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c) Oznaczenie odpowiedzi nastçpuje przez zamazanie olówkiem 2B lub 3B calej powierzchni
prostok*ta wybranej pi-zez Ciebie odpowiedzi. Pamictaj, ze od poprawnoci zamazania pola w du±ej
mierze zalezy poprawnoó odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przyklady poprawnego
zamazywania pola mozesz zobaczyó powyzej.
d) Proponujemy, aby w czasie rozwizywania testu najpierw zaznaczaó odpowied± delikatn kropka.
Gdy przekonasz sic, ze dobrze wybrala/et, zakreslisz silnie cale pole. Jeeli chcesz zmienió odpowied,
wyma± gumk owe wczeniejsze zaznaczenie i wprowad± nowa., zgodn ze swoja, wiedza., wlaciw
odpowied. Gdy upewnisz sic, e kartc z odpowiedziami wypelnila/e poprawnie, zama starannie
prostokty.
Niedopuszczalne jest zniszczenie karty, jej uszkodzenie (zalamanie, zagiçcie) zarysowanie brzegu
karty, gdy mote to by przyczynq ziego jej odczytu.
e) Wybieraj zawsze tylko jednq odpowied. Zakrelenie wiccej niz jednej odpowiedzi powoduje jej
niezaliczenie.
f) Na caly egzamm masz I godzinç. Jeeli nie bçdziesz traciá czasu na prózno, na pewno zdaysz
odpowiedzieô.
g) Jezeli ukoñczysz rozwizywanie zadañ wczeniej, moesz oddaó karty odpowiedzi
Pt-zewodniczkcemu Komisji i opució salc. Wraz z kartami odpowiedzi zwracasz równie± broszurkç
z zadaniami, która jest drukiem cislego zarachowania.
h) Porozumiewanie sic z sasiadami oraz korzystanie zjakichkolwiek matenalów pomocniczych pociqga
za sob dyskwalifikacjç i ocenç niedostateczn z egzaminu.

Twój zestaw zadañ testowych zostal oznaczonyjako WERSJA I. W zwiazku z tym przypominamy Ci, e
TwOj numer karty winien byó nienarzvstv. DIa potwierdzenia tego, ze rozwützujesz wersjç I w wierszu 7
górnei czeci karty zakrelono pole z cyfr 1. Prawidlowe zaznaczenie wida na rysunku niej
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Nr 1. Wedlug aktuanie obowizujqcych wymogOw farmakopealnych, Aqua ad
iniectablle otrzymywana jest metoda
A. destylacji.
B. destyIacj lub wymiany jonowej.
C. destylacji lub odwrOconej osmozy.
D. destylacji, wymiany jonowej ub odwrôconej osmozy.
E. destylacji, wymiany jonowej, odwrOconej osmozy lub metodami alternatywnymi
jak np. ultrafiltracja.
Nr 2. Stenie rortworu glicerolu zgodnie z obowizujc aktualnie Farmakope
Poisk IX wynosi:
A. 83%.
C. 86%.
D. 88%.
B. 85%.
E. 96%.
Nr 3. W technologii postaci leku glicerol moze byá stosowany jako rozpuszczalnik
w ekach do u±ytku:
1) zewnçtrznego;
2) wewntrznego;
3) pozajelitowego.
Prawidowa odpowied± to:
D. 1,3.
E. wszystkie wymienione.
A. tylko 1. B. tylko 2.
C. 1,2.
Nr 4. Cyklodekstrynyjako nothiki Ieków stosowane sw celu:
1) poprawy rozpuszczaInoci substancji Ieczniczej;
2) poprawy trwaoci substancji Ieczniczej;
3) rozdzielenia niezgodnych substancji Ieczniczych;
4) poprawy przenikania substancji Ieczniczej i w konsekwencji poprawy
biodostpnoci;
5) ograniczenia dziatania dra2niqpego substancji Ieczniczej.
Prawidowa odpowiedi to:
C. 1,3,4,5.
D. 1,2,4.
E.wszystkiewymienione.
A. 1,2,5.
B. 1,2,4,5.
Nr 5. SporOd wymienionych polimerów w obni2onej temperaturze Iepiej
rozpuszcza si:
D. skrobia ziemniaczana.
A. karboksymetyloceluloza.
E. alginian sodu.
B. metyloceluloza.
C. karbomer.
Nr 6. W maciach epidermalnych (zapewniajqcych dziafanie w warstwach
rogowych naskOrka) jako substancje czynne stosowane sq
1) klotrimazol;
2) cNorheksydyna;
3) tlenek cynku;
4) kwas salicylowy;
5) hydrokortyzon.
Prawidowa odpowied± to:
A. wszystkie wymienione.
B. 1,2,3,4.
C. 3,4,5.
D. 3,4.
E. 1,2.
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Nr 7. Do zzelowania rortworu karbomeru konieczne jest:
A. dodanie elektrolitOw.
B. zakwaszenie rortworu.
C. alkalizacja rortworu.

D. ozibienie rortworu.
E. ogrzanie rortworu.

Nr 8. Bronopol jest wykorzystywany w technologil postaci leku jako:
A. zwiqzek zwikszajapy Iepkoé.
B. promotor wchaniania.
C. solubilizator.

0. rodek konserwujcy.
E. przeciwutleniacz.

Nr 9. Wspoczynnik wyparcia (f) okreIa iIoé podo±a (oleju kakaowego) w
gramach odpowiadajqp objçtoci 1 g danej substancji. Je2eli w tabeli nie podano
wspoczynnika wyparcia dia danej substancji Ieczniczej, przyjmuje si wOwczas
redni wspóczynnik wyparcia, tj.:
E. 1,0.
B. 0,7.
C. 0,75.
D. 0,8.
A. 0,5.

Nr 10. Rozpuszczaniki odpowiednie do podania do przewodu suchowego,
niewywierajce szkodliwego cithienia na bonç bçbenkowqto:
2) glikole;
3) oleje fluste.
1) woda;
Prawidowa odpowied± to:
C. 1,3.
D. 2,3.
E. wszystkie wymienione.
A. tylko 1.
B. 1,2.

Nr 11. Preparatami otrzymywanymi z roIin wie2ych s:
1) soki stabilizowane;
3) wyciagi;
4) alkoholatury stabilizowane (intrakty).
2) nalewki;
Prawidowa odpowied± to:
A. wszystkie wymienione. B. 1,2,3. C. 1,3.
D. 1,4.
E. tylko 1.

Nr 12. Farmakopealny ,,syrop prosty" zawiera:
A. 66% cukru. B. 65% cukru. C. 64% cukru. 0. 46% cukru. E. 45% cukru.

Nr 13. Emulsje submikronowe to postaá leku:
1) bçdca biozgodn emuIsj 01w;
2) bdca biozgodn emuIsjawIo;
3) w której wieIkoô kropli fazy olejowej jest poni±ej 1 pm;
4) ktOra mote bye podawana pozajelitowo, w tym doyInie;
5) ktOra umollwia popraw rozpuszczaInoci substancji Ieczniczych.
Prawidtowa odpowied± to:
A. 1,34,5.
B. 2,3,4,5.
C. 2,3,5.
D. 1,3,5.
E. 3,5.

Nr 14. Preparat Zoladex LA zawierajqpy octan gosereliny zapewnia przecMuzone
(trzymiesiczne) uwalnianie substancji czynnej. PostaC leku, w której wystpuje to:
A. mikrosfery.
0. mikrokapsuki.
B. mikroemulsja.
E. implant.
C. emulsja submikronowa.
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Nr 15. Mikrosfery to nowoczesna postaó leku, ktOra:
1) zapewnia przedu±one dziaanie substancji leczniczej do nawet trzech
miesicy;
2) stosowana jest w postaci wstrzyknió s.c., i.m.;
3) mo±e byá podawana donaczyniowo w celu chemoembolizacji naczynia
krwionothego w tkance nowotworowej;
4) umoliwia popraw rozpuszczalnoci substancji leczniczych;
5) wytworzona jest z u2yciem biozgodnych i biodegradowalnych
polimerów.
Prawidowa odpowied± to:
A.wszystkiewymienione. B. 1,2,4,5.
C. 1,2,3,5.
D. 1,4,5.
E. 1,5.
Nr 16. Do tworzenia matrycy tabletek szkieletowych wykorzystywane s
nastpujqpe substancje:
1) hypromeloza;
2) etyloceluloza; 3) zelatyna;
4) octan celulozy.
Prawidowa odpowied± to:
B. 1,2,4.
C. 1,2,3.
D. 2,3.
E. 2,4.
A. wszystkie wymienione.
Nr 17. Wedug aktualnie obowiazujcych wymogów farmakopealnych, kapsuki
skrobiowe otrzymywane s z:
A. mki ry2owej.
B. mki ziemniaczanej.
C. majd kukurydzianej.

D. mki pszenicznej.
E. Farmakopea Polska IX nie podaje skadu kapsuek
skrobiowych.

Nr 18. Inhalatorem, który nie wymaga koordynacji wdech-uwolnienie dawki leku,
ktOry charakteryzuje si mniejsz iloci btdOw popethianych podczas inhalacji w
porównaniu z innymi inhalatorami oraz który wymaga relatywnie niskiego wysilku
oddechowego u pacjenta jest:
A. turbuhaler.
D. aerolizer.
E. wszystkie wymienione.
B. disk.
C. inhalator cithieniowy pMDI.
Nr 19. KtOre z poni±szych stwierdzeñ sq, prawdziwe?
1) euteksja jest wykorzystywana w technologii farmaceutycznej;
2) euteksja jest synonimem higroskopijnoci;
3) wystapienie euteksji uatwia przygotowanie dzielonych proszkôw
zozonych;
4) szybkoó wchaniania substancji leczniczych przez skOr wzrasta wraz
z rosnca temperatur topnienia substancji;
5) w lecznictwie s stosowane mieszaniny eutektyczne miejscowo
dziaajcych anestetykOw.
Prawidlowa odpowied± to:

A. 1,3.

B. 1,5.

C. 2,4.

0. 2,5.

E. 3,5.
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Nr 20. W celu zwikszenia Iepkoci wodnych kropli ocznych stosowane s
poni2ej wymienione zwizki z wviatkiem:
A. alkoholu poliwinylowego.
D. hypromelozy.
B. etylocelulozy.
E. metylocelulozy.
C. hydroksyetylocelulozy.

Nr 21. Do korekty cinienia osmotycznego rortworów elektrolitowych
podawanych we wiewach kroplowych u2ywane sq:
D. glukoza, chiorek sodu.
A. marinitol, sorbitol.
E. wszystkie wymieriione substaricje.
B. marinitol, chiorek sodu.
C. sorbitol, chiorek sodu.
Nr 22. Wska prawdziwe stwierdzenia charakteryzujce emuIsj lluszczow . do
podawania pozajelitowego:
1) jest emuIsjtypu w/o;
2) jest emu!sj submikronowq
3) na1e2y j . podawaô przez ffltry mikrobiologiczne;
4) mo±e byô wykorzystywana jako nonik eku;
5) zawiera rodki konserwujce.
Prawidlowa odpowied± to:
A. 1,4.

B. 2,3.

C. 2,4.

0. 3,4.

E. 1,5.

Nr 23. Która z wymienionych substancji Ieczniczych wchodzi w skad lakieru do
paznokci stosowanego w Ieczeniu grzybicy ptytek paznokciowych?
A. amorolfina. B. amfoterycyria. C. kiotrymazol. D. ketokonazol. E. nystatyna.

Nr 24. Tabletki uIegajce szybkiemu rozpadowi w jamie ustnej otrzymywane s:
1) metod IiofiIizacji;
2) metodtopIiwej dyspersji;
3) w wyniku bezporedniego tabletkowania;
4) metod kompleksowania;
5) metodq. inkorporowania w noniku lipofilowym.
Prawidlowa odpowied± to:
A. 1,5.

B. 2,5.

C. 1,3.

0.2,4.

E. 4,5.

Nr 25. Lipuro w nazwie handlowej produktu Ieczniczego oznacza:
A. zastosowanie emulsji tuszczowej jako nonika substancji Ieczniczej.
B. ek powodujcy hiperchoIesteroIemi.
C. lek obniajcy poziom cholesterolu.
0. lipopolisacharyd.
E. Iiposomowq postaô leku.

Nr 26. Metodwykorzystywanw testach owulacyjnych do uytku domowego
jest oznaczenie poziomu:
A. 17 13-estradiolu.
B. hormonu folikulotropowego (FSH).
C. hormonu luteinizuj .cego (LH).

0. progesteronu.
E. testosteronu.
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Nr 27. W Ieczeniu bôlu przewIekego u pacjentów z chorob nowotworow
opioldy powiriny byá podawane w postaci:
1) systemu transdermalnego;
2) tabletki podjzykowej;
3) tabletki powekanej o przedu±onym dziaaniu;
4) lamelki podpoliczkowej;
5) kapsuki o przedu±onym uwalnianiu.
Prawidowa odpowied± to:
C. 1,3,4.
0.2,3,4.
A. 12,3.
B. 2,4,5.
E. 1,3,5.
Nr 28. Wska± prawdziwe odpowiedzi dotyczce stosowania buprenorfiny:
1) nie jest stosowana w Ieczeniu bOlu nowotworowego;
2) nie ulega efektowi pierwszego przejcia;
3) podana doustnie wykazuje wysok biodostpnoO;
4) jest podawana podjzykowo;
5) jest stosowana przerskôrnie.
Prawidowa odpowied± to:
B. 2,3.
C. 1,3.
D. 4,5.
E. 2,4.
A. 1,2.
Nr 29. Do Ieków o dziaaniu przeciwwymiotnym nalez.q
4)_cytostatyki;
1) neuroleptyki (perfenazyna, prometazyna);
2) antagonici receptora neurokininy 1 (NK1) (aprepitant); 5Jap0m0rflna.
3) antagonici receptorów 5-HT3 (setrony, dolasetron);
Prawidowa odpowied± to:
B. 2,4,5.
C. 1,4,5.
D. 2,3,5.
E. 1,3,4.
A. 1,2,3.
Nr 30. Przykadami Ieków, ktOrych mechanizm dziatania polega na blokowaniu
enzymów, s:
1) inhibitory reduktazy hydroksyl-metyb-glutarylokoenzymu A (statyny);
2) inhibitory monoaminooksydazy (mokiobemid);
3) inhibitory topoizomerazy;
4) opioidy;
5) benzodiazepiny.
Prawidlowa odpowied± to:
D.2,3,5.
E.1,3,4.
A.1,2,3.
B.2,4,5.
C.1,4,5.
N r 31. Który z wymienionych antagonistOw receptora AT1, oprOcz zastosowania w
nadcinieniu pierwotnym jest rOwnie± stosowany w Ieczeniu niewydoInoci serca?
A. irbesartan. B. kandesartan. C. losartan. D. eprosartan. E. telmisartan.
Nr 32. Produktem Ieczniczym stosowanym w przetomie nadcinieniowym wrôd
Ieków rozszerzajqcych naczynia krwionothe (bezporednio wpywajqpych na
minie gadkie) jest:
A. dihydralazyna.
D. cykietamina.
B. minoksydil.
E. hydralazyna.
C. nitroprusydek sodu.
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Nr 33. Terapia farmakologiczna zespolu Parkinsona polega na:
1) stymulacji muskarynowych receptorów choUnergicznych;
2) hamowaniu procea metylacji dopaminy i lewodopy za pomocq
inhibitorów COMI;
3) stosowanlu antagonistów dopaminergicznych;
4) zapobieganiu rozpadowi dopaminy za pomoc inhibitorOw
monoaminoóksydazy typu B;
5) stymulowaniu orodkowych receptorów dopaminergicznych za pomoca
bezporednich agonistOw dopaminergicznych.
Prawidlowa odpowiedi to:

A.1,2,3.

B.2,4,5.

C.1,4,5.

D.2,3,5.

E.1,3,4.

Nr 34. Metamizol wykazuje dzi&anie:
1) przeciwzapalne;
2) przeciwbOlowe;
3) antyagregacyjne;
Prawidowa odpowied± to:

A. 1,2,3.

B. 2,4,5.

4) przeciwgorczkowe;
5) sabe rozkurczowe.

C. 1,4,5.

D. 2,3,5.

E. 1,3,4.

N r 35. Stosowanie antagonistow receptorów M-cholinergicznych jest wskazane w:
1) jaskrze;
2) w skurczach miniôwki gadkiej przewodu pokarmowego;
3) przerocie gruczc4u krokowego;
4) zaburzeniach rytmu serca z bradykardi;
5) kolkach w przebiegu kamicy ±óciowej I nerkowej.
Prawidowa odpowied± to:

A.1,2,3.

B.2,4,5.

C.1,4,5.

D.2,3,5.

E.1,3,4.

Nr 36. Grupy Iekôw stosowane w chorobie niedokrwiennej serca to:
1) azotany (zwizki nitrowe);
2) endoteliny;
3) tromboksany;
4) leki blokujqpe receptory -adrenergiczne (blokery -receptorowe);
5) antagonici wapnia.
Prawidtowa odpowied± to:

A. 1,2,3.

B. 2,4,5.

C. 1,4,5.

D. 2,3,5.

E. 1,3,4.

Nr 37. Które z wymienionych kortykosteroidow stosowanych w dugoterminowym
Ieczeniu astmy nie sa prolekami (postaô czynna powstaje PO hydrolizie pod
wpywem esteraz pucnych w pozycji C —21)?
1) budezonid;
4) 17-propionian flutikazonu;
2) dipropionian beklometazonu;
5) mometasonfuroat.
3) cyklezonid;
Prawiolowa odpowied± to:

A. 1,2,3.

B. 2,4,5.

C. 1,4,5.

D. 2,3,5.

E. 1,3,4.
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Nr 38. W zwalczaniu angiriy paciorkowcowej najskuteczniejszymi lekami s:
1) chloramferiiko!;
4) streptomycyna;
2) doustna fenoksymetylpenicylina; 5) doustne cefalosporyny pierwszej
3) pozajehtowo benzyIpenicyina;
ub drugiej generacji.
Prawidlowa odpowied± to:
A. 1,2,3.

B. 2,4,5.

C. 1,4,5.

D. 2,3,5.

E. 1,3,4.

Nr 39. Wska2 nieprawdziwe stwierdzeriie:
A. jeeIi u pacjenta z cukrzyc nsuiinozale±n wystpuje koatanie serca, biadoô
skóry, potIiwoá i niepokôj nae2y podaé mu gIukoz.
B. najgro±niejszym powiktaniem zwiqzanym z nieprawidowym Ieczeniem
cukrzycy jest kwasica ketonowa.
C. ustaIon dia chorego dawk insuliny nae2y zmniejszyô w razie wzmo2onej
aktywnoci fizycznej.
D. w razie ci±kiej hipoglikemii z utrat przytomnoci pacjentowi naIey podaô
podskOrnie glukagon.
E. najskuteczniejsz metod eczenia retinopatil cukrzycowej jest stosowanie
benfotiaminy.
Nr 40. Wska2jedynie prawidowe stwierdzenia:
1) klopidogrel w sposob odwracalny blokuje receptor P2Y12;
2) tikagrelor zapobiega zale2nej od ADP aktywacji plytek krwi;
3) za aktywnoé farmakoIogiczn kiopidogrelu odpowiada jego aktywny
metabolit;
4) pochodne tienopirydyny dawkowane sw zalenoci od wyników INR;
5) stosowanie tikiopidyny wi2e si z ryzykiem zaburzeñ hematologicznych (neutropenia, maoplytkowoo).
Prawidtowa odpowied± to:
A. 1,3,4.

B. 2,3,5.

C. 3,4,5.

0. 1,2,4,5.

E. wszystkie wyrnienione.

Nr 41. Wska wszystkie prawidlowe stwierdzenia dotyczce heparyn
drobnoczqsteczkowych:
1) heparyny drobnoczsteczkowe silniej hamuj czynnik Xa ni2 trombin;
2) heparyny drobnoczasteczkowe silnie wi
si z czynnikiem plytkowym
(PF4), Co skutkuje du2ym ryzykiem rozwoju maopytkowoci;
3) heparyny drobnoczsteczkowe w Ieczeniu ambuiatoryjnym podawane
spodskórnie co 12-24 h;
4) w Czasie stosowania heparyn drobnoczsteczkowych znacznie rzadziej,
w porównaniu do heparyny niefrakcjonowanej, pojawiajsi powikiania
krwotoczne i maoptytkowoó;
5) najczstsz droga podania heparyny niefrakcjonowanej w Ieczeniu
ambulatoryjnym jest droga dominiowa.
Prawidlowa odpowied± to:
A. 1,3,4.

B. 2,4,5.

C. 1,4,5.

0.2,3,5.

E. 1,2,5.
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Nr 42. Lekiem przeciwgorczkowym, ktorego stosowanie dopuszcza si w
kadym trymestrze cia2y jest:
A. kwas acetylosalicylowy.
D. paracetamol.
B. ketoprofen.
E. naproksen.
C. ibuprofen.
Nr 43. W teczeniu grzybic ukadowych nie stosule sie:
A. amfoterycyny B.
B. kaspofungiriy.
C. cyklopiroksu.

D. fiukonazolu.
E. worikonazolu.

Nr 44. Wska2 nieprawdziwa odpowied± dotyczc tryptanOw (np. sumatryptan,
zolmitryptan):
A. posiadajzdoInoci do agodzenia nudnoci i wymiotOw towarzyszcych migrenie.
B. mog byá stosowane w profilaktyce migreny.
C. sqagonistami receptorOw 5-HTllD.
D. s przeciwwskazane u osOb cierpicych na chorob wieñcowq,
E. s skuteczne w leczeniu napadOw migreny (z aur tub bez aury).
Nr 45. Wska prawdziwe stwierdzenia:
1) omalizumab to rekombinowane humanizowane przeciwcialo monokloname stosowane w Ieczeniu astmy oskrzelowej;
2) omaUzumab to rekombinowane humanizowane przeciwciao monokloname stosowane w Ieczeniu osteoporozy;
3) omalizumab lczy si z IgE I blokuje reakcj IgE z bonq komórkowq
mastocytów uwatniajqpych mediatory reakcji zapalnej;
4) omalizumab to tudzkie monokionalne przeciwciao skierowane przeciwko RANKL oraz wi±ce si z du±ym powinowactwem I swoistociz
RANKL, zapobiegajqc interakcji RANKL/RANK;
5) omalizumab jest podawany w postaci wstrzykniçó podskórnych.
Prawidowa odpowied to:
A. 1,3,5.
B. 2,3.
C. 4,5.
D. 2,4.
E. 2,5.
Nr 46. Wska± nieprawdziwe stwierdzenia:
1) niesteroidowe leki przeciwzapalrie mog osabiaô aktywnoô hipotensyjn
inhibitorów konwertazy angiotensyny;
2) skuteczn kombinacj w Ieczeniu skojarzonym nadcInienia jest poczenie inhibitora konwertazy angiotensyny z antagonistawapnia;

3) dziathnie hipotensyjne inhibitorOw konwertazy angiotensyny jest wynikiem
zmniejszenia iloci angiotensyny II I zwikszenia iloci aldosteronu;
4) sok grejpfrutowy mo±e nasitaó dziaanie niepoqdane simwastatyny;
5) hiperkamemia mo±e byO wynikiem cznego podania tiazydu z inhibitorem
konwertazy angiotensyny.
Prawidowa odpowied± to:
A. 1,3.
B. 2,4.
C. 2,5.
D. 4,5.
E. 3,5.
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Nr 47. Ezetymib jest lekiem, który:
A. warunkuje usuwanie cholesterolu z komôrek nabonka jelitowego poprzez
aktywacj przenonika NPCIL1.
B. warunkuje zahamowanie wchlaniania cholesterolu poprzez aktywacj bialka
transportowego NPCIL1 w komôrkach nabonkowych jelita cienkiego.
C. w polqpzeniu ze statyriami wykazuje szczegôlnie wysoki potericja
hipolipemizujcy.
D. w szczegóInoci obni±a poziom triglicerydów we krwi.
E. stabilizuje bIaszk mia±d±ycowqjako wynik tzw. dziatañ plejotropowych.

Nr 48. Które z ponszych stwierdzeñ nie jest prawdziwe?
A. system ABAK ma wbudowany s .czek wyjaawiajcy o rednicy porów 0,55 pm.
B. w systemie COMOD wykorzystane sq bakteriobójcze waciwoci srebra.
C. chiorek benzalkoniowy obnia napicie powierzchniowe.
0. kwas hialuronowy jest naturalnym polimerem.
E. cyklodekstryriy s stosowane jako substancje pomocnicze w kroplach do oczu.

Nr 49. Wska2 prawdziwe odpowiedzi dotyczce Iekôw do oczu:
1) lek podawany do worka spojówkowego wchania si glównie przez
rogôwk;
2) temperatura topnienia podoa stosowanego w maci do oczu powinna
wynosiô 37°C;
3) podstawowe p0d102e stosowane w maciach do oczu skada si z
wazeliny ó1tej (80 cz.), lanoliny (10 cz.) I parafiny pynnej (10 cz.);
4) podtoa makrogolowe mogwywoaô podra2nienie oka;
5) w przypadku sporzdzania emulsji do fazy wodnej nale±y dodaô rodek
konserwujcy.
Prawidlowa odpowied± to:
A. tylko 1.

B. 2,5.

C. 1,2,5.

D. 1,34.

E. 1,4,5.

Nr 50. lIe wynosi teoretyczne cinienie osmotyczne rortworu wodorowglanu
sodu o stç2eniu 20 mmol/I?
A. 6 mOsm/I. B. 10 mOsm/l. C. 20 mOsm/I. D. 30 mOsm/I. E. 40 mOsm/l.
Dzikujemy!

