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Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 
blok FA-402R, 14 december 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. 

 
Neem eerst de bijlagen door zodat je weet welke informatie is bijgesloten! 

 
VRAAG 1 
In het FNA is de samenstelling en bereidingswijze van cetrimidecrème 0,5 % 
opgenomen. 
 

Cetrimidum 500 mg 
Alcohol cetylicus et stearylicus 10 g 
Dinatrii edetas 100 mg 
Paraffinum liquidum 10 g 
Aqua purificata 79.4 g 

 
 
1A Bij de bereiding ziet de assistente in de kast een pot alcohol cetylicus et 

stearylicus staan en een pot alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B. Wat 
is het verschil tussen deze 2 grondstoffen? Welke van beide potten moet ze in 
deze bereiding gebruiken en waarom? 

 Cetostearylalcohol is w/o emulgator; de emulsificans variant is een combi van 
natriumlaurylsulfaat o/w en cetostearylalcohol w/o. 

 Je hebt cetrimide als o/w emulgator. Je moet dan de cetostearylalcohol nemen. 
Staat ook in voorschrift! 

 Als je de emulsificans neemt  heb je 2 o/w emulgatoren in de bereiding die ook 
nog onverenigbaar zijn met elkaar. 

 
1B Wat is de functie van natriumedetaat in dit preparaat? 
 Versterkt de conserverende werking van cetrimide doordat edta in de wand van 

de microorganismen calcium bindt waardoor het microorganisme gevoeliger 
wordt voor cetrimide 

 
1C Kan clioquinol in deze crème worden verwerkt? Zo nee, waarom niet, zo ja hoe 

moet deze stof worden verwerkt bereidingstechnisch?  
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 Clioquinol bevat fenolische OH en oxideert oiv zuurstof. Clioquinol is 
onoplosbaar in water, dissocieert niet…kan zo verwerkt worden. Gewoon 
afwrijven. 

 
VRAAG 2 
Hieronder is de samenstelling van acetylcysteïne-oogdruppels 5% LNA opgenomen. 
De pH van de oogdruppels is neutraal vanwege de stabiliteit van het acetylcysteïne. 

 
Receptuur 

Acetylcysteinum  5 g  5 g 

Benzalkonii chloridum  10 mg  -  

Dinatrii edetas  100 mg  -  

Trometamolum       

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

Aqua purificata ad 100 ml 
   

 

Bereiding 
Bereiding uit Solutio benzalkonii 0,1 mg/ml FNA: 

 Oplossen van de acetylcysteïne in de benzalkoniumbasisoplossing.  

 Oplossen van de trometamol in de acetylcysteïne-oplossing.  

 Filtreren door een membraanfilter van ≤ 0,2 µm.  

 Uitvullen in steriele patiëntenverpakking.  

 Verwarmen gedurende 30 min. bij 100 °C.  

 
 

2A Bereken de hoeveelheid trometamol die nodig is om een neutrale pH te 

verkrijgen. 

  Acetylcysteine is een zuur  door de carboxylgroep en reageert 1 mol op 1 mol 

trometamol en wordt dan neutraal. 

1mol acetylcysteine = 1 mol trometamol 

5 g acetylcysteine = 30,7 mmol 

30,7 mmol trometamol= 3,71 gram 

Dan is alleen acetylcysteine geneutraliseerd. 

Natriumedetaat is zuur en moet ook nog geneutraliseerd worden. 

Edetaat heeft ook nog 2 carboxylgroepen en moet geneutraliseerd worden. 

Waarschijnlijk reageert maar 1 carboxylgroep. 

Hiermee kan niet verder gerekend worden omdat de gegevens ontbreken. 

 

2B  Bereken de osmolariteit van dit preparaat. Laat de berekening zien. 

 5 g acetylcysteine per 100 ml = 5/4,58 * 100% = 109,2% van isotonie 

 10 mg benzalkoniumchlodride per 100 ml  met NaCl eq van 0,18. 

 1 g benzalkoniumchloride~~0,18 g NaCl 

 10 mg per 100 ml 0,2% bijdrage 

 Natriumedetaat 100 mg per 100 ml = 0,1/4,44 * 100% = 2,25 % van de isotonie 

 Trometamol M= 121 g; stel we zijn uitgegaan van 3,7 gram = 30,7 mmol. 

 Stof splitst in 2 delen en levert 61,4 mosmol per 100 ml op. 

 61,4/30* 100%= 204,7% van de isotonie. 
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 Opgeteld 109,2 + 0,2 + 2,25 + 204,7 = 316,35% van de isotonie 

 

2C Er is ook een acetylcysteïne oogdruppel 5% met een lagere pH. Wat kun je 

zeggen over de osmolariteit van het preparaat met een lagere pH? 

 Bij een lagere pH is er minder trometamol toegevoegd en zal de osmotische 

waarde lager zijn. 

 

VRAAG 3 

Voor de bereiding van suspensies is een basissuspensie beschikbaar met 
onderstaande samenstelling: 
  
 methylis parahydroxybenzoas 750 mg 
 aluminii et magnesii silicas colloidale   10 g 
 carmellose natricum M 10 g 
 acidum citricum monohydricum 750 mg 
 sirupus simplex 263 g 
 aqua purificata 783,5 g  
  1068 g  (=1000 ml) 
 
De pH van deze basissuspensie is ongeveer 5,5. 
In deze basissuspensie kunnen echter niet alle farmaca worden verwerkt. 
 
 
3A Geef de eigenschappen van de farmaca die niet in deze basissuspensie 

verwerkt kunnen worden. 

 Farmaca onverenigbaar met cmcNa, dus kationen. Farmacon is in principe wel 

gesuspendeerd maar als een deel toch oplost heb je ionen die dan interactie 

kunnen geven. 

 Farmaca die ervoor zorgen dat de pH heel laag (hydrolyseMOB, 

ongeladenCMC en dan niet visceus) wordt of heel hoog wordt ( ook vanwege 

MOB) 

 

 

3B Geef voor onderstaande stoffen aan of ze geschikt zijn voor verwerking in de 

basissuspensie. Je mag ervan uitgaan dat deze stoffen voldoende stabiel zijn 

om in een waterige orale vloeibare toedieningsvorm met een houdbaarheid van 

1 maand te worden verwerkt. 

  - cimetidine (normdosering 800 mg/keer) 

  Is een base  1 in 88 oplosbaar in water. Als je het als oplossing wil geven moet 

je per keer iets van 70 ml innemen. Is te veel dus suspenderen. Je wil liefst dat 

maar 0,1% farmacon opgelost kan zijn bij een suspensie. 

 Bij pH 5,5 is de base voor een deel geprotoneerd, zal dan niet verenigbaar 

zijn. Farmacon is best wel goed oplosbaar. Als je uitgaat van 800 mg/10 ml is 

meer dan 10% van het farmacon opgelost. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. 

 Als je onder de 0.1%  wil blijven , moet het in te nemen volume zooo laag zijn, 

dat je een pasta hebt!. 
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 - kaliumwaterstoftartraat (normdosering  4 g/keer) 

 Slightly soluble; hier dus ook een redelijk deel opgelost; tartraat is negatief 

geladen, maar het kaliumionen is positief geladen en dus onverenigbaar met 

de suspensiebasis: 

 - propranololHCl (normdosering 40 mg/keer) 

 Oplosbaar 1in 20 in water. 

 40 mg per keer ; oplosbaar in 800 mg water. Dus als je 40 mg in 5 ml water 

verwerkt is het prima. Je moet hier dus niet de suspensiebasis nemen maar 

gewoon een oplossing maken. Stop je het toch in de suspensiebasis heb je 

positief geladen farmacon wat onverenigbaar is. 

 - sulfasalazine (normdosering  1 g/keer) 

 Onoplosbaar in water; is een zuur. Bij pH van suspensiebasis ongeladen, dus 

verenigbaar. 

 

3C Er is veel vraag naar een basissuspensie voor patiënten die overgevoelig zijn 

voor MOB. Geef het kwalitatieve en kwantitatieve voorschrift voor een 

geconserveerde basissuspensie zonder MOB. 

 Kan met 15% propyleenglycol, maar let dan op de maximaal in te nemen 
 hoeveelheid met name bij kinderen. Dus is eigenlijk geen goed alternatief als 
 basissuspensie. Bovendien slechte smaak. 

 Kan ook met 30% glycerol,  

 Of kan met sorbinezuur/sorbaat-buffer en pH op 4 zetten. Citroenzuur kan er 
 dan uit. 

 MOB eruit en de MOB uit sirupus simplex eruit 

 Er is wel voldoende stroop of andere visceuze vloeistof nodig om ervoor te 
 zorgen dat de dichtheid van de stroop voldoende is. 

 Tevens letten op smaakcorrectie als de stroop wordt vervangen. 

 En aanvullen op volume omdat de samenstelling verandert en er geen dichtheid 
 bekend is. 

 Mogelijke samenstelling is:  

 aluminii et magnesii silicas colloidale   10 g 
 carmellose natricum M 10 g 
 acidum citricum monohydricum 750 mg 
 glycerol 300 g 
 aqua purificata ad 1000 ml 
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VRAAG 4 
In het FNA waren in het verleden Chloorhexidineoogdruppels 0,1%, 

Chloorhexidineoordruppels 0,5% en Chloorhexidineoogwassing 0,1% opgenomen. 

De samenstelling van de Chloorhexidineoogdruppels 0,1% en een verkorte 

bereidingswijze is hieronder gegeven. 

 

Chloorhexidine-oogdruppels 0,1% 

Chlorhexidini digluconatis solutio*       g 

Mannitolum      5  g 

Acidum aceticum dilutum 6% g/g     q.s.   

Aqua purificata  ad 100  ml  

* Solutio chlorhexidini digluconatis 20% g/v 

 

Beknopte bereidingswijze 

Los de mannitol op in het grootste deel van het gezuiverde water. Voeg toe de 

chloorhexidinedigluconaatoplossing en meng. Voeg zo nodig verdund azijnzuur toe tot pH 

5. Vul tot volume aan met gezuiverd water. Filtreer door een steriel membraanfilter. Vul 

uit in steriel oogdruppelverpakking van ten hoogste 10 ml.  Sterilisatie: 15 minuten, 

121°C. 

 

 

4A Bereken de benodigde gewichtshoeveelheid (g) 'Solutio chlorhexidini 

digluconatis 20% g/v' die nodig is voor bovenstaand voorschrift. 

 0,1% chloorhexidinedigluconaat is 100 mg. 

 Van de 20% oplossing g/v wordt dan 0,5 ml afgemeten. 

 Met de dichtheid van 1.06 komt dat uit op 0,5 x 1.06 = 0,53 g 

 

4B Welke houdbaarheid verwacht je dat deze oogdruppels hebben? Geef de 

houdbaarheid van de ongeopende verpakking en de houdbaarheid na openen. 

Ongeopend lang , is chemisch , fysisch en microbiologisch stabiel. 1 jaar of 2 

jaar. 

Na openen 1 maand. 

 

4C In het FNA waren ook chloorhexidineoordruppels 0,5 % opgenomen. Deze 

oordruppels werden gebruikt bij de behandeling van otitis externa. Deze 

oordruppels bestonden ook uit een waterige oplossing van chloorhexidine. Geef 

de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van deze oordruppels per 100 

ml. Motiveer de samenstelling. 

 Een waterige oordruppel voor buitenoor lijkt niet ideaal. Isotonie is zeker niet 

vereist en sterilisatie ook niet. 

 Moet het toch zo zijn wordt de samenstelling: 

 Chlorhexidini digluconatis solutio*     2,65  g 

 Acidum aceticum dilutum 6% g/g     q.s.ad pH = 6   

 Aqua purificata  ad 100  ml  
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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%). 

 
 

Tabel Osmotische waarden 
Farmacon NaCl equivalent (1% solution) Isotone oplossingen 
Acetylcysteïne 0,21 4,58 % 
Benzalkoniumchloride 0,18 n.b. 
Glucose 0.16 5.51 % 
Mannitol 0.17 5.07 % 
Natrium Chloride 1.00 0,90 % 

Ascorbinezuur 0.18 5.94 % 
Natriumchloride 1.00 0.90 % 
Natriumedetaat 0.23 4.44 % 
Natriumpyrosulfiet 0.67 1.38 % 
Natriumwaterstofcarbonaat 0.65 1.39 % 
Trometamol n.b. n.b. 
n.b. = niet bekend 

 

 
PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN BIJ VRAAG 1 

 

Cetrimide 
Cationic Disinfectant 
C17H38BrN =336.4 

 
Note 

Consists chiefly of tetradecyltrimethylammonium bromide together with 
smaller amounts of dodecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromides. 

 

Proprietary Names 
Cetavlon; Morpan CHSA; Silquat C100. It is an ingredient of Ceanel, Cetal 

(liquid), Savloclens, Savlodil, Savlon (liquid), and Travasept. 
 

Chemical Properties 
A white to creamy-white, voluminous, free-flowing, hygroscopic powder. A 

solution in water foams on shaking. Mp 232° to 247°. Soluble 1 in 2 of 
water; freely soluble in ethanol; soluble in ether. 
 

 

 

Clioquinol 
Groep(en): 

OVERIGE ANTIPROTOZOICA 

OVERIGE DESINFECTANTIA 

Toepassing 

Geregistreerd: 

aandoeningen van de huid en de uitwendige gehoorgang met een secundaire bacteriële 

of mycotische infectie (in combinatie met corticosteroïden); 

Dosering 

Bacteriële of mycotische infectie: 

cutaan: crème 30 mg/g. 

Als diagnosticum van allergische contactdermatitis: 

cutaan: zie inleidende tekst Allergenen voor diagnostiek van contactdermatitis. 

Amoebiasis en infectie met Dientamoeba fragilis: 

oraal: volwassenen 250 mg 3x per dag gedurende 5-10 dagen, kinderen 15 mg/kg 

lich.gewicht per dag in 3 doses gedurende 5-7 dagen, volgens het NKFK bij een infectie 

met Dientamoeba kinderen vanaf 1 maand 15 mg/kg per dag in 3 doses, max. 750 mg 

per dag, gedurende 10 dagen . 

 

http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/E3E3E223E49E3E0R0D1.htm
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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Clioquinol 
C9H5ClINO =305.5 

 

 
 
Chemical Properties 

A yellowish-white to brownish-yellow, voluminous powder. It darkens on 

exposure to light. Mp 178° to 179°, with decomposition. Almost insoluble 
in water, ethanol, and ether; soluble 1 in 43 of boiling ethanol, 1 in 128 of 

chloroform, 1 in 17 of boiling ethyl acetate, 1 in 170 of cold acetic acid, 
and 1 in 13 of boiling acetic acid; soluble in dimethylformamide. Log P 

(octanol/water), 3.5. 
 

 

 

 

BIJLAGEN BIJ VRAAG 2 
 

Acetylcysteine 

 
 
C5H9NO3S=163.2 
   

  Chemical Properties 
 A white, crystalline, deliquescent powder. Mp 104° to 110°. Soluble 1 in 8 of water and 1 
in 2 of ethanol; practically insoluble in chloroform and ether. pKa 9.5 (30°). 
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Trometamol 

 
 
C4H11NO3=121.1 

 
Chemical Properties 
 A white crystalline powder. Mp 171° to 172°. Soluble 1 in 1.8 of water, 1 in 45 of ethanol 
and 1 in 38 of methanol; practically insoluble in chloroform; slightly soluble in acetone 
and ether. pKa 8.3 (20°). Log P (octanol/water), −1.6. 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN BIJ VRAAG 3 

 

Cimetidine 

 
 

C10H16N6S=252.4 

   

Chemical Properties 
A crystalline powder. Mp 141° to 143°. Soluble 1 in about 88 of water. pKa 6.8. Log P 

(octanol/water), 0.4. 

 
 

Potassium Hydrogen Tartrate 
 

 
 

C4H5KO6    188.2     
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DEFINITION 

Potassium hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutane-1,4-dioate. 

 

Content 

99.5 per cent to 100.5 per cent (dried substance). 

CHARACTERS 

 

Appearance 

White or almost white, crystalline powder or colourless crystals. 

 

Solubility 

Slightly soluble in water, practically insoluble in alcohol. It dissolves in dilute solutions of 

mineral acids and alkali hydroxides. 
 
 

Propranolol 

 

C16H21NO2=259.3  

 
Chemical Properties 
Crystals. Mp 96° (crystals from cyclohexane). pKa 9.5 (24°). Log P (octanol/water pH 7.4), 

1.2. Extraction yield (chlorobutane), 1 [Demme et al. 2005]. 

 
Propranolol Hydrochloride 
C16H21NO2,HCl=295.8 

 
Chemical Properties 
A white powder. Mp 163° to 164° (crystals from propan-1-ol). Soluble 1 in 20 of water and 

ethanol; slightly soluble in chloroform; practically insoluble in ether, benzene and ethyl 

acetate. 

 

http://www.medicinescomplete.com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e978353.htm?q=propranolol&t=search&ss=text&p=1#_213386
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Sulfasalazine 

 
C18H14N4O5S=398.4 

 
Chemical Properties 
A fine bright yellow to brownish-yellow powder. Mp about 240° to 245°, with decomposition. 

Practically insoluble in water, chloroform and ether; soluble 1 in 2900 of ethanol and 1 in 

1500 of methanol; soluble in aqueous solutions of alkali hydroxides. pKa 0.6, 2.4, 9.7, 11.8. 

Log P (octanol/water), 3.8. 
 
 
 
 

BIJLAGEN BIJ VRAAG 4 

 
 

Chloorhexidine 
Groep(en): 

OVERIGE DESINFECTANTIA 

Dosering 

Desinfectie van de huid: 

cutaan (digluconaat): opl. 0.15 mg/ml in water in combinatie met cetrimide, opl. 5 mg/g 

in alcohol 700 ml/l of isopropanol 600 ml/l, opl. 10 mg/ml, crème 10 mg/g, gel 10 mg/g, 

schuim 10 mg/g, zeepopl. 40 mg/ml. 

Desinfectie van wonden: 

cutaan (digluconaat): opl. 10 mg/g of 10 mg/ml in water, opl. 0.15 mg/ml in water in 

combinatie met cetrimide, opl. 5 mg/g in alcohol 700 ml/l, spray 10 mg/g, crème 10 

mg/g, wondspoeling 1 mg/ml in water. 

Desinfectie van uitwendige genitalia: 

cutaan (digluconaat): opl. 0.15 mg/ml in water in combinatie met cetrimide. 

Als monddesinfectans: 

oromucosaal (digluconaat): mondspoeling 2 mg/ml, mondspray 2 mg/ml 2x per dag; 

gel voor dentaal gebruik 10 mg/g met 2.5 cm gel 2x per dag tanden borstelen gedurende 

15 dagen. 

javascript:;
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Als adjuvans bij periodontale ziekten: 

dentaal (digluconaat): volwassenen 1 implantaat 2.5 mg in elke te behandelen 

periodontale spleet, zo nodig na 3 maanden herhalen. 

Desinfectie van de urethra bij blaaskatheterisatie: 

urethraal (dihydrochloride): gel 0.5 mg/ml bij het aanleggen. 

Desinfectie van de blaas bij verblijfskatheter: 

intravesicaal (als digluconaat): blaasspoeling 0.2 mg/ml 100 ml 2-3 x per dag, 

gedurende 15-30 min, bij geatrofieerde blaas 50 ml. 

Bacteriële conjunctivitis en acanthamoeba keratitis: 

oculair (digluconaat): oogdruppels 1 mg/ml, 0.2 mg/ml in combinatie met propamidine. 

Otitis externa: 

auriculair (digluconaat): oordruppels 5 mg/ml. 

 

 

Chlorhexidine 
 

 
 

C22H30Cl2N10=505.5 
 

Chemical Properties 
Crystals. Mp 134°. pKa1 10.8 (25°), pKa2 10.3, pKa3 2.2 [Lam et al. 1993]. Log P 

(octanol/water) 0.1. Stable in saliva at –20° for at least 2 months [Lam et al. 

1993]. 

 
Chlorhexidine Diacetate 
C22H30Cl2N10,2C2H4O2=625.6 
   

Chemical Properties 
White to pale-cream microcrystalline powder. Mp 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 Digluconate 
An aqueous solution containing 19 to 21% of C22H30Cl2N10,2C6H12O7=897.8. 
CAS—18472-51-0 (chlorhexidine gluconate) 

http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/CLK-TD-c339-mn0001.htm?q=%22chlorhexidine%20gluconate%20solution%22&t=search&ss=text&p=1#CLK-TD-c339-bib-0004
http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/CLK-TD-c339-mn0001.htm?q=%22chlorhexidine%20gluconate%20solution%22&t=search&ss=text&p=1#CLK-TD-c339-bib-0004
http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/CLK-TD-c339-mn0001.htm?q=%22chlorhexidine%20gluconate%20solution%22&t=search&ss=text&p=1#CLK-TD-c339-bib-0004
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Chemical Properties 
Colourless-to-pale-straw-coloured liquid that is affected by light. Weight 

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 
 

Chemical Properties 

Light-sensitive white crystalline powder. Mp 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. 
 

 

Mannitol 
1,2,3,4,5,6-Hexanehexol  

C6H14O6=182.2 

 
 

A white odourless crystalline powder or granules with a sweet taste. It is freely soluble in 

water (182 g/L at 25°); slightly soluble in pyridine, aniline, glycerol, propyleenglycol (1 g in 

18 mL); very slightly soluble in alcohol; practically insoluble in ether. M.p. 166° to 168°. B.p. 

290° to 295° at 3 to 5 mmHg. 

 
Dissociation Constant. 
pKa13.5 (25°). 

 
Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), −3.10. 
 
 


