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Prezes Okrggowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

W zwiqzku z licznymi w4tpliwoSciami odno5nie prawidlowego wykonania recept

zawierujqcych w swoim skladzie etanol praglg poinformowal,iz;

NieprawidlowoSci dotyczqce wykonania lek6w recepturowych zawieraj4cych w swoim

sl<Ladzie etanol (roztwory do uZytku zewnEtrznego) dotycz4 najczEiciej blgdnego odczytana

stgZenia etanolu na recepcie lub etanolu pro receptura dostgpnego w aptece.

W przypadku jeSli na recepcie widnieje zapis:.

- ,,70yo Spir. Vini" w6wczas przyjmujemy, ze osobie ordynuj4cej chodzilo o Vo wagowy (rnlm),

czyliliczbE gram6w etanolu czystego na 100 g roztworu;

- ,,70' Spir. Vini" w6wczas przyjmujemy, 2e osobie ordynuj4cej chodzilo o o/o objgtoSciowy (v/v),

czyli liczbE ml etanolu czystego na 100 ml roztworu. Procent objgtoSciowy etanolu mohna zapisat

r6wme? ,,70o (v/v) Spir. Vini" (FP VI, str.29,w zalqczernu).

Podsumowuj4c wg tablic etanolowych (nr str. 793 - 802, FP X):

- etanol 70% (m/m) zawiera 70,00 g czystego etanolu w 100,00 g roztworu,

- etanol 70' lub 70% (vlv) zawiera62,39 g czystego etanolu w 100,00 g roztworu.

Wynika stqd,2e roztw6r etanolu 70' lub 70% (vlv) jest roztworem bardziej rozciettczonym

riL roztwor etanolu 70% (m/m). W zwi4zku z tym, nie mozna sporz4dzi6 roztworu etanolu 70Vo

(m/m) z roztworu etanolu 70" lub 70o/o (vlv), moZliwa jest natomiast sytuacja odwrotna tj. poprzez

odpowiednie rozcienczenie roztworu etanolu 70% (mlm) moZna otrzymal roztw6r etanolu 70' lub

70% (v/v).

Przykladowe przeliczenie wg tablic z FP X (dotyczy otrzymarna 100,00 g roztworu etanolu

70' lub 70% (vlv) zroztworu etanolu 70% (m/m)):



(100 x 62,39)170,00 : 89,13 g - iloS6 roztworu etanolu 70% (m/m) w gramach, kt6r4 nale?y

odwaZy| i uzupelni6 wod4 do 100,00 g, abyvyskac 100,00 g roztworu etanolu 70' lub 70% (vlv).

Powodem wspomnianych r62nic i koniecznoSci wykonywania odpowiednich przehczen jesl

zjawisko kontrakcji, czyli rozpuszczalnoSd cieczy w cieczy (etanolu w wodzie) i zwiqzarrc z tym

zj awisko zmniej szenia obj gtoSci.

Pragng r6wnie? Paristwa ucnilil, aby przed przyst1pieniem do sporz1dzenia roztworu

etanolowego dokladnie sprawdzal stgZenie etanolu pro receptura dostgpnego w aptece, bowiem

etanol pochodz4cy od r6inych producent6w r62ni sig czasami stgzeniem. Dodatkowo producenci

etanolu pro receptura podajqjego stg2enie albo w procentach masowych (% lub % mlm) i/lub w

procentach objgtoSciowych, czyLi stopniach (' lub Yo vlv), co mo?e r6wnie2 stanowii przyczyng

pomylek.

Chcialabym poinformowal, i2w przypadl<ujakichkolwiek w4tpliwoSci co do prawidlowego

stgaenia etanolu @rak oznaczenia ,,o/o" lub ,,"", oznaczenie nieczytelnelntepelne itp.) nalezy

skontaktowa6 sig z osob4 ordynuj4c4 lek i umieSci6 na rewersie recepty prost4 adnotacjE z

informacj4 na temat stgZenia etanolu u?yrtego po konsultaqi zlekarzem.

Zpowazaniem,

TOFULTAT UO'EU6Dd(
wdrhLinh Frynrii Adpar.i
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Zalqcznlk; FP VI (2002r.),str.29.



WSKAZ6WKI OCdLNE

- nazwy polskie dla estrdw i soli twony sig pnez zmianQ
kofic6wki -dr grupy acylowej na - ian. -inian b4df -ynian, np.
kalii chvalaws - potrsu klawulanian, ethylis lofaaepas*
- loflazepinian etylu; w przypadku jednowyrazowych nazw
laci6skich okeSlaj4cych subsancje o budowie estrowej z ko6-
covtk&-atwn, nazwg polsk4 tworzy sig przez zmiang kofic6wki
na -at, np, meprobamatum* - meprobamat"

- nazu'y polskie czwartorzgdowych zwiqzk6w amoniowych
s4 dwuwymzowe i tworzy siq przez okeSlenie zasady oniowej
i anionu, np. benglconii chloridum - benzalkoniowy chlorek,

- nazwy polskie kompleks6w drvuskladnikowych, dla kt6-
rych nazwa lacirlska jest dwuwyrazowa i sklada sio z nazw
skladnikdw w mianowniku tworzy sig z nazwy lacirlskiej przez
umieszczenie migdzy nazwami skl*dnikdw l4cznika -o-, np.
clemizolum penicillinum* - klemizolopenicylina.

W polskiej wersji nazw preparardw farmaceutycznych naj-
pierw podawana jest nazwa postaci, a potem nazwa substancji
(np. tabletki kwasu foliowego).

Tworzenie polskich nazw chemicznych

Dla nazw chemicznych pvyjgto reguly Migdzynarodowej
Unii Chemii Czystej i Stosowanej (htternatianal Union of Pure
and Applied Chemistry, IUPAC).

Nazwy soli tworzonc sa przez okre5lenie anionu w mianow-
niku. a kationu - w formie rzeczownika uiytego w dopelniaczu
(np. chlorek sodu). Podobnie tworzy sig nazwy wodorotlenk6w
(np. wodorotlenek sodu).

W przypadku kation6w u'ystgpuj4cych w r62nych stopniach
utlenienia, stopie{ ten wskazywanyjest przez podanie rvano(-
ciowo$ci cyfr4 rzymsk4 w nawiasie (np. chlorek 2elaza{lll}}.

W nazwach prostych zwi4zk6$, nieorganicznych, typu tlen-
k6w, u2ywa sig zwyczajowo liczebnik6w polskich (np. dwu-
tlenek siarki), z tym 2e ich nazwy systematyczne, srosujqce
liczebniki greckie podano jako synonimy.

W nazewnictwie zwi4zk6w organicznych oraz zwiqzk6w
nieorganicznych, typu polqczef koordynacyjnych i zwi4zkgw
metaloorganicznych, uiywa si€ liczebnik6w greckich (np.
heksacyjano2eiazian(Il) potasu, heksametylenoterraamina. die-
tylenodiamina).

Trrorzenie polskich nazrv
surowc6rv i preparatdw ro$linnych

W przypadku surowc6w ro5linnych najpierw podawana jest
nazwa organu, $astQpnie nazwa rodzajowa b4dZ gatunkowa
(lub jej cze56) (np. litd misty).

W przypadku olejk6w eterycznych i olej6w najpienl poda-
wana jesf nazwa postaci, a porem nazwa okreflajeca ro5lin$,
z kt6rej otrzymuje sig olejek lub otej {np. olejek migtox'y. olej
wiesiolkoly bezpoSredniego rloczenia).

DOKLADNOSC IYYRAZEI( LICZBOWYCH

Dokladno6d wyrazefi liczbo*,ych jest okre6lana przez poda-
wanie odpowiedniej liczbl' cyfr po przecinku. Dopuszczalna
tolerancjc wyraZer{ liczbowych wynosi +0,3 jednoslki (}srnlnicj
cyfry. np.:

20 oznacza wartoSi nie mniejsz4 nii 19,5 i nie rvi+kszq
nii 20.5:

20,0 oznacza wanoid nie mniejszil nii 19.95 i nie witksz.q
nii 20.05:

2,A omacza wartoSd nie mniejsz4 nii 1,95 i nie wigksz4
nrf 2,O5i

A,2A oznacza wanoSd nie mniejsza nii 0,195 i nie wigksz4
nii 0.205"

0KRpSLANTE srEiEfi I zAwARToScl

Procent (7o) oznacza iloS6 g skladaika w 100 g mieszaniny.
Jeieli stosunki procentowe wyraione s4 wjednostkaeh objgto-

(ml) lub mieszanych (ml i g), jest to zawsze po znaku Vo
wyratnie Taznaczone: obj9to56/objqto$6 (v/v), masa/objgtofC

podajnc masg lub
objpto66 skiadnika zaware w I litrze lub mililitrze roztworu
lub w I kilogramie lub I gramie substancji.

(1 +9) oznacza, ie w skiad mieszaniny na I c2966 jednego
sktadnika przypada 9 czg5ci drugiego skladnika (wjednostkach
masy).

Stgienia roz:wor6w odczynnik6w wyraia sig w g/1, podaj4c
w nazwie synonimowej stgienie w 9o, np. kwas winowy {5 g/l),
kwasu winowego 0,5Vo roztw6t. Stgienia rozlwor6w mianowa-
nych rvyraia sig podaj4c liczbq moli substancji w I litrze
roztworu. np, kwas solny (0.1 mol/l), roztw6r wodorotlenku
sodu i0,05 moVl).

W badaniach zawartoici wymagana zawarto(d substancji
leczniczej wyra2a sig w ?o.W badaniach czysto5ci podaje sie
dopuszczaln4 zawano6C z-anieczyszcznfi w ga, jeieli wystgpuj4
one w ilofuiach A,AlVo i powyiej, dla zanie*zyszczefi wy-
stgpuj4cych w iloiciach poniiej 0,019o stosuje sig pg/g.

OKRESLANIE ROZPUSZCZ ALNOSCI

Podane w farmalcopei pojgcia dotycz4ce rozpuszczalno3ci
w r6inych rozpuszczalnikach maj4 jedynie charakter orien-
tacyjny.

Stosuje sig nastgpuj4ce pojgcia:

,,bardzo lafwo rozpuszczalny'' - ! cz. rozpuszcza sig
w mniej nii 1 cz. rozpuszczalnika

,,latn'o rozpuszczalny" * | cz.rozpuszcza sig w 1 do l0 cz.
rozpuszczalnika

,,rozpuszczalny" - 1 cz. rozpuszcza sig w 10 do 30 cz,
rozpuszczalnika

,do56 trudno rozpuszczalny" - I cz. rozpuszcza sig w 30 do
100 cz. rozpuszczalnika

,,trudno rozpuszczalny" - I cz, rozpuszcza sig w 100 do
1000 cz. rozpuszczalnika

,,bardzo trudno rozpuszczalny" - | cz- rozpuszcza sig
w 1000 do 10 000 cz. rozpuszczaluika

,,praltycznie nierozpuszczalny" * I cz. roepuszcia sig
w uigcej nii 10 000 cz. rozpuszczalnika

OkeSlenie ,,rozpuszczalny z powstaniem soli" ma znaczenie
iane nii podane wyiej pojecie,,rozpuszczalny".

JI]DNOSTKI MASY, POMIAR MASY

K i l o g r u n  . . . .  . .  . . . .  k s
g r a m . .  . . . . . . . . . . . 9
m i l i g r a m  . . . . . . . . . .  m g
m i k o g r a m  . . . . . . . . . F g
I k-e = 103 g = 106 mg = lOe Fg
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