
Тема 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання. 

 

План. 

1. Ознайомлення з препаратами, що впливають на функцію органів дихання. 

2. Розв’язування фармакотерапевтичних задач, виконання програмних 

завдань. 

3. Виписування рецептів на препарати. 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

1. Якi групи препаратiв належать до стимуляторiв дихання? Назвiть 

препарати кожної з груп та зробiть ix фармакотерапевтичний аналiз. 

2. Назвiть групи протикашльових засобiв, механiзм дії кожної з груп та 

дайте фармакотерапевтичну характеристику основним представникам. 

3. До якої фармакологiчної групи належать секретолiтики та 

муколiтики? Назвiть механiзм їхньої дії та основних представникiв кожної з 

груп. 

4. Якi групи препаратiв i чому застосовують для лiкування хворих на 

бронхiальну астму? 

5. Яку назву має група препаратiв, якi розслаблюють гладкi м'язи 

бронхiв? Проведiть фармакотерапевтичний авалiз основних представникiв 

цiєї групи. 

6. Якi групи засобiв призначають при набряку легень i чому? 

 

Тести: 

1. У пацiєнта бронхiт. Для комплексного лiкування йому 

призначено протикашльовий засiб. Назвiть можливi препарата: 

а) мукалтин, лазолван;  

б) лiбексин, окселадин;  

в) еуфiлiн, iнгакорт; 

г) етимiзол, кордiамiн;  

д) манiт, фуросемiд. 

 

2. У дитини коклюш. Для полегшення i усунення кашлю лiкар 

призначив мiкстуру, що мiстить протикашльовий засiб центральної 

наркотичноi дiї. Назвiть препарат: 

а) настiй трави термопсису;  

б) бронхолiтин; 

в) кодеїну фосфат; 

г) ефедрину гiдрохлорид;  

д) тусупрекс (окселадин). 

 

3. Дитинi призначено мiкстуру, що мiстить вiдхаркувальний засiб. 

Щоб прискорити її одужання, мати самостiйно пiдвищила дозу 



препарату, внаслiдок чого у дитини виникло блювання. Назвiть 

можливий препарат: 

а) настiй трави термопсису;  

б) вiдвар кореня алтеi; 

в) етилморфiву гiдрохлорид;  

г) кодеїну фосфат; 

д) калiю йодид. 

 

4. Який препарат пiдготує медсестра для надання невiдкладвої 

допомоги пiд час нападу бронхiальної астми: 

а) бронхолiтин;  

б) кофеїн; 

в) етилморфiну гiдрохлорид;  

г)еуфiлiн; 

д) сульфокамфокаїн. 

 

5. Яку кiлькiсть i який вiдсоток розчину еуфiлiну вводять 

внутрiшньовенно струминно пiд час нападу бронхiальної астми: 

а) 10 мл 2,4 % розчину еуфiлiну, розвiвши в 10 мл iзотонiчного розчину 

натрiю хлориду; 

б) 10 мл 24 % розчину еуфiлiну, розвiвши в 10 мл 5 % глюкози;  

в) 5 мл 2,4 % розчину еуфiлiну; 

г) 10 мл 24 % розчину еуфiлiну, розвiвши в 10 мл фiзiологiчного розчину 

натрiю хлориду; 

д) 1 мл 2,4 % розчину еуфiлiну? 

 

6. У пацiєнта в анамнезi бронхiальна астма. Пiсля 

переохолодження виник напад ядухи, видих затруднено, чути cyxi хрипи. 

Пацiент стоїть бiля вiдкритого вiкна, спираючись на пiдвiконня. Грудна 

клiтка перебуває в станi вдиху. Яким iз препаратiв скористається 

пацiєнт: 

а) еуфiлiном у  таблетках;  

б) димедролом в ампулах;  

в) iнгалятором з беротеком; 

г) преднiзолоном у таблетках;  

д) еуфiлiном у супозиторiях. 

 

7. Пацiєнт К., 62 рокiв, лiкується в кардiологiчному вiддiленнi з 

приводу серцевої астми. У нього дiагностовано набряк легень. Який 

пiногасник слiд застосувати для зволоження кисню при проведеннi 

оксигенотерапії : 

а) спирт етиловий; 

б) манiт; 

в) еуфiлiн; 

г) вода дистильована; 



д) розчин калiю перманганату. 

 

8. Вкажiть препарати, якi належать до групи бронхолiтикiв:  

а) бронхолiтин, лiбексин, кодеїн; 

б) еуфiлiн, сальбутамол, ефедрин; 

в) преднiзолон, пульмiкорт, кромолiн·натрiй;  

г) кофеїн, камфора, кордiамiн; 

д) лазолван, бромгексин, ацетилцистеїн. 

 

Задачi 

1. Складiть рецептурний  пропис на: 

- мiкстуру на 12 прийомiв, що мiстить настiй трави термопсису та 

кодеїну фосфат; 

- лiбексин у таблетках; 

- бромгексин у драже; 

- еуфiлiн для внутрiшньовенного введения; 

- спирт етиловий. 

Назвiть фармакологiчнi групи препаратiв. 

 

2.       В аптецi вiдсутнi препарати: окселадин, бромгексин, ацетилцистеїн. 

Порекомендуйте замiну. 

 

3.       В аптеку надiйшли препарати: бромгексин, еуфiлiн, лазолван, 

бронхолiтин, ацетилцистеїн, платифiлiну гiдротартрат, амброксол, 

сальбутамол, дитек, лiбексин, бекломет. Розподiлiть ix за фармакологiчними 

групами. 

 


