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Schriftelijke aanvullende toets blok 'Productzorg' 
blok FA-402, 13 augustus, 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 

Fenytoïne wordt toegepast bij verschillende vormen van epilepsie en ventriculaire 

aritmieën. Het is in Nederland in de geregistreerd in de vorm van tabletten en 

injectievloeistof.  

 

1A Fenytoïne heeft een pKa van 8,3. Teken de structuur van het molecuul en geef 

aan welke groep verantwoordelijk is voor deze pKa. Zet in een grafiek de lading 

van fenytoïne in een waterige oplossing uit tegen de pH van de oplossing. 

Verklaar je antwoord. 
Antwoord 

Fenytoine is een zwak zuur. In het molecuul zijn 2 -NH- groepen te zien, een van deze groepen is 

zwak zuur. Welke van de twee NH- groepen is niet helemaal zeker. 

Een -NH naast een =O heeft meestal een zeer hoge pKa (17). Hier kan de NH- groep blijkbaar  wel 

een H+ afstaan. De negatieve lading wordt waarschijnlijk gestabiliseerd door de rest van het molecuul. 

Omdat een H+ kan worden afgestaan zal de lading van 0 naar -1 gaan. Bij pH 8,3 is 50% van het 

molecuul gedeprotoneerd. 
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1B In welke BCS-klasse moet fenytoïne ingedeeld worden? 
Antwoord 

De orale normdosering van fenytoïne varieert nogal. Hier wordt uitgegaan van 100 mg. Voor de BCS 

klasse indeling kijk je naar de oplosbaarheid bij pH 1-6,8. Bij pH = 1 komt fenytoïne bij voor als 

geprotoneerde, dus ongeladen, vorm voor. De oplosbaarheid van deze vorm is 1 in meer dan 10.000, 

dat is 1 mg in meer dan 10 ml. Voor een dosis van 100 mg is dan 1 l water nodig. Bij pH= 6,8 komt 

fenytoïne ook voornamelijk in de geprotoneerde (dus ongeladen) vorm voor. De oplosbaarheid is 

waarschijnlijk iets beter omdat de pH 6,8 is. Maar je mag ervan uitgaan dat de oplosbaarheid 

onvoldoende is om de hele dosis in op te lossen. Volgens Clarke's wordt het langzaam maar volledig 

geabsorbeerd. Op basis van deze biofarmaceutische eigenschappen moet fenytoine in BCS klasse 2 

ingedeeld worden. 

 

Volgens de SmPC van fenytoïne tabletten zal de zuurgraad in de maag de snelheid 

en de mate van absorptie van fenytoïne beïnvloeden. 

 

1C Leg uit hoe de zuurgraad in de maag de snelheid van absorptie beïnvloedt. 

Wordt de absorptie vertraagd of versneld door een lage pH? 
Antwoord 

Bij een lage pH in de maag zal fenytoïne niet oplossen en niet geabsorbeerd worden. Bij een hogere 

pH (pH > 6,3) in de maag zal een deel van de fenytoïne kunnen oplossen en direct vanuit de maag 

kunnen worden geabsorbeerd. Bovendien zal het sneller in opgeloste vorm in de darmen terecht 

komen. De absorptie zal dus sneller zijn bij een hogere pH.  
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1D Tijdens de productie van een nieuwe batch van Diphantoïne-Z tabletten is 

grondstof van een nieuwe leverancier gebruikt. De deeltjes van deze grondstof  

zijn groter dan die gebruikt voor de vorige batches. Zal de nieuwe batch 

tabletten bio-equivalent zijn met de oude batches? Verklaar je antwoord. 
Antwoord 

Fenytoine lost slecht op. Kleine deeltjes zullen sneller oplossen dan grotere deeltjes. Met de grotere 

deeltjes zal fenytoine dus minder snel beschikbaar komen voor absorptie. Dit kan leiden tot verschil in 

bio-equivalentie van de tabletten. 

 

 

1E Fenytoïne is ook beschikbaar als injectie voor intraveneuze of intramusculaire 

injectie. Verklaar de samenstelling van deze injectievloeistof en geef aan welke 

pH de injectie heeft. Verklaar je antwoord. 
Antwoord 

De injectie bevat 50 mg fenytoinenatrium/ml en bevat naast water propyleenglycol, ethanol en NaOH. 

De oplosbaarheid van fenytoïnenatrium in water is 1 in ca 66. Dat is 15 mg/ml, dat is minder dan de 

opgeloste hoeveelheid. De oplosbaarheid in ethanol is 95 mg/ml. Naar verwachting is de 

oplosbaarheid van fenytoineNa in propyleenglycol ook beter dan in water. In de combinatie water, 

ethanol en propyleenglycol is fenytoineNa voldoende oplosbaar.  

De oplosbaarheid van fenytoine (het zuur) in water en ethanol is lager dan het natriumzout. De pH van 

de oplossing moet dus hoog zijn zodat het fenytoine alleen als natriumzout aanwezig is. De pKa van 

fenytoine is 8,3. De pH moet hoger zijn dan 10,3, bv 11 zodat er geen fenytoine (zuur) aanwezig is, 

daarvoor is NaOH toegevoegd. 

 

In een ziekenhuis wil men dat er geen tabletten meer worden vermalen voor 

patiënten die slecht kunnen slikken. Er wordt daarom onderzoek opgezet naar de 

formulering van oraal vloeibare toedieningsvormen. Veel farmaca zijn zwakke zuren 

daarom wordt het onderzoek eerst gericht op de formulering van slecht 

wateroplosbare farmaca met zwak zure eigenschappen. 

 

1F Geef aan welke 4 mogelijkheden er in het algemeen zijn om zwak zure, slecht 

water oplosbare farmaca te verwerken in vloeibare toedieningsvormen voor 

oraal gebruik. Geef van ieder de belangrijkste voor- en nadelen. 

Antwoord 

Het farmacon kan worden verwerkt in een suspensie, oplossing met organische oplosmiddelen, in 

oplossing gebracht worden door aangepaste pH of een oplossing in acetem.  

 methode voordelen nadelen 

1 suspensie stabiliteit van vaste stof 

is beter dan in 

oplossing 

fysisch instabiel 

2 oplossing in org 

oplosmiddelen zoals 

ethanol en 

propyleenglycol 

oplossing is fysisch 

stabiel 

organische 

oplosmiddelen zijn niet 

altijd geschikt voor 

inname in hoge dosis 
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3 oplossing door 

verhoging pH 

oplossing is fysisch 

stabiel 

te hoge pH is niet 

geschikt voor orale 

toediening 

4 oplossing in acetem fysisch stabiel, geen 

water waardoor ook 

verbeterde chemische 

stabiliteit 

bioavailability zal 

veranderen. 

3

+

4 

combinatie organische 

oplosmiddelen en pH 

oplossing is fysisch 

stabiel 

combinaties zijn niet 

altijd geschikt voor 

orale toedieing 

 

1G Welke methode is het meest geschikt voor de formulering van een orale 

vloeibare toedieningsvorm met 25 mg fenytoïne/ml? Verklaar waarom deze het 

meest geschikt is in vergelijking met de andere methoden voor formulering.  
Antwoord 

Alleen de suspensie is op het eerste gezicht geschikt voor de formulering van fenytoïne. 

Oplossen in een organisch oplosmiddel: de oplosbaarheid van fenytoine in alcohol is niet 

voldoende: 16 mg/ml, de oplosbaarheid in propyleenglycol zal vergelijkbaar zijn. 

pH aanpassen: Dit zou resulteren in een te hoge pH voor de drank (> 10,3). Maar de oplosbaarheid 

van fenytoineNa is 15 mg/ml, dus ook dan haal je geen 25 mg/ml.  

Oplossen in acetem: De oplosbaarheid in vegetable oils is 1 in 400, dit is niet voldoende. 

De enige oplossing om een oplossing te maken is de samenstelling van de injectie aanhouden, maar 

dit is geen samenstelling die oraal gegeven kan worden. 
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VRAAG 2 

Lidocaïne is een veel toegepast locaal anestheticum. Het is geregistreerd in de vorm 

van verschillende toedieningsvormen. De preparaten bevatten afhankelijk van de 

toepassing lidocaïne of lidocaïneHCl. 

 

2A EMLA voor cutaan gebruik is bedoeld voor locale anesthesie van de huid. 

EMLA bevat lidocaïne en prilocaïne. Deze twee stoffen vormen samen een 

eutectisch mengsel. Wat is een eutectisch mengsel? Wat is het voordeel van 

het gebruik van een eutectisch mengsel in een dermaticum? 

Antwoord 

Een eutectisch mengsel is een mengsel van 2 stoffen die samen een smeltpunt hebben dat lager is 

dan de beide stoffen afzonderlijk. 

Als het smeltpunt van het eutectisch mengsel lager is dan kamertemperatuur zal het mengsel 

vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Dit is gunstig voor de verwerking in dermatica omdat geen 

deeltjes verwerkt hoeven te worden.  

 

2B EMLA voor cutaan gebruik bevat naast lidocaïne en prilocaïne de volgende 

hulpstoffen: carbomeer 934P, macrogolglycerolhydroxystearaat, natriumhydroxide en  

gezuiverd water. Geef de functie van de hulpstoffen en beschrijf de fysische 

eigenschappen van EMLA. 
Antwoord 

Lidocaïne en prilocaïne vormen samen een eutectisch mengsel dat geëmulgeerd wordt door een 

grensvlakactieve stof. De grensvlakactieve stof in EMLA crème is macrgolglycerolhydroxystearaat. 

Het hydrofiele deel van het molecuul is macrogol, het lipofiele deel is strearaat.  

Carbomeer is een viscositeitsverhoger en stabilisator, zodat de emulsie gestabiliseerd wordt in de 

waterfase. 

Natriumhydroxide is toegevoegd om de pH te verhogen: Bij lage pH werkt het carbomeer niet 

viscositeitsverhogend  (en dus ook niet stabiliserend). Tevens moeten lidocaïne en prilocaïne 

ongeladen blijven. 

 

2C Voor locale anesthesie zijn ook EMLA-pleisters ontwikkeld. Deze lidocaïne 

bevattende pleisters worden enige tijd voor het inbrengen van een infuusnaald 

aangebracht op de huid. De pleisters zijn effectiever dan lidocaïne bevattende 

crèmes. Waarom is de werking van een lidocaïnepleister beter dan 

lidocaïnecrème? 
Antwoord 

De pleisters zorgen voor een occulsief effect. Door occlusie raakt de huid gehydrateerd omdat er 

geen water kan verdampen. Door de hydratatie zal de huid beter doorlaatbaar worden voor farmaca 

zoals lidocaïne. 
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2D Lidocaïne bevattende oordruppels hebben een pijnstillende werking op de 

uitwendige gehoorgang. De oorduppels bestaan uit lidocaïneHCl opgelost in 

een geschikte basis. Waarin is het lidocaïneHCl in opgelost? Verklaar je 

antwoord. 
Antwoord 

De oordruppels worden gebruikt voor verdoving van het buitenoor. In het buitenoor worden alleen 

oordruppels op niet waterigebasis toegepast om te voorkomen dat er in het waterige milieu infecties 

ontstaan. LidocaIneHCl lost goed op in glycerol. Dit is een onschuldige basis en geschikt voor 

aanbrengen in het buitenoor. 

 

2E Voor anesthesie van de mucosa, als glijmiddel bij katheterisatie, sondes en 

endoscopie en bij intubatie van de trachea is Cathejell beschikbaar. Deze gel 

bevat lidocaïneHCl en chloorhexidinedihydrochloride. De volledige 

samenstelling is gegeven in de bijlagen. De gel bevat als hulpstof onder andere 

natriumlactaat. Leg uit wat de functie van het natriumlactaat in dit preparaat is. 

Verklaar je antwoord. 
Antwoord 

De pH van de gel zal door de aanwezigheid van lidocaïneHCl en chloorhexidinedihydrochloride in het 

zure gebied liggen. Natriumlactaat is een base en wordt gebruikt om de pH te verhogen, zodat de pH 

niet te laag wordt voor toepassing op slijmvliezen en zodat lidocaïne en chloorhexidine wel als HCl 

zouten aanwezig zijn. De pH van de gel moet lager dan de pKa's van lidocaïne en chloorhexidine zijn, 

respectievelijk 8 en 10. Mogelijk vanwege stabiliteit lager. De pKa van melkzuur is ongeveer 4 door de 

carbonzuregroep. Natriumlactaat zal in combinatie met de twee zure farmaca een melkzuur/lactaat 

buffer vormen rond pH 4.  

 

In het FNA is een lidocaïnegel 2% met onderstaande samenstelling opgenomen. 

 Lidocaïni hydrochloridum 2 g 
 Dinatrii phosphas dodecahydricus 100 mg 
 Glycerolum 85 per centum 20 g 
 Hypromellosum (4000 mPa.s) 3 g 
 Methylis parahydroxybenzoas 87,5 mg 
 Propylis parahydroxybenzoas 12,5 mg 
 Aqua purificata 74,8 g 

 

2F LidocaïneHCl is al enige tijd niet verkrijgbaar als grondstof. Een apotheker 

besluit daarom bovenstaande gel te bereiden met lidocaïne als grondstof. 

Beredeneer of dit mogelijk is en geef aan, indien je vindt dat dit mogelijk is, wat 

er aan het CBV (d.w.z. kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling en 

bereidingswijze) veranderd moet worden om een afleverbaar product te 

verkrijgen. Verklaar je antwoord. 
Antwoord 

 Lidocaine als grondstof is in theorie mogelijk. Echter, er dient dan iets te worden veranderd aan het de 
buffer. Lidocaine HCl vormt met dinatriifosfaat een buffer en creeert zo een bepaalde pH. Om deze pH 
te handhaven met lidocaine base zal er een ander fosfaat, waarschijnlijk het dihydrogeenfosfaat 
gebruikt moeten worden. Een hoeveelheid is moeilijk uit te rekenen. Je zou het als volgt kunnen doen: 
ook 100 mg van het dihydrogenfosfaat toevoegen , dan de pH meten en vervolgens met zuur of loog 
de pH bijstellen tot de pH zoals in het oorspronkelijke voorschrift is aangegeven. Bovendien moet van 
het lidocaine minder worden afgewogen. Zoveel lidocaine afwegen als overeenkomt met 2 g lidocaine 
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HCL (en dus ook corrigeren voor het H2O). Alle andere stoffen en hoeveelheden kunnen 
gehandhaafd blijven. 

 

(Iets andere methode: je kan ook lidocaïneHCl maken door lidocaïne met een equimolaire 

hoeveelheid HCl te laten reageren.)
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VRAAG 3 

Sumatriptan is geregistreerd onder andere ter coupering van een migraineaanval. 

Het is beschikbaar in de vorm van tabletten (filmomhuld en dispergeerbaar), 

zetpillen, injectie voor subcutaan gebruik, neusspray en transdermale pleister. 

De biologische beschikbaarheid na orale toediening is volgens het IM ongeveer 15%.   

Dit is ten dele het gevolg van onvolledige absorptie. 

 

3A Waardoor wordt de biologische beschikbaarheid van een stof bepaald? Geef 

een oorzaak waarom de absorptie van sumatriptan niet volledig is. 
Antwoord 
De biologische beschikbaarheid wordt bepaald door de mate van absorptie en het first-pass effect. Als 
de absorptie 100% is en er is geen first-passs effect, is de biologische beschikbaarheid 100%.  
Goede absorpte van farmaca wordt beschreven door de rule of Lipinski:  
- Mw < 500 
- log P < 5 
- aantal H-bond donors (NH- en OH-) <5 
- aantal H-bond acceptors (alle O- en N-atomen) < 10. 
Voor sumatriptan geldt: Mw <500, H-donors 2, H-bond acceptors 3 en een log P van 0,7. Sumatriptan 
voldoet aan Lipinski's rule, maar heeft een lage log P, waarscjijnlijk als gevolg van de hoge pKa. Bij de 
pH in het maagdarmkanaal is sumatriptan positief geladen. Door deze lading kan het slecht worden 
geabsorbeerd. 

 

Niet goed gerekend: antwoord waarin wordt uitgelegd waarom dit een lage BB heeft, 
dit is niet de vraag! 

 

3B Wat is een dispergeerbare tablet? Wat zijn de voor- en nadelen van een 

dispergeerbare tablet ten op zichte van een gewone tablet?  
Antwoord 
Een dispergeerbare tablet is een tablet die snel en gemakkelijk uiteen valt. Hij kan in de mond gelegd 
worden en zal in (een beetje) water of maag snel uiteenvallen. 
De tabletten kunnen toegepast worden bij patienten die vanwege sliklachten geen tabletten kunnen 
innemen. Een ander voordeel kan zijn dat een farmacon sneller beschikbaar komt voor absorptie 
omdat dat tablet snel uiteen valt.  
Een nadeel is dat de smaak van slecht smakende tabletten niet gemaskeerd wordt.  

 

3C Een fabrikant heeft muco-adhesieve buccale tabletten met sumatriptan 

ontwikkeld. Zijn deze tabletten bio-equivalent met normale tabletten? Verklaar 

je antwoord. 

Antwoord 

Een muco-adhesieve buccale tablet is bedoeld voor aanbrengen in de mondholte. Hierdoor zal snelle 

afgifte en absorptie plaatsvinden. Na afgifte zal een deel van het sumatriptan het first-pass effect 

omzeilen en direct in de systemische circulatie komen. De concentratie in het bloed zal dus sneller 

stijgen en hoger zijn dan van normale tabletten. De muco-adhesieve buccale tabletten zullen dus niet 

bio-equivalent zijn ten opzichte van normale tabletten. 
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3D In de USA is sinds kort een pleister met sumatriptan geregistreerd onder de 

naam ZECUITY® (sumatriptan iontophoretic transdermal system) (zie bijlage). 

Welke vorm van het sumatriptan bevat deze pleister?  

Antwoord 

Deze pleister is een nieuwe ontwikkeling op transdermaal gebied. De pleister werkt door middel van 

ionotforese. Bij deze techniek wordt een spanning op de huid gezet waardoor geladen stoffen de huid 

in trekken. Hiervoor moet een stof geladen zijn. Sumatriptan zelf heeft geen lading, er is dus een zout 

nodig, het sumatriptansuccinaat. 
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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%). 

 
 
 
 

PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN 
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BIJLAGEN VRAAG 1 
 

Informatorium Medicamentorum 2014 -- on-line -- 

 
FENYTOÏNE 
Toepassing (T.) 
Geregistreerd: 
verschillende vormen van epilepsie, behalve absences; status epilepticus; ventriculaire 

aritmieën, in het bijzonder indien veroorzaakt door een overdosering van digoxine, zie verder 

inleidende tekst Antiaritmica. 

 
Dosering (D.) 
De therapeutische serumconcentratie van totaal fenytoïne is 8-20 mg/l en die van de vrije 

concentratie 0.5-2 mg/l. De onderhoudsdosering dient met kleine stappen te worden verhoogd 

en op geleide van het effect en de serumconcentratie. 

 
Epilepsie: 
oraal: volwassenen aanvankelijk 69 mg 2x per dag, dosering elke 7-10 dagen verhogen met 

46 mg of met kleinere stappen (zie B.), onderhoudsdosering 92 mg 2-4 x per dag; volgens het 

NKFK kinderen ouder dan 10 jaar 4-5 mg/kg lich.gewicht per dag in 2-3 doses, kinderen 2-10 

jaar 6-10 mg/kg per dag in 2-3 doses en kinderen 1 maand tot 2 jaar 10-15 mg/kg per dag in 

2-3 doses; volgens de fabrikant kinderen aanvankelijk 5 mg/kg lich.gewicht per dag, dosering 

elke week verhogen tot onderhoudsdosering, meestal 5-10 mg/kg per dag. 

 
Ventriculaire aritmieën: 
oraal: volwassenen 920 mg op dag 1, 276-552 mg op dag 2 en 3, onderhoudsdosering 184-

368 mg per dag in 1-4 doses; volgens het NKFK kinderen vanaf 2 jaar startdosering 15 mg/kg 

lich.gewicht per dag in 2-3 doses, onderhoudsdosering 4-6 mg/kg per dag in 2-3 doses en 

kinderen 1 maand tot 2 jaar startdosering 15 mg/kg per dag in 3 doses, onderhoudsdosering op 

geleide van de serumconcentratie 8-12 mg/kg per dag in 2-3 doses; volgens de fabrikant 

kinderen aanvankelijk 10-15 mg/kg lich.gewicht per dag in 2-3 doses, onderhoudsdosering 5-

10 mg/kg per dag in 2-3 doses; 

 
 

SmPC tekst 2014 -- on-line -- 

 

Epanutin ready mixed, injectievloeistof 250 mg/5ml. 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Epanutin bevat 250 mg fenytoïnenatrium per 5 ml. 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

https://kennisbank-knmp-nl.proxy.library.uu.nl/article/Informatorium_Medicamentorum-_-G170.html#G170
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Water, propyleenglycol (E1520), natriumhydroxide (E524) en ethanol.  

Clarke's 2014 -- on-line -- 

 

Phenytoin 
C15H12N2O2=252.3 

 

 
 

Chemical Properties 

A white crystalline powder. Mp 295° to 298°. Practically insoluble in water; soluble 1 in ~60 

of ethanol, 1 in 500 of chloroform, 1 in ~30 of acetone and 1 in 600 of ether; 1 in 400 in 

vegetable oil; soluble in solutions of alkali hydroxides. pKa 8.3 (25°). Log P (octanol/water), 

2.5. Extraction yield (chlorobutane), 0.5 [Demme et al. 2005]. 

 

 

Phenytoin Sodium 
C15H11N2NaO2=274.3 

CAS—630-93-3 

 

Chemical Properties 

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

dioxide with the liberation of phenytoin. Soluble 1 in ~66 of water and 1 in 10.5 of alcohol; 

practically insoluble in chloroform and ether. In aqueous solution it is partly hydrolysed to the 

base and turbidity develops. 

 

Disposition in the Body 

Phenytoin is slowly but almost completely absorbed after oral administration.  

 

 
 

BIJLAGEN VRAAG 2 

 
Clarke's 2014 -- on-line -- 

 

 

Lidocaine 
Antiarrhythmic, Anaesthetic (Local) 

C14H22N2O=234.3 

 

 
Chemical Properties 
 A white to slightly yellow crystalline powder. Mp 68° to 69° (needles from benzene or 

alcohol). Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, benzene and ether. pKa 7.95 (25°) 

[Lau et al. 1991], 8.01 [Sangster 1994]. Log P (n-hexane/buffer), 0.32, (octanol/buffer), 1.70, 

(ether/buffer) 1.77 [Lau et al. 1991], (octanol/water), 2.4. Extraction yield (chlorobutane), 1 

[Demme et al. 2005]. 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e930922.htm#c-d1e932160
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/E0E1E190E25E1E0R0D1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/E0E1E74E25E1E0R0D1.htm
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#c-d1e642082
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#_212965
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#c-d1e642082
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#_212970
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Lidocaine Hydrochloride 
C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 

 
Chemical Properties 
A white crystalline powder. Mp 77° to 78°. Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 1 in glycerol, 1 in 

1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically insoluble in ether. 

 
 

Clarkes' 2014 -- on-line -- 

 

 

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 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. 

 

SmPC tekst 2014 -- on-line -- 

 

Cathejell 20 mg/0,5 mg gel 
 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

1 g gel bevat 20 mg lidocaïnehydrochloride en 0,5 mg chloorhexidinedihydrochloride. 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c339-mn0001.htm#CLK-TD-c339-bib-0004
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c339-mn0001.htm#CLK-TD-c339-bib-0004
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Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Gel. In water oplosbaar en helder, kleurloos. 

Steriele vorm voor eenmalig gebruik. 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Therapeutische indicaties 

Voor anesthesie van de mucosa en als glijmiddel bij 

- katheterisatie, sondes en endoscopie; 

- intubatie van de trachea. 

Voor volwassenen en kinderen. 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Hydroxy-ethylcellulose, glycerol, natriumlactaatoplossing, water voor injecties. 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Niet van toepassing. 

6.3 Houdbaarheid 

3 jaar 

 

 
Europses Farmacopee 2014 -- on-line -- 

 
 

Lactic Acid 
 (Ph. Eur. monograph 0458) 

C3H6O3    90.1 

 
 

DEFINITION 

Mixture of 2-hydroxypropanoic acid, its condensation products, such as lactoyl-lactic acid and 

polylactic acids, and water. The equilibrium between lactic acid and polylactic acids depends 

on the concentration and temperature. It is usually the racemate ((RS)-lactic acid). 

Content: 88.0 per cent m/m to 92.0 per cent m/m of C3H6O3. 

 

CHARACTERS 

Appearance: Colourless or slightly yellow, syrupy liquid. 

Solubility: Miscible with water and with ethanol (96 per cent). 
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BIJLAGEN VRAAG 3 

 
Informatorium Medicamentorum 2014 -- on-line -- 

 
SUMATRIPTAN 
Toepassing (T.) 
 
Geregistreerd: 
coupering van alle symptomen van een migraineaanval, met of zonder aura; 

acute behandeling van clusterhoofdpijn (subcutaan). 

Zie verder inleidende tekst Triptanen. 

 
Dosering (D.) 
Migraineaanval: 

oraal (als succinaat): volwassenen 50 mg in 1 dosis, soms is 100 mg in 1 dosis nodig, zo 

nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen terugkeren, max. 300 mg in 

24 uur; 

bij lichte tot matige leverfunctiestoornis 50 mg; 

nasaal (als waterstofsulfaat): volwassenen neusspray 20 mg in 1 dosis in één neusgat (soms is 

10 mg voldoende), max. 40 mg in 24 uur; kinderen vanaf 12 jaar 10 mg in 1 dosis, zo nodig 

na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen terugkeren, max. 20 mg in 24 uur; 

volgens het NKFK kinderen vanaf 6 jaar en zwaarder dan 40 kg 20 mg in 1 dosis in één 

neusgat en kinderen vanaf 6 jaar en 40 kg of lichter 10 mg in 1 dosis in één neusgat, indien 

deze dosis effect heeft zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen 

terugkeren, max. 20 mg in 24 uur; 

 

Kinetiek (K.) 
Na orale toediening wordt de Cmax na gemiddeld 1.5 uur bereikt. De werking treedt in na 

ong. 30 min. De biologische beschikbaarheid is ong. 15%. 

 

 
Clarkes's 2014 -- on-line -- 

 

 

Sumatriptan 
C14H21N3O2S=295.4 

 

 
Chemical Properties 
White to pale yellow powder. Mp 169° to 171°. Soluble 1 in 50 of water. pKa 9,54 (25°) [Lau 

et al. 1991]. Log P (octanol/water), 0,7. Store in airtight containers at below 30°. Do not allow 

to freeze. Protect from light. Log P (octanol/water), 0.7 [O'Neil et al. 2006]. 

 

https://kennisbank-knmp-nl.proxy.library.uu.nl/article/Informatorium_Medicamentorum-_-G843.html#G1118
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#c-d1e642082
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/c-d1e639982.htm#c-d1e642082
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c199-mn0001.htm#CLK-TD-c199-bib-0018
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Sumatriptan Succinate 
C14H21N3O2S,C4H6O4=413.5 

 

Chemical Properties 
White or almost white powder. Freely soluble in water; practically insoluble in 

dichloromethane; sparingly soluble in methyl alcohol. A 1% solution in water has a pH of 4.5 

to 5.3. Protect from light [O'Neil et al. 2006].  

 

Oral liquid preparations of sumatriptan succinate prepared from crushed tablets in 3 different 

syrups were stable for at least 21 days when stored at 4° and protected from light [Fish et al. 

1997]. Sumatriptan succinate 12 mg/mL, stored in polypropylene syringes and exposed to 

fluorescent light or kept in the dark, was stable for 72 h at 2° to 5° and for at least 24 h at 25° 

[Nii et al. 1999]. 

 

 
Europese Pharmacopee 2014 -- on-line -- 

 

Sumatriptan  
C14H21N3O2S   Mw 295.4      

 

 
Action and use 

Serotonin 5HT1 receptor agonist; treatment of migraine. 

 

Definition 

Sumatriptan is 3-(2-dimethylaminoethyl)indol-5-yl-N-methylmethanesulfonamide. It contains 

not less than 97.5% and not more than 102.0% of C14H21N3O2S, calculated with reference to 

the anhydrous substance. 

 

Characteristics 

A white to pale yellow powder. Very slightly soluble in water. 

 

 

 

Sumatriptan Succinate 
C18H27N3O6S    Mw 413.5 

 

 
Action and use 

Serotonin 5HT1 receptor agonist; treatment of migraine. 

 

Definition 

 [3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide hydrogen 

butanedioate. Content 97.5 per cent to 102.0 per cent (anhydrous substance). 

https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c199-mn0001.htm#CLK-TD-c199-bib-0018
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c199-mn0001.htm#CLK-TD-c199-bib-0008
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c199-mn0001.htm#CLK-TD-c199-bib-0008
https://www-medicinescomplete-com.proxy.library.uu.nl/mc/clarke/current/CLK-TD-c199-mn0001.htm#CLK-TD-c199-bib-0016
http://www.pharmacopoeia.co.uk.proxy.library.uu.nl/bp2014/ixbin/bp.cgi?id=1455&a=display&popup=y
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Characteristics 

White or almost white powder.  Freely soluble in water, sparingly soluble in methanol, 

practically insoluble in methylene chloride. 

 

 
SmPC tekst 2014 -- on-line -- 

 

 

ZECUITY® (iontophoretic transdermal system) 
Indicated for acute treatment of migraine with or without aura. 
Apply one transdermal patch to dry, intact, non-irritated skin of upper arm or thigh at onset 
of migraine (see Administration section for instruction on how to activate iontophoretic 
system within the patch) 
 

Patient Information ZECUITY®  
(iontophoretic transdermal system) 

 

What is ZECUITY? 

ZECUITY is a prescription medicine used for the acute treatment of migraine headaches with or without aura in 

adults. ZECUITY comes in an iontophoretic transdermal system (TDS) that uses a mild electrical current to deliver 

the medicine through your skin.  

ZECUITY is used for people who have been told by a healthcare provider that they have migraine headaches.  

 
 

 

 
 


