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Aanvullende schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 
blok FA-402, 21 april 2011 
 
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. 

 
 
VRAAG 1  
Onderstaande voorschrift voor dexamethasonoogdruppels is opgenomen in het 
FNA.  
 

Dexamethasonoogdruppels 0,1% (als dinatriumfosfaat) oogdruppels 

Augustus 2009 (in FNA sinds 1985) 

 

Receptuur 

Dexamethasoni natrii phosphas qs  qs  

Acidum boricum 1,6 g -   

Benzalkonii chloridum 10 mg -   

Borax 500 mg 500 mg 

Dinatrii edetas 100 mg -   

Solutio benzalkonii et acidi borici FNA -   80 ml 

Solutio benzalkonii 0,1 mg/ml FNA -   ad 100 ml 

Aqua purificata  

 

ad 100 ml -   

 

 

Bereiding 

Zie LNA-procedure Oogdruppels, bereiding geconserveerde oogdruppels (F04-3). 

 Oplossen onder zacht verwarmen, van het borax in - per 100 ml te bereiden 

oogdruppels - 80 ml boorzuur-benzalkoniumoplossing en 20 ml 

benzalkoniumbasisoplossing.  

 Oplossen van het dexamethasondinatriumfosfaat in bovengenoemd mengsel.  

 Filtreren door een membraanfilter ≤ 1,2 μm.  

 Uitvullen in patiëntverpakking.  

 Steriliseren 15 min bij 121 °C.  
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Bewaring 

 oogdruppelflacon, 24 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer   

 

Binnen bovenstaande termijn, na aanbreken: 

 oogdruppelflacon, 1 maand; beneden 25 °C, niet in de vriezer    

 

Kwaliteitseisen 

Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 

Steriliteit: zie Ph.Eur., hoofdstuk 2.6.1. 

Uiterlijk van de oplossing: de oplossing is helder, nagenoeg vrij van deeltjes en kleurloos. 

Maximaal volume: 10 ml. 

pH: 6,6 - 7,8. 

Chemische zuiverheid: totaal verwante verbindingen ≤ 4%. 

  
De oogdruppels worden meestal bereid door de centrale bereidingsapotheek 

maar zijn momenteel niet leverbaar omdat de autoclaaf defect is. Een openbaar 

apotheker besluit nu de oogdruppels zelf te gaan bereiden.  

 

In de apotheek waar de oogdruppels bereid zullen worden wordt gemiddeld 2 uur per dag 

bereid. Aan apparatuur is er o.a. ter beschikking: computer met weegapplicatie, zuurkast, 

stofafzuigkast met HEPA-filter, cross-flow LAF-kast, rotor-statormenger, autoclaaf, en 

natuurlijk zijn er ook persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

 

1A Geef aan wat het advies van RiFaS zal zijn voor de bereiding van dit preparaat in deze 

apotheek. Laat daarbij zien hoe dit advies tot stand gekomen is. Wees zo concreet 

mogelijk in het antwoord, toegespitst op deze casus. 

a. Er worden 2 risicovolle stoffen verwerkt: dexamethasondinatriumfosfaat 

(klasse 3, vaste stof) en boorzuur (klasse 4, al opgelost in de basisoplossing). De 

RiFaS adviezen zijn gebaseerd op boorzuuroplossing, de stof met de hoogste 

risico-klasse. Boorzuur heeft een CMR-alert (evenals borax natuurlijk) naast het 

H-alert, dexamethasondinatriumfosfaat alleen een H-alert. De hoeveelheid van de 

klasse 4 vloeistof is meer dan 10 g (overmaat), maar deze hoeveelheid wordt niet 

meegenomen in het advies. De best aanwezige ventilatiemaatregel is van type 3, 

de stofafzuigkast met HEPA-filter, geschikt voor vaste stoffen en aërosolen. Het 

is een 2 uur per dag bereidende apotheek. 

RiFaS zal conform het werkplekadvies van de KNMP-kennisbank aangeven dat 

de in deze apotheek de afzuigkast gebruikt moet worden (type 3 ventilatie) met 

adembescherming APF≥10 of 20 (max. 1,5 resp. 3 uur per dag), met CMR-alert 

(zwangerscapsbeleid) en handschoenen. RiFaS houdt geen rekening met de 

bescherming van het produkt zelf. 
 

1B  Wat is je advies voor de bereiding van deze oogdruppels in deze apotheek, wel/niet 

bereiden? Zo ja, onder welke omstandigheden? Indien niet, waarom? Baseer hierbij je 

antwoord op de huidige ARBO-adviezen.   
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b.Het gaat in dit geval om een steriel af te leveren produkt, dat geautoclaveerd 

kan worden in de uiteindelijke verpakking. Aseptisch werken in de LAF-kast, is 

voor de kwaliteit van het produkt niet nodig, en voor de bescherming van de 

bereider ongewenst (nog ongunstiger dan werkplek type 4)! De stofafzuigkast zal 

echter niet in een aparte ruimte staan, waar de steriel af te leveren produkten 

bereid worden. De uitgangsbesmetting van oogdruppels zal bij bereiding in de 

gewone recepteerruimte mogelijk te hoog zijn om de steriliteit van het produkt na 

autoclaveren te kunnen garanderen. Ook al is de klasse 4 stof als vloeistof 

aanwezig, volgens het werkplekadvies van de kennisbank wordt ook voor een 2 

uur bereidende apotheek als slechts een ventilatiemaatregel 4 mogelijk is, ook 

voor vloeibare risicovolle klasse 4 stoffen, aangeraden de bereiding niet uit te 

voeren. 

Ook voor de bescherming van de bereider is zelfs de stofafzuigkast (in 

combinatie met mondneusmasker APF > 10 of 20 en tijdsmaximering), 

handschoenen en evt. ook nog een veiligheidsbril) geen optimale werkplek. Dus: 

niet bereiden: zoeken naar een compromis voor een handelsprodukt (in overleg 

met de voorschrijver), of uitbesteden aan een andere apotheek met 

veiligheidswerkbank. 

Alleen bij hoge uitzondering zou te overwegen zijn de bereiding op de gewone 

werkbank in de ‘steriele ruimte’ uit te voeren met de 

boorzuurbenzalkoniumoplossing, met op z’n minst bovengenoemde, en 

handschoenen en dan autoclaveren. Echter niet door een assistente die zwanger is 

of kinderwens heeft. 

Echter: er zijn handelspreparaten ter beschikking van prednisolon 

dinatriumfosfaat. In de apotheek zal het waarschijnlijk lukken, zonodig na 

overleg met de arts, om een handelspreparaat af te leveren.  
 

1C In dezelfde apotheek moeten ook niet geconserveerde 0,1 % dexamethason-

oogdruppels worden bereid. Geef de samenstelling van niet geconserveerde 

dexamethasonoogdruppels. Moet de bereidingswijze aangepast worden? Motiveer het 

antwoord. 

c. Als de druppels niet geconserveerd mogen worden, dan is de 

samenstelling uit de linker kolom nodig, zonder benzalkoniumchloride. 

Dinatriumedetaat blijft erin, want volgens de bijlagen kan dinatriumedetaat 

het farmacon beschermen tegen oxidatie. 

Er moet nu met de vaste stof boorzuur (klasse 4) gewerkt worden, met 

strengere eisen aan de werkplek en beschermingsmaatregelen; zie boven. 

Dat is in deze apotheek dus niet veilig uit te voeren; veiligheidswerkbank 

nodig. Het oplosmiddel is aqua purificata. Er moet uitgevuld worden in 

redipac’s. Deze hebben na openen een houdbaarheid van 24 uur. Ongeopend 

is de houdbaarheid van redipac’s geringer dan in oogdruppelflacons, door 

waterverdamping door de verpakking (1 jaar max.). 

 

 

1D In de centrale bereidingsapotheek waar de autoclaaf defect is en er geen andere 

mogelijkheid is de oogdruppels na te steriliseren in de verpakking , wil men de 

oogdruppels toch weer gaan bereiden. Geef aan wat er moet veranderen in het 
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voorschrift (samenstelling, bereidingswijze en houdbaarheid) van de geconserveerde en 

de niet geconserveerde oogdruppels om deze toch te kunnen afleveren.  

 

d. In dat geval moet de bereiding aseptisch uitgevoerd worden, in een 

veiligheidswerkbank. Voor de ongeconserveerde druppel, met vaste 

boorzuur, is dan ook adembescherming met APF>10 of 20 (max 1,5 uur resp 

3 uur) nodig. Er wordt gebruik gemaakt van steriel water voor injecties, of 

steriel aqua purificata. Er wordt gefiltreerd door een steriel membraanfilter 

van 0,2 micrometer. De houdbaarheid van de geconserveerde druppels zal 

hooguit 1 maand na bereiden zijn,in de koelkast bewaard, van de niet 

geconserveerde maximaal 24 uur na bereiden, tenzij ze meteen diepgevroren 

bewaard kunnen worden (ma. 6 maanden). 

 

 

1E Bereken de hoeveelheid Dexamethasoni natrii phosphas die afgewogen moet worden 

als de sterkte van de oogdruppels 0,01 % moet zijn. Moet de af te wegen hoeveelheid 

van de hulpstoffen worden aangepast als de sterkte van de oogdruppels wordt 

aangepast? Verklaar het antwoord. 

 

e. 0,01% zal als fosfaat opgevat moeten worden, conform het FNA 

voorschrift. Dus mbv de molekuulmassa’s omrekenen naar het fosfaat. De 

grondstof dexamethasondinatriumfosfaat blijkt 6,5% ethanol plus water te 

bevatten. 

Nodig dus per 100ml: 10mg/ml x 516.4/392.5 x 1,065=14,0 mg 

dexamethasondinatriumfosfaat. 

De iso-osmotische conc. Is 6,75%. 0,014% dexamethasondinatriumfosfaat 

levert een bijdrage van 0,2% aan de iso-osmose. 

Het oorspronkelijke voorschrift dus 2%. Aan de hoeveelheid boorzuur en borax is te zien dat 

deze beide stoffen tot een iso-osmotische conc. gekozen waren. 80ml van de 10 bestaan uit 

iso-osmotische boorzuuroplossing. 500 mg borax is 0,5 %, dat is 20% van de iso-osmotische 

conc (2,5%). Dus er is geen aanpassing nodig. Door de buffer zal ook de eind-pH gelijk 

blijven 

 

VRAAG 2 

 

Door een arts worden poeders voorgeschreven met 100 mg carbasalaatcalcium per poeder. 

Deze poeders dienen te worden ingenomen na oplossen in een glas water. 

 

2A De werkzame stof in deze poeders is acetylsalicylzuur. Hoeveel acetylsalicylzuur 

bevatten deze poeders per stuk? 

100 mg carbasalaatcalcium met molekuulgewicht 458,4 komt overeen met 2 x 180,2 / 458,4= 

78,6 mg acetylsalicylzuur 
 

2B  Geef aan en beredeneer welke hulpstoffen voor de bereiding van deze poeders gebruikt 

dienen te worden. Geef ook de hoeveelheden van de hulpstoffen per poeder. 
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Het farmacon is wateroplosbaar ; het is dan voor de hand liggend ook een wateroplosbare 

vulstof te gebruiken. Door de aanwezigheid van ureum met aminegroep, is lactose niet de 

aangewezen vulstof. Liever dan voor mannitol kiezen. 

Eventueel nog siliciumdioxide als glijmiddel toevoegen. 0,5%  per poeder. Volgens de 

procedures dienen poeders met vulstof aangevuld te worden tot 500 mg per poeder (mag ook 

meer). SiO2 is dan 2,5 mg per poeder. 
 

 

2C Carbasalaatcalcium ontleedt in aanwezigheid van vocht. Welke ontledingsproducten 

zullen ontstaan en welke consequenties zal deze ontledingsgevoeligheid hebben t.a.v. 

bereiding, verpakking en etikettering van het aan de patiënt af te leveren preparaat?  

Door hydrolyse wordt azijnzuur afgesplitst ; verder ontstaat ureum en cazout met de rest van 

het acetylsalicylzuurmolekuul. 

Belangrijk om buiten invloed van vocht te bereiden, verpakken en bewaren. Verpakken dus 

liever niet in papiertjes en kartonnen doos, maar in zakjes in glazen pot. 

Bewaartermijn zal korter zijn dan een andere, niet hydrolyse gevoelige stof,  door de 

ontledingsgevoeligheid van het farmacon; de pot gaat toch regelmatig open en kan zo door de 

luchtvochtigheid het farmacon doen ontleden. Bovendien niet in de koelkastof badkamer  

bewaren (is vochtig) 
 

2D In een apotheek worden uit bereidingsoogpunt geen poeders maar capsules, die 

geopend kunnen worden, bereid.  Welke fout is er gemaakt als blijkt dat de spreiding van 

het gewicht van de capsules veel te hoog is? Wat verwacht je dan voor de spreiding van 

het gehalte? Motiveer het antwoord. 

Bij een te grote gewichtsspreiding was er zeer waarschijnlijk te weinig poeder in de 

maatcilinder waarmee de capsules gevuld zijn. Zo kunnen sommige capsules vol en sommige 

half vol of leeg zijn. 

Niet goed afgelezen….te weinig gestampt in de maatcilinder. 

Als er goed gemengd is tijdens de bereiding leidt een grote gewichtsspreiding hier ook 

ongetwijfeld tot een grote gehaltespreiding. 

 

 
VRAAG 3 

In de LNA-mededelingen is onderstaande voorschrift opgenomen. 

 
Fenytoinesuspensie 15 mg/ml LNA 
Declaratie 
Werkzaam bestanddeel: 15 mg fenytoïne per ml 
Farmaceutische vorm: suspensie 
Hulpstoffen: citroenzuurmonohydraat, colloïdaal aluminiummagnesiumsilicaat, carmellosenatrium, 
frambozenessence, colloïdaal siliciumdioxide (watervrij), suikerstroop, methylparahydroxybenzoaat, 
propyleenglycol, gezuiverd water.  
 
Receptuur 

Phenytoinum 15 g 

Acidum citricum monohydricum 500 mg 
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Aluminii et magnesii silicas colloidale 10 g 

Carboxymethylcellulosum natricum M 10 g 

Essence frambozen 20 gtt 

Silica colloidalis anhydrica 2,5 g 

Sirupus simplex 300 g 

Solutio methylparabeni 150 mg/ml FNA 6 g 

Aqua purificata ad 1075 g (1000 ml) 

 
Bereiding 
 Dispergeren van het colloïdaal aluminiummagnesiumsilicaat in ongeveer 600 ml kokend 

gezuiverd water, totdat geen klontjes meer zichtbaar zijn.  
 Toevoegen van het carboxymethylcellulosenatrium middelviskeus en dispergeren.  
 Toevoegen van de methylparabeenoplossing 150 mg/ml en mengen.  
 Oplossen van citroenzuurmonohydraat in ongeveer 50 ml gezuiverd water en toevoegen van 

deze oplossing aan de verkregen gel.  
 Afkoelen.  
 Mengen van de fenytoïne met het colloïdaal siliciumdioxide en afwrijven van het mengsel met 

ongeveer tweemaal zijn gewicht aan suikerstroop tot homogeen.  
 Toevoegen van de resterende suikerstroop en mengen na iedere toevoeging.  
 Toevoegen van de gel in gedeelten en mengen.  
 Toevoegen van de frambozenessence en mengen.  
 Aanvullen met gezuiverd water en mengen.  
 
Verpakking 
  Fles met maatbekertje of doseergarnituur (afhankelijk van de dosering).  

 
Bewaring 
De stabiliteit is slechts oriënterend onderzocht. De houdbaarheid bedraagt daarom 1 maand na 
bereiding. 

 
Etikettering 
Etiket voor de patiënt: Uiterste gebruiksdatum: . (1 maand na afleverdatum). Omschudden. 
 

 Commentaar 
De pH is ongeveer 5,5. 

 

3A In het commentaar bij dit preparaat staat  'Toevoeging van citroenzuur en colloïdaal 

siliciumdioxide blijkt nodig om een suspensie te verkrijgen, die voldoende homogeen en 

goed opschudbaar is.' Verklaar dit effect van citroenzuur. 

Citraationen zijn negatief geladen en kunnen ervoor zorgen dat de zetapotentiaal richting 0 

gaat; hierdoor krijg  je een suspensie die gedeeltelijk geflocculeerd/gedeflocculeerd is en een 

stabiele goed opschudbare suspensie geeft. 
 

 

3B  Waarom is bij dit preparaat gekozen voor de bereiding van een suspensie en niet van 

een oplossing? Wat zouden de nadelen zijn als een fenytoine-oplossing bereid zou 

worden?  
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Fenytoine is een zuur en praktisch onoplosbaar in water. Het natriumzout is veel beter 

wateroplosbaar. Hiermee zou een oplossing gemaakt kunnen worden. Echter het natriumzout 

heeft een te hoge pH waardoor dit preparaat vies smaakt en mogelijk slokdarmbeschadigingen 

geeft.Bovendien is het nazout gevoelig voor ontleding. 
 

 

3C  Zou het mogelijk zijn dit preparaat via de precipitatiemethode te bereiden? Hoe zou je 

dat moeten doen? 

Ja dat zou kunnen. Er zijn meerdere mogelijkheden. 

Fenytoine oplossen in alkalisch milieu en door pH te verlagen weer neer te slaan. 

Of Fenytoine Na oplossen in water en door pH te verlagen weer neer te slaan. 
 

3D Wat zijn de gevolgen voor het bovenstaande FNA-preparaat als fenytoinenatrium in 

plaats van fenytoine gebruikt zou worden? Zou je een afleverbaar preparaat kunnen 

bereiden met fenytoïnenatrium in plaats van fenytoïne? Wat zou er op het CBV 

aangepast moeten worden? Verklaar je antwoord. 

Als fenytoineNa wordt gebruikt ipv fenytoine zal er geen suspensie gevormd worden maar 

een oplossing. Bovendien is de hoeveelheid fenytoine dan te laag (molekuulgewichten). Het 

opgeloste natriumzout zal een hogere pH geven dan de eis in het voorschrift. Via het nazout 

zou je wel weer het fenytoinezuur kunnen maken door een zuur toe te voegen tot pH 5,5. De 

bereidingswijze moet hieraan aangepast worden. 
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VRAAG 4 
In het FNA was in het verleden onderstaand voorschrift opgenomen. 
 

Promethazinecrème 2% (vervallen) 
 

Receptuur/samenstelling 
Promethazini hydrochloridum     2,25 g  

Acidum stearicum   15       g 

Alcohol cetostearylicus       5       g 

Polysorbatum 80        8       g 

Sorbitani oleas        2       g 

Acidum sorbicum   100      mg 

Solutio sorbitoli      4       g 

Triaethanolaminum        2       g 

Lavandulae aetheroleum          2     gtt 

Aqua purificata                                    ad 100  g 

                                                                 

 
4A  Welke functie heeft het stearinezuur in dit preparaat? 

Stearinezuur is een vette stof, een vetzuur. In aanwezigheid van een base kan het met een 

tegenion een anionogene emulgator vormen bv met natronloog: natriumstearaat). Hier is 

triaethanolamine aanwezig. Samen vormt het triethanolaminestearaat (door verzeping), een 

anionogene emulgator (zie recepteerkunde 3de druk) pag 174. 
 

 

4B Welke stoffen zijn de emulgatoren in dit preparaat en geef aan of ze o/w dan wel w/o 

zijn. Is dit een w/o of o/w crème? Verklaar het antwoord. 

cetostearylalcohol w/o, polysorbaat 80 o/w , sorbitanoleaat w/o, triethanolaminestearaat o/w. 

Uiteindelijk wordt het een o/w crème. 
 

 

4C Hoe verwerk je het promethazine hydrochloride in dit preparaat?  Geef alle mogelijke 

methoden. 

Deze stof is heel goed wateroplosbaar. Je kunt hem oplossen in een beetje apart gehouden 

water. Je kunt hem ook afwrijven, lost hij onmiddellijk op. 

 

 
4D Voor de behandeling van een allergische huidaandoening met ontstoken wondjes wil 

een arts promethazineHCl crème 1 op 1 mengen met chloorhexidinecrème (zie de 

samenstelling in de bijlagen). Levert dit een afleverbaar preparaat op? Verklaar het 

antwoord. 
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Denk eraan dat je dan de concentratie farmaca halveert!. Is het dan nog goed werkzaam?  

En beredeneren of bestanddelen van de ene crème wel of niet met de bestanddelen van de 

andere crème samen kunnen. Sowieso is er natuurlijk de interactie sorbinezuur met 

chloorhexidine.  Promethazine bevat geen fenolische OH, zal dus wel met cetomacrogol 

kunnen.  

 

 
4E Een arts schrijft promethazinecrème uit voor aan een patient die overgevoelig is voor 

sorbinezuur. Hoe moet je dit preparaat aanpassen voor deze patient? Geef de 

kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling. 

Alleen sorbinezuur weglaten en verder niks corrigeren; behalve water ad 100 g. Dan de 

houdbaarheid aanpassen naar 2 weken in de KK. 

Of je kunt 15% propyleenglycol toevoegen ten koste van de waterfase. En ook water ad 100 

g. Hiermee bevorder je wel de penetratie van het farmacon. 

Dan niet standaard en de houdbaarheid tot 1 maand na bereiden. 
 

 

 

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%). 

 
 

 

 

 

Indeling gevarenklassen grondstoffen: 
 

Boorzuur en de boorzuurbenzalkoniumopl FNA: klasse 4  

 CH:  kan de vruchtbaarheid schaden (R60 

 CH:  kan het ongeboren kind schaden (R61) 

 C:   voor voortplanting giftige stof volgens arbobessluit (SZW) 
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dexamethasondinatriumfosfaat: klasse 3 

 H:  gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij 

inademing, aanraking met de huid en opname door de mond (R48/20/21/22) 

 

 

 

 
 

Werkplekadvies weinig bereidende apotheek 
(KNMP-kennisbank versie april 2011) 

Overzicht combinatie werkplek en aanvullende maatregelen per gevaarsklasse, nodig om tot een laag 

risico te komen bij een totale bereidingstijd van 2 uur.Werkplekken: Type 1 = isolator, Type 2 = 

veiligheidswerkbank, Type 3 = stofafzuigkast en zuurkast / dampafzuigkast,  Type 4 = werkplek zonder 

lokale ventilatie. 

Stoffen  

uit klasse 

Werkplek Vast/vloeistof Maatregelen 

1 type 1,2,3,4   Geen aanvullende maatregelen nodig. 

2 type 1,2,3,4   Geen aanvullende maatregelen nodig. 

3 type 1,2,3   Geen aanvullende maatregelen nodig. 

  type 4 Vaste stoffen Bij minder dan 10 g stof: geen aanvullende maatregelen 
nodig. 

Bij 10 g of meer stof: gebruik stof in andere 
verschijningsvorm 

(half vast of vloeistof) of draag adembescherming met 
APF ≥ 4. 

    Vloeistoffen en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

4 type 1   Niet onderzocht 

  type 2 Vaste stoffen Gebruik stof in andere verschijningsvorm (vloeistof of 
halfvast). 

of 

Draag adembescherming en reduceer de bereidingstijd: 

APF ≥ 20: maximaal 3 uur per dag, 
APF ≥ 10: maximaal 1,5 uur per dag. 

    Vloeistoffen en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig 

  type 3 Vaste stoffen 

  

Bij minder dan 10 g stof: 
Draag adembescherming en reduceer de 
bereidingstijd: 

APF ≥ 20: maximaal 3 uur per dag, 
APF ≥ 10: maximaal 1,5 uur per dag. 
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Vloeistoffen en 

halfvaste 

stoffen 

 

Bij 10 g of meer stof: 

Draag adembescherming en reduceer de bereidingstijd: 

APF ≥ 40: maximaal 1 uur per dag, 
APF ≥ 20: maximaal 0,5 uur per dag, 

of: 

Gebruik stof in andere verschijningsvorm 

(vloeistof of halfvast): 
Draag adembescherming: 

APF ≥ 20: maximaal 3 uur per dag, 

APF ≥ 10: maximaal 1,5 uur per dag. 

  type 4   Voldoende bescherming is niet mogelijk. 

5 type 1   Niet onderzocht 

  type 2 Vaste stoffen Gebruik stof in andere verschijningsvorm 

(vloeistof of halfvast)  

of: 

Draag adembescherming en reduceer de bereidingstijd: 

APF ≥ 40: maximaal 1 uur per dag, 

APF ≥ 20: maximaal 0,5 uur per dag. 

    Vloeistoffen en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

  type 3   Voldoende bescherming is niet mogelijk. 

  type 4   Voldoende bescherming is niet mogelijk. 
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EUROPESE PHARMACOPEE (on-line) 

 

 
 
 

Dexamethasone 
Synonyms. Desamethasone; 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. 

 

 
 

C22H29FO5=392.5 

CAS—50-02-2 

 

A white crystalline powder. M.p. 268° to 271°, with decomposition. A solution in dioxan is 

dextrorotatory. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 42 of ethanol and 1 in 165 of chloroform; soluble 

in acetone; sparingly soluble in methanol; very slightly soluble in ether.  

 
Dexamethasone Acetate 
C24H31FO6=434.5 

A white powder. M.p. about 225°, with decomposition. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 40 of ethanol, 1 in 25 of dehydrated alcohol, 1 in 

33 of chloroform, and 1 in 1000 of ether; freely soluble in acetone and methanol.  

 
Dexamethasone Sodium Phosphate 
C22H28FNa2O8P=516.4 

A white or slightly yellow, very hygroscopic, crystalline powder. M.p. 233° to 235°. 

Soluble 1 in 2 of water; sparingly soluble in dehydrated alcohol; practically insoluble in 

chloroform and ether.  

 

Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 1.8. 
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Dexamethasoni natrii phosphas 

 
C22H28FNa2O8P 

Mr 516.4 

 
DEFINITION 

9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl disodium 
phosphate. 
 
Content: 97.0 per cent to 103.0 per cent (anhydrous substance). 
 
CHARACTERS 

Appearance: white or almost white, very hygroscopic powder. 
Solubility: freely soluble in water, slightly soluble in ethanol (96 per cent), practically 
insoluble in methylene chloride. It shows polymorphism (5.9). 
 
 
Related substances. Liquid chromatography (2.2.29). 
Test solution. Dissolve 25.0 mg of the substance to be examined in the mobile phase 

and dilute to 10.0 mL with the mobile phase. 
Column:  
—  size: l = 0.25 m, Ø = 4.6 mm; 
—  stationary phase: octadecylsilyl silica gel for chromatography R (5 µm). 
Mobile phase: in a 250 mL conical flask, weigh 1.360 g of potassium dihydrogen 

phosphate R and 0.600 g of hexylamine R, mix and allow to stand for 10 min and 
then dissolve in 182.5 mL of water R; add 67.5 mL of acetonitrile R, mix and filter 
(0.45 µm). 

Flow rate: 1 mL/min. 
Detection: spectrophotometer at 254 nm. 
Equilibration: with the mobile phase for about 45 min. 
Injection: 20 µL. 
Run time: twice the retention time of dexamethasone sodium phosphate. 
Retention time: impurity B = about 12.5 min; dexamethasone sodium 

phosphate = about 14 min. 
System suitability: reference solution (a):  
—  resolution: minimum 2.2 between the peaks due to impurity B and 

dexamethasone sodium phosphate; if necessary, adjust slightly the concentration 
of acetonitrile or increase the concentration of water in the mobile phase. 

 
Limits:  
—  impurities A, B: for each impurity, not more than 0.5 times the area of the principal 

peak in the chromatogram obtained with reference solution (b) (0.5 per cent); 
—  total: not more than the area of the principal peak in the chromatogram obtained 

with reference solution (b) (1 per cent); 
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disregard limit: 0.05 times the area of the principal peak in the chromatogram 

obtained with reference solution (b) (0.05 per cent). 
 
Inorganic phosphates: maximum 1 per cent. 
Dissolve 50 mg in water R and dilute to 100 mL with the same solvent. To 10 mL of 
this solution add 5 mL of molybdovanadic reagent R, mix and allow to stand for 
5 min. Any yellow colour in the solution is not more intense than that in a standard 
prepared at the same time in the same manner using 10 mL of phosphate standard 
solution (5 ppm PO4) R. 
 
Ethanol. Gas chromatography (2.2.28). 
Internal standard solution. Dilute 1.0 mL of propanol R to 100.0 mL with water R. 
Test solution. Dissolve 0.50 g of the substance to be examined in 5.0 mL of the 
internal standard solution and dilute to 10.0 mL with water R. 
Reference solution. Dilute 1.0 g of anhydrous ethanol R to 100.0 mL with water R. To 
2.0 mL of this solution add 5.0 mL of the internal standard solution and dilute to 
10.0 mL with water R. 
Column:  

—  size: l = 1 m, Ø = 3.2 mm; 
—  stationary phase: ethylvinylbenzene-divinylbenzene copolymer R1 (150-180 µm). 

Carrier gas: nitrogen for chromatography R. 
Flow rate: 30 mL/min. 
Temperature:  

—  column: 150 °C; 
—  injection port: 250 °C; 
—  detector: 280 °C. 

Detection: flame ionisation. 
Injection: 2 µL. 
Limit:  

—  ethanol: maximum 3.0 per cent m/m. 
 
Ethanol and water: maximum 13.0 per cent m/m for the sum of the percentage 
contents. 
Determine the water content using 0.200 g (2.5.12). Add the percentage content of 
water and the percentage content of ethanol obtained in the test for ethanol.  
 
ASSAY 

Dissolve 0.100 g in water R and dilute to 100.0 mL with the same solvent. Dilute 
10.0 mL of this solution to 500.0 mL with water R. Measure the absorbance (2.2.25) 
at the absorption maximum at 241.5 nm. 
Calculate the content of C22H28FNa2O8P taking the specific absorbance to be 303. 
 
STORAGE 

In an airtight container, protected from light. 
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ANALYSE CERTIFICAAT    DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 

 

Artikel : Dexamethasoni natrii phosphas 

  Chargenummer : 08E07-B02-231401 

  Artikelnummer : 109908 

  Monografie : PH.EUR 6.1 

  Niet te 

gebruiken na 

: 2010-mei 

  

Omschrijving Resultaat Eis Eenheid Keurmethode/ 

Opmerking 

  

Uiterlijk C Fijn, (nagenoeg ) 

wit poeder; zeer 

hygroscopisch 

-- --   

Identiteit B C Conform -- IR-spectrum   

Identiteit C C Conform -- DLC   

Uiterlijk van de 

oplossing 

C Helder / <=B7 -- 5% m/V   

pH 7.8 7.5 - 9.5 -- 1%m/V   

Specifieke rotatie 82 +75 - +83  1%m/V, water- 

en ethanolvrij 

  

Verwantestoffen C Conform -- HPLC   

Anorganische fosfaten C <=1 % --   

Ethanol 1.2 <=3.0 %m/m GC   

Ethanol en water 6.5 <=13.0 %m/m --   

Gehalte Dexam. 

dina.fosfaat 

102.5 97.0 - 103.0 %m/m Water- en 

ethanolvrij 

  

Oplosmiddelresten C Conform -- --   

TSE- / BSE-verklaring C Geen contaminatie 

met TSE- / BSE-

risicomateriaal 

-- --   

 

  C = Conform   

  
 
 
 
 
Stability of Dexamethason and its esters/salts in aqeous media 

Dexamethasone and its esters/salts are readily oxidized by the presence of katalytic ions in 

neutral ans slightly acidic aqueous solutions. Oxidation can be prevented by adding a 

suitable anti-oxidant capturing ions, such as disodium edetate. 

 

 

 

ISO OSMOTISCHE CONCENTRATIES  

Boorzuur  1,9% 

Borax  2,5% 

NaEDTA 4,44% 

DexamethasondiNafosfaat 6,75% 
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Benzalkoniumchloride  E-waarde = 0,16
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EUROPESE PHARMACOPEE (on-line) 

Carbasalatum calcicum 

 
C19H18CaN2O9  

Mr 458.4 

DEFINITION 

Equimolecular compound of calcium di[2-(acetyloxy)benzoate] and urea.  
Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent (anhydrous substance). 
 
CHARACTERS 

Appearance: white or almost white, crystalline powder. 
Solubility: freely soluble in water and in dimethylformamide, practically insoluble in 
acetone and in anhydrous methanol. 
Protect the substance from moisture during handling. Examination in aqueous 
solutions has to be performed immediately after preparation. 
 
 
 
 

Acidum acetylsalicylicum 

 
C9H8O4 

Mr 180.2 

 
DEFINITION 

2-(Acetyloxy)benzoic acid.  
Content: 99.5 per cent to 101.0 per cent (dried substance). 
 
CHARACTERS 

Appearance: white or almost white, crystalline powder or colourless crystals. 
Solubility: slightly soluble in water, freely soluble in ethanol (96 per cent). 
mp: about 143 °C (instantaneous method). 
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Phenytoin 
Anticonvulsant 
Synonyms. Diphenylhydantoin; Fenitoína; Phenantoinum; Phenytoinum. 

Proprietary names. Aurantin; Dantoin; Di-Hydan; Dilantin; Diphantoine; Diphenylan; 

Epanutin; Epelin; Epilan-D; Epilantine; Epinat; Hidantal; Hydantin; Neosidantoina; 

Phenhydan; Pyorédol; Sinergina; Zentropil. 

5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione  

C15H12N2O2=252.3 

CAS—57-41-0 

 
A white crystalline powder. M.p. 295° to 298°. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in about 60 of ethanol, 1 in 500 of chloroform, 1 in 

about 30 of acetone, and 1 in 600 of ether; soluble in solutions of alkali hydroxides.  

 
Phenytoin Sodium 
Synonyms. Diphenin; Phenytoinum Natricum; Sodium Diphenylhydantoin; Soluble 

Phenytoin. 

Proprietary name. Phenytoin sodium is an ingredient of Garoin. 

C15H11N2NaO2=274.3 

CAS—630-93-3 

A white, slightly hygroscopic, crystalline powder which on exposure to air absorbs carbon 

dioxide with the liberation of phenytoin.  

Soluble 1 in about 66 of water and 1 in 10.5 of alcohol; practically insoluble in chloroform 

and ether. In aqueous solution it is partly hydrolysed to the base and turbidity develops.  

 
Dissociation Constant. 
pKa8.3 (25°). 

 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 2.5. 
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Structuren hulpstoffen 

 
 

Acidum stearicum 

 

 

Polysorbatum 80    
 

 
 

Acidum sorbicum   
 

 
 
Sorbitoli  

 

  
 

Triaethanolaminum    

Sorbitani oleas 
DEFINITION 

Mixture usually obtained by esterification of 1 mole of sorbitol and its mono-and di-

anhydrides per mole of oleic (cis-9-octadecenoic) acid. A suitable antioxidant may be 

added. 

 

CHARACTERS 

Appearance: brownish-yellow, viscous liquid. 

Solubility: practically insoluble but dispersible in water, soluble in fatty oils producing a 

hazy solution, miscible with alcohol. 

Relative density: about 0.99. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Triethanolamine.png
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Promethazine 
Antihistamine 
N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine  

C17H20N2S=284.4 

 

 
A crystalline solid. M.p. 60°. 

 
Promethazine Hydrochloride 
C17H20N2S,HCl=320.9 

CAS—58-33-3 

A white or faintly yellow, crystalline powder, which is slowly oxidised on prolonged 

exposure to air, becoming blue in colour. M.p. 230° to 232° (crystals from ethylene 

dichloride), with some decomposition. 

Soluble 1 in 0.6 of water, 1 in 9 of ethanol, and 1 in 2 of chloroform; practically insoluble in 

acetone, ether, and ethyl acetate.  

 
Promethazine Teoclate 
Synonyms. Promethazine Chlorotheophyllinate; Promethazine Theoclate. 

C17H20N2S,C7H7ClN4O2=499.0 

CAS—17693-51-5 

A white powder.  

Very slightly soluble in water; soluble 1 in 70 of ethanol and 1 in 2.5 of chloroform; 

practically insoluble in ether.  

 
Dissociation Constant. 
pKa9.1 (25°). 

 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/pH 7.4), 2.9. 
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Chlorhexidine 
Cationic Disinfectant 
C22H30Cl2N10=505.5 

CAS—55-56-1 

 
Crystals. M.p. 134°. 

 
Chlorhexidine Acetate 
C22H30Cl2N10,2C2H4O2=625.6 

CAS—56-95-1 

A white to pale cream microcrystalline powder. M.p. 154° to 155°. When heated it 

decomposes with the production of trace amounts of 4-chloroaniline. Aqueous solutions 

slowly decompose. 

Soluble 1 in 55 of water and 1 in 15 of ethanol; soluble in glycerol and propylene glycol.  

 
Chlorhexidine Gluconate Solution 
An aqueous solution containing 19 to 21% of C22H30Cl2N10, 2C6H12O7(=897.8). 

CAS—18472-51-0 (chlorhexidine gluconate) 

A colourless to pale straw-coloured liquid which is affected by light. Mass per mL 1.06 to 

1.07 g. 

Miscible with water, with up to 5 parts of ethanol, and with up to 3 parts of acetone.  

 
Chlorhexidine Hydrochloride 
C22H30Cl2N10,2HCl=578.4 

CAS—3697-42-5 

A white crystalline powder, affected by light. M.p. 260° to 262°, with decomposition. 

Soluble 1 in 1700 of water, 1 in 450 of ethanol, and 1 in 50 of propylene glycol; slightly 

soluble in methanol.  

 
Dissociation Constant. 
pKa10.8 (25°). 

 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 0.1. 
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chloorhexidinecrème (kennisbank, april 2011) 
 

Naamgeving 
Cremor chlorhexidini 1% 

Chloorhexidinedigluconaatcrème 1% 

Chloorhexidinecrème 1% 

 

Datum 
Augustus 2009 (in FNA sinds 1978) 

 
Declaratie 
Werkzaam bestanddeel: 10 mg chloorhexidinedigluconaat per g 

Farmaceutische vorm: crème 

Hulpstoffen: cetomacrogolwas, decyloleaat, sorbitoloplossing kristalliseerbaar, gezuiverd 

water 

 

Receptuur 
Zie ook het Commentaar. 

Chlorhexidini digluconatis solutio* 5,3 g 

Cera cetomacrogolis emulsificans 15 g 

Decylis oleas (Cetiol V) 20 g 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 4 g 

Aqua purificata 55,7 g 

 ---- - 

 100 g 

* Hibitane gluconaat 20% m/v (Solutio chlorhexidini digluconatis 20% g/v) 

 
Bescherming product 
Geen bijzondere maatregelen. 

 

Bereiding 
Zie LNA-procedure Crème, bereiding hydrofiele crème (F02-3)  en het Commentaar. 

 Verwarmen van de cetomacrogolwas en de Cetiol V tot 70 °C.  

 Verwarmen van de sorbitol en het gezuiverd water tot 70 °C.  

 Mengen van het vetmengsel met het sorbitol-water-mengsel.  

 Homogeen houden van de massa tijdens bekoelen.  

 Mengen met de chloorhexidinedigluconaatoplossing.  

 Aanvullen tot gewicht met gezuiverd water en mengen.  

 

Verpakking 
Voorraadpot of tube, die de inhoud tegen lichtinvloed beschermt. 

Zie ook het Commentaar. 

 

Bewaring 
Niet-aangebroken verpakking: 

 tube, 12 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer    

Binnen bovenstaande termijn, na aanbreken: 

 tube, 3 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer    
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Etikettering 
Houdbaarheid en bewaartemperatuur van de niet-aangebroken verpakking en na 

aanbreken. 

 

Kwaliteitseisen 

Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 

Gehalte chloorhexidinedigluconaat: 90-110% van de gedeclareerde hoeveelheid, 

berekend als chemisch zuivere substantie. 

Microbiologische zuiverheid: zie Ph.Eur. hoofdstuk 5.1.4. 

Uiterlijk: homogeen, wit van kleur. 

Deeltjesgrootte: 5 gram crème is bij visuele beschouwing nagenoeg vrij van deeltjes. 

Chemische zuiverheid: chlooraniline ≤ 0,25%; totaal overige verwante 

verbindingen ≤ 3%. 

 
 


