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Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding'  blok FA-402-08 R, 15 december 2010 
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, 
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!  
 
Achter elke vraag staat het maximaal aantal punten wat kan worden behaald. Het tentamencijfer is het 
totaal aantal behaalde punten gedeeld door 19. 
 
Na afloop deze opgaven inleveren. 
VEEL SUCCES 
 
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. 

 
VRAAG 1 
 
Je gaat 30 g triamcinolonacetonidecreme 0,1% bereiden, uitgaande van de grondstoffen. De 
crème wordt gemaakt op basis van Cetomacrogolcreme FNA (cetomacrogolwas, decyloleaat, 
sorbinezuur sorbitoloplossing en water). De bereidingsruimte wordt beschouwd als een weinig 
bereidende apotheek. Je wilt in RiFaS snel opzoeken wat de te nemen veiligheidsmaatregelen 
zijn, en kijkt in de productentabel of de crème er al in staat, zodat je het advies meteen kunt zien. 
Je komt de producten A t/m D tegen in de tabel (zie bijlage). Geef per product aan of het advies 
bruikbaar is, waarom, en wat de eventuele problemen zijn met het overnemen van het advies. 
(20 ptn) 

A. Het is een recent advies voor een 2 uur bereidende apotheek. De afwijkende chargegrootte 
is geen probleem; het zal niet uitmaken voor een risicovollestof om van meer naar minder 
dan 10 g te verschuiven. Als voor 100 g van de crème geen veiligheidsmaatregelen nodig 
zijn, dan ook niet voor 30g. De afwijkende chargegrootte is dus geen probleem. Het is 
echter het advies voor het werken met de kant en klare crème waarin de eventueel 
risicovolle stoffen verdund aanwezig zijn, waardoor R-zinnen kunnen vervallen. De crème 
heeft zo te zien risicoklasse 1, terwijl de grondstoffen waarmee je gaat werken een hogere 
risicoklasse kunnen hebben (o.a. sorbinezuur). Het advies is dus niet bruikbaar. 

B. Het is geen recent advies; bij veranderde klassificatie van de grondstoffen zal het advies 
niet meer kloppen. Het is wel voor een 2 uur bereidende apotheek. Verder geldt hier 
hetzelfde als A, wat betreft de basiscreme. Je weet in ieder geval dat de risicoklasse van 
de te verwerken TCA-verwrijving meevalt (1). In de basis zelf zit echter mogelijk wel een 
risicovolle verbinding waar rekening mee gehouden moet worden (sorbinezuur). 

C. Ook dit is een recent advies voor een 2 uur bereidende apotheek, voor de juiste 
chargegrootte. De samenstelling van dit produkt kan echter niet kloppen, want in een TCA-
creme moet altijd de verwrijving (1=10) verwerkt worden, voor een goede verdeling. Uit D is 
echter al af te leiden dat TCA (1=10) tot risicoklasse 1 behoort (althans in oktober 2010). 
Het werkplekadvies blijft gehandhaafd vanwege de sorbinezuur die ook klasse 3 is, en de 
veiligheidsbril blijft nodig vanwege sobinezuur. Het huid-alert van de zuivere TCA vervalt 
echter, zodat handschoenen niet nodig zijn. 

D. De samenstelling van dit produkt is goed, voor bereiding uit grondstoffen, echter het advies 
stamt ook uit oktober, en is bedoeld voor een 8 uur bereidende apotheek. Controleer de 
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instelling van de vestiging (2 uur per dag) en druk opnieuw op de knop ‘bereken advies’. Uit 
de preparaten A t/m C (mits TCA 1=10 nog steeds klasse 1 is)  is echter al af te leiden wat 
het nieuw berekende advies voor een 2 uur bereidende apotheek zal zijn. Het produkt mag 
op een normale werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt worden, met veiligheidsbril 
(oogalert van sorbinezuur, vaste stof, risicoklasse 3, minder dan 10 g voor een 2 uur 
bereidende apotheek). Zwangerschapsbeleid is voor dit preparaat niet aan de orde. 

 
 
VRAAG 2 
 
ZOK-zalf is een dermaticum dat nog met enige regelmaat door de apotheek wordt bereid. De 
samenstelling is in de loop der jaren gewijzigd. Het oorspronkelijke voorschrift uit 1952  is 
hieronder weergegeven: 
 

Receptuur (oorspronkelijk) 

Zinci oxidum (90) 33 g 

Oleum Olivae 33 g 

Cera alba 1 g 

Solutio calcii hydroxidi FNA 33 g 

 ---- - 

 100 g 
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A Wat is de fysische vorm van de ZOK-zalf? Verklaar deze fysische vorm op basis van de 

functie van de bestanddelen. (10 ptn) 
 Zokzalf is een redelijk instabiele w/o emulsie. De emulsie wordt gevormd door de emulgator 

calciumoleaat. Deze emulgator ontstaat weer tijdens de bereiding uit kalkwater en oliezuur in 
de olie. Het zinkoxide is gesuspendeerd aanwezig. 

 
 
B Tegenwoordig wordt geen olijfolie meer gebruikt, maar arachide olie. De zalf is dan vaak te 

weinig stabiel. Geef een verklaring waarom de zalf niet stabiel is en hoe je dat zou kunnen 
verbeteren zonder toch weer olijfolie te gebruiken.  (10 ptn) 

 Om de emulgator te kunnen vormen is oliezuur nodig. Die stof zit als verontreiniging in de 
olijfolie of arachideolie. In olijfolie zit meer van deze verontreiniging. Hierdoor kan meer 
emulgator gevormd worden hetgeen een stabieler preparaat geeft. Wil je de zalf, gemaakt 
met arachideolie stabieler maken, kun je enkele druppels oliezuur toevoegen. Cera alba 1% 
zou ook de consistentie verbeteren. 

 
 
C Een arts wil graag salicylzuur toevoegen vanwege de keratolytische werking. Kan salicylzuur 

aan dit preparaat worden toegevoegd? Is het preparaat dan afleverbaar? Verklaar het 
antwoord. (10 ptn) 

 Salicylzuur in een preparaat brengen met hoge pH (kalkwater) leidt tot de vorming van 
salicylaat, hetgeen onwerkzaam is. 

 Ook kalkwater reageert met zuur, (zuur base reactie) waardoor er mogelijk minder 
calciumoleaat wordt gevormd. 

 
D Bij aflevering van ZOK-zalf in een pot, wordt in het FNA-commentaar van deze bereiding 

geadviseerd, om de inlage in het deksel te verwijderen. Wat zou de reden hiervan kunnen 
zijn? (10 ptn) 

 Door het breken van de instabiele w/o-zalf, die in een pot verpakt moet worden, scheidt zich 
aan de bovenkant een waterlaag af. Deze  kan makkelijk verdampen en condenseert in de 
deksel. Deze waterlaag is niet geconserveerd en was die het wel, zou het conserveermiddel 
in de zalf achterblijven…gecondenseerd waterlaagje is goede voedingsbodem.  

 
E De ZOK-zalf is microbiologisch gezien kwetsbaar. Verklaar dit. Wat kun je eraan doen om de 

microbiologische stabiliteit te verhogen? Geef hierbij een duidelijke en volledige motivatie. 
 (10 ptn) 
 Waterhoudend en niet geconserveerd preparaat. De gangbare conserveermiddelen als 

sorbinezuur, MOB, zijn niet toepasbaar vanwege pH en/of logP. 
 Glycerol, propyleenglycol zouden in theorie kunnen. Echter de hoeveelheden van deze 

stoffen worden in mindering gebracht op de waterfase en dit is kalkwater. Deze hoeveelheid 
is nodig voor de emulgatorvorming…dus dit preparaat is waarschijnlijk niet te conserveren . 

 
 
 
VRAAG 3 
 
In een apotheek wordt een recept aangeboden voor atropine-oogdruppels 0,25%. In het FNA 
staat onderstaande voorschrift. 
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Atropine-oogdruppels 0,25% 

Atropini sulfas  250 mg  250 mg  

Acidum boricum     2    g     -   

Benzalkonii chloridum   10 mg     -   

Dinatrii edetas 100 mg     -   

Solutio benzalkonii et acidi borici FNA  -   ad 100  ml  

Aqua purificata  ad 100  ml      -    

 
 
A   Atropinesulfaat is tijdelijk niet leverbaar. Atropine wel. Is het mogelijk met atropine een 

afleverbare oogdruppel te bereiden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, geef een globale 
formulering met motivatie. (10ptn) 

 Volgens de literatuur (IM) geef je atropinesulfaat in oogdruppels. 
   Atropine base met pKa 9.9 zou bij pH 7,7 al oplosbaar zijn. Atropine base en boorzuur 

geeft mogelijk niet een voldoende lage pH om atropine te kunnen oplossen. Uit Atropine en 
zwavelzuur zou je atropinesulfaat kunnen maken. Verder dezelfde samenstelling. 1 mol 
zwavelzuur en 2 molen atropine. Dan zal de pH in elk geval zuur (lager dan 6 ) zijn. 

 Denk ook aan isotonie. 
  
 Atropine is  1 in 455 oplosbaar in water. Zou je dezelfde hoeveelheid atropine als 

atropinesulfaat nemen (wat fout is) kan het niet oplossen.  
 Reken je om  dan kom je uit op 208 mg atropine. Zouden er verder geen andere stoffen in 

oplossing gebracht moeten worden, zou het misschien kunnen. Nu wordt ook nog 2% 
boorzuur opgelost . Of atropine dan nog zou oplossen is niet duidelijk. Verder zal de pH 
natuurlijk veel hoger zijn dan die van atopinesulfaat…dan moet er weer extra zuur bij. 

 Denk ook aan isotonie. 
 
 Aan een suspensie kan mogelijk ook gedacht worden met atropinebase. Maar dan letten op 

suspendeermiddel en uiteraard pH. 
 Denk ook aan isotonie. 
 
 
 
B  Hoeveel atropinesulfaat zou afgewogen moeten worden indien in het IM de volgende 

dosering vermeld staat: atropine oculair (als sulfaat-1-water): 2,5 mg/ml ? (10 ptn) 
250 * 694.8/289,4 *1/2= 300,1 mg 

 
C  Per abuis wordt borax gebruikt in plaats van boorzuur. Welke consequenties heeft dit voor 

het preparaat. Onderbouw je antwoord. 
 Afgezien van het feit dat een verkeerde grondstof is gebruikt, is het een afleverbaar 

preparaat? (10 ptn) 
 Met borax ipv boorzuur gaat de pH aanzienlijk omhoog, richting 9. Dan zal de atropinebase 

gaan neerslaan. pKa 9,9 
 Bovendien zal de osmotische waarde anders zijn. Die zal nu lager zijn dan met boorzuur. 
 Het preparaat is niet afleverbaar, op grond van osmose nog wel, maar een 

suspensieoogdruppel zonder de juiste hulpstoffen voor de fysische stabiliteit is niet 
acceptabel. 
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D  Een apotheek waar bovenstaande oogdruppels moeten worden afgeleverd beschikt over 

een LAF-kast, een zuurkast en een stofafzuigkast.  De apotheek heeft geen autoclaaf. 
RIFAS aspecten worden hier buiten beschouwing gelaten. Op welke manier moeten de 
atropine-oogdruppels in deze apotheek bereid worden, zodat aflevering mogelijk is. Beschrijf 
de omstandigheden en de bereidingswijze kort. (10 ptn) 

 Er kan onder aseptische omstandigheden in de LAFkast (ruimte A) bereid worden gevolgd 
door 30 minuten 100 graden naverwarmen.. 

  
 
E Om een langere contacttijd met het oog te krijgen schrijft de arts een oogzalf met 0,25% 

atropine  voor, die voor de nacht toegepast moet worden. 
 Het informatorium of (ex)FNA geeft geen informatie over atropine in oogzalven. 
 De apotheker komt in buitenlandse literatuur zowel oogzalven met atropine als met 

atropinesulfaat tegen. Beide grondstoffen zijn leverbaar. 
 Welke van beide grondstoffen zou jij aan de apotheker adviseren en geef de bijbehorende 

samenstelling van de te bereiden oogzalf. Motiveer je keuze. (10 ptn) 
 Atropinebase afwrijven met oculentum simplex; of het oplost weet je niet zeker. 
 Famacon lost 1 in 1 op in chloroform maar de log P is niet zooo hoog. 
 
 Atropinesulfaat kun je ook in oculentum simplex verwerken. Aangezien de grondstof een 

zout is en kristallijn ,heeft een emulsieoogzalf sterk de voorkeur. 
 
 
 
 

 

VRAAG 4 
 
Een arts schrijft aan de heer Huntjens  40 colchicinecapsules 1 mg voor. 
 
In het FNA is een vervallen voorschrift opgenomen van colchicine 0,5 mg. 
 

Colchicinecapsules 0,5 mg (vervallen) 

Colchicinum 0,54 mg 

Cellulosum microcristallinum qs 

Methyleni chloridum qs 

Capsule  
 

 

Reden van vervallen 
Niet meer in het FNA opgenomen omdat er een (geregistreerd) geneesmiddel in de handel is. 
 

 
Omdat de capsules tijdelijk niet leverbaar zijn moet de apotheker ze zelf maken. 
 
 
A Verklaar waarom in het vervallen voorschrift 0,54 mg colchicine wordt afgewogen ipv de 
 gedeclareerde hoeveelheid  van 0,5 mg per capsule. (10 ptn) 
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 De grondstof bevat 8% onzuiverheden in de vorm van ethylacetaat en water (zie 
 farmacopee) 
 
 
B Omdat het FNA voorschrift vervallen is, wil de apotheker nu zelf uitrekenen hoeveel 

colchicine hij per capsule moet verwerken. Welke hoeveelheid van colchicine moet worden 
afgewogen per capsule indien capsules met 1 mg colchicine moeten worden afgeleverd. (10 
ptn) 

 Het FNA voorschrift is vervallen en dus niet meer bijgehouden door het FNA. 
 De grondstofsamenstelling kan inmiddels veranderd zijn…het analysecertificaat moet 

geraadpleegd worden. 
 Volgens analysecertificaat 5,5% onzuiverheid= 1,055 mg colchicine per capsule 
 
 
C Wat is de functie van de hulpstof methyleenchloride en waarom wordt in deze bereiding 
 methyleenchloride en geen andere vergelijkbare hulpstof gebruikt? Motiveer duidelijk en 
 volledig het antwoord . (10 ptn) 
 Methyleenchloride wordt gebruikt om colchicine op te lossen (bereiding: oplosmethode); de 
 eigenschappen van het oplosmiddel moeten zijn: 
 Stof goed in oplosbaar 
 Oplosmiddel vluchtig 
 Oplosmiddel niet toxisch 
 Drager mag niet oplossen in oplosmiddel 
 Oplosmiddel intert 
 De andere oplosmiddelen voldoen niet aan alle eigenschappen 
 
D Welke hoeveelheid methyleenchloride moet ongeveer worden gebruikt bij de bereiding van 
 40 colchicinecapsules 1 mg, en waarom juist deze hoeveelheid? (10 ptn) 
 Op grond van oplosbaarheid is minimaal voor 40 mg colchine (in het slechtst oplosbare 
 geval) 400 mg methyleenchloride nodig. Dit is onvoldoende om het dragermateriaal 
 voldoende te bevochtigen. Dus voor dit laatste enkele ml meer. 
 
 
E Colchicine is een heel slecht stromend farmacon. Is het zinvol om een glijmiddel aan deze 
 capsules toe te voegen? Zo nee waarom niet, zo ja welk glijmiddel is eerste keus? (10 ptn) 
 Nee, niet zinvol…het farmacon wordt opgelost en als een laagje neergeslagen op de avicel. 
 Je merkt zo niks van glijeigenschappen. 
 
 
F De cellulose microkristallinum is op. Kan voor deze bereiding ook lactose (180) worden 
 gebruikt? Verklaar het antwoord. (10 ptn) 
 Colchicine heeft geen primair amine…dus met lactose als vulstof kunnen de capsules ook 
 bereid worden. 
 
 
G In het vervallen FNA voorschrift wordt aanbevolen na elke bereiding een semi-
 kwantitatieve analyse uit te voeren.  Wat wordt bedoeld met een semi-kwantitatieve 
 analyse (Niet alleen letterlijke vertaling van semi-kwantitatief geven!)?  
 Waarom zou dat zijn? (10 ptn) 
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 Een analysemethode waarbij het niet exact om een gehalte gaat maar waarbij een indicatie 
 van het gehalte moet worden  verkregen. Bij deze bereiding wordt dit aanbevolen omdat een 
 10 voudige rekenfout in de colchicine al dodelijk kan zijn. 
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BIJLAGEN         01/2008:0758 

 

A. Triamcinolonacetonide crème 0,1% FNA 
100 G, chargenummer 2-12-2010xx, chargedatum 2-12-2010, handmatig toegevoegd op 02/12/2010 13:26:52. 

Samenstelling per 100 G (toelichting) 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

1 454516 TRIAC1 CREMOR TRIAMCINOLONI ACETONIDI 1MG/G [1]   100 G     
 

Risico inventarisatie V3 van 09/12/2010 09:29:01  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Weinig bereidend (maximaal 2 uur per dag).   

werkplek Dit product mag op een werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt worden.   

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert Geen waarschuwing.   

oogalert Geen waarschuwing.   

Bereken advies 

Per bestanddeel: werkplek en persoonlijke bescherming (toelichting) 
Het product bevat geen bestanddelen met gevaarsklasse groter dan 1. 

 

B. Triamcinolonacetonide crème 0,1% FNA 
100 G, chargenummer 2-10-2010jb, chargedatum 2-10-2010, handmatig toegevoegd op 02/10/2010 13:26:52. 

Samenstelling per 100 G (toelichting) 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

1 264105 TRIAGA TRIAMCINOLONI ACETONIDUM C AM OR TRIT 1=10 MICRON [1]   1 G     
2 457590 CETOC CETOMACROGOLCREME FNA [1]   99 G     

 

Risico inventarisatie V3 van 02/10/2010 13:27:37  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Weinig bereidend (maximaal 2 uur per dag).   

werkplek Dit product mag op een werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt worden.   

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert Geen waarschuwing.   

oogalert Geen waarschuwing.   

Bereken advies 

Het product bevat geen bestanddelen met gevaarsklasse groter dan 1. 
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C. Triam  
30 G, chargenummer Triam HHHHH, chargedatum 031210, handmatig toegevoegd op 03/12/2010 14:49:30. 
Klik hier om de algemene gegevens te wijzigen. 

Samenstelling per 30 G (toelichting) 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

2 455725 TRIAGA TRIAMCINOLONI ACETONIDUM MICRONISAT [3]   
  H  schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. (R20/21/22) 
  HO  irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. (R36/37/38) 
(klik hier om de samenstelling te tonen) 

 

 30 MG     

3 246069 ACIDGS ACIDUM SORBICUM  
sorbinezuur [3]     

 

 66.7 MG    

4 248606 CERAGC CERA CETOMACROGOLIS EMULSIFICANS  5 G    
5 248673 DECYVO DECYLIS OLEAS  6.67 G    
6 604305 SORBV7 SORBITOLUM 70 PER CENTUM CRISTALLISABILE  1.33 G    
7 247278 AQUAVP AQUA PURIFICATA [1]   20 G     

 

Risico inventarisatie V3 van 09/12/2010 10:50:53  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Weinig bereidend (maximaal 2 uur per dag).   

werkplek Dit product mag op een werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt worden.   

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert LET OP: Er zijn huidbeschermende maatregelen nodig. Huidblootstelling en -beheersing 

oogalert LET OP: Gebruik een veiligheidsbril.   

Bereken advies 

Per bestanddeel: werkplek en persoonlijke bescherming (toelichting) 

bestanddeel hoeveelheid verschijningsvorm klasse werkplek apf 

TRIAMCINOLONI ACETONIDUM MICRONISAT 0.03 G vaste stof, kristallijn 3 geen ventilatie geen 

SORBINEZUUR 0.0667 G vaste stof, kristallijn 3 geen ventilatie geen 
 

 

D. Triam HHHHH 
30 G, chargenummer Triam HHHHH, chargedatum 031010, handmatig toegevoegd op 03/10/2010 14:49:30. 
Klik hier om de algemene gegevens te wijzigen. 

Samenstelling per 30 G (toelichting) 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

1 264105 TRIAGA TRIAMCINOLONI ACETONIDUM C AM OR TRIT 1=10 MICRON 
[1]  

 0.3 G     

2 246069 ACIDGS ACIDUM SORBICUM  
sorbinezuur [3]   

  O  irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. (R36/37) 

  
  

 66.7 MG    

3 248606 CERAGC CERA CETOMACROGOLIS EMULSIFICANS  5 G    
4 248673 DECYVO DECYLIS OLEAS  6.67 G    
5 604305 SORBV7 SORBITOLUM 70 PER CENTUM CRISTALLISABILE  1.33 G    
6 247278 AQUAVP AQUA PURIFICATA [1]   20 G     

 

http://www.rifas.nl/documentatie/rl_huid.pdf
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Risico inventarisatie V3 van 09/12/2010 09:47:26  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Bereidend (maximaal 8 uur per dag).   

werkplek Maak dit product in de afzuigkast (zie CBV).   

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert Geen waarschuwing.   

oogalert LET OP: Gebruik een veiligheidsbril.   

Bereken advies 

Per bestanddeel: werkplek en persoonlijke bescherming (toelichting) 

bestanddeel hoeveelheid verschijningsvorm klasse werkplek apf 

SORBINEZUUR 0.0667 G vaste stof, kristallijn 3 afzuigkast (zie CBV) geen 
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Uit Clarke’s Analysis of drugs and poisons: 

 
Atropine 
(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°.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.  
 
Sterilised by autoclaving. 
 
Dissociation Constant. 
pKa9.9 (20°). 
 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 1.8. 

 
 
 

Uit Europese Farmacopee:  

 
BORAX 

Borax 
Na2B4O7,10H2O 

Mr 381.4 
DEFINITION 
Disodium tetraborate decahydrate. 
Content: 99.0 per cent to 103.0 per cent of Na2B4O7,10H2O. 
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CHARACTERS 
Appearance: white, crystalline powder, colourless crystals or crystalline masses, efflorescent. 
Solubility: soluble in water, very soluble in boiling water, freely soluble in glycerol. 
 
Iso-osm conc : 2,6% 
 
 
 

Uit Europese Farmacopee : 

BORIC ACID 
Acidum boricum 

H3BO3  
Mr 61.8 

[10043-35-3] 
DEFINITION 
Content: 99.0 per cent to 100.5 per cent. 
CHARACTERS 
Appearance: ►white or almost white, crystalline powder, colourless, shiny plates greasy to the touch, or white or 
almost white◄ crystals. 
Solubility: soluble in water and in ethanol (96 per cent), freely soluble in boiling water and in glycerol (85 per cent). 
 
Iso-osm conc: 1,9% 
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Uit Europese Farmacopee 

 
Colchicinum 

 

 
C22H25NO6 

Mr 399.4 

[64-86-8] 

DEFINITION 

(-)-N-[(7S,12aS)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide. 

Content: 97.0 per cent to 102.0 per cent (anhydrous substance). 

CHARACTERS 

Appearance: yellowish-white, amorphous or crystalline powder. 

Solubility: very soluble in water, rapidly recrystallising from concentrated solutions as the sesquihydrate, 

freely soluble in alcohol, practically insoluble in cyclohexane; freely soluble in methylene chloride. 

IDENTIFICATION 

First identification: B. 

Second identification: A, C, D. 

A. Dissolve 5 mg in alcohol R and dilute to 100.0 ml with the same solvent. Dilute 5.0 ml of the solution to 

25.0 ml with alcohol R. Examined between 230 nm and 400 nm (2.2.25), the solution shows 2 absorption 

maxima, at 243 nm and 350 nm. The ratio of the absorbance measured at 243 nm to that measured at 

350 nm is 1.7 to 1.9. 

B. Infrared absorption spectrophotometry (2.2.24). 

Preparation: discs of potassium bromide R. 

Comparison: colchicine CRS . 

C. To 0.5 ml of solution S (see Tests) add 0.5 ml of dilute hydrochloric acid R and 0.15 ml of ferric chloride 

solution R1. The solution is yellow and becomes dark green on boiling for 30 s. Cool, add 2 ml of methylene 

chloride R and shake. The organic layer is greenish-yellow. 

D. Dissolve about 30 mg in 1 ml of alcohol R and add 0.15 ml of ferric chloride solution R1. A brownish-red colour 

develops. 

TESTS 

Solution S. Dissolve 0.10 g in water R and dilute to 20 ml with the same solvent. 

Appearance of solution. Solution S is clear (2.2.1) and not more intensely coloured than reference 

solution GY3 (2.2.2, Method II). 
Acidity or alkalinity. To 10 ml of solution S add 0.1 ml of bromothymol blue solution R1. Either the solution 

does not change colour or it becomes green. Not more than 0.1 ml of 0.01 M sodium hydroxide is required to 

change the colour of the indicator to blue. 
Specific optical rotation (2.2.7): − 235 to − 250 (anhydrous substance). 

Dissolve 50.0 mg in alcohol R and dilute to 10.0 ml with the same solvent. 

Related substances. Liquid chromatography (2.2.29). 

Test solution. Dissolve 20.0 mg of the substance to be examined in a mixture of equal volumes of 

methanol R and water R and dilute to 20.0 ml with the same mixture of solvents. 
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Reference solution (a). Dissolve 20.0 mg of colchicine for system suitability CRS in a mixture of equal volumes 

of methanol R and water R and dilute to 20.0 ml with the same mixture of solvents. 

Reference solution (b). Dilute 1.0 ml of the test solution to 100.0 ml with a mixture of equal volumes of 

methanol R and water R. 

Reference solution (c). Dilute 1 ml of reference solution (b) to 20.0 ml with a mixture of equal volumes of 

methanol R and water R. 

Column: 

—  size: l = 0.25 m, Ø = 4.6 mm, 

—  stationary phase: octylsilyl silica gel for chromatography R1 (5 µm). 

Mobile phase: mix 450 volumes of a 6.8 g/l solution of potassium dihydrogen phosphate R and 530 volumes of 

methanol R. After cooling to room temperature, adjust the volume to 1000 ml with methanol R. Adjust the 

apparent pH to 5.5 with dilute phosphoric acid R. 

Flow rate: 1 ml/min. 

Detection: spectrophotometer at 254 nm. 

Injection: 20 µl. 

Run time: 3 times the retention time of colchicine.  

Relative retention with reference to colchicine (retention time = about 7 min): impurity D = about 0.4; 

impurity E = about 0.7; impurity B = about 0.8; impurity A = about 0.94; impurity C = about 1.2.  

System suitability: reference solution (a): 

Peak-to-valley ratio: minimum 2, where HP = height above the baseline of the peak due to impurity A and 

HV = height above the baseline of the lowest point of the curve separating this peak from the peak due to 

colchicine.  

Limits: 

—  impurity A: not more than 3.5 times the area of the principal peak in the chromatogram obtained with 

reference solution (b) (3.5 per cent), 

—  any other impurity: not more than the area of the principal peak in the chromatogram obtained with 

reference solution (b) (1 per cent), 

—  total: not more than 5 times the area of the principal peak in the chromatogram obtained with reference 

solution (b) (5 per cent),  

—  disregard limit: area of the principal peak in the chromatogram obtained with reference solution (c) 

(0.05 per cent). 
Colchiceine: maximum 0.2 per cent.  

Dissolve 50 mg in water R and dilute to 5 ml with the same solvent. Add 0.1 ml of ferric chloride solution R1. 

The solution is not more intensely coloured than a mixture of 1 ml of red primary solution, 2 ml of yellow 

primary solution and 2 ml of blue primary solution (2.2.2, Method II). 
Chloroform (2.4.24): maximum 500 ppm. 

Ethyl acetate (2.4.24): maximum 6.0 per cent m/m. 

Water (2.5.12): maximum 2.0 per cent, determined on 0.500 g.  

Sulphated ash (2.4.14): maximum 0.1 per cent, determined on 0.5 g. 
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Solubility. In statements of solubility in the Characters section, the terms used have the following 

significance, referred to a temperature between 15 °C and 25 °C. 
 

Descriptive term Approximate volume of solvent in millilitres 

per gram of solute 

Very soluble less than 1     

Freely soluble from 1 to 10 

Soluble from 10 to 30 

Sparingly soluble from 30 to 100 

Slightly soluble from 100 to 1000 

Very slightly soluble from 1000 to 10 000 

Practically insoluble more than     10 000 

The term ‘partly soluble’ is used to describe a mixture where only some of the components dissolve. The 

term ‘miscible’ is used to describe a liquid that is miscible in all proportions with the stated solvent. 
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Artikel 

: 

Colchicinum  

 

Chargenummer:07A26-B02-517424  

 

Artikelnummer:S108691  

 

Monografie 

: 

Ph.Eur. 5.6  

Niet te gebruiken na: 2012-januari  

 

Conclusie :Product voldoet aan vastgestelde specificaties  

 

Omschrijving Resultaat Eis Eenheid Keurmethode/ Opmerking 

Uiterlijk C Geelwit poeder -- -- 

 

Identiteit B C Conform -- IR-spectrum 

 

Uiterlijk van de 

oplossing 
C Helder / <=GG3 -- 0,5% m/v 

 

Zuur / alkali C Conform -- -- 

 

Specifieke rotatie -245 -235 - -250 Â° 0,5%m/V EtOH, water- en EtAc-vrij 

 

Verwante stoffen C Conform -- HPLC 

 

ColchiceÃ¯ne C Conform -- -- 

 

Chloroform C <=500 ppm -- 

 

Ethylacetaat 4,7 <= 6,0 % GC 

 

Water (Karl 

Fischer) 
0,8 <=2,0 % -- 

 

Sulfaatas C <=0,1 % -- 

 

Gehalte Colchicine 98,1 97,0 - 102,0 % m/m Water- en EtAc-vrij 
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C = Conform 

Spruyt hillen bv 

Tinbergenlaan 1 

3401 MT lJsselstein 

Postbus 46 

3400 AA lJsselstein  
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: Victoria Garcia  
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Datum : 2008-06-20  
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 Tabel 1. Vulwaarde in ml (Capsugel, Lilly, Scherer, Capsicard).  

  

aantal  Capsulemaat 

  

        

   00  0  1  2  3 

 20  18  12       

 30  28  19  14 11   

 50  46  31  23  18  13 

 60  55  38  28  22  16 

 90  83  56  42  33  24 

 100  92  63  47  37  27 

  
 

 

 


