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FaptFaptFaptFaptFaptFaptFaptFapt

•• Din nefericire cDin nefericire cDin nefericire cDin nefericire cDin nefericire cDin nefericire cDin nefericire cDin nefericire circulatiairculatiairculatiairculatiairculatiairculatiairculatiairculatia medicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelor a.u.a.u.a.u.a.u.a.u.a.u.a.u.a.u.vvvvvvvv........ se face se face se face se face se face se face se face se face haotichaotichaotichaotichaotichaotichaotichaotic!!!!!!!!

• Aproape Aproape Aproape Aproape ooooooooricinericinericinericinericinericinericinericine poatepoatepoatepoatepoatepoatepoatepoate cumpăracumpăracumpăracumpăracumpăracumpăracumpăracumpăra si si si si si si si si administraadministraadministraadministraadministraadministraadministraadministra medicamentemedicamentemedicamentemedicamente

fărăfărăfărăfărăfărăfărăfărăfără consultconsultconsultconsultconsultconsultconsultconsult şiiii fărăfărăfărăfărăfărăfărăfărăfără rererererererereţţetăetăetăetăetăetăetăetă!!!!!!!!

• ProblemProblemProblemProblema ea ea ea e importantăimportantăimportantăimportantă mai ales mai ales mai ales mai ales îîîîîîîîn cazul:n cazul:n cazul:n cazul:n cazul:n cazul:n cazul:n cazul: antibioticelantibioticelantibioticelantibioticelor, or, or, or, 

sulfamidelor,sulfamidelor,sulfamidelor,sulfamidelor, substansubstansubstansubstanţelelelelorororor antiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitare,,,, cu cu cu cu cu cu cu cu remanenremanenremanenremanenremanenremanenremanenremanenţţăăăăăăăă        

consideratăconsideratăconsideratăconsideratăconsideratăconsideratăconsideratăconsiderată maremaremaremaremaremaremaremare îîîîîîîîn n n n n n n n corpulcorpulcorpulcorpulcorpulcorpulcorpulcorpul animaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimalelor,,,,,,,,
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PPPPPPPProdusrodusrodusrodusrodusrodusrodusrodus medicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinarmedicinal/medicament de uz veterinar = = = = = = = = oriceoriceoriceorice substantasubstantasubstantasubstanta
sausausausau amestecamestecamestecamestec de de de de substantesubstantesubstantesubstante de de de de naturanaturanaturanatura::::

-- chimicachimicachimicachimicachimicachimicachimicachimica, , , , , , , , 
-- vegetalavegetalavegetalavegetalavegetalavegetalavegetalavegetala, , , , , , , , 
-- animalaanimalaanimalaanimalaanimalaanimalaanimalaanimala sausausausausausausausau
-- umanaumanaumanaumanaumanaumanaumanaumana,,,,,,,,

Care este dCare este dCare este dCare este destinatestinatestinatestinat::::
-- tratariitratariitratariitratariitratariitratariitratariitratarii////////preveniriipreveniriipreveniriipreveniriipreveniriipreveniriipreveniriiprevenirii bolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilor la la la la la la la la animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale, , , , , , , , 
-- pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru diagnosticareadiagnosticareadiagnosticareadiagnosticareadiagnosticareadiagnosticareadiagnosticareadiagnosticarea, , , , , , , , 
-- refacerearefacerearefacerearefacerearefacerearefacerearefacerearefacerea////////corectareacorectareacorectareacorectareacorectareacorectareacorectareacorectarea functiilorfunctiilorfunctiilorfunctiilorfunctiilorfunctiilorfunctiilorfunctiilor fiziologicefiziologicefiziologicefiziologicefiziologicefiziologicefiziologicefiziologice deficitaredeficitaredeficitaredeficitaredeficitaredeficitaredeficitaredeficitare la la la la la la la la animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale,,,,,,,,
-- care este care este care este care este care este care este care este care este patentatpatentatpatentatpatentatpatentatpatentatpatentatpatentat,,,,,,,, oriorioriorioriorioriori produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus in in in in in in in in farmaciifarmaciifarmaciifarmaciifarmaciifarmaciifarmaciifarmacii;;;;;;;;

DefinitiiDefinitii



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

PPPPPPPProdusrodusrodusrodusrodusrodusrodusrodus de uz veterinarde uz veterinarde uz veterinarde uz veterinarde uz veterinarde uz veterinarde uz veterinarde uz veterinar -- oricareoricareoricareoricare produsprodusprodusprodus medicinal, medicinal, medicinal, medicinal, inclusivinclusivinclusivinclusiv::::

-- premix premix premix premix premix premix premix premix medicamentatmedicamentatmedicamentatmedicamentatmedicamentatmedicamentatmedicamentatmedicamentat, , , , , , , , 
-- oriceoriceoriceoriceoriceoriceoriceorice produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus stomatologicstomatologicstomatologicstomatologicstomatologicstomatologicstomatologicstomatologic veterinar, veterinar, veterinar, veterinar, veterinar, veterinar, veterinar, veterinar, 
-- produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus cosmeticcosmeticcosmeticcosmeticcosmeticcosmeticcosmeticcosmetic de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, 
-- produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus parafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceuticparafarmaceutic de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, 
-- concentratconcentratconcentratconcentratconcentratconcentratconcentratconcentrat vitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminic de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, 
-- produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus biocidbiocidbiocidbiocidbiocidbiocidbiocidbiocid de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, 
-- kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, kit de diagnostic veterinar, 
-- suplimentsuplimentsuplimentsuplimentsuplimentsuplimentsuplimentsupliment: : : : : : : : vitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminicvitaminic, , , , , , , , vitaminomineralvitaminomineralvitaminomineralvitaminomineralvitaminomineralvitaminomineralvitaminomineralvitaminomineral,,,,,,,, proteinoproteinoproteinoproteinoproteinoproteinoproteinoproteinovvvvvvvvitaminomineritaminomineritaminomineritaminomineritaminomineritaminomineritaminomineritaminomineralalalalalalalal
-- aditivaditivaditivaditivaditivaditivaditivaditiv furajerfurajerfurajerfurajerfurajerfurajerfurajerfurajer,,,,,,,,
-- precumprecumprecumprecumprecumprecumprecumprecum si si si si si si si si altealtealtealtealtealtealtealte produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; de uz veterinar; 
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IntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducerea
  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată  medicamentelor pe piată
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►► Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004Ordonanta 42/2004 din 29/01/2004
............privind organizarea activităprivind organizarea activităprivind organizarea activităprivind organizarea activităţii veterinareii veterinareii veterinareii veterinare

►► Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004Legea 215/2004 din 27/05/2004
............aprobarea aprobarea aprobarea aprobarea OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004OG 42/2004 privind organizarea activită privind organizarea activită privind organizarea activită privind organizarea activităţii veterinare ii veterinare ii veterinare ii veterinare 
cu modificarile si completarile ulterioarecu modificarile si completarile ulterioarecu modificarile si completarile ulterioarecu modificarile si completarile ulterioare

►► Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005Legea 127/2005 din 17/05/2005
............aprobarea aprobarea aprobarea aprobarea OOOOOOOOUGUGUGUGUGUGUGUG 88/200488/200488/200488/200488/200488/200488/200488/2004 ptptptpt.... modificarea si completarea modificarea si completarea modificarea si completarea modificarea si completarea OG OG OG OG OG OG OG OG 
42/200442/200442/200442/200442/200442/200442/200442/2004 privind organizarea activită privind organizarea activită privind organizarea activită privind organizarea activităţii sanitarii sanitarii sanitarii sanitare e e e veterinare veterinare veterinare veterinare şi i i i 
siguransiguransiguransiguranţa alimentelora alimentelora alimentelora alimentelor

►► Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007Ordinul 187/2007 din 31/10/2007
............privind privind privind privind Codul produselorCodul produselorCodul produselorCodul produselorCodul produselorCodul produselorCodul produselorCodul produselor medicinale veterinaremedicinale veterinaremedicinale veterinaremedicinale veterinare

Legislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexăLegislatia natională conexă::::::::
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►► OrdOrdOrdOrdOrdOrdOrdOrdinulinulinulinulinulinulinulinul 4/20044/20044/20044/20044/20044/20044/20044/2004 sisisisisisisisi OrdOrdOrdOrdOrdOrdOrdOrd........ 82/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/200482/2004 din 29/09/2004
.... .... .... .... privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, 
comercializarea si utilizarea produselor medicinale veterinare comercializarea si utilizarea produselor medicinale veterinare comercializarea si utilizarea produselor medicinale veterinare comercializarea si utilizarea produselor medicinale veterinare şi a i a i a i a 
altor produse altor produse altor produse altor produse a.u.a.u.a.u.a.u.vvvv....

►► OrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinulululululululul 184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006184/2006 din 14/08/2006
.... .... .... .... privind formularele de prescripprivind formularele de prescripprivind formularele de prescripprivind formularele de prescripţie medicală cu regim special ie medicală cu regim special ie medicală cu regim special ie medicală cu regim special şi cu i cu i cu i cu 
timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a i a i a i a 
normelor metodologice referitoare la utilizarea acestoranormelor metodologice referitoare la utilizarea acestoranormelor metodologice referitoare la utilizarea acestoranormelor metodologice referitoare la utilizarea acestora

►► OrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinOrdinulululululululul 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 185/2006 din 14/08/2006 
.... .... .... .... privind condiprivind condiprivind condiprivind condiţiile de organizare iile de organizare iile de organizare iile de organizare şi funci funci funci funcţionare a unităionare a unităionare a unităionare a unităţilor ilor ilor ilor 
farmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinare ---- abrogat de abrogat de abrogat de abrogat de OrOrOrOrOrOrOrOrd.d.d.d.d.d.d.d. 16/200816/200816/200816/200816/200816/200816/200816/2008 din din din din 27/02/200827/02/200827/02/200827/02/200827/02/200827/02/200827/02/200827/02/2008
... ... ... ... privind condiprivind condiprivind condiprivind condiţiile de organizare iile de organizare iile de organizare iile de organizare şi funci funci funci funcţionare a unităionare a unităionare a unităionare a unităţilor ilor ilor ilor 
farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare şi a unităi a unităi a unităi a unităţilor destinate comercializării ilor destinate comercializării ilor destinate comercializării ilor destinate comercializării 
animalelor de companieanimalelor de companieanimalelor de companieanimalelor de companie



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

►► Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10Regulamentul Comisiei (CE) 540/1995 din 10/03//03//03//03//03//03//03//03/19951995199519951995199519951995
... ... ... ... dispozitii de comunicare a reacdispozitii de comunicare a reacdispozitii de comunicare a reacdispozitii de comunicare a reacţiilor adverse neasteptate iilor adverse neasteptate iilor adverse neasteptate iilor adverse neasteptate 
suspectate care nu sunt grave, ce apar fie suspectate care nu sunt grave, ce apar fie suspectate care nu sunt grave, ce apar fie suspectate care nu sunt grave, ce apar fie îîîîn Comunitate, fie n Comunitate, fie n Comunitate, fie n Comunitate, fie îîîîntrntrntrntr----o o o o 
ţară terară terară terară terţăăăă, la medicamentele de uz uman sau veterinar autorizate , la medicamentele de uz uman sau veterinar autorizate , la medicamentele de uz uman sau veterinar autorizate , la medicamentele de uz uman sau veterinar autorizate îîîîn n n n 
conformitate cu dispoziconformitate cu dispoziconformitate cu dispoziconformitate cu dispoziţiile din iile din iile din iile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 
2.309/19932.309/19932.309/19932.309/19932.309/19932.309/19932.309/19932.309/1993

►► Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din Regulamentul Comisiei (CE) 1085/2003 din 0000000033333333/06//06//06//06//06//06//06//06/2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 
... ... ... ... ... ... ... ... privind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiprivind examinarea modificării condiţţiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaiilor unei autorizaţţii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de 
comercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate ptcomercializare acordate pt........ medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman medicamentele de uz uman şşi veterinari veterinari veterinari veterinari veterinari veterinari veterinari veterinar........

►► Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18Regulamentul Consiliului (CEE) 1768/1992 din 18/06//06//06//06//06//06//06//06/19921992199219921992199219921992
... ... ... ... ... ... ... ... privind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecprivind crearea unui certificat suplimentar de protecţţie ptie ptie ptie ptie ptie ptie ptie pt........
medicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamente

Reglementările UEReglementările UE
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•LLLLegislatiaegislatiaegislatiaegislatia prevedeprevedeprevedeprevede reglementărireglementărireglementărireglementări asupraasupraasupraasupra metodologieimetodologieimetodologieimetodologiei, , , , 
etapeloretapeloretapeloretapelor: : : : cercetăriicercetăriicercetăriicercetăriicercetăriicercetăriicercetăriicercetării, , , , , , , , autorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizarea fabricafabricafabricafabricafabricafabricafabricafabricaţţieiieiieiieiieiieiieiiei si si si si îîîîîîîînregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrarea
produselorproduselorproduselorproduselor şiiii medicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelor....

AutorizareaAutorizareaAutorizareaAutorizareaAutorizareaAutorizareaAutorizareaAutorizarea
•actulactulactulactul prinprinprinprin care se care se care se care se acordăacordăacordăacordă unităunităunităunităţilorilorilorilor producătoareproducătoareproducătoareproducătoare dreptuldreptuldreptuldreptul de de de de 

aaaa fabricafabricafabricafabrica medicamentemedicamentemedicamentemedicamente....

ÎÎÎÎÎÎÎÎnregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrarea
•operaoperaoperaoperaţiaiaiaia pepepepe bazabazabazabaza căreiacăreiacăreiacăreia se se se se emiteemiteemiteemite actulactulactulactul prinprinprinprin care se care se care se care se permitepermitepermitepermite

dedededeţinereainereainereainerea şiiii eliberareaeliberareaeliberareaeliberarea de de de de cătrecătrecătrecătre farmaciifarmaciifarmaciifarmacii şiiii depozitedepozitedepozitedepozite, , , , 
precumprecumprecumprecum şiiii uzuluzuluzuluzul dededede către medici a unui medicament fabricat către medici a unui medicament fabricat către medici a unui medicament fabricat către medici a unui medicament fabricat 
îîîîn n n n ţară sau din importară sau din importară sau din importară sau din import....



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

• Cererea de autorizare Cererea de autorizare Cererea de autorizare Cererea de autorizare şi/sau i/sau i/sau i/sau îîîînregistrare a ununregistrare a ununregistrare a ununregistrare a unui i i i 
medicament semedicament semedicament semedicament se adresează adresează adresează adresează Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea Comisiei pentru Avizarea şşi i i i i i i i 
ÎÎÎÎÎÎÎÎnregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrarea Medicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului VeterinarMedicamentului Veterinar de către  de către  de către  de către 
instituinstituinstituinstituţia sau persoanaia sau persoanaia sau persoanaia sau persoana responsabilăresponsabilăresponsabilăresponsabilă....

• La cerere se vLa cerere se vLa cerere se vLa cerere se vorororor anexanexanexanexaaaa obligatoriuobligatoriuobligatoriuobligatoriu si si si si dosareledosareledosareledosareledosareledosareledosareledosarele
medicamentuluimedicamentuluimedicamentuluimedicamentuluimedicamentuluimedicamentuluimedicamentuluimedicamentului:::::::: farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,farmaceutic, farmacologic preclinic,
toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic toxicologic preclinic şşi clinici clinici clinici clinici clinici clinici clinici clinic după instructiunile EMEA după instructiunile EMEA după instructiunile EMEA după instructiunile EMEA....
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ANANANANANANANANSVSASVSASVSASVSASVSASVSASVSASVSA poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de poate anula un certificat de îîîîîîîînregistrarenregistrarenregistrarenregistrarenregistrarenregistrarenregistrarenregistrare si si si si radiaradiaradiaradiaradiaradiaradiaradia
îîîîîîîînregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrareanregistrarea când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul îîîîn cauzăn cauzăn cauzăn cauză::::

••are are are are are are are are eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate necorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoarenecorespunzătoare,,,,,,,,

••nu corespundenu corespundenu corespundenu corespundenu corespundenu corespundenu corespundenu corespunde parametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitateparametrilor de calitate sau sau sau sau sau sau sau sau 

••prezintă prezintă prezintă prezintă prezintă prezintă prezintă prezintă multipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de riscmultipli factori de risc, la, la, la, la, la, la, la, la aparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacaparitia de reacţţii adverse ii adverse ii adverse ii adverse ii adverse ii adverse ii adverse ii adverse 
necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, necunoscute grave, 

••când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul când medicamentul eeeeeeee depădepădepădepădepădepădepădepăşşit de progreseleit de progreseleit de progreseleit de progreseleit de progreseleit de progreseleit de progreseleit de progresele contemporacontemporacontemporacontemporacontemporacontemporacontemporacontemporanenenenenenenene

••sau când sau când sau când sau când sau când sau când sau când sau când producătorul producătorul producătorul producătorul producătorul producătorul producătorul producătorul solicităsolicităsolicităsolicităsolicităsolicităsolicităsolicită oprireaoprireaoprireaoprireaoprireaoprireaoprireaoprirea fabricafabricafabricafabricafabricafabricafabricafabricaţţiei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.
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• Probele Probele Probele Probele suntsuntsuntsunt primite de primite de primite de primite de Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul Institutul pentru Controlul 
ProduselorProduselorProduselorProduselorProduselorProduselorProduselorProduselor Biologice Biologice Biologice Biologice Biologice Biologice Biologice Biologice şşi Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinari Medicamentelor de Uz Veterinar
(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV),(ICPBMUV), care vacare vacare vacare va definitiva definitiva definitiva definitiva proiectul de normă internăproiectul de normă internăproiectul de normă internăproiectul de normă internă....

• ÎÎÎÎn cazul unorn cazul unorn cazul unorn cazul unor rezultate favorabile rezultate favorabile rezultate favorabile rezultate favorabile şiiii după după după după redactredactredactredactareaareaareaarea
normei interne normei interne normei interne normei interne îîîîntrntrntrntr----o o o o formă finalăformă finalăformă finalăformă finală,,,, ICPBICPBICPBICPBICPBICPBICPBICPBMMMMMMMMUUUUUUUUVVVVVVVV va elibera va elibera va elibera va elibera va elibera va elibera va elibera va elibera 
avizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaavizul de fabricaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi i i i i i i i îîîîîîîînregistrare. nregistrare. nregistrare. nregistrare. nregistrare. nregistrare. nregistrare. nregistrare. 

• Certificatul areCertificatul areCertificatul areCertificatul are valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate 5 ani5 ani5 ani5 ani5 ani5 ani5 ani5 ani de la data emiterii de la data emiterii de la data emiterii de la data emiterii şi nu i nu i nu i nu 
condicondicondicondiţioneazăioneazăioneazăionează importul ptimportul ptimportul ptimportul pt.... alte produsealte produsealte produsealte produse,,,, cu condicu condicu condicu condiţia ia ia ia 
nemodificării compozinemodificării compozinemodificării compozinemodificării compoziţiei sauiei sauiei sauiei sau calităcalităcalităcalităţii produsului. ii produsului. ii produsului. ii produsului. 

• LegislaLegislaLegislaLegislaţia actuală ia actuală ia actuală ia actuală prevedeprevedeprevedeprevede reglementărireglementărireglementărireglementări cu cu cu cu priviprivipriviprivire lare lare lare la    
supravegherea medicamentelor pe parcursul utilizăriisupravegherea medicamentelor pe parcursul utilizăriisupravegherea medicamentelor pe parcursul utilizăriisupravegherea medicamentelor pe parcursul utilizării lor lor lor lor 
terapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeutice!!!!
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Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin Medicul veterinar, prin pregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistpregătirea sa e specialistulululululululul cu atributiicu atributiicu atributiicu atributiicu atributiicu atributiicu atributiicu atributii

de farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinarde farmacist veterinar!!!!!!!!

AreAreAreAre toată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitateatoată responsabilitatea privind utilizarea produselor privind utilizarea produselor privind utilizarea produselor privind utilizarea produselor a.u.a.u.a.u.a.u.vvvv....: : : : 
-- medicamente,medicamente,medicamente,medicamente,medicamente,medicamente,medicamente,medicamente,

-- biopreparate, biopreparate, biopreparate, biopreparate, biopreparate, biopreparate, biopreparate, biopreparate, 

-- raticide,raticide,raticide,raticide,raticide,raticide,raticide,raticide,

-- insecticide,insecticide,insecticide,insecticide,insecticide,insecticide,insecticide,insecticide,

-- dezinfectantedezinfectantedezinfectantedezinfectantedezinfectantedezinfectantedezinfectantedezinfectante şşiiiiiiii

-- alte prodalte prodalte prodalte prodalte prodalte prodalte prodalte produseuseuseuseuseuseuseuse aaaaaaaauvuvuvuvuvuvuvuv ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activită ce fac obiectul acestei activităţţi.i.i.i.i.i.i.i.

• Pentru Pentru Pentru Pentru îîîîndeplinirea ndeplinirea ndeplinirea ndeplinirea îîîîndatoririlondatoririlondatoririlondatoririlorrrr ==== obligat să  obligat să  obligat să  obligat să îîîîşiiii îîîîîîîînnnnnnnnssssssssuuuuuuuuşşească ească ească ească ească ească ească ească şşi i i i i i i i 
să respecte să respecte să respecte să respecte să respecte să respecte să respecte să respecte Codul de Codul de Codul de Codul de Codul de Codul de Codul de Codul de DDDDDDDDeontologie eontologie eontologie eontologie eontologie eontologie eontologie eontologie MMMMMMMMedicală edicală edicală edicală edicală edicală edicală edicală VVVVVVVVeterinarăeterinarăeterinarăeterinarăeterinarăeterinarăeterinarăeterinară........

• Medicul veterinar este un specialist cu Medicul veterinar este un specialist cu Medicul veterinar este un specialist cu Medicul veterinar este un specialist cu opopopopţiuniiuniiuniiuni decizionale, decizionale, decizionale, decizionale, 
ccccarararare e e e poatepoatepoatepoate să stabilească să stabilească să stabilească să stabilească::::

-------- mijlocul mijlocul mijlocul mijlocul mijlocul mijlocul mijlocul mijlocul şşi schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratamenti schema de tratament îîîîîîîîn cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazul asocierilorasocierilorasocierilorasocierilorasocierilorasocierilorasocierilorasocierilor,,,,,,,,

-------- să prevsă prevsă prevsă prevsă prevsă prevsă prevsă previiiiiiiinnnnnnnnăăăăăăăă riscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelorriscul accidentelor medicamentoasmedicamentoasmedicamentoasmedicamentoasmedicamentoasmedicamentoasmedicamentoasmedicamentoase,e,e,e,e,e,e,e,

-------- securitateasecuritateasecuritateasecuritateasecuritateasecuritateasecuritateasecuritatea consumatoruluiconsumatoruluiconsumatoruluiconsumatoruluiconsumatoruluiconsumatoruluiconsumatoruluiconsumatorului........
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• MediculMediculMediculMedicul veterinar veterinar veterinar veterinar e e e e obligatobligatobligatobligat săsăsăsă fiefiefiefie lalalala curentcurentcurentcurent cu cu cu cu noutănoutănoutănoutănoutănoutănoutănoutăţţileileileileileileileile
terapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeutice şi i i i săsăsăsă cunoascăcunoascăcunoascăcunoascăcunoascăcunoascăcunoascăcunoască legislalegislalegislalegislalegislalegislalegislalegislaţţiaiaiaiaiaiaiaia sanitarsanitarsanitarsanitarsanitarsanitarsanitarsanitar veterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinară, , , , 
carecarecarecare se se se se referăreferăreferăreferă la la la la activitateaactivitateaactivitateaactivitatea dededede:::: aprovizionareaprovizionareaprovizionareaprovizionare, , , , transporttransporttransporttransport, , , , 
depozitaredepozitaredepozitaredepozitare şi comercializarei comercializarei comercializarei comercializare a a a a produselorproduselorproduselorproduselor de uz veterinar.de uz veterinar.de uz veterinar.de uz veterinar.

• MediculMediculMediculMedicul veterinar veterinar veterinar veterinar răspunderăspunderăspunderăspunde de de de de toatătoatătoatătoatătoatătoatătoatătoată activitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitatea farmacieifarmacieifarmacieifarmacieifarmacieifarmacieifarmacieifarmaciei
veterinare veterinare veterinare veterinare îîîîn n n n ansamblulansamblulansamblulansamblul eieieiei....

• UnitateaUnitateaUnitateaUnitatea de de de de desfaceredesfaceredesfaceredesfacere a a a a produselorproduselorproduselorproduselor a.a.a.a.uuuu....vvvv.... trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă dedededeţinăinăinăină
un un un un exemplarexemplarexemplarexemplar dindindindin FarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeeaFarmacopeea RomânăRomânăRomânăRomânăRomânăRomânăRomânăRomână îîîîn n n n vigoarevigoarevigoarevigoare,,,,
NomenclatorulNomenclatorulNomenclatorulNomenclatorulNomenclatorulNomenclatorulNomenclatorulNomenclatorul medicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelor veterinare veterinare veterinare veterinare indigeneindigeneindigeneindigene şi a i a i a i a 
celorcelorcelorcelor îîîînregistratenregistratenregistratenregistrate îîîîn România.n România.n România.n România.
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ÎÎÎÎn n n n farmaciilefarmaciilefarmaciilefarmaciile veterinare veterinare veterinare veterinare auauauauauauauau dreptuldreptuldreptuldreptuldreptuldreptuldreptuldreptul săsăsăsă prepare prepare prepare prepare şi i i i săsăsăsă elibereze elibereze elibereze elibereze 
produse farmaceutice produse farmaceutice produse farmaceutice produse farmaceutice şi alte i alte i alte i alte produse de uz veterinarproduse de uz veterinarproduse de uz veterinarproduse de uz veterinar, , , , numainumainumainumainumainumainumainumai
medicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinarimedicii veterinari!!!!!!!!

SubstanSubstanSubstanSubstanţele active folosite se ele active folosite se ele active folosite se ele active folosite se vor aprovizionavor aprovizionavor aprovizionavor aproviziona de lade lade lade la
producători autorizaproducători autorizaproducători autorizaproducători autorizaproducători autorizaproducători autorizaproducători autorizaproducători autorizaţţiiiiiiii şi i i i îîîînsonsonsonsoţite de ite de ite de ite de buletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analizăbuletine de analiză emise emise emise emise 
dededede unităunităunităunităţi autorizate.i autorizate.i autorizate.i autorizate.

DesfacereaDesfacereaDesfacereaDesfacerea produselorproduselorproduselorproduselor medicinalemedicinalemedicinalemedicinale a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v., , , , suplimentelorsuplimentelorsuplimentelorsuplimentelor
nutritivenutritivenutritivenutritive,,,, biocidebiocidebiocidebiocidelorlorlorlor, , , , cosmeticelorcosmeticelorcosmeticelorcosmeticelor, , , , parafarmaceuticelorparafarmaceuticelorparafarmaceuticelorparafarmaceuticelor, si a , si a , si a , si a 
produselorproduselorproduselorproduselor tehnicotehnicotehnicotehnico----medicalemedicalemedicalemedicale catrecatrecatrecatre populatiepopulatiepopulatiepopulatie vavavava puteaputeaputeaputea fifififi
facutafacutafacutafacuta numainumainumainumai prinprinprinprin intermediulintermediulintermediulintermediul::::
--farmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilor veterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinare si si si si 
--punctelorpunctelorpunctelorpunctelorpunctelorpunctelorpunctelorpunctelor farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.farmaceutice veterinare.
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FarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciile veterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinare si si si si punctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctele farmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceutice veterinarveterinarveterinarveterinarveterinarveterinarveterinarveterinareeeeeeee
nu nu nu nu nu nu nu nu suntsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunt autorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizate sasasasa detinadetinadetinadetina sausausausau sasasasa comercializezecomercializezecomercializezecomercializeze:::: produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse
imunologiceimunologiceimunologiceimunologiceimunologiceimunologiceimunologiceimunologice si si si si kiturikiturikiturikiturikiturikiturikiturikituri de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.de diagnostic.

FarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciileFarmaciile veterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinareveterinare si si si si punctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctelepunctele farmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinare
trebuietrebuietrebuietrebuie sasasasa respecterespecterespecterespecte regulileregulileregulileregulile de de de de bunabunabunabunabunabunabunabuna practicapracticapracticapracticapracticapracticapracticapractica farmaceuticafarmaceuticafarmaceuticafarmaceuticafarmaceuticafarmaceuticafarmaceuticafarmaceutica, , , , 
ccccarararare se e se e se e se adreseazaadreseazaadreseazaadreseaza farmaciilorfarmaciilorfarmaciilorfarmaciilor, , , , prevazuteprevazuteprevazuteprevazute in in in in anexaanexaanexaanexa la la la la privindprivindprivindprivind
activitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitatea ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in domeniuldomeniuldomeniuldomeniuldomeniuldomeniuldomeniuldomeniul inspectieiinspectieiinspectieiinspectieiinspectieiinspectieiinspectieiinspectiei farmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceutice
veterinare, veterinare, veterinare, veterinare, aprobataaprobataaprobataaprobata prinprinprinprin OOOOOOOOrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAMrdinul MAPAM 731/2003.731/2003.731/2003.731/2003.731/2003.731/2003.731/2003.731/2003.

In In In In punctelepunctelepunctelepunctele farmaceutice veterinare se pot farmaceutice veterinare se pot farmaceutice veterinare se pot farmaceutice veterinare se pot comercializacomercializacomercializacomercializa
numainumainumainumainumainumainumainumai produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse in in in in in in in in ambalajeambalajeambalajeambalajeambalajeambalajeambalajeambalaje originaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginale, , , , farafarafarafarafarafarafarafara manipulareamanipulareamanipulareamanipulareamanipulareamanipulareamanipulareamanipularea
directadirectadirectadirecta a a a a produselorproduselorproduselorproduselor. . . . 
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PPPPuncteleuncteleuncteleunctele farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare farmaceutice veterinare vorvorvorvor functionafunctionafunctionafunctiona numainumainumainumai in in in in 
spatiispatiispatiispatiispatiispatiispatiispatii adecvateadecvateadecvateadecvateadecvateadecvateadecvateadecvate cececece sasasasa asigureasigureasigureasigure incaperiincaperiincaperiincaperi separate ptseparate ptseparate ptseparate pt.:.:.:.:

••oficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficina,,,,,,,,
••depozituldepozituldepozituldepozituldepozituldepozituldepozituldepozitul de de de de de de de de produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse șșiiiiiiii
••grupulgrupulgrupulgrupulgrupulgrupulgrupulgrupul social. social. social. social. social. social. social. social. 

TransportulTransportulTransportulTransportulTransportulTransportulTransportulTransportul produselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselor a.a.a.a.a.a.a.a.uuuuuuuu........vvvvvvvv........ ==== numainumainumainumai utilizanduutilizanduutilizanduutilizandu----se se se se mijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloace
de transportde transportde transportde transportde transportde transportde transportde transport cececece sasasasasasasasa asigureasigureasigureasigureasigureasigureasigureasigure conditiiconditiiconditiiconditiiconditiiconditiiconditiiconditii de de de de de de de de pastrarepastrarepastrarepastrarepastrarepastrarepastrarepastrare specificespecificespecificespecificespecificespecificespecificespecifice
fiecaruifiecaruifiecaruifiecarui produsprodusprodusprodus de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, de uz veterinar, insotiteinsotiteinsotiteinsotite de de de de de de de de documenteledocumenteledocumenteledocumenteledocumenteledocumenteledocumenteledocumentele
care care care care sasasasa atesteatesteatesteateste calitateacalitateacalitateacalitatea acestoraacestoraacestoraacestora::::
-- certificatcertificatcertificatcertificatcertificatcertificatcertificatcertificat de de de de de de de de calitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratiecalitate/declaratie de de de de de de de de conformitateconformitateconformitateconformitateconformitateconformitateconformitateconformitate, , , , dupadupadupadupa cazcazcazcaz::::
-- autorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizareaautorizarea sausausausau avizareaavizareaavizareaavizareaavizareaavizareaavizareaavizarea lorlorlorlor, , , , cececece trebuietrebuietrebuietrebuie sasasasa corespundacorespundacorespundacorespunda cu cu cu cu 
documenteledocumenteledocumenteledocumentele comercialecomercialecomercialecomerciale. . . . 

TransporturileTransporturileTransporturileTransporturile intreintreintreintre:::: producatoriproducatoriproducatoriproducatori,,,, producatoriproducatoriproducatoriproducatori si si si si depozitaridepozitaridepozitaridepozitari
((((intermediari)/intermediari)/intermediari)/intermediari)/comercianticomercianticomercianticomercianti ==== doardoardoardoar cu cu cu cu mijloacemijloacemijloacemijloace de transport de transport de transport de transport 
autorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizateautorizate veterinar.veterinar.veterinar.veterinar.veterinar.veterinar.veterinar.veterinar.
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ConduitaConduitaConduitaConduitaConduitaConduitaConduitaConduita de de de de de de de de supravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupraveghere si control a si control a si control a si control a si control a si control a si control a si control a unitatilorunitatilorunitatilorunitatilorunitatilorunitatilorunitatilorunitatilor cececece producproducproducproduc, , , , 
depoziteazadepoziteazadepoziteazadepoziteaza, , , , comercializeazacomercializeazacomercializeazacomercializeaza si si si si utilizeazautilizeazautilizeazautilizeaza produseproduseproduseproduse aaaauvuvuvuv se se se se 
executaexecutaexecutaexecuta conform conform conform conform ProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramuluiProgramului de de de de de de de de supravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupravegheresupraveghere, , , , , , , , profilaxieprofilaxieprofilaxieprofilaxieprofilaxieprofilaxieprofilaxieprofilaxie si si si si si si si si 
combaterecombaterecombaterecombaterecombaterecombaterecombaterecombatere a a a a a a a a bolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilorbolilor la la la la la la la la animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale, de , de , de , de , de , de , de , de prevenireprevenireprevenireprevenireprevenireprevenireprevenireprevenire a a a a a a a a transmiteriitransmiteriitransmiteriitransmiteriitransmiteriitransmiteriitransmiteriitransmiterii de de de de de de de de 
boliboliboliboliboliboliboliboli de la de la de la de la de la de la de la de la animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale la la la la la la la la omomomomomomomom si de si de si de si de si de si de si de si de protectieprotectieprotectieprotectieprotectieprotectieprotectieprotectie a a a a a a a a mediuluimediuluimediuluimediuluimediuluimediuluimediuluimediului,,,,,,,, aprobataprobataprobataprobataprobataprobataprobataprobat
prinprinprinprinprinprinprinprin ordinordinordinordinordinordinordinordinuuuuuuuul l l l l l l l presedinteluipresedinteluipresedinteluipresedinteluipresedinteluipresedinteluipresedinteluipresedintelui AAAAAAAANNNNNNNNVSAVSAVSAVSAVSAVSAVSAVSA

ControlulControlulControlulControlul unitatiunitatiunitatiunitatilorlorlorlor se se se se efectueazaefectueazaefectueazaefectueaza in in in in bazabazabazabaza::::

- OrdOrdOrdOrdOrdOrdOrdOrd........ MAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAM 1111/20031111/20031111/20031111/20031111/20031111/20031111/20031111/2003 ........................CCCCCCCCodulodulodulodulodulodulodulodul referitorreferitorreferitorreferitor la la la la produseleproduseleproduseleprodusele a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v.,,,,

- OrdOrdOrdOrdOrdOrdOrdOrd........ MAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAMMAPAM 731/2003731/2003731/2003731/2003731/2003731/2003731/2003731/2003 ........................privindprivindprivindprivind activitateaactivitateaactivitateaactivitatea ANSV in ANSV in ANSV in ANSV in 
domeniuldomeniuldomeniuldomeniul inspectieiinspectieiinspectieiinspectiei farmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinarefarmaceutice veterinare, , , , publicatpublicatpublicatpublicat in in in in MO al MO al MO al MO al MO al MO al MO al MO al 
RomanieiRomanieiRomanieiRomanieiRomanieiRomanieiRomanieiRomaniei,,,,,,,, PPPPPPPP. . . . . . . . IIIIIIII........, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27, 749 din 27/10//10//10//10//10//10//10//10/20032003200320032003200320032003 si a si a si a si a altoraltoraltoraltor reglementarireglementarireglementarireglementari in in in in 
vigoarevigoarevigoarevigoare....
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Aspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehniceAspecte tehnice
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• Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!nu sunt absolut stabile!

• Farmaceuticele Farmaceuticele Farmaceuticele Farmaceuticele sist.sist.sist.sist. disperse, disperse, disperse, disperse, disperse, disperse, disperse, disperse, supuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamiciisupuse legilor termodinamicii........

• Numeroase medicamenteNumeroase medicamenteNumeroase medicamenteNumeroase medicamente se găsesc  se găsesc  se găsesc  se găsesc îîîîn n n n echilibru echilibru echilibru echilibru echilibru echilibru echilibru echilibru nativ,nativ,nativ,nativ,nativ,nativ,nativ,nativ, dar se  dar se  dar se  dar se 
degradează pe măsura cedării energiei liberedegradează pe măsura cedării energiei liberedegradează pe măsura cedării energiei liberedegradează pe măsura cedării energiei libere, stare , stare , stare , stare îîîîn care n care n care n care 
valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică valoarea terapeutică scadescadescadescadescadescadescadescade........

• De aceea, De aceea, De aceea, De aceea, stabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelorstabilitatea medicamentelor a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v.a.u.v. este limitată este limitată este limitată este limitată este limitată este limitată este limitată este limitată........
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SSSSSSSStabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:tabilitatea:

““““““““PPPPPPPPerioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge erioada de timp care se scurge de la prepararede la prepararede la prepararede la prepararede la prepararede la prepararede la prepararede la preparare până până până până până până până până 
la data limităla data limităla data limităla data limităla data limităla data limităla data limităla data limită la care aceasta la care aceasta la care aceasta la care aceasta la care aceasta la care aceasta la care aceasta la care aceasta corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde îîîîîîîîncă ncă ncă ncă ncă ncă ncă ncă 
exigenexigenexigenexigenexigenexigenexigenexigenţţelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficialelor stabilite oficial".".".".".".".".

PerioadaPerioadaPerioadaPerioadaPerioadaPerioadaPerioadaPerioada îîîîîîîîn care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat n care un preparat farmaceutic e considerat 
stabil = stabil = stabil = stabil = stabil = stabil = stabil = stabil = durată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitatedurată de valabilitate,,,,,,,, iar iar iar iar iar iar iar iar data expirăriidata expirăriidata expirăriidata expirăriidata expirăriidata expirăriidata expirăriidata expirării = = = = = = = = 
termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.
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PPPPentru toate preparatele care au entru toate preparatele care au entru toate preparatele care au entru toate preparatele care au limita de limita de limita de limita de limita de limita de limita de limita de 

păstrare sub păstrare sub păstrare sub păstrare sub păstrare sub păstrare sub păstrare sub păstrare sub 2 ani2 ani2 ani2 ani2 ani2 ani2 ani2 ani Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea Farmacopeea impune impune impune impune impune impune impune impune 

menmenmenmenmenmenmenmenţţionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de ionarea pe etichetă a termenului de 

valabilitatevalabilitatevalabilitatevalabilitatevalabilitatevalabilitatevalabilitatevalabilitate. . . . . . . . 
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Pentru preparatele Pentru preparatele Pentru preparatele Pentru preparatele elaborate elaborate elaborate elaborate elaborate elaborate elaborate elaborate îîîîîîîîn officinan officinan officinan officinan officinan officinan officinan officina se impune se impune se impune se impune 
un un un un timp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitatetimp de valabilitate care să tină cont de data  care să tină cont de data  care să tină cont de data  care să tină cont de data 
eliberării din farmacieeliberării din farmacieeliberării din farmacieeliberării din farmacie, dar si de , dar si de , dar si de , dar si de timpul real al timpul real al timpul real al timpul real al timpul real al timpul real al timpul real al timpul real al 
consumăriiconsumăriiconsumăriiconsumăriiconsumăriiconsumăriiconsumăriiconsumării........

Pentru Pentru Pentru Pentru 

-- preparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenicepreparatele galenice se iau se iau se iau se iau îîîîn calcul: n calcul: n calcul: n calcul: 33333333--------6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 
- cele cele cele cele magistrale:magistrale:magistrale:magistrale:magistrale:magistrale:magistrale:magistrale: 77777777--------14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile,,,,,,,,
-- cele cele cele cele tipizatetipizatetipizatetipizatetipizatetipizatetipizatetipizate:::: 11111111--------5 ani.5 ani.5 ani.5 ani.5 ani.5 ani.5 ani.5 ani.
-- Infuziile Infuziile Infuziile Infuziile Infuziile Infuziile Infuziile Infuziile si si si si si si si si decocturiledecocturiledecocturiledecocturiledecocturiledecocturiledecocturiledecocturile au o viată scurtă au o viată scurtă au o viată scurtă au o viată scurtă:::: 11111111--------3 zile. 3 zile. 3 zile. 3 zile. 3 zile. 3 zile. 3 zile. 3 zile. 
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Denumirea Denumirea şşi sigla firmeii sigla firmei

Denumirea comercialăDenumirea comercială

Data expirăriiData expirării

Volumul Volumul şşi tipul condii tipul condiţţionăriiionării

SchimbulSchimbul

NumărulNumărul

SeriaSeria

LotulLotul
Semnalări specialeSemnalări speciale

Adresa producătoruluiAdresa producătorului

SSubstanubstantete activactivee

SpeciileSpeciile țțintăintă

CompoziCompoziţţiaia

centezimalăcentezimală

Elementele de identificare Elementele de identificare 

la conditionările de la conditionările de 

medicamentemedicamente

NumărNumărulul dede
îînregistrarenregistrare al al 

produsuluiprodusului
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FactoriFactori care influentează  care influentează 
stabilitateastabilitatea & & conservabilitateaconservabilitatea
medicamentelor a.u.v.medicamentelor a.u.v.
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FactoriiFactoriiFactoriiFactoriiFactoriiFactoriiFactoriiFactorii interniinterniinterniinterniinterniinterniinterniinterni

Modificările fiziceModificările fiziceModificările fiziceModificările fiziceModificările fiziceModificările fiziceModificările fiziceModificările fizice::::::::

-- ststststststststareaareaareaareaareaareaareaarea de agregare:de agregare:de agregare:de agregare:de agregare:de agregare:de agregare:de agregare: lichefiere lichefiere lichefiere lichefiere şi/sau i/sau i/sau i/sau fixarea umidităfixarea umidităfixarea umidităfixarea umidităţii la ii la ii la ii la 
preparatele solide;preparatele solide;preparatele solide;preparatele solide;

-- gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie:gradul de dispersie: heterogenitheterogenitheterogenitheterogenitateaateaateaatea, desfacerea emulsiilor, , desfacerea emulsiilor, , desfacerea emulsiilor, , desfacerea emulsiilor, 
ecremareecremareecremareecremareaaaa, sedimentare, sedimentare, sedimentare, sedimentareaaaa;;;;

-- cedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizarecedarea apei de cristalizare:::: efloresceneflorescenefloresceneflorescenţăăăă;;;;

-------- modificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenmodificarea rezistenţţa mecanicea mecanicea mecanicea mecanicea mecanicea mecanicea mecanicea mecanice:::: comprimate, pilule, boluri, comprimate, pilule, boluri, comprimate, pilule, boluri, comprimate, pilule, boluri, 
supozitoare, capsule etc.supozitoare, capsule etc.supozitoare, capsule etc.supozitoare, capsule etc.



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

Modificările chimiceModificările chimiceModificările chimiceModificările chimiceModificările chimiceModificările chimiceModificările chimiceModificările chimice::::::::

HidrolizaHidrolizaHidrolizaHidrolizaHidrolizaHidrolizaHidrolizaHidroliza ---- (esteri, amide, lactame, eteri halogenati);(esteri, amide, lactame, eteri halogenati);(esteri, amide, lactame, eteri halogenati);(esteri, amide, lactame, eteri halogenati);

Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        Oxidarea        ---- (carboxilici(carboxilici(carboxilici(carboxiliciiiii), esterilor; ), esterilor; ), esterilor; ), esterilor; 

AutooxidareaAutooxidareaAutooxidareaAutooxidareaAutooxidareaAutooxidareaAutooxidareaAutooxidarea ---- grăsimilor si uleiurilorgrăsimilor si uleiurilorgrăsimilor si uleiurilorgrăsimilor si uleiurilor;;;;

RacemizareaRacemizareaRacemizareaRacemizareaRacemizareaRacemizareaRacemizareaRacemizarea ---- formele levogireformele levogireformele levogireformele levogire, ma, ma, ma, maiiii eficace comparatiV eficace comparatiV eficace comparatiV eficace comparatiV 
cu cele dextrogire.cu cele dextrogire.cu cele dextrogire.cu cele dextrogire.
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Modificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologiceModificările microbiologice::::::::

Prezenta prin contaminare de: Prezenta prin contaminare de: Prezenta prin contaminare de: Prezenta prin contaminare de: 

-- bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, bacterii, levuri, ciuperci, chiar chiar chiar chiar algealgealgealge sau sau sau sau 

- prezenta prezenta prezenta prezenta produselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselorproduselor de metabolismde metabolismde metabolismde metabolismde metabolismde metabolismde metabolismde metabolism ale acestora (toxine, ale acestora (toxine, ale acestora (toxine, ale acestora (toxine, 
substante cu potential pirogen) = substante cu potential pirogen) = substante cu potential pirogen) = substante cu potential pirogen) = modificări importantemodificări importantemodificări importantemodificări importante

ÎÎÎÎn cazul unor n cazul unor n cazul unor n cazul unor conditii favorabileconditii favorabileconditii favorabileconditii favorabileconditii favorabileconditii favorabileconditii favorabileconditii favorabile, microorganismele vor , microorganismele vor , microorganismele vor , microorganismele vor 
modifica caracterelemodifica caracterelemodifica caracterelemodifica caracterele organoleptice si chimice ale formelor organoleptice si chimice ale formelor organoleptice si chimice ale formelor organoleptice si chimice ale formelor 
medicamentoase. medicamentoase. medicamentoase. medicamentoase. 

Aceste neajunsuri apar Aceste neajunsuri apar Aceste neajunsuri apar Aceste neajunsuri apar îîîîn cazul formulărilor carn cazul formulărilor carn cazul formulărilor carn cazul formulărilor careeee::::

••nu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizăriinu au fost supuse sterilizării;;;;;;;;
••nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;nu au fost obtinute din substante sterile ;
••nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.nu au fost preparate aseptic.
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Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare Substantele auxiliare (excipientii)(excipientii)

de obicei au continut ridicat de obicei au continut ridicat de obicei au continut ridicat de obicei au continut ridicat glucidicglucidicglucidicglucidicglucidicglucidicglucidicglucidic si si si si protidic protidic protidic protidic protidic protidic protidic protidic (amidon, (amidon, (amidon, (amidon, 

zahărzahărzahărzahăr, m, m, m, mucilagii, gelatiucilagii, gelatiucilagii, gelatiucilagii, gelatinănănănă, p, p, p, pepsinăepsinăepsinăepsină) =) =) =) = favorizeazăfavorizeazăfavorizeazăfavorizează

dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea microorganismelor microorganismelor microorganismelor microorganismelor microorganismelor microorganismelor microorganismelor microorganismelor îîîîn:n:n:n: capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau capsulele gelatinoase sau 

amilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractiveamilacee, bujiuri, ovule, supozitoare, solutii extractive,,,,,,,,

comportânducomportânducomportânducomportându----se ca se ca se ca se ca reale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de culturăreale medii de cultură........
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Factorii externiFactorii externiFactorii externiFactorii externiFactorii externiFactorii externiFactorii externiFactorii externi

Factorii de mediu produc Factorii de mediu produc Factorii de mediu produc Factorii de mediu produc diminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătiidiminuări ale stabilitătii si si si si 
conservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătiiconservabilitătii induse prin diferite procese:induse prin diferite procese:induse prin diferite procese:induse prin diferite procese:

•• inactivare, inactivare, inactivare, inactivare, inactivare, inactivare, inactivare, inactivare, 
•• descompunere, descompunere, descompunere, descompunere, descompunere, descompunere, descompunere, descompunere, 
•• oxidare, oxidare, oxidare, oxidare, oxidare, oxidare, oxidare, oxidare, 
•• hidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidroliză, , , , , , , , 
•• pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, pierderea apei de cristalizare, 
•• ffffffffermentatiiermentatiiermentatiiermentatiiermentatiiermentatiiermentatiiermentatii etc. etc. etc. etc. 
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LuminaLuminaLuminaLuminaLuminaLuminaLuminaLumina

Sub influenta Sub influenta Sub influenta Sub influenta radiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoaseradiatiilor luminoase

•cu cu cu cu lungime de undă micălungime de undă micălungime de undă micălungime de undă micălungime de undă micălungime de undă micălungime de undă micălungime de undă mică (U.V.)(U.V.)(U.V.)(U.V.)(U.V.)(U.V.)(U.V.)(U.V.) si si si si 

•a a a a radiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizanteradiatiilor ionizante (X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),(X, gamma),

reactii de reactii de reactii de reactii de descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)descompunere (majoritatea oxidari si reduceri)
cunoscute si sub denumirea de cunoscute si sub denumirea de cunoscute si sub denumirea de cunoscute si sub denumirea de reactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimicereactii fotochimice
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Capacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtieCapacitatea de absorbtie a radiatiilora radiatiilora radiatiilora radiatiilora radiatiilora radiatiilora radiatiilora radiatiilor luminoase =luminoase =luminoase =luminoase =
sensibilitatea la lumină a medicamentelorsensibilitatea la lumină a medicamentelorsensibilitatea la lumină a medicamentelorsensibilitatea la lumină a medicamentelor, , , , cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai 
rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care rezistente: cele care absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.absorb radiatiile infrarosii.

ÎÎÎÎn n n n prezenta luminiiprezenta luminiiprezenta luminiiprezenta luminii si a oxigenului multe substante si a oxigenului multe substante si a oxigenului multe substante si a oxigenului multe substante 
►►oxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxidează::::::::

–– acetona, acetona, acetona, acetona, acetona, acetona, acetona, acetona, 
–– acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, acidul ascorbic, 
–– aldehidele, aldehidele, aldehidele, aldehidele, aldehidele, aldehidele, aldehidele, aldehidele, 
–– uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.uleiurile  etc.

►si si si si se reduc: se reduc: se reduc: se reduc: se reduc: se reduc: se reduc: se reduc: 
–– calomelul, calomelul, calomelul, calomelul, calomelul, calomelul, calomelul, calomelul, 
–– clorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura ferică, , , , , , , , 
–– permanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiupermanganatul de potasiu etc.etc.etc.etc.
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Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:Fotosensibile sunt:

•bromoformul, 
•cloroformul, 
•apa oxigenată, 
•iodoformul, 
•iodurile alcaline, 
•fenolul, 
•azotatul de argint, 
•oxidul galben de mercur, 
•adrenalina, 
•arecolina, 
•apomorfina, 
•santonina, 
•fenotiazina, 
•hipocloritii, 
•răsinile si balsamurile, 
•sulfamidele, 
•antibioticele, 
•vitaminele, 
•unele medicamente injectabile, 
•produsele hormonale, 
•serurile, 
•vaccinurile etc.
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• Substantele fotosensibile, de cele mai multe ori, Substantele fotosensibile, de cele mai multe ori, Substantele fotosensibile, de cele mai multe ori, Substantele fotosensibile, de cele mai multe ori, semnalează semnalează semnalează semnalează semnalează semnalează semnalează semnalează 
modificările survenite asupra lor prin modificările survenite asupra lor prin modificările survenite asupra lor prin modificările survenite asupra lor prin modificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoaremodificări de culoare........

De exemplu, sub De exemplu, sub De exemplu, sub De exemplu, sub influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:influenta luminii:

•• nitratul de argintnitratul de argintnitratul de argintnitratul de argintnitratul de argintnitratul de argintnitratul de argintnitratul de argint (cristale incolore) (cristale incolore) (cristale incolore) (cristale incolore) e e e e e e e e redusredusredusredusredusredusredusredus sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de 
argint metalic argint metalic argint metalic argint metalic (cenusiu)(cenusiu)(cenusiu)(cenusiu);;;;

•• clorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura fericăclorura ferică ( ( ( (brunbrunbrunbrun----galbenăgalbenăgalbenăgalbenă) ) ) ) se decoloreazăse decoloreazăse decoloreazăse decoloreazăse decoloreazăse decoloreazăse decoloreazăse decolorează;;;;;;;;

•• derivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenoliciderivatii fenolici (de exemplu, adrenalina), de obicei, (de exemplu, adrenalina), de obicei, (de exemplu, adrenalina), de obicei, (de exemplu, adrenalina), de obicei, incolori,incolori,incolori,incolori,incolori,incolori,incolori,incolori,    
se colorează se colorează se colorează se colorează îîîîîîîîn rozn rozn rozn rozn rozn rozn rozn roz;;;;;;;;

•• apomorfinaapomorfinaapomorfinaapomorfinaapomorfinaapomorfinaapomorfinaapomorfina (incolo(incolo(incolo(incolorărărără) ) ) ) virează virează virează virează virează virează virează virează îîîîîîîîn verde.n verde.n verde.n verde.n verde.n verde.n verde.n verde.
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MMMModificăriodificăriodificăriodificărilelelele sub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influenţţa luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminii pot pot pot pot fifififi insesizabileinsesizabileinsesizabileinsesizabileinsesizabileinsesizabileinsesizabileinsesizabile sau sau sau sau slab slab slab slab slab slab slab slab 
perceptibileperceptibileperceptibileperceptibileperceptibileperceptibileperceptibileperceptibile,,,,,,,, putânduputânduputânduputându----se se se se produce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaproduce intoxicaţţii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:

••calomelulcalomelulcalomelulcalomelulcalomelulcalomelulcalomelulcalomelul ( ( ( ( ( ( ( (clorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasăclorura meruroasă),),),),),),),), pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, sub ac, sub ac, sub ac, sub acţiunea iunea iunea iunea 
luminii se transformă luminii se transformă luminii se transformă luminii se transformă îîîîn n n n sublimat corozivsublimat corozivsublimat corozivsublimat coroziv ( ( ( (clorură mercuricăclorură mercuricăclorură mercuricăclorură mercurică), ), ), ), 
cu aspect asemănătorcu aspect asemănătorcu aspect asemănătorcu aspect asemănător, dar mult mai toxic, dar mult mai toxic, dar mult mai toxic, dar mult mai toxic....

Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc şi medicamente (pui medicamente (pui medicamente (pui medicamente (puţine) unde influenine) unde influenine) unde influenine) unde influenţa a a a luminii esteluminii esteluminii esteluminii este
conservantaconservantaconservantaconservantaconservantaconservantaconservantaconservanta::::::::

••sărurile feroasesărurile feroasesărurile feroasesărurile feroasesărurile feroasesărurile feroasesărurile feroasesărurile feroase (oxala(oxala(oxala(oxala(oxala(oxala(oxala(oxalaţţii, sulfaii, sulfaii, sulfaii, sulfaii, sulfaii, sulfaii, sulfaii, sulfaţţii);ii);ii);ii);ii);ii);ii);ii);

••tinctura de iodtinctura de iodtinctura de iodtinctura de iodtinctura de iodtinctura de iodtinctura de iodtinctura de iod (lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);(lipsa luminii = de ac. iodhidric, foarte iritant);

••iodura feroasăiodura feroasăiodura feroasăiodura feroasăiodura feroasăiodura feroasăiodura feroasăiodura feroasă (lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = deriva(lipsa luminii = derivaţţii bivalenii bivalenii bivalenii bivalenii bivalenii bivalenii bivalenii bivalenţţi i i i i i i i ►► trivalentrivalentrivalentrivalentrivalentrivalentrivalentrivalenţţi).i).i).i).i).i).i).i).

F.R. prevede expresia: F.R. prevede expresia: F.R. prevede expresia: F.R. prevede expresia: """"""""ferit de luminăferit de luminăferit de luminăferit de luminăferit de luminăferit de luminăferit de luminăferit de lumină",",",",",",",", pt. pt. pt. pt. celecelecelecele sensibilesensibilesensibilesensibile....
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TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Factor esential Factor esential Factor esential Factor esential Factor esential Factor esential Factor esential Factor esential îîîîîîîîn stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! n stabilitate si conservare! 

FFFF....RRRR.... prevederi legate de păstrarea medicamentelor prevederi legate de păstrarea medicamentelor prevederi legate de păstrarea medicamentelor prevederi legate de păstrarea medicamentelor, expresiile: , expresiile: , expresiile: , expresiile: 

••"la "la "la "la "la "la "la "la loc răcorosloc răcorosloc răcorosloc răcorosloc răcorosloc răcorosloc răcorosloc răcoros", ", ", ", ", ", ", ", 

••"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0"la rece" (0--------66666666°°°°°°°°C), C), C), C), C), C), C), C), 

••"temperatu"temperatu"temperatu"temperatu"temperatu"temperatu"temperatu"temperatură normalără normalără normalără normalără normalără normalără normalără normală" = "t" = "t" = "t" = "t" = "t" = "t" = "t" = "temperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuităemperatură obisnuită" (15" (15" (15" (15" (15" (15" (15" (15--------2020202020202020°°°°°°°°C).C).C).C).C).C).C).C).
Temperatura optimăTemperatura optimăTemperatura optimăTemperatura optimă pt pt pt pt. . . . păstrarea medicamentelor e cuprinsă păstrarea medicamentelor e cuprinsă păstrarea medicamentelor e cuprinsă păstrarea medicamentelor e cuprinsă 
îîîîntre ntre ntre ntre +4+4+4+4+4+4+4+4°°°°°°°°C si +15C si +15C si +15C si +15C si +15C si +15C si +15C si +15°°°°°°°°CCCCCCCC

Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:Contraindicate:

•temperaturile negativetemperaturile negativetemperaturile negativetemperaturile negative sub 0sub 0sub 0sub 0sub 0sub 0sub 0sub 0°°°°°°°°CCCCCCCC ((((îîîînghetul inactiveazănghetul inactiveazănghetul inactiveazănghetul inactivează););););

•temperaturile ridicatetemperaturile ridicatetemperaturile ridicatetemperaturile ridicate peste +15peste +15peste +15peste +15peste +15peste +15peste +15peste +15°°°°°°°°C;C;C;C;C;C;C;C;

•variatiile de temperaturăvariatiile de temperaturăvariatiile de temperaturăvariatiile de temperatură ce ce ce ce ce ce ce ce depăsesc depăsesc depăsesc depăsesc depăsesc depăsesc depăsesc depăsesc 66666666--------88888888°°°°°°°°CCCCCCCC........
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Temperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc laTemperaturile ridicate duc la::::::::

• evaporareaevaporareaevaporareaevaporarea unor solventi, unor solventi, unor solventi, unor solventi, 

• volatilizarea volatilizarea volatilizarea volatilizarea ---- substantele volatile = inflamabile, substantele volatile = inflamabile, substantele volatile = inflamabile, substantele volatile = inflamabile, 

•• uscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivăuscarea excesivă, , , , , , , , 

•• îîîîîîîînmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.nmuierea si topirea.
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Temperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzuteTemperaturile scăzute
•conduc la conduc la conduc la conduc la pierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătiipierderea completă a eficacitătii. . . . . . . . 

••inactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilorinactivarea vaccinurilor si a serurilor si a serurilor si a serurilor si a serurilor (sub 0(sub 0(sub 0(sub 0(sub 0(sub 0(sub 0(sub 0°°°°°°°°C)C)C)C)C)C)C)C),,,,,,,,

••îîîîîîîînghetareanghetareanghetareanghetareanghetareanghetareanghetareanghetarea solutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilor apoaseapoaseapoaseapoase,,,,

••cristalizareacristalizareacristalizareacristalizareacristalizareacristalizareacristalizareacristalizarea solutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilorsolutiilor concentrate si saturateconcentrate si saturateconcentrate si saturateconcentrate si saturate,,,,

••sedimentarea sedimentarea sedimentarea sedimentarea sedimentarea sedimentarea sedimentarea sedimentarea extractelorextractelorextractelorextractelorextractelorextractelorextractelorextractelor alcoolice si a tincturilor, alcoolice si a tincturilor, alcoolice si a tincturilor, alcoolice si a tincturilor, 

••polimerizareapolimerizareapolimerizareapolimerizareapolimerizareapolimerizareapolimerizareapolimerizarea ( ( ( (afectează formolulafectează formolulafectează formolulafectează formolul) ) ) ) 

Corectarea:Corectarea:Corectarea:Corectarea:Corectarea:Corectarea:Corectarea:Corectarea: extractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturileextractele sau tincturile la la la la +15+15+15+15+15+15+15+15°°°°°°°°--------2020202020202020°°°°°°°°C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4--------5 zile,5 zile,5 zile,5 zile,5 zile,5 zile,5 zile,5 zile,    
până la până la până la până la redizolvarea sedimentuluiredizolvarea sedimentuluiredizolvarea sedimentuluiredizolvarea sedimentului....

ccccandandandand nu are locnu are locnu are locnu are loc redizolvarea totală redizolvarea totală redizolvarea totală redizolvarea totală, produsul , produsul , produsul , produsul se va filtrase va filtrase va filtrase va filtrase va filtrase va filtrase va filtrase va filtra si  si  si  si 
dacă sedimentul depăseste prevederile farmacopeei dacă sedimentul depăseste prevederile farmacopeei dacă sedimentul depăseste prevederile farmacopeei dacă sedimentul depăseste prevederile farmacopeei 
(monografia (monografia (monografia (monografia respectivărespectivărespectivărespectivă), acesta ), acesta ), acesta ), acesta nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat nu mai este considerat 
corespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzuluicorespunzător uzului........
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Componentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aeruluiComponentele aerului

AAAAsocisocisocisociatatatat cucucucu temperatura temperatura temperatura temperatura şi lumina = i lumina = i lumina = i lumina = fenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunerefenomene de descompunere........
F.R. =F.R. =F.R. =F.R. =F.R. =F.R. =F.R. =F.R. = păstrarea  păstrarea  păstrarea  păstrarea îîîîn recipiente n recipiente n recipiente n recipiente """"""""bine bine bine bine bine bine bine bine îîîîîîîînchisenchisenchisenchisenchisenchisenchisenchise", "", "", "", "", "", "", "", "la loc uscatla loc uscatla loc uscatla loc uscatla loc uscatla loc uscatla loc uscatla loc uscat".".".".".".".".

Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:Oxigenul:
••oxidează oxidează oxidează oxidează oxidează oxidează oxidează oxidează 
••polimerizare polimerizare polimerizare polimerizare polimerizare polimerizare polimerizare polimerizare şşi rezinificarei rezinificarei rezinificarei rezinificarei rezinificarei rezinificarei rezinificarei rezinificare
••râncezirerâncezirerâncezirerâncezirerâncezirerâncezirerâncezirerâncezire
••inactivareinactivareinactivareinactivareinactivareinactivareinactivareinactivare

Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:Bioxidul de carbon:
••carbonatare carbonatare carbonatare carbonatare carbonatare carbonatare carbonatare carbonatare 
••acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate acidifierea apei distilate 
••descompunere descompunere descompunere descompunere descompunere descompunere descompunere descompunere 

Alte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aeruluiAlte gaze componente ale aerului::::::::
••amoniacul,amoniacul,amoniacul,amoniacul,amoniacul,amoniacul,amoniacul,amoniacul, hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat,hidrogenul sulfurat, metanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorulmetanul, clorul

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistentele cu miros persistent::::::::
iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodoformul, iodul,iodul,iodul,iodul,iodul,iodul,iodul,iodul, crezolii, crezolii, crezolii, crezolii, crezolii, crezolii, crezolii, crezolii, creolina,creolina,creolina,creolina,creolina,creolina,creolina,creolina, naftalina,naftalina,naftalina,naftalina,naftalina,naftalina,naftalina,naftalina, formolul, formolul, formolul, formolul, formolul, formolul, formolul, formolul, uleiul de uleiul de uleiul de uleiul de uleiul de uleiul de uleiul de uleiul de 
terebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentină,,,,,,,, gudroanele, gudroanele, gudroanele, gudroanele, gudroanele, gudroanele, gudroanele, gudroanele, organoclorurateleorganoclorurateleorganoclorurateleorganoclorurateleorganoclorurateleorganoclorurateleorganoclorurateleorganocloruratele etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.
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UmiditateaUmiditateaUmiditateaUmiditateaUmiditateaUmiditateaUmiditateaUmiditatea

UUUUUUUU.R..R..R..R..R..R..R..R. recomandată  recomandată  recomandată  recomandată îîîîn farmacie este: n farmacie este: n farmacie este: n farmacie este: 5555555555555555--------60%.60%.60%.60%.60%.60%.60%.60%.

Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută Umiditatea crescută afecteazafecteazafecteazafecteazafecteazafecteazafecteazafecteazăăăăăăăă::::::::

•• substantele substantele substantele substantele substantele substantele substantele substantele cristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescentecristaline delicvescente (higroscopice),(higroscopice),
•• modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei modificarea concentratiei –––––––– sol. desol. desol. desol. desol. desol. desol. desol. de rezervă  rezervă  rezervă  rezervă  rezervă  rezervă  rezervă  rezervă 50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%50%, 33%, 25%
•• hidratarea hidratarea hidratarea hidratarea hidratarea hidratarea hidratarea hidratarea substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre substantelor anhidre 
•• alterări de alterări de alterări de alterări de alterări de alterări de alterări de alterări de natură chimicănatură chimicănatură chimicănatură chimicănatură chimicănatură chimicănatură chimicănatură chimică
•• stabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitateastabilitatea si conservabilitatea unor preparateunor preparateunor preparateunor preparateunor preparateunor preparateunor preparateunor preparate
•• modificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitativemodificări cantitative si calitative (reactii (reactii îîntre componente, ntre componente, 

scăderea eficacitătiiscăderea eficacitătii, , îîngreunarea manipulării etcngreunarea manipulării etc.)..).
•• drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate drogurile uscate -------- fixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătiifixarea umiditătii, , , , , , , , 
•• procese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor mprocese enzimatice = vor modifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică odifica compozitia chimică (ex. (ex. 

continutul continutul îîn alcaloizi).n alcaloizi).
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UscăciuneaUscăciuneaUscăciuneaUscăciuneaUscăciuneaUscăciuneaUscăciuneaUscăciunea

• pierderea apei de cristalizare la substantele eflorescente pierderea apei de cristalizare la substantele eflorescente pierderea apei de cristalizare la substantele eflorescente pierderea apei de cristalizare la substantele eflorescente 
cresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiilecresc concentratiile

• cresterea concentratiei poate cresterea concentratiei poate cresterea concentratiei poate cresterea concentratiei poate duce la accidenteduce la accidenteduce la accidenteduce la accidenteduce la accidenteduce la accidenteduce la accidenteduce la accidente, d, d, d, dacă nu se acă nu se acă nu se acă nu se 
face face face face corectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozarecorectarea la dozare ( ( ( (ex. cex. cex. cex. clorhidratul de morfinălorhidratul de morfinălorhidratul de morfinălorhidratul de morfină, , , , 
codeina fosforică codeina fosforică codeina fosforică codeina fosforică ---- cu cu cu cu 15%15%15%15%15%15%15%15% continut de apă continut de apă continut de apă continut de apă););););

•• fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor fărâmitarea drogurilor ======== pierd principii volatili (ex: etericele);pierd principii volatili (ex: etericele);pierd principii volatili (ex: etericele);pierd principii volatili (ex: etericele);

•• evaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventievaporarea unor solventi din solutii.din solutii.din solutii.din solutii.
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Agentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologiciAgentii biologici

•• microorganismelemicroorganismelemicroorganismelemicroorganismelemicroorganismelemicroorganismelemicroorganismelemicroorganismele ((((îîîîn special bacterii si ciuperci) n special bacterii si ciuperci) n special bacterii si ciuperci) n special bacterii si ciuperci) îîîîsi exercită si exercită si exercită si exercită 
actiunea actiunea actiunea actiunea îîîîn conditii de temperatură si umiditate ridicatăn conditii de temperatură si umiditate ridicatăn conditii de temperatură si umiditate ridicatăn conditii de temperatură si umiditate ridicată....

•• procese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacterianăprocese de fermentatie bacteriană si mucegăiresi mucegăiresi mucegăiresi mucegăiresi mucegăiresi mucegăiresi mucegăiresi mucegăire:::::::: la droguri la droguri la droguri la droguri 
vegetale si substantele cu un continut glucidic sau protidic vegetale si substantele cu un continut glucidic sau protidic vegetale si substantele cu un continut glucidic sau protidic vegetale si substantele cu un continut glucidic sau protidic 
ridicat (amidonuri, pepsine etc). ridicat (amidonuri, pepsine etc). ridicat (amidonuri, pepsine etc). ridicat (amidonuri, pepsine etc). 

•• expuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterăriiexpuse alterării:::::::: capsulele, bujiurile, supozitoarele, capsulele, bujiurile, supozitoarele, capsulele, bujiurile, supozitoarele, capsulele, bujiurile, supozitoarele, 
extractivele etc.extractivele etc.extractivele etc.extractivele etc.

Insectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoareleInsectele si rozătoarele
• deteriorează deteriorează deteriorează deteriorează îîîîn special n special n special n special ambalajele ambalajele ambalajele ambalajele ambalajele ambalajele ambalajele ambalajele din carton si plastic din carton si plastic din carton si plastic din carton si plastic 

afectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitateaafectând conservabilitatea si si si si impurificândimpurificândimpurificândimpurificândimpurificândimpurificândimpurificândimpurificând substantele substantele substantele substantele 
medicamentoase cu care vin medicamentoase cu care vin medicamentoase cu care vin medicamentoase cu care vin îîîîn contact.n contact.n contact.n contact.
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MijloaceMijloaceMijloaceMijloaceMijloaceMijloaceMijloaceMijloace
de conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelorde conservare a medicamentelor
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Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)Substantele conservante (antiseptice)

-- distrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismeledistrug microorganismele si si si si 

-- conserva calitătileconserva calitătileconserva calitătileconserva calitătileconserva calitătileconserva calitătileconserva calitătileconserva calitătile organoleptice ale medicamentelor.organoleptice ale medicamentelor.organoleptice ale medicamentelor.organoleptice ale medicamentelor.

Cele mai cunoscute Cele mai cunoscute Cele mai cunoscute Cele mai cunoscute substante substante substante substante substante substante substante substante conservanteconservanteconservanteconservanteconservanteconservanteconservanteconservante sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:

••fenolii si crezolii;fenolii si crezolii;

••acidul benzoic (si saacidul benzoic (si sarea sodicărea sodică););

••acidul salicilic (si derivatii);acidul salicilic (si derivatii);

••acidul boric;acidul boric;

••esterii acidului pesterii acidului p--oxibenzoic (nipagin, nipasol);oxibenzoic (nipagin, nipasol);

••organomercuricele (fenilmercuricele, metiolatul de sodiu);organomercuricele (fenilmercuricele, metiolatul de sodiu);

••sărurile de amoniu cuaternarsărurile de amoniu cuaternar;;

••alcool feniletilic;alcool feniletilic;

••clorobutanolul.clorobutanolul.
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Substantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizanteSubstantele stabilizante

îîîîîîîîntârzie ntârzie ntârzie ntârzie ntârzie ntârzie ntârzie ntârzie alterările alterările alterările alterările alterările alterările alterările alterările componentelorcomponentelorcomponentelorcomponentelorcomponentelorcomponentelorcomponentelorcomponentelor, crescându, crescându, crescându, crescându----le stabilitatea. le stabilitatea. le stabilitatea. le stabilitatea. 
Substantele Substantele Substantele Substantele Substantele Substantele Substantele Substantele antioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidante stabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidarestabilizează reactiile de oxidare ce ce ce ce 
pot avea loc pot avea loc pot avea loc pot avea loc îîîîn prezenta oxigenului sau altor catalizatori.n prezenta oxigenului sau altor catalizatori.n prezenta oxigenului sau altor catalizatori.n prezenta oxigenului sau altor catalizatori.

–– tocoferolii; tocoferolii; 
–– conidendrinele;  conidendrinele;  
–– acidul nordehidroguaiaretic (NDGA); acidul nordehidroguaiaretic (NDGA); 
–– hidrochinona; hidrochinona; 
–– butilhidroxianisolul (BHA); butilhidroxianisolul (BHA); 
–– butilhidroxitoluenul (BHT); butilhidroxitoluenul (BHT); 
–– esterii acidului galic (etilic, propilic, laurilic); esterii acidului galic (etilic, propilic, laurilic); 
–– sulfatii si bisulfitii; sulfatii si bisulfitii; 
–– cisteina; cisteina; 
–– glutationul;glutationul;
–– acidul ascorbic;acidul ascorbic;
–– acizii tioglicolic si tiolacticacizii tioglicolic si tiolactic
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Controlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservăriiControlul conservării
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Pentru Pentru Pentru Pentru aprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătiiaprecierea stabilitătii medicamentelor se cunosc medicamentelor se cunosc medicamentelor se cunosc medicamentelor se cunosc teste teste teste teste 
specificespecificespecificespecifice
ÎÎÎÎn general, n general, n general, n general, prevederea prevederea prevederea prevederea stabilitătii unui medicament stabilitătii unui medicament stabilitătii unui medicament stabilitătii unui medicament = d= d= d= dificilăificilăificilăificilă, , , , 
dar se pot face evaluări dar se pot face evaluări dar se pot face evaluări dar se pot face evaluări (orientative) pe baza studiilor (orientative) pe baza studiilor (orientative) pe baza studiilor (orientative) pe baza studiilor 
efectuate la temperaturi ridicate.efectuate la temperaturi ridicate.efectuate la temperaturi ridicate.efectuate la temperaturi ridicate.

Controlul include:Controlul include:Controlul include:Controlul include:

• stabilirea stabilirea stabilirea stabilirea degradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibiledegradărilor posibile;;;;
• mecanismele si factorii implicati mecanismele si factorii implicati mecanismele si factorii implicati mecanismele si factorii implicati accelereazăaccelereazăaccelereazăaccelereazăaccelereazăaccelereazăaccelereazăaccelerează viteza de viteza de viteza de viteza de 

descompuneredescompuneredescompuneredescompunere ((((((((călduracălduracălduracălduracălduracălduracălduracăldura, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O, lumina, umiditate, O22222222, etc);, etc);, etc);, etc);, etc);, etc);, etc);, etc);
• stabilirea stabilirea stabilirea stabilirea naturiinaturiinaturiinaturiinaturiinaturiinaturiinaturii produselor de degradareproduselor de degradareproduselor de degradareproduselor de degradare
• eventualele eventualele eventualele eventualele actiuni actiuni actiuni actiuni actiuni actiuni actiuni actiuni toxice.toxice.toxice.toxice.
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Medicamentele Medicamentele Medicamentele Medicamentele se expunse expunse expunse expunse expunse expunse expunse expun la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:la variatii extreme:

- temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, temperaturi ridicate, 
-- variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,variatii luminoase,
-- umiditate umiditate umiditate umiditate umiditate umiditate umiditate umiditate îîîîîîîîn exces,n exces,n exces,n exces,n exces,n exces,n exces,n exces,
-- variatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pHvariatii ale pH--------ului, ului, ului, ului, ului, ului, ului, ului, 
-- actiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducătoriactiunea agentilor oxidanti si reducători,,,,,,,,
-- filtrărifiltrărifiltrărifiltrărifiltrărifiltrărifiltrărifiltrări, , , , , , , , 
--  centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc centrifugări etc. . . . . . . . 
-- prin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numiteleprin asa numitele """"""""teste de teste de teste de teste de teste de teste de teste de teste de îîîîîîîîmbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificialămbătrânire artificială".".".".".".".".

pe baza interpretării datelorpe baza interpretării datelorpe baza interpretării datelorpe baza interpretării datelor: : : : concluzii asupra comportamentuluiconcluzii asupra comportamentuluiconcluzii asupra comportamentuluiconcluzii asupra comportamentului
preparatelor preparatelor preparatelor preparatelor îîîîn conditii normale, putândun conditii normale, putândun conditii normale, putândun conditii normale, putându----se stabili se stabili se stabili se stabili îîîîn final un n final un n final un n final un 
termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.termen de valabilitate.

Dintre toti factorii utilizati Dintre toti factorii utilizati Dintre toti factorii utilizati Dintre toti factorii utilizati îîîîn practica testelor de n practica testelor de n practica testelor de n practica testelor de îîîîmbătrânirembătrânirembătrânirembătrânire, cel , cel , cel , cel 
mai important este mai important este mai important este mai important este temperatura.temperatura.temperatura.temperatura.
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Cele mai Cele mai Cele mai Cele mai cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de cunoscute metode de îîîîîîîîmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată suntmbătrânire accelerată sunt::::::::

Metodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapideMetodele foarte rapide
se practică la temperaturi ridicate se practică la temperaturi ridicate se practică la temperaturi ridicate se practică la temperaturi ridicate ((((peste 50peste 50peste 50peste 50°°°°CCCC sau mai mari) sau mai mari) sau mai mari) sau mai mari) 
timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.timp de ore sau zile.
•metoda metoda metoda metoda e brutalăe brutalăe brutalăe brutalăe brutalăe brutalăe brutalăe brutală,,,,,,,, dar utilă  dar utilă  dar utilă  dar utilă îîîîn precizarea comportamentului n precizarea comportamentului n precizarea comportamentului n precizarea comportamentului 
unui produs. unui produs. unui produs. unui produs. 
•pentru buna evaluare a comportamentului preparatelor se pentru buna evaluare a comportamentului preparatelor se pentru buna evaluare a comportamentului preparatelor se pentru buna evaluare a comportamentului preparatelor se 
utilizează simultanutilizează simultanutilizează simultanutilizează simultanutilizează simultanutilizează simultanutilizează simultanutilizează simultan mai multe temperaturi mai multe temperaturi mai multe temperaturi mai multe temperaturi (50(50(50(50(50(50(50(50°°°°°°°°C, 60C, 60C, 60C, 60C, 60C, 60C, 60C, 60°°°°°°°°C, 70C, 70C, 70C, 70C, 70C, 70C, 70C, 70°°°°°°°°C).C).C).C).C).C).C).C).

Metodele rapideMetodele rapideMetodele rapideMetodele rapideMetodele rapideMetodele rapideMetodele rapideMetodele rapide
---- se practică la temperaturi medii  se practică la temperaturi medii  se practică la temperaturi medii  se practică la temperaturi medii (25 (25 (25 (25 ---- 50505050°°°°C), C), C), C), 
---- timpul de urmărire timpul de urmărire timpul de urmărire timpul de urmărire:::: 11111111--------33333333--------66666666--------12 luni.12 luni.12 luni.12 luni.12 luni.12 luni.12 luni.12 luni.
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Concomitent cu testele de Concomitent cu testele de Concomitent cu testele de Concomitent cu testele de îîîîmbătrânire artificială se practicămbătrânire artificială se practicămbătrânire artificială se practicămbătrânire artificială se practică::::

••testarea chimicătestarea chimicătestarea chimicătestarea chimicătestarea chimicătestarea chimicătestarea chimicătestarea chimică

••testarea biologică testarea biologică testarea biologică testarea biologică testarea biologică testarea biologică testarea biologică testarea biologică 

••testarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceuticetestarea formei farmaceutice

••teste de utilizareteste de utilizareteste de utilizareteste de utilizareteste de utilizareteste de utilizareteste de utilizareteste de utilizare

••supradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelorsupradozarea medicamentelor

supradozarea se aplică la medicamente la care limitările de supradozarea se aplică la medicamente la care limitările de supradozarea se aplică la medicamente la care limitările de supradozarea se aplică la medicamente la care limitările de 
posologie posologie posologie posologie nu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroasenu sunt absolut riguroase (metoda se aplica la (metoda se aplica la (metoda se aplica la (metoda se aplica la 
preparatele vitaminice, antibiotice etc. unde supradozajul preparatele vitaminice, antibiotice etc. unde supradozajul preparatele vitaminice, antibiotice etc. unde supradozajul preparatele vitaminice, antibiotice etc. unde supradozajul 
este practicat este practicat este practicat este practicat îîîîn proportii mărite de n proportii mărite de n proportii mărite de n proportii mărite de 10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).10% la 50%).

La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict La preparatele care trebuiesc dozate strict nu se admite nu se admite nu se admite nu se admite nu se admite nu se admite nu se admite nu se admite 
supradozarea =supradozarea =supradozarea =supradozarea =supradozarea =supradozarea =supradozarea =supradozarea = preparatul periculos.preparatul periculos.preparatul periculos.preparatul periculos.
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Conditionarea Conditionarea Conditionarea Conditionarea Conditionarea Conditionarea Conditionarea Conditionarea 
preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice preparatelor farmaceutice -------- AmbalajeAmbalajeAmbalajeAmbalajeAmbalajeAmbalajeAmbalajeAmbalaje
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Usurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă laUsurarea utilizării produsului se referă la::::::::

•indicarea modului de folosire, indicarea modului de folosire, indicarea modului de folosire, indicarea modului de folosire, 

•sistemul de sistemul de sistemul de sistemul de îîîînchidere si deschidere,nchidere si deschidere,nchidere si deschidere,nchidere si deschidere,

•modul de fractionare a dozelor etc.modul de fractionare a dozelor etc.modul de fractionare a dozelor etc.modul de fractionare a dozelor etc.

Materialele de conditionare trebuie:Materialele de conditionare trebuie:Materialele de conditionare trebuie:Materialele de conditionare trebuie:

-- să fie inertesă fie inertesă fie inertesă fie inertesă fie inertesă fie inertesă fie inertesă fie inerte, , , , , , , , 
--  să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului să nu cedeze substante continutului, , , , , , , , 
--  să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze să nu reactioneze cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,cu substantele medicamentoase,
-- să fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichidesă fie impermeabil la gaze si lichide si si si si si si si si 
-- să nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacatsă nu fie atacat de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, de agentii chimici, fizici, biologici, 
continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, continutul lor fiind protejat astfel de actiunea luminii, 
călduriicălduriicălduriicălduriicălduriicălduriicălduriicăldurii, radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc., radiatiilor etc.
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Sticla si portelanulSticla si portelanul

Folosită pentru ambalarea formelor dozate de la pulberi Folosită pentru ambalarea formelor dozate de la pulberi Folosită pentru ambalarea formelor dozate de la pulberi Folosită pentru ambalarea formelor dozate de la pulberi 
până la solutii de uz parenteral este un corp omogenpână la solutii de uz parenteral este un corp omogenpână la solutii de uz parenteral este un corp omogenpână la solutii de uz parenteral este un corp omogen, izotrop., izotrop., izotrop., izotrop.

Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:
•• inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică  inertie chimică 

•• transparenta  transparenta  transparenta  transparenta  transparenta  transparenta  transparenta  transparenta 

•• stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea  stabilitatea 

•• igienică  igienică  igienică  igienică  igienică  igienică  igienică  igienică 

•• ieftină ieftină ieftină ieftină ieftină ieftină ieftină ieftină........

Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:
•• fragilă fragilă fragilă fragilă fragilă fragilă fragilă fragilă

•• grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă grea si voluminoasă

Orice material nou de ambalare se testează comparativ cu Orice material nou de ambalare se testează comparativ cu Orice material nou de ambalare se testează comparativ cu Orice material nou de ambalare se testează comparativ cu 
sticla, ca standard, sticla, ca standard, sticla, ca standard, sticla, ca standard, îîîînainte de a fi introdus nainte de a fi introdus nainte de a fi introdus nainte de a fi introdus îîîîn productie.n productie.n productie.n productie.



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

Sticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicatSticla de borosilicat

••cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate cea mai utilizată si de calitate 

••din ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoaneledin ea se fabrică fiolele si flacoanele

••nu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcalinu cedează alcali

••mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică mare rezistentă hidrolitică 

••coeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare miccoeficient de dilatare mic

••rezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicatărezistentă mecanică relativ ridicată
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Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II Sticla din clasa hidrolitică II 
---- pentru solutii mai putin sensibile de tipul Jenatherm pentru solutii mai putin sensibile de tipul Jenatherm pentru solutii mai putin sensibile de tipul Jenatherm pentru solutii mai putin sensibile de tipul Jenatherm 
(notate (notate (notate (notate cu o bandă neagrăcu o bandă neagrăcu o bandă neagrăcu o bandă neagră).).).).

Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III Sticla din clasa hidrolitică III 
---- calitate inferioară calitate inferioară calitate inferioară calitate inferioară, a, a, a, având o stabilitate hidrolitică vând o stabilitate hidrolitică vând o stabilitate hidrolitică vând o stabilitate hidrolitică 
destul de redusădestul de redusădestul de redusădestul de redusă. Se foloseste la conditionarea . Se foloseste la conditionarea . Se foloseste la conditionarea . Se foloseste la conditionarea 
pulberilor.pulberilor.pulberilor.pulberilor.
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Alcalii Alcalii Alcalii Alcalii Alcalii Alcalii Alcalii Alcalii care ar putea proveni din sticlă care ar putea proveni din sticlă care ar putea proveni din sticlă care ar putea proveni din sticlă (prin cedare de ioni, (prin cedare de ioni, (prin cedare de ioni, (prin cedare de ioni, 
mai ales mai ales mai ales mai ales îîîîn sol. apoase), pot prejudicia stabilitatea n sol. apoase), pot prejudicia stabilitatea n sol. apoase), pot prejudicia stabilitatea n sol. apoase), pot prejudicia stabilitatea 
medicamentelor dizolvate, deplasând pHmedicamentelor dizolvate, deplasând pHmedicamentelor dizolvate, deplasând pHmedicamentelor dizolvate, deplasând pH----ul spre alcalin (pot ul spre alcalin (pot ul spre alcalin (pot ul spre alcalin (pot 
precipita alcaloizii bază din solutiile de săruriprecipita alcaloizii bază din solutiile de săruriprecipita alcaloizii bază din solutiile de săruriprecipita alcaloizii bază din solutiile de săruri, pot scinda , pot scinda , pot scinda , pot scinda 
esterii si glicozizii, etcesterii si glicozizii, etcesterii si glicozizii, etcesterii si glicozizii, etc

Determinarea continutului Determinarea continutului Determinarea continutului Determinarea continutului îîîîn alcalin alcalin alcalin alcali pe care sticla lpe care sticla lpe care sticla lpe care sticla l----ar putea ar putea ar putea ar putea 
ceda se face prin ceda se face prin ceda se face prin ceda se face prin două metodedouă metodedouă metodedouă metode::::

••metoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlămetoda pulberii de sticlă,,,,,,,, ( ( ( (se titrează cu HCl alcalinitatea se titrează cu HCl alcalinitatea se titrează cu HCl alcalinitatea se titrează cu HCl alcalinitatea 
cedată de o anumită cantitate cedată de o anumită cantitate cedată de o anumită cantitate cedată de o anumită cantitate (cunoscu(cunoscu(cunoscu(cunoscutătătătă) d) d) d) de sticlă e sticlă e sticlă e sticlă 
pulverizatăpulverizatăpulverizatăpulverizată;;;;

••metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei,metoda suprafetei, îîîîn care alcalinitatea cedată este n care alcalinitatea cedată este n care alcalinitatea cedată este n care alcalinitatea cedată este 
determinată determinată determinată determinată îîîîn functie de contactul cu o anumită cantitate n functie de contactul cu o anumită cantitate n functie de contactul cu o anumită cantitate n functie de contactul cu o anumită cantitate 
de apă de apă de apă de apă (cunoscu(cunoscu(cunoscu(cunoscutătătătă) a unei suprafete (cunoscute de recipient) a unei suprafete (cunoscute de recipient) a unei suprafete (cunoscute de recipient) a unei suprafete (cunoscute de recipient).).).).
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Pentru Pentru Pentru Pentru Pentru Pentru Pentru Pentru evitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătiievitarea alcalinitătii se poate recurge la: se poate recurge la: se poate recurge la: se poate recurge la: 

- spălarea cu solutie de acid clorhidricspălarea cu solutie de acid clorhidricspălarea cu solutie de acid clorhidricspălarea cu solutie de acid clorhidric a recipientelor,a recipientelor,a recipientelor,a recipientelor,

- sticla siliconatăsticla siliconatăsticla siliconatăsticla siliconată. . . . 

Siliconii se utilizează Siliconii se utilizează Siliconii se utilizează Siliconii se utilizează îîîîn special n special n special n special îîîîn cazul flacoanelor n cazul flacoanelor n cazul flacoanelor n cazul flacoanelor îîîîn care se n care se n care se n care se 
introduc antibiotice suspensii.introduc antibiotice suspensii.introduc antibiotice suspensii.introduc antibiotice suspensii.
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MetaleleMetaleleMetaleleMetalele

Cel mai utilizat material pentru confectionarea recipientelor Cel mai utilizat material pentru confectionarea recipientelor Cel mai utilizat material pentru confectionarea recipientelor Cel mai utilizat material pentru confectionarea recipientelor 
metalice este metalice este metalice este metalice este aluminiulaluminiulaluminiulaluminiulaluminiulaluminiulaluminiulaluminiul sub forma aliajelor pure  sub forma aliajelor pure  sub forma aliajelor pure  sub forma aliajelor pure (98(98(98(98----99%). 99%). 99%). 99%). 

Adesea se utilizează si folii de aluminiu căptusite cu folii dinAdesea se utilizează si folii de aluminiu căptusite cu folii dinAdesea se utilizează si folii de aluminiu căptusite cu folii dinAdesea se utilizează si folii de aluminiu căptusite cu folii din
material plastic material plastic material plastic material plastic 
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HârtiaHârtiaHârtiaHârtia

Materialele celulozice si cartonulMaterialele celulozice si cartonulMaterialele celulozice si cartonulMaterialele celulozice si cartonul

nu conferă protectie eficientănu conferă protectie eficientănu conferă protectie eficientănu conferă protectie eficientă îîîîmpotriva umiditătii si aerului mpotriva umiditătii si aerului mpotriva umiditătii si aerului mpotriva umiditătii si aerului 

îîîîmbunătătirea calitătilor protective ale hârtiei prin mbunătătirea calitătilor protective ale hârtiei prin mbunătătirea calitătilor protective ale hârtiei prin mbunătătirea calitătilor protective ale hârtiei prin acoperirea acoperirea acoperirea acoperirea 
cu folii din materiale plastice sau din cearăcu folii din materiale plastice sau din cearăcu folii din materiale plastice sau din cearăcu folii din materiale plastice sau din ceară::::

••hârtia ceratăhârtia ceratăhârtia ceratăhârtia ceratăhârtia ceratăhârtia ceratăhârtia ceratăhârtia cerată, , , , , , , , pentru acoperire se folosesc diferite pentru acoperire se folosesc diferite pentru acoperire se folosesc diferite pentru acoperire se folosesc diferite 
amestecuri de parafină cu polimeri sinteticiamestecuri de parafină cu polimeri sinteticiamestecuri de parafină cu polimeri sinteticiamestecuri de parafină cu polimeri sintetici;;;;

••hârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizatăhârtia metalizată,,,,,,,, acoperirea se face cu folii subtiri de acoperirea se face cu folii subtiri de acoperirea se face cu folii subtiri de acoperirea se face cu folii subtiri de 
aluminiu (0,01 mm);aluminiu (0,01 mm);aluminiu (0,01 mm);aluminiu (0,01 mm);

••hârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimerihârtia acoperită cu polimeri,,,,,,,, ((răsini monomerice sau răsini monomerice sau 
polietilenăpolietilenă, a, aplicate prin extrudare; copolplicate prin extrudare; copolimeri de clorură de imeri de clorură de 
vinilvinil--viniliden, siliconi, alcool polivinilic sau acetat de polivinil)viniliden, siliconi, alcool polivinilic sau acetat de polivinil)..
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Materialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plasticeMaterialele plastice

Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:
••greutate redusăgreutate redusăgreutate redusăgreutate redusăgreutate redusăgreutate redusăgreutate redusăgreutate redusă; ; ; ; ; ; ; ; 
••rezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanicărezistenta mecanică; ; ; ; ; ; ; ; 
••costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; costul convenabil; 
••lipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătiilipsa fragilitătii; ; ; ; ; ; ; ; 
••aspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajeloraspectul plăcut al ambalajelor........

Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:Dezavantaje:
••pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti pierderea continutului din pereti 
••permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, permeabilitatea, 
••sorbtia, sorbtia, sorbtia, sorbtia, sorbtia, sorbtia, sorbtia, sorbtia, 
••aaaaaaaagentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.gentii microbieni sunt adsorbiti de materialele plastice.

ControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlul::::::::
••de natură fizicode natură fizicode natură fizicode natură fizicode natură fizicode natură fizicode natură fizicode natură fizico -------- chimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologicăchimică si biologică, , , , , , , , 
••probe probe probe probe probe probe probe probe dededededededede compatibilitate compatibilitate compatibilitate compatibilitate compatibilitate compatibilitate compatibilitate compatibilitate îîîîîîîîn conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.n conditii extreme de mediu.
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PPPPPPPPolietilena olietilena olietilena olietilena olietilena olietilena olietilena olietilena 

-------- uuuuuuuuşşor, ror, ror, ror, ror, ror, ror, ror, rezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil ezistent, stabil = p= p= p= p= p= p= p= pungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasungile pt. plasmă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii mă sau perfuzii 

PPPPPPPPolipropilenaolipropilenaolipropilenaolipropilenaolipropilenaolipropilenaolipropilenaolipropilena

-------- uuuuuuuuşşor, ror, ror, ror, ror, ror, ror, ror, rezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stezistent, dur, stabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzuteabil la temperaturi scăzute,,,,,,,,

-------- la la la la la la la la confecconfecconfecconfecconfecconfecconfecconfecţţionarea recipienionarea recipienionarea recipienionarea recipienionarea recipienionarea recipienionarea recipienionarea recipienţţilorilorilorilorilorilorilorilor,,,,,,,, ce se pot sterilizace se pot sterilizace se pot sterilizace se pot sterilizace se pot sterilizace se pot sterilizace se pot sterilizace se pot steriliza

PPPPPPPPolitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena olitetrafluoretilena 

-- rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi  rezistentă la temperaturi îîîîîîîînalte nalte nalte nalte nalte nalte nalte nalte şşi inertă chimici inertă chimici inertă chimici inertă chimici inertă chimici inertă chimici inertă chimici inertă chimic, , , , , , , , 

-- folosită folosită folosită folosită folosită folosită folosită folosită, , , , , , , , îîîîîîîîn special, n special, n special, n special, n special, n special, n special, n special, pentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelorpentru garniturile flacoanelor........

CCCCCCCClorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil lorura de vinil 

--rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. rigid, cu friabilitate medie. 

-- se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), se cunosc diferite tipuri de PVC (moale sau dur), 

-- confecconfecconfecconfecconfecconfecconfecconfecţţionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor ionarea seringilor, cutiilor, foliilor şşi flacoanelori flacoanelori flacoanelori flacoanelori flacoanelori flacoanelori flacoanelori flacoanelor........
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Recipienti Recipienti Recipienti Recipienti Recipienti Recipienti Recipienti Recipienti 
din polipropilenădin polipropilenădin polipropilenădin polipropilenădin polipropilenădin polipropilenădin polipropilenădin polipropilenă........

Garnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenăGarnituri din politetrafluoretilenă....

Diferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinilDiferite ambalaje din clorură de vinil........

AmbalajAmbalajAmbalajAmbalajAmbalajAmbalajAmbalajAmbalaj din din din din din din din din polipolipolipolipolipolipolipolieeeeeeeetilenătilenătilenătilenătilenătilenătilenătilenă
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Sisteme de Sisteme de Sisteme de Sisteme de îîîînchidere si tipuri de recipientenchidere si tipuri de recipientenchidere si tipuri de recipientenchidere si tipuri de recipiente

ÎÎÎÎÎÎÎÎnchizătoareanchizătoareanchizătoareanchizătoareanchizătoareanchizătoareanchizătoareanchizătoarea (dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)(dopul, capacul)

parte a recipientului ce poate fi deschisă si parte a recipientului ce poate fi deschisă si parte a recipientului ce poate fi deschisă si parte a recipientului ce poate fi deschisă si îîîînchisănchisănchisănchisă, d, d, d, dar ar ar ar 
manipulată manipulată manipulată manipulată îîîîn asa fel pentru a facilita accesul la continut si n asa fel pentru a facilita accesul la continut si n asa fel pentru a facilita accesul la continut si n asa fel pentru a facilita accesul la continut si 
scoaterea lui. scoaterea lui. scoaterea lui. scoaterea lui. 
Recipientul si Recipientul si Recipientul si Recipientul si îîîînchizătoarea nu trebuie să interactioneze din nchizătoarea nu trebuie să interactioneze din nchizătoarea nu trebuie să interactioneze din nchizătoarea nu trebuie să interactioneze din 
punct de vedere fizic sau chimic cu continutul introdus punct de vedere fizic sau chimic cu continutul introdus punct de vedere fizic sau chimic cu continutul introdus punct de vedere fizic sau chimic cu continutul introdus îîîîn el,n el,n el,n el,    
să modifice concentratiasă modifice concentratiasă modifice concentratiasă modifice concentratia, calitatea sau puritatea preparatului , calitatea sau puritatea preparatului , calitatea sau puritatea preparatului , calitatea sau puritatea preparatului 
peste prevederile admise.peste prevederile admise.peste prevederile admise.peste prevederile admise.

Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de îîîîîîîînchiderenchiderenchiderenchiderenchiderenchiderenchiderenchidere
fabricate din: metal, cauciuc sau plastic (uneori sticla). fabricate din: metal, cauciuc sau plastic (uneori sticla). fabricate din: metal, cauciuc sau plastic (uneori sticla). fabricate din: metal, cauciuc sau plastic (uneori sticla). 

Etanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilorEtanseizarea recipientilor
rondele confectionate din diferite materiale laminate (hârtie rondele confectionate din diferite materiale laminate (hârtie rondele confectionate din diferite materiale laminate (hârtie rondele confectionate din diferite materiale laminate (hârtie 
acoperită cu acoperită cu acoperită cu acoperită cu PPPP....VVVV....CCCC., ., ., ., polietilenă etcpolietilenă etcpolietilenă etcpolietilenă etc.). .). .). .). 
Se cunosc de asemenea Se cunosc de asemenea Se cunosc de asemenea Se cunosc de asemenea îîîîîîîînchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurătornchiderile cu picurător pentru pentru pentru pentru 
flacoanele de solutii oftalmice, flacoanele de solutii oftalmice, flacoanele de solutii oftalmice, flacoanele de solutii oftalmice, """"""""dopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantădopurile de sigurantă"""""""" etc.etc.etc.etc.
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TTTTTTTTipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipienteipuri de recipiente

RRRRRRRRecipiente etanecipiente etanecipiente etanecipiente etanecipiente etanecipiente etanecipiente etanecipiente etanşşe sau e sau e sau e sau e sau e sau e sau e sau îîîîîîîînchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermetic

feresc conferesc conferesc conferesc conţinutul de orice acinutul de orice acinutul de orice acinutul de orice acţiune din exterior, de fenomenele iune din exterior, de fenomenele iune din exterior, de fenomenele iune din exterior, de fenomenele 
de eflorescende eflorescende eflorescende eflorescenţăăăă, delicvescen, delicvescen, delicvescen, delicvescenţăăăă, evaporare, evaporare, evaporare, evaporare
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RRRRRRRRecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine ecipiente bine îîîîîîîînchise nchise nchise nchise nchise nchise nchise nchise 

feresc conferesc conferesc conferesc conţinutul de influeninutul de influeninutul de influeninutul de influenţele ele ele ele 
exterioare exterioare exterioare exterioare şi de pierderi i de pierderi i de pierderi i de pierderi îîîîn n n n 
condicondicondicondiţii uzuale de manipulare, ii uzuale de manipulare, ii uzuale de manipulare, ii uzuale de manipulare, 
stocare stocare stocare stocare şi distribuirei distribuirei distribuirei distribuire....
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RRRRRRRRecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la luminăecipientele rezistente la lumină

feresc de efectele nedorite ale luminii, feresc de efectele nedorite ale luminii, feresc de efectele nedorite ale luminii, feresc de efectele nedorite ale luminii, 
datorită proprietădatorită proprietădatorită proprietădatorită proprietăţilor specifice (stiilor specifice (stiilor specifice (stiilor specifice (sticla cla cla cla 
coloratăcoloratăcoloratăcolorată) sau prin acoperirea cu ) sau prin acoperirea cu ) sau prin acoperirea cu ) sau prin acoperirea cu 
îîîînvelinvelinvelinvelişuri opace (vouri opace (vouri opace (vouri opace (vopsea, hârpsea, hârpsea, hârpsea, hârtie opacătie opacătie opacătie opacă))))
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RRecipiente cu o singură dozăecipiente cu o singură doză 

Destinate uzului, o singură 
dată, imediat după distrugerea 
ambalajului prin deschidere. 
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RRRRRRRRecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe dozeecipientele cu mai multe doze

permit scoaterea de porpermit scoaterea de porpermit scoaterea de porpermit scoaterea de porţiuni succesive din coniuni succesive din coniuni succesive din coniuni succesive din conţinut, inut, inut, inut, fără ca fără ca fără ca fără ca 
acest lucru să modifice concentraacest lucru să modifice concentraacest lucru să modifice concentraacest lucru să modifice concentraţia, calitatea ia, calitatea ia, calitatea ia, calitatea şi puritatea i puritatea i puritatea i puritatea 
preparatului sau a porpreparatului sau a porpreparatului sau a porpreparatului sau a porţiunilor rămase iunilor rămase iunilor rămase iunilor rămase (ex. filmele de (ex. filmele de (ex. filmele de (ex. filmele de 
antibiotice, supozitoarele, antiparazitarele etc.)antibiotice, supozitoarele, antiparazitarele etc.)antibiotice, supozitoarele, antiparazitarele etc.)antibiotice, supozitoarele, antiparazitarele etc.)
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Durata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservareDurata si modul de conservare

• Medicamentele se păstrează obligatoriu cu etichetele care Medicamentele se păstrează obligatoriu cu etichetele care Medicamentele se păstrează obligatoriu cu etichetele care Medicamentele se păstrează obligatoriu cu etichetele care 
poartă denumirea substanteipoartă denumirea substanteipoartă denumirea substanteipoartă denumirea substantei. . . . 

• Toxicele vor purta vignete cu Toxicele vor purta vignete cu Toxicele vor purta vignete cu Toxicele vor purta vignete cu "cap de mort""cap de mort""cap de mort""cap de mort""cap de mort""cap de mort""cap de mort""cap de mort" sau sau sau sau "toxic"."toxic"."toxic"."toxic"."toxic"."toxic"."toxic"."toxic".

• indicatii legate de modul de conservare sau utilizare: indicatii legate de modul de conservare sau utilizare: indicatii legate de modul de conservare sau utilizare: indicatii legate de modul de conservare sau utilizare: "a "a "a "a "a "a "a "a se se se se se se se se 
feri de luminăferi de luminăferi de luminăferi de luminăferi de luminăferi de luminăferi de luminăferi de lumină", ", ", ", ", ", ", ", "a "a "a "a "a "a "a "a se păstra la recese păstra la recese păstra la recese păstra la recese păstra la recese păstra la recese păstra la recese păstra la rece",",",",",",",", "a se agita "a se agita "a se agita "a se agita "a se agita "a se agita "a se agita "a se agita îîîîîîîînainte de nainte de nainte de nainte de nainte de nainte de nainte de nainte de 
îîîîîîîîntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", ntrebuintare", "uz extern"."uz extern"."uz extern"."uz extern"."uz extern"."uz extern"."uz extern"."uz extern".
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• Ambalajele o dată utilizate Ambalajele o dată utilizate Ambalajele o dată utilizate Ambalajele o dată utilizate nu se refolosescnu se refolosescnu se refolosescnu se refolosescnu se refolosescnu se refolosescnu se refolosescnu se refolosesc ci ci ci ci ci ci ci ci se aruncăse aruncăse aruncăse aruncăse aruncăse aruncăse aruncăse aruncă!!!!!!!!

• Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase Substantele medicamentoase = = = = timp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservaretimp limită de conservare. . . . 

• Durată variazăDurată variazăDurată variazăDurată variază, mergând de la , mergând de la , mergând de la , mergând de la câteva lunicâteva lunicâteva lunicâteva lunicâteva lunicâteva lunicâteva lunicâteva luni la la la la 10 ani.10 ani.10 ani.10 ani.10 ani.10 ani.10 ani.10 ani.

• O serie de substante se pot păstra si până la O serie de substante se pot păstra si până la O serie de substante se pot păstra si până la O serie de substante se pot păstra si până la 2020202020202020--------25 ani25 ani25 ani25 ani25 ani25 ani25 ani25 ani
(unele chiar nelimitat), (unele chiar nelimitat), (unele chiar nelimitat), (unele chiar nelimitat), durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai durată valabilă numai îîîîîîîîn cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazuln cazul când  când  când  când 
substantele medicamentoase sunt păstrate substantele medicamentoase sunt păstrate substantele medicamentoase sunt păstrate substantele medicamentoase sunt păstrate îîîîn conditii n conditii n conditii n conditii 
optimeoptimeoptimeoptime, c, c, c, conform cu normele prevăzute pentru fiecare onform cu normele prevăzute pentru fiecare onform cu normele prevăzute pentru fiecare onform cu normele prevăzute pentru fiecare îîîîn n n n 
parte.parte.parte.parte.
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Elemente ce influenElemente ce influenElemente ce influenElemente ce influenElemente ce influenElemente ce influenElemente ce influenElemente ce influențțeazăeazăeazăeazăeazăeazăeazăează
utilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinaleutilizarea produselor medicinale
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O importantă fundamentală o au problemele legate de O importantă fundamentală o au problemele legate de O importantă fundamentală o au problemele legate de O importantă fundamentală o au problemele legate de 
influenta pe care o influenta pe care o influenta pe care o influenta pe care o are forma farmaceuticăare forma farmaceuticăare forma farmaceuticăare forma farmaceutică asupra actiunii asupra actiunii asupra actiunii asupra actiunii 
substantelor active. substantelor active. substantelor active. substantelor active. 
ÎÎÎÎn ultima perioadăn ultima perioadăn ultima perioadăn ultima perioadă, s, s, s, studiul formulărilortudiul formulărilortudiul formulărilortudiul formulărilor, s, s, s, se acordă o e acordă o e acordă o e acordă o 
importantă crescândă notiunii deimportantă crescândă notiunii deimportantă crescândă notiunii deimportantă crescândă notiunii de::::

►► biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică biodisponibilitate biologică........

Aceasta e strâns legată de Aceasta e strâns legată de Aceasta e strâns legată de Aceasta e strâns legată de cunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilorcunoasterea transformărilor pe  pe  pe  pe 
care medicamentul le suferă care medicamentul le suferă care medicamentul le suferă care medicamentul le suferă îîîîn organism si este exprimată n organism si este exprimată n organism si este exprimată n organism si este exprimată îîîîn n n n 
procente după relatiaprocente după relatiaprocente după relatiaprocente după relatia::::

S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1
% disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = % disponibilitate = ----------------------------------------------------------------

S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2
unde:unde:

   S   S1 =1 = concentratia sanguină obtinută  concentratia sanguină obtinută îîn cazul preparatului testatn cazul preparatului testat
   S   S2 =2 = concentratia sanguină a unui preparat de referintă concentratia sanguină a unui preparat de referintă
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•• stiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilitestiinta care se ocupă cu studiul raporturilor stabilite dintre  dintre  dintre  dintre 
proprietătile fizice si chimice ale substantelor si active ale proprietătile fizice si chimice ale substantelor si active ale proprietătile fizice si chimice ale substantelor si active ale proprietătile fizice si chimice ale substantelor si active ale 
formelor galenice respective, precumformelor galenice respective, precumformelor galenice respective, precumformelor galenice respective, precum si efectele stabilite  si efectele stabilite  si efectele stabilite  si efectele stabilite 
după administraredupă administraredupă administraredupă administrare. . . . 

•• studiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologicestudiază variabilitatea actiunii farmacologice ca urmare a  ca urmare a  ca urmare a  ca urmare a 
formulării unui medicamentformulării unui medicamentformulării unui medicamentformulării unui medicament. . . . 

• formularea farmaceutică trebuie să aibă o formularea farmaceutică trebuie să aibă o formularea farmaceutică trebuie să aibă o formularea farmaceutică trebuie să aibă o viteză de viteză de viteză de viteză de viteză de viteză de viteză de viteză de 
actiune determinatăactiune determinatăactiune determinatăactiune determinatăactiune determinatăactiune determinatăactiune determinatăactiune determinată,,,,,,,, previzibilă si  previzibilă si  previzibilă si  previzibilă si îîîîn functie de n functie de n functie de n functie de 
variabilitatea răspunsului individualvariabilitatea răspunsului individualvariabilitatea răspunsului individualvariabilitatea răspunsului individual. . . . 

• Necesitatea studiului influentei formei si tehnicii Necesitatea studiului influentei formei si tehnicii Necesitatea studiului influentei formei si tehnicii Necesitatea studiului influentei formei si tehnicii 
farmaceutice asupra eficacitătii medicamentelorfarmaceutice asupra eficacitătii medicamentelorfarmaceutice asupra eficacitătii medicamentelorfarmaceutice asupra eficacitătii medicamentelor....

BiofarmaciaBiofarmacia
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Datorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmacieiDatorită biofarmaciei,,,,,,,,

producătorii de medicamente stabilesc forma producătorii de medicamente stabilesc forma producătorii de medicamente stabilesc forma producătorii de medicamente stabilesc forma 
farmaceutică farmaceutică farmaceutică farmaceutică cea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivităcea mai potrivită administrării administrării administrării administrării, care , care , care , care 
corespunde: corespunde: corespunde: corespunde: 

- nu doar dpdv medical nu doar dpdv medical nu doar dpdv medical nu doar dpdv medical ((((îîîîn ceea ce priveste calea de n ceea ce priveste calea de n ceea ce priveste calea de n ceea ce priveste calea de 
administrare si divizare administrare si divizare administrare si divizare administrare si divizare îîîîn doze),n doze),n doze),n doze), ci ci ci ci 

- ci ci ci ci și al activitătii biologicei al activitătii biologicei al activitătii biologicei al activitătii biologice, , , , îîîîn functie de o serie de n functie de o serie de n functie de o serie de n functie de o serie de 
parametri individuali parametri individuali parametri individuali parametri individuali (vârs(vârs(vârs(vârstătătătă, s, s, s, sex, sex, sex, sex, stare de boalătare de boalătare de boalătare de boală, cale , cale , cale , cale 
de administrare etc.).de administrare etc.).de administrare etc.).de administrare etc.).
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Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării Influenta formulării 
asupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeuticasupra răspunsului terapeutic

Răspunsul terapeuticRăspunsul terapeuticRăspunsul terapeuticRăspunsul terapeutic al unui medicament al unui medicament al unui medicament al unui medicament depinde de forma depinde de forma depinde de forma depinde de forma depinde de forma depinde de forma depinde de forma depinde de forma 
sa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceuticăsa farmaceutică si de o sumă de  si de o sumă de  si de o sumă de  si de o sumă de parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.parametri fiziologici.

ÎÎÎÎn studiul unui medicament se fac n studiul unui medicament se fac n studiul unui medicament se fac n studiul unui medicament se fac multemultemultemulte testetestetesteteste in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.

Cel mai important este Cel mai important este Cel mai important este Cel mai important este viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare,viteza de dizolvare, deoarece aceasta  deoarece aceasta  deoarece aceasta  deoarece aceasta 
determină determină determină determină viteza de absorbtieviteza de absorbtieviteza de absorbtieviteza de absorbtie. . . . 

Acestea sunt coroborate si cu Acestea sunt coroborate si cu Acestea sunt coroborate si cu Acestea sunt coroborate si cu testările testările testările testările in vivo.in vivo.in vivo.in vivo.in vivo.in vivo.in vivo.in vivo.
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Pe baza urmăririi Pe baza urmăririi Pe baza urmăririi Pe baza urmăririi concentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicamentconcentratiei unui medicament îîîîn n n n 
sângesângesângesânge sau sau sau sau urinăurinăurinăurinăurinăurinăurinăurină se pot determina:se pot determina:se pot determina:se pot determina:

•• constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;constanta de dizolvare ;

•• constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;constanta de absorbtie ;

•• timpul de timpul de timpul de timpul de timpul de timpul de timpul de timpul de îîîîîîîînjumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic njumătătire biologic ;;;;;;;;

•• constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;constanta de eliminare ;

•• alti parametri,alti parametri,alti parametri,alti parametri,alti parametri,alti parametri,alti parametri,alti parametri, prinprinprinprinprinprinprinprin ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.ecuatii sau metode grafice.
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Disponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologicăDisponibilitatea biologică

---- creste creste creste creste direct proportionaldirect proportionaldirect proportionaldirect proportionaldirect proportionaldirect proportionaldirect proportionaldirect proportional cu cu cu cu viteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvareviteza de dizolvare,,,,,,,,    

---- fiecare tip de formă farmaceutică are  fiecare tip de formă farmaceutică are  fiecare tip de formă farmaceutică are  fiecare tip de formă farmaceutică are comportament comportament comportament comportament comportament comportament comportament comportament 
propriupropriupropriupropriupropriupropriupropriupropriu (ex, preparatele orale (ex, preparatele orale (ex, preparatele orale (ex, preparatele orale îîîîsi cresc disponibilitatea si cresc disponibilitatea si cresc disponibilitatea si cresc disponibilitatea 
biologică de la drajeuri la solutiile apoasebiologică de la drajeuri la solutiile apoasebiologică de la drajeuri la solutiile apoasebiologică de la drajeuri la solutiile apoase).).).).

ÎÎÎÎn testare se iau n testare se iau n testare se iau n testare se iau îîîîn considerare: n considerare: n considerare: n considerare: 

-- bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si bioechivalenta si 

-- rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.rezultatele clinice ale tratamentului.
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BioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalenta
Bioechivalenta medicamentelor este un termen relativ, care Bioechivalenta medicamentelor este un termen relativ, care Bioechivalenta medicamentelor este un termen relativ, care Bioechivalenta medicamentelor este un termen relativ, care 
compară un medicament cu altul sau cu un ansamblu de compară un medicament cu altul sau cu un ansamblu de compară un medicament cu altul sau cu un ansamblu de compară un medicament cu altul sau cu un ansamblu de 
conditii de calitate prestabilite, dintre care:conditii de calitate prestabilite, dintre care:conditii de calitate prestabilite, dintre care:conditii de calitate prestabilite, dintre care:

Bioechivalenta chimică Bioechivalenta chimică Bioechivalenta chimică Bioechivalenta chimică 
indică cantitatea de substantă activă din două sau mai multe indică cantitatea de substantă activă din două sau mai multe indică cantitatea de substantă activă din două sau mai multe indică cantitatea de substantă activă din două sau mai multe 
preparate;preparate;preparate;preparate;

Bioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinicăBioechivalenta clinică
arată că două preparate care contin aceeasi substantă activă arată că două preparate care contin aceeasi substantă activă arată că două preparate care contin aceeasi substantă activă arată că două preparate care contin aceeasi substantă activă 
dau răspunsuri identicedau răspunsuri identicedau răspunsuri identicedau răspunsuri identice, , , , măsurate printrmăsurate printrmăsurate printrmăsurate printr----un răspuns un răspuns un răspuns un răspuns 
farmacologic sau apreciat prin controlul unui simptom sau al farmacologic sau apreciat prin controlul unui simptom sau al farmacologic sau apreciat prin controlul unui simptom sau al farmacologic sau apreciat prin controlul unui simptom sau al 
unei boli;unei boli;unei boli;unei boli;

Bioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeuticăBioechivalenta terapeutică
indică faptul că două medicamente diferite din punct de indică faptul că două medicamente diferite din punct de indică faptul că două medicamente diferite din punct de indică faptul că două medicamente diferite din punct de 
vedere structural, pot da acelasi rezultat clinic;vedere structural, pot da acelasi rezultat clinic;vedere structural, pot da acelasi rezultat clinic;vedere structural, pot da acelasi rezultat clinic;
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indică faptul căindică faptul căindică faptul căindică faptul căindică faptul căindică faptul căindică faptul căindică faptul că: : : : : : : : 

două preparatedouă preparatedouă preparatedouă preparatedouă preparatedouă preparatedouă preparatedouă preparate ce contin ce contin ce contin ce contin ce contin ce contin ce contin ce contin aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă aceeasi substantă 
medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă medicamentoasă îîîîîîîîn cantităti egalen cantităti egalen cantităti egalen cantităti egalen cantităti egalen cantităti egalen cantităti egalen cantităti egale permit trecerea permit trecerea permit trecerea permit trecerea permit trecerea permit trecerea permit trecerea permit trecerea îîîîîîîîn n n n n n n n 
circulatia generalăcirculatia generalăcirculatia generalăcirculatia generalăcirculatia generalăcirculatia generalăcirculatia generalăcirculatia generală, c, c, c, c, c, c, c, cu aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a u aceeasi viteză relativă a 
substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii substantei active, realizând aceleasi concentratii 
sanguine.sanguine.sanguine.sanguine.sanguine.sanguine.sanguine.sanguine.

BioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalentaBioechivalenta
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•• alegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimicealegerea stării chimice: : : : : : : : acid, baacid, baacid, baacid, bazăzăzăză, sare, eter, ester, sare, eter, ester, sare, eter, ester, sare, eter, ester etc.etc.etc.etc.

•• alegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizicealegerea stării fizice:::::::: amorfăamorfăamorfăamorfă, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalină, p, p, p, polimorfăolimorfăolimorfăolimorfă, , , , 
hidratatăhidratatăhidratatăhidratată, dimensiunea particulelor;, dimensiunea particulelor;, dimensiunea particulelor;, dimensiunea particulelor;

•• alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice:alegerea formei farmaceutice: lichidălichidălichidălichidălichidălichidălichidălichidă, m, m, m, m, m, m, m, moale, soloale, soloale, soloale, soloale, soloale, soloale, soloale, solidăidăidăidăidăidăidăidă;;;;;;;;

•• alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: alegerea adjuvantilor: solventi, diluanti, aglutinanti, solventi, diluanti, aglutinanti, solventi, diluanti, aglutinanti, solventi, diluanti, aglutinanti, 
dezagreganti, antioxidanti, antiseptice etc.dezagreganti, antioxidanti, antiseptice etc.dezagreganti, antioxidanti, antiseptice etc.dezagreganti, antioxidanti, antiseptice etc.

•• alegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceuticealegerea unei tehnici farmaceutice potrivite.potrivite.potrivite.potrivite.

Din punct de vedere biofarmaceutic intereseazăDin punct de vedere biofarmaceutic interesează::
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Substanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasăSubstanta medicamentoasă

Pe lângă conditiile Pe lângă conditiile Pe lângă conditiile Pe lângă conditiile prezentateprezentateprezentateprezentate îîîîn F.R. la capitolelen F.R. la capitolelen F.R. la capitolelen F.R. la capitolele::::
""""""""IdentificareIdentificareIdentificareIdentificareIdentificareIdentificareIdentificareIdentificare", "", "", "", "", "", "", "", "PuritatePuritatePuritatePuritatePuritatePuritatePuritatePuritate", "", "", "", "", "", "", "", "DozareDozareDozareDozareDozareDozareDozareDozare", "", "", "", "", "", "", "", "StabilitateStabilitateStabilitateStabilitateStabilitateStabilitateStabilitateStabilitate", "", "", "", "", "", "", "", "StandardeStandardeStandardeStandardeStandardeStandardeStandardeStandarde", ", ", ", 
se mai impune si studierea unor parametri cum sunt:se mai impune si studierea unor parametri cum sunt:se mai impune si studierea unor parametri cum sunt:se mai impune si studierea unor parametri cum sunt:

PolimorfismulPolimorfismulPolimorfismulPolimorfismulPolimorfismulPolimorfismulPolimorfismulPolimorfismul
Proprietatea unei substante de a Proprietatea unei substante de a Proprietatea unei substante de a Proprietatea unei substante de a cristaliza cristaliza cristaliza cristaliza îîîîn mod diferitn mod diferitn mod diferitn mod diferit, , , , 
polimorfii unei substante având proprietăti chimice identicepolimorfii unei substante având proprietăti chimice identicepolimorfii unei substante având proprietăti chimice identicepolimorfii unei substante având proprietăti chimice identice, , , , 
dar cele fizice diferite.dar cele fizice diferite.dar cele fizice diferite.dar cele fizice diferite.
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Polimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalinPolimorfismul cristalin
Capacitatea pe care o au multe substante de a cristaliza Capacitatea pe care o au multe substante de a cristaliza Capacitatea pe care o au multe substante de a cristaliza Capacitatea pe care o au multe substante de a cristaliza îîîîn două n două n două n două 
sau mai multe forme cristaline cu un aranjament spatial diferit.sau mai multe forme cristaline cu un aranjament spatial diferit.sau mai multe forme cristaline cu un aranjament spatial diferit.sau mai multe forme cristaline cu un aranjament spatial diferit.

Substantele amorfe au particule de dimensiuni reduse si se pot Substantele amorfe au particule de dimensiuni reduse si se pot Substantele amorfe au particule de dimensiuni reduse si se pot Substantele amorfe au particule de dimensiuni reduse si se pot 
găsi fie sub formă anhidrăgăsi fie sub formă anhidrăgăsi fie sub formă anhidrăgăsi fie sub formă anhidră, f, f, f, fie având molecule de apă de ie având molecule de apă de ie având molecule de apă de ie având molecule de apă de 
cristalizare. cristalizare. cristalizare. cristalizare. 

De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu, substantele anhidre ale cofeinei si teofilinei au  substantele anhidre ale cofeinei si teofilinei au  substantele anhidre ale cofeinei si teofilinei au  substantele anhidre ale cofeinei si teofilinei au 
viteză de dizolvare mai mare decât formele cristalineviteză de dizolvare mai mare decât formele cristalineviteză de dizolvare mai mare decât formele cristalineviteză de dizolvare mai mare decât formele cristaline....

La aceasta contribuieLa aceasta contribuieLa aceasta contribuieLa aceasta contribuie::::
•• gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, gradul de solubilitate, 
•• duritatea duritatea duritatea duritatea duritatea duritatea duritatea duritatea, c, c, c, c, c, c, c, configuratia, onfiguratia, onfiguratia, onfiguratia, onfiguratia, onfiguratia, onfiguratia, onfiguratia, 
•• dimensiunile dimensiunile dimensiunile dimensiunile dimensiunile dimensiunile dimensiunile dimensiunile, , , , , , , , 
•• proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc proprietătile optice si electrice etc. diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, . diferite de la un polimorf la altul, 
•• modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică modificând disponibilitatea biologică........
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ExempleExempleExempleExempleExempleExempleExempleExemple::::::::

Acetatul de hidrocortizon poate existAcetatul de hidrocortizon poate existAcetatul de hidrocortizon poate existAcetatul de hidrocortizon poate exista a a a sub cinci forme sub cinci forme sub cinci forme sub cinci forme 
cristaline diferitecristaline diferitecristaline diferitecristaline diferite,,,, fiecare cu disponibilitate biologică proprie fiecare cu disponibilitate biologică proprie fiecare cu disponibilitate biologică proprie fiecare cu disponibilitate biologică proprie; ; ; ; 

CCCCCCCCloramenicolul,loramenicolul,loramenicolul,loramenicolul,loramenicolul,loramenicolul,loramenicolul,loramenicolul, sub formele sale sub formele sale sub formele sale sub formele sale palmitat palmitat palmitat palmitat palmitat palmitat palmitat palmitat şşi stearati stearati stearati stearati stearati stearati stearati stearat,,,,,,,, există  există  există  există 
sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe:sub trei forme polimorfe: două cristaline  două cristaline  două cristaline  două cristaline şi una amorfăi una amorfăi una amorfăi una amorfă, c, c, c, cea ea ea ea 
mai activă fiind cea demai activă fiind cea demai activă fiind cea demai activă fiind cea de----a doua formă cristalinăa doua formă cristalinăa doua formă cristalinăa doua formă cristalină, de altfel cea , de altfel cea , de altfel cea , de altfel cea 
mai mai mai mai îîîîntâlnită dintre esterii de cloramfenicolntâlnită dintre esterii de cloramfenicolntâlnită dintre esterii de cloramfenicolntâlnită dintre esterii de cloramfenicol. . . . 

AAAAlte substanlte substanlte substanlte substanţe utilizate curente utilizate curente utilizate curente utilizate curent ((((ex. ex. ex. ex. ac. acetil salicilic, ac. acetil salicilic, ac. acetil salicilic, ac. acetil salicilic, 
barbiturice, corticoizi, sulfatiazol, derivabarbiturice, corticoizi, sulfatiazol, derivabarbiturice, corticoizi, sulfatiazol, derivabarbiturice, corticoizi, sulfatiazol, derivaţi steroidici etc.) se i steroidici etc.) se i steroidici etc.) se i steroidici etc.) se 
îîîîntâlnesc sub două sau mai multe forme cristalinentâlnesc sub două sau mai multe forme cristalinentâlnesc sub două sau mai multe forme cristalinentâlnesc sub două sau mai multe forme cristaline, fiecare cu , fiecare cu , fiecare cu , fiecare cu 
viteză diferită de dizolvare proprieviteză diferită de dizolvare proprieviteză diferită de dizolvare proprieviteză diferită de dizolvare proprie,,,, deci cu absorbdeci cu absorbdeci cu absorbdeci cu absorbţie diferităie diferităie diferităie diferită
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Desemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilor se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I se face cu cifre romane (cifra I 
corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari corespunzând formei cele mai stabile) sau cu litere mari 
(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).(ordinea fiind cea a descoperirii).

FormeleFormeleFormeleFormele termodinamic instabiletermodinamic instabiletermodinamic instabiletermodinamic instabile mai sunt denumite simai sunt denumite simai sunt denumite simai sunt denumite si
metastabile.metastabile.metastabile.metastabile.metastabile.metastabile.metastabile.metastabile.

Polimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabiliPolimorfii metastabili sunt preferati, deoarece folosirea unor sunt preferati, deoarece folosirea unor sunt preferati, deoarece folosirea unor sunt preferati, deoarece folosirea unor 
forme cu solubilitate si energie mai mare constituie un forme cu solubilitate si energie mai mare constituie un forme cu solubilitate si energie mai mare constituie un forme cu solubilitate si energie mai mare constituie un 
avantaj. avantaj. avantaj. avantaj. 

De exempluDe exempluDe exempluDe exempluDe exempluDe exempluDe exempluDe exemplu::::::::
novobiocinanovobiocinanovobiocinanovobiocina ( ( ( (forma amorfăforma amorfăforma amorfăforma amorfă, a, a, a, acidăcidăcidăcidă) nu se poate prelucra ) nu se poate prelucra ) nu se poate prelucra ) nu se poate prelucra îîîîn n n n 
suspensii, deoarece suspensii, deoarece suspensii, deoarece suspensii, deoarece îîîîn mai putin de sase luni la temperatura n mai putin de sase luni la temperatura n mai putin de sase luni la temperatura n mai putin de sase luni la temperatura 
camerei se transformă camerei se transformă camerei se transformă camerei se transformă îîîîn formn formn formn formaaaa cristalizată cristalizată cristalizată cristalizată



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

Mărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelor

Pentru unele substante cu solubilitate redusă mărimea Pentru unele substante cu solubilitate redusă mărimea Pentru unele substante cu solubilitate redusă mărimea Pentru unele substante cu solubilitate redusă mărimea 
particulelor conditionează absorbtia digestivăparticulelor conditionează absorbtia digestivăparticulelor conditionează absorbtia digestivăparticulelor conditionează absorbtia digestivă, d, d, d, deci, eci, eci, eci, 
eficacitatea terapeutică eficacitatea terapeutică eficacitatea terapeutică eficacitatea terapeutică (direct (direct (direct (direct proportională cu logaritmul proportională cu logaritmul proportională cu logaritmul proportională cu logaritmul 
suprafetei specifice a particulei). suprafetei specifice a particulei). suprafetei specifice a particulei). suprafetei specifice a particulei). 

De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:
particulele de griseofulina (fin pulverizate), de sulf, derivatiparticulele de griseofulina (fin pulverizate), de sulf, derivatiparticulele de griseofulina (fin pulverizate), de sulf, derivatiparticulele de griseofulina (fin pulverizate), de sulf, derivatii i i i 
de cortizon (pde cortizon (pde cortizon (pde cortizon (prednisolon, medroxiprrednisolon, medroxiprrednisolon, medroxiprrednisolon, medroxiprogesteron), sulfadiaogesteron), sulfadiaogesteron), sulfadiaogesteron), sulfadiazină zină zină zină 
si barbituricele. si barbituricele. si barbituricele. si barbituricele. 

Uneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizareaUneori se impune utilizarea unor particule cu mărimi  unor particule cu mărimi  unor particule cu mărimi  unor particule cu mărimi 
diferite diferite diferite diferite îîîîn scopul atingerii activitătii optime n scopul atingerii activitătii optime n scopul atingerii activitătii optime n scopul atingerii activitătii optime (efecte (efecte (efecte (efecte 
secundare reduse, eliminarea intolerantei, efect maxim). secundare reduse, eliminarea intolerantei, efect maxim). secundare reduse, eliminarea intolerantei, efect maxim). secundare reduse, eliminarea intolerantei, efect maxim). 
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Mărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelorMărimea particulelor::::

influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se influentează direct activitatea medicamentelor care se 
administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii administrează parenteral sub formă de suspensii (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. 
penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). penicilinele, esterii testosteronului). 

mmmmmmmmărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelorărimea particulelor, , , , , , , , îîîîîîîîn aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri,n aceste cazuri, este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă  este cuprinsă îîîîîîîîntrentrentrentrentrentrentrentre
11111111--------20 20 20 20 20 20 20 20 µµµµµµµµmmmmmmmm si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) si sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte fin) 
compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).compuse din particule foarte mici (monoparticule).

ssssssss--------a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi a constatat că tolerabilitatea unui medicament poate fi 
strâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelorstrâns legată si ea de mărimea particulelor. . . . . . . . 
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Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive Unele substante antiseptice si antihelmintice digestive 
pentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completăpentru a avea o actiune completă nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve nu trebuie să se dizolve 
rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid, de aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt dede aceea, particulele cele mai eficace sunt de
100100100100100100100100µµµµµµµµm m m m m m m m (Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).(Leucuta, 1975).

Stabilirea Stabilirea Stabilirea Stabilirea Stabilirea Stabilirea Stabilirea Stabilirea dimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelordimensiunilor particulelor trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină  trebuie să tină 
seama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceuticăseama nu numai de aspectele de tehnică farmaceutică, ci , ci , ci , ci , ci , ci , ci , ci 
si de si de si de si de si de si de si de si de implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. implicatiile de ordin farmacologic. 



Prof. Dr. Romeo T. Cristina

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:

Prezentarea ordonanPrezentarea ordonanțței medicale va face obiectul ei medicale va face obiectul 
altui curs SNEC. Cei interesaaltui curs SNEC. Cei interesațți de acest topic pot vizita i de acest topic pot vizita 
linkul:linkul:

http://www.veterinarypharmacon.com/docs/545-Ghid-Cap.5.pdf
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Vă multumescVă multumescVă multumescVă multumescVă multumescVă multumescVă multumescVă multumesc pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru atentie!atentie!atentie!atentie!atentie!atentie!atentie!atentie!


