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1. Clasificare
Grupe Tipuri Reprezentanți

Emoliente

Uleioase Ulei de floarea soarelui (Oleum helianthi), Ulei de măsline (Ol. 
olivarum), Ulei de in(ol lini), Ulei de vaselină, Ulei de pește

Vâscoase și 
tari

Lanolină, axungie, Unt de cacao, seu de bovine, ceară de albine, 
vaselină, parafină

Alcoolice Glicerină

Mucilaginoase Gumă tragacanta, amidon, rădăcină de nalbă mare, semințe de inMucilaginoase Gumă tragacanta, amidon, rădăcină de nalbă mare, semințe de in

Substanțe dulci Rădăcină de lemn dulce, melasă, lactoză

Absorbante și 
protectoare

Cărbune medicinal, talc, caolină, oxid de zinc, licopodiu, silicat de 
sodiu

Astringente
Organice Sulfat de aluminiu și potasiu, sulfat de zinc, oxid de zinc, sulfat feros, 

clorură ferică, sulfat de cupru, nitrat de argint

Vegetale Tanin, droguri tanifere

Iritante și 
revulsive

Ulei de terebentină, camfor, făină de muștar, ulei de croton, biiodură 
de mercur, acizi, baze, săruri



Fenol; Tanin; Iodoform; 
Violet de genţiană; Alcool
izopropilic

Uleiul presat la rece din 
Limba mielului (borago
officinalis), Ulei de pește, 
Zinc, Vitamine

Spray cutanat cu 
Hidrocortizon aceponat

uleiul de pește (OMEGA 3), uleiul de mușchi (OMEGA 6) și uleiul de măsline (OMEGA 9)

Dermatită seboreică
Acetonidă de 
triamcinolon Acid 
salicilic



2. Farmacodinamie

Acțiunea astringentă a taninului asupra pielii

� Dacă se aplică un tampon cu acid tanic pe piele, se observă că pielea se
întărește, devine uscată, fără luciu, iar dacă se aplică în apropiereaîntărește, devine uscată, fără luciu, iar dacă se aplică în apropierea
membranei inter-digitale se observă scăderea evidentă a mărimii vaselor de
sânge.

� În condiții de umiditate ridicată, se observă că dacă se aplică ser fiziologic pe
piele după ceva timp umiditatea pielii revine la normal, spre deosebire de locul
în care s-a aplicat acidul tanic.

� Se trag concluzii cu privire la acțiunea astringentă la nivelul tegumentului a
taninurilor.



Acțiunea astringentă a taninului asupra albuminei tisulare

� Dacă se aplică pe musculatură un tampon cu ser fiziologic aceasta își păstrează
aspectul normal, în schimb dacă se aplică acidul tanic, musculatura capătă unaspectul normal, în schimb dacă se aplică acidul tanic, musculatura capătă un
aspect palid, uscat și întărit în urma coagulării unui strat de albumină tisulară
care formează o peliculă proteică uscată.



Acțiunea astringentă a sulfatului de zinc

� La un iepure se examinează mucoasa conjunctivală și se observă aspectul normal.
În sacul conjunctival al unuia dintre ochi se pun 2 picături de soluție de sulfat de� În sacul conjunctival al unuia dintre ochi se pun 2 picături de soluție de sulfat de
zinc 1%.

� Va apărea o vasoconstricție caracterizată prin paloarea mucoaselor conjunctivale
foarte evidentă în comparație cu aspectul normal.

� Sulfatul de zinc 1% se poate utiliza în oftalmologie.



Acțiunea hemostatică a clorurii ferice

� O leziune de pe piele cu hemoragie se șterge cu un tampon cu ser fiziologic, � O leziune de pe piele cu hemoragie se șterge cu un tampon cu ser fiziologic, 
observând că sângerarea continuă. 

� O soluție de clorură ferică 2% va opri sângerarea, efect datorat acțiunii astringente
a clorurii ferice.



Acțiune iritantă a făinii de muștar asupra pielii

� 20-30 g făină de muștar proaspătă se amestecă într-un bol cu apă caldă până
când se obține o pastă.

� Pasta este aplicată pe un strat dublu de tifon și acoperită cu o pânză.
� Dacă se aplică făina de muștar (sinapism) cu partea de tifon pe pielea brațului, se� Dacă se aplică făina de muștar (sinapism) cu partea de tifon pe pielea brațului, se

constată o ușoară căldură și „mușcături".
� Se observă acțiunea iritantă a făinii de muștar care, în funcție de durata, poate

deveni revulsiv.
� Făina de muștar conține un glicozid (sinigrină) și o enzimă specifică (mirozină) . În

contact cu apa, enzima solubilizează și acționează asupra glicozidului pe care îl
hidrolizează, dând naștere la izosulfocianatul de alil, care este un ulei iritant volatil.



Aplicarea unui film coloidal

� Coloidul este o soluție de nitroceluloză în eter 4% și este utilizat pe piele în
scopuri protective.scopuri protective.

� După aplicarea coloidului se constată evaporarea eterului cu apariția unei
pelicule albe transparente care strânge pielea.

� Comparativ, se aplică un coloid elastic (preparat din 97 părți de coloid + 3 p. Ulei
de ricin).

� Se observă că la acest nivel pielea nu se mai micșorează, pelicula fiind elastică.
� În ambele cazuri, îndepărtarea se poate face numai în eter sau alcool.



Aplicarea unui bandaj

� La un câine se îndepărtează părul de pe membrele posterioare.
� Apoi se prepară un bandaj ghipsat care nu poate fi îndepărtat (o pastă

formată din 2 părți gips + 1 parte apă aplicată pe o bandă de tifon) și seformată din 2 părți gips + 1 parte apă aplicată pe o bandă de tifon) și se
aplică prin înfășurarea pe un strat de lână, la un membru posterioar.

� Un bandaj cu soluție de silicat de sodiu siropos 30-35% se aplică membrului
opus.

� Se compară timpul de întărire, după care se compară greutatea lor.
� Se constată că bandajul de gips se întărește mult mai repede decât sodiul

sirop, dar în schimb este mult mai ușor decât ultimul.



3. Laborator

Acțiunea absorbantă a cărbunelui medicinal

� Se pregătește o soluție de albastru de metilen 1% din care se pun 10 ml în două
tuburi.

� În primul tub se adăugă 0,5 g de cărbune medicinal activat (preîncălzit).� În primul tub se adăugă 0,5 g de cărbune medicinal activat (preîncălzit).
� În celălalt tub se adaugă 0,5 g de pulbere inertă (de exemplu talc).
� Tuburile se agită timp de 10-15 sec și apoi se lasă să se așeze.
� Conținutul fiecărui tub este filtrat separat.
� Se va constata că în primul tub soluția de albastru de metilen s-a decolorat

complet, colorantul fiind absorbit pe cărbune, spre deosebire de control care
păstrează culoarea albastră.



Demonstrarea proprietății hidrofile a lânii

� Lâna medicinală este fabricată din bumbac degresat.
� Prin degresarea sa devine hidrofilă. Această proprietate este utilă pentru

absorbția lichidelor organice, cum ar fi sângele sau secrețiile rănilor etc.
� Verificarea proprietății hidrofile se face conform Farmacopeei:

un cilindru de 1000 ml se umple cu apă proaspătă fiartă și răcită, pe suprafața� un cilindru de 1000 ml se umple cu apă proaspătă fiartă și răcită, pe suprafața
apei este așezat un pătrat de bumbac cu latura de 2 cm, cântărind aproximativ
0,5 g

� În cazul unei proprietăți hidrofile bune, absoarbe imediat apa și se scufundă în
mai puțin de 10 secunde.



4. Tehnică farmaceutică

Prepararea unui unguent simplu
� Unguentul simplu este un preparat oficinal obținut din 9 ml vaselină albă și 1 ml

lanolină anhidră. Pentru prepararea a 20 g de unguent simplu, se cântăresc 2 g
de lanolină anhidră și 18 g de jeleu alb, topit.

Prepararea lichiorului BurowPrepararea lichiorului Burow
� Lichiorul Burow este o soluție de aluminiu aceto-tartric. Cu toate acestea, este

mai ușor să se pregătească folosind tablete Burowin. Acestea sunt produse
tipizate și constau din două comprimate împachetate împreună, una este alb-
cenușie care conține 2,2 g de acetat de calciu și cealaltă de culoare roz care
conține 0,02 g acid tartric și 3,0 g de sulfat de aluminiu amoniacal.

� Tabletele se dizolvă separat în 250 ml apă. Cele două soluții sunt apoi
amestecate și precipitatul este lăsat să se depună. Supernatantul este decantat și
utilizat sub formă de comprese aplicate local cu efect antiinflamator.



Prepararea glicerolatului de amidon

� Unguentul cu glicerol, sau glicerolatul de amidon este de asemenea un preparat
oficinal care conține 93% glicerol. Se prepară în următoarea compoziție:

Amylum tritici (amidon) 7.0
Methylium p-hydroxybenzoicum (nipagin) 0,2
Aqua distill. (apă distilată) 7.0Aqua distill. (apă distilată) 7.0
Glicerolum (glicerină) 93
� Amidonul și nipaginul se introduc într-o capsulă de porțelan și se toarnă apă

fierbinte peste ele, triturând până la dizolvare și omogenizare. 
� Glicerina încălzită este apoi adăugată în baia de apă la 90 °C și se încălzește

continuu pe sita de azbest, la flacără mică până la jelificare. 
� Se umple apoi cu apă fierbinte până se uniformizează.



Prepararea unguentului cu biiodură de mercur

� Unguentul vezicant cu biiodură de mercur este utilizat în medicina veterinară și
este preparat în proporție de 1/6 - 1/10 substanță activă și jeleu de petrol.

� Pentru a prepara 20 g 1/8 unguent, se cântăresc 2,5 g mercur și 17,5 g jeleu alb
de petrol.

� Biodura de mercur va fi amestecată cu vaselină, după care se adaugă treptat
pentru omogenizare. 

� Unguentul se aplică pe piele, fiind apoi masată zona timp de 5-10 minute. 
� Are efect după 1-2 zile, cu apariția unei inflamații locale cu vezicularea pielii în

zona aplicată.
� Trebuie avut grijă ca animalul să nu lingă acest unguent, deoarece este toxic și

iritant.



5. Farmacografie
Rp./ Carbo medicinalis

Zinci oxydati aa 5.0
M.f pulv.

D.S. ext în plăgi

Rp./ Cantharis pulv. 5.0
Vaseline ad. 30.5

M.f ung.
D.S. ext. la cal (unguent vezicant)

Rp./ Bismuti subnitrici 2.0
Zinci oxydati
Oleum jecoris aa 5.0
Vaseline ad 100.0
M.f ung.
D.S. ext in humid eczema

Rp./ Acidi salicylici 5.0
Vaseline ad 50.0
M.f ung.
D.S. ext. unguent cheratolitic

Rp./ Alcool camphorate
Alcool saponated aa 100.0
Ulei de terebentină 20.0
M.f. sol.
D.S. ext. fricțiuni în tendinite

Rp./ Cupri sulfurici 10.0
Vaseline 30.0
M.f. ung.
D.S. extern unguent caustic

Rp./ Acidi tanici 10.0
Zinci oxidaty 4.0
Amyli tritici ad 40.0
M.D.S. ext. pudră astringentă

Rp./ Oleum jecoris
Zinci oxydati aa 10.0
Vaseline ad 100.0
M.f ung.
D.S. ext. in dermatite


