetoond voor 24 uur bij 25°C. Vanuit 

microbiologisch standpunt dient het product direct te worden gebruikt. Indien het product niet direct 

wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de gehanteerde gebruikstermijn en de conditie 

voor toediening.  

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren  

Bewaar ampul in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren beneden 25°C. 

Voor de bewaarcondities na verdunning van het geneesmiddel, zie rubriek 6.3.  

 

 

BIJLAGEN VRAAG 4 

EUROPEESE PHARMACOPEE (on-line) 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 

 

DEFINITION 

Mixture of cetostearyl alcohol and sodium laurilsulfate. A suitable buffer may be added. 
 

Content: 

 — cetostearyl alcohol: minimum 80.0 per cent (anhydrous substance); 
 — sodium laurilsulfate: minimum 7.0 per cent (anhydrous substance). 
 

CHARACTERS 

Appearance White or pale yellow, waxy mass, plates, flakes or granules. 

Solubility Soluble in hot water giving an opalescent solution, practically insoluble in cold water, slightly 

soluble in ethanol (96 per cent). 

http://www.pharmacopoeia.co.uk.proxy.library.uu.nl/bp2014/ixbin/bp.cgi?id=1864&a=display&popup=y
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Alcohol cetylicus et stearylicus 

 

DEFINITION 

Mixture of solid aliphatic alcohols, mainly octadecan-1-ol (stearyl alcohol; C18H38O; Mr 270.5) and 
hexadecan-1-ol (cetyl alcohol; C16H34O; Mr 242.4), of animal or vegetable origin. 
Content: 

 — stearyl alcohol: minimum 40.0 per cent, 
 — sum of the contents of stearyl alcohol and cetyl alcohol: minimum 90.0 per cent. 
 

CHARACTERS 

Appearance 

White or pale yellow, wax-like mass, plates, flakes or granules. 
 

Solubility 

Practically insoluble in water, soluble in ethanol (96 per cent) and in light petroleum. When melted, it is 
miscible with fatty oils, with liquid paraffin and with melted wool fat. 

 
 

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 2017  - on line  

Sorbic Acid 
C6H8O2=112.1 

 

Chemical Properties 

A white or creamy-white crystalline powder. Mp 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. pKa 4.8. Log P (octanol/water), 1.3. 

 

Potassium Sorbate 

C6H7KO2=150.2 

Chemical Properties 

White or creamy-white crystals or powder. Mp 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. 

  


