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Schriftelijke toets Apotheekbereiding (blok FA-402-08)   
28 juni 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!  
 
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  
 
In de stage-apotheek wordt een recept aangeboden voor vaseline met 20% 
salicylzuur (om eelt op de voeten te verweken), 60 gram totaal.  
 
In de apotheek wordt gemiddeld 8 uur per dag bereid. Er werken ervaren 
assistentes. Aan apparatuur is er o.a. ter beschikking: computer met weegapplicatie, 
zuurkast, stofafzuigkast met HEPA-filter, cross-flow LAF-kast in een aparte ruimte 
(met sluis), rotor-statormenger, autoclaaf, en natuurlijk zijn er ook persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 
Salicylzuur blijkt een gevaarsklasse 3 verbinding te zijn, met een huid- en oogalert; 
vaseline is een gevaarsklasse 1 verbinding, zonder R-zinnen. 
 
Als bijlage is het werkplekadvies van de KNMP-kennisbank ter beschikking. 
 
 
1A Geef aan wat volgens de ARBO-procedures van de KNMP-kennisbank/RiFaS 

de optimale werkplek zal zijn voor de bereiding van dit preparaat in een 8 uur 
per dag bereidende apotheek. Laat daarbij zien hoe dit advies tot stand 
gekomen is. Wees zo concreet mogelijk in het antwoord, toegespitst op deze 
casus. 

Antwoord: 

Een klasse 3 grondstof, vast, meer dan 10 gram, wordt in een 8 uur bereidende 

apotheek bij voorkeur verwerkt met een ventilatiemaatregel type 1 of 2, dus een 

isolator of veiligheidswerkbank. Dan zijn er geen aanvullende maatregelen 

(behalve handschoenen en veiligheidsbril tgv het huid- en oogalert) nodig. 

Indien een stofafzuigkast (type 3) gebruikt wordt, is er nl extra een 

mondneusmasker met APF ≥ 20 nodig, of bij werken op de gewone werkbank 

zonder lokale ventilatie zelfs met een mondneusmasker met APF ≥ 20. 

 
 
1B Wat is uw advies voor de bereiding van deze zalf in de stage-apotheek, 

wel/niet bereiden. Zo ja, onder welke omstandigheden? Baseer je antwoord 
op de huidige ARBO-adviezen. Motiveer het antwoord. 

Antwoord 

De stage-apotheek heeft niet de beschikking over een veiligheidswerkbank, en 

zeker niet de isolator. 
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De beste werkplek die mogelijk is, is de stofafzuigkast met HEPA-filter, met 

extra het mondmasker met APF≥4, zolang als de vaste stof afgewreven wordt 

met vaseline. Daarnaast worden natuurlijk een huidbedekkende jas, en 

handschoenen gedragen, en de veiligheidsbril. Bij een klasse 3 risicovolle stof, 

en een korte bereidingsduur is dit een verantwoorde keuze. 

Nog veiliger kan de bereiding uitgevoerd worden als er salicylzuur-

vaselinezalven met een hoger percentage salicylzuur aanwezig zijn. Deze zalf 

kan dan met vaseline doorverdund worden tot de gewenste 20 procent, zonder 

dat er risico op inademing is. Deze halfvaste massa mag zelfs op een gewone 

werkbank zonder aanvullende ventilatie (met handschoenen en bril) verwerkt 

worden. 

 

 
 
VRAAG 2 
 
In het FNA is een voorschrift opgenomen voor enalaprilmaleaatdrank 1 mg/ml, speciaal 
voor kinderen. De samenstelling is als volgt: 
 
  

Enalaprili maleas 100 mg 

Acidum citricum monohydricum cryst 50 mg 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 28,6 g 

Methylis parahydroxybenzoas 150 mg 

Propyleenglycolum 910 mg 

Essentia aurantii (sinaasappelessence) 50 mg 

Aqua purificata 76,8 g 

 
 pH =2,8 
 
 
2A  Noem de 2 conserveermiddelen die door het LNA in dranken worden toegepast. 

 Bespreek van deze conserveermiddelen 1) de benodigde concentratie, 2) de 
 relatie tussen de pH en de werking en 3) de eventuele ontledingsreactie en de 
 omstandigheden waaronder dit optreedt. 

Antwoord: 

Meest voor de handliggende conserveermiddelen zijn: 

MOB 0,1-0,2%,  bij heel lage pH (4 of lager ongeveer) en hoge pH ontleding door 

hydrolyse, bij hoge pH (hoger dan 9 of 10) staat ook nog de fenolische OH groep een H af 

(is zwak zuur) waardoor de stof geladen wordt. Tussen deze pH’s optimaal werkzaam. 

 Sorbinezuur 0,1-0,2%, bij hele lage pH (kleiner dan 3 of 4) oxidatie bij pH hoger dan 5,5 

ongeveer wordt sorbinezuur geladen waardoor hij onwerkzaam wordt. 

 Tussen deze pH’s optimaal werkzaam. (Zie verder ook recepteerkundeboek) 

 

2B  Bij de bereiding weegt een assistente per ongeluk 10 maal te veel Solutio 
 methylparabeni FNA af en voegt dit aan het preparaat toe. Wat zijn de gevolgen 
 voor het preparaat? Is het verantwoord dit preparaat af te leveren? 

Antwoord: 
Bij de receptuur van het preparaat staat: MOB 150 mg en propyleenglycol 910 mg; hieruit is 
op te maken dat de sol MOB is toegevoegd. 

 De oplosbaarheid van MOB in water is 1:1000-10.000. 
 Dus als 10 te veel wordt toegevoegd, ook al is dit een oplossing in propyleenglycol zal dit 

wanneer deze in een waterige omgeving wordt gebracht neerslaan. Er ontstaat dus een 
neerslag in de drank . Behalve een ongewenst neerslag is ook nog een 10 x overdosering 
van het conserveermiddel gegeven   



Schriftelijke toets apotheekbereidingen blok fa402-08 28 juni 2010 Pagina 3 van 18 
 

 De hoeveelheid propyleenglycol is nu ook een factor 10 hoger met alle mogelijke gevolgen. 
Hier bekijken of propyleenglycol toxische concentraties geeft voor kinderen. 

 Niet afleverbaar dus. 

 
 
 
VRAAG 3 
 
In het FNA is het onderstaande voorschrift voor zetpillen opgenomen: 
 
 

Cyclizine hydrochloride 50 mg 

Siliciumdioxide 0,5 mg 

Adeps solidus qs 

 
     

 
3A Welke zetpilbasis kies je voor bovenstaand preparaat? Motiveer duidelijk je 

antwoord door in te gaan op alle aspecten. 
 
ONDUIDELIJKE VRAAGSTELLING/ NIET MEEBEOORDEELD 
 
3B CyclizineHCl is verkrijgbaar met deeltjesgrootte 1800 micrometer, 180 micrometer 

en 18 micrometer. Geef van elke van deze deeltjesgrootten de voor- en nadelen 
als deze wordt verwerkt in een zetpil. Welke deeltjesgrootte heeft in dit geval de 
voorkeur? Motiveer het antwoord. 

Antwoord: 

 18 micrometer: gemakkelijk agglomeraatvorming, stuift (slecht voor bereider), zal niet 

uitzakken tijdens bereiden,  na verwerken in zetpil en inbrengen bij patient zal na smelten 

de stof langzaam naar grensvlak gaan (trage werking), stof is redelijk wateroplosbaar dus 

eenmaal aan grensvlak zal de stof redelijk snel oplossen en werken. 

 180 micrometer, makkelijk te verwerken, migratie naar grensvlak na inbrengen bij patient 

redelijk snel, oplossen in rectumvocht redelijk snel. 

 1800 micrometer. Erg grof, moeilijk te verwerken, zal snel uitzakken tijdens bereiden, snel 

naar grensvlak na inbrengen, veel irritatie bij de patient, langzaam oplossen in rectumvocht. 

 

 180 micrometer lijkt de meest ideale deeltjesgrootte in dit geval. 

 
 

3C Geef de hoeveelheden van alle af te wegen stoffen indien 6 zetpillen moeten 
worden bereid. Motiveer het antwoord. 

Antwoord: 
 Als 6 zetpillen moeten worden bereid moeten er altijd meer gemaakt worden. Nu voor 11 

massa maken en 7 gieten. 
 Echter dan moet er onder het minimaal weegvermogen van de balansen worden gewerkt, 

dus we maken massa voor 40 stuks. 
 Zetpilvorm van 2,3 ml voor deze hoeveelheid stoffen. 
 2 g cyclizine HCL, 20 mg siliciumdioxide en 81,39 g witepsol H15. Ook berekening laten 

zien!  
 

 
3D Na bereiding van bovenstaande zetpillen blijkt bij de gewichtscontrole dat de 

gewichtsspreiding binnen de LNA-eisen valt. Betekent dit ook dat de 
gehaltespreiding binnen de gestelde eisen valt? Motiveer het antwoord met een 
berekening. 

Antwoord: 
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Theor gewicht van deze suppen = 2,085 g 

Een sup met alleen vet = 2,07 g 

In percentage wijkt dit krap 1% van elkaar af, terwijl in de ene sup 100% farmacon zit en in de 

andere 0%. 

Een gewichtsspreiding zegt dus helemaal niks over een gehaltespreiding bij deze zetpillen. 

 
 
 
VRAAG 4 
 
In de literatuur wordt een hydrocortisonoogdruppel met onderstaande samenstelling 
beschreven. 
 

Hydrocortisoni acetas micronisatus 1 g 

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus (NaH2PO4.2H2O) 30 mg 

Natrii chloridum ---- mg 

Dinatrii phosphas dodecahydricus (Na2HPO4.12H2O) 40 mg 

Polyvidonum 2,5 g 

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

Uitvullen in redipacs   

   

 
 
4A Welke pH heeft dit preparaat? Laat de berekening zien op grond van de 

hoeveelheden van de fosfaten. 
Antwoord: 

 30 mg zuur fosfaat = 0,192 mmol 

 40 mg basisch fosfaat = 0,112 mmol 

Volgens de zuurbaseformule: pH = pKa + log [base] = 7,09 +log [base]= 6,86 

                    [zuur]  [zuur]  

 
4B Volgens de kwaliteitseisen van het voorschrift moet de pH ongeveer 5 zijn.  
 Voldoet dit aan de uitkomst van vraag 4A? Zo nee, verklaar dit. 
Antwoord: 

 Nee pH van 5 is beduidend lager. Dan moeten er andere stoffen inde oogdruppel opgelost 

zijn die de pH verlagen. Dit is dinatriumedetaat uit de benzalkoniumbasisoplossing. Bevat 2 

carboxylgroepen. 

 

 

4C In een apotheek is geen dinatrii phosphas dodecahydricus aanwezig. Er is wel 
dinatrii phosphas dihydricus aanwezig. Kan dit gebruikt worden in plaats van 
dinatrii phosphas dodecahydricus? Zo ja, hoeveel moet er dan worden 
afgewogen? 

Antwoord: 

 Kan wel gebruikt worden: na omrekenen (berekening laten zien!) 20 mg 

 
 
4D Beoordeel het ontwerp van deze oogdruppel door in te gaan op de functie van alle 

stoffen. Is deze oogdruppel afleverbaar? Motiveer het antwoord. 
Antwoord: 
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Hydrocortisoni acetas micronisatus Farmacon is gesuspendeerd aanwezig; 

lost niet op in water 

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 

(NaH2PO4.2H2O) 

Deel van de buffer/bijdrage isotonie 

Natrii chloridum Voor de isotonie 

Dinatrii phosphas dodecahydricus 

(Na2HPO4.12H2O) 

Deel van de buffer/bijdrage isotonie 

Polyvidonum suspendeermiddel 

Solutio benzalkonii 0,1 mg/ml FNA Conserveermiddel,en oplosmiddel 

Uitvullen in redipacs  

 

 Oogdruppel is waterige suspensie. Dit kan , is mogelijkheid volgens de Eur Ph. Kan 

afgeleverd worden. 

 
4E Welke eindcontroles zouden bij deze oogdruppel opgenomen moeten worden? 

Noem ook de eisen die bij deze eindcontroles horen. 
Antwoord: 

 Oa.: 

 Uiterlijk (witte suspensie) 

 Verpakking (redipac met juist volume, goed gesloten) 

 Etikettering (conform eisen) 

 Steriliteit (conform eisen) 

 pH (conform eis) 

 opschudbaarheid (conform eisen) 

 deeltjesgrootte (conform eisen) 

 eisen benoemen! 

 
 
VRAAG 5 
 
Een patient gebruikt tetracycline 5% mondspoeling FNA voor aften. Omdat de aften erg 
pijnlijk zijn vraagt de arts of lidocaine aan de mondspoeling toegevoegd kan worden met 
als doel een verdovend effect te krijgen. 
 

Tetracyclinehydrochloridemondspoeling 5% FNA 

 

Tetracyclini hydrochloridum ponderosum 5 g 

Natrii citras 6,5 g 

Solutio methylparabeni 150 mg/ml FNA 700 mg 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 65,5 g 

Tragacantha 0,5 g 

Aqua purificata 40 g 

  118,2 g 

Kwaliteitseisen 

Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling 
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Gehalte tetracyclinehydrochloride: 90-110% van de gedeclareerde hoeveelheid, berekend als 

chemisch zuivere substantie. 

Relatieve dichtheid: 1,160-1,200. 

pH: 4,5 - 6,0. 

Uiterlijk: homogene, geelgekleurde suspensie. 

 

 
5A Beoordeel of een afleverbaar preparaat kan worden bereid als lidocaïne aan de 

tetracyclinemondspoeling wordt toegevoegd. Motiveer het antwoord. 
Antwoord: 

 Deze mondspoeling is een suspensie met een pH van 4,5-6. 

 Lidocaine als lokaal anestheticum moet ongeladen zijn; dan is de werking optimaal. Met 

pKa rond de 8 zal de lidocaine bij de pH van de mondspoeling geladen zijn en nauwelijks 

werkzaam. Zou je de pH verhogen voor de lidocaine wordt de tetracycline weer instabiel 

(gaat dan in oplossing). 

 Dus dit kan niet! 

 
5B Geef, indien mogelijk, de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het 

gevraagde preparaat met beide farmaca. Geef indien dit niet mogelijk is een 
alternatieve oplossing. 

Antwoord: 

 Meerdere mogelijkheden 

 
 

BIJLAGEN  
 

Overzicht combinatie werkplek en aanvullende maatregelen per gevaarsklasse, nodig 

om tot een laag risico te komen bij een totale bereidingstijd van 8 uur. 

Stoffen uit 

gevaarsklasse 

Werkplek Vast/vloei-

stof 

Maatregelen 

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

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

type 4 Vaste 

stoffen 

Bij minder dan 10 g stof geen aanvullende 

maatregelen nodig. 

Bij meer dan 10 g stof: 

Gebruik stof in andere verschijningsvorm (halfvast 

of vloeistof). 

Draag adembescherming met APF ≥ 4. 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

3 type 1, 2   Geen aanvullende maatregelen nodig. 

type 3 Vaste 

stoffen 

Bij minder dan 10 g stof geen aanvullende 

maatregelen nodig. 

Bij 10 g of meer stof: 
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Gebruik stof in andere verschijningsvorm (half 

vast of vloeistof). 

of 

Draag adembescherming met APF ≥ 4. 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

type 4 Vaste 

stoffen 

Gebruik stof in andere verschijningsvorm (half 

vast of vloeistof). 

of  

Bij minder dan 10 g vaste stof: 

Draag adembescherming met APF ≥ 4  

 

Bij 10 g of meer stof: 

Draag ademhalingsbescherming APF ≥ 20. 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

geen aanvullende maatregelen nodig. 

4 type 1   (nog niet bekend: geen aanvullende maatregelen 

nodig?) 

type 2 Vaste 

stoffen 

Gebruik stof in andere verschijningsvorm (half 

vast of vloeistof). 

of:Draag adembescherming voor vaste stoffen en 

reduceer de bereidingstijd: 

APF ≥ 40: maximaal 6 uur per dag.  

APF ≥ 20: maximaal 3 uur per dag. 

APF ≥ 10: maximaal 1,5 uur per dag.  

of: Voer de bereiding niet uit. 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

  

  

type 3 

  

Voor vaste 

stoffen 

Voor 

vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

Bij minder dan 10 g stof: 

Draag adembescherming met APF ≥ 20: maximaal 

3 uur per dag. 

Of: Adembescherming met APF ≥ 10: maximaal 

1,5 uur per dag.  

 

Bij 10 g of meer stof:  

Draag adembescherming met APF ≥ 40: maximaal 

1 uur per dag. 

of 
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Adembescherming met APF ≥ 20: maximaal ½ 

uur per dag. 

of: Gebruik stof in andere verschijningsvorm 

(halfvast of vloeibaar): 

Draag adembescherming met APF ≥ 20: maximaal 

3 uur per dag. 

of: Adembescherming met APF ≥ 10: maximaal 

1,5 uur per dag. 

of: Voer de bereiding niet uit. 

type 4   Voer de bereiding niet uit. 

5 type 1   (nog niet bekend: geen aanvullende maatregelen 

nodig?) 

type 2 Vaste 

stoffen 

Gebruik stof in andere verschijningsvorm (half 

vast of vloeistof).  

of: Draag adembescherming met APF ≥ 40: 

maximaal 1 uur per dag.  

of: Adembescherming met APF ≥ 20: maximaal 

½  uur per dag.  

of: Voer de bereiding niet uit. 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

type 3   Voer de bereiding niet uit. 

type 4   Voer de bereiding niet uit. 

 

 
 

CLARKE's Enalapril 
Antihypertensive 

(S)-1-[N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3–phenylpropyl]-L-alanyl]-L-proline  

C20H28N2O5=376.5 

CAS—75847–73–3 

 

Enalapril Maleate 
Synonyms. L-154; MK-421; 739–001D. 
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C20H28N2O5, C4H4O4=492.5 

CAS—76095–16–4 

A white to off–white crystalline, odourless powder. M.p. 143° to 144.5°. Solubility in 

water is 0.025 g/mL, alcohol 0.08 g/mL, methanol 0.2 g/mL and dimethyl formamide 

>400 g/L. It is, also, slightly soluble in semi–polar organic solvents; practically insoluble 

in non–polar organic solvents. 

Enalaprilat 
Synonyms. Enalaprilic Acid; MK-422. 

C18H24N2O5, 2H2O=384.4 

CAS—76420–72–9 (anhydrous); 84680–54–6 (dihydrate) 

A white to nearly white, hygroscopic crystalline powder, needles from water, M.p. 148° 

to 151°. It is soluble in water (1 in 200), methyl alcohol (1 in 68), dimethyl formamide (1 

in 40); slightly soluble in isopropyl alcohol; very slightly soluble in acetone, alcohol and 

hexane; practically insoluble in chloroform. 

Dissociation Constant. 

pKa2.97 and 5.35 (25°) (maleate). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.45. 

 
 
 

Methyl benzoate 
 

 
C8H8O3 

Mr 152.1 

[99-76-3] 
DEFINITION 

Methyl 4-hydroxybenzoate.  
Content: 98.0 per cent to 102.0 per cent. 
CHARACTERS 
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Appearance: ►white or almost white◄, crystalline powder or colourless crystals. 
Solubility: very slightly soluble (1 in  1000 - 10000) in water, freely soluble (1 in 1 
-10) in alcohol and in methanol. 

 

Vulgewichten voor FNA-zetpilvormen 

Volume FNA-zetpilvormen 

(in ml) 

Vulgewicht Adeps solidus 

(in g) 

 

Vulgewicht Macrogol 

(1 deel 1500 + 2 delen 

4000) (in g) 

1,15 1,07 1,32 

2,3 2,07 2,54 

2,8 2,61 3,16 

 

 De verdringingsfactor is in de regel 0,65 voor Adeps solidus en 0,85 voor 

macrogol. Voor farmaca waarvan de verdringingsfactor bekend is, zie 

onderstaande tabellen 

Verdringingsfactoren voor Adeps solidus 

 

 farmacon  verdringingsfactor 

 Bisacodyl  0,65 

 Bismuthverbindingen  0,3 

 Chloorpromazinehydrochloride  0,65 

 Codeïnefosfaat-hemihydraat (90)  0,65 

 Colloïdaal siliciumdioxide  0,65 

 Cyclizinehydrochloride  0,70 

 Ergotaminetartraat  0,65 

 Lactose-monohydraat (180)  0,60 

 Lecithine (soya)  0,9 

 Progesteron  0,85 

 

Verdringingsfactoren voor Macrogol (1 deel 1500 +2 delen 4000) 

 

 farmacon  verdringingsfactor 

 Diazepam  0,84 
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Clarke’s  Cyclizine 
Antihistamine, Anti–emetic 

Synonyms. Compd 47–83; Wellcome prepn 47–83. 

1-Diphenylmethyl–4–methylpiperazine  

C18H22N2=266.4 

CAS—82–92–8 

 

A white or creamy–white light–sensitive crystalline powder. M.p. 105.5° to 107.5° (from 

petroleum ether). 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 6 of ethanol, 1 in 1 of chloroform, and 1 in 6 

of ether. Dissolves in most organic solvents and in dilute acids.  

Cyclizine Hydrochloride 
Synonym. Cyclizinium Chloride  

Proprietary names. Covamet; Echnatol; Emitex; Fortravel; Marezine (tablets); Marzine; 

Medazine; Nauzine; Norizine; Ryccard; Triazine; Valoid (tablets). It is an ingredient of 

Cyclimorph, Diconal, Igril, Megral, Migral, Migril, Vertipam, and Wellconal. 

C18H22N2,HCl=302.8 

CAS—303–25–3 

A white crystalline powder, or small colourless crystals. M.p. about 285°, with 

decomposition. 

Soluble 1 in about 125 of water, 1 in about 120 of ethanol, and 1 in 75 of chloroform; 

practically insoluble in ether.  

 
 

pKa’s van fosfaten: 

 

pKa1 = 2,15 

pKa2 = 7,09 



Schriftelijke toets apotheekbereidingen blok fa402-08 28 juni 2010 Pagina 12 van 18 
 

pKa3 = 12,32 

 

 

NaH2PO4  Mr 120.0 

Na2HPO4  Mr  142,1 

H20           M  18 
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Clarke’s  Hydrocortisone 
Corticosteroid 

Synonyms. 

Compound F; Cortisol; 17-Hydroxycorticosterone. 

Note. 

Cortisol is also used as a proprietary name for cortisone acetate. 

Proprietary names. Hydrocortisone and its esters are ingredients of many proprietary 

preparations—see Martindale, The complete drug reference, 33rd Edn., Pharmaceutical 

Press, London, 2002. 

(11β)-11,17,21-Trihydroxypregn–4–ene–3,20–dione  

C21H30O5=362.5 

CAS—50–23–7 

 

A white crystalline powder. M.p. 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 Acetate 
Synonym. Hydrocortisone 21-Acetate  

C23H32O6=404.5 

CAS—50–03–3 

A white crystalline powder. M.p. about 220°, with decomposition. 
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Practically insoluble in water and ether; soluble 1 in 230 of ethanol; slightly soluble in 

chloroform; soluble in dioxane.  

Hydrocortisone Butyrate 
Synonym. Hydrocortisone 17-Butyrate  

C25H36O6=432.6 

CAS—13609–67–1 

Hydrocortisone Hydrogen Succinate 
Synonyms. Cortisol Hemisuccinate; Hydrocortisone Hemisuccinate. 

C25H34O8=462.5 

CAS—2203–97–6 

A white crystalline powder. M.p. 170° to 173° or 210° to 214°. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 40 of ethanol and 1 in 7 of dehydrated alcohol.  

Hydrocortisone Sodium Phosphate 
C21H29Na2O8P=486.4 

CAS—6000–74–4 

A white or light yellow hygroscopic powder.  

Soluble 1 in 4 of water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in chloroform 

and ether.  

 

 

 

Informatorium Medicamentorum:  Lidocaïne 

Groep(en): 

ANTI-ARRHYTHMICA 

LOKALE ANAESTHETICA 

Toepassing 

Geregistreerd: 

infiltratie- en geleidingsanesthesie en epidurale anesthesie bij chirurgische, 

obstetrische en tandheelkundige ingrepen; 

oppervlakte-anesthesie van slijmvliezen, vooral bij ingrepen in de keel-, neus-, en 

oorheelkunde, verloskunde, mondchirurgie, traumatologie; oppervlakte-anesthesie 

van het bovenste deel van de tractus digestivus bij laryngoscopie, oesofagoscopie, 

gastroscopie, inbrengen van sondes en katheters in de maag; 
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pijn, branderigheid en jeuk van huid en slijmvliezen, pijn bij het doorkomen van de 

eerste tanden en kortdurend bij keelpijn bij niet-purulente infecties; 

Contra-indicaties 

Als lokaal anaestheticum: zie inleidende tekst Lokale anaesthetica. 

Porfyrie in de anamnese. 

Bij oppervlakte-anesthesie is voorzichtigheid geboden bij beschadigde slijmvliezen in 

het te behandelen gebied en/of sepsis. Bij gebruik in de mondkeelholte mag de 

patiënt niet eten zolang de verdoving aanhoudt vanwege het risico op aspiratie en 

bijtwonden. 

Dosering 

Als lokaal anaestheticum (hydrochloride): totale parenterale hoeveelheid 

volwassenen max. 200-300 mg per keer, bij aanwezigheid van een vasoconstrictor 

500 mg. Kinderen max. 5 mg/kg lich. gewicht per keer, bij aanwezigheid van een 

vasoconstrictor max. 7 mg/kg lich.gewicht per keer. 

intraveneus (hydrochloride): 

inj.vlst. 5 mg/ml: volwassenen 10-60 ml (met tourniquet). 

Epidurale anesthesie: 

epiduraal (hydrochloride als 1-water): 

testdosis 3-5 ml, bij voorkeur met epinefrine, na 5 min gevolgd door de volledige 

dosis; 

inj.vlst. 10 mg/ml + epinefrine: volwassenen lumbaal 25-40 ml; caudaal 15-30 ml; 

thoracaal 20-30 ml; lumbale sympathicusblokkade 5-20 ml; 

inj.vlst. 20 mg/ml + epinefrine: volwassenen lumbaal 10-20 ml. 

Oppervlakte-anesthesie: 

cutaan (-): 

gel 50 mg/g: postherpetische neuralgie bij volwassenen, in het gelaat gedurende 8 

uur zonder occlusie, op ledematen of torso gedurende 24 uur onder occlusie; 

50 mg/g in zinkoxidesmeersel: bij nattende, pijnlijke herpes genitalis; 

gel 10 mg/g in combinatie met levomenthol: bij jeuk (zoals muggenbeten of 

waterpokken) 1-2 x per dag dik aanbrengen; 

pleister 50 mg/g: postherpetische neuralgie bij volwassenen, 1-3 pleisters 1x per 

dag gedurende max. 12 uur; 

zalf 50 mg/g: volwassenen 1-5 g zalf per keer, max. 10 g zalf per keer en max. 20 g 

zalf per dag; bij kinderen jonger dan 12 jaar max. 0.1 g zalf/kg lich.gewicht per 

keer; 

crème 25 mg/g of pleister 25 mg in combinatie met prilocaïne: zie productinformatie 

Emla; 

pleister 70 mg in combinatie met tetracaïne: zie productinformatie Rapydan; 

cutaan, oromucosaal, auriculair (-): 

spray 100 mg/ml (1 verstuiving bevat 10 mg): volwassenen anesthesie 

neusslijmvlies 20-60 mg, max. 500-600 mg; anesthesie farynx ter onderdrukking 

van de wurgreflex bij inbrengen van instrumenten 20-200 mg, max. 500-600 mg; bij 

ingrepen in de larynx, trachea en bronchi 50-200 mg, max. 200-400 mg; in de 
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tandheelkunde (anesthesie van mond- of keelslijmvlies) 20-200 mg, max. 500-600 

mg; ter voorkoming van hoesten na intubatie tijdens narcose (bij laryngoscopie, 

bronchoscopie, oesofagusscopie) 50-400 mg, max. 400-600 mg; in de verloskunde 

(laatste fase baring, hechten van rupturen en episiotomiewonden) 50-200 mg, max. 

400-600 mg; kinderen vanaf 2 jaar max. 3 mg/kg lich.gewicht (larynx, trachea) en 

max. 4-5 mg/kg lich.gewicht (in mond, neus of orofarynx); 

oromucosaal/oraal (hydrochloride als 1-water, hydrochloride-1-water): 

viskeuze drank 20 mg/ml: scopie bovenste deel van de tractus digestivus en 

inbrengen van sondes volwassenen 10-15 ml eenmalig, verspreiden in mond en 

langzaam doorslikken; faryngitis en stomatitis volwassenen 5-10 ml 3x per dag, 

max. 6x per dag; faryngitis en stomatitis kinderen tot 12 jaar max. 4 mg/kg 

lich.gewicht per keer, max. 4x per 24 uur, verspreiden in mond/keel en uitspugen, 

bij kinderen tot 3 jaar of kinderen die moeilijk kunnen uitspugen aanbrengen met 

een watje; oesofagitis volwassenen 5-10 ml 3x per dag, max. 6x per dag, 

verspreiden in mond/keel en langzaam doorslikken; 

oromucosaal (hydrochloride-1-water): 

vloeistof 3.8 mg/ml: bij het doorkomen van de eerste tanden tot 4x per dag 

aanbrengen met een wat-tip, de eerste 45 min het kind niet laten eten of drinken; 

zuigtablet 8 mg: bij keelpijn bij niet-purulente infectie volwassenen 8 mg elke 2 uur, 

max. 6x per dag, gedurende max. 3 dagen; 

overig (hydrochloride als 1-water): 

gel 20 mg/g: endoscopie en rectoscopie 10-20 g en een kleine hoeveelheid 

aanbrengen op het oppervlak van het instrument (als glijmiddel); bij intubatie 5 g 

aanbrengen op het oppervlak van de tube. 

 

 

 

CLARKE's Lidocaine 
 
Synonym. Lignocaine  

Proprietary names. Dentipatch; ELA-Max; Lidoderm; Vagisil; Zilactin-L. Lidocaine and 

Lidocaine Hydrochloride are ingredients of many proprietary preparations—see 

Martindale, The complete drug reference, 33rd Edn, London, Pharmaceutical Press, 2002. 

2-(Diethylamino)-N-(2,6–dimethylphenyl)acetamide  

C14H22N2O=234.3 

CAS—137–58–6 
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A white to slightly yellow crystalline powder. M.p. 68° to 69° (needles from benzene or 

alcohol). 

Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, benzene and ether.  

Lidocaine Hydrochloride 
Synonym. Lignocaine Hydrochloride  

Proprietary names. Anestacon; Dilocaine; Duo-Trach Kit; Laryng-O-Jet; Lidocard; 

Lidocation; Lidocaton; Lidocord; Lidoject; LidoPen; Lidosen; Lignostab-A; Nervocaine; 

Octocaine; Rinstead (contact pastilles); Ultracaine; Uro-Jet; Xylocaine; Xylocard; 

Xylotox. 

C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 

CAS—73–78–9 (anhydrous); 6108–05–0 (monohydrate) 

A white crystalline powder. M.p. 77° to 78°. 

Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically 

insoluble in ether.  

Dissociation Constant. 

pKa7.9 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.4. 

Colour Test. 
To a 2% solution in water, add 1 mL dilute nitric acid and 3 mL mercuric nitrate solution  

BIOAVAILABILITY. 
Oral, about 35%. 

 

CLARKE's  Tetracycline    
 

Proprietary names. Tetracycline and Tetracycline Hydrochloride are ingredients of many 

proprietary preparations—see Martindale,The Complete Drug Reference, 33rd Edn, 

London,Pharmaceutical Press, 2002. 

A hydrated form of [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-

octahydro–3,6,10,12,12a-pentahydroxy–6–methyl-1,11–dioxo–2–

naphthacenecarboxamide  
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C22H24N2O8=444.4 

CAS—60–54–8 (anhydrous); 6416–04–2 (trihydrate) 

 

A yellow, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on exposure to 

strong sunlight.  

Soluble 1 in 2500 of water and 1 in 50 of ethanol; practically insoluble in chloroform and 

ether; freely soluble in dilute acids and, with decomposition, in solutions of alkali 

hydroxides.  

Tetracycline Hydrochloride 
C22H24N2O8,HCl=480.9 

CAS—64–75–5 

A yellow, hygroscopic, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on 

exposure to strong sunlight. M.p. about 214°, with decomposition. 

Soluble 1 in 10 of water and 1 in 100 of ethanol; practically insoluble in chloroform and 

ether; soluble in methanol and in aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates. 

Solutions in water become turbid on standing owing to hydrolysis and precipitation of 

tetracycline.  

Dissociation Constant. 

pKa3.3, 7.7, 9.7 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/pH 7.4) 1.4. 


