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Schriftelijke toets blok 'Apotheekbereiding' 
blok FA-402, 2 februari 2012 

 
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 verleden was in het FNA een voorschrift opgenomen voor chloorpromazine-
injecties 0,5 % met onder andere de volgende hulpstoffen per 1000 ml 
natriumpyrosulfiet (1 g) en natriumchloride (7 g) en onderstaande gegevens: 
 
Bereiding:  Buiten invloed van direct opvallend licht werken. Los de bestanddelen op in 

water, terwijl stikstof door de vloeistof wordt geleid.  
Filtratie:  membraanfilter < 0,45 micrometer.  
Verpakking:  ampullen onder stikstof.  
Sterilisatie:  autoclaveren 20 min 120° C in de verpakking. 
Bewaring:  Buiten invloed van licht. 
 
Aanwijzingen: pH grenzen 5,0 – 5,6. Chloorpromazine ontleedt (verkleurt) onder invloed van 
zuurstof en licht. Ontleding van de oplossing gaat gepaard met daling van de pH.  
Te gebruiken als: injectievloeistof intramusculair, de oplossing kan tevens worden gebruikt 
als concentraat voor infusievloeistof. 

 
 
1A De injectievloeistof wordt uitgevuld in ampullen. Welk volume moet uitgevuld 

worden? 
Kijkende naar de dosering , 5 mg per keer , uit een concentratie van 0,5% = 5 mg/ml, moet je 
1 ml ampullen afleveren. Om 1 ml te kunnen injecteren moet een overmaat uitgevuld worden. 
Ter controle|: 1ml voor intramusculaire toediening is akkoord. 

 
 
1B Geef aan welke vorm van de werkzame stof en welke hoeveelheid moet 

worden afgewogen als 1000 ml injectievloeistof bereid moet worden. 
Volgens IM chloorpromazine  als hydrochloride, 5 mg per keer. Dus omrekenen voor 
hydrochloride; 
Per 1000 ml injectievloeistof: 1000 x 5 x 355,3/318,9 = 5,57 gram 
chloorpromazinehydrochloride 
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1C De pH van de oplossing moet 5,0 – 5,6 zijn. Moet voor de instelling van de pH 
een buffer worden gebruikt of moet op pH worden gebracht met HCl / NaOH? 
 De ontledingsprodukten zorgen voor pH daling…pH moet tussen 5,0 en 5,6 blijven .Dus is 
een buffer nodig om deze pH daling op te vangen. 
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VRAAG 2 
  

In het FNA is de ' Basis voor lanettezalf' opgenomen met onderstaande 
samenstelling: 
 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 30 g 

Paraffinum liquidum 25 g 

Vaselinum album 45 g 

 -- - 

 100 g 

 

  
2A Welke farmaceutische vorm betreft het hier? 

Wateremulgerende zalf 

 
Uit de basis voor lanettezalf kan de vaselinelanettecrème worden bereid met de 
onderstaande samenstelling: 
  

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 15 g   

Paraffinum liquidum 12,5 g   

Propylenglycolum 10 g   

Vaselinum album 22,5 g   

Aqua purificata 40 g   

 ---- -   

 100 g   

 
 
2B Geef de bereiding van de vaselinelanettecrème. 

Vetten smelten op waterbad 70 graden (alc.cet.et stear.emulsB + paraffine liq + vas.alb) 
Waterfase verwarmen tot 70 graden (propyleenglycol en water) 
Beide fasen bij 70 graden in 1 keer bij elkaar 
Roeren tot bekoelen 
Aanvullen met water tot eindgewicht 

 
2C Beoordeel van elk van onderstaande stoffen of deze met de 

vaselinelanettecrème verenigbaar zijn: 
 

 chloorhexidinedigluconaat 

 clindamycinehydrochloride 

 salicylzuur 

 tetracyclinehydrochloride 

 triamcinolonacetonide 
de emulgator natriumlaurylsulfaat geeft de interactie. Is onverenigbaar met +-geladen ionen. 
Chloorhexidinedigluconaat is oplosbaar in water, splitst in ionen, pos. Gel. Chloorhex is 
onverenigbaar 
Clindamycinehydrochloride, is oplosbaar in water, pos geladen clindamycine is onverenigbaar 
Salicylzuur lost niet op in water, geen dissociatie, wel verenigbaar 
Tetracyclinehydrochloride, lost op in water, dissocieert, tetracylineH+ion onverenigbaar 
Tca lost niet op in water, gen dissociatie, wel verenigbaar 

 



Zie voor de andere vragen en bijlagen de andere pagina's. pagina 4 van 14 
 

2D Geef aan hoe bovenstaande stoffen, die verenigbaar zijn met de 
vaselinelanettecrème, in deze crème verwerkt moeten worden. 
Salicylzuur afwrijven met de crème 
Tca, in de vorm van trituratio 1=10 afwrijven met de creme 
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VRAAG 3 

In het FNA is het halfpreparaat Aluminiumacetotartraatoplossing 12 % opgenomen 

met onderstaande samenstelling en bereidingswijze: 

Aluminii sulfas 26,5 g 

Acidum aceticum 30% g/g 31,8 g 

Calcii carbonas 11,95 g 

Aqua purificata 95 g 

Acidum tartaricum q.s.   

 

Bij de vaststelling van de benodigde hoeveelheid aluminiumsulfaat is uitgegaan van aluminiumsulfaat 

met een gehalte van 55%. Omdat de Europese Farmacopee een gehaltespreiding toestaat van 51,0-

59,0%, dient het gehalte van de grondstof, die voldoet aan de Farmacopee-eisen, vóór de bereiding 

bekend te zijn. De benodigde hoeveelheid aluminiumsulfaat moet zonodig worden gecorrigeerd. 

 

Bereidingswijze  

1) Los het aluminiumsulfaat op in 80 ml warm water. 

2) Laat de oplossing bekoelen tot kamertemperatuur en vul het eventueel verdampte water aan. 

Voeg toe het azijnzuur. 

3) Meng het calciumcarbonaat met 15 ml water en voeg dit mengsel langzaam, onder krachtig 

roeren, in gedeelten bij de azijnzure oplossing van aluminiumsulfaat. Laat telkens volledig 

reageren voor opnieuw een gedeelte wordt toegevoegd.  

4) Laat het mengsel 24 uur staan op een koele plaats en filtreer. Los per 10 g filtraat 350 mg 

wijnsteenzuur op. 

  

3A Geef bij elke stap van de bereiding aan welke stof wordt gevormd of welk 

chemisch proces plaatsvindt. Geef zo mogelijk structuurformules. 

Al2(SO4)3 + water   = 2Al 3+ ionen + 3 SO4 2- ionen 

HAc toegevoegd…dan ook nog Ac- ionen en H+ ionen 

CaCO3 lost op in zuur milieu CO3 2- en Ca2+ ionen 

Dan ontstaan CaSO4, wat neerslaat en H2CO3  

H2CO3 verandert weer in CO2 en H2O 

CaSO4 wordt afgefiltreerd 

Wijnsteenzuur lost op en vormt met acetaat en Al ionen het aluminiumacetotartraat 

Al2Ac4 C2(OH)2(COO)2 

 
3B Bereken de hoeveelheid aluminiumsulfaat die afgewogen moet worden als 

aluminiumsulfaat met een gehalte van 58,7% wordt gebruikt. 
26,5X55/58,7 =24,83 gram 

 

3C Waarom bevat deze oplossing geen conserveermiddel? 

 Preparaat heeft hele lage pH en azijnzuur en aluminiumacetotartraat valt onder de 

desinfectantia 
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VRAAG 4 

  
In de LNA mededelingen is een voorschrift opgenomen voor furosemidedrank 2 
mg/ml, speciaal voor kinderen.  
 

Furosemidum 200 mg  
Trometamolum 100 mg  
Saccharinum natricum 100 mg  
Methylis parahydroxybenzoas 150  mg 
Propyleenglycolum 910 mg 
Aqua purificata 98,9 g 

 
Een apotheker heeft het onderstaande bereidingsvoorschrift gemaakt: 
 
-  Los achtereenvolgens op in de helft van het water de furosemide, de 

trometamol, de saccharine natricum en de methylparahydroxybenzoaat. 
-  Voeg toe de propyleenglycol. 
-  Vul aan met aqua purificata tot 100 ml. 
 
NB Furosemide moet worden opgelost onder verwarmen tot ten minste 90 ºC. 
 
 
4A Furosemide ontleedt in zuur milieu. De oplosbaarheid en de stabiliteit nemen 

toe in alkalisch milieu. Bij pH 8 is de oplosbaarheid en stabiliteit goed. De pH 
van deze drank is echter 7,4, voor de oplosbaarheid en stabiliteit dus niet 
optimaal. Geef 2 redenen waarom het LNA toch voor deze pH heeft gekozen. 
1. Om ontleding MOB te voorkomen 
2. smaak 

 
 
4B Een assistente bereidt het preparaat precies zoals de apotheker heeft 

opgeschreven met de juiste (kwaliteit) grondstoffen. De bereidingswijze blijkt 
echter niet te kloppen, want er ontstaan problemen met het oplossen van de 
stoffen. Geef aan wat er fout is aan bovenstaande bereidingswijze met 
betrekking tot het oplossen van de grondstoffen en geef de juiste 
bereidingswijze. 
Furosemide lost alleen in deze concentratie op in alkalisch milieu. 
Dus eerst de trometamol (alkalische stof) oplossen en sach Na (ook alkalisch) 
Propyleenglycol is afkomstig van de sol methylparabeni conc. FNA. 
Dus de geconc. Oplossing als geheel aan het eind toevoegen. 
 
Bereidingswijze: 
Los eerst trometamol en sacch Na op in 95 ml water gez. 
Vervolgens de furosemide oplossen onder verwarmen 90 graden in waterbad. 
Daarna 1 ml sol MOB toevoegen en krachtig schudden. 
Aanvullen tot 100 ml met water gez. 
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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 
 

Chloorpromazine 
Groep(en): 

KLASSIEKE ANTIPSYCHOTICA 

 

Toepassing 

Niet geregistreerd: 

bij ziektebeelden waarbij motorische hyperactiviteit, agressie of innerlijke onrust op de 

voorgrond staan: psychosen (ateriosclerosis cerebri) kortdurende behandeling van 

misselijkheid en braken, indien andere middelen zijn gecontraïndiceerd, zie verder 

inleidende tekst Maagdarmmiddelen, Anti-emetica; 

palliatieve sedatie ter bestrijding van onrust, delirium, dyspneu en pijn bij terminale 

patiënten; 

 

Misselijkheid en braken: 

rectaal (- en hydrochloride): volwassenen 50-100 mg 3-4 x per dag; kinderen 1 mg/kg 

lich.gewicht 3-4 x per dag. 

 

Palliatieve sedatie: 

rectaal (- en hydrochloride): volwassenen 25 mg elke 4 uur. 

 

Hik: 

rectaal (- en hydrochloride): volwassenen 25 mg 3-4x per dag. 

 

Psychosen: 

oraal (- en hydrochloride): 10-50 mg 3-4 x per dag  

intramusculair (als hydrochloride): 5 mg 3-4 x per dag, bij voorkeur niet vaker  dan 2 - 

3 x per dag 

intraveneus (als hydrochloride): 10 - 50 mg in 1000 ml 

 
 

 
Chlorpromazine 

 
C17H19ClN2S=319.9 

 
Chemical Properties 
A white to creamy-white powder or waxy solid. It darkens on prolonged exposure 

to light. Mp 56° to 60°. Practically insoluble in water; soluble in 1 in 2 of ethanol, 
1 in <1 of chloroform, and 1 in 1 of ether. Extraction yield (chlorobutane), 1. 

 
 

javascript:;
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Chlorpromazine Hydrochloride 
C17H19CIN2S,HCl=355.3 
 

Chemical Properties 
A white or creamy-white crystalline powder. It decomposes on exposure to air 
and light, becoming yellow, pink and finally violet. Mp with decomposition 179° 

to 180° (capillary), 194° to 196° (microblock). Soluble 1 in 2.5 of water; soluble 
in methanol, ethanol and chloroform; practically insoluble in ether and benzene. 

pKa 9.3 (20°). Log P (octanol pH 7.4), 3.4.  
 

 

 

Ph Eur  
chlorpromazine 
C17H19ClN2S  

Mw 318.9 

 

DEFINITION: Chlorpromazine is [3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-dimethylamine. It 

contains not less than 99.0% and not more than 101.0% of C17H19ClN2S, calculated with 

reference to the dried substance. 

 

CHARACTERS: A white or creamy white powder or waxy solid. 

Practically insoluble in water; freely soluble in ethanol (96%) and in ether. 

 

Chlorpromazine Hydrochloride 
 

C17H19ClN2S,HCl     

Mw 355.3  

 

DEFINITION: 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine 

hydrochloride. Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent (dried substance). 

 

CHARACTERS 

Appearance: White or almost white, crystalline powder. 

Solubility: Very soluble in water, freely soluble in ethanol (96 per cent).  

It decomposes on exposure to air and light. 

mp: About 196 °C. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmacopoeia.co.uk.proxy.library.uu.nl/bp2012/ixbin/bp.cgi?id=3192&a=display&a=display&popup=y
http://www.pharmacopoeia.co.uk.proxy.library.uu.nl/bp2012/ixbin/bp.cgi?id=3189&a=display&a=display&popup=y
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BIJLAGEN BIJ VRAAG 2 
 
 

Chlorhexidine Digluconate 
An aqueous solution containing 19 to 21% of C22H30Cl2N10,2C6H12O7=897.8. 
CAS—18472-51-0 (chlorhexidine gluconate) 

 
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. 
 
 

Clindamycin 
C18H33ClN2O5S=425.0 
 

Chemical Properties 
A yellow, amorphous solid. pKa 7.7 (25°). Log P (octanol/water), 2.2.  

 
Clindamycin Hydrochloride 
C18H33ClN2O5S,HCl ,H2O=479.5 

 
Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp 141° to 143°. Soluble 1 in 2 of water and 1 in 
200 of ethanol; freely soluble in methanol; very slightly soluble in chloroform. 
 

 

Salicylic Acid 
C7H6O3=138.1 
 
Chemical Properties 

Colourless, feathery crystals or a white crystalline powder. Mp 159°. Soluble 1 in 
~550 of water, 1 in ~4 of ethanol, 1 in 45 of chloroform and 1 in 3 of ether. 

Extraction yield (chlorobutane), 0 (salicylate). 
 
 

Tetracycline 
C22H24N2O8=444.4 

 
Chemical Properties 
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 
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insoluble in chloroform and ether; freely soluble in dilute acids and, with 

decomposition, in solutions of alkali hydroxides. pKa 3.3, 7.7, 9.7 (25°). Log P 
(octanol/pH 7.4) 1.4. 

 
Tetracycline Hydrochloride 
C22H24N2O8,HCl =480.9 

 
Chemical Properties 

A yellow, hygroscopic, crystalline, amphoteric powder, which darkens in moist air 
on exposure to strong sunlight. Mp 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.  
 
 

Triamcinolone 
C21H27FO6=394.4 

 
Chemical Properties 
A white, slightly hygroscopic, crystalline powder. Mp about 269° to 271°. Soluble 

1 in 500 of water and 1 in 240 of ethanol; slightly soluble in methanol; very 
slightly soluble in chloroform and ether. Log P (octanol/water), 1.2. 

 
Triamcinolone Acetonide 
C24H31FO6=434.5 

 
Chemical Properties 

A white or cream-coloured crystalline powder. Mp about 292° to 294°. Very 
slightly soluble in water; soluble 1 in 150 of ethanol, 1 in 11 of acetone and 1 in 
40 of chloroform; sparingly soluble in dehydrated alcohol and methanol.  

 
 
 
BIJLAGEN BIJ VRAAG 3 

 

Aluminium Sulfate 

Al2(SO4)3=342.1 

Synonyms   

Alum; aluminium sulphate (2 : 3); cake alum; dialuminium sulphate; filter alum; papermakers' 
alum; patent alum; peral alum; pickle alum. 

Proprietary Names   

Cake Alum; Patent Alum. 
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Chemical Properties   

Odourless white lustrous crystals (also pieces, granules or powder). Decomposes at 770°. 
Soluble in water and dilute acids; practically insoluble in alcohol. Used primarily for water 
purification systems and sewage treatment systems as a flocculent; in the paper and pulp 
industry; in fireproofing and waterproofing cloth; in clarifying oils and fats; in waterproofing 
concrete; in antiperspirants; in tanning leather; as a mordant in dyeing; in agricultural 
pesticides; as a soil conditioner to increase acidity for plants; and in cosmetics and soaps. 
Solutions containing 5–10% have been used as local applications to ulcers and to stop 
discharges from mucous surfaces. 

 
Aluminiumacetotartraat 
 
Groep(en): 

OVERIGE DESINFECTANTIA, ADSTRINGENTIA 

 

Toepassing 

Niet geregistreerd: 

natte acute otitis externa (FNA); 

nattend eczeem en vesiculeus handeczeem (FNA). 
 

Dosering 

Otitis externa: 

auriculair: oordruppels 120 mg/g, de NHG-Standaard Otitis externa 2006 adviseert bij 

geperforeerd trommelvlies oordruppels 12 mg/g 3x per dag 3 druppels gedurende 1 

week, zo nodig 2x herhalen. 
 
 

Bijzonderheden 

De oplossing heeft een jeukstillend, verkoelend en indrogend effect. 

Aluminiumverbindingen hebben een adstringerende werking. Een oplossing 120 mg/g 

bevat 15 mg aluminium per gram. De pH van de oplossing is 3.7. Hierdoor is de werking 

zwak antibacterieel, vooral tegen Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. 
 

Chemische omschrijving 

Mengsel van aluminiumacetaat en aluminiumtartraat, ongeveer overeenkomend met di-

aluminium-tetra-acetaat-monotartraat. 

 
 
 

Azijnzuur 
Groep(en): 

OVERIGE DESINFECTANTIA 

Toepassing 

Niet geregistreerd: 

natte acute otitis externa (FNA); 

Dosering 

Acute otitis externa: 

auriculair: 7 mg/ml, de NHG-Standaard Otitis Externa 2006 adviseert oordruppels 7 

mg/ml in combinatie met hydrocortison of triamcinolonacetonide 3 druppels 3x per dag 

gedurende 1 week, zo nodig 2x herhalen; ook worden de oordruppels gebruikt om een 

oortampon of lintgaas te doordrenken, tampon of gaas nathouden met de oordruppels 6-

8 x per dag en na 24 uur verwijderen. 

Bijzonderheden 

javascript:;
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Heeft een antibacteriële werking, het is werkzaam tegen Pseudomonas, Haemophilus, 

Staphylococcus aureus en Candida. Een Pseudomonas-infectie in oncologische ulcera is 

herkenbaar aan een gifblauw/groene kleur (aquamarijn). 

Zie verder inleidende tekst Desinfectantia. 
 

Structuurformule 

 
 

 
 
 

Calciumcarbonaat 
Groep(en): 

ANTACIDA, CALCIUMZOUTEN 

Toepassing 

Geregistreerd: 

profylaxe en behandeling van calciumdeficiëntie; 

als adjuvans bij profylaxe en behandeling van osteoporose; 

als fosfaatbinder bij hyperfosfatemie bij volwassenen; 

dyspepsie, gastro-oesofageale reflux, lichte reflux-oesofagitis en gastritis (in 

combinatiepreparaten); 

[ulcus duodeni en ulcus ventriculi (in combinatiepreparaten)]. 

Dosering 

Calciumdeficiëntie: 

oraal: volwassenen 1.25-3.75 g (= 0.5-1.5 g calcium) per dag, in ernstige gevallen 

3.75-5 g (= 1.5-2 g calcium) in verdeelde doses; volgens het NKFK kinderen 1 maand-17 

jaar 50-100 mg (= 20-40 mg calcium) per kg lich.gewicht per dag in 3 doses op geleide 

van de serumconcentraties calcium en fosfaat, max. 12 g (= 4.8 g calcium) per dag; 

volgens de fabrikant kinderen 1.25-2.5 g (= 0.5-1 g calcium) per dag. 

Adjuvans bij osteoporose: 

oraal: volwassenen 1.25-3.75 g (= 0.5-1.5 g calcium) per dag, in ernstige gevallen 

3.75-5 g (= 1.5-2 g calcium) in verdeelde doses; 

Hyperfosfatemie: 

oraal: volwassenen 5-20 g (= 2-8 g calcium) per dag in 2-4 doses tijdens het eten, 

individueel op geleide van de serumconcentratie van fosfaat en calcium; volgens het 

NKFK kinderen 1 maand-17 jaar 50-100 mg (= 20-40 mg calcium) per kg lich.gew. per 

dag in 3 doses op geleide van de serumconcentraties calcium en fosfaat, max. 12 g (= 

4.8 g calcium) per dag. 

Bijzonderheden 

Calciumcarbonaat bevat ong. 400 mg (= 10 mmol) calcium per g. 

Zie verder inleidende tekst Mineralen, Calciumzouten en Maagdarmmiddelen, Antacida. 

Chemische omschrijving 

CaCO3 
 

 
Wijnsteenzuur 
Groep(en): 

OVERIGE FARMACEUTISCHE HULPSTOFFEN 

 

Bijzonderheden 

Komt in combinatie met natriumwaterstofcarbonaat voor in bruispoeders, granules en 

tabletten. Bij contact met water ontstaat koolzuurgas. 
 

Structuurformule 
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BIJLAGEN BIJ VRAAG 4 
 

Furosemide 
C12H11ClN2O5S=330.7 

 

 
 
Chemical Properties 
A white or slightly yellow crystalline powder. Mp about 206°, with decomposition. 

Slightly soluble in water and chloroform; soluble 1 in 75 of ethanol, 1 in 15 of 
acetone and 1 in 850 of ether; soluble in dilute alkali and dimethylformamide. 

pKa 3.9 (20°). Log P (octanol/water), 2.0. Extraction yield (chlorobutane), 0 
[Demme et al. 2005]. 
 

 
 

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. 
 

http://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/CLK0773.htm?q=furosemide&t=search&ss=text&p=1#_210806

