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Schriftelijke aanvullende toets blok 'Apotheekbereiding' 
blok FA-402, 4 juli 2014 

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 een apotheek waar nog veel wordt bereid moeten 30 valproïnezuurzetpillen 500 

mg worden bereid. 

 

1A Wat is de optimale werkplek voor deze bereiding volgens de huidige ARBO-

procedures? Motiveer het antwoord en vermeld alle benodigde 

veiligheidsmaatregelen. 

Van belang zijn: Valproinezuur is een klasse 3 vloeistof (Clarke, RiFaS), met H- en 
O-alert (RiFaS) en het is een (8 uur per dag) bereidende apotheek. Ongeacht de 
hoeveelheid farmacon is elke werkplek optimaal (want er is geen aanvullende 
adembescherming naast de ventilatiemaatregel nodig) (LNA-procedure TAB03). Wel 
zijn handschoenen en een veiligheidsbril noodzakelijk. 
 

Naast valproïnezuur is ook de grondstof natriumvalproaat beschikbaar. 

 

1B Wat zal de optimale werkplek volgens de huidige ARBO-procedures zijn als 

natriumvalproaatzetpillen worden bereid? Motiveer het antwoord en vermeld 

alle benodigde veiligheidsmaatregelen. 

Natriumvalproaat is een klasse 3 vaste stof (Clarke, RiFaS), met H- en O-alert 
(RiFaS). Er is meer dan 10 g nodig, en het is een bereidende apotheek. Optimaal zijn 
de veiligheidswerkbank (type 2) of isolator (type 1), want bij type 3 en 4 is extra 
adembescherming nodig.. Bij een zetpilbereiding zal alleen het werken in de 
veiligheidswerkbank praktisch uitvoerbaar zijn. Na het dispergeren in de vette basis 
is het mogelijk om terug te schakelen naar de stofafzuigkast met HEPA=filter (type 3 
ventilatiemaatregel) of de gewone werkbank, omdat er dan weer sprake is van een 
halfvaste/vloeibare klasse 3 verbinding (LNA-procedure TAB03). Ook hier zijn 
handschoenen en een veiligheidsbril noodzakelijk. 
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1C Leg uit in welke klasse van het BCS valproïnezuur ingedeeld moet worden. 

De pKa van valrpoinezuur is 4,6, bij lage pH is het slecht oplosbaar. In de maag 
heerst over het algemeen een lage pH waardoor valproïnezuur slecht oplost. In de 
darmen (bij pH > 5) zal vaproaat ontstaan dat goed oplost. Op basis van de 
oplosbaarheid in de darmen en de absorptie die volgens de gegevens goed is wordt 
valproïnezuur in BCS klasse I ingedeeld. 
 
 

1D Beschrijf de afgifte en absorptie uit de valproïnezuurzetpillen. Wat verwacht je 

van de mate van absorptie? 

Valproïnezuur lost op in de vette zetpil basis. Afgifte vindt plaats via de volgende 

stappen: 

1) Smelten van de zetpil. 

2) Diffusie van valproïnezuur naar het grensvlak zetpil-rectumvocht. 

3) Oplossen van valproinezuur in de vorm van valproaat  in het rectumvocht 

4) Absorptie van valproïnezuur 

De mate van absorptie is afhankelijk van de concentratie opgeloste stof in de zetpil 

en de verdelingscoefficient vet/water. De concentratie in de vette zetpil is relatief 

hoog omdat valproïne zuur is opgelost. De verdelingscoefficient vet/water is lastig te 

voorspellen omdat valproïnezuur in vet oplost en valproaat in water. De verdeling zal 

daardoor niet extreem gunstig of ongunstig voor een van de fasen zijn en afgifte zal 

goed zijn. Door de goede afgifte zal absorptie, die volgens de gegevens goed is, ook 

goed zijn. Omdat de  zetpil eerst moet smelten voordat afgifte kan plaatsvinden zal 

de afgifte niet direct kunnen plaatsvinden. 

 

 

1E Wat is het verschil tussen de afgifte van valproïnezuur en natriumvalproaat uit 

vette zetpillen? Zijn de zetpillen bio-equivalent? Motiveer je antwoord. 

Valproinezuur is opgelost in een vette zetpil, natriumvalproaat is gesuspendeerd in 

een vette zetpil. Door de goede oplosbaarheid is de drijvende kracht voor afgifte 

vanuit de vette zetpil voor valrpoinezuur veel groter dan voor natriumvalproaat. Na 

afgifte ontstaat natriumvalproaat. De oplosbaarheid en absorptie is dus niet 

afhankelijk van de stof, valproinezuur of valproaat, die is verwerkt in de zetpil. Het 

verschil tussen de mate en snelheid van afgifte en absorptie en dus de bio-

equivalentie wordt dus bepaald door de afgifte snelheid vanuit de zetpil. Omdat de 

drijvende kracht van afgifte, de concentratie, in de oploszetpil hoger is, zal de 

valproïnezuur naar verwachting sneller afgeven. 

 

 

1F Waarop baseer je de keuze om een geneesmiddel al dan niet door middel van 

een transdermale pleister toe te dienen? Zou valproïnezuur door middel van 

een transdermale pleister toegediend kunnen worden? 

In het algemeen geldt dat een farmacon voor goede penetratie in de huid moet 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-  Het farmacon moet voldoende oplossen (alleen opgeloste stoffen penetreren) 
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- Het farmacon moet voldoende lipofiel (dus ongeladen, ook de huid is lipofiel) 

- Het moleculegewicht mag niet te hoog zijn (< 500 Da) 

Valproïnezuur is lipofiel en heeft een klein molecuulgewicht en kan in (deels) 

opgeloste vorm worden verwerkt in een pleister. Het nadeel van valproïnezuur is 

echter de dosering. Deze is relatief hoog (ca 500 mg). Een pleister met 500 mg 

farmacon zal een veel te groot oppervlak moeten bedekken. 
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VRAAG 2 

Bavestine is een nieuw geneesmiddel. Klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat 

bavestine goed en volledig wordt geabsorbeerd en een halfwaarde tijd heeft van 

ongeveer 1,5 uur. Bavestine kan door lokale irritatie maagdarmklachten veroorzaken 

die kunnen worden verminderd door bavestine met voedsel in te nemen. 

De oplosbaarheid van bavestine in water is 1 in 5000 en is pH-onafhankelijk, de 

oplosbaarheid in sesamolie is 1 in 1. Bavestine heeft een log P (octanol/water) van 

1,3. Bavestine is een stabiele stof die bestand is tegen langdurige verhitting tot 130°. 

Formuleringonderzoek richt zich in eerste instantie op de afgifte van Bavestine uit 

tabletten.  

 

2A In een experiment wordt de afgifte van microkristallijn bavestine bevattende 

tabletten (Bavemic) vergeleken met de afgifte van macrokristallijn Bavestine 

bevattende tabletten (Bavemac). Geef beide afgifteprofielen schematisch 

weer. 

Mircocristallijne deeltjes hebben een kleiner oppervak waardoor ze sneller oplossen 

dan grote deeltjes. De totale afgegeven hoeveelheid zal dus eerder bereikt worden. 

 

 
 

 

2B Er is gekozen om het handelspreparaat met macrokristallijn bavestine onder 

de naam Bavemac op de markt te brengen. Geef 2 voordelen die Bavemac 

ten opzichte van Bavemic heeft. 

Voordelen van de macrokristallijne grondstof is dat het minder maagdarm irritatie zal 

veroorzaken omdat het langzamer vrijkomt. Een ander voordeel kan zijn dat het 

constantere plasmaspiegls zal geven omdat het langzamer oplopst en dus langzamer 

geabsorbeerd zal worden. Een ander voordeel is de stabiliteit van het farmacon: 

kleindere deeltjes hebben een relatief groot oppervlak waardoor meer strof 

blootstaan aan de omgeving en dus sneller kan ontleden. 

 

Voor sommige patiënten blijkt een vloeibare orale toedieningsvorm van bavestine 

nodig. Daarom is ook onderzoek gedaan naar een suspensie met macrokristallijn 

bavestine. De suspensie blijkt echter fysisch instabiel omdat deze snel uitzakte. 

 

2C Geef 2 mogelijkheden om een bio-equivalente suspensie te bereiden die 

stabieler is. 
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Het uitzakken van suspensies kan beïnvloed worden door: 

de deeltjesgrootte, de viscositeit en de dichtheid. 

De deeltjes kunnen in dit geval niet verkleid worden omdat kleinere deeltjes een 

ander plasmaprofiel geven en dus niet bio-equivalent zijn. Voor deze suspensie 

kunnen dus de viscisitet en de dichteheid worden verhoogd om het uitzakken te 

verhinderen. 

 

Naast orale bavestine preparaten wil men ook een injectie voor intramusculaire 

injectie met bavestine in sesamolie ontwikkelen. 

 

2D Intramusculaire injecties met olie bevatten ook vaak benzylalcohol. Wat is de 

functie van benzylalcohol in deze injecties? 

De functie van bezylalcohol is: cosolvens, conserveermiddel en lokaal anestheticum 

 

2E Hoe moet de bavestine olie-injectie gesteriliseerd worden? Verklaar je 

antwoord. 

Olie kan moet gesteriliseerd worden door te verhitten bij hoge temperatuur 

gedurende langere tijd, bv 140° gedurende 3 tot 4 uur. Bavestine kan echter niet 

tegen deze hoge temperatuur. De enige manier om deze injecties te bereiden is 

daarom te werken onder aseptische omstandigheden met zoveel mogelijk steriele 

grondstoffen, zoals steriele olie en filtreren door 0,2 micrometer. 

 

VRAAG 3 

In het FNA is onderstaand voorschrift een basis voor dermatica opgenomen. 

 

Acidum sorbicum 119 mg 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 2,97 g 

Decylis oleas (Cetiol V) 3,96 g 

Kalii sorbas 89 mg 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 792 mg 

Aqua purificata ad 100 g 

 

3A Dit preparaat bevat een lipofiele en hydrofiele fase. Welke stoffen horen bij de 

lipofiele en welke bij de hydrofiele fase? Is dit een o/w of w/o preparaat. 

Waarop baseer je dat? 

Tot de hydrofiele fase behoren: sorbine zuur, kaliumsorbaat en sorbitol oplossing 

Tot de hydrofobe fase: cetiol V 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B is een emulgator die zich op het 

grensvlak van de olie-waterfase bevindt. 
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3B Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B bestaat uit 2 stoffen. Welke 

stoffen zijn dat en wat is de functie van deze 2 stoffen? Waarom bestaat deze 

grondstof uit 2 stoffen? 

De grondstof bestaat uit een mengsel van cetostearylalcohol en natriumlaurylsulfaat. 

Deze stoffen vormen samen een mengfilmemulgator. Dat is een mengsel van een 

o/w (natriumlaurylsulfaat) en w/o (cetostearylalcohol) emulgator die samen een 

stabiele o/w emulsie vormen. 

 

3C In een apotheek wordt per ongeluk alcohol cetylicus et stearilicus gebruikt in 

plaats van alcohol cetylicus et stearilicus emulsificans B. Wat is het gevolg 

voor bovenstaand preparaat? 

Alcohol cetylicus et stearilicus is een zwakke w/o emulgator. Met deze stof alleen 

krijg je geen o/w emulsie, maar vanwege de grote hoeveelheid water een dun 

waterig preparaat met wat olie erbovenop. 

 

3D Tijdens bereiding blijkt de grondstof sorbitolum liquidum cristallisabile niet 

voorradig. Wat is de functie van deze stof in het preparaat? Wat is het gevolg 

van het weglaten van deze hulpstof? Is het preparaat ook afleverbaar zonder 

deze hulpstof? 

Sorbitoloplossing fungeert als humectans. Deze stof zorgt ervoor dat water minder 

snel verdamt uit een dermaticum zodat een dermaticum niet te snel opdroogt op de 

huid. Zonder sorbitol zal het dermaticum minder prettig aanvoelen na opbrengen op 

de huid.  

 

3E Beargumenteer voor elk van de 3 onderstaande grondstoffen of ze een goede 

keuze zijn om sorbitolum liquidum cristallisabile te vervangen. 

 1)  propyleenglycol 

 Propyleenglycol zal ook als humectans functioneren. Het bevordert ook de 

penetraite van farmaca de huid in. Dit kan een ongewenst bijeffect zijn. Bij 

sterk werkzame farmaca is propyleenglycol niet gewenst. 

 2)  cetiol V 

 Cetiol is een lipofiele stof. Het fungeert niet als humectans en kan sorbitol niet 

vervangen. Het kan bovendien de o/w fase verstoren omdat de vetfase groter 

wordt. 

 3)  glycerol 

 Glycerol fungeert ook als humectans en kan sorbitol vervangen. 

 

3F Welke stoffen bepalen de pH van de emulsie? Bereken de pH van de 

waterfase op basis van deze stoffen.  

 pH wordt bepaald door sorbinezuur en kaliumsorbaat. 

 De pH van de waterfase wordt bepaald door sorbinezuur en sorbaat.  

 Bekening pH = pKa - log [HA]/[A-] = 4,8 - log [119/112]/[89/150] = 4,6. 
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3G De pH van het preparaat ligt volgens de kwaliteitseisen tussen 4,0-5,0. Klopt 

dit met je berekening? Zo nee, waarom niet? 

 Berekende pH is 4,6, pH-eis is 4,0 - 5,0 dus klopt. 
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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%). 

 
 

BIJLAGEN BIJ VRAAG 1 
 

Informatorium Medicamentorum juni 2015 – on-line - 

 

VALPROÏNEZUUR 
 
Toepassing (T.) 

Geregistreerd: 
primair gegeneraliseerde epilepsie (absences, myoklonieën, tonisch-klonische 

aanvallen, mengvormen van absences en tonisch-klonische aanvallen); 
secundair gegeneraliseerde epilepsie (akinetische en atone aanvallen); 
diverse vormen van partiële epilepsie 

 
Dosering (D.) 

Orale toediening tijdens het eten. 
 
Kinetiek (K.) 

Valproinezuur wordt na orale inname snel en volledig geabsorbeerd, de 
biologische beschikbaarheid is 80 - 100% [3, 5]. De Cmax ligt, afhankelijk van 

de farmaceutische vorm, tussen de 1 en 6 uur. Bij een preparaat met 
gereguleerde afgifte is de plasmaconcentratie maximaal gedurende 4 tot 14 uur 
na toediening. De plasma-eiwitbinding bedraagt ong. 90% en is verzadigbaar. De 

eliminatiehalfwaardetijd bedraagt bij volwassenen 10-15 uur en bij kinderen (2-
10 jaar) 6-10 uur. De werking treedt in na enkele dagen tot meer dan een week 

na het begin van de behandeling. 

 

CLARKE'S ANALYSIS OF DRUGS AND POISONS 

 
Valproic Acid 
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C8H16O2=144.2  

 
 

 
 
Chemical Properties 

A colourless liquid. Very slightly soluble in water. pKa 4.6. Log P (octanol/water), 
2.8. Extraction yield (chlorobutane), 0.07 [Demme et al. 2005]. 

Sodium Valproate 

C8H15NaO2=166.2 
 

Chemical Properties 
A white, crystalline, deliquescent powder. Soluble 1 in 0.4 of water, 1 in 5 of 
ethanol; practically insoluble in common organic solvents. 

 

 

Suppositoria acidi valproici 250-500 mg FNA 
Declaratie: 250-500 mg valproïnezuur per zetpil, in een vette basis 

Farmaceutische vorm: zetpil Hulpstoffen: Adeps solidus 

 

Sterkten 250 mg 500 mg 

Acidum valproicum 250 mg 500 mg 

Adeps solidus q.s. g q.s. g 

FNA zetpilvorm 2,3 ml 2,8 ml 

 

 

RiFaS 

http://www.medicinescomplete.com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e1174468.htm#_213392
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LNA-procedure: TAB03 (april 2011, KNMP-kennisbank juni 2014) 

Werkplekadvies weinig bereidende apotheek 

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/vloei-
stof 

Maatregelen 

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

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

3 type1,2,3  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 

Geen aanvullende maatregelen nodig 
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stoffen 

 type 3 Vaste stoffen 

 
 
 
 
 

Vloeistoffen 

en halfvaste 

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. 
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. 

Onderkant formulier 
 

 

 

LNA procedure: TAB03 (april 2011, KNMP-kennisbank juni 2014) 

Werkplekadvies bereidende apotheek 

Overzicht combinatie werkplek en aanvullende maatregelen per gevaarsklasse, nodig om tot een laag risico te komen bij een totale bereidingstijd van 8 uur. 

Werkplekken: Type 1 = isolator  Type 2 = veiligheidswerkbank   Type 3 = stofafzuigkast en zuurkast / dampafzuigkast   Type 4 = werkplek zonder lokale 
ventilatie 

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 

(vloeistof of vaste stof) 
of: 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. 
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Bij 10 g of meer stof: Gebruik stof in andere verschijningsvorm 

(vloeistof of halfvast) 
of: Draag adembescherming met APF ≥ 4. 

Vloeistoffen en 
halfvaste 
stoffen 

Geen aanvullende maatregelen nodig. 

type 4 Vaste stoffen Gebruik stof in andere verschijningsvorm (vloeistof of halfvast) 
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  Niet onderzocht 

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

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 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. 
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  (vloeibaar of halfvast): 
Draag adembescherming 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. 

type 4  Voldoende bescherming is niet mogelijk. 

5 type 1  Niet onderzocht 

type 2 Vaste stoffen Gebruik stof in andere verschijningsvorm 

(vloeibaar of halfvast). 
of 
Draag adembescherming en reduceer de bereidingstijd: 

APF ≥ 40: maximaal 1 uur per dag. 
of 
Draag adembescherming en reduceer de bereidingstijd: 
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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BIJLAGEN VRAAG 3 
 

 
 

EUROPEESE PHARMACOPEE (on-line) 

Emulsifying Cetostearyl Alcohol (Type B) 
 
DEFINITION 
Mixture of cetostearyl alcohol and sodium laurilsulfate. A suitable buffer may be added. 
 
Content: 
 — cetostearyl alcohol: minimum 80.0 per cent (anhydrous substance); 
 — sodium laurilsulfate: minimum 7.0 per cent (anhydrous substance). 
 
CHARACTERS 
Appearance White or pale yellow, waxy mass, plates, flakes or granules. 
Solubility Soluble in hot water giving an opalescent solution, practically insoluble in cold water, 
slightly soluble in ethanol (96 per cent). 
 
TESTS 
Acid value (2.5.1) 
Maximum 2.0. 
Iodine value (2.5.4, Method A) 
Maximum 3.0. 
Dissolve 2.00 g in 25 mL of methylene chloride R. 
Saponification value (2.5.6) 
Maximum 2.0. 
Water (2.5.12) 
Maximum 3.0 per cent, determined on 2.50 g 
 
 

EUROPEESE PHARMACOPEE (on-line) 

Cetostearyl Alcohol 
 
DEFINITION 
Mixture of solid aliphatic alcohols, mainly octadecan-1-ol (stearyl alcohol; C18H38O; Mr 270.5) and 
hexadecan-1-ol (cetyl alcohol; C16H34O; Mr 242.4), of animal or vegetable origin. 
Content: 
 — stearyl alcohol: minimum 40.0 per cent, 
 — sum of the contents of stearyl alcohol and cetyl alcohol: minimum 90.0 per cent. 
 
CHARACTERS 
Appearance 
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White or pale yellow, wax-like mass, plates, flakes or granules. 
Solubility 
Practically insoluble in water, soluble in ethanol (96 per cent) and in light petroleum. When melted, it 
is miscible with fatty oils, with liquid paraffin and with melted wool fat. 
 
TESTS 
Appearance of solution 
The solution is clear (2.2.1) and not more intensely coloured than reference solution B6 (2.2.2, 
Method II). 
Dissolve 0.50 g in 20 mL of boiling ethanol (96 per cent) R. Allow to cool. 
Melting point (2.2.14) 
49 °C to 56 °C. 
Iodine value (2.5.4, Method A) 
Maximum 2.0. 
Dissolve 2.00 g in methylene chloride R and dilute to 25 mL with the same solvent. 
 
 
 

 

 

CLARKE'S ANALYSIS OF DRUGS AND POISONS 
 

Sorbic Acid 
Preservative 

C6H8O2=112.1 

  
 

Chemical Properties 

A white or creamy-white crystalline powder. Mp about 134°. Soluble 1 in 1000 of water, 

1 in 10 of ethanol, 1 in 15 of chloroform, 1 in 30 of ether, 1 in 8 of methanol and 1 in 19 

of propylene glycol. pKa 4.8. Log P (octanol/water), 1.3. 

 

Potassium Sorbate 
C6H7KO2=150.2 

 

Chemical Properties 

White or creamy-white crystals or powder. Mp about 270°, with decomposition. Soluble 1 

in 4.5 of water and 1 in 35 of ethanol; very slightly soluble in acetone, chloroform and 

ether; soluble in propylene glycol. 
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