
Тема 6. Антисептичні та дезінфекційні засоби. 

 

План. 

 

1. Ознайомлення з представниками різних груп антисептичних та 

дезінфекційних засобів. 

 

2. Дотримання та засвоєння правил техніки безпеки під час роботи з 

окремими препаратами. 

 

3. Виписування рецептів на препарати з цієї теми. 

 

4. Розв’язування задач з розрахунків розбавлень концентрованих розчинів 

антисептиків. 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

1. Що вивчає фармакологiя? З яких роздiлiв вона складаеться? 

2. Етапи розвитку фармакологiї. Внесок вiтчизняних вчених у розви 

ток фармакологiї. 

3.          Дайте визначення термiнiв з роздiлу загальної рецептури вiдповiдно 

до Закону Украши «Про лiкарськi засоби». 

4. Якi є форми рецептурних бланкiв? Структура рецепта. 

5. Правила виписування рецептiв. 

6. Порiвняльна характеристика лiкарських форм 

 

Тести: 

1. Водна витяжка з твердих частин рослин - це: 

a) infusum;  

б) decoctum;  

в) tinctura;  

г) solutio;  

д)emulsum. 

 

2. Лiкарська форма, до складу якої входять лiкарська речовина та 

вазелiн: 

а) мазь; 

б) супозиторiй;  

в) лiнiмент; 

г) паста;  

д) пластир. 

 

3. Визначте дозованi лiкарськi форми: 

а) таблетки, супозиторiї;  



б) драже, мазi; 

в) настойка, екстракт;  

г) вiдвар, настiй;  

д)гранули,капсули. 

 

4. Суспензiя - це: 

а) нерозчинена тверда лiкарська речовина в розчиинику;  

б) водна витяжка з м'яких частин рослин; 

в) прозора cyміш лiкарських речовин та розчииника;  

г) спиртова витяжка з лiкарських рослин; 

д) cyмiш рiдкої oлiї та дистильованої води. 

 

5. Дистильовану воду використовують при виготовленнi:  

а) настою, вiдвару; 

б) настойки, новогаленових препаратiв; 

в) екстракту густого, суспензiї; 

г) настою, настойки; 

д) розчину, екстракту рiдкого. 

 

6. Визначте тверду недозовану лiкарську форму: 

а) гранули;  

б) таблетки;  

в)драже;  

г)капсули; 

д) порошок масою вiд 0,1 до 1,0 г. 

 

7. Визначте лiкарську форму, яку застосовують усередину i 

дозують ложками: 

а) настiй; 

б) екстракт рiдкий;  

в) настойки; 

г) новогаленовi препарати; 

д) лiнiмент;  

е) крахмаль. 

 

8. Пацiєнтовi призначено 25 мг дихлотiазиду. Є таблетки по 0,05 г. 

Яку дозу препарату слiд дати пацiєнтовi: 

а) 1/ 2 таблетки;  

б) 1 таблетку; 

в) 1/4 таблетки;  

г) 2 таблетки; 

д) 1,5 таблетки? 

 

9.   Визначте шлях введення, що не належить до ентеральних: 

а) пероральний; 



б) ректальний; 

в) субрахноїдальний;  

г)  сублiнгвальний;  

д) суббукальний. 

 

10.  Визначте, що не вивчає фармакокiнетика: 

а) розподiл;  

б) абсорбцiю; 

в) бiотрансформацiю; 

г) фармакологiчнi ефекти;  

д) елiмiнацiю. 

 

11.  Пацiєнтовi призначено внутрiшньом'язово лiкарський препарат. 

Яка з манiпуляцiй сповiльнює абсорбцiю препарату: 

а) застосування тепла; 

б) масаж пiсля проведення iн'єкцiї;  

в) застосування холоду; 

г) спонукання  пацiєнта до активностi; 

д) спонукання пацiєнта до рухiв нижнiх кiнцiвок? 

 

12.  Пацiєнт при тривалому застосуваннi лiкарського засобу вiдчув , що 

зменшився фармакологiчний ефект. Визначте причину: 

а) лiкарська залежнiсть; 

б) кумуляцiя; 

в) синергiзм;  

г) звикаиия; 

д) iдiосинкразiя. 

  

13.  Пацiєнт знепритомнiв, йому дали вдихати пари нашатирного спирту. 

Хворий опритомнiв. Визначте дiю препарату: 

а) резорбтивна;  

б) рефлекторна;  

в) мiсцева; 

г)  зворотна;  

д) незворотна. 

 

14.  В анатації до препарату вказано, що вiн виявляє тератогенну дiю. 

Що це означає: 

а) неiмплантована бластоциста гине; 

б) наслiдок реакції зрiлого плода на лiки;  

в) виникнення аномалiй розвитку плода;  

г) iдiосинкразiя (гiперчутливiсть); 

д) наслiдок генної мутації? 

 



15.  При змiшуваннi розчинiв папаверину гiдрохлориду з препаратами 

наперстянки утворюється осад. Визначте вид взаємодії лiкiв: 

а) взаємодiя при резорбції; 

б) фармацевтична несумiснiсть; 

в) взаємодiя при метаболiзмi лiкiв;  

г) взаємодiя на рiвнi механiзму дiї; 

д) взаємодiя на рiвнi фармакологiчних ефектiв. 

 

16.  Разова доза етазолу становить 0,5 г. При лiкуваннi перша доза 

препарату - 2 г. Визначте назву цiєї дози: 

а) курсова;  

б)добова;  

в)ударна; 

г) токсична;  

д) летальна. 

 

Задачi 

 

1. Визначте лiкарськi форми: 

- їх виготовляють iз желатину, кератину. У них вмiщують дозованi 

лiкарськi речовини, що мають неприємиий смак; 

- в одному пакетi є лiкарська речовина у формi порошку масою 5 г, а в 

другому - 10 порошкiв масою по 0,5 г. Дайте назву лiкарським формам; 

- ця форма складається з подрiбненої лiкарської речовини, що не 

розчиняється в розчиннику. Застосовують для вживання всередину та для 

внутрiшньом'язового введення; 

- це водва витяжка з м'яких частив лiкарських рослив. Готують в 

аптецi та в домашнiх умовах; 

- це воднi, водно-спиртовi та iншi витяжки з рослинної сировини. 

Вони максимально очищенi вiд баластних речовин, мають бiльшу 

фармакологiчну активнiсть; 

- ця лiкарська форма є одворiдною прозорою сумiшшю однієї або 

кiлькох речовин у розчиннику; 

- густа мазь, що мiститъ вiд 25до 65 % порошкоподiбної речовиви; 

- це дозовава лiкарська форма, що має тверду консистенцiю за 

кiмнатної температури i плавиться при температурi тiла. Застосовують для 

мiсцевої та резорбтивної дiї. 

 

2. Пацiєнт уживає фенобарбiтал (iндукує вироблення ферментiв 

печінки) та дексаметазон. Лiкар вiдмiнив фенобарбiтал. Як, на вашу думку, 

слiд змiнити дозу дексаметазону? 

 

3. Пацiєнту потрiбна швидка допомога. Яким з ентеральних шляхiв 

буде досягнута швидка абсорбцiя? 

 



4. У вас у шприцi стерильний водний гiпертонiчиий розчии. Визначте 

шлях введення. Вiдповiдь обгрунтуйте. 

 

5. У пацiєнтки К. хвора печiнка. Для лiкування серцевої недостатностi 

потрiбнi препарати наперстянки  -  дигоксин  або  дигiтоксин. Дигiтоксин 

метаболiзується в печiнцi, а дигоксин виводиться з органiзму без змiн. Який 

препарат буде найбезпечнiшим для пацiєнтки? 

  

6. Дитинi вiком 3 роки i з масою тiла 15 кг призначено левамiзол 

(декарис). В аптецi є таблетки по 0,05 г (50 мг). Пояснiть, яку частину 

таблетки слiд вживати, якщо дiтям призначають препарат  у дозi  2,5 мг/кг? 

 

7. Пацiентовi призначено препарат залiза. Якi поради слiд дати йому 

щодо сумiсностi лiкарського препарату з їжею? Вiдповiдь обгрунтуйте. 


