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1/1.
Egy sze rû fe le let vá lasz tás

1. Vá lassza ki, hogy az alant fel so rolt nagy gyó gyí tó sze mé lyi sé gek
kö zül ki fog lal ta rend szer be a gyógy sze re ket!

A) Hü gi e ia
B) Arisz to te lész
C) Ga le nus
D) Aszk le pi osz
E) Cel sus

2. A ré gi zsi dó gyógy sze ré szek:

A) már bi zo nyos re cep tú rai te vé keny sé get foly tat tak
B) bon col tak
C) az aszt ro ló gia se gít sé gé vel gyó gyí tot tak
D) gyógy szer-ke res ke de lem mel nem fog lal koz hat tak
E) gyógy szer könyv ben gyûj töt ték össze az is me re te i ket

3. Kik vé gez tek az egyip to mi ak nál gyógy sze ré sze ti te vé keny sé get?

A) a ne mes ség tag jai
B) pa por vo sok
C) ide gen rab szol gák
D) az írás tu dók
E) bor bé lyok

4. Mi a Hip pok ra té szi es kü lé nye ge?

A) meg ha tá roz za az or vo sok te vé keny sé gi kö rét
B) biz to sít ja a be te gek jo ga it
C) kö te le zô ti tok tar tást ír elô
D) meg tilt ja az or vo sok nak az anya gi jut ta tás el fo ga dá sát
E) en ged élye zi az eu ta ná zi át
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5. Me lyik a ma gyar gyógy sze ré szet el sô írá sos em lé ke?

A) De me di ci na
B) Pray-kó dex
C) Aa che ni Sta tu tum
D) Va de me cum Hun ga ri ca
E) Nor ma Pa u pe rum

6. Az aláb bi ak kö zül ki a gyógy sze ré szek véd ôszent je?

A) Szent Dam ján
B) Szent Koz ma
C) Szent Lá zár
D) Szent Fe renc
E) Szent Be ne dek

7. Mi lyen ke ze lés az aku punk tú ra?

A) talp masszázs
B) gyógy masszázs
C) kö pö lyö zés
D) az ízek ta na
E) tû szú rá sos gyógy mód

8. Mi Avi cen na fô mû ve?

A) In dia gaz dag sá ga
B) Ma te ria me di ca
C) Me di ci na ká non ja
D) A seb or vos lás ról
E) Eti mo ló gia

9. Ki a ho me o pá tia meg ala pí tó ja?

A) Ro se mann
B) Man nes mann
C) Zim mer mann
D) Kle i der mann
E) Hah ne mann
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10. Mit ne ve zünk gyógy szer ren de lés nek?

A) a gyógy sze rek be szer zé sét je len ti
B) a gyógy sze rek ki adá sát je len ti
C) va la mely gyógy szer al kal ma zá sá nak or vo si elô írá sa
D) adott gyógy szer ké rés re tör té nô el ké szí té se
E) va la mely gyógy szer ren del te tés sze rin ti al kal ma zá sát je len ti

11. Me lyik a he lyes ál lí tás az aláb bi gyó gyí tás tör té ne ti dokumen tu -
mok kö zül?

A) A ma hasz ná la tos or vo si szak ki fe je zé sek nagy ré sze a babiló ni ai ak -
tól szár ma zik.

B) Az or vos hi ány le küz dé sé re Ju li us Ca e sar ró mai pol gár jo got adott a
kül föl di szak em be rek nek.

C) Pa na ke ia kí gyó for má já ban gyó gyí tott.
D) Már az ôs kor ban is vol tak or vos-gyógy sze ré szek.
E) A kí na i ak már ré gen le ír ták az aku punk tú ra pon tos me cha niz mu sát.

12. Mit ér tet tek in ku bá ci ón az ókor ban?

A) a be te gek al ta tá sa
B) a mu mi fi ká lás egy spe ci á lis lé pé se
C) az aku punk tú rás tû test be szú rá sá nak fo lya ma ta
D) szü lé szet tel kap cso la tos gö rög szak ki fe je zés
E) a be te gek álom köz be ni gyó gyí tá sa

13. Mi az is po tály?

A) a be teg ápo ló ház azon ré sze, ahol a gyógy szer tár mû kö dött
B) a gyógy nö vény kert ne ve
C) a Ha lot ti be széd ben me gem lí tett el sô kór ház ne ve
D) a szer ze te sek ál tal a be te gek szá má ra be ren de zett he lyi ség
E) az al kí mia azon ága, mely bôl a gyógy sze ré szi ké mia fej lô dött ki
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14. Me lyik a hely te len meg áll apí tás?

A) Az el sô vá ro si or vo sok ról az el sô hír adás a XI II. sz.-ban Pá rizs ból
szár mazik.

B) Ma gyar or szá gon az el sô gyógy szer tár – va ti ká ni do ku men tu mok
alap ján – 1310-ben lé te sült Po zsony ban.

C) I. Ist ván ko rá ban már lé te sült nyil vá nos für dô.
D) Köz egész ség ügyi in téz mé nyek fel ál lí tá sá nak fon tos sá gát csak a XIX.

sz.-ban is mer ték fel.
E) Az el sô ma gyar gyógy szer könyv 1871-ben je lent meg.

15. Az 1876. évi XII. tv. leg fon to sabb ele me, hogy:

A) már nem csak a vá ro sok ra ter jed ki
B) ki mond ja, hogy a gyógy szer tár köz egész ség ügyi in téz mény
C) elô ír ja az egye te mi kép zést
D) meg ad ja a gyógy sze ré szi es kü szö ve gét
E) el ren de li a Lep ra há zak lét re ho zá sát

16. A Fo No elôd jé nek te kint he tô:

A) dec re tum me di ci na lis
B) a gyógy szer könyv III. kö te te
C) Nor ma Pa u pe rum
D) or vo si tár
E) Phar ma co po ea Aust ri a ca
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1/2.
Több szö rös fe le let vá lasz tás
ál lan dó 5-ös kulcs sze rint

17. Vá lassza ki a Ga le nus mun kás sá gá ra vo nat ko zó leg jel lem zôbb me g -
 álla pításokat!

1. bon co lást vég zett
2. tô le szár ma zik az egye di gyógy szer ren de lés
3. al kí mi á val fog lal ko zott
4. az egyen le tes ha tá se rôs ség ér de ké ben pon tos ké szí té si le írá so kat ve -

ze tett be
5. nem is mer te a gyul la dás tü ne te it

18. A XIX. szá za di Ma gyar or szá gon, a pol gá ri gyógy szer tá rak tu laj -
don lá sá ra vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül vá lassza ki a hely eset!

1. ál la mi
2. sze mé lyi jo gú
3. ka to nai
4. re ál jo gú
5. a fel so rol tak mind egyi ke

19. A Bu dai Tör vény könyv gyógy sze ré szet tel kap cso la tos rendelke zé -
sei kö zül vá lassza ki a hely eset!

1. meg kí ván ta szün tet ni a pa ti kák ve gyes ke res ke dés jel le gét
2. nem sza bá lyoz ták a bu dai gyógy szer tá rak va sár na pi és ün ne pi nyit -

va tar tá sát
3. nem ren del te el a tör vény meg tar tá sá nak el len ôr zé sét
4. 1240-ben je lent meg
5. az el sô ma gyar or szá gi vá ro si sza bály ren de let, ami a gyógy sze ré -

szettel fog lal ko zott
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20. A III. Fer di nánd ál tal ki a dott tör vény re vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül
vá lassza ki a hely eset!

1. a tör vény „Or do po li ti ae” né ven is mert
2. az el sô, egész sé güggyel fog lal ko zó ren del ke zés
3. a gyógy sze ré szek kép zé sét ren de zi
4. ál ta lá no san ren del ke zik a gyógy sze ré szet rôl
5. rész le te sen, szám ta lan kér dés re ki tér ve fog lal ko zik a gyógyszeré -

szettel

21. Me lyek a gyó gyí tó adag ra vo nat ko zó ál lí tá sok?

1. kli ni ka i lag ha tá sos mennyi ség
2. ká ro so dást még nem oko zó adag
3. la tin meg ne ve zé se a do sis let ha lis
4. lé nye gé ben a Gyógy szer könyv szo ká sos adag já val egye zik meg
5. enn él na gyobb adag ha lá los

22. Vá lassza ki a gyógy sze rek ATC kód já nak meg ha tá ro zá sá ra vonat -
kozó ál lí tá sok kö zül a hely eset!

1. a gyógy sze re ket ana tó mi ai és ha tás ta ni szem pont ból rend sze re zi
2. meg mu tat ja, mely gyógy sze rek ren del he tôk tár sa da lom biz to sí tá si

tá mogatással
3. ar ra utal, me lyik gyógy szer gyár ál lí tot ta elô a ter mé ket
4. a gyógy sze re ket az al kal ma zás mód ja sze rint rend sze re zi
5. a gyógy sze rek ere de té re uta ló be so ro lá si kód

23. A Má ria Te ré zia egész sé güggyel fog lal ko zó ren de le té re vo nat ko zó
ál lí tá sok kö zül vá lassza ki a hely eset!

1. a ren de let ne ve Ge ne ra le Nor ma ti va Re Sa ni ta ti sa
2. nem ír ja elô ok le vél meg szer zé sét a gyógy sze ré szi te vé keny ség gya -

kor lásához 
3. csak az or vo sok mû kö dé sét sza bá lyoz za
4. 1670-ben je lent meg
5. in téz ke dik az or vo si ké zi gyógy szer tár ról
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24. Mi az of fi ci na?

1. a gyógy sze rek ki adá sá ra szol gá ló he lyi ség
2. más né ven ca me ra ma te ri a lis
3. a gyógy szer tár ré szé re szál lí tott gyógy szer át vé te lé re szol gál
4. elég sé ges, ha csak mes ter sé ges vi lá gí tá sa van
5. mag iszt rá lis ké szít mé nyek ké szí té sé re szol gá ló he lyi ség

25. Vá lassza ki az insc rip ti ó ra vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül a hely eset!

1. az or vos alá írá sa a re cep ten
2. a re cept fej lé cét je lö li
3. egyet len szó ból áll: Rp.
4. tar tal maz za a be teg ne vét, lak cí mét, élet ko rát
5. az or vos uta sí tá sai a gyógy sze rész nek a gyógy szer ké szí té sé re vonat -

kozóan

26. Vá lassza ki az in vo ca ti ó ra vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül a hely eset!

1. a fel szó lí tás, egyet len szó ból áll: Rp., az az végy!
2. a gyógy sze rész a gyógy szer el ké szí té sé vel kap cso la tos fel jegy zé sei
3. az or vo si kör pe csét le nyo ma tá nak he lye
4. a ren delt gyógy szert je lö li
5. a gyógy szer ada go lá sá ra vo nat ko zó uta sí tás

27. A For mu la Nor ma les re vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül vá lassza ki a he -
lyeset!

1. min den gyógy szer for mát tar tal ma zó vény min ták gyûj te mé nye
2. szab vá nyos vény min ták gyûj te mé nye
3. lé te zik or vo si, ál lat or vo si és gyógy sze ré szi ki adá sa
4. nem ad vá lasz tá si le he tô sé ge ket a ké szí tés tech no ló gi á já hoz
5. az or vo si Fo No ábé cé rend sze rint ad ja meg a vény min tá kat
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28. A Ma gyar Gyógy szer könyv re vo nat ko zó ál lí tá sok kö zül vá lassza ki
a hely eset!

1. 1986 óta a VII. ki adás van ér vény ben
2. a gyógy sze rek stan dar di zá lá sá ra és re giszt rá lá sá ra szol gál
3. a Ph. Hg. VII. há rom kö te tes
4. tar tal maz za a gyógy sze rek jel lem zô ál lan dó it
5. meg ad ja a gyógy sze rek fel hasz ná lá sát

29. A gyógy sze ré szet tör té ne te szak tu do mány fel ada ta a gyógy sze -
részet múlt já ra vo nat ko zó lag:

1. új ada tok fel tá rá sa
2. meg le vô ada tok he lyet te sí té se
3. ada tok fel so ro lá sa
4. a gyógy sze ré szet ha gyo má nya i nak ápo lá sa
5. össze füg gé sek fel tá rá sa

30. Me lyek a gyógy sze ré szet se géd tu do má nyai?

1. me to di ka
2. sta tisz ti ka
3. ar che o ló gia
4. ling visz ti ka
5. bal ne o ló gia

31. Mely gyógy mó do kat al kal maz ták már az asszí rok is?

1. hi deg víz kú rát
2. hu mo ra lis anya go kat
3. fül csep pet
4. aku punk tú rát
5. masszázst
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32. A fel so rol tak kö zül mely is me re tek rôl ol vas ha tunk a Vé dák
könyv ében?

1. a bal zsa mo zás ról
2. a gyógy szer ké szí tés-tan ról
3. a gyó gyí tás eti ká já ról
4. mér gek rôl és el len mér gek rôl
5. ho me o pá ti á ról

33. A kí na i ak a gyó gyí tás ban si ker rel al kal maz ták: 

1. a di é tát
2. az ér zés te le ní tô, ká bí tó ha tá sú gyógy sze re ket
3. a gyógy tor nát
4. a mun ka te rá pi át
5. az ér vá gást

34. Ga le nus mun kás sá gá nak fon to sabb ered mé nyei a kö vet ke zôk:

1. a vér ke rin gés fel tér ké pe zé se
2. tô le szár ma zik az el sô aku punk tú rás at lasz
3. az ál lan dó ha tá se rôs ség biz to sí tá sa ér de ké ben pon tos el já rá so kat ve -

ze tett be a gyógy szer ké szí tés ben 
4. mód sze re ket kö zölt a masszí ro zás ra
5. új gyógy sze rek kel nem gaz da gí tot ta a gyógy szer kin cset

35. Mi lyen gyógy szer tár tí pu sok vol tak a tör té ne lem so rán Magya ror -
szágon?

1. ma gán gyógy szer tá rak
2. ura dal mi gyógy szer tá rak
3. szer ze te si gyógy szer tá rak
4. or vo si gyógy szer tá rak
5. uta zó gyógy szer tá rak
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36. Mi az egész ség ügyi jog sza bá lyok cél ja?

1. egész ség ügyi ku ta tá sok tá mo ga tá sa
2. a tár sa da lom egész ség vé del mé nek (fô) biz to sí tá sa
3. jár vá nyok ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
4. az ál la mi el len ôr zés biz to sí tá sa
5. gyógy szer tá rak lé te sí té sé nek sza bá lyo zá sa

37. Mik re tér ki a gyógy sze ré szi es kü?

1. ti tok tar tás ra
2. di ag nosz ti zá lás ra
3. ôsz in te ség re
4. to le ran ci á ra
5. az egész ség vé del mé re, a be te gek gyó gyu lá sá nak se gí té sé re

38. Az aláb bi ak kö zül mely ada go kat köz li a gyógy szer könyv?

1. gyó gyí tó dó zis
2. szo ká sos dó zis
3. mér ge zô dó zis
4. leg na gyobb dó zis
5. ha lá los dó zis

39. Mely szem pon tok alap ján cso por to sít hat juk a gyógy sze re ket?

1. fel hasz ná lá si te rü le te
2. a ha tás ki a la ku lá sá nak ide je
3. elô ál lí tás he lye
4. az al kal ma zás gya ko ri sá ga
5. az al kal ma zás idô pont ja sze rint

40. Mik tar toz nak egy gyógy szer tár he lyi sé gei kö zé?

1. la bo ra tó ri um
2. te tô tér
3. ké mi ai la bor
4. tab let tá zó rész leg
5. of fi ci na



41. A Ph. Hg. VII. a gyógy sze rek re giszt rá lá sa mel lett meg ad ja:

1. a for ga lom ba ho za tal mód ját
2. a mi nô sé gi kö ve tel mé nyek rész le tes le írá sát
3. a gyógy sze rek árát
4. a jel lem zô ál lan dó kat
5. a gyógy szer mel lék ha tá sa it

42. Mely gyógy sze rek sze re pel nek a Vé dák köny vé ben?

1. szem vi zek
2. kap szu lák
3. por ke ve ré kek
4. orr csep pek
5. tab let ták

43. A XIX. szá za di pol gá ri gyógy szer tá rak bir tok lá si le he tô sé ge:

1. ál la mi
2. re ál jo gú
3. sze mé lyi jo gú
4. bé rel he tôk
5. ma gán jo gú
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1/3.
Asszo ci á ció

44. Cso por to sít sa az össze tar to zó fo gal ma kat!

A) a gyógy sze ré szek leg fon to sabb fel ada tai
B) asszisz ten sek ál tal ön ál ló an vé gez he tô fel ada tok

1. gyógy szer ké szí tés
2. gyógy szer ki adás
3. rak tár kész let ke ze lé se
4. imp le á lás
5. gyógy szer ké szí té si rész mû ve let
6. gyógy szer vizs gá lat
7. gyógy ter mé kek ex pe di á lá sa

45. Pá ro sít sa össze az aláb bi a kat!

A) per os
B) per lin gu a li san
C) per rec tum
D) int ra vé ná san
E) transz der má li san

1. vég bé len ke resz tül
2. vé ná ba
3. szá jon át
4. nyelv gyök fö lé
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46. Pá ro sít sa össze az aláb bi a kat!

A) int rag lu te a li san
B) int ra ar ti cu la ri san
C) int rat he ca li san
D) sub lin gu a li san

1. ge rin ca gyi kö zép sô bu rok alá
2. ízü let be
3. far izom ba
4. nyelv alá
5. bôr alá

47. Pá ro sít sa össze a kü lön bö zô mû kö dé si for má jú gyógy szer tá ra kat és
fela dataikat!

A) ahol nincs köz for gal mú gyógy szer tár, de le te le pe dett or vos van
B) olyan te le pü lé sen, ahol nincs köz for gal mú gyógy szer tár ez a for ma

en ged élyez he tô
C) a gyógy sze rel lá tás alap in téz mé nye
C) az év meg ha tá ro zott sza ká ban mû kö dik
E) fek vô be teg-in téz mény gyógy sze rel lá tá sá ról gon dos ko dik

1. in té ze ti gyógy szer tár
2. köz for gal mú gyógy szer tár
3. ké zi gyógy szer tár
4. fi ók gyógy szer tár

48. Pá ro sít sa a Ph. Hg. VII. kö te te it és tar tal mu kat!

A) I. kö tet
B) II. kö tet
C) III. kö tet
D) IV. kö tet

1. táb lá za to kat tar tal maz
2. ál ta lá nos elô írá so kat tar tal maz, a vizs gá la ti mód sze re ket, a csoma -

golóanyagok mi nô sé gi kö ve tel mé nye it, az al kal ma zott re a gen se ket
stb. ír ja le

3. ké mi ai gyógy szer anya go kat tar tal maz
4. il ló o la jo kat, nö vé nyi dro go kat, gyógy szer ké szít mé nye ket, radio ak -

tív gyógy sze re ket, im mun bi o ló gi ai és vér ké szít mé nye ket, va la mint
a kö tö zô- és var ró a nya go kat fog lal ja össze
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49. Cso por to sít sa a fel fe de zô ket és fel fe de zé se i ket!

A) ana tó mi ai ku ta tá sok út tö rô je
B) a mik ro szkóp fel ta lá ló ja
C) a mor fin izo lá ló ja
D) a him lô vak ci na ki fej lesz tô je
E) a pe ni cil lin fel fe de zô je

1. Ve sa li us
2. Ser tür ner
3. Jen ner
4. Le e u wen ho ek

50. Cso por to sít sa a sze mé lye ket és te vé keny sé gü ket!

A) mód szert dol go zott ki a mor fin ki nye ré sé re
B) az EGYO volt igaz ga tó ja
C) meg szer vez te a ma gyar gyógy sze rel len ôr zést
D) kü lö nös am bí ci ó val fog lal ko zott víz vizs gá lat tal

1. Schu lek Ele mér
2. Mo zso nyi Sán dor
3. Wink ler La jos
4. Ka bay Já nos
5. Than Ká roly

51. Mi kor je len tek meg az aláb bi tör vé nyek?

A) XXX. tör vény a gyógy sze ré szet rôl
B) Sta tu ta ci vi ta tis bu den sis
C) XIX. tör vény a köz egész ség ügy ren de zé sé rôl
D) Or do po li ti ae

1. 1552
2. 1876
3. 1948
4. 1244–1421
5. 1972
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52. Mi kor je len tek meg az aláb bi tör vé nyek?

A) LIV. tör vény a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról
B) Lex sa ni ta ria Fer di nan da
C) II. tör vény az egész ség ügy rôl
D) Ge ne ra le nor ma ti vum in re sa ni ta tis

1. 1644
2. 1994
3. 1770
4. 1972
5. 1876

53. Pá ro sít sa az aláb bi fo gal ma kat!

A) glo bu lus
B) ere de ti do boz
C) ere de ti üveg
D) am pul la
E) vég bél kúp

1. scat. orig.
2. lag. orig.
3. amp.
4. glob.

54. Pá ro sít sa az aláb bi fo gal ma kat!

A) mé reg jel zés sel
B) ke verd, add, je lezd
C) amennyi ele gen dô
D) le gyen sza bály sze rint

1. f.l.a.
2. q. s.
3. sub. sig. ven.
4. M.D.S.
5. AUV
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55. Pá ro sít sa az aláb bi fo gal ma kat!

A) ká bí tó sze rek
B) al ta tók, nyug ta tók
C) erôs ha tá sú sze rek
D) mér gek
E) nem erôs ha tá sú sze rek

1. egy ke reszt tel je lölt sze rek
2. két ke reszt tel je lölt sze rek
3. egy üres ke reszt tel je lölt sze rek
4. két üres ke reszt tel je lölt sze rek
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1/4.
Re lá ci ó a na lí zis

56. A gyógy sze ré szet-tör té ne ti ku ta tá sok ana lí zis re és szin té zis re oszt -
ha tók, mert az ana lí zis se géd tu do má nyok al kal ma zá sá val az adott
té ma kör ben tár gyi bi zo nyí té ko kat, ada to kat hi va tott fel tár ni.

57. Szá za dunk ban a gyógy sze ré sze ti tu do mány tör té net két kiemel -
kedô alak ja: Er nyei Jó zsef és Dr. Hal mai Já nos, mert Dr. Hal mai Já -
nos ér te el, hogy 1947-tôl e tárgy az egye te men a kö te le zô en hall -
ga tan dó tár gyak so rá ba ke rült.

58. A zsi dók nál a köz egész ség ügyi sza bá lyo kat val lá si pa ran csok for -
májában tet ték kö te le zô vé, mert ezen ren del ke zé sek a for ró égö -
vön in do kol tak vol tak.

59. A kí na i ak gyógy szer kin cse igen gaz dag volt, szá mos nö vé nyi, ál la -
ti ere de tû szert al kal maz tak, vol tak ér zés te le ní tô, ká bí tó ha tá sú
gyógy sze re ik is, mert gyógy szer köny vük 5000 éves.

60. Hip pok ra tészt ne ve zik az or vos tu do mány aty já nak, mert ô már
nem ri adt vissza az em be ri test bon co lá sá tól.

61. A gö rög or vo sok is ko lák ban sa já tí tot ták el a gyó gyí tás mes ter sé gét,
mert ta nul má nya ik vé gén a Hip pok ra tész ál tal fo gal ma zott es küt
tet ték le.

62. Ga le nus gya kor ló or vo si te vé keny sé gén kí vül so kat fog lal ko zott
ana tó mi á val és élet tan nal, ezért – e mun kás sá gá nak kö szön he tô en
– el sô ként kü lön böz tet te meg az ar té ri á kat és vé ná kat.
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63. Pa ra cel sus al kal maz ta el sô nek ki ter jed ten az ás vá nyi anya go kat és
a fé me ket a gyó gyí tás ban, mert a hi gany a vér baj ha tá sos ellen -
szere.

64. Pa ra cel sus ne vé hez fû zô dik a ha tó a nyag fo gal má nak be ve ze té se,
mert ô a nö vé nyek bôl ké mi ai mód sze rek kel (gô zö lés sel, fô zés sel)
igye ke zett a ha tó a nya go kat ki von ni.

65. A gyógy sze rész kép zés 1569-ben, Nagy szom ba ton in dult meg, mert
a Má ria Te ré zia ál tal fel ál lí tott fa kul tá son a gyógy sze ré szek két tár -
gyat hall gat tak.

66. 1811-ben nyílt rá le he tô ség, hogy gyógy sze rész dok to ri disszer -
tációk ké szül hes se nek, mert 1851-ig a gyógy sze ré szek ré szé re a
doc tor che mie, majd a doc tor phar ma ci ae fo ko zat volt meg sze rez -
hetô.

67. A gyógy sze ré szet ter mé szet tu do má nyos is me re te ken ala pul, mert
kü lön fé le tu do má nyá gak is me re ta nya gát ül te ti át, ill. al kal maz za
sa já tos szem lé let tel a gyógy szer ku ta tás ban, va la mint a gyógyszer -
készítésben.

68. Az egész ség ne ve lé si te vé keny ség irá nyí tá sa és szer ve zé se az
ÁNTSZ fel ada ta, mert az ÁNTSZ egyik szer ve – a NE VI – a vég -
rehajtó.

69. A gyógy szer-is mer te té si te vé keny sé get és a vég re haj tást az Egész -
ség ügyi, Mi nisz té ri um felü gye le tével az OGYI vég zi, mert ezen te -
vé keny sé get a Gyógy sze rész Ka ma ra irá nyít ja.

70. Az egész ség ne ve lés cél ja in for má ció nyúj tá sa az egész ség po li ti kai
dön té sek hez, mert az egész ség ne ve lés gyógy szer-gaz da sá gos sá gi
kér dé sek kel is fog lal ko zik.
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71. Gyógy szer nek te kin tünk min den olyan anya got, ame lyet te rá pi ás,
di ag nosz ti kai és pre ven tív cél lal al kal ma zunk, mert ezen anya gok
a szer ve zet sza bá lyos élet fo lya ma ta it be fo lyá sol ják.

72. Gyógy ha tá sú az a ké szít mény, amely ked ve zô bi o ló gi ai ha tá sú ter -
mé sze tes ere de tû anya got tar tal maz, mert ezen ké szít mé nye ket az
or vos elô írá sa nél kül is al kal maz hat juk.

73. Ma már nem hasz ná lunk ás vá nyi ere de tû gyógy szert, mert nincs
ön ál ló te rá pi ás ha tá suk.

74. Az ál la ti ere de tû gyógy sze rek ará nya igen ki csi a tel jes gyógysze r -
kincset te kint ve, mert szá mot te vô en gyógy szer for mák (ke nô csök)
ké szí té se so rán ta lál ko zunk ve lük.

75. Csök kent mi rigy mû kö dés ese tén nö vé nyi ere de tû gyógy sze rek kel
tart ják egyen súly ban a be te get, mert er re nincs más le he tô ség.

76. A nö vé nyi ere de tû gyógy sze rek igen je len tô sek a gyó gyá szat ban,
mert ha tás me cha niz mu su kat min den eset ben pon to san is mer jük.

77. A gyógy szer tá rak alap ve tô en szük sé ges fel sze re lé si és munka esz -
közeit, azok mennyi sé gét a gyógy szer tá ri fel sze re lé si nor ma tar tal -
maz za, mert a gyógy szer tá rak nak köz egész ség ügyi szab vá nyoknak
kell meg fe lel ni ük.

78. A gyógy szer köny ve ket nem te kint jük szab vány nak, mert a gyógy -
szer könyv a gyógy sze rek ké szí té si és mi nô sé gi követel ményeit, el -
len ôr zé sét, mi nô sí té sét meg ha tá ro zó elô írá sok gyûj te ménye.

79. A Fo No szab vá nyo sí tott vény min ták gyûj te mé nye, mert a Fo No a
gyógy szer könyv ki e gé szí tô kö te te.
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80. Az or vo si Fo No vény min tái tel je sen el tér nek a gyógy sze ré szi Fo -
No vény min tá i tól, mert a vény min tá kat ha tás sze rin ti csopor -
tosításban ad ja meg.

81. A gyógy szer ren de lés és a gyógy szer-ex pe di á lás azo nos tevékeny -
séget je löl, mert a gyógy szer-ex pe di á lás alatt azt a te vé keny sé get
ért jük, mely nek kap csán a gyógy sze rész az or vos elô írá sa vagy a
be teg, ill. meg bí zott ja szó be li ké ré se alap ján a gyógy szert a gyógy -
szer tár ból ki ad ja.

82. Az asszí rok már al kal maz tak „ka na las” gyógy sze re ket, amit az élet
vi zé nek ne vez tek, mert a hi deg víz kú rát na gyon ha tá sos nak tar -
tották.

83. A ré gi zsi dók nak pon tos is me re te ik vol tak az ana tó mi á ról, mert
igen so kat bon col tak.

84. A Tal mud ban egész ség ügyi sza bá lyo zá sok is vol tak, mert a ré gi
zsi dó gyógy sze ré szek re cep tú rai te vé keny sé gük ré szét ké pez ték a
fô ze tek, li ni men tu mok, ke nô csök és füs tö lôk.

85. Ga le nus pap or vos ként gyó gyí tott, mert a kór elôz mény megálla pí -
tása után di ag nó zist ál lí tott fel.

86. A hip pok ra té szi es küt te szik le a gyógy sze ré szek, mert az es kü
nem tilt ja a ká bí tó szer rel va ló ke res ke dést.

87. Ga le nus már mód sze re ket kö zöl a gyógy szer ha mi sí tá sok felis -
merésére, ezért a mi nô ség biz to sí tás lé nye ge ma is a gyógy szer ha -
misítások fel fe de zé se.

88. A ga le nu si la bo ra tó ri um ké szí ti az egye di gyógyszer készít mé nye -
ket, mert név adó ja már al kal maz ta az egye di gyógy szer ren de lést.
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89. A gyógy szer-tech no ló gia „szü lô any ja” az al kí mia, mert az al kí mia
cél ja a te rá pi á ban hasz ná la tos szer ves arany ve gyü le tek elô ál lí tá sa.

90. Rich ter Ge de on Ma gyar or szá gon el sô ként kezd te meg ál la ti szer -
vek bôl ké szí tett gyógy sze rek gyár tá sát, mert édes ap já nak a gyógy -
szergyára er re ki tû nô fel té te le ket biz to sí tott.

91. Má ria Te ré zia 1776-ban ki a dott tör vé nye nagy je len tô ség gel bír az
egész ség ügy szem pont já ból, mert meg ha tá roz ta az or vo sok, sebé -
szek, szü lé szek mû kö dé si kö rét.

92. Az ôs ma gya rok nál a tál tos volt a törzs or vos-gyógy sze ré sze, aki
köz vetlenül érint ke zett az is te nek kel, mert csak kül sô le ges ké -
szítményeket al kal ma zott.

93. A ma gyar gyógy sze ré szet egyet len em lé ke a Pray-kó dex, mert a
kó dex va ló szí nû leg 920–950 kö zött ké szült el.

94. Több gyógy szer ne vé ben is ér vé nye sült a ve len cei kap cso lat ra uta -
ló ki fe je zés, mert a gyógy sze re ket a 16. szá za dig a gyógy szer tárak
Olasz or szág ból (Ve len ce) sze rez ték be.

95. A gyógy sze ré szek a 19. szá zad el sô fe lé ben kezd tek pub li kál ni,
mert az el sô va ló ban gyógy sze ré szi szak lap csak 1848-ban je lent
meg.

96. Pa ra cel sus mun kás sá gá nak je len tô sé ge a fé mek erôs élet ta ni ha tá -
sá nak fel fe de zé se, mert ô ve zet te be a ha tó a nyag fo gal mát.

97. Rich ter Ge de on ne vé hez fû zô dik az el sô ma gyar gyógy szer gyár
ala pí tá sa, mert ô von ta ki a mák szal má ból a mor fint.
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98. Szent-Györ gyi Al bert nagy fel fe de zé se a C-vi ta min, mert a vi lá gon
el sô ként si ke rült el ôször a mel lék ve sé bôl, majd a pap ri ká ból izo -
lál nia.

99. Az 1876. évi XIV. tör vény cikk el sô nek ha tá roz ta meg a gyógy -
szerészet fo gal mát és he lyét, mert ki mond ta, hogy a gyógy szer tár
köz egész ség ügyi in téz mény, és nem so rol ha tó az ipar üz le tek kö zé.

100. A kis te rá pi ás in dex nagy ha tásszé les sé get je lent, mert a te rá pi ás
in dex a do sis cu ra ti va és a do sis to le ra ta há nya do sa.

101. A két üres ke reszt a mér ge ket je lö li, mert a mér gek na gyobb adag -
jai sú lyos, eset leg ma ra dan dó ká ro so dást okoz nak.

102. A köz for gal mú gyógy szer tár a gyógy sze rel lá tás alap in téz mé nye,
mert fel ada ta a la kos ság gyógy sze ri gé nyé nek ki elé gí té se.

103. A gyógy szer is mer te tés az op ti má lis gyógy sze res ke ze lés cél já ból
vég zett tá jé koz ta tás az or vo sok ré szé re, mert gyógy szert rek lá moz -
ni ti los.

104. Az alap anya gok ból vény elô írat alap ján el ké szí tett gyógy szert
mag iszt rá lis gyógy szer nek ne vez zük, mert ki zá ró lag mag iszt rá lis
ké szít mé nyek kel va ló sít ha tó meg az egyén re sza bott te rá pia.

105. A gyógy sze rész ti tok tar tást vál lal az es kü jé ben, mert a készít mé -
nyek össze té te le nem tar to zik a be teg re.

106. A gyógy szer tá ri asszisz tens a gyógy sze rész köz vet len mun ka tár sa,
mert mun ká ja so rán meg is me ri a gyógy szer tá ri mun ka össze -
függéseit.
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107. A gyógy ha tá sú ké szít mé nyek or vo si elô írás nél kül is alkal maz -
hatók, mert a gyógy ha tá sú ké szít mé nyek ter mé sze tes ere de tû
anya g okat tar tal maz nak.

108. Gyógy szert csak or vos ren del het, mert gyógy szer nek az em be ri és
ál la ti szer ve zet kó ros ál la po tá nak ke ze lé sé re, fel is me ré sé re, meg -
elôzésére szol gá ló anya go kat ne vez zük.

109. A törzs köny ve zett gyógy sze re ket más né ven gyógy szer-külön -
legességeknek hív juk, mert ré geb ben a mag iszt rá lis gyógy szer ek -
kel va ló ke ze lés volt a meg ha tá ro zó.

110. A Ph. Hg. VII. el sô kö te té ben ta lál ha tók a táb lá za tok, mert a gyógy -
szerkönyv fel ada ta elô i ra ta i val biz to sí ta ni a gyógy sze rek szak -
szerû el ké szí té sét és meg bíz ha tó mi nô sé gét.

111. A gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ra egye dül a gyógy szer tá rak hi -
va tot tak, ki vé ve a kéz igyógy szer tár in téz mé nyét, mert csak szak -
kép zett dol go zók mun ká ja biz to sít hat ja a gyógy sze rek szak sze rû
ke ze lé sét.

112. A gyógy szer is mer te tô fel ada ta, hogy az or vo so kat tá jé koz tas sa az
új ké szít mé nyek rôl, ré geb bi ké szít mé nyek új in di ká ci ós terü let ei -
rôl, mert a gyógy sze rész olyan sze mély, aki a gyógy szert nem csak
ad ja, ha nem min den te kin tet ben is me ri is.

113. A gyógy sze rész gyógy szert nem ajánl hat, mert a ku ruzs lás sú lyos
ár tal ma kat okoz hat.
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Meg ol dá sok

1/1. Egy sze rû fe le let vá lasz tás

1. C
2. A
3. B
4. C

5. B
6. A
7. E
8. C

9. E
10. C
11. B
12. E

13. D
14. D
15. B
16. C

1/2. Több szö rös fe le let vá lasz tás ál lan dó 5-ös kulcs sze rint

17. E
18. E
19. C
20. E
21. C
22. A
23. C

24. A
25. E
26. A
27. D
28. E
29. C
30. D

31. C
32. E
33. D
34. B
35. D
36. E
37. C

38. E
39. A
40. C
41. E
42. A
43. D

1/3. Asszociáció

44. 1-A
44. 2-A
44. 3-B
44. 4-A
44. 5-B
44. 6-A
44. 7-B

45. 1-C
45. 2-D
45. 3-A
45. 4-B

46. 1-C
46. 2-B

46. 3-A
46. 4-D

47. 1-E
47. 2-C
47. 3-A
47. 4-B

48. 2-A
48. 3-B
48. 4-C
48. 1-D

49. 1-A
49. 2-C

49. 3-D
49. 4-B

50. 1-C 
50. 2-B 
50. 3-D
50. 4-A

51. 1-D
51. 2-C
51. 3-A
51. 4-B
52. 1-B
52. 2-A
52. 3-D

52. 4-C

53. 1-B
53. 2-C
53. 3-D
53. 4-A

54. 1-D
54. 2-C
54. 3-A
54. 4-B
55. 1-C
55. 2-D 
55. 3-B
55. 4-A
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1/4. Re lá ci ó a na lí zis

56. B
57. B
58. B
59. B
60. B
61. B
62. A
63. B
64. B
65. D
66. B
67. A
68. C
69. C
70. E

71. C
72. B
73. E
74. A
75. E
76. C
77. A
78. D
79. C
80. D
81. D
82. D
83. E
84. B
85. D

86. E
87. C
88. D
89. E
90. C
92. B
93. E
94. A
95. A 
96. B
97. C
98. A
99. A

100. A
101. D

102. A
103. C
104. C
105. C
106. B
107. B
108. D
109. A
110. D
111. A
112. B
113. D
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2/1.
Egyszerû feleletválasztás

1. Ho gyan ha tá roz za meg a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv a gyógy szer
fo gal mát?

A) Gyógy szer nek ne vez zük az elô írt mi nô sé gû alap gyógy sze rek bôl a
gyógy szer könyv vagy más szak könyv elô i ra ta alap ján elô ál lí tott ké -
szít mé nye ket.

B) Gyógy szer nek ne vez zük a gyó gyá sza ti cél ra al kal ma zott nö vé nyi, ál -
la ti vagy ás vá nyi ere de tû anya go kat, szin te ti kus ve gyü le te ket, szé -
ru mo kat, di ag nosz ti ku mo kat, kö tö zô sze re ket és cse cse mô táp sze re -
ket.

C) Gyógy szer nek te kint jük a gyógy szer könyv ben ta lál ha tó gyógy szer -
anya go kat, dro go kat, ga le ni ku mo kat és a For mu lae Nor ma les ké szít -
mé nye it.

D) Gyógy szer nek te kin tünk min den olyan anya got, ame lyet az élô szer -
ve zet be fo lyá so lá sá ra gyó gyá sza ti cél lal al kal ma zunk, vagy a be teg -
ség meg áll apí tá sa cél já ból az élô szer ve zet be jut ta tunk.

E) Gyógy szer nek te kin tünk min den olyan anya got, amit di ag nosz ti kai,
te rá pi ás vagy pre ven tív cél lal az élô szer ve zet be jut ta tunk.

2. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a gyógy szer fo gal má nak leg fon to -
sabb ele mét!

A) nö vé nyi, ál la ti, ás vá nyi ere de tû vagy szin te ti kus ter mék
B) el le nôr zött mi nô ség és ha tó a nyag-tar ta lom
C) köz vet len fel hasz ná lás ra al kal mas
D) gyó gyá sza ti cél el éré se
E) gyógy szer könyv ben hi va ta los
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3. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a gyógy szer for ma sza ba tos meg ha tá -
ro zá sát!

A) Gyógy szer for má nak ne vez zük az alap gyógy sze rek bôl elô ál lí tott
gyógy szer ké szít mé nye ket.

B) Gyógy szer for má nak ne vez zük a köz vet len fel hasz ná lás ra al kal mas
gyógy szer ké szít mé nye ket.

C) Gyógy szer for má nak ne vez zük a törzs köny ve zett gyá ri ké szít mé nye -
ket, ga le ni ku mo kat és a For mu lae Nor ma les ké szít mé nye it.

D) Gyógy szer for má nak ne ve zünk min den olyan anya got, ame lyet gyó -
gyá sza ti cél lal az élô szer ve zet be fo lyá so lá sá ra al kal ma zunk.

E) Gyógy szer for má nak ne vez zük a di ag nosz ti kai, te rá pi ás és pre ven tív
cél ra al kal ma zott gyógyszer anyagokat.

4. Mi lyen gyógy szer ké szít ményt ne ve zünk ga le ni kum nak?

A) A tör zsol da to kat, kon cent rá tu mo kat és a to váb bi fel dol go zást igény -
lô ké szít mé nye ket össze fog la ló né ven ga le ni kum nak ne vez zük.

B) Az alap gyógy sze rek bôl (gyógy szer anya gok ból) elô ál lí tott össze tett
ké szít mé nyek a ga le ni ku mok.

C) A ga le ni ku mok olyan össze tett gyógy szer ké szít mé nyek, ame lye ket a
Gyógy szer könyv vagy más szak mun ka alap ján a me gyei ga le nu si la -
bo ra tó ri u mok, né hány eset ben a gyógy szer ve gyé sze ti üze mek ál lí ta -
nak elô.

D) A ga le ni ku mok elô írt mi nô sé gû alap gyógy sze rek bôl a Gyógy szer -
könyv vagy más szak könyv élô i ra ta alap ján rend sze rint kö zép üze mi
la bo ra tó ri u mok ban ké szül nek és el le nô ri zet ten, egyes ese tek ben
meg ha tá ro zott ha tó a nyag-tar ta lom ra vagy ha tá sér ték re be ál lít va ke -
rül nek a gyógyszer tárba.

5. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a bi o far má cia (bi o gyógy sze ré szet)
leg pon to sabb meg ha tá ro zá sát!

A) a gyógy szer sor sa az élô szer ve zet ben
B) a ha tó a nyag és a se géd anya gok kö zöt ti in te rak ci ók vizs gá la ta
C) a ha tó a nyag fel szí vó dá sá nak, meg osz lá sá nak, me ta bo li zá ci ó já nak és

ki ü rü lé sé nek vizs gá la ta
D) a bi o ló gi ai vá lasz vizs gá la ta
E) a gyógy sze rek bi o ló gi ai el len ôr zé se
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6. Mi szük sé ges ah hoz, hogy egy gyógy szer for má ban al kal ma zott ha -
tó a nyag a te rá pi ás vagy pre ven ci ós cél nak meg fe le lô ha tást (he lyi
vagy ál ta lá nos ha tást) ki fejt hes se?

A) a ha tó a nyag fel sza ba dul jon
B) a vér ben vagy szö vet ned vek ben bi zo nyos kon cent rá ci ót el ér jen
C) ne lép je nek fel mel lék ha tá sok
D) ne lép je nek fel to xi kus je len sé gek
E) ne ku mu lá lód jon a ha tó a nyag

7. Mi lyen össze füg gés van egy gyógy szer bi o ló gi ai ha tá sa és a ben ne
lé vô ha tó a nyag disz per zi tás fo ka kö zött?

A) A ha tó a nyag szem cse mé re te csak a sta bi li tás sal van kap cso lat ban
(pl. ül epe dés se bes sé ge), a te rá pi ás ha tás ra nincs be fo lyás sal.

B) A ha tás ki fej lô dés se bes sé ge, ill. a fel szí vó dott ha tó a nyag mennyi sé -
ge nö vek szik a disz per zi tás fok nö ve lé sé vel.

C) A ha tás ki fej lô dés se bes sé ge, ill. a fel szí vó dott ha tó a nyag mennyi sé -
ge nö vel he tô a disz per zi tás fok csök ken té sé vel.

D) A disz per zi tás fok ha tá roz za neg az ol dó dás se bes sé get, de a te rá pi -
ás ha tás ki fej lô dé sét nem be fo lyá sol ja.

8. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság VII. Ma -
gyar Gyógy szer könyv sze rin ti meg ha tá ro zá sát!

A) A bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság va la mely gyógy szer for má ból fel sza ba -
dult és a fel szí vó dás út ján a nagy vér kör be ju tott ha tó a nyag mennyi -
sé ge.

B) A bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság a gyógy szer for má ból fel szí vó dott és az
al kal ma zott ha tó a nyag menny isé gé nek vi szo nya, az utób bi %-ában
ki fe jez ve.

C) A bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság va la mely vizs gált gyógy szer for má ból re -
szor be á ló dott ha tó a nyag mennyi sé ge, a tisz ta ha tó a nyag fel szí vó dá -
si se bes sé gé vel össze ha son lít va.

D) A bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság va la mely gyógy szer for má ból fel szí vó -
dott, ill. a szer ve zet be ke rült ha tó a nyag nak egy el fo ga dott össze ha -
son lí tó ké szít mény bôl fel szí vó dott gyógy szer mennyi ség re vo nat -
koz ta tott mennyi sé ge, fi gye lem be vé ve a fo lya mat se bes sé gét is.

E) A bi o ló gi ai hasz nál ha tó ság a te rá pi ás adag és a fel szí vó dott far ma -
kon menny isé gé nek há nya do sa.
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9. Vá lassza ki a fel so rol tak kö zül a sta bi li tás leg pon to sabb fo gal mi
meg ha tá ro zá sát!

A) A sta bi li tás a gyógy szer ké szít mény azon tu laj don sá ga, amely nek se -
gít sé gé vel ké pes a felhasznál hatósági idô ig vál to zat la nul, ill. egy
me gen ge dett ér ték nél nem na gyobb vál to zást szen ved ve meg ma rad -
ni ha té kony ál la pot ban.

B) A sta bi li tás azt je len ti, hogy a gyógy szer a gyár tás, a szál lí tás és a fel -
hasz ná lás kö rül mé nyei kö zött tet szô le ges ide ig ma rad jon meg vál to -
zat lan ál la pot ban.

C) A sta bi li tás az az idô, amely alatt a bom láss pe ci fi kus ana li ti kai el já -
rá sok kal nem le het a ké szít mény ben bom lás ter mé ket ki mu tat ni.

D) A sta bi li tás azt je len ti, hogy a fi zi o ló gi á san kö zöm bös se géd anya -
gok kal sta bi li zált ké szít mény – meg fe le lô fel té te lek mel lett – meg -
ha tá ro zat lan ide ig fenn tart ja ké mi ai szer ke tét és te rá pi ás ha té kony -
sá gát.

E) A sta bi li tás a fi zi kai, ké mi ai, fi zi kai-ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai vál to -
zá sok összes sé gét je len ti.

10. Vá lassza ki, a fel so rol tak kö zül a sta bi li zá lás leg pon to sabb fo gal -
mát!

A) A fi zi kai és ké mi ai vál to zá sok meg aka dá lyo zá sa.
B) A fi zi kai, ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai vál to zá sok meg aka dá lyo zá sa.
C) Gon dos ko dás ar ról, hogy a gyógy szer ben ne kö vet kez ze nek be olyan

fi zi kai, ké mi ai vagy egyéb vál to zá sok, ame lyek a gyógy szer kül sô
meg je le né si for má ját, al kal ma zá sát, a te rá pi ás ha tást be fo lyá sol nák,
mel lék ha tá sa it és to xi ci tá sát nö vel nék.

D) A sta bi li zá lás az a tech no ló gi ai cse lek vés vagy cse lek vés-so ro zat,
amellyel biz to sít juk, hogy hid ro lí zis, oxi dá ció, tér be li át ren de zô dés
stb. ne kö vet kez zen be a gyár tás és a le já ra ti idô/fel használhatósági
idô tar tam ál tal ha tá rolt in ter val lum ban.

E) A sta bi li zá lás a ter mo di na mi kai és ki ne ti kai ál lan dó ság meg lé te
vagy hi á nya.
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11. Ter mo di na mi ka i lag egyen sú lyi ál la pot ban van nak-e a gyógy szer -
ként al kal ma zott rend sze rek?

A) igen
B) szi lárd ál la pot ban igen, ol dott ál la pot ban nem
C) ol dott for má ban nem, szusz pen dált ál la pot ban igen
D) a leg több nincs ter mo di na mi ka i lag ki e gyen sú lyo zott ál la pot ban,

ezért sza bad ener gia le adá sá val ener gia-mi ni mu mál la pot el éré sé re
tö rek sze nek

E) csak a jól zá ró, fény tôl vé dô cso ma go lás ban, ill. edény ben, ala csony
hô mér sék le ten tá rolt anyag ese té ben va ló sul meg a ter mo di na mi kai
egyen súly

12. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül az ak ti vá lá si ener gia meg ha tá ro zá -
sát!

A) Az az ener gia, ame lyet egy re ak ci ó ké pes anyag mo le ku lá ja igé nyel
fel es leg ben ah hoz, hogy a ki in du lá si ál la pot ból az ener gia sze gé -
nyebb ál la pot ba men jen át.

B) Az az ener gia, amely ah hoz szük sé ges, hogy egy bom lá si fo lya mat
nul lad ren dû bôl el sô, ill. ma ga sabb ren dû vé ala kul jon át.

C) Az az ener gia, amely a fo lya mat sza bad en tal pi á já nak nö ve lé sé hez,
ent ró pi á já nak csök ken té sé hez szük sé ges.

D) Az az ener gia, amely ah hoz szük sé ges, hogy t idô alatt k bom lás se -
bes sé gi ál lan dó mel lett az ere de ti ax mennyi ség a0,5x mennyi ség re
csök ken jen.

E) Az az ener gia, amely egy rend szer me le gí té se kor sza ba dul fel, ill. le -
hû té se kor ve szi fel az anyag a kör nye ze té bôl.

13. Ál ta lá nos sta bi li tá si irány elv, hogy a gyógy szer-ké szít mé nyek ben
lé vô ha tó-anyag(ok) ha tá sér ték-csök ke né se a tá ro lá si idô vé gé ig
nem ha lad hat ja meg a:

A) 0,1%-ot
B) 1%-ot
C) 3%-ot
D) 5%-ot
E) 10%-ot
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14. A fel so rol tak kö zül me lyik vál to zás nem te kint he tô ké mi ai vál to -
zás nak?

A) hid ro lí zis
B) tér be li át ren de zô dés
C) en zi ma ti kus bom lás
D) po li me ri zá ció
E) po li mor fiz mus

15. Mit fe jez ki a ké mi ai re ak ci ók se bes ség tör vé nye?

A) a re ak ci ó ban részt ve vô mo le ku lák szá mát
B) a re ak ci ó ban részt ve vô anyag kon cent rá ci ó ját
C) a bom lás se bes ség és a hô mér sék let kap cso la tát
D) a bom lás se bes ség és a kül sô té nye zôk (nyo más, fény, oxi gén stb.)

kap cso la tát
E) a bom lás se bes ség és az anyag kon cent rá ci ó ja kö zöt ti össze füg gést

16. Ke res se meg az aláb bi fel so ro lás ban az in te rak ci ók leg pon to sabb
fo gal mát!

A) In te rak ci ó ról be szé lünk, ha a ké szít mény al ko tó ré szei egy más sal
nem kí vánt köl csön ha tás ba lép nek, vagy az el ké szí tett gyógy szer
egyen le tes ada go lá sa ki zárt, ál ta lá ban fel hasz nál ha tó sá ga kor lá to -
zott, vagy a be kö vet ke zett vál to zás mi att a ké szít mény fel hasz nál ha -
tó sá ga ag gá lyos.

B) In te rak ció mind az a fo lya mat, amely a ké szí tés, tá ro lás, ill. al kal ma -
zás so rán ját szó dik le és amely nek ér tel mé ben a ha tó-, a se géd anya -
gok, ill. a gyógy szer ké szít mény ki in du lá si (fi zi kai, ké mi ai, fi zi kai-
ké mi ai, kol lo i di kai, ill. gyógy szer-bi o ló gi ai) ál la po ta vál to zá son
megy át.

C) In te rak ci ó nak ne vez zük a nem  kí vánt fi zi kai, ké mi ai, ill. gyógy szer-
bi o ló gi ai je len sé ge ket, ame lyek a gyógy szer ké szí té se, tá ro lá sa és al -
kal ma zá sa so rán ját szód nak le és a ha tá sér té ket ked ve zôt le nül be fo -
lyá sol ják.

D) In te rak ció az a fo lya mat, amely an nak kö vet kez té ben jön lét re, hogy
egy far ma kon el fog lal ja azo kat a re cep to ro kat, ame lye ket nor mál kö -
rül mé nyek kö zött egy má sik far ma kon ven ne igény be.

E) Min den in kom pa ti bi li tás egy ben in te rak ció is.
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17. Mi az in kom pa ti bi li tás lé nye ge?

A) az in kom pa ti bi li tás nem  kí vá na tos in te rak ció
B) ál cá zott (nem lát ha tó) vál to zás, amely a ha tó a nya gok vagy a ha tó a -

nyag és va la mely se géd anyag kö zött jön lét re
C) a te rá pi ás in te rak ci ó kat ne ve zik in kom pa ti bi li tás nak
D) az in te rak ci ók ré geb bi ne ve in kom pa ti bi li tás
E) a fi zi kai bom lá si fo lya ma to kat ne ve zik össze fog la ló né ven in kom pa -

ti bi li tás nak

18. Mi lyen vi szony van a gyógy szer-tech no ló gi ai in te rak ci ók és az in -
kom pa ti bi li tá sok kö zött?

A) a két fo ga lom egy más nak szi no ni má ja
B) a kí vánt (szán dé ko san elô i dé zett) in te rak ci ó kat ne ve zik in kom pa ti -

bi li tás nak
C) a nem  kí vánt in te rak ci ót ne ve zik in kom pa ti bi li tás nak
D) a gyógy szer-gyógy szer kö zöt ti fi zi kai köl csön ha tá so kat ne ve zik in -

kom pa ti bi li tás nak, a gyógy szer-se géd anyag(ok) köl csön ha tá sok pe -
dig az in te rak ci ók

E) a gyógy szer-se géd anyag köl csön ha tást in kom pa ti bi li tás nak, a ha tó -
a nya gok kö zött fel lé pô kölcsön hatásokat pe dig in te rak ci ó nak ne ve -
zik

19. Mit ne ve zünk ap rí tá si ener gia szük ség let nek?

A) az ap rí tó be ren de zé sek áram fo gyasz tá sát
B) a szi lárd anya gok bel sô szer ke ze té ben a mik ro re pe dé sek lét re ho zá -

sá hoz szük sé ges ener gi át
C) adott szem cse nagy sá gú, tö meg egy ség nyi anyag na gyobb fe lü le tû vé

ala kí tá sá hoz szük sé ges mun kát
D) a be fek te tett mun ka és a ke let ke zett fe lül et több let há nya do sát
E) az ap rí tó gép be be táp lált és az ab ból ki ke rü lô hal maz szem cse nagy -

sá gá nak ará nyát
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20. Az ap rí tás fi zi ká já nak lé nye ge a kö vet ke zô:

A) ap ri tás so rán po li morf mó do su lat ke let ke zik, en nek más a szi lárd sá -
ga, mint az ere de ti anya gé

B) ap rí tás so rán hô fej lô dik, ez csök ken ti az anya gok szi lárd sá gát
C) ap rí tás so rán nô a szem csék faj la gos fe lü le te
D) a szi lárd tes tek szer ke ze te hi ba he lye ket tar tal maz, itt in dul meg az

össze füg gô anyag el vá lá sa
E) a be fek te tett ener gia ará nyos a ke let ke zett fe lül et több let tel

21. Mi az ap rí tá si fok?

A) az idô egy ség alatt me gôr lô dött és a ki vá lasz tott szi tán át esô anyag -
mennyi ség

B) az ap rí tó gép be be táp lált és az ab ból ki ke rü lô hal maz szem cse nagy -
sá gá nak ará nya

C) az ap rí tó gép bôl ki jö vô és az osz tály zó szi tán fenn ma radt anyag -
mennyi ség há nya do sa

D) a tö meg egy ség re esô ap rí tá si mun ka és a szem cse nagy ság vi szo nya
E) a tö meg egy ség re esô ap rí tá si mun ka és a faj la gos fe lü let vi szo nya

22. Mi lyen függ vény ír ja le leg pon to sab ban az ôr lés ki ne ti ká ját? 

A) az ôr lé si se bes ség li ne á ri san csök ken az idô elô re ha lad tá val
B) az ôr lé si se bes ség ex po nen ci á li san csök ken az idô elô re ha lad tá val
C) az ôr lé si se bes ség hat vány függ vény sze rint csök ken az idô elô re ha -

lad tá val
D) re cip rok össze füg gés van a se bes ség és az idô kö zött
E) nem is me re tes ilyen függ vény

23. Me lyik ál lí tás nem igaz az ap rí tás ra?

A) az ap rí tás a szi lárd tes tek faj la gos fe lü le té nek nö ve lé se
B) ál ta lá ban gé pi úton vég zett me cha ni kai mû ve let
C) az ap rí tás, tö rés, po rí tás és ôr lés nem ha tá rol ha tó el éle sen egy más -

tól
D) az ap rí tás szá mos gyógy szer ké szít mény elô ál lí tá sa kor elô ké szí tô

mû ve let (pl. gra nu lá lás, szusz pen zi ó ké szí tés, ol dás)
E) az ap rí tás nem le het egy mû ve let sor be fe je zô mû ve le te
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24. Mi a go lyós ma lom kri ti kus for du lat szá ma?

A) az a for du lat szám, ami kor a go lyók a cent ri fu gá lis erô kö vet kez té -
ben nem tud nak a fal tól el vál ni, együtt fo rog nak az ôr lô e dénnyel

B) ami kor a go lyók fel ju ta nak az edény leg ma ga sabb pont já ig, in nen
csa pód nak az ôr len dô anyag ba

C) ami kor a go lyók az egyen sú lyi hely ze tük bôl ki moz dul va zúz ni, ill.
kop tat ni kez dik az ôr len dô anya got

D) 23–28/√D, ahol D a dob át mé rô je

25. Mek ko ra le het a go lyós mal mok üze mi for du lat szá ma?

A) 23–28/√D (D = a dob át mé rô je)
B) a kri ti kus for du lat szám két sze re se
C) 42,3/√D (D = a dob át mé rô je)
D) a kri ti kus for du lat szám és az op ti má lis for du lat szám kö zép ér té ke
E) a go lyók át mé rô jé nek négy ze te

26. Mi a szá rí tás?

A) Hô át vi te len ala pu ló gyógy szer ipa ri mû ve let.
B) Hô át vi te len ala pu ló mû ve let, ame lyet a kis-, kö zép- és nagy üze mi

gyógy szer ké szí tés egya ránt fel hasz nál és a hôt ransz por tot a rend -
szer hô tar ta lom-vál to zá sá nak kon cent rá ció-gra di en se okoz za.

C) A szá rí tás ál ta lá ban hô köz lé sen ala pu ló mû ve let, de ide so rol juk a
szo ba hô mér sék le ten és ala cso nyabb hô mér sék le ten vég zett ned ves -
ség meg kö tést is.

D) A szá rí tás alatt a ned ves ség tar tal mú szi lárd anya gok ból – ál ta lá ban
hô köz lés ha tá sá ra vég be me nô, pá rol gás út ján tör té nô – fo lya dék el -
vo ná sát ért jük. A gá zok és fo lya dé kok ned ves ség men te sí té se is ide
so rol ha tó.

E) A szá rí tás ka lo ri kus mû ve let, mely nek cél ja a rend szer víz tar tal má -
nak csök ken té se, ill. meg szün te té se.
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27. A szá rí tás össze tett hô- és anya gá ta dás sal já ró fo lya mat. Me lyek az
anyagt ransz port fáz isai?

A) a ned ves ség transz port ja az anya gon be lül, ezt kö ve ti a pá ra alak ban
tör té nô el tá vo zás az anya gon kí vü li gáz tér be

B) az ad hé zi ós ned ves ség, majd az ad szorp ci ós ned ves ség és vé gül az
egyen sú lyi ned ves ség tá vo zik el

C) a fi zi ka i lag kö tött víz, majd a ké mi a i lag kö tött víz el tá vo zá sa
D) a sza bad ned ves ség el tá vo zá sa, majd a kö tött ned ves ség el tá vo zá sa,

vé gül a ka pil lá ris ned ves ség el tá vo zá sa
E) az anyagt ransz port nak nin cse nek kü lön bö zô fáz isai, vi szont a hô -

t ransz port ve ze tés sel, áram lás sal és su gár zás sal me het vég be

28. Mi lyen té nye zôk sze re pel nek a szem csék és a flu i dum kö zöt ti hô -
á ta dást kvan ti ta tív mó don jel lem zô egyen let ben?

A) a szem csék tö me ge és át mé rô je
B) a tö meg, át mé rô, sû rû ség, hô mér sék let -kü lönb ség a szem csék és a

kö zeg kö zött és a hô á ta dá si té nye zô
C) a pá rol gás hô, a szem csék tö me ge, át mé rô je, sû rû sé ge és a hô mér sék -

let- kü lönb ség
D) az en tal pia, a szem csék sû rû sé ge, tö me ge, át mé rô je és a hô mér sék -

let -kü lönb ség
E) a hô á ta dá si té nye zô, a szem csék tö me ge, át mé rô je, sû rû sé ge és a flu -

i dum áram lá si se bes sé ge

29. Van-e össze füg gés szem csés szi lárd anya gok áram ló flu i dum mal
vég zett szá rí tá sa ese tén a hô á ta dá si té nye zô és a szem cse mé ret kö -
zött?

A) nincs
B) az át mé rô nö ve ke dé sé vel a hô á ta dás min den eset ben rom lik
C) nincs min den eset ben egy ér tel mû össze füg gés
D) fi gye lem be kell ven ni a po ro zi tást is
E) a mé ret nö ve lé sé vel a hô cse re ál ta lá ban rom lik, de sze re pe van a po -

ro zi tás nak és a szem csék anya gá nak is
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30. Po ró zus szem csék szá rí tá sa kor az anya gá ta dás há rom sza kasz ban
megy vég be. Me lyek ezek a sza ka szok?

A) ál lan dó se bes sé gû sza kasz, csök ke nô se bes sé gû sza kasz, vég sô sza -
kasz

B) nö vek vô se bes sé gû sza kasz, ál lan dó se bes sé gû sza kasz, vég sô sza -
kasz

C) csök ke nô se bes sé gû sza kasz, ál lan dó se bes sé gû sza kasz, vég sô sza -
kasz

D) a fe lü le ti film ré teg el pá rol gá sa, a mak ro ka pil lá ri sok fo lya dé ká nak
el pá rol gá sa, a mikrokapillári sok fo lya dé ká nak el pá rol gá sa

E) a fe lü le ti film el pá rol gá sa, a mik ro ka pil lá ri sok, majd ezt kö ve tô en a
mak ro ka pil lá ri sok kiszáradá sa

31. A szá rí tó el já rá sok me lyik cso port já ba so rol ja a kam rás szá rí tó kat?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
D) foly to nos üze mû, moz gó ré te ges el já rás
E) foly to nos üze mû, moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás

32. A szá rí tó el já rá sok me lyik cso port já ba so rol ja a szek ré nyes-tál cás
ké szü lé ke ket?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
D) foly to nos üze mû, moz gó ré te ges el já rás
E) foly to nos üze mû, moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás

33. Mi lyen szá rí tó el já rás va ló sul meg a töl tött osz lo pos szá rí tó be ren -
de zé sek ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
D) foly to nos üze mû moz gó ré te ges el já rás
E) me cha ni kus moz gó ré te ges, moz gá sá ban nem gá tolt el já rás
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34. Mi lyen szá rí tó el já rás va ló sul meg a vá ku um-szá rí tó szek ré nyek
mû kö dé sé ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû nyug vó ré te ges el já rás
D) me cha ni kus moz gó ré te ges la zí tott szem cse ré te gû el já rás
E) me cha ni kus moz gó ré te ges, moz gá sá ban nem gá tolt el já rás

35. Mi lyen szá rí tó el já rás va ló sul meg a li o fi le zô be ren de zé sek (kri o -
de hid rá lók) mû kö dé sé ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, moz gó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
D) szo ros szem cse il lesz ke dé sû, me cha ni kus moz gó ré te ges el já rás
E) la zí tott szem cse ré te gû, me cha ni kus moz gó ré te ges el já rás

36. Mi lyen szá rí tó el já rás va ló sul meg a dob szá rí tók mû kö dé sé ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) me cha ni kus moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
E) moz gó ré te ges, moz gá sá ban nem gá tolt el já rás

37. Mi lyen szá rí tá si el já rás va ló sul meg az ala gút szá rí tók mû kö dé sé -
ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) szo ros szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
E) moz gó ré te ges, moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás
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38. Mi lyen szá rí tá si el já rás va ló sul meg a sza la gos szá rí tók mû kö dé sé -
ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) szo ros szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott ré te ges me cha ni kai el já rás
E) moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás

39. Mi lyen szá rí tá si el já rás va ló sul meg a vib rá ci ós szá rí tók mû kö dé -
sé ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) szo ros szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott szem cse il lesz ke dé sû, moz gó ré te ges el já rás
E) moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás

40. Mi lyen szá rí tá si elv va ló sul meg a flu i di zá ci ós szá rí tó be ren de zé -
sek mû kö dé sé ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) szo ros szem cse il lesz ke dé sû moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott szem cse il lesz ke dé sû moz gó ré te ges el já rás
E) moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás

41. Mi lyen szá rí tá si el já rás va ló sul meg a por lasz tá sos szá rí tó be ren de -
zé sek ben?

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
B) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
C) szo ros szem cse il lesz ke dé sû moz gó ré te ges el já rás
D) la zí tott szem cse ré te gû moz gó ré te ges el já rás
E) moz gá sá ban nem gá tolt rend sze rû el já rás
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42. Mi lyen té nye zôk is me re te alap ján le het ki szá mol ni a ke ve ré si Eu -
ler-szá mot?

A) a ke ve rô tel je sít mény szük ség le té bôl
B) a tel je sít mény szük ség let bôl és a ke ve rô át mé rô jé bôl
C) a ke ve rô át mé rô jé bôl, a for du lat szám ból és a tel je sít mény szük ség -

let bôl
D) a ke ve rô át mé rô jé bôl, a for du lat szám ból, a fo lya dék visz ko zi tá sá ból

és a ke ve rô teljesítmény szükségletébôl
E) a ke ve rô át mé rô jé bôl, a for du lat szám ból, a fo lya dék sû rû sé gé bôl és

a ke ve rô tel je sít mény szük ség le té bôl

43. Mi lyen az áram lá si irány a sík la pá tos fo lya dék ke ve rôk ben?

A) tan gen ci á lis 
B) axi á lis
C) ra di á lis
D) ho ri zon tá lis
E) ver ti ká lis

44. Mi lyen áram lást idéz nek elô a pro pel ler ke ve rôk fo lya dék ke ve rés
ese tén?

A) nem idéz nek elô áram lást, csak dif fú zi ót
B) nem idéz nek elô áram lást, csak de for má ci ót
C) tan gen ci á lis áram lást
D) axi á lis áram lást
E) ra di á lis áram lást

45. Ho gyan ho zunk lét re pne u ma ti kus ke ve rést?

A) a tur bi na ke ve rô be áram lás tö rô la pot épí tünk be
B) több tár csát he lye zünk el a ke ve rô ten ge lyén
C) a tur bi na ke ve rôt nem me rô le ge sen he lyez zük el a fo lya dék sík já ra,

ha nem úgy, hogy kb. 45 fo kos szö get zár jon be az zal
D) a fo lya dék ba gáz- vagy gôz bu bo ré ko kat fú va tunk
E) a fo lya dé kot fel me le gít jük és ke rin ge tô szi vattyú val hoz zuk áram -

lás ba
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46. Mi lyen függ vény kap cso lat ír ja le szi lárd anya gok ke ve ré se so rán
az el osz lás és a ke ve ré si idô kö zöt ti össze füg gést?

A) li ne á ris függ vény
B) ex po nen ci á lis függ vény
C) hat vány függ vény
D) re cip rok össze füg gés
E) nem is me re tes ilyen függ vény

47. Mi lyen ke ve ré si me cha niz mus jel lem zô a sza la gos-ka ros ke ve rôk -
re?

A) dif fu zív ke ve rés
B) kon vek tív ke ve rés
C) nyí ró ha tás lép fel el sô sor ban
D) csú szó áram lás
E) csi ga eme li fel az anya got, ami az tán a tö meg erô ha tá sá ra öm lik az

ala csony ab ban fek vô hely re.

48. Mi lyen ke ve rô be ren de zés váz raj za lát ha tó az áb rán?

A) for gó tes tes ke ve rô
B) ket tôs kú pos ke ve rô
C) iker hé jas ke ve rô
D) csi gás ke ve rô
E) sza la gos-la pá tos ke ve rô
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49. Mi lyen ke ve rô váz raj za lát ha tó a mel lé kelt áb rán?

A) dob ke ve rô
B) ket tôs kú pos ke ve rô
C) iker hé jas ke ve rô
D) csi gás ke ve rô
E) sza la gos-ka ros ke ve rô

50. Mi lyen ke ve rô váz raj za lát ha tó a mel lé kelt áb rán?

A) for gó tes tes ke ve rô
B) ket tôs-kú pos ke ve rô
C) iker hé jas ke ve rô
D) csi gás ke ve rô
E) sza la gos-ka ros ke ve rô

51. Mi a szû rés lé nye ge?

A) szennye zé sek el tá vo lí tá sa
B) szi lárd anya gok el kü lö ní té se (sze pa rá lás)
C) fo lya dé kok meg tisz tí tá sa
D) szi lárd anyag el kü lö ní té se a fo lyé kony, ill. lég ne mû kö zeg tôl
E) mind há rom hal ma zál la po tú kö zeg meg tisz tí tá sa a szennye zô dé sek -

tôl me cha ni kai (nem ka lo ri kus) úton
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52. Mi lyen ré szek bôl áll egy szû rô be ren de zés?

A) áll vány, tar tály, fel fo gó edény
B) be táp lá lást, szû rést és a szûrt fo lya dék össze gyûj té sét biz to sí tó elem
C) ke ret, szû rô test, csök kent nyo mást vagy túl nyo mást biz to sí tó elem
D) szû rôp rés vagy szû rô kád és szû rô a nyag
E) tar tó rész (fém vagy por ce lán) és szá las, ros tos vagy memb rán szû rôk

53. Mi az oka an nak, hogy a Se itz-vib ro szû rô al kal ma zá sa kor a szû ré -
si idô je len té ke nyen le rö vi dül?

A) a vib rá ció meg aka dá lyoz za a szû rô le pény ke let ke zé sét
B) az al kal ma zott 300–500 kPa túl nyo más rö vi dí ti le az idôt
C) a szi lárd ré szek és a mak ro mo le ku lák le beg ve ma rad nak és a je len -

té keny túl nyo más egy üt tes ha tá sa az oka en nek a je len ség nek
D) a szi lárd ré szek szusz pen dált ál la po ta, a túl nyo más és a meg fe le lô

pó rus mé ret (po ro zi tás) a rö vid szû ré si idô oka
E) a szû rô elé kap csolt szál fo gó ki szû ri a me cha ni kai szennye zést és a

le be gô kol lo id anya got, így a szû rôn már csak ad szorp ció ját szó dik
le

54. Mi lyen tar to mány ban van a memb rán szû rôk pó rus mé re te?

A) 1 µm fel ett
B) 3 µm–5 nm
C) 0,5 µm–1 nm
D) 100 nm–1 nm
E) 1 nm alatt

55. Hol he lyez zük el a Mil li po re-szû rô ket a tech no ló gi ai fo lya mat ban?

A) a tech no ló gi ai fo lya mat vé gén, de az az beszt szû rô elôtt
B) a tech no ló gi ai fo lya mat utol só he lyén
C) a tech no ló gi ai fo lya mat utol só he lyén és elé je elô szû rôt kell ik tat ni
D) a tech no ló gi ai fo lya mat utol só he lyén úgy, hogy min den más be ren -

de zés, elá ga zás, csap a szû rô elôtt le gyen és a fi nom pó rus mé ret fe -
l es le ges sé te szi az elô szû rô al kal ma zá sát

E) a tech no ló gi ai fo lya mat ele jén, mert ez a szû rô biz to sít ja a rend szer
to váb bi csí ra sze gény áll apo tát
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56. Mi lyen össze füg gés van a szi lárd ré szecs kék szûr he tô sé ge és elekt -
ro ki ne ti kai po ten ci ál ja kö zött? 

A) nincs össze füg gés
B) ha a zé ta-po ten ci ál –200 mV, a szem cse jól szûr he tô
C) ha a zé ta-po ten ci ál –200 mV-nál na gyobb, ak kor a szem cse ne he zen,

ha –100 mV kö rü li ér ték, ak kor az anyag jól szûr he tô
D) ha a zé ta-po ten ci ál nul lá hoz kö zel ál ló ér tek, az anyag könnyen szûr -

he tô
E) a zé ta-po ten ci ál nö ve lé sé vel nô az anyag szûr he tô sé ge, mi vel nö -

vek szik az agg re gá ci ós haj la ma

57. Mit ne ve zünk fel sô fo lyás ha tár nak a re o ló gi á ban?

A) a fo lyás gör be azon pont ját, ahol a rend szer new to ni tu laj don sá gú vá
ala kul

B) a fo lyás gör be azon pont ját, ahol a de for má ció kez dô dik
C) a fo lyás gör be azon pont ját, ahol a per ma nens de for má ció kez dô dik
D) a fo lyás gör be azon pont ját, ahol az anyag ti xot rop jel le gû vé ala kul
E) a fo lyás gör be azon pont ját, ahol meg je le nik a szer ke ze ti visz ko zi tás

58. Az ap rí tás el mé le tét és gya kor la tát fog lal ják össze az aláb bi ál lí tá -
sok. Vá lassza ki kö zü lük a hely tál ló a kat!

A) Ap rí tás kor a tes tek re me cha ni kai erô ha tást gya ko ro lunk, en nek kö -
vet kez té ben az össze füg gô anyag ré szek a mik ro re pe dé sek men tén
el vál nak.

B) Ke mény anya gok vá gás sal és dör zsö lés sel ap rít ha tók a le ge red mé -
nye seb ben.

C) Ri deg anya gok ap rí tá sá ra a nyí rás sal mû kö dô ké szü lé kek a le gal kal -
ma sab bak.

D) Ap rí tá si kör fo lya mat ról ak kor be szé lünk, ha több ké szü lé ket kap -
cso lunk egy más után.

E) A sor ba  kap csolt ké szü lé kek he lyes sor rend je a kö vet ke zô: go lyós -
ma lom – kú pos tö rô – po fás tö rô sor rend ben jut az ôr le mény a kö vet -
ke zô ké szü lék re.
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59. A vá ku um-szub li má ci ó val elô ál lí tott pa ren te ra lis ké szít mé nye ket
ho gyan ne ve zik a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben?

A) li o fi li zá tum
B) fa gyaszt va szá rí tott ké szít mény
C) kri o szik ká tum
D) kri o de hid rá tum
E) vá ku um-szub li má tum

60. A szor bi tin fú zi ó val kap cso la tos he lyes meg áll apí tás:

A) az 5,0%-os szor bi tin fú zió ké szí té sé nél sta bi li tá si szem pont ból igen
fon tos az ol dat sa va nyí tá sa

B) a szor bit fel hasz ná lá sa in zu lin füg get len
C) a szor bit a Ma il lard-re ak ció mi att nem ad ha tó együtt ami no sa vol da -

tok kal
D) a szor bi tol dat nem ste ri lez he tô 121 °C-on
E) a 40%-os szor bi tol da tot fo lya dék be vi tel re hasz nál ják

61. Mi lyen kom bi ná ci ó ban hasz nál nak eta nolt az in fú zi ós te rá pi á ban?

A) zsí re mul zi ók nál, a kül sô fáz is visz ko zi tá sá nak csök ken té sé re
B) oz mó zis te rá pia ol da ta i ban a cu ko ral ko ho lok ha tá sá nak erô sí té sé re
C) az aci do sis te rá pi á ban hasz ná la tos ké szít mé nyek nél
D) re du ká ló cuk rok mel lett ener gia hor do zó ként
E) vo lu men pót lók ad ju váns anya ga ként
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62. Je löl je meg, hogy az ae ro szo lok nál hasz nált ha lo al ká no kat mi lyen
elv alap ján szá moz zák?

A) Az egye sek he lyén ál ló szám jel zi a kló ra to mok, a ti ze sek he lyén ál -
ló a hid ro gé na to mok, a szá za sok he lyén ál ló hoz egyet hoz zá ad va a
szé na to mok szá mát kap juk.

B) Az egye sek he lyén ál ló szám jel zi a flu o ra to mok szá mát, a ti ze sek a
hid ro gé na to mok, a szá za sok he lyén ál ló hoz egyet hoz zá ad va a szé n -
a to mok szá mát kap juk.

C) Az egye sek he lyén ál ló szám jel zi a flu o ra to mok szá mát, a ti ze sek
he lyén ál ló ból egyet le von va kap juk a hid ro gén-, a szá za sok he lyén
ál ló hoz egyet hoz zá ad va a szé na to mok szá mát kap juk.

D) Az egye sek he lyén ál ló szám jel zi a hid ro gé nek, a ti ze sek he lyén ál -
ló ból egyet le von va a flu or-, a szá za sok he lyén ál lók hoz egyet hoz -
zá ad va a szé na to mok szá mát kap juk. A fen ti ada tok ból a klór ki szá -
mít ha tó.

E) Az egye sek he lyén ál ló szám jel zi a kló ra to mok, a ti ze sek he lyén ál -
ló ból egyet le von va a flu o ra to mok, a szá za sok he lyén ál ló hoz egyet
hoz zá ad va a szé na to mok szá mát kap juk.

63. Ho gyan de fi ni ál ja a gyógy sze res ae ro szo lo kat a VII. Ma gyar
Gyógy  szer könyv?

A) Az ae ro szol a kol lo id mé re tet meg kö ze lí tô ae ro disz perz rend sze rek
elô ál lí tá sá ra al kal mas, a ren del te té sük nek meg fe le lô mik ro bi o ló gi ai
tisz ta sá gú és por lasz tás út ján fel hasz ná lás ra ke rü lô gyógy szer ké szít -
mény.

B) Az ae ro szo lok na no mé ter nagy sá gú ae ro disz perz rend sze rek.
C) Az ae ro szol a kol lo id mé re tet meg kö ze lí tô ae ro disz perz rend sze rek

elô ál lí tá sá ra al kal mas ste ril, por lasz tás út ján fel hasz ná lás ra ke rü lô
gyógy szer ké szít mény.

D) Az ae ro szol a kol lo id mé re tet meg kö ze lí tô ae ro disz perz rend szer,
me lyet gé pi por lasz tás sal ál lí ta nak elô.

E) Az ae ro szol fi nom ré szecs kék bôl ál ló ae ro disz perz rend szer, me lyet
pro pel len sek se gít sé gé vel ál lí ta nak elô.
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64. Vá lassza ki a pe ri to ne a lis di a li zá ló ol da tok ra vo nat ko zó hely te len
ál lí tást!

A) A pe ri to ne a lis di a li zá ló ol da tok nak min den eset ben ste ril nek kell
len ni ük.

B) Össze té te lük és ren del te té sük alap ján min den eset ben az em be ri
szé rum nál ma ga sabb oz mó zis nyo más sal ren del kez nek.

C) Re du ká ló cuk rot vagy cu ko ral ko holt nem tar tal maz nak.
D) A di a li zá ló ol da to kat köz vet le nül a has hár tyá ra jut tat ják.
E) A di a li zis a CAPD prog ram ke re té ben há zi lag is ki vi te lez he tô.

65. Me lyik meg áll apí tást fo gad ja el az in fú zi ók elô ál lí tá sá ra vo nat ko -
zó an he lyes tech no ló gi ai sor rend nek és szem lé let nek az aláb bi ak
kö zül?

A) a pa lac kok, gu mi du gók, esz kö zök, be ren de zé sek elô ké szí té se, ol dat -
ké szí tés, szû rés, min ta vé tel-el len ôr zés, le töl tés, zá rás, ste ri le zés

B) az ol dat ké szí tô tar tály elô ké szí té se, ol dat ké szí tés, szû rés, min ta vé -
tel, le töl tés, zá rás, ste ri le zés

C) a pa lac kok, gu mi du gók, esz kö zök, be ren de zé sek, elô ké szí té se, ol -
dat ké szí tés, szû rés, le töl tés, zá rás, ste ri le zés

D) a pa lac kok, gu mi du gók, esz kö zök, be ren de zé sek elô ké szí té se, ol dat -
ké szí tés, el len ôr zés, le töl tés, zá rás, ste ri le zés

E) a pa lac kok, gu mi du gók, esz kö zök, be ren de zé sek elô ké szí té se, ol dat -
ké szí tés, szû rés, min ta vé tel, le töl tés, zá rás

66. Mi lyen kon cent rá ci ó egy sé gek ben kell hi va ta lo san meg ad ni az in -
fú zi ók kom po nen se i nek mennyi sé gét?

A) mval/l-ben
B) mmol/l-ben
C) g/1000 ml-ben
D) cg/l-ben
E) mg/100 ml-ben
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67. A Ph. Hg. VII. mi lyen kö ve tel mé nye ket tá maszt az in jek ci ó hoz va -
ló víz zel (Aqua des til la ta pro in jec ti o ne) szem ben?

A) A meg fe le lô ké mi ai tisz ta ság mel lett le he tô leg le gyen ste ril is.
B) A meg fe le lô ké mi ai tisz ta ság mel lett ste ril nek és pi ro gén men tes nek

kell len nie.
C) Le he tô leg le gyen ste ril és pi ro gén men tes.
D) Sem le ges kém ha tá sú, ste ril és pi ro gén men tes le gyen.
E) Fris sen desz til lált és ké mi a i lag meg fe le lô en tisz ta le gyen.

68. Je löl je meg a he lyes de fi ní ci ót a gyógy szer-tech no ló gi ai mû ve let -
tan nal és el já rás tan nal kapcsolato san!

A) A gyógy szer ké szít mény elô ál lí tá sá val kap cso la tos mû ve le tek és el -
já rá sok összes sé gét gyógyszer gyártási fo lya mat nak ne vez zük.

B) A mû ve le tek meg va ló sí tá sá nak ho gyan já val a mû ve let tan fog lal ko zik.
C) Az el já rás tan ír ja le, hogy mi lyen mû ve le te ket haj tunk vég re.
D) A gyógy szer ké szít mé nyek elô ál lí tá sá hoz fel hasz nált alap mû ve le te -

ket csak a fel hasz nált ener gia jel le ge sze rint cso por to sít hat juk.
E) A gyár tá si fo lya mat csak sza ka szos tí pu sú le het.

69. A fel so rolt se géd anya gok kö zül me lyik kel nö vel he tô je len tôs mér -
ték ben a szá raz gra nu lá lás nál a kö tô e rô?

A) kar bo xi me til-ami lo pek tin-gli ko lát
B) mak ro gol 4000
C) mag né zi um-szte a rát
D) lak tóz
E) tal kum

70. A ned ves gra nu lá lás rész mû ve le te i nek he lyes sor rend je:

A) ho mo ge ni zá lás, ned ve sí tés, gyú rás, szem csé sí tés, szá rí tás, reg ra nu -
lá lás

B) ned ve sí tés, ho mo ge ni zá lás, gyú rás, szem csé sí tés, szá rí tás, reg ra nu -
lá lás

C) ho mo ge ni zá lás, ned ve sí tés, szá rí tás, reg ra nu lá lás
D) ho mo ge ni zá lás, ned ve sí tés, gyú rás, szem csé sí tés, reg ra nu lá lás, szá -

rí tás
E) ho mo ge ni zá lás, szem csé sí tés, ned ve sí tés, gyú rás, szá rí tás, reg ra nu -

lá lás



71. A Szab vá nyos Vény min ták sze rint az in ha la so lu mok:

A) köp te tô ha tá sú ak
B) az asth ma bron chi a lae ke ze lé sé re szol gál nak
C) az asth ma car di a lae ke ze lé sé re szol gál nak
D) a gin gi vi tis ke ze lé sé re szol gál nak
E) inf lu en za el le nes sze rek

72. A For mu lae Nor ma les VI. ki adá sá ban hi va ta los an ti aszth ma ti kus
ha tá sú ol da to kat mi lyen mó don por laszt ják a be te gek?

A) for ró víz be cse peg tet ve kell bel éle gez ni ük
B) gé pi por lasz tó val kell disz per gál ni
C) ké zi por lasz tó ké szü lék bôl, a ro ham kez de te kor 5–10 mély be lég zést

kell al kal maz ni 
D) ha lo al ká nok fel hasz ná lá sá val por laszt ha tók
E) komp ri mált gá zok se gít sé gé vel por laszt ha tók

73. A For mu lae Nor ma les VI. ki adá sá ban hi va ta los gra nu lá to mok mi -
lyen ha tó a nya go kat tar tal maz nak?

A) nat ri um chlo ra tum, car bo ac ti va tus, mag ne si um tri si li ci cum
B) tri cal ci um phosp ho ri cum, cal ci um car bo ni cum, car bo ac ti va tus,

mag ne si um tri si li ci cum
C) mag ne si um tri si li ci cum, car bo ac ti va tus, mag ne si um oxy da tum
D) car bo ac ti va tus, mag ne si um tri si li ci cum, nat ri um phosp ho ri cum

aci dum
E) mag ne si um tri si li ci cum, tri cal ci um phosp ho ri cum, cal ci um car bo -

ni cum, nat ri um hydrogen carbonicum

74. Je löl je meg a gra nu lá tu mok po ro zi tá sá ra vo nat ko zó he lyes ál lí tást!

A) A po ro zi tás csak a gra nu lá tu mok tu laj don sá gát be fo lyá sol ja.
B) A po ro zi tás meg ha tá ro zá sa And re a sen-ké szü lék kel tör té nik.
C) A po ro zi tás (ε) a szem csék ben le vô pó ru sok összes tér fo ga tá nak a

szem cse tel jes tér fo ga tá hoz va ló vi szo nyát je len ti.
D) A po ro zi tást – ha víz ben ol dó dó a gra nu lá tum – pik no mé ter rel mé -

rik.
E) A po ró zus szem cse sok le ve gôt tar tal maz, ami a tab let tá zás nál ra ga -

dást ered mé nyez het.
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75. A gra nu lá tu mok vizs gá la tai kö zül me lyi ket nem ír ja elô a Gyógy -
szer könyv?

A) szem cse mé ret
B) por tar ta lom
C) tér fo gat tö meg
D) de zin teg rá ló dás
E) faj la gos fe lü let

76. Me lyik a he lyes össze füg gés a flu i di zált ré teg ki ter je dé sé nek meg -
ha tá ro zá sá ra, ha:

Y = ré teg ma gas ság
Ymin = mi ni má lis ré teg ma gas ság
U’ = a gáz áram lá si se bes sé ge
U’min = mi ni má lis flu i di zá ci ós se bes ség
Ue = a szem csék esé si se bes sé ge

A) Y – Ymin = 1+ (0,3 : Ymin)·(U’ – Umin : Ue)
B) Y : Ymin = (0,3 : Ymin) · (U’ – Umin : Ue)
C) Y : Ymin = 1 + (0,3 : Ymin) · (U’ – U’min : Ue)
D) Y : Ymin = Ymin · (U’ – Umin : Ue)
E) Y : Ymin = (0,3 : Ymin) · (U’: Ue)

77. A flu i di zá ci ós gra nu lá lás nál me lyik a he lyes mû ve le ti sor rend?

A) ned ve sí tés, ke ve rés, agg lo me rá lás, szá rí tás
B) ke ve rés, ned ve sí tés, agg lo me rá lás, szá rí tás
C) agg lo me rá lás, ke ve rés, ned ve sí tés, szá rí tás
D) ke ve rés, szá rí tás, agg lo me rá lás
E) ned ve sí tés, agg lo me rá lás, ke ve rés, szá rí tás
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78. At ro pi ni um-szul fát-tar tal mú gra nu lá tu mot kell elô ál lí ta ni flu i di -
zá ci ós mód szer rel (0,33 mg at ro pi ni um-szul fát tab let tán ként). Mi -
lyen mó don le het biz to sí ta ni az erôs ha tá sú szer ho mo ge ni tá sát?

A) Erôs ha tá sú sze rek ese tén a flu i di zá ci ós gra nu lá lás nem al kal maz ha -
tó.

B) A töl tô a nya gok kal tri tu rá ció ké szí ten dô.
C) A szem csé sí tett rend szer hez utó lag kell szá ra zon hoz zá ke ver ni az

at ro pi ni um-szul fá tot.
D) A gra nu lá ló fo lya dék fel hasz ná lan dó mennyi sé gé ben kell ol da ni az

at ro pi ni um-szul fá tot és ezt az ol da tot rá kell por lasz ta ni a flu i dágy -
ban le be gô szi lárd ré szecs kék re.

E) Nö vek vô tö meg mennyi sé gek sze rint kell vé gez ni a be mé rést.

79. Je löl je meg, hogy az aláb bi vá la szok kö zül me lyik a he lyes a gra -
nu lá tu mok mik ro bi o ló gi ai tisz ta sá gi osz tály ba so ro lá sá ra vo nat ko -
zó an!

A) ste ril ké szít mé nyek
B) leg fel jebb 50 mik ro or ga niz mus/g le het min den faj ta mik ro or ga niz -

mus ra vo nat ko zó an
C) leg fel jebb 500 mik ro or ga niz mus/g, ki zár va az En te ro bac te ri a ce ae,

Pse u do mo nas ae ru gi no sa, Staphy lo coc cus au re us
D) leg fel jebb 1000 mik ro or ga niz mus/g, eb bôl leg fel jebb 100 gom ba/g.

Ki zár va: Enterobacteriace ae, Pse u do mo nas ae ru gi no sa, Staphy lo -
coc cus au re us

E) leg fel jebb 1000 mik ro or ga niz mus/g, eb bôl leg fel jebb 100 gom ba/g

80. A tab let tap ré se lés nél az aláb bi ak kö zül mely fá zi so kat kü lön böz -
te tik meg? (A he lyes vá lasz ki vá lasz tá sa kor ügyel jen a he lyes sor -
rend re!)

A) az el le nál lás, az ad hé zió, az elasz ti ci tás fá zi sát
B) az ad hé zió, az el le nál lás, az elasz ti ci tás és az össze tö mö rö dés fá zi -

sát
C) az össze tö mö rö dés, az el le nál lás, az ad hé zió és az elasz ti ci tás fá zi -

sát
D) az össze tö mö rö dés, az el le nál lás és az elasz ti ci tás fá zi sát
E) az elasz ti ci tás, az ad hé zió, az el le nál lás és az össze tö mö rö dés fá zi -

sát
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81. Az áb ra az ex cen te res tab let tá zó gép mû kö dé sé nek egyes fáz isa it
szem lél te ti. Áll apít sa meg, hogy mi lyen sor rend ben kö ve tik egy -
mást az egyes mû ve le tek!

A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 3, 1, 5, 2, 4
C) 1, 3, 5, 4, 2
D) 3, 4, 5, 1, 2
E) 3, 1, 4, 2, 5

82. Az aláb bi ak kö zül me lyik a tab let ta gyógy szer for ma de fi níci ó ja a
VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben?

A) A tab let ták meg ha tá ro zott mennyi sé gû ha tó a nya got tar tal ma zó
gyógy szer ké szít mé nyek.

B) A tab let ták pré se lés sel elô ál lí tott szi lárd gyógy szer ké szít mé nyek.
C) A tab let ták rend sze rint la pos vagy töb bé-ke vés bé dom bo rú, ko rong

ala kú ké szít mé nyek.
D) A tab let ták pré se lés sel elô ál lí tott szi lárd gyógy szer ké szít mé nyek,

ame lyek la pos vagy töb bé-ke vés bé dom bo rú, ko rong ala kú ké szít -
mé nyek.

E) A tab let ták pré se lés sel elô ál lí tott, meg ha tá ro zott mennyi sé gû ha tó -
a nya got tar tal ma zó, ada golt szi lárd gyógy szer ké szít mé nyek. Alak -
juk rend sze rint la pos vagy töb bé-ke vés bé dom bo rú, ko rong ala kú,
rit káb ban szög le tes vagy ová lis.
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83. Me lyik a gyógy sze res kap szu lák ra vo nat ko zó, VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv sze rin ti de fi ní ció?

A) A gyógy sze res kap szu lák be vé tel re szánt, szi lárd gyógy szert tar tal -
ma zó ké szít mé nyek.

B) A gyógy sze res kap szu lák fô ként be vé tel re, ill. le nye lés re szánt és
meg ha tá ro zott mennyi sé gû szi lárd vagy fo lyé kony gyógy szert tar tal -
ma zó ada golt gyógy szer ké szít mé nyek.

C) A gyógy sze res kap szu lák fô ként be vé tel re és le nye lés re, egyes ese -
tek ben rec ta lis al kal ma zás ra szánt gyógy szer ké szít mé nyek.

D) A gyógy sze res kap szu lák (to kok) fô ként be vé tel re és le nye lés re,
egyes ese tek ben rec ta lis vagy va gi na lis al kal ma zás ra szánt és meg -
ha tá ro zott mennyi sé gû szi lárd vagy fo lyé kony gyógy szert tar tal ma -
zó ada golt gyógy szer ké szít mé nyek.

E) A gyógy sze res kap szu lák (to kok) fô ként be vé tel re és le nye lés re,
egyes ese tek ben rec ta lis vagy va gi na lis al kal ma zás ra szánt és meg -
ha tá ro zott mennyi sé gû gyógy szert tar tal ma zó ada golt gyógy szer ké -
szít mé nyek.

84. Je löl je meg a tel jes pa ren te ra lis táp lá lás (TPE) el en ged he tet le nül
fon tos kom po nen se it!

A) ener gia hor do zók, ami no sa vak, elekt ro li tok, vi ta mi nok, nyo me le -
mek, víz

B) nyo me le mek, víz, ami no sa vak, ener gia hor do zók
C) vi ta mi nok, nyo me le mek, ener gia hor do zók, puf fe rek
D) víz, ener gia hor do zók, vi ta mi nok, nyo me le mek
E) ener gia hor do zók, vo lu men pót lók, elekt ro li tok, vi ta mi nok

85. Vá lassza ki a tab let ták ko pá si szi lárd sá gá nak vizs gá la tá ra vo nat ko -
zó, gyógy szer köny vi leg he lyes meg áll apí tást!

A) A tab let ták ko pá si vesz te sé ge – egyéb elô írás hi á nyá ban – nem le het
több 5%-nál.

B) A tab let ták ko pá si vesz te sé ge – egyéb elô írás hi á nyá ban – nem le het
több 2,0%-nál. A vizs gá lat so rán a tab let ták nem tör het nek össze
vagy le me ze sen nem vál hat nak szét.

C) A ko pá si szi lárd ság vizs gá la ta a tab let ták ra ga dá si haj la má ról is
pon tos ér té ket szol gál tat.

D) A ko pá si szi lárd ság ér té ke füg get len a pré se lé si nyo más ér té ké tôl.
E) A ko pá si szi lárd ság vizs gá la tát – a Ph. Hg. VII. sze rint – koc ka ke ve -

rô ben kell el vé gez ni.



86. Mi lyen mû ve le tet ne ve zünk ol dás nak?

A) Az ol dás lé nye ge a disz per gá lás.
B) Az ol dás lé nye ge a szol va tá ció és a kris tály rács ener gi á já nak le gyô -

zé se.
C) A fo lyé kony (rit káb ban szi lárd) hal ma zál la po tú disz perz rend szer

elô ál lí tá sa az ol dás.
D) Ol dás so rán kü lön bö zô hal ma zál la po tú anya go kat mo le ku lá ris, ill.

kol lo id mé ret ûre disz per gál juk az ol dó szer ben.
E) Az ol dás lé nye ge a disz per zi tás fok és a faj la gos fe lü let nö ve lé se.

87. Mit ne ve zünk nor mál csepp nek?

A) a Gut ta ne vû gyógy szer for mát
B) a füg gô le ges hely ze tû nor mál csep pen tô vel mért csep pet
C) 100 csepp bôl szá mí tott át lag tö me get 19–21 °C-on
D) 1 g fo lya dék csepp je i nek szá mát
E) a csepp szám ra ada golt pe ro ra lis ké szít mény 1 csepp jé ben ta lál ha tó

ha tó a nyag mennyi sé gét

88. Ho gyan be fo lyá sol ja egy gyógy sze res ol dat csepp szá mát az ol dat
fe lü le ti fe szült sé ge és a hô mér sék let?

A) A fe lü le ti fe szült ség csök ken té sé vel nô a csep pek tö me ge és csök ken
a csepp szám. A hô mér sék let nek nincs ha tá sa.

B) A fe lü le ti fe szült ség nö ve lé sé vel nô a csepp szám és ha son ló an hat a
hô mér sék let nö ve lé se is.

C) A fe lü le ti fe szült ség csök ken té sé vel nô a csep pek tö me ge és csök ken
a csepp szám. A hô mér sék let nö ve lé se csök ken ti a csepp szá mot.

D) A fe lü le ti fe szült ség csök ken té se a csepp tö me get csök ken ti, így a
csepp szá mot nö ve li. A hô mér sék let nö ve lé se – mi vel a fe lü le ti fe -
szült sé get csök ken ti – csök ken ti a csepp mé re tet.

E) A két té nye zô ha tá sa egy más tól füg get len és a csepp tö me get sem be -
fo lyá sol ják.
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89. Mi lyen rész fo lya ma tok ból áll az emul ge á lás?

A) A kö zös ha tár fe lü let ki a la kí tá sa, az egyik fo lya dék csep pek re osz la -
tá sa és a csep pek sta bi li zá lá sa az össze fo lyás el len.

B) A nem ele gye dô fo lya dé kok ha tár fe lü le té nek csök ken té se a szük sé -
ges (ide á lis) HLB-ér té kû ten zid del és az el osz lás ál lan dó sá gá nak
biz to sí tá sa.

C) Disz per gá lás és a disz per gált ré szecs kék szé tosz la tá sa.
D) Disz per gá lás és/vagy kon den zá lás.
E) Disz per gá lás és/vagy kon den zá lás, ezt kö ve tô en az el osz lás ál lan dó -

sá gá nak biz to sí tá sa viszkozi tást nö ve lô se géd anya gok kal.

90. Le het-e kö vet kez tet ni az emul ge ált csep pek össze fo lyá si se bes sé -
gé bôl az emul zió tí pu sá ra?

A) nem
B) v/o tí pu sú emul zió ke let ke zik ak kor, ha az olaj csep pek össze fo lyá si

se bes sé ge na gyobb, mint a víz csep pe ké
C) v/o tí pu sú emul zió ke let ke zik ak kor, ha a víz csep pek össze fo lyá si

se bes sé ge na gyobb, mint az olaj csep pe ké
D) ha a két el len té tes po la ri tá sú fáz is csepp je i nek össze fo lyá si se bes sé -

ge kö zel azo nos se bes ség gel megy vég be, ak kor össze tett emul zió
ke let ke zik.

E) A csep pek össze fo lyá si se bes sé ge a ki ne ti kai ál lan dó sá got ha tá roz -
za meg, ezen ke resz tül be fo lyá sol ja az emul zió tí pu sát.

91. Mi jel lem zô a mik ro e mul zi ók ra?

A) Az emul ge ált csep pek mik ro szkó pos mé re tû ek és ter mo di na mi ka i -
lag nem sta bil rend sze rek.

B) Az emul ge ált csep pek szub mik rosz kó pos mé re tû ek és ter mo di na -
mi ka i lag nem sta bil rend sze rek.

C) Spon tán ke let ke zô, opá los fo lya dé kok, a csep pek mé re te né hány nm
és a csep pek rö vid idô alatt ko a gu lál nak.

D) Me cha ni kai ha tás ra kép zô dô, transz pa rens fo lya dé kok, a csep pek
mé re te 100–500 µm, ter mo di na mi ka i lag sta bil rend sze rek.

E) Spon tán kép zô dô, ter mo di na mi ka i lag sta bil, transz pa rens fo lya dé -
kok vagy gé lek.
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92. Mi jel lem zô a po li szor bát (Twe en) emul gens cso port ké mi ai fel épí -
té sé re?

A) több ér té kû al ko ho lok par ci á lis zsír sa vész te rei
B) an hid ro szor bit par ci á lis zsír sa vész te rei
C) po li hid ro xi-eti lén-an hid ro szor bit par ci á lis zsír sa vész te rei
D) po li hid ro xi-eti lén zsír sa vész te rek
E) po li hid ro xi-eti lén zsí ral ko ho lé te rek

93. Me lyik emul gens cso port ra jel lem zô, hogy víz ben ne ga tív és po zi -
tív szer ves io no kat ké pez nek, az izo e lekt ro mos pont ban mint bel -
sô sók sze re pel nek?

A) ani o nak tív emul gen sek
B) ka ti o nak tív emul gen sek
C) nem io nos emul gen sek
D) am fo ter emul gen sek
E) egyik cso port ra sem jel lem zô

94. Vá lassza ki, hogy me lyik fe lü le tak tív anyag nem tar to zik az ani o n -
ak tív ten zi dek cso port já ba!

A) nát ri um-pal mi tát
B) nát ri um-la u ril-szul fát
C) nát ri um-di ok til-szul fo szuk ci nát
D) ben zal kó ni um-klo rid
E) tri e ta nol-amin-szte a rát

95. Mi lyen el ven mû köd nek az emul zi ók gyár tá sá ra hasz ná la tos ho -
mo ge ni zá to rok?

A) az emul ge á lan dó fo lya dék ke ve ré ket kis nyí lá son pré se lik át, rend -
sze rint nyo más ha tá sá ra

B) nagy for du lat szá mú, for gó és ál ló rész bôl ál ló be ren de zés ben nyí ró -
e rô hat

C) ult ra hang gal mû köd nek
D) ké mi ai ener gi á val mû köd nek
E) hô köz lés sel csök ken tik a fá zi sok kö zöt ti ha tár fe lü le ti fe szült sé get
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96. Mi lyen el ven mû köd nek a kol lo id mal mok?

A) az emul ge á lan dó fo lya dék ke ve ré ket kis nyí lá son pré se lik át, rend -
sze rint nyo más ha tá sá ra

B) nagy for du lat szá mú, for gó és ál ló rész bôl ál ló be ren de zés ben nyí ró -
e rô hat

C) ult ra hang gal mû köd nek
D) ké mi ai ener gi á val mû köd nek
E) hô köz lés sel csök ken tik a fá zi sok kö zöt ti ha tár fe lü le ti fe szült sé get

97. Mit je lent az emul zi ók ki ne ti kai ál lan dó sá ga?

A) a ha tár fe lü le ti sza bad ener gia csök ke né sét
B) a disz per zi tás fok és a ho mo gén el osz lás ál lan dó sá gát
C) az emul zi ók in ver zi ó ját
D) az emul gens mig rá ci ó ját a ha tár fe lü let rôl a fá zi sok bel se jé be
E) a gyor sí tott sta bi li tás vizs gá lat (hô ter he lés, cent ri fu gá lás stb.) ered -

mé nye i nek összes sé gét

98. Mit je lent egy emul zió el osz lá si ál lan dó sá ga?

A) disz kon ti nu us ko a gu lá lás nem kö vet ke zik be
B) kon ti nu us és disz kon ti nu us ko a gu lá lás nem kö vet ke zik be
C) ko a gu lá lás, flok ku lá lás és in ver zió nem kö vet ke zik be
D) or to ki ne ti kus és pe ri ki ne ti kus ko a gu lá lás nem kö vet ke zik be
E) tér be li ho mo gén elosz lá sát hosszabb-rö vi debb ide ig meg tart ja az

emul zió.

99. Mi lyen rész fo lya ma tok ból áll a szusz pen dá lás (a szi lárd ré szecs -
kék disz per gá lá sa a disz per zi ós kö zeg ben)?

A) ôr lés – szi tá lás – ho mo ge ni zá lás
B) ned ve sí tés – a ré szecs ke mé ret csök ken té se – sta bi li zá lás
C) ned ve sí tés – ke ve rés – ül epe dés
D) ôr lés – ned ve sí tés – üle pí tés
E) a ko hé zi ós és ad hé zi ós erôk le gyô zé se – a ho mo gén el osz lás sta bi li -

zá lá sa
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100. Mi lyen ma xi má lis szem cse mé re tet (bár me lyik li ne á ris mé ret fel sô
ha tá ra) en ged meg a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv gyógy sze res
szusz pen zi ók ese té ben?

A) 20 µm
B) 100 µm
C) 200 µm
D) 500 µm
E) 500 nm–1 µm

101. A mak ro mo le ku lás anya gok szusz pen zi ók ban az aláb bi ha tást fej -
tik ki:

A) csak vé dô ha tást (sta bi li zá lás)
B) csak flok ku lál ta tó ha tást
C) vé dô és flok ku lál ta tó ha tást egya ránt
D) ned ve sí tô ha tást
E) kon zer vá ló ha tást

102. A szusz pen zi ók me lyik fon tos tu laj don sá gát be fo lyá sol ja a zé ta-
po ten ci ál?

A) Sem mi lyen tu laj don sá got, mert a szusz pen dált ré szecs kék víz ben (a
disz per zi ós kö zeg ben) nem ol dód nak, ion ja ik ra nem disszo ci ál nak,
ezért a ré szecs kék elekt ro mos töl tés sel nem ren del kez nek.

B) A disz per zi tás fok ál lan dó sá gát, a ré szecs kék kö zöt ti von zó- és ta szí -
tó e rôk be fo lyá so lá sa ré vén.

C) Az el osz lás ál lan dó sá gát, az ül epe dés be fo lyá so lá sa ré vén.
D) A szusz pen zi ók visz ko zi tá sát, az ún. elekt ro visz kó zus ha tás nö ve lé -

se ré vén.
E) A ha tó a nyag ol dó dá si se bes sé gét.
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103. Ho gyan vizs gál tat ja a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv a szusz pen zi ók
re disz per gál ha tó sá gát?

A) Nem vizs gál tat ja.
B) Az erô tel je sen össze rá zott szusz pen zi ó ból 10 ml-t be csi szolt du gós

kém csô be ön tünk és a kém csô tar tal mát há rom szor össze ráz zuk. A
szusz pen zió 24 órán át egy ne mû ma rad jon.

C) Az elô zôk ben le írt vizs gá lat után a szusz pen zió 1 órán át egy ne mû
ma rad jon.

D) Az elô zôk ben le írt vizs gá lat után a szusz pen zió 10 per cen át egy ne -
mû ma rad jon.

E) Az elô zôk ben le írt vizs gá lat után a szusz pen zió 1 per cen át egy ne -
mû ma rad jon.

104. Mi ért nem ér vé nyes tö mé nyebb szusz pen zi ók ül epe dé sé nek kvan -
ti ta tív jel lem zé sé re a Sto kes-egyen let?

A) Mert a tö mé nyebb szusz pen zió ré szecs kéi nem izo met ri ku sak.
B) Mert a ré szecs kék hô moz gá sa a kon cent rá ci ó val ex po nen ci á li san

nô.
C) Mert a ré szecs kék – egy más sal köl csön ha tás ba lép ve – egy más ül -

epe dé sét gá tol ják.
D) Mert a tö mény szusz pen zi ók ko he rens rend sze rek, a Sto kes-egyen -

let pe dig csak in ko he rens rend sze rek re ér vé nyes.
E) A Sto kes-egyen let – a kon cent rá ci ó tól füg get le nül – min den szusz -

pen zi ó ra ér vé nyes.

105. Mit ne ve zünk fe le zé si idô nek?

A) Azt az idôt, amely alatt az ül epe dô szusz pen zió ré szecs kéi a ren del -
ke zés re ál ló út fe lét megte szik.

B) Azt az idôt, amely alatt a szusz pen dált ré szecs kék fe le le ülep szik.
C) An nak az idô nek a fe lét, amely alatt a re disz per gált szusz pen zió ha -

tó a nya ga új ra le ülep szik.
D) Azt az idôt, amely alatt a ré szecs ké ket kö rül ve vô elekt ro mos ket tôs

ré teg po ten ci ál ja a fel ére csök ken.
E) Azt az idôt, amely alatt a szusz pen zió ha tó a nyag- tar tal má nak fe le

el bom lik.
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106. Mi lyen tí pu sú ül epe dés for dul elô a gyógy sze res szusz pen zi ók -
ban?

A) gá tolt ül epe dés
B) sza bad ül epe dés
C) gá tolt és sza bad ül epe dés
D) gá tolt, sza bad és flok ku lált ül epe dés
E) or to ki ne ti kus és pe ri ki ne ti kus ko a gu lá lás ál tal elô i dé zett ül epe dés

107. Mi lyen re o ló gi ai vi sel ke dés jel lem zi a szusz pen zi ó kat?

A) szer ke ze ti visz ko zi tás (psze u dop lasz ti kus jel leg)
B) ti xot rop vi sel ke dés
C) re o pex vi sel ke dés
D) az elôbb fel so rolt re o ló gi ai jel leg mind egyi ke elô for dul
E) a meg fe le lô en sta bi li zált szusz pen zi ók csak ide ál visz kó zus jel le gû -

ek le het nek

108. Ke res se meg az aláb bi fel so ro lás ban a ke nô csök gyógy szer köny vi
(Ph. Hg. VII. sze rin ti) meg ha tá ro zá sá nak leg fon to sabb és csak a ke -
nô csök re jel lem zô ele mét!

A) a ke nô csök ken he tô, fél szi lárd rend sze rek
B) a ke nô csök plasz ti kus gé lek
C) a ke nô csök kül sô le ges al kal ma zás ra szol gál nak
D) a ke nô csök ha tó a nyag(ok)ból, alap anyag ból és se géd anya gok ból áll -

nak
E) a ha tó a nyag ol dott vagy szusz pen dált ál la pot ban van je len

109. Ho gyan ha tá roz zuk meg a ke nô csök csep pe né si hô mér sék le tét?

A) ro tá ci ós hô mé rô vel
B) Ub be loh de-fé le hô mé rô vel
C) Zsu kov-fé le ké szü lék kel
D) pe net ro mé ter rel
E) pik no mé ter rel
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110. Mit ne ve zünk kon zisz ten ci á nak?

A) egy anyag (pl. ke nôcs, krém stb.) mak rosz ko pi kus tu laj don sá ga i nak
összes sé gét

B) egy rend szer fo lyás ha tá rát és ti xot rop szer ke zet le tö ré sét
C) egy rend szer fo lyás ha tá rát, ti xot rop szer ke zet le tö ré sét és re ge ne rá ci -

ó ját
D) a rend szer elasz ti kus, visz kó zus vagy visz ko e lasz ti kus jel le gét
E) egy rend szer azon tu laj don sá gát, hogy me cha ni kai ha tás nak el len áll

és ez az el le nál lás re o ló gi ai függ vé nyek kel, ill. jel zô szá mok kal
kvan ti ta tív mó don jel le mez he tô

111. Mit te kin tünk ter mé sze tes va ze lin nek?

A) a kô olaj desz til lá ci ós ma ra dé ká ból tisz tí tás sal elô ál lí tott ter mé ket
B) a kô olaj desz til lá ci ós ma ra dé ká ból ás vá nyo laj jal hí gí tott ter mé ket
C) pa raf fin vi a szok ból és ás vá nyo laj ból nyert ter mé ket
D) mik rok ris tá lyos vi a szok ból és fo lyé kony pa raf fin ból nyert ter mé ket
E) ozo ke ri tek bôl ás vá nyo laj jal va ló hí gí tás sal elô ál lí tott ter mé ket

112. A va ze li nek össze té te lé ben mely kom po nens fe le lôs a fo lyé kony
fáz is im mo bi li zá lá sá ért?

A) a nor mál pa raf fi nok
B) az izo pa raf fi nok 
C) az aro más szén hid ro gé nek
D) a roj tos mi cel lák
E) a nagy mo le ku la tö me gû ada lé kok

113. A va ze li nek mely tu laj don sá ga fe je zi ki kvan ti ta tív for má ban a fo -
lyé kony fáz is kö tô dé sét a gél váz hoz?

A) Ens lin-szám
B) olaj szám („vér zés-szám”)
C) víz szám
D) csep pe né si hô mér sék let
E) der me dé si hô mér sék let
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114. Mi lyen ke nô csa la pa nya got ne ve zünk ab szorp ci ós ke nô csa la p -
a nyag  nak?

A) v/o emul zió kép zé sé re haj la mos alap anya got
B) o/v emul zió kép zé sé re haj la mos alap anya got
C) am bi fil krém kép zé sé re haj la mos alap anya got
D) mik ro e mul zi ós gélt kép zô alap anya got
E) a bôr mé lyebb ré te ge i be be ha to ló alap anya got

115. Me lyek a hid ro fil kré mek nél kü löz he tet len kom po nen sei?

A) hid ro fil és li po fil fáz is
B) olaj fáz is, víz fáz is, emul gens
C) olaj fáz is, víz fáz is, kis és nagy ér té kû emul gens
D) olaj fáz is, víz fáz is, emul gen sek, ned ves ség meg kö tô anyag
E) alap anyag és ha tó a nyag

116. A VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben hi va ta los emul zi ós ke nô csök
kö zül me lyik nem tar tal maz ún. kom pex emul genst?

A) Ung. hydro sum
B) Ung. hydrop hi li cum ani o ni cum
C) Ung. hydrop hi li cum no ni o ni cum
D) Ung. glyce ri ni
E) Ung. ste a ri ni

117. Mi lyen tí pu sú ke nô csa la pa nya gok ese té ben ha tá roz hat juk meg az
ún. le mos ha tó sá gi ko ef fi ci enst?

A) v/o tí pu sú emul zi ós kré mek
B) o/v tí pu sú emul zi ós kré mek
C) hid ro gé lek
D) mak ro gol-alap anya gok
E) po li e ti lén-alap anya gok
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118. Me lyik hid ro gél hi va ta los a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben?

A) Hydro ge lum car mel lo si nat ri ci
B) Hydro ge lum methyl cel lu lo si
C) Hydro ge lum hydrox ya ethyl cel lu lo si
D) Hydro ge lum poly vi do ni
E) po li vi don-, hid ro xi-etil-cel lu lóz- és kar mel lóz-nát ri um-hid ro gél

119. Mi lyen re o ló gi ai vi sel ke dés jel lem zi a hid ro gé le ket?

A) szer ke ze ti visz ko zi tás
B) ti xot ró pia
C) elasz ti kus kar ak ter
D) ti xot ró pia és elasz ti kus jel leg
E) fe szült ség-re la xá ció

120. Ho gyan vál to zik a ke nô csök visz ko zi tá sa hô mér sék let-eme lés ha -
tá sá ra?

A) Ki sebb-na gyobb mér tek ben csök ken és ez a csök ke nés adott hô mér -
sék let-tar to mány ban exponen ciális jel le gû.

B) Nem vál to zik, mert alap ve tô kö ve tel mény, hogy a jó kon zisz ten cia
ál lan dó ér té kû ma rad jon a szo ba hô mér sék let és a bôr hô mér sék le te
kö zöt ti tar to mány ban.

C) A visz ko zi tás nö vek szik, mert hô ha tá sá ra nô a szer ke ze ti ele mek
Brown-fé le moz gá sa, ez pe dig visz ko zi tás nö ve ke dést ered mé nyez.

D) Kü lön bö zô vál to zá sok zaj la nak le: a szén hid ro gén- és li po gé lek
meg ol vad nak, az emul zi ós rend szerek pe dig szét vál nak.

E) Csak a mak ro mo le ku lás gé lek visz ko zi tá sa vál to zik jel lem zô mér -
ték ben a de hid ra tá ció mi att, a töb bi ke nôcs visz ko zi tá sa kis mér ték -
ben csök ken, vagy nem vál to zik.

121. Me lyik gyógy szer for ma ese té ben ta lál ko zott a szi ne ré zis je len sé gé vel?

A) emul zi ók fö lö zô dé sét ne ve zik szi ne ré zis nek
B) szusz pen zi ók üle dék tér fo ga tá nak a csök ke né se a szi ne ré zis
C) ke nô csök és gé lek vá zá nak zsu go ro dá sa és a váz ba be zárt fo lya dék

el kü lö nü lé se a szi ne ré zis
D) pasz ták ke mé nye dé se a szi ne ré zis
E) zsi ra dé kok ava so dá sát ne ve zik szi ne ré zis nek
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122. Mi lyen függ vénnyel le het jel le mez ni a ke nôcs bôl fel sza ba dult ha -
tó a nyag mennyi sé ge és az idô kö zöt ti össze füg gést?

A) egyen sú lyi ál la pot el éré sé ig tar tó, csök ke nô se bes sé gû fo lya mat
B) li ne á ris függ vény
C) ex po nen ci á lis függ vény
D) a ha tó a nyag mennyi sé ge az idô négy zet gyö ké vel li ne á ri san nô
E) a ha tó a nyag mennyi sé ge az idô 1-nél na gyobb hat vá nyá val li ne á ri -

san nô

123. Mi lyen le het az üze mi tech no ló gi á val elô ál lí tott szusz pen zi ós
szem  ke nô csök ben a szem csék li ne á ris mé re te a VII. Ma gyar
Gyógy szer könyv elô írá sa sze rint?

A) Min den szem cse 20 µm-nél ki sebb le gyen.
B) A szem csék 80%-ának li ne á ris mé re te 5–20 µm kö zött le gyen, leg -

fel jebb 20% li ne á ris mé re te es het 20–30 µm kö zé.
C) A szem csék 80%-ának li ne á ris mé re te 5–50 µm kö zött le gyen, leg -

fel jebb 20% mé re te le het 50 µm-nél na gyobb.
D) 90% li ne á ris mé re te 5–20 µm kö zött le gyen, leg fel jebb 10% li ne á ris

mé re te le het 20 µm-nél na gyobb.
E) Va la mennyi szem cse li ne á ris mé re te 25–50 µm kö zött le gyen.

124. Mi lyen mód szer rel el len ôriz te ti a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv a
szem ke nô csök konzisz tenciáját?

A) a csep pe nés pont alap ján
B) esô go lyós visz ko zi mé ter rel
C) ro tá ci ós visz ko zi mé ter rel
D) pe net ro mé ter rel
E) kon zisz to mé ter rel

125. Mennyi po rí tott gyógy szer anya got tar tal maz hat nak a pasz ták, a
gyógy szer köny vi (Ph. Hg. VII.) meg ha tá ro zás ér tel mé ben?

A) 10–30% kö zött
B) 20–30% kö zött
C) 20–40% kö zött
D) 40–50% kö zött
E) több nyi re 40% fel ett
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126. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a vég bél kú pok VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv sze rin ti meg ha tá ro zá sát!

A) Kúp, hen ger vagy tor pe dó ala kú ké szít mé nyek.
B) A test hô mér sék le ten meg ol va dó szi lárd ké szít mé nyek
C) A tes tü re gek ben al kal ma zott, a test ned vek ben fel ol dó dó ada golt,

szi lárd ké szít mé nyek.
D) A tes tü re gek ben al kal ma zott, a test hô mér sék le tén meg ol va dó, vagy

a test ned vek ben fel ol dó dó szi lárd ké szít mé nyek.
E) Hid ro fil, li po fil vagy li po hid ro fil kúp anyag ból és ol dott, emul ge ált

vagy szusz pen dált ál la po tú ha tó a nyag ból ál ló ké szít mé nyek.

127. A ka kaó vaj:

A) pal mi tin sav és szte a rin sav trig li ce rid je i nek ke ve ré ke
B) szte a rin sav és olaj sav trig li ce rid je i nek ke ve ré ke
C) pal mi tin sav, szte a rin sav és li nol sav gli ce rid je i nek ke ve ré ke
D) pal mi tin sav, szte a rin sav és olaj sav trig li ce rid je i nek ke ve ré ke
E) te lí tett és te lí tet len zsír sa vak mo no-, di- és trig li ce rid je i nek ele gye

128. Az Adeps so li dus:

A) te lí tett zsír sa vak mo no-, di- és trig li ce rid je i nek ele gye
B) te lí tett és te lí tet len zsír sa vak trig li ce rid je i nek ele gye
C) te lí tett és te lí tet len zsír sa vak mo no- és dig li ce rid je i nek ele gye
D) te lí tett és te lí tet len zsír sa vak mo no- és trig li ce rid je i nek ele gye
E) pal mi tin sav, szte a rin sav és olaj sav trig li ce rid je i nek ele gye

129. Mi lyen re o ló gi ai vi sel ke dé sû a meg ol vasz tott ka kaó vaj?

A) ide ál visz kó zus fo lya dék
B) ti xot rop rend szer
C) a sta bil mó do su lat ol va dé ka ide ál visz kó zus, az al lot rop mó do su lat

ol va dé ka szer ke zet visz kó zus
D) a sta bil mó do su lat ol va dé ka ide ál visz kó zus, az al lot rop mó do su lat

ol va dé ka ti xot rop
E) a sta bil for ma ol va dé ka ti xot rop jel le gû, az al lot rop ka kaó vaj ol va -

dé ka ide ál visz kó zus
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130. Mi ért hát rá nyos a ka kaó vaj po li mor fiz mu sa?

A) mert az ins ta bil mó do su lat der me dé se el hú zó dó fo lya mat és tér ki -
töl té se is el tér a sta bil mó do su la té tól, így az ön té ses fel dol go zás ne -
héz sé gek be üt kö zik

B) mert az I. és II. (α és γ) mó do su lat gyógy szer le adá sa meg fe le lô, a III-
VI. mó do su lat ból vi szont nem sza ba dul fel a ha tó a nyag

C) mert az ins ta bil mó do su lat ti xot rop, a sta bil mó do su lat pe dig ide ál -
visz kó zus

D) mert va la mennyi ins ta bil mó do su lat der me dés pont ja 20 °C alatt
van, így szo ba hô mér sék le ten fo lyé ko nyak

E) mert az ins ta bil mó do su la tok ad szor be ál ják az ol dott ha tó a nya got

131. Mi ért elô nyös, hogy a szi lárd zsír par ci á lis gli ce ri de ket is tar tal -
maz?

A) mert nem ava so dik
B) jó víz fel ve vô ké pes sé ge van
C) ol va dás pont ja test hô mér sék let kö rü li ér ték
D) a par ci á lis ész ter tar ta lom mi att meg fe le lô a kon zisz ten ci á ja
E) mind ön tés sel, mind pré se lés sel fel dol goz ha tó

132. Mi lyen kúp alap anya got hasz nál a gyógy szer könyv (Ph. Hg. VII.)
ren del ke zé se ér tel mé ben víz ben jól ol dó dó és víz ben nem ol dó dó
ha tó a nya gok fel dol go zá sa kor?

A) víz ben jól ol dó dó ha tó a nyag ese tén hid ro fil, víz ben rosszul ol dó dó
ha tó a nyag ese tén li po fil kúp anya got

B) víz ben jól ol dó dó ha tó a nyag ese tén li po fil, víz ben rosszul ol dó dó
ha tó a nyag ese tén hid ro fil kúp anya got

C) mi vel a leg több ha tó a nyag szusz pen dált for má ban van je len, az
alap anyag tí pu sá nak nincs je len tô sé ge, ki zá ró lag a ha tó a nyag disz -
per zi tás fo ka be fo lyá sol ja a ha tó a nyag fel sza ba du lá sát

D) az alap anyag meg vá lasz tá sa kor a For mu lae Nor ma les elô i ra tai az
irány adók

E) ilyen uta sí tás nem ta lál ha tó ben ne
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133. Mek ko ra le het a vég bél kú pok tö me ge?

A) fel nôtt kúp 1–3 g, gyer mek kúp 1–1,5 g
B) fel nôtt kúp 2–3 g, gyer mek kúp 1–1,5 g
C) fel nôtt kúp 3–5 g, gyer mek kúp 2–3 g
D) fel nôtt kúp 3–5 g, gyer mek kúp 0,5–1 g
E) fel nôtt kúp 3–5 g, gyer mek kúp 1–1,5 g

134. Mit je lent a ki szo rí tá si fak tor?

A) Azt je len ti, hogy 1 g VII. szi ta fi nom sá gú ha tó a nyag hány g alap -
anyag gal azo nos tér ki töl té sû.

B) Azt je len ti, hogy 1 g alap anyag hány g ha tó a nya got szo rít ki.
C) Azt je len ti, hogy 1 g kris tá lyos ha tó a nyag hány g ka kaó vaj jal azo nos

tér igé nyû.
D) Azt a kor rek ci ós fak tort je len ti, amellyel a ha tó a nyag mennyi sé gét

meg kell szo roz ni, hogy meg kap juk a le mé ren dô ha tó a nyag tö me gét.
E) Azt mu tat ja meg ez az ál lan dó, hogy pré se lé ses kúp ké szí tés so rán a

szusz pen dált ré szecs kék a kúp tér fo ga tá nak mek ko ra ré szét fog lal -
ják el.

135. Mennyi idô alatt kell a gyógy sze res kú pok nak a gyógy szer könyv
(Ph. Hg. VII.) elô írá sa sze rint de zin teg rá lód ni?

A) 1 óra alatt.
B) Az alap anyag tí pu sá tól füg gô en a víz ben old ha tat lan kúp anyag gal

ké szült kú pok 10 perc alatt ol vad ja nak meg, a víz ben ol dó dó kú pok
30 per cen be lül ol dód ja nak fel.

C) A víz ben nem ol dó dó kú pok 15 perc alatt ol vad ja nak meg, a víz ben
ol dó dó kú pok 30 perc alatt ol dód ja nak fel.

D) A víz ben nem ol dó dó kú pok 15 per cen be lül ol vad ja nak meg, a víz -
ben ol dó dó kú pok 60 per cen be lül ol dód ja nak fel.

E) A víz ben nem ol dó dó kú pok 60 per cen be lül ol vad ja nak meg, a víz -
ben ol dó dó kú pok 15 per cen be lül ol dód ja nak fel.
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136. Mi az áz ta tás lé nye ge?

A) Szo ba hô mér sék le ten vég zett sza ka szos ki vo nás, idô tar ta ma a gyógy -
szer köny vek elô írá sa sze rint ál ta lá ban 6 nap.

B) Szo ba hô mér sék le ten vagy ma ga sabb hô mér sék le ten vég zett sza ka -
szos ki vo nás, az egyes gyógy szer köny vek 6-10 na pos áz ta tá si idôt ír -
nak elô.

C) Szo ba hô mér sék le ten vég zett fo lya ma tos ki vo nás, idô tar ta ma 6 nap,
a ket tôs áz ta tás ide je en nek két sze re se.

D) Szo ba hô mér sék le ten vagy ma ga sabb hô mér sék le ten vég zett fo lya -
ma tos ki vo nás, idô tar ta ma 6 nap.

E) Szo ba hô mér sék le ten vagy ma ga sabb hô mér sék le ten vég zett fo lya -
ma tos ki vo nás. A gyógyszer könyvek ál tal elô írt 6 na pos ki vo ná si
idô ará nyo san csök kent he tô, amennyi ben ke ve rést vagy rá zást al -
kal ma zunk a mû ve let so rán.

137. Mi lyen ta pasz ta la ti össze füg gést áll apí tot tak meg az áz ta tás so rán
ke let ke zett ki vo nat kon cent rá ci ó ja és az al kal ma zott ki vo nó fo lya -
dék mennyi sé ge kö zött?

A) li ne á ris függ vény kap cso la tot
B) ex po nen ci á lis függ vényt
C) hat vány függ vényt
D) re cip rok össze füg gést
E) nincs össze füg gés

138. Mi lyen ha tás sal van az áz ta tás ered mé nyé re a mû ve let so rán al kal -
ma zott ke ve rés, ill. anyag moz ga tás?

A) Nö ve li a ki vo ná si szá za lé kot.
B) A ki vo nás ered mé nyét nem ja vít ja, de az egyen sú lyi ál la pot be kö -

vet ke zé sét meggyor sít ja.
C) Nö ve li a ki vo nat ha tó a nyag-tar tal mát és csök ken ti a ki vo nás ide jét.
D) Sem az ered mé nyes sé get, sem az idôt nem be fo lyá sol ja, vi szont ja -

vít ja a mû ve let energia mérlegét.
E) Nem be fo lyá sol ja az el já rás ered mé nyét, vi szont költ sé ge seb bé te szi

a mû ve le tet.
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139. Mi a tur bo ext rak ció?

A) nagy for du lat szá mú ke ve rés sel le rö vi dí tett áz ta tás
B) nagy for du lat szá mú ke ve rés sel össze kap csolt per ko lá lás
C) ket tôs áz ta tás
D) ult ra hang se gít sé gé vel vég zett ki vo nás
E) el len áram el vén ala pu ló üze mi ki vo nás

140. Mi lyen idô tar ta mú tur bo ext rak ció (nagy for du lat szá mú ke ve rés)
egyen ér té kû 6 na pos áz ta tás sal?

A) 0,5–1 perc
B) 5–10 perc
C) kb. 1 óra
D) 5 óra 
E) 24 óra

141. Mi a vib ro ext rak ció?

A) nagy for du lat szá mú ke ve rés sel le rö vi dí tett áz ta tás
B) nagy for du lat szá mú ke ve rés sel össze kap csolt per ko lá lás
C) ket tôs áz ta tás
D) ult ra hang se gít sé gé vel vég zett ki vo nás
E) el len áram el vén ala pu ló üze mi ki vo nó el já rás

142. Mi a per ko lá lás lé nye ge?

A) át ára mol ta tá son ala pu ló sza ka szos ki vo nás
B) át ára mol ta tá son ala pu ló fo lya ma tos ki vo nás
C) el len áram el vén ala pu ló sza ka szos ki vo nás
D) el len áram el vén ala pu ló fo lya ma tos ki vo nás
E) hô köz lés sel vég zett ki vo nás, mely nek so rán a ki vo nó fo lya dék gô zei

kon den zá ló dás után a dro gosz lop ra jut nak – a ki vo nat ból a ki vo nó -
fo lya dé kot fo lya ma to san el pá ro log tat va az el já rást min dad dig foly -
tat ják, amíg a le cse pe gô fo lya dék ha tó a nya got már nem tar tal maz
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143. Mi az el len ára mú ki vo nás lé nye ge?

A) A dro gosz lop nyu ga lom ban van, a ki vo nó fo lya dék las sú ütem ben
fe lül rôl le fe lé áram lik.

B) A nyu ga lom ban lé vô dro gosz lo pon el len té tes irány ban, alul ról fel -
fe lé áram lik a ki vo nó fo lya dék.

C) A ki vo nó fo lya dék és a drog egya ránt áram lás ban van, a csi ga mû ves
ki vo nó ké szü lék ben fe lül rôl le fe lé áram lik a ki vo nan dó drog és a ki -
vo nó fo lya dék.

D) A ki vo nó fo lya dék és a ki vo nan dó drog is moz gás ban van, a moz gás
irá nya el len té tes.

E) A sejt lé és a töl tô lé kö zöt ti kon cent rá ci ó kü lönb sé get úgy tart ják
fenn, hogy mind a fo lya dék, mind a drog vízs zin tes sík ban mo zog.

144. Mit ne ve zünk ki vo ná si szá za lék nak?

A) A ki vo nás ra elô ké szí tett drog szá raz anyag-tar tal mát.
B) A drog fel hasz nált mennyi sé gé ben je len  le vô tel jes ha tó a nyag-

mennyi sé get.
C) A ki vo ná si szá za lék meg mu tat ja, hogy a fel hasz nált drog ban le vô

tel jes ha tó a nyag-mennyi ség hány %-a ke rült a ki vo nat ba.
D) A ki vo ná si szá za lék meg mu tat ja, hogy a tel jes ha tó a nyag-mennyi ség

hány %-a ma radt vissza a drog ban ki vo nás után.
E) A ki vo ná si % az el ké szí tett ki vo nat vagy tink tú ra ha tó a nyag-tar tal -

ma %-ban ki fe jez ve.

145. Ho gyan le het nö vé nyi dro gok ki vo ná sa kor (tink tú rák, ill. ki vo na -
tok elô ál lí tá sa kor) a sejt lé és a töl tô lé kö zöt ti kon cent rá ci ó kü lönb -
sé get fenn tar ta ni?

A) a drog gon dos fe lap rí tá sá val
B) a drog kis zá rí tá sá val
C) a sejt lé menny isé gé nek csök ken té sé vel
D) a töl tô lé menny isé gé nek nö ve lé sé vel, ill. a töl tô lé me gú jí tá sá val
E) a hô mér sék let nö ve lé sé vel
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146. Mit mé rünk az Ens lin-szám meg ha tá ro zá sa kor?

A) A szusz pen zi ók mo no-, ill. po li disz perz sa ját sá gát.
B) Emul zi ós rend sze rek go lyó szá mát.
C) Szi lárd ré szecs kék víz fel vé te lét.
D) Ke nô csök víz fel vé te lét.
E) Szusz pen zi ók sze di men tá ci ós ide jét.

147. Az emul zi ók el osz lá si ál lan dó sá gá nak meg ha tá ro zá sá hoz hasz nált
Co ul ter–Co un ter-mód szer mi lyen mé ré si el ven ala pul?

A) ne fe lo met ri ás mé rés
B) UV-su gár-el haj lás mé ré se az emul ge ált csep pek fe lü le tén
C) ré szecs kék di rekt op ti kai mé ré se
D) ve ze tô ké pes ség-mé rô cel la nyí lá sán átp ré selt min ta elekt ro mos jel -

zé sé nek mé ré se
E) dif fe ren ci ál ter mo a na lí zis

148. Emul zi ók ki ne ti kai ál lan dó sá gá ról a Sto kes-tör vény alap ján meg -
áll apít ha tó, hogy a ré szecs kék ül epe dé si se bes sé ge an nál na gyobb:

A) mi nél na gyobb a fá zi sok köz ti sû rû ség kü lönb ség, mi nél ki sebb a kö -
zeg visz ko zi tá sa és mi nél na gyob bak az emul zió csepp jei

B) mi nél ki sebb a fá zi sok köz ti sû rû ség kü lönb ség, mi nél ki sebb a kö -
zeg visz ko zi tá sa és mi nél na gyob bak az emul zió csepp jei

C) mi nél ki sebb a fá zi sok köz ti sû rû ség kü lönb ség, mi nél ki sebb a kö -
zeg visz ko zi tá sa és mi nél ki seb bek az emul zió csepp jei

D) mi nél na gyobb a fá zi sok köz ti sû rû ség kü lönb ség, mi nél na gyobb a
kö zeg visz ko zi tá sa és mi nél na gyob bak az emul zió csepp jei

E) mi nél na gyobb a fá zi sok köz ti sû rû ség kü lönb ség, mi nél na gyobb a
kö zeg visz ko zi tá sa és mi nél ki seb bek az emul zió csepp jei

149. Je löl je meg az in fú zi ók elô ál lí tá sá ra vo nat ko zó he lyes vá laszt!

A) Az in fú zi ó kat több nyi re desz til lált víz zel ké szí tik.
B) Az in fú zi ós ol da tok le töl té sé re ki zá ró lag I. hid ro li ti kai re zisz ten ci á -

jú üveg pa lac kok al kal maz ha tók.
C) Min den in fú zi ós ol da tot a ki e gé szí tés, szû rés, gyár tás kö zi el len ôr -

zés, le töl tés, zá rás után ha la dék ta la nul au tok lá voz ni kell.
D) Az in fú zi ók nak min den eset ben izo tó ni ás nak, izo hid ri ás nak kell

len ni ük.
E) Az in fú zi ós ol da tok cel lu lóz nit rát tí pu sú memb rán szû rôn  szû ren -

dôk, mely nek pó rus nagy sá gát a fel hasz ná ló mû sze re sen el le nôr zi.



150. Mi tôl nem függ egy memb rán szû rô bu bo rék-pont (Bubb le-po int)
ér té ke?

A) a ned ve sí tô fo lya dék fe lü le ti fe szült sé gé tôl
B) a pó ru sok su ga rá tól
C) a ned ve sí tô fo lya dék faj tá já tól
D) a lap szû rô át mé rô jé tôl
E) a ned ve sí té si szög tôl

151. Je löl je be a LAL-teszt (Li mu lus ame bocy te Lysa te) me to di ká ra vo -
nat ko zó he lyes meg áll apí tást!

A) A tur bi di met ri ás LAL-teszt mé ré sé nél a za va ros ság ki a la ku lá sá nak
se bes sé ge füg get len a pi ro gén kon cent rá ci ó tól.

B) A LAL kro mo gén mód szer igen ér zé keny kva li ta tív ki mu ta tás.
C) A LAL kro mo gén vég pont jel zé ses mód szer nél a meg ha tá ro zott idô

után fel sza ba du ló p-nit ro a ni lin mennyi sé get mé rik.
D) A LAL ki ne ti kus mód szer nél egy bi zo nyos ab szor ban ci a ma xi mu -

mot ha tá roz nak meg, stan dard ra itt nincs szük ség.
E) A leg kor sze rûbb kvan ti ta tív LAL-mód szer a gél kép zô dé sen alap -

szik, ki vi te le zé se igen egy sze rû tech ni kát igé nyel.

152. Me lyik cso ma go ló a nyag ada lé ka a di e til-he xil-fta lát, és mi lyen tu -
laj don sá gok jel lem zik ezt a rend szert?

A) A po lip ro pi lén in fú zi ós zsá kok sta bi li zá to rai.
B) A szem csep pes fla ko nok kon zisz ten ci á ját ja vít va a hô ál ló sá gu kat

nö ve li.
C) A kis sû rû sé gû po li e ti lén fó li ák per me a bi li tá sát hi va tott csök ken te -

ni.
D) Az ola jos kar ak te rû di e til-he xil-fta lát a po li vi nil-klo ri dot te szi al kal -

mas sá in fú zi ós zsá kok elô ál lí tá sá ra. A tá ro lás és szál lí tás so rán ke -
rül ni kell a lá gyí tó ki ol dó dá sát.

E) Az „all in one” in fú zi ós rend sze rek ben nél kü löz he tet len a je len lé te.
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2/2.
Több szö rös fe le let vá lasz tás 5-ös kulcs sze rint

A) Csak az 1. vá lasz he lyes.
B) Csak a 3. vá lasz he lyes.
C) Csak az 1. és az 5. vá lasz he lyes.
D) Csak a 2. és a 3. vá lasz he lyes.
E) Csak a 2. és a 4. vá lasz he lyes.

153. Me lyek a de zin teg rá ló mû ve le tek hát rá nya(i)?

1. A szem cse mé ret nö ve lé se ked ve zô en hat a far ma kon ol dó dá si se -
bes sé gé re.

2. Az ap rí tás, ill. ôr lés ered mé nye ként ke let ke zett meg fe le lô alak és
mé ret ja vít ja a szem csék gör dü lé keny sé gét.

3. Az ôr lés so rán bi o ló gi a i lag ha tás ta lan po li morf mó do su lat kép zôd het.
4. A mo no- vagy po li disz perz mé re te losz lás a szá rí tá si mû ve let so rán

kö zöm bös.
5. A de zin teg rá ló mû ve le tek so rán ál ta lá ban nem ke let ke zik hô.

154. Mi lyen ato mok ból épül het nek fel az ae ro szo lok nál pro pel lens ként
hasz nált ha lo al ká nok?

1. szén-, klór-, flu or-, bró ma to mok ból
2. szén-, hid ro gén-, flu or-, kló ra to mok ból
3. szén-, hid ro gén-, flu o ra to mok ból
4. hid ro gén-, klór-, szén- és jó da to mok ból
5. flu or-, klór-, szén- és nit ro gé na to mok ból
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155. Az aláb bi ak ban a go lyós ma lom mal kap cso la tos ál lí tá so kat ta lál.
Me lyek jel lem zô ek ezek kö zül a go lyós mal mok mû kö dé sé re?

1. A go lyós mal mok ban az ôr lés ka ta rakt és kasz kád ha tás ra tör té nik.
2. Ka ta rakt ha tás nak az ôr lô tes tek nyí ró és dör zsö lô ha tá sát ne ve zik.
3. Kasz kád ha tás: a röp pá lyát le író ôr lô tes tek be csa pó dá sa az ôr len dô

anyag ba.
4. Bi zo nyos for du lat szám el éré se kor a go lyók a cent ri fu gá lis erô kö vet -

kez té ben nem tud nak a hen ger fa lá tól el vál ni, ek kor a leg jobb a ka -
ta rakt ha tás.

5. A go lyós mal mok jó ener gia ki hasz ná lás sal mû köd nek.

156. Mi jel lem zô a kol lo id mal mok ra?

1. 0,1 µm-nél ki sebb ré szecs ké ket le het ve lük elô ál lí ta ni.
2. Fôbb tí pu sai: tur bi nás, to lattyús-fú vó kás kol lo id mal mok.
3. Mû kö dé sük a nagy se bes sé gû ré szecs kék kop ta tá sán alap szik.
4. A tár csás mal mok ál ló (sta tor) és for gó (ro tor) ré szek bôl áll nak.
5. A to lattyús-fú vó kás mal mok ban nagy se bes sé gû fo lya dék- vagy gáz -

ára mot hasz nál nak.

157. Vá lassza ki a fel so ro lás ból a szá rí tás re á lis cél ját/cél ja it!

1. bi o ló gi ai tar tó sí tás
2. a ké mi ai szer ke zet meg vál toz ta tá sa
3. fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá gok op ti ma li zá lá sa
4. az ol dó sze rek hasz no sí tá sa
5. a ned ves ség tar ta lom op ti ma li zá lá sa

158. Ho gyan kö tô dik a szá rí tás ra ke rü lô anya gok ban a ned ves ség a szi -
lárd fe lü let hez?

1. ko va lens kö tés sel
2. disz per zi ós erôk kel
3. di pól-di pól köl csön ha tás sal
4. da tív kö tés sel
5. ter mi kus erôk kel
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159. Mely té nye zô(ke)t nem kell fi gye lem be ven ni a fel so rol tak kö zül a
leg meg fe le lôbb szá rí tá si mód szer ki vá lasz tá sá hoz?

1. az anyag ki in du lá si ned ves ség tar tal mát
2. az el éren dô célt (vég sô ned ves ség tar ta lom)
3. a szá rí tan dó anyag szí nét
4. a gyár tás jel le gét
5. az üze mel te tés költ sé ge it

160. Mi lyen me cha niz mus biz to sít ja a ke ve rés so rán a kom po nen sek
ho mo gén (kvá zi ho mo gén) elosz lá sát?

1. kon duk ció
2. dif fú zió
3. anyag áram lás
4. ra di á ció
5. a ré szecs kék la mi ná ris moz gá sa

161. Mi bôl te vô dik össze a ke ve rés so rán a ke ve rôk ál tal kel tett fo lya -
dé ká ram lás?

1. kon vek ci ós áram lás ból
2. tan gen ci á lis áram lás ból
3. axi á lis áram lás ból
4. ra di á ci ós áram lás ból
5. a bel sô súr ló dás ból

162. Mi tôl nem függ fo lya dék ke ve ré se so rán a ke ve rô tel je sít mény -
szük ség le te?

1. a ke ve rô be ren de zés és a tar tály mé re te i tôl
2. a ke ve rô és a tar tály al ja kö zöt ti tá vol ság tól
3. a ke vert fo lya dék szí né tôl
4. a ke vert fo lya dék sû rû sé gé tôl
5. a ke ve rô for du lat szá má tól
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163. Mi lyen té nye zô(ke)t nem kell te kin tet be ven ni szi lárd ré szecs kék
ke ve ré se kor?

1. a szem cse nagy sá got
2. a szem csék alak ját
3. a ke ve ren dô kom po nen sek szí nét
4. a fe lü le ti erô ket
5. az anyag ned ves ség tar tal mát

164. Mi a szû rés cél ja?

1. szi lárd, fo lya dék vagy lég ne mû kö zeg tisz tí tá sa
2. a szi lárd anyag ki nye ré se
3. a le ve gô pá ra- és por tar tal má nak sza bá lyo zá sa
4. a fo lyé kony kö zeg al kal mas sá té te le a fel hasz ná lás ra
5. mik ro or ga niz mu sok, ill. bom lás ter mé ke ik el pusz tí tá sa

165. A Ha gen–Po i se u il le-tör vény se gít sé gé vel a szû rés mû ve le tét ma te -
ma ti kai for má ban fel ír hat juk, ha is mer jük a jel lem zô pa ra mé te rek
ér té ke it. Mér le gel je, hogy mely ál lí tás te kint he tô igaz nak az egyes
pa ra mé te rek és az át fo lyó fo lya dék tér fo gat vi szony la tá ban!

1. Az idô egy ség alatt át fo lyó fo lya dék tér fo gat egye ne sen ará nyos a ka -
pil lá ri sok hosszá val.

2. A fo lya dék tér fo gat for dí tot tan ará nyos a pó ru sok su ga rá nak ne gye -
dik hat vá nyá val.

3. A fo lya dék tér fo gat egye ne sen ará nyos a szûr ôré teg két ol da la köz ti
nyo más kü lönb ség gel.

4. A fo lya dék tér fo gat egye ne sen ará nyos a fo lya dék visz ko zi tá sá val.
5. A fo lya dék tér fo gat egye ne sen ará nyos a fo lya dék sû rû sé gé vel.

166. Mi lyen té nye zô(ke)t nem kell fi gye lem be ven ni a szû rô tes tek és
szû rô be ren de zé sek ki vá lasz tá sa kor?

1. a szû rés idô pont ját
2. a szi lárd ré szecs kék mé re tét
3. a szûr let to váb bi fel dol go zá sát
4. a szü re dék to váb bi fel dol go zá sát
5. a fo lya dék és a szi lárd rész vi szony la gos mennyi sé gét
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167. Mi lyen anyag ból ké szül(het)nek a me rev szû rô tes tek?

1. cel lu lóz ból
2. ka o lin ból
3. di a to ma föld bôl
4. az beszt bôl
5. nej lon ból

168. Mi lyen anyag ból ké szül(het)nek a ros tos szû rô tes tek?

1. ka o lin ból
2. cel lu lóz ból 
3. di a to ma föld bôl 
4. az beszt bôl
5. üveg bôl

169. Mi lyen fel ada tok el vég zé sé re hasz nál juk a cent ri fu gá kat?

1. jól ül epe dô szi lárd ré szecs kék el kü lö ní té sé re
2. nem ke ver he tô fo lya dé kok szét vá lasz tá sá ra
3. ne he zen ül epe dô szi lárd rész el kü lö ní té sé re
4. szi lárd rend sze rek ned ve sí té sé re
5. a fel es le ges fo lya dék el tá vo lí tá sá ra a szi lárd anyag ból

170. Vá lassza ki az aláb bi fel so ro lás ból a ti xot ró pia kri té ri u ma it!

1. Az erô ha tás meg szûn te után – bi zo nyos idô el tel té vel – a rend szer
vissza tér ere de ti ál la po tá ba.

2. A visz ko zi tás nö vek vô nyí ró e rô ha tá sá ra nô.
3. A visz ko zi tás nô, ha nö vek vô idô tar ta mú nyí rás nak te szik ki az

anya got.
4. A nö ve ke dés egyen sú lyi ál la pot el éré sé ig tart.
5. A vissza té rés hisz te ré zis sel tör té nik.
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171. Mi lyen tu laj don sá gok jel lem zik az ae ro szo lok ha lo al kán pro pel -
len se it?

1. Ké mi a i lag inert, fi zi o ló gi a i lag kom pa ti bi lis mo le ku lák, me lyek ma -
gas for rás pon tú ak.

2. Biz to sít ják a pa lack fo lya ma tos és pon tos mû köd te té sé hez szük sé -
ges ál lan dó bel sô nyo mást.

3. Ala csony for rás pont tal, és vi szony lag nagy gôz ten zi ó val ren del kez -
nek.

4. A ha lo al ká nok erôs hû tô ha tás sal ren del kez nek és igen gyú lé ko nyak.
5. A ha lo al ká nok egy más sal, va la mint pro pi léng li kol lal kor lát la nul

ele gyed nek.

172. Mi lyen tu laj don sá gok jel lem zik a kü lön bö zô tí pu sú ae ro szol sze -
l epe ket?

1. Ru gós és memb rá nos tí pu sú szel epe ket egya ránt al kal maz nak a ma -
gyar gyógy sze res ae ro szol ter mé kek nél.

2. A fo lya ma tos mû kö dé sû szel epek nél a szó ró fej le nyo má sa alatt ál -
lan dó por lasz tás fi gyel he tô meg.

3. Erôs ha tá sú far ma kon ese tén csak ada go ló sze lep pel el lát va ké szít -
he tô haj tó gá zas pa lac kos ae ro szol.

4. Az ada go ló szel epek nél a por lasz tó fe jet csak igen rö vid ide ig sza bad
le nyom va tar ta ni.

5. A szel epek ki zá ró la gos funk ci ó ja az ae ro szol per met tu laj don sá ga i -
nak ki a la kí tá sa.

173. Je löl je meg, mi lyen tech no ló gi ai elô nyök kel jár az egyes töl té si
mód sze rek al kal ma zá sa a gyógy sze res ae ro szo lok elô ál lí tá sá nál!

1. Hû tô töl tés nél a ha tó a nya gok nem ká ro sod hat nak, hal ma zál la po tuk
nem vál to zik meg.

2. A hû tô töl tés egy sze rû be ren de zés sel meg va ló sít ha tó, de igen ener -
gi a i gé nyes mód szer.

3. A nyo mó töl tés meg fe le lô gé pi be ren de zés se gít sé gé vel gyor san, biz -
ton sá go san és vi szony lag kis ener gia rá for dí tás sal vé gez he tô el.

4. Nyo mó töl tés nél a ha lo al ká nok be töl té sét a pa lack ba a sze lep fel he -
lye zé se, il let ve a krim pe lés kö ve ti.

5. Nyo mó töl tés sel ki kü szö böl he tô a „ke mény” fre o nok kör nye zet ká ro -
sí tó ha tá sa.
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174. Az ae ro szo lok nál a me cha ni kus (pum pa) szel epek az alább fel so -
rolt elô nyös tu laj don sá gok kal ren del kez nek:

1. A pro pel lens töl té se a szel epen ke resz tül vé gez he tô el.
2. Ki kü szö bö lik a kü lön fé le haj tó gá zok al kal ma zá sát.
3. Az ae ro szol ké szít mény elô ál lí tá sá hoz nincs szük ség drá ga gé pi be -

ren de zés re.
4. A ter mé kek ál ta lá ban fo ko zot tan tûz vesz élye sek.
5. Se géd anyag men tes „por” ae ro szo lok elô ál lí tá sát te szik le he tô vé.

175. Az aláb bi ak ban ol vas ha tó ae ro szol gyógy szer for ma vizs gá la tok kö -
zül mely mód sze rek le írá sa he lyes és sza ba tos?

1. A por lasz tá si kar ak te risz ti ka ér té két nem be fo lyá sol ja a sze lep, ill. a
por lasz tó fej tí pu sa és ge o met ri á ja, de je len tôs sze re pe van az ol dó -
szer nek, va la mint a haj tó anyag nak egya ránt.

2. A pa lack és sze lep zá rá sá nak el len ôr zé sét 50 °C-os víz für dô ben vég -
zik 30 per cen át.

3. Az ae ro szol pa lac kok nyo má sál ló sá gát spe ci á lis eset ben meg ha lad -
ja azok üze mi nyo má sa.

4. A szi vár gá si ér ték el le nôr zé sé nél 25 °C-os ter mosz tá lás mel lett a 10
na pos el tar tás ada ta i ból ki szá mít ha tó az egy év re vo nat ko zó szi vár -
gá si ér ték szá za lé kos mennyi sé ge.

5. A ki fú vat ha tó töl tet tö meg meg ha tá ro zá sán a pa lack ból a szel epen át
1 perc alatt ki ü rít he tô ae ro szol mennyi sé get ért jük.

176. Je löl je meg, hogy mely ál lí tá sok hely  ál ló ak a szer ve zet víz te rei vo -
nat ko zá sá ban!

1. A sej te ken kí vü li fo lya dé kot int ra cel lu lá ris fo lya dék nak ne ve zik,
en nek mennyi sé ge 50%.

2. A fel nôtt em be ri szer ve zet egé szé nek víz tar tal ma 65–70%.
3. A sej te ken kí vü li fo lya dé kot ext ra cel lu lá ris fo lya dék nak ne ve zik,

en nek mennyi sé ge 20%.
4. A fel nôtt em be ri szer ve zet egé szé nek víz tar tal ma 35–40%.
5. Az ext ra- és int ra cel lu lá ris fo lya dék össz mennyi sé ge 50%.
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177. Je löl je meg a szer ve zet víz te re i re és ion ja i ra vo nat ko zó he lyes vá -
la szo kat az aláb bi ak kö zül!

1. Az int ra- és ext ra cel lu lá ris tér össze té te le és a kom po nen sek kon -
cent rá ci ó ja egy más sal szi go rú an meg egye zô.

2. Ho me osz tá zis alatt a szer ve zet komp lex fi zi o ló gi ás egyen sú lyi ál -
l apo tát ért jük.

3. Az ext ra cel lu lá ris fo lya dék jel lem zô ka ti on ja a Na+ jel lem zô ani on -
ja a Cl–.

4. A kal ci u mi on akt ív for má ját az ion nak a nem io nos, fe hér je kö tés ben
lé vô ré sze je len ti a plaz má ban.

5. Az int ra cel lu lá ris fo lya dék jel lem zô ka ti on ja a Ca++, jel lem zô ani on -
ja a sze kun der hid ro gén-fosz fát.

178. Mi lyen rend sza bá lyo kat kell be tar ta ni az in fú zi ók elô ál lí tá sá nál?

1. Az in fú zió elô ál lí tá sá hoz csak az I. hid ro li ti kai re zisz ten ci á jú üveg
vagy pa ra sol vex üveg, pa lack hasz nál ha tó fel.

2. Az in fú zi ós ol dat tal meg töl tött pa lac ko kat, tar tá lyo kat a meg fe le lô -
en elô ké szí tett zá ró ele mek kel azon nal, a bon tat lan sá gu kat el len -
ôriz he tô mó don le kell zár ni.

3. A fel hasz ná lan dó zsí ros ola jo kat, az ol dat ké szí tés elôtt bak té ri um -
men tes re kell szûr ni.

4. Töl tés és zá rás után az in fú zi ós ol da to kat ké se de lem nél kül ste ri lez -
ni kell.

5. Az in fú zi ós ol da tok ha tó a nyag-tar tal ma leg fel jebb ± 10%-kal tér het
el a jel zett ér ték tôl.

179. Mi lyen in fú zi ók al kal maz ha tók a hi per tó ni ás de hid rá ci ó ban?

1. In fu sio tro me ta mo li cryo sic ca ta
2. Inf. glu co si
3. Iso dex
4. Inf. nat rii hydro gen car bo ni ci 4,2%
5. In fu sa min S-5
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180. Mi lyen in fú zi ók al kal maz ha tók az aci dó zis te rá pi á já ban?

1. Inf. glu co si sa li na
2. Inf. tro me ta mo li cryo sic ca ta
3. Inf. nat rii lac ti ci
4. Iso dex
5. Inf. gast ri ca

181. Mi jel lem zô a Tro me ta mol in fú zi ó ra?

1. Elô ál lí tá sa az in fú zi ó ké szí tés ál ta lá nos sza bá lyai sze rint tör té nik.
2. Ha tó a nya ga szer ves bá zis, amely H+-io nok fel vé te lé re ké pes (pro to n -

ak cep tor).
3. Ha tá sát csak az ext ra cel lu lá ris tér ben tud ja ki fej te ni.
4. A ha tó a nyag gyor san re a gál a vér sza bad H+-ion ja i val, mi köz ben

HCO3
– vá lik sza bad dá.

5. Kém ha tá sa pH = 8,2-nél nem le het na gyobb.

182. Az aláb bi ak kö zül mely in fú zi ós ol da tok ké szí té sé nél kell só sa vat
al kal maz ni?

1. Inf. nat rii hydro gen car bo ni ci
2. Fruc to sol 5, 10
3. Inf. nat rii chlo ra ti
4. Sa le ta nol D5, D10
5. Inf. sa li na

183. Az aláb bi in fú zi ók kö zül me lye ket hasz nál ják ener gi a be vi tel re a
pa ren te ra lis táp lá lás nál?

1. Inf. sa li na
2. Li po fun din S 10
3. Inf. tro me ta mol cryo sicc.
4. Int ra li pid 10
5. Inf. nat rii lac ti ci
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184. Az aláb bi ak ban fon tos meg áll apí tá so kat ol vas egyes in fú zi ók ha tó -
a nya ga i val kap cso la to san. Dönt se el, hogy ezek kö zül szak ma i lag
me lyek a he lye sek!

1. Az in ver tó zin fú zió glu kóz és man nit mo no sza cha ri dok ke ve ré ké bôl
áll.

2. A szor bit- és a xyli tin fú zi ók izo hid ri ás ál la pot ban is bom lás nél kül
ste ri lez he tôk.

3. A tö mé nyebb szor bi tol da to kat (20%) oz mo di u re ti kum ként hasz nál -
ják.

4. Egy li ter In fu sio glu co si 5,0% (800 kcal/l, il let ve 3400 kJ) meg old ja
hosszú idôn (egy hé ten) ke resz tül egy fek vô be teg ener gi a el lá tá sát.

5. Az in fú zi ók csak ste ril és pi ro gén men tes ha tó a nya gok ból ké szül het -
nek.

185. A pa ren te ra lis táp lá lás ban hasz nált zsí re mul zi ók tech no ló gi ai és
te rá pi ás szem pont ból az aláb bi ak sze rint jel le mez he tôk:

1. Az in fú zi ós cé lok ra hasz ná la tos zsí re mul zi ók +30–35 °C-on hosszú
ide ig – he te ken ke resz tül – vál to zás nél kül el tart ha tók.

2. A zsí rok a szer ve zet szá má ra igen jó ener gi a for rást je len te nek (1 g
zsír = 9,3 kcal = 39 kJ).

3. A zsí re mul zi ók el le nôr zé sé nél leg fon to sabb a kém ha tás el len ôr zé se.
4. A zsí rok elé gé sé vel a szer ve zet ben sem mi fé le to xi kus ter mék nem

ke let ke zik.
5. Az emul gen sek kö zül fô leg a nagy HLB-ér té kû po li szor bá to kat hasz -

nál ják a zsí re mul zi ók elôállításá hoz.

186. Az ami no sav-in fú zi ók ra vo nat ko zó meg áll apí tá sok kö zül me lye -
ket tart ja hely tál ló nak?

1. Az ami no sa vak szor bit és xylit je len lé té ben „le ge ar tis” nem au tok -
lá voz ha tók.

2. A kli ni kai gya kor lat ban ma már majd nem a tel je sen tisz ta kris tá lyos
L-ami no sav-ol da to kat hasz nál ják.

3. Az esszen ci á lis ami no sa vak mel lett szük sé ges még hisz ti din és ar -
gi nin egy ide jû be vi te le is.

4. Ener gia biz to sí tó szén hid rát ként ki zá ró lag a dext róz jö het szá mí tás -
ba.

5. Az ami no sav-in fú zi ók csak az esszen ci á lis ami no sa va kat tar tal maz -
hat ják.
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187. Me lyek a he lyes tech no ló gi ai lé pé sek a nyo más alatt tá rolt gyógy -
sze res ae ro szo lok elô ál lí tá sá nál?

1. A sze lep és a szó ró fej egy üt tes fel he lye zé sé vel a gyár tás gaz da sá gos -
sá ga nem be fo lyá sol ha tó.

2. Hû tô töl tés nél le ge lô ször a le hû tött ha tó a nyag-kon cent rá tu mot töl tik
az ae ro szol pa lack ba, majd hoz zá ad ják a for rás pont alá hû tött fo lyé -
kony haj tó gázt, ez után zár ják a pa lac kot.

3. Nyo mó töl tés szo ba hô mér sék le ten vé gez he tô.
4. A hû tô töl tés ener gia ta ka ré kos.
5. Komp ri mált gá zok ese tén 35 °C-on kell el vé gez ni a töl tést.

188. A fel so rolt in fú zi ók kö zül me lyik nem tar tal maz klo ri di o no kat?

1. In fu sio glu co si sa li na
2. In fu sio man ni ti
3. In fu sio nat rii hydro gen car bo ni ci
4. In fu sio glu co si
5. In fu sio nat rii lac ti ci cum ka lio

189. Mi lyen „egy sé gek”-ben gyárt ha tók és tá rol ha tók az in fú zi ók?

1. hid ro li ti ka i lag I. re zin ten ci á jú üveg ben
2. PVC-bôl ké szült mû anyag ban
3. bár mi lyen po li e ti lénf la kon ban
4. az ol dat kém ha tá sá tól füg get le nül, fe lü let ke zelt egy szer hasz nál ha -

tó üveg ben
5. pa ra sol vex üveg ben

190. Je löl je meg az in fú zi ós ol da tok szû ré sé re vo nat ko zó he lyes ál lí tá so kat!

1. A memb rán szû rôk mû kö dé se fô ként szi ta ha tá son alap szik, szá lak -
kal nem szennye zik az ol da tot és túl nyo má son hasz nál ha tók.

2. A G 4-es üveg szû rôk szál- és mik ro or ga niz mus men te sí tés re jól al -
kal maz ha tók, a tö mény sa vak kal könnyen tisz tít ha tók.

3. A ke re tes szû rôk hasz nos fe lü le te vi szony lag tág hat árok kö zött vál -
toz tat ha tó, po zi tív nyo má son mû köd tet he tôk, de az ol da to kat nem
szál men te sí tik.

4. A szû rô pa pír Büch ner-töl csér ben vá ku um al kal ma zá sá val in fú zi ók
szû ré sé re hasz nál ha tó.

5. A cel lu lóz ros tok ból pré selt szû rô la pok ún. mély szû rôk, komp lex
szû rô ha tás sal ren del kez nek.



191. Az in fú zi ók elô ál lí tá sá nál az alább fel so rol tak kö zül né hány meg -
áll apí tást min dig fi gye lem be kell ven ni. Je löl je meg eze ket!

1. Az in fú zi ós ol da to kat a szû rés után min den eset ben üveg pa lack ba
kell töl te ni.

2. Az in fú zi ók mik ro bi o ló gi ai tar tó sí tá sá ra kon zer vá ló sze rek nem
hasz nál ha tók.

3. Az in fú zi ók elô ál lí tá sá hoz fel hasz nált anya gok nak a víz ben tisz tán
és ma ra dék nél kül kell ol dód ni uk.

4. Az in fú zi ós ol da tok kon cent rá có ját — ha a fel hasz nált anya gok io -
no san disszo ci ál nak — mmol/l ér ték kel kell ki fe jez ni.

5. A mû anyag zsá ko kat a fel hasz ná lás elôtt mos ni és ste ri lez ni kell.

192. Az aláb bi ak ban az in fú zi ók kal kap cso la tos meg áll apí tá so kat ol vas.
Vá lassza ki ezek kö zül a he lyes irány el ve ket!

1. Gyár tás nál csak a 100 ml-t meg ha la dó mennyi sé gû ol da to kat kell pi -
ro gén men te sí te ni.

2. A gyár tás vé gén az in fú zi ók mind egyi két meg kell vizs gál ni a me -
cha ni kai szennye zett ség szem pont já ból.

3. Az in fú zi ók le he tô leg izo hid ri á sok le gye nek, de kém ha tá suk so ha
nem le het pH = 4-nél ki sebb, vagy pH = 7,5-nél na gyobb.

4. Az in fú zi ós ol da tok ké szí té sé re szánt po rok, kri o szik ká tu mok min -
den egyes tar tá lyán fel kell tün tet ni az ol dat ké szí tés mód ját, az ol -
dó szer szük sé ges mennyi sé gét, és a ke let ke zô ol dat kon cent rá ci ó ját.

5. A fel hasz nált ha tó- és se géd anya gok min den eset ben pi ro gén men te -
sek le gye nek.

193. Mi lyen tí pu sú mû anya go kat hasz nál hat nak fel Ma gyar or szá gon az
in fú zi ók tá ro lá sá ra?

1. PVC-t
2. nagy sû rû sé gû po li e ti lént
3. po lisz ti rolt
4. di e til-he xil-fta lát tal lá gyí tott PVC-t
5. tef lont
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194. A nagy üze mi gyógy szer gyár tás vo nat ko zá sá ban me lyek a he lyes
meg áll apí tá sok?

1. A gyógy szer gyár tás ban elôny ben ré sze sít jük a sza ka szos mû ve le te -
ket.

2. A gyár tá si fo lya mat le het sza ka szos, fo lya ma tos és ve gyes.
3. A fo lya ma tos mû ve le tek nél az ál la pot jel zôk az idô ben a rend szer

min den pont ján ál lan dók.
4. A nagy ipa ri gyógy szer gyár tás nál a ki in du lá si anyag mennyi ség min -

dig meg egye zik a vég ter mék mennyi sé gé vel.
5. Ma gyar or szá gon a gyógy szer gyár tás ban csak fo lya ma tos mû ve le te -

ket al kal maz nak.

195. Mi lyen té nye zôk in do kol ják a gra nu lá lás szük sé ges sé gét?

1. ne he zen be ve he tô por ke ve ré kek be vé te lé nek meg könnyí té se
2. a ke se rû íz el fe dé se
3. a szem csék ke mény sé ge
4. dra zsé ma gok elô ál lí tá sa kor a meg fe le lô for ma biz to sí tá sa
5. ön ál ló gyógy szer for ma elô ál lí tá sa

196. Je löl je meg a gra nu lá lás sal kap cso la tos he lyes ál lí tá so kat!

1. A gra nu lá lás nál min dig csak egy faj ta kö tés tí pus ré vén tör té nik a
szem csé sí tés.

2. Ol va dékg ra nu lá tum ke let ke zik, ha me le gí tés ha tá sá ra ala csony ol -
va dás pon tú anya gok ol va dé ká val ala kul nak ki a kö tô hi dak.

3. Ké regg ra nu lá tum ke let ke zik, ha va la mely ol dó szer a por ke ve rék egy
vagy több kom po nen sét mér sé kel ten old ja.

4. A gra nu lá lás nál min dig szük ség van gra nu lá ló fo lya dék ra.
5. A gra nu lá tum csak agg lo me ri zá ci ó val ke let kez het.

197. Szá raz gra nu lá lást ál ta lá ban az aláb bi ese tek ben al kal maz nak:

1. Ha az át la gos nál na gyobb ko hé zi ós erô vel ren del ke zô szem csé ket
akar nak elô ál lí ta ni.

2. Ha a gra nu lá lan dó anya gok ér zé ke nyek a ned ves ség re.
3. Ami kor egé szen ala csony por há nyad ra van szük ség.
4. Ha a gra nu lá lás sal együtt já ró ma ga sabb hô mér sék le ten va ló szá rí -

tás nál az anya gok hô bom lást szen ved nek.
5. Ha ví zol dé kony vi ta mi no kat tar tal maz a ké szít mény.



198. A szá raz úton tör té nô gra nu lá lás nak az aláb bi hát rá nyos tu laj don -
sá gai van nak:

1. Elô ál lí tá sa ke ve sebb lé pés ben tör té nik, mint a ha gyo má nyos ned ves
gra nu lá lá sé.

2. A szá raz el já rás sal ka pott gra nu lá tu mok ból elô ál lí tott tab let ták me -
cha ni kai szi lárd sá ga rosszabb, mint a ned ves úton ké szül te ké.

3. A bri ket te zés hez igen nagy nyo mó e rô szük sé ges.
4. A szá raz el já rás nö ve li az ész ter hid ro lí zis re haj la mos ha tó a nya gok

sta bi li tá sát.
5. Az al kal ma zott mû ve let tel csök ken az üzem idô.

199. A szá raz gra nu lá lás nál al kal ma zott Hutt-komp ak tor jel lem zô tu laj -
don sá gai a kö vet ke zôk:

1. Fo lya ma tos mû kö dé sû gra nu lá ló be ren de zés.
2. A por ke ve rék gra vi tá ci ó val jut a pré se lô szer szá mok kö zé.
3. A por ke ve ré ket spe ci á lis fo ga zá sú csi ga tö mö rí ti szem csék ké.
4. A csi ga ese té ben kü lön bö zô ala kú és nagy sá gú szi lárd szem csé ket

ál lít elô.
5. Rossz gör dü lé keny sé gû por ke ve rék is komp ak tál ha tó a be ren de zés

se gít sé gé vel.

200. A Fo No VI. ki adá sá ban a hi va ta los „In ha la so lum”-ok ra vo nat ko zó
ál lí tá sok kö zül me lyek a he lye sek?

1. Az össze té te lek két ke reszt tel jel zett ha tó a nya got nem tar tal maz nak.
2. Az ol da to kat por lasz tó ké szü lék se gít sé gé vel, mély be lég zés sel kell a

tü dô be jut tat ni.
3. Mind két in ha la so lum – In ha la so lum asth maly ti cum és az In ha la so -

lum isop re na li ni – ol dó sze re a pro pi léng li kol – víz ele gye.
4. Mind két össze té tel a hör gôk gör csét ol da ni ké pes ha tó a nya got tar -

tal maz.
5. Az egyik össze té tel szusz pen zo id jel le gû.
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201. Mi lyen meg áll apí tá sok (és aján lá sok) sze re pel nek a Fo No VI-nak a
gra nu lá tu mok ra vo nat ko zó ál ta lá nos irány el ve i ben?

1. A gra nu lá tu mo kat ned ves úton ké szít jük
2. A gra nu lá tum bár mi lyen ha tó a nya got tar tal maz hat
3. A gra nu lá tum szem cse nagy sá ga min den eset ben III-as szi ta nagy sá -

gú le gyen.
4. A szem csé sí tés hez hasz nált kö tô a nyag töb bek kö zött a 70%-os al ko -

hol, 2–5%-os ke mé nyí tô nyák, vagy 3–5%-os kar bo xi-me til-amy lum
ol dat le het.

5. A gra nu lá tum elô ál lí tá sá hoz annyi töl tô a nya got kell hasz nál ni,
hogy az egy sze ri be vé tel re szánt adag leg alább 3,0 ml le gyen.

202. A gra nu lá tu mok szem cse mé re té re vo nat ko zó an me lyek a he lyes
meg áll apí tá sok?

1. A gra nu lá tu mok szem cse mé re tét ki zá ró lag a fel hasz nált kö tô a nyag
faj tá ja és mennyi sé ge ha tá roz za meg.

2. A köz epes szem cse át mé rô a gra nu lum li ne á ris mé re té nek szám ta ni
kö zép ér té ke.

3. Az ek vi va lens át mé rô a sza bály ta lan ala kú gra nu lum ve tü le té vel
azo nos te rü le tû kör át mé rô je vagy az azo nos fe lü le tû, ill. tér fo ga tú
gömb át mé rô je.

4. A Gyógy szer könyv a mik ro szkó pos mé rés nél leg alább 20 szem cse
le mé ré sét ír ja elô.

5. A szem cse mé ret meg ha tá ro zá sá ra a gya kor lat ban rend sze rint mik ro -
szkó pos mé rést vé gez nek.

203. A gra nu lá tu mok szem cse sû rû sé gé re vo nat ko zó ál lí tá sok kö zött ke -
res se meg a va lós ál lí tá so kat!

1. Min dig csak egy faj ta mó don ad hat juk meg a szem cse sû rû sé get.
2. A po ró zus szem csék bôl ál ló hal ma zok nál há rom fé le sû rû sé get kü -

lön böz te tünk meg: va ló di sû rû ség, szem cse sû rû ség, hal ma zsû rû ség.
3. A szem cse sû rû ség (ρsz) egy ség nyi tér fo ga tú szem cse tö me ge.
4. A hal ma zsû rû ség egy ség nyi sú lyú szem cse hal mazt és min dig egy sé -

ges di men zi ót je lent.
5. A szem cse sû rû ség (ρsz) füg get len a szem csék po ro zi tá sá tól (ε).
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204. Je löl je meg a gra nu lá tu mok ma ra dék ned ves ség-tar tal má ra vo nat -
ko zó he lyes ál lí tá so kat!

1. A gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal ma min dig 2,5–3,5% kö zé es sen.
2. A gra nu lá tum ned ves ség tar tal ma je len tô sen be fo lyá sol ja a to váb bi

fel dol go zást és a ter mék mi nô sé gét.
3. A ned ves ség tar ta lom meg ha tá ro zá sát ki zá ró lag szá rí tás sal le het el -

vé gez ni.
4. Az op ti má lis ned ves ség tar tal mat a tab let ta-elô i ra tok ban rög zí te ni kell.
5. A gra nu lá tum és a kör nye zô le ve gô ned ves ség tar tal ma kö zött nincs

össze füg gés.

205. A gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal má nak meg ha tá ro zá sá nál hasz -
nál ha tó mód sze rek az aláb bi ak:

1. MOM CO LOR tris ti mu lu sos mû szer rel vég zett mé rés, és a CI E LAB
rend szer ben tör té nô ér té ke lés

2. adott hô mér sék le ten tö meg ál lan dó sá gig tör té nô szá rí tás
3. Karl–Fis cher-tit rá lás
4. IR spekt rosz kó pia
5. po la rog rá fia

206. A gra nu lá tu mok gör dü lé keny sé gét be fo lyá sol ja:

1. a súr ló dá si erô
2. a szem csék szí ne
3. a szem csék sû rû sé ge
4. a kom po nen sek mól tö me ge
5. elekt rosz ta ti kus erôk

207. A gra nu lá tum-tö meg áram-spekt ro met ri á nak ne ve zett mér ôrend -
szer rel meg ad ha tók az aláb bi pa ra mé te rek:

1. a gra nu lá tu mok ma ra dék ned ves ség tar tal ma
2. egy vál toz tat ha tó nyí lá son ke resz tül át hul ló gra nu lá tum tö me ge az

idô függ vé nyé ben
3. a gra nu lá tu mok ha bi tu sa
4. az anyag ra jel lem zô tö meg áram, Q = m/t, ahol m = át hul ló gra nu lá -

tum-tö meg, t = a meg ha tá ro zás ide je
5. a ki folyt hal maz lejt ôszö ge
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208. Mi lyen gé pi be ren de zé sek ve he tôk igény be a gra nu lá tu mok elô ál -
lí tá sá hoz?

1. gôz fû té sû dup li ká tor
2. ör vé nyá ra mú-gra nu lá tor, flu i di zá ci ós szá rí tó
3. flu i di zá ci ós-por lasz tá sos be ren de zés
4. há rom hen ger mû
5. ult ra han gos por lasz tó

209. A gra nu lá lás nál a ned ves massza disz per gá lá sá ra hasz nál ha tó:

1. szi tán tör té nô át tö rés
2. Z-ka rú gyú ró-ke ve rô gép
3. Boh le-ho mo ge ni zá tor
4. ka la pá csos ma lom
5. osz cil lá ló be ren de zés ben tör té nô átp ré se lés

210. Az ör vé nyá ra mú gra nu lá lás ké szü lé két kell ki vá lasz ta nia!

1. vib rá ci ós szi ta
2. Lö di ge-ké szü lék
3. Glatt por lasz tá sos ké szü lék
4. Di os na-ké szü lék
5. ro tá ci ós vá ku um por lasz tá sos ké szü lék

211. Az aláb bi ak kö zül mely meg áll apí tás(ok) igaz(ak) a Di os na ör vé ny -
á ra mú gra nu lá tor ra vo nat ko zó an?

1. A tö ké le tes szem csé sí tést gyors szá rí tás kö ve ti a ké szü lék ben.
2. A Di os ná ban tör té nô gra nu lá lás hoz a po ro kat elôbb Y ke ve rô ben

kell ho mo ge ni zál ni.
3. A ké szü lék ben igen rö vid üzem idô alatt vé gez he tô el a ho mo ge ni zá -

lás, a gra nu lá ló fo lya dék kal tör té nô át ned ve sí tés, és a ned ves
massza disz per gá lá sa.

4. A mun ka tér ben egy fé le for gó al kat rész ta lál ha tó.
5. Ki zá ró lag sze szes-vi zes ala pú gra nu lá ló fo lya dék kal le het dol goz ni.

112

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



212. Az ör vé nyá ra mú gra nu lá lást össze ha son lít va a flu i di zá ci ós gra nu -
lá lás sal az aláb bi meg áll apí tá sok te he tôk. Vá lassza ki ezek kö zül a
hely tál ló a kat!

1. Az ör vé nyá ra mú gra nu lá lás esz köz igé nye ke ve sebb, mint a flu i di zá -
ci ós mód sze ré.

2. A gra nu lá lás hoz szük sé ges ol dó sze ri gény az ör vé nyá ra mú mód szer -
nél 15%-kal ala cso nyabb, így a szá rí tás ener gia igé nye is ke ve sebb.

3. Az ör vé nyá ra mú gra nu lá lás be ru há zá si költ sé ge, he lyi ség, lét szám
és anyag moz ga tá si igé nye na gyobb.

4. A gra nu lum kép zést be fo lyá so ló té nye zôk szá ma je len tô sen több,
mint a flu i di zá ci ós mód szer nél.

5. Az ör vé nyá ra mú gra nu lá lás nál a ha gyo má nyos tech no ló gi ák nál
hasz nált nagy visz ko zi tá sú ol da tok, ill. pasz ták nem al kal maz ha tók.

213. Je löl je meg a flu i di zá ci ó ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá so kat az
aláb bi ak kö zül!

1. A flu i di zá ció el ne ve zé se az anya gok szál lí tá sá nak mód já ból szár ma -
zik.

2. A flu i di zá ci ó nál mi ni má lis se bes ség nek ne vez zük a flu i di zált ré teg
ki a la ku lá sá hoz szük sé ges ál la po tot.

3. A gyógy szer-tech no ló gi á ban a flu i di zá ci ót ki zá ró lag szá rí tás ra hasz -
nál ják.

4. Ma xi má lis a se bes ség, ami kor a flu i di zá ció pne u ma ti kus szál lí tás ba
megy át.

5. A flu i di zá ci ó val kap cso la tos el sô köz le mé nyek 1940-ben, Darcy
mun kás sá ga nyo mán je len tek meg.
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214. Mi lyen mó don vizs gál tat ja a Gyógy szer könyv (Ph. Hg. VII.) a kü -
lön bö zô tí pu sú gra nu lá tu mok szét esé sét? Je löl je meg a he lyes le -
írást!

1. A be vo nat nél kü li gra nu lá tu mok ese té ben 1,00 g-nak 50 ml
36–38 °C-os desz til lált víz ben meg fe le lô rá zo ga tás ese tén 15 perc el -
tel té vel fel kell ol dód nia vagy szét kell es nie.

2. Az in tesz ti no szol vens gra nu lá tu mok mes ter sé ges gyo mor nedv ben
60 perc (min) el tel té vel a szét esés vagy ol dó dás je le it nem mu tat hat -
ják és a meg szá rí tott gra nu lá tum tö meg csök ke né se a 10%-ot nem
ha lad hat ja meg. A mes ter sé ges bél nedv ben 120 per cen be lül szét
kell es ni ük vagy fel kell ol dód ni uk.

3. A be vont gra nu lá tu mok nak – ha csak a ké szít mény re vo nat ko zó
rész le tes mi nô sé gi elô írá sok más ként nem ren del kez nek – 60 per -
cen be lül ma ra dék nél kül fel kell ol dód ni uk vagy szét kell es ni ük
(1,00 g ké szít mény 50 ml 36–38 °C-os mes ter sé ges gyo mor nedv vel
le önt ve 37±2 °C-on tem pe rál va és meg fe le lô en moz gat va).

4. Az in tesz ti no szol vens gra nu lá tu mok mes ter sé ges gyo mor nedv ben
30 perc el tel té vel a szét esés vagy ol dó dás je le it nem mu tat hat ják és
a meg szá rí tott gra nu lá tu mok tö meg csök ke né se a 10%-ot nem ha lad -
hat ja meg. A mes ter sé ges bél nedv ben 90 per cen be lül szét kell es ni -
ük vagy fel kell ol dód ni uk.

5. A be vo nat nél kü li gra nu lá tu mok 1,00 g-já nak 50 ml 36–38 °C-os
mes ter sé ges gyo mor nedv ben meg fe le lô rá zo ga tás ese tén 10 perc el -
tel té vel fel kell ol dód nia vagy szét kell es nie.

215. Je löl je meg, me lyek a he lyes meg áll apí tá sok a flu i di zá ci ós-gra nu -
lá lás tech no ló gi á já ra vo nat ko zó an!

1. A flu i di zá ci ós gra nu lá lás csak két rész mû ve le tet egye sít, a gra nu lá -
ló fo lya dék kal tör té nô ned ve sí tést és a szem cse rend szer szá rí tá sát.

2. A flu i di zá ci ós-por lasz tá sos gra nu lá lás nál a gra nu lá ló fo lya dék el pá -
ro log ta tá sá hoz szük sé ges hôt a flu i dum szál lít ja a ré teg hez.

3. A mû ve let so rán olyan flu i di zá ci ós szá rí tást vé gez nek, amely nél a
szá rí tás köz ben jut tat ják be a rend szer be az el tá vo lí tan dó ned ves -
ség tar tal mat.

4. A kétf lu i du mos por lasz tó sze re pe a gra nu lá ló fo lya dék por lasz tá sa
és a por lasz tott szem csék flu id-szá rí tá sa.

5. Menn él ma ga sabb a flu i dum hô mér sék le te, az an nál elô nyö sebb,
mert le rö vi dül az üzem idô.
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216. Mely meg áll apí tá sok he lye sek a flu i di zá ci ós-por lasz tá sos gra nu lá -
lás és a ha gyo má nyos el já rás össze ha son lí tá sát il le tô en?

1. Mind két el já rás azo nos mi nô sé gû ter mé ket ered mé nyez.
2. A flu i di zá ci ós el já rás sal nyert gra nu lá tu mok szem cse mé ret-el osz lá -

sa ho mo gé nebb, a szem csék alak ja gömb szim met ri kus.
3. A gra nu lá tum por tar tal ma ál ta lá ban ki sebb, gör dü lé keny sé gük is

mint egy 30%-kal jobb, mint a ha gyo má nyo sé.
4. A flu i di zá ci ós gra nu lá lás nál ál ta lá ban 30%-kal több kö tô a nya got

kell hasz nál ni az azo nos mi nô sé gû szem csék elô ál lí tá sá hoz.
5. A két fé le el já rás sal ké szült gra nu lá tum ból elô ál lí tott tab let ták fri a -

bi li tá sa, tö me ge, ha tó a nyag-tar tal ma, és a tab let ta ma gas ság va ri á ci -
ós ko ef fi ci en se kö zött a mé ré sek ta nú sá ga sze rint szig ni fi káns kü -
lönb ség van.

217. A zárt rend sze rû, több fé le mû ve le tet al kal ma zó gra nu lá lá si el já -
rás ra és be ren de zé sé re vo nat ko zó an az aláb bi ak kö zül je löl je meg
a he lyes meg áll apí tá so kat!

1. Az anyag bel sô moz ga tá sát a hen ge res ké szü lék ben a fô ten gely re
füg gesz tett ke ve rô e le mek vég zik.

2. Az egész ké szü lék test fél kör ív men tén, „bó lo ga tó” moz gást vé gez.
3. A szem csék mé re te nem sza bá lyoz ha tó.
4. Je len tôs az ol dó szer vesz te ség.
5. A sza ka szos mû kö dé sû ké szü lé kek lyuk kár tyá val ve zé relt au to ma ti -

kus gyár tás ra is al kal maz ha tók.

218. A pré se lés so rán a szem cse hal ma zok nak mely szer ke ze ti jel lem zôi
vál toz nak meg, il let ve mó do sul nak?

1. meg vál to zik a hal ma zál la po ta
2. meg vál to zik a ke ve rék szem cse sû rû sé ge
3. vál to zik a po ro zi tá sa
4. je len tô sen vál to zik a ned ves ség tar tal ma
5. meg vál to zik az össze té te le
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219. A tab let tá zás ra vo nat ko zó an je löl je meg a he lyes ál lí tá so kat!

1. A pré se lé si erô nö ve lé sé vel a pré sel mény po ro zi tá sa gya kor la ti lag
vál to zat lan ma rad.

2. A pré sel mény faj la gos fe lü le te a pré se lé si erô nö ve ke dé sé nek ha tá -
sá ra ma xi mu mér té ket vesz fel, majd csök ken.

3. A pré se lé si erô a pré sel mény hô mér sék le tét nem vál toz tat ja meg.
4. A pré se lé si erô nö ve lé sé vel a pré sel mény po ro zi tá sa kö zel li ne á ris

mér ték ben csök ken.
5. A tab let tá zás nál al kal ma zan dó pré se lé si erô ér té ke füg get len a pré -

sel mény anya gi össze té te lé tôl.

220. Mor fo ló gi a i lag mi lyen fon to sabb cso por tok ba so rol ha tók a ha tó a -
nya gok a tab let táz ha tó ság szem pont já ból?

1. amorf anyag
2. mak rok ris tá lyos anyag
3. fi nomk ris tá lyos, ill. mik ro ni zált anyag
4. elekt rosz ta ti kus anyag
5. po li morf anya gok

221. Je löl je meg azo kat a ha tó a nya go kat, me lyek nél po li mor fi á val szá -
mol ha tunk!

1. bar bi tá lok
2. sza li ci lá tok
3. mo no sza cha ri dok
4. mor fin
5. kló ram fe ni kol

222. Mely meg áll apí tá sok he lye sek a tab let tá zás fi zi ká já ra vo nat ko zó an?

1. Pré se lés kor csak a kris tá lyok elasz ti kus de for má ci ó já val kell szá -
mol ni.

2. A ru gal mas alak vál to zás ked ve zôt len je len ség.
3. A kép lé keny alak vál to zás ked ve zô je len ség.
4. A tab let tá zás nál vagy csak ru gal mas, vagy csak kép lé keny de for má -

ci ó val kell szá mol ni.
5. Nagy tel je sít mé nyû, kör for gós tab let tá zó gé pen az eu tek ti kum kép zô -

dés re haj la mos ve gyü le tek is za var ta la nul tab let táz ha tók.
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223. Vá lassza ki a tab let ta-pré se lé si erô mé rés re vo nat ko zó he lyes meg -
áll apí tá so kat!

1. A pré se rô mé ré se kor a bé lyeg zô egy ség nyi fe lü le té re me rô le ge sen
ha tó nyo mó e rôt mé rik, ill. szá mít ják.

2. Ex cen te res gé pek nél az al só és fel sô bé lyeg zô re ha tó nyo más egyen -
lô mér té kû.

3. Az erô mé rés csak pi e zo e lekt ro mos je len ség alap ján tör tén het.
4. A pé se lés nél csak az idô-út di ag ram áb rá zol ha tó.
5. A hossz vál to zás ból ke let ke zô kis elekt ro mos je let (nyú lás mé rô bé -

lyeg zô) erô sí te ni kell, ezt osz cil losz kó pon vagy di gi tá lis ki jel zôn le -
het meg fi gyel ni.

224. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a tab let tap ré se lés kor fel vett di ag ram
he lyes ma gya rá za tát!

1. A pré sel he tô ség an nál jobb,
mi nél na gyobb az E1 te rü le te.

2. Az E2 te rü let a komp ri má tum
ki ala kí tá sá ra fel hasz nált net tó
mun ka.

3. Az E3 te rü let a szem csék
össze tö ré sé re for dí tott ener gi -
át je len ti.

4. Az E3 te rü let nagy sá ga az
elasz ti kus vissza ru gó zás mér -
té ké tôl függ.

5. Jól pré sel he tô anya gok nál az
E3 te rü le te nagy.

225. Meg old ha tó-e és mi lyen mó don a kör for gós tab let tá zó gé pek mû kö -
dé sé nek fo lya ma tos el len ôr zé se?

1. A fo lya ma tos el len ôr zés csak az ex cen te res tab let tá zó gé pek nél old -
ha tó meg.

2. Be é pí tett nyú lás mé rô bé lyeg zôk al kal ma zá sá val meg old ha tó.
3. Meg fe le lô szink ro ni zá lás sal egy rö vi dí tett idô ten ge lyû erô-idô függ -

vény csúcs ma gas sá ga mér he tô.
4. Mû sze re sen mind össze a gép ál tal egy ség nyi idô alatt elô ál lí tott tab -

let ta-mennyi ség re giszt rál ha tó.
5. A kör for gós tab let tá zó gé pek mû kö dé se csak sza ka szo san el len ôriz -

he tô.



226. Mi ért elô nyö sebb a kör for gós tí pu sú tab let tá zó gép az ex cen te res -
nél?

1. Sok kal ter mé ke nyebb.
2. A kör for gós gé pek kel pré selt tab let ták fe lü le té nek szi lárd sá ga lé nye -

ge sen egyen le te sebb.
3. Az ae ro fil anya gok tab let tá zá sa min dig za var ta lan.
4. Ki sebb a gép be szer zé si költ sé ge.
5. Egyes tí pu sok nál egy szer re két ada go ló töl csér is al kal maz ha tó.

227. Mi lyen mó don nö vel he tô a kör for gós tab let tá zó gé pek tel je sít mé -
nye?

1. Az ada go ló töl csér cse ré jé vel.
2. Az asz tal for du lat szá má nak nö ve lé sé vel.
3. A bé lyeg zôk szá má nak nö ve lé sé vel.
4. Na gyobb át mé rô jû bé lyeg zôk al kal ma zá sá val.
5. Az al só bé lyeg zôk hely ze té nek kor rek ci ó já val.

228. Je löl je meg a tab let ta gyógy szer for ma elô nye it!

1. kis tér fo gat ban tör té nô, pon tos ada go lás
2. a far ma kon vé del me a kör nye zet, ill. a gyo mor nedv ká ros ha tá sá val

szem ben
3. a se géd anya gok könnyen nél kü löz he tôk az össze té te lek bôl
4. gyors fel szí vó dás
5. tet sze tôs kül sô, jól be ve he tô

229. A tab let ták ste ri li tá sát az aláb bi fel hasz ná lá si mód ese tén kell biz -
to sí ta ni:

1. pa ren te ra lis cél ra szánt tab let ták nál
2. sub lin gu a lis tab let ták nál
3. ef fer ves cens tab let ták nál
4. rág ótab let ták nál
5. szo po ga tó tab let ták nál
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230. A tab let tap ré se lés so rán mi lyen vál to zá sok tör tén nek a szem cse -
rend szer ben a pré se rô ha tá sá ra?

1. Meg vál to zik a ned ves ség tar ta lom.
2. Transz lá ció tör té nik, a kris tá lyok ré szei pár hu za mos sí kok men tén

el moz dul nak, de a rács ré szek kö zöt ti szer ke ze ti össze füg gés nem
szû nik meg.

3. Nyo má si iker kép zô dés, a kris tály ré szecs kék el moz du lá sa nem pár -
hu za mos.

4. Fel la zul a szer ke zet.
5. Meg vál to zik a zé ta-po ten ci ál.

231. Vá lassza ki a po li mor fi á ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá so kat!

1. A po li mor fia vagy több ala kú ság azo nos ve gyü le tek el té rô for má ban
tör té nô meg je le né se.

2. Az egyes mó do su la tok sta bi li tá sa egy más sal meg egye zô.
3. A po li morf kris tá lyok áta la ku lá sa min dig mo not rop (ir re ver zí bi lis).
4. A po li mor fia a tech no ló gi ai fel dol go zást nem za var ja.
5. A po li morf mó do su la tok fi zi kai sa ját sá gai el té rô ek.

232. Vá lassza ki az aláb bi fel so ro lás ból azo kat a tu laj don sá go kat, ame -
lye ket a tab let tá zá si se géd anya gok tól min den eset ben meg kí vá -
nunk!

1. A gyo mor-bél (eset leg a száj) nyál ka hár tyá ját ne ir ri tál ja.
2. A far ma kon ha tá sát a kí vánt te rá pi ás cél nak meg fe le lô en ne be fo lyá -

sol ja.
3. Le gyen ví zol dé kony.
4. Szi lí ci u mot ne tar tal maz zon.
5. Kom pa ti bi lis le gyen a ha tó a nyag gal.

233. Mi lyen kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak az ide á lis nak te kint he tô de z -
in teg rá ló anya gok kal szem ben?

1. erôs nyák kép zô tu laj don ság
2. cse kély ol dé kony ság
3. nagy hid ra tá ló ké pes ség
4. igen jó ol dé kony ság
5. erô sen hid ro fób jel leg
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234. A gra nu lá tu mok tí pu sát il le tô en az aláb bi ak kö zül me lyek a he lyes
meg áll apí tá sok?

1. A szá raz gra nu lá tu mok elô ál lí tá sa igen sok rész mû ve let bôl áll.
2. Ké regg ra nu lá tum ké szí té sé nél olyan ol dó sze re ket vagy ké reg kép zô

ol da to kat hasz nál nak, ami nek ha tá sá ra a kik ris tá lyo so dott anyag szi -
lárd kö tô hi dak ré vén meg fe le lô szi lárd sá got biz to sít a granulátum nak.

3. Ra gasz tott gra nu lá tum ál lít ha tó elô mak ro mo le ku lás anya gok kol lo -
i dol da tá nak, nyák já nak, to váb bá anor ga ni kus anya gok gél jé nek fel -
hasz ná lá sá val.

4. A ké regg ra nu lá tu mok elô ál lí tá sá nál szá rí tást nem kell al kal maz ni.
5. A szá raz gra nu lá tu mok ré szecs kéi kö zött erôs ko hé zi ó val szá mol ha -

tunk.

235. Je löl je meg a Mak ro gol ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá so kat!

1. Víz ben old ha tat lan.
2. Nagy szá mú eti lén-gli kol-mo le ku la po li me ri zá ci ó já val elô ál lí tott ter -

mék.
3. Ki zá ró lag fo lyé kony hal ma zál la po tú.
4. A tab let ták köz vet len pré se lé sé nél a 4000 és 6000 jel zé sû ter mé ket

hasz nál ják.
5. Víz ta szí tó ha tá sú.

236. Je löl je meg a Po li vi don ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá so kat!

1. A mo no-N-vi nil-pir ro li don po li me ri zá ci ó já val elô ál lí tott ter mék.
2. Tab let tá zás nál gli dáns ként hasz nál ják.
3. Víz ben és szesz ben mér sé kel ten ol dó dik.
4. A Po li vi don sze szes ol da ta olyan ese tek ben, ami kor a gra nu lá lan dó

anyag ned ves ség re ér zé keny, nem al kal maz ha tó.
5. Hig rosz kó pos sa ját sá gú.

237. A köz vet len pré se lés kor hasz ná la tos szá raz kö tô a nya gok kal szem -
ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

1. ala csony az ol va dás pont juk
2. gör dü lé ke nyek
3. szem cse mé re tük és szem cse mé ret-meg osz lá suk meg egye zik, vagy

ha son ló a far ma kon és a töb bi se géd anyag azo nos pa ra mé te re i vel
4. mo le ku la tö me gük ki csi (100-nál ala cso nyabb)
5. ne de for má lód ja nak



238. Mi a cél ja a lub ri kán sok al kal ma zá sá nak?

1. Ja vít ják a tab let ta szét esé sét.
2. An nak a súr ló dás nak a csök ken té se, amely a komp ri má lás so rán a

tab let ta szé le és a mat ri ca fa la kö zött lép fel.
3. Ha tá suk el sô sor ban ak kor ér vé nye sül, ami kor a pré sel mény ki lö kô -

dik a mat ri cá ból.
4. A tab let ta ned ves ség tar tal má nak nö ve lé se.
5. A gör dü lé keny ség ja ví tá sa.

239. Je löl je meg, hogy az aláb bi ak kö zül me lyek a szem cse sû rû ség kü -
lön fé le meg ha tá ro zá si mód já nak he lyes de fi ní ci ói!

1. Va ló di sû rû ség (ρ) a szi lárd ré szek sû rû sé gét je len ti. Meg ha tá ro zá sa
ne héz fel adat, csak pik no mé te res mód szer rel le het sé ges.

2. A la zí tott hal ma zsû rû ség egy ség nyi tö me gû, la zí tott ál la pot ban lé vô
szem cse hal maz.

3. A hal ma zsû rû ség egy ség nyi tö me gû szem cse hal maz. A hal ma zsû rû -
sé gen be lül megkülön böztetnek töl tött, la zí tott és tö mö rí tett hal ma -
zsû rû sé get.

4. A tö mö rí tett hal ma zsû rû ség (ρr) egy ség nyi tér fo ga tú in ten zí ven tö -
mö rí tett szem cse hal maz. Meg ha tá ro zá sá ra al kal mas ké szü lék
(ASTM) szol gál.

5. A szem cse sû rû ség (ρsz) egy ség nyi tér fo ga tú szem cse tö me ge. Ki szá -
mít ha tó a va ló di sû rû ség és a po ro zi tás (ε) is me re té ben: ρsz = (1–ε).

240. Az aláb bi ak kö zül me lyek a gra nu lá tu mok és a tab let ták po ro zi tá -
sá ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá sok?

1. A rend szer po ro zi tá sa a fel dol go zás so rán – szem csé sí tés, pré se lés –
nem vál to zik.

2. A gra nu lá tum po ro zi tá sa mind a szem csék, mind a tab let ta tu laj -
don sá ga it be fo lyá sol ja.

3. Po ró zu sabb, te hát ki sebb sû rû sé gû anyag mé lyebb mat ri ca töl tést
igé nyel, ami nö ve li a súr ló dá si el le nál lást.

4. A po ro zi tás meg ha tá ro zá sa pik no mé te res mód szer rel tör té nik,
mely nek lé nye ge, hogy a hi gany nagy fe lü le ti fe szült sé ge mi att
könnyen be ha tol a szem csék pó ru sa i ba.

5. A po ró zus szem cse nö ve li a tab let ta szi lárd sá got.
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241. Vá lassza ki a gra nu lá tu mok és a tab let ták ned ves ség tar ta má ra vo -
nat ko zó he lyes megállapí tásokat!

1. A gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal ma je len tô sen be fo lyá sol ja a tab let -
táz ha tó sá got, va la mint a tab let ta mi nô sé gét.

2. A gra nu lá tu mok ban a víz csak fi zi ka i lag kö tött fo lya dék hi dak for -
má já ban, vagy ka pil lá ri sok ban kon den zál va he lyez ked het el.

3. Túl ke vés víz tar ta lom nö ve li a szem csék szi lárd sá gát, és nö ve ked -
het azok elekt rosz ta ti kus fel töl tô dé se.

4. A túl ned ves gra nu lá tu mok meg könnyí tik a tab let táz ha tó sá got.
5. A gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal ma meg ha tá roz ha tó szá rí tás sal,

Karl– Fis cher-tit rá lás sal, vagy termo analitikai mód szer rel.

242. Me lyek a gra nu lá tum szi lárd sá gá ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá sok?

1. A gra nu lá tu mok szi lárd sá gát a fel hasz nált kö tô a nyag faj tá ja nem be -
fo lyá sol ja.

2. A szi lárd ság meg ha tá ro zá sa tör tén het kop ta tás sal vagy nyo mó e rô al -
kal ma zá sá val.

3. A ko pá si szi lárd ság meg ha tá ro zá sá nál a fi nom por mennyi sé ge nem
le het több 20%-nál.

4. A nyo má si szi lárd ság meg ha tá ro zá sa kor egy szer re tíz szem csét kell
két fém fe lü let kö zé he lyez ni, va la mint ezek re nyo mó e rôt al kal maz -
ni.

5. A kü lön bö zô gra nu lá lás sal elô ál lí tott szem csék szi lárd sá ga egy más -
sal meg egye zô.

243. Me lyek a tab let ták de zin teg rá ci ó já ra vo nat ko zó he lyes meg áll apí -
tá sok?

1. A tab let ták de zin teg rá ci ó ját lom bi kos mód szer rel vagy er re al kal -
mas ké szü lék kel (Ph. Hg. VII.) le het vizs gál ni.

2. A Gyógy szer könyv ren del ke zé se sze rint ké szü lék hi á nyá ban a vizs -
gá lat lom bik ban is vé gez he tô, de vi tás ese tek ben a lom bi kos mód -
szer rel ka pott vizs gá lat ered mé nye a dön tô.

3. A be vé tel re szánt be vo nat nél kü li tab let ták nak 20 per cen be lül fel
kell ol dód ni uk vagy szét kell es ni ük, ill. annyi ra meg kell pu hul ni -
uk, hogy gyen ge nyo más ra szét es se nek.

4. Az ol da tok ké szí té sé re szánt tab let ták 10 per cen be lül tisz tán és ma -
ra dék nél kül ol dód ja nak.

5. A buc ca lis tab let ták nak 5 per cen be lül nem sza bad szét es ni ük, de
ma xi mum 30 per cen be lül de zin teg rá lód ni uk kell.



244. Je löl je meg, hogy mi lyen té nye zôk be fo lyá sol ják a tab let ták fi zi kai
pa ra mé te re it!

1. a tab let tá zás nál al kal ma zott prés nyo más
2. a tab let ta for má ja, va la mint a fe li ra ta
3. a ha tó a nyag ol dé kony sá ga
4. a tab let ták blisz te re zé se
5. a gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal ma, va la mint po ro zi tá sa

245. Je löl je meg a be vont tab let ták (dra zsék) szét esé sé re vo nat ko zó he -
lyes meg áll apí tá so kat!

1. A be vont tab let tá kat mes ter sé ges gyo mor nedv ben kell vizs gál ni.
2. A mes ter sé ges bél nedv nát ri um-klo ri dot tar tal maz, pH-ja 3,2.
3. Az in tes ti no sol vens tab let ták desz til lált víz ben 60 perc el tel té vel a

szét esés vagy ol dó dás je le it nem mu tat hat ják, de a mes ter sé ges bél -
nedv ben 60 per cen be lül a dra zsék nak szét kell es ni ük vagy annyi -
ra meg pu hul ni uk, hogy eny he nyo más ra szét es se nek.

4. A mes ter sé ges bél nedv ká li um-di hid ro gén-fosz fá tot, nát ri um-hid ro -
xi dot tar tal maz, a pH-ja = 8,5.

5. A vizs gált min ták elég te len szét esé si ered mé nye ese tén a vizs gá lat a
kö zeg kém ha tá sá nak meg vál toz ta tá sá val nem is mé tel he tô meg.

246. Ha tá roz za meg, hogy a dra zsí ro zást mi lyen cé lok in do kol ják!

1. A dra zsé a leg so kol da lúb ban fel hasz nál ha tó szi lárd gyógy szer for -
ma, ám bár pla ce bó nak a dra zsé nem hasz nál ha tó.

2. A ha tó a nyag fo ko zott vé del me a kül sô ha tá sok (fény, ned ves ség stb.)
el len.

3. Bél ben ol dó dó (in tes ti no sol vens) tu laj don ság ki a la kí tá sa.
4. A tab let tá zás nál könnyebb tech no ló gia (egy sze rû ség, gyor sa ság, ki -

sebb anyag igény) al kal ma zá sa.
5. A gyors de zin teg rá ló dás el éré se.
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247. Me lyek a dra zsé be vo na tok kal szem ben tá masz tott fon tos kö ve tel -
mé nyek az aláb bi ak kö zül?

1. Véd je a dra zsé ma got a fény, a ned ves ség és a le ve gô ká ro sí tó ha tá -
sa i tól.

2. Csak a gyo mor nedv ben ol dód hat fel a be vo nat.
3. A be vo nó ré teg mi nél vas ta gabb le gyen.
4. A gyo mor- és a bél nedv ben mi nél gyors ab ban ol dód jék, ill. le gyen

át jár ha tó.
5. Fe lü le te leg fel jebb eny hén le het egye net len, de tar tó san fé nyes és

egyen le tes szín tó nu sú le gyen.

248. Az aláb bi ak kö zül me lyek a cuk ros üstd ra zsí ro zás hát rá nyai?

1. Ez zel a ha gyo má nyos el já rás sal tet sze tôs (esz té ti kus) ter mék nem ál -
lít ha tó elô.

2. Az arány lag vas tag cu kor ré teg je len tô sen nö ve li a dra zsék tö me gét.
3. Enn él az el já rás nál csak az „ön té ses” tech ni ka hasz nál ha tó.
4. A mû ve let rend kí vül idô i gé nyes.
5. A be vo nat édes ízû.

249. A filmd ra zsí ro zás nál hasz nált Eud ra gi tok jel lem zôi:

1. me tak ril sav-ész te rek bôl ál ló po li me ri zá tu mok
2. az Eud ra git L és S ani o nos po li me ri zá tum, eb ben a ter ci er ami no -

cso port sa vas ol da tok ban só kép zés re haj la mos, ezért ol dó dik ez a tí -
pus a gyo mor nedv ben

3. az Eud ra git E ka ti o nos po li me ri zá tum, sa vas kö zeg ben nem ví zá te -
resz tô

4. az Eud ra gi tok izop ro pa nol és ace ton ele gyé ben sem ol dód nak
5. a be vo na tok al kal ma zá sa szem pont já ból igen fon tos az egy ség nyi fe -

lü let re fel vitt anyag mennyi ség
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250. Mi lyen eset ben van szük ség in tes ti no sol vens be vo na tú dra zsék
elô ál lí tá sá ra?

1. Ha hig rosz kó pos tu laj don sá gú ha tó a nya got tar tal maz a dra zsé mag.
2. Ami kor a gyom rot vé de ni kell a ha tó a nyag iz ga tó ha tá sá val szem ben.
3. A ha tó a nya got kell vé de ni a gyo mor sa vas kém ha tá sa és en zim rend -

sze re el len.
4. Ha fény ha tá sá ra to xi kus bom lás ter mék ke let ke zik.
5. Ha erôs  ha tá sú szert tar tal maz a ké szít mény.

251. A zse la tin azért al kal mas kap szu la ké szí tés re, mert:

1. mik ro bi o ló gi a i lag min dig tö ké le te sen tisz ta
2. a be lô le ké szült kap szu la íz te len
3. a gyo mor nedv ben gyor san duz zad
4. mint po li sza cha rid, könnyen for máz ha tó
5. ada lé kok nél kül ál lít ha tó elô a kap szu la fal

252. Me lyek a ke mény zse la tin kap szu lák zá rá sá ra vo nat ko zó he lyes
meg áll apí tá sok?

1. A két kap szu la fe let csak la zán össze kell tol ni.
2. A LOK-CAPS zá rá si elv a mé lye dé sek ben ka pasz ko dó fog azat tal,

míg a STAR-LOCK lég te le ní tés sel biz to sít ja az ál lan dó zá ró dást.
3. A SNAP-FIT kap szu lák ki kép zé sük nél fog va biz to sít ják a zá rást.
4. Töl tés után már nem zár ha tó.
5. A két kap szu la fél sze gé lyét visz kó zus és könnyen szár adó fo lya dék -

kal zár ják le.

253. A gyo mor nedv nek el len ál ló és a bél nedv ben ol dó dó kap szu lák
elô ál lí tá si le he tô sé gei kö zül tech no ló gi ai szem pont ból me lyek a
hely tál ló ak?

1. A kap szu lá kat szo ba hô mér sék le ten for mal de hid gáz ban tart ják,
majd né hány na pon át 40 °C-on mes ter sé ge sen öre gí tik.

2. Szi li kon gyan ta al ko ho los ol da tá ba me rí tik, utá na hi deg le ve gô áram -
mal szá rít ják.

3. Vi zes sel la kol dat tal ke ze lik.
4. A kap szu lát cel laf tál vi zes ol da tá val ke ze lik.
5. A kap szu lá ra Eud ra git L vagy S fil met visz nek fel.
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254. Je löl je meg a ko a cer vá ci ós el já rás sal tör té nô mik ro kap szu lá zás ra
vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá so kat!

1. A ko a cer vá ció min dig egy fáz isú mik ro kap szu lá hoz ve zet.
2. A zse la tin fal anyag ese tén a ko a cer vá ció szesz- vagy só ha tás ra (nát -

ri um-szul fát) egy ér tel mû en be kö vet ke zik.
3. Fal anyag ként csak zse la tin hasz nál ha tó.
4. A részt  ve vô mak ro mo le ku lá ris kol lo i dok szá ma alap ján egy sze rû

vagy össze tett ko a cer vá ci ót kü lön böz te tünk meg.
5. A rend szer pH-vi szo nyai, va la mint a se géd anya gok ol dé kony sá ga

nem ké pe sek be fo lyá sol ni a ke let ke zô mik ro kap szu la tu laj don sá ga it.

255. Mi lyen rész mû ve le tek al kal ma zá sá ra van szük ség az össze tett ko -
a cer vá ci ós mik ro kap szu lá zás nál?

1. disz per gá lás
2. me le gí tés
3. cent ri fu gá lás
4. UV be su gár zás
5. sze pa rá lás

256. Mi lyen mód szer rel ál lít ha tók elô mik ro kap szu lák?

1. ko a cer vá ci ó val
2. pré se lés sel
3. ext ru dá lás sal
4. pel le tá lás sal
5. ha tár fe lü le ti po li me ri zá ci ó val

257. Vá lassza ki a mo le ku lá ris kap szu lá zás ra vo nat ko zó he lyes meg áll a -
pí tá so kat!

1. Lé nye ge: a ha tó a nyag-mo le ku lák be vo ná sa zár vány komp le xek se -
gít sé gé vel.

2. A far ma kont – az az a ven dég mo le ku lát – rész le ge sen vagy tel je sen
ad szor be ál ni le het a gaz da mo le ku lá ra.

3. A cik lo dext rin üre ges bel sô ré sze po lá ros, míg a kül sô ré sze apo lá -
ros tu laj don sá gú.

4. A cik lo dext ri nek glü ko pi ra nóz egy sé gek bôl fel épü lô nyílt lán cú ve -
gyü le tek.

5. A zár vány komp le xek elô ál lí tá sá ra elô nyö sen al kal maz ha tók a cik lo -
dext ri nek.



258. Mi lyen elô nyös tu laj don ság gal ren del kez nek a cik lo dext rin-zár -
vány komp le xek?

1. El fe dik a far ma kon kel le met len ízét, il la tát.
2. A ha tó a nyag ol dé kony sá gát nem be fo lyá sol ják.
3. Fo lyé kony hal ma zál la po tú anya gok nak le he tô vé te szik a gyors pá -

rol gást.
4. Elô ál lí tá suk spe ci á lis fel sze re lést igé nyel.
5. Ked ve zô fi zi kai tu laj don sá gú rend sze re ket biz to sí ta nak.

259. Je löl je meg a ste ri le zés sel kap cso la tos he lyes ál lí tá so kat!

1. A ste ri le zé si mû ve let si ke re füg get len a ki in du lá si csí ra szám tól.
2. A hôs te ri le zés nél a bak té ri um pusz tu lás az idô függ vé nyé ben ex po -

nen ci á li san ját szó dik le.
3. A ste ri le zés és a de zin fi ci á lás szi no ni mák.
4. A ste ri le zés hez szük sé ges idô an nál na gyobb, mi nél na gyobb a mik -

ro or ga niz mu sok hô re zisz ten ci á ja.
5. A hôs te ri le zést csak te lí tett víz gôz zel le het el vé gez ni.

260. Mi lyen ké mi ai anya gok kal vé gez he tô el a ste ri le zés?

1. pa ral de hid
2. eti lén-oxid
3. for mal de hid
4. gli ce rin
5. hid ro xi e til-lak ta mid

261. Vá lassza ki az au tok láv ban tör té nô ste ri le zés re vo nat ko zó he lyes
meg áll apí tá so kat!

1. Az au tok lá vok tel jes üzem ide je füg get len azok tí pu sá tól.
2. A gya kor lat ban ar ra tö re ked nek, hogy a ste ri le zés alatt te lí tett víz -

gôz tölt se ki a mun ka te ret.
3. A ste ri le zé si idôt at tól az idô pont tól kell szá mí ta ni, ami kor a ste -

 ri le zen dô tárgy a kí vánt hô fo kot (120 ºC) el ér te.
4. Ha a lég te le ní tést nem haj tot ta vég re a ké szü lék, úgy a 120 °C-os ste -

ri le zé si hô mér sék let nem ér he tô el.
5. A le hû té si idô csök ken té sé re ki zá ró lag a víz be per me te zés hasz nál -

ha tó.
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262. Az aláb bi ak kö zül me lyek az au tok lá vo zás me ne té re vo nat ko zó
he lyes meg áll apí tá sok?

1. Az au tok láv lég te le ní té se a fel me le gí té si sza kasz ban tör té nik.
2. A mun ka tér és a ste ri li zá lan dó ter mék fel me le ge dé se azo nos se bes -

ség gel tör té nik, de szük ség van a hô ki e gyen lí tô dé si sza kasz ra is.
3. A csí rát la ní tá si sza kasz ban szük ség van a vá ku um al kal ma zá sá ra.
4. A csí rát la ní tá si sza kasz ban leg jobb, ha le ve gô-víz gôz ke ve rék van a

mun ka tér ben.
5. Az au tok lá vo zás utol só sza ka szá ban gyors és kí mé le tes le hû tés re

kell tö re ked ni.

263. Me lyek a su gár zá sos ste ri le zés re vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá -
sok?

1. Az ult ra ibo lya (UV) és az inf ra vö rös (IR) su gár zá sok bak té ri um pusz -
tí tó ha tá sa azo nos me cha niz mu son ala pul.

2. Az IR-su ga rak ha tá sa alap ve tô en hô ha tás.
3. Az UV-su ga rak kal tör té nô ste ri le zést je len tô sen kor lá toz za, hogy a

bi o ló gi a i lag akt ív hul lá mo kat az üveg csak nem tel je sen el nye li.
4. Az io ni zá ló su gárs te ri le zés nél a leg ha té ko nyabb az α-su gár zás.
5. Az ol dó sze rek az io ni zá ló su gár zás ra kö zöm bö sek.

264. Je löl je meg az io ni zá ló su gárs te ri le zés re vo nat ko zó he lyes meg -
ál l apí tá so kat!

1. Az io ni zá ló su gár zás az em ber re ha tás ta lan.
2. Ste ri le zés köz ben az ol dó szer (pl. víz) is könnyen io ni zá lód hat.
3. Az io ni zá ló su gárs te ri le zés nél az anyag hoz zá ve tô le ge sen olyan

mér ték ben me leg szik fel, mint az IR-su gár zás sal tör té nô bak té ri um -
men te sí tés nél.

4. A ß-, ill. a γ-su ga rak kal tör té nô ste ri le zés nél ká ro sod hat nak a ha tó -
a nya gok mo le ku lái is.

5. Az LD10-el éré sé hez szük sé ges su gár dó zis (KGy) mér té ke füg get len a
bak té ri u mok tí pu sá tól.
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265. Me lyek a gázs te ri le zés re vo nat ko zó he lyes meg áll apí tá sok?

1. A for mal de hid gáz hasz ná la ta erô sen kor lá to zott, mert gyen ge a be -
ha to ló ké pes sé ge, sza ga csí pôs, el tá vo lí tá sa ne héz és po li me ri zá ci ó -
ra haj la mos.

2. A ß-pro pi o lak ton csak nagy kon cent rá ci ó ban ha té kony, jól tá rol ha -
tó, de 50 °C fel ett je len tôs mér ték ben po li me ri zá ló dik.

3. A gázs te ri le zés re az eti lén-oxi dot nem hasz nál ják a gyógy szer ipar -
ban.

4. Az eti lén-oxid csak a bak té ri u mok ve ge ta tív for má i nak el ölé sé re al -
kal maz ha tó.

5. Az eti lén-oxid hát rá nya, hogy a le ve gô vel könnyen ké pez rob ba nó
ke ve ré ket.

266. Mi lyen elô nyös tu laj don sá gai van nak az eti lén-oxi dos ste ri le zés -
nek?

1. a gáz zal szem ben a spó rás ala kok re zisz ten ci á ja ki csi
2. pe net rá ci ó ja cse kély
3. bak te ri osz ta ti kus ha tá sú
4. jól ele gyít he tô az oxi gén nel
5. szo ba hô mér sék le ten is el vé gez he tô a ste ri le zés

267. Me lyek a kör for gós kú pön tô au to ma ta mun ka fo lya ma tai?

1. az ön tô for ma ki vá lasz tá sa
2. a kúp massza ön té se
3. a kész kú pok ki lö ké se
4. a for mák fel me le gí té se a kö vet ke zô ön tés elôtt
5. a kész kú pok be cso ma go lá sa
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268. Je löl je meg a tab let ták szét esé sé re vo nat ko zó he lyes de fi níci ó kat!

1. A be vé tel re szánt be vo nat nél kü li tab let ták ból 6 da rab nak a Ph. Hg.
VII-ben me ga dott fo lya dék ban 15 perc alatt szét kell es nie, ill.
annyi ra meg kell pu hul nia, hogy eny he nyo más ra szét es se nek, ha -
csak a vizs gált ké szít mény re vo nat ko zó rész le tes elô írás más ként
nem ren del ke zik.

2. A film be vo na tú tab let ták el le nôr zé sé re a be vont tab let ták ra elô ír tak
nem vo nat koz nak.

3. A be vont tab let ták (dra zsék) ese té ben mes ter sé ges gyo mor nedv ben
mind a 6 be vont tab let tá nak 90 per cen be lül szét kell es nie, ill.
annyi ra fel kell pu hul nia, hogy eny he nyo más ra szét es se nek, ha -
csak a vizs gált ké szít mény re vo nat ko zó rész le tes elô írás más ként
nem ren del ke zik.

4. In tes ti no sol vens tab let tá ból 6 da rab a mes ter sé ges gyo mor nedv ben
90 perc el tel té vel a szét esés vagy ol dó dás je le it nem mu tat hat ja.
Desz til lált víz zel tör té nô ne ut ra li zá lás után mes ter sé ges bél nedv ben
120 per cen be lül mind a 6 dra zsé nak szét kell es nie vagy annyi ra
meg pu hul nia, hogy eny he nyo más ra szét es sen. 

5. Az in tes ti no sol vens tab let tá kat el ôször mes ter sé ges gyo mor nedv -
ben, majd mes ter sé ges bél nedv ben kell vizs gál ni.

269. Mi lyen vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv a tab let -
ták ese té ben?

1. tö ré si szi lárd ság
2. de zin teg rá ció
3. ko pá si vesz te ség
4. duz za dó ké pes ség
5. sû rû ség

270. Mi lyen gyógy szer for ma-vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv a gyógy sze res kap szu lák vo nat ko zá sá ban?

1. ko pá si szi lárd ság
2. a töl tet len kap szu lák vizs gá la ta
3. de zin teg rá ció
4. tö ré si szi lárd ság
5. a kap szu la fal vas tag sá ga
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271. Az aláb bi ak kö zül me lyek a sze mé sze ti ké szít mé nyek re vo nat ko zó
he lyes meg áll apí tá sok?

1. A szem csep pek, szem vi zek a sza ru hár tyá nak és a szem héj alat ti kö -
tô hár tyá nak a ke ze lé sé re szánt ste ril vagy meg fe le lô mik ro bi o ló gi ai
tisz ta sá gú vi zes vagy ola jos ol da tok, eset leg szusz pen zi ók.

2. A szem csep pek min den eset ben egy sze ri fel hasz ná lás ra szán tak,
egy ada go sak.

3. Sze möb lí tô fo lya dé kok és a kon takt len csék ápo lá sá ra szol gá ló fo lya -
dé kok el ké szí té si irány el vei el tér nek a szem csep pe ké tôl.

4. A szem ke ze lé se leg több ször szisz té má san tör té nik.
5. A sze mé szet ben hasz nált in jek ci ók le het nek sub con junc ti va li sak

(0,5–1,0 ml-t fecs ken dez nek a kö tô hár tya alá) vagy ret ro bul ba ri sak
(1–5 ml-t in ji ci ál nak a szem go lyó mö gé).

272. Me lyek a szem csep pek izo to ni zá lá sá ra vo nat ko zó he lyes meg -
áll apí tá sok?

1. A Fo No VI. a szem csep pek izo to ni zá lá sá ra nát ri um-klo ri dot, glu -
kózt és szor bi tot ajánl.

2. A szem csep pek izo to ni zá lá sa kor fi gye lem be kell ven ni a ha tó a nyag
és a fel hasz nált egyéb se géd anya gok oz mó zis nyo má sát is.

3. Híg ol da tok ese té ben az oz mó zis nyo más kö ze lí tô leg li ne á ri san vál -
to zik a fa gyás pont csök ke nés sel.

4. A man nit tal izo to ni zált szem csep pek au tok láv ban nem ste ri lez he tôk.
5. A szem csep pek izo to ni zá lá sá ra leggyak rab ban kal ci um-klo ri dot al -

kal ma zunk.

273. Me lyek a sze mé sze ti ala pol da tok össze té te lé re és ké szí té sé re vo -
nat ko zó he lyes meg áll apí tá sok?

1. A Sol vens pro ocu lo gut tis tar tó sí tó szert, izo to ni zá ló szert és puf fer -
rend szert tar tal maz.

2. A So lu tio oph tal mi ca bór sav-bó rax puf fert, kony ha sót és tar tó sí tó -
szert tar tal maz.

3. A sze mé sze ti ala pol da tok ban tar tó sí tó szer ként ben zal kó ni um-klo ri -
dot hasz nál nak fel.

4. Sze mé sze ti ala pol dat ban visz ko zi tást nö ve lô se géd anyag nem al kal -
maz ha tó.

5. A sze mé sze ti ala pol da to kat au tok láv ban 121 °C-on 30 per cig kell
ste ri lez ni.



274. Je löl je meg a szem csep pek visz ko zi tást nö ve lô se géd anya ga i val
szem ben tá masz tott alap ve tô en fon tos kö ve tel mé nye ket!

1. Tisz tán, szín te le nül ol dód ja nak a desz til lált víz ben.
2. A sze met ne ir ri tál ják, ne ront sák a lá tás éles sé gét.
3. Ol da tuk tö rés mu ta tó ja dup lá ja le gyen a könny fo lya dék tö rés mu ta -

tó já nak.
4. Az au tok láv ban tör té nô ste ri le zés köz ben ne ká ro sod ja nak.
5. Az al kal ma zott far ma ko nok kal és a töb bi se géd anyag gal in kom pa ti -

bi li sek le gye nek.

275. Je löl je meg a szem csep pek ké szí té sé re vo nat ko zó he lyes meg -
áll apí tá so kat!

1. A szem csep pe ket min den eset ben bak té ri um szû rés sel kell csí ra -
men te sí te ni.

2. Sé rült szem ke ze lé sé re vagy mû té ti elô ké szí tés hez hasz nált szem -
csep pe ket az aszep ti kus gyógy szer ké szí tés és a ste ri le zés kö ve tel -
mé nye i nek be tar tá sá val kell el ké szí te ni.

3. Szem csep pek ol dó sze re a desz til lált vagy a de mi ne ra li zált víz.
4. Sé rült szem ke ze lé sé re vagy mû té ti elô ké szí tés re hasz nált szem -

csep pek hez mik ro bi o ló gi ai tar tó sí tó szer nem hasz nál ha tó.
5. A szem csep pek a fel bon tás tól szá mít va 2 hé tig hasz nál ha tók.

276. Je löl je meg, hogy mi lyen kö ve tel mé nye ket kell tá masz ta ni a szem -
csep pek ben hasz nált tar tó sí tó sze rek kel szem ben!

1. Ké mi a i lag sta bil le gyen, és a gyógy sze res tar tály fa lá ra ne ad szor be -
á lod jon.

2. Vagy a bak té ri u mok ra vagy a gom bák ra le gyen ha tá sos.
3. Ha té kony sá gu kat leg fel jebb 30%-kal ront hat ja a hôs te ri le zés és a tá -

ro lás.
4. Ha tá sa nem le het füg get len az ol dat pH-ér té ké tôl.
5. Tar tós hasz ná lat ese tén se okoz zon al ler gi át vagy túl ér zé keny sé get.
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277. Mely meg áll apí tá sok a hely tál ló ak a szusz pen zi ós szem csepp el -
ké szí té sé re és mi nô sé gi kö ve tel mé nyé re vo nat ko zó an?

1. Az üze mi tech no ló gi á val ké szült szem csep pek ben a szem csék 80%-
ának li ne á ris mé re te sem ha lad hat ja meg a 25 µm-t és leg fel jebb
20%-a es het a 25–50 µm tar to mány ba.

2. A szusz pen zi ós szem csep pek au tok láv ban 121 °C-on 20 per cig min -
den eset ben ste ri lez he tôk.

3. A mag iszt rá li san ké szült szem csep pek ben 150 µm-nél na gyobb
szem csék ne le gye nek 

4. Az el tar tás köz ben le ül epe dett ké szít mény töb bé nem hasz nál ha tó.
5. Az egyes szem csék, kris tá lyok tû ala kú ak nem le het nek.

278. Je löl je meg az aláb bi ak kö zül azo kat a tech no ló gi ai se géd anya go -
kat, me lyek nek jól de fi ni ált te rá pi ás ha tá sa van!

1. Hydroxyp ropyl cel lu lo sum
2. Chlo ro bu ta no lum
3. Aci dum as cor bi cum
4. Car mel lo sum nat ri cum
5. Methyl cel lu lo sum

279. A szem csep pe ket gyak ran mû anyag tar tály ba tölt ve rak tá roz zák,
il let ve hasz nál ják fel. Mi lyen tu laj don sá gok kal jel le mez he tôk ezek
a tar tá lyok?

1. Fa luk gôz és gá zok szá má ra át jár ha tat lan.
2. Egyes anya go kat – fô leg kon zer vá ló sze re ket – a fe lü le tü kön meg köt -

nek.
3. Könnyebb be lô lük csep pen te ni, ezért ki sebb a szem sé rü lés ve szé -

lye.
4. A tar tály tal pa, pa lást ja és nyak ré sze he gesz tés sel lesz össze il leszt -

ve, ezért ezek hôre zisz ten ci á ja egy más tól el té rô.
5. Hô ál ló ak.
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280. Je löl je meg a kon takt len csék hasz ná la tá val kap cso la tos he lyes
meg áll apí tá so kat!

1. A lágy len csék víz tar tal ma 40% fel ett van, az oxi gént sza ba don át -
en ge dik, ezért hosszú ide ig a sze men tart ha tók.

2. A ke mény len csék hid ro fil fe lü le tû ek, igen jó az oxi gé ná te resz tô ké -
pes sé gük.

3. Ma már a gya kor lat ban el sô sor ban a ke mény kon takt len csék ter jed -
tek el.

4. A kon takt len csék so ha nem lép het nek köl csön ha tás ba a szem ke ze -
lé sé re al kal ma zott szem csep pek ha tó a nya ga i val.

5. A kon takt len csék hez ned ve sí tô fo lya dé kot (ke mény len csék hez), tá -
ro ló fo lya dé kot (ke mény és lágy len csék hez), va la mint tisz tí tó ol da -
tot kell hasz nál ni.

281. Mi ben kü lön bö zik az in fú zi ós zsá kok ste ri le zé sé nél al kal ma zott
ún. mû anyag-prog ram az au tok lá vo zás ál ta lá nos me ne té tôl?

1. Ala cso nyabb hô mér sék let is ele gen dô a csí rák el ölé sé hez.
2. A ste ri le zé si idô hosszabb, kb. 35 perc.
3. A mû anyag-prog ram nál a fel fû té si és hû té si idô tar tam egy más sal

azo nos.
4. A ter mék hû té sé nél al kal ma zott nyo más csak igen óva to san csök -

kent he tô.
5. Elô vá ku u mot is tar tal maz.

282. A gyógy szer-tech no ló gi á ban hasz ná la tos mak ro mo le ku lás anya -
gok ere de tük sze rint az aláb bi ak le het nek:

1. ani o nos mak ro mo le ku lák
2. ka ti o nos mak ro mo le ku lák
3. ter mé sze tes, fél szin te ti kus és szin te ti kus mak ro mo le ku lák
4. am fo ter mak ro mo le ku lák
5. ne mi o nos mak ro mo le ku lák
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283. Vá lassza ki az aláb bi fel so ro lás ból a kliz mák jel lem zô it!

1. A mik rok liz mák tér fo ga ta ál ta lá nan 2–10 ml.
2. A mak rok liz mák tér fo ga ta több nyi re 5–10 l.
3. A kliz mák rec ta lis vagy pa ren te ra lis be vi tel re szánt, fo lyé kony

gyógy szer ké szít mé nyek.
4. Kliz mák ban – a fel szí vó dás bi zony ta lan sá ga mi att – ti los erôs ha tá -

sú kom po nen se ket ada gol ni.
5. Tisz tí tó, táp lá ló és gyógy sze res kliz mák kö zött te szünk kü lönb sé get.

284. Vá lassza ki a fel so ro lás ból a rec ta lis gyógy szer be vi tel elô nye it!

1. Jól al kal maz ha tó a gyo mor nyál ka hár tyá ját ir ri tá ló ha tó a nya gok be -
vi te lé re.

2. A rec ta lis ab szorp ci ót sok té nye zô be fo lyá sol ja.
3. Fenn áll a de fe ká lás le he tô sé ge.
4. A máj meg ke rü lé sé vel a ha tás las sab ban fej lô dik ki.
5. A gyer mek gyó gyá szat ban van ki tün te tett sze re pe a rec ta lis gyógy -

szer be vi tel nek.

285. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül az emul zi ók gyógy szer köny vi (Ph.
Hg. VII. sze rin ti) meg ha tá ro zá sá nak lé nye ges ele me it!

1. Kol lo id, ill. he te ro gén disz perz rend sze rek.
2. Egy más sal nem ele gye dô fá zi sok ból áll nak.
3. Ter mo di na mi ka i lag ins ta bil ké szít mé nyek.
4. Be vé tel re vagy kül sô hasz ná lat ra szol gál nak.
5. A bô rön al kal ma zott emul zi ó kat li ni men tum nak, a be vé tel re szánt

emul zi ó kat mix tu rá nak ne ve zik.

286. Me lyek az emul zi ók al kal ma zá sá nak elô nyei?

1. Mik ro bi o ló gi ai vál to zá sok ra ke vés bé haj la mo sak.
2. Li po i dol dé kony ha tó a nya gok ora lis be vé te lét meg könnyí tik.
3. Au tok láv ban ste ri lez he tôk.
4. Int ra vé nás be vi tel re is al kal ma sak (pl. pa ren te ra lis zsí re mul zi ók).
5. Ter mo di na mi ka i lag sta bil ké szít mé nyek.

135

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



287. Vá lassza ki azo kat a té nye zô ket, ame lyek az emul zió tí pu sát meg -
ha tá roz zák!

1. az elô ál lí tás so rán al kal ma zott mû ve le tek és gé pek
2. a bel sô fáz is tér fo ga ta
3. az al kal ma zott emul gen sek HLB-ér té ke
4. a disz per gált csep pek ül epe dé si se bes sé ge
5. az emul gens film me cha ni kai szi lárd sá ga

288. Mi kor al kal maz ha tó a Sto kes-fé le össze füg gés az emul zi ók el osz -
lá si ál lan dó sá gá nak jel lem zé sé re?

1. ha a disz perz fáz is kon cent rá ci ó ja nagy
2. ha a disz perz fáz is kon cent rá ci ó ja vi szony lag ala csony
3. ha a csep pek mé re te kü lön bö zô
4. ha a csep pek mé re te kö zel azo nos
5. ha a csep pek mé re te egy kri ti kus ér ték (5 µm) alatt van

289. Vá lassza ki azo kat a té nye zô ket az aláb bi fel so ro lás ból, ame lyek
elô for dul nak a szusz pen zi ók gyógy szer köny vi (Ph. Hg. VII. sze rin -
ti) fo gal mi meg ha tá ro zá sá ban!

1. he te ro gén disz perz rend sze rek
2. be vé tel re vagy kül sô hasz ná lat ra szánt fo lyé kony ké szít mé nyek
3. disz per gá lás sal, ill. kon den zá lás sal ál lít ha tók elô
4. a szi lárd fáz is le süllye dés után re disz per gál ha tó
5. ha tó a nyag(ok)ból és se géd anya gok ból áll nak

290. Mi kor ké szí tünk egy ha tó a nyag ból szusz pen zi ót?

1. Ha víz ben rosszul ol dó dik vagy nem ol dó dik.
2. Ha víz ben mér sé kel ten ol dó dik.
3. Ha a ha tó a nyag csak ol dat ban sta bil.
4. Ha a ha tó a nyag nak in ten zív szí ne van.
5. Ha a ha tó a nyag ada go lá sa fo lyé kony gyógy szer for má ban ked ve zôbb,

mint szi lárd gyógy szer for má ban.
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291. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a szusz pen zi ók kal kap cso la tos hely t -
ál ló kö ve tel mé nye ket!

1. A ré szecs kék gyor san ül eped je nek.
2. A le ül epe dett ré szecs kék könnyen fel ráz ha tók le gye nek.
3. Le he tô leg kis visz ko zi tá sú fo lya dé kok le gye nek.
4. Az in jek ci ós cél ra szánt szusz pen zi ók a fecs ken dô tû jén könnyen át -

nyom ha tók le gye nek.
5. Szín te le nek és szag ta la nok le gye nek.

292. Az aláb bi fel so ro lás a szusz pen zi ók jel le gé vel és tu laj don sá ga i val
kap cso la tos ál lí tá so kat tar tal maz. Vá lassza ki a hely tál ló ál lí tá so -
kat!

1. A szusz pen zi ók olyan he te ro gén disz perz rend sze rek, ame lyek ben a
disz perz rész szi lárd, a disz per zi ós kö zeg fo lyé kony hal ma zál la po -
tú.

2. A flok ku lá ció a szusz pen zi ók ese té ben ká ros je len ség, a ha tó a nyag
egyen le tes ada go lá sát bi zony ta lan ná te szi.

3. A szusz pen zi ók nak jól ste ri lez he tôk nek kell len ni ük.
4. Mik ro bi o ló gi ai tar tó sí tó szert csak a be vé tel re szánt szusz pen zi ók

tar tal maz nak.
5. Ti los a szusz pen zi ók ban szí ne zô anya go kat, éde sí tô- és aro ma a nya -

go kat al kal maz ni.

293. Ho gyan ala kul hat ki szusz pen zi ók szi lárd ré szecs kéi kö rül elekt -
ro mos ket tôs ré teg?

1. A ré szecs kék el eve töl tés sel ren del kez nek.
2. A ré szecs kék kö zöt ti von zó e rô se gít sé gé vel.
3. Apo lá ris anya gok ad szorp ci ó ja ré vén.
4. Po li e lekt ro lit jel le gû mak ro mo le ku lák dif fúz el he lyez ke dé se ré vén.
5. Io nok ad szor be á lód nak a fe lü le ten.
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294. Mi lyen jel lem zôk kel és függ vé nyek kel le het le ír ni a szusz pen zi ók
ül epe dé sét?

1. a fe le zé si idô vel
2. a DLVO-el mé let tel
3. az Ost wald–Bu zágh-fé le kon ti nu i tá si el mé let tel
4. a Yo ung-egyen let tel
5. a von zá si és ta szí tá si erôk ere dô po ten ci ál függ vé nyé vel

295. Mi jel lem zô a flok ku lált szusz pen zi ók ra?

1. az ilyen szusz pen zió üle dé ke tö mör, nagy tér fo ga tú
2. a la za üle dék a ré szecs kék kö zöt ti von zó e rôk nö ve lé se, ta szí tó erôk

csök ken té se út ján jön lét re
3. az üle dék csak ne he zen fel ráz ha tó
4. a zé ta-po ten ci ál csök ke né se ked vez a flok ku lá ci ó nak
5. po li me rek kel nem, de ten zi dek kel le het flok ku lá ci ót elô i déz ni

296. Mi lyen gyógy szer for ma-vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv a szusz pen zi ók mi nô sí té sé re?

1. töl tet tö meg, töl tet tér fo gat
2. a ré szecs kék ül epe dé sé nek fe le zé si ide je
3. sû rû ség
4. visz ko zi tás
5. ho mo ge ni tás, re disz per gál ha tó ság

297. Mi lyen gyógy szer for ma-vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv az emul zi ók mi nô sí té sé re?

1. át la gos csepp mé ret, mé re te losz lás
2. az emul zió tí pu sa
3. ho mo ge ni tás és re disz per gál ha tó ság
4. visz ko zi tás
5. sta bi li tás cent ri fu ga teszt tel
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298. Mi lyen gyógy szer for ma-vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv az ol da tok mi nô sí té sé re?

1. ada go lá si pon tos ság és szi vár gás men tes le zá rás
2. csepp szám, csepp tö meg
3. tö rés mu ta tó
4. visz ko zi tás
5. ve ze tô ké pes ség

299. Vá lassza ki azo kat a té nye zô ket, ame lyek a ke nô csök gyógy szer -
köny vi (Ph. Hg. VII. sze rin ti) meg ha tá ro zás ban sze re pel nek!

1. A ke nô csök he te ro gén vagy kol lo id disz perz rend sze rek.
2. Az al ko tó ré szek ol dott, emul ge ált vagy szusz pen dált ál la pot ban

van nak.
3. A bôr fe lü let vagy a nyál ka hár tya ke ze lé sé re szol gál nak.
4. A ke nô csök te rá pi ás rend sze rek.
5. A ke nô csök hid ro fób, hid ro fil vagy ví zol dé kony rend sze rek le het -

nek.

300. Vá lassza ki azo kat a ke nô csa la pa nya go kat, ame lyek a hid ro fób ke -
nô csa la pa nya gok cso port já ba tar toz nak!

1. szén hid ro gén gé lek
2. po li(eti léng li kol)-gé lek
3. v/o emul zi ós kré mek
4. v/o tí pu sú kré mek
5. szi li kon gé lek

301. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a ví zol dé kony ke nô csa la pa nya go kat!

1. mak ro gol gé lek
2. szén hid ro gén gé lek
3. li po gé lek
4. ab szorp ci ós alap anya gok
5. szi li kon gé lek
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302. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a ke nô csa la pa nya gok kal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket!

1. Szín te le nek és szag ta la nok le gye nek.
2. Ki elé gí tô sta bi li tá suk le gyen.
3. Az al kal ma zott ha tó a nyag gal ne lép je nek nem kí vánt köl csön ha tás -

ba.
4. Test hô mér sék le ten fo lyé kony hal ma zál la po tú ak ká vál toz za nak.
5. Gá tol ják a bôr fi zi o ló gi ai funk ci ó it.

303. Mi lyen kon zisz ten ci a vizs gá ló be ren de zé sek hi va ta lo sak a VII. Ma -
gyar Gyógy szer könyv ben?

1. pe net ro mé ter
2. ro tá ci ós visz ko zi mé ter
3. kon zisz to mé ter
4. ex ten zo mé ter
5. plasz to mé ter

304. Mi lyen mód sze rek kel le het meg ha tá roz ni a va ze li nek ké mi ai
össze té te lét?

1. rönt gen diff rak ci ó val
2. gázk ro ma tog rá fi ás vizs gá lat tal
3. mo le ku lá ris desz til lá ci ó val
4. re o ló gi ai vizs gá lat tal
5. kon duk to met ri ás vizs gá lat tal

305. Vá lassza ki a fel so ro lás ból a li po gél ke nô csa la pa nya gok elô nye it!

1. ké mi a i lag ha son lók a bôrt bo rí tó li pid film hez
2. nem ava sod nak
3. a bôr re vitt film per me á bi lis, aka dá lyoz za a bôr lég zést
4. a bôr rôl le mos ha tók
5. ké pe sek be ha tol ni a bôr mé lyebb ré te ge i be
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306. Vá lassza ki a fel so ro lás ból a po li(eti léng li kol)-gé lek elô nyös tu laj -
don sá ga it!

1. ava sod nak
2. a bô rön könnyen elosz lat ha tók
3. gá tol ják a gáz cse rét és a ve rej ték mi ri gyek mû kö dé sét
4. a bôr rôl le mos ha tók
5. több anyag gal in kom pa ti bi li sak

307. Mi lyen tí pu sai van nak az emul zi ós ke nô csa la pa nya gok nak?

1. hû tô ke nô csök
2. v/o emul zi ók
3. o/v emul zi ók
4. ole o gé lek
5. ol da tos ke nô csök

308. Mi lyen elô nyök kel ren del kez nek az ún. öne mul ge á ló ke nô csa la p -
a nya gok?

1. több öne mul ge á ló alap anyag víz zel hi de gen is ele gyít he tô
2. vi zet tar tal maz nak, így ol csók
3. víz hoz zá adá sa nél kül ál lít ha tó elô be lô lük emul zi ós rend szer
4. a víz csak igen las san pá ro log el be lô lük
5. nin cse nek ki té ve mik ro bi o ló gi ai vál to zá sok nak

309. Mi le het az oka a ke nô csök el tar tás alat ti kon zisz ten ci a szi lár du lá -
sá nak?

1. A gél váz ele mei kö zöt ti kö tés pon tok pil la nat sze rû en ala kul nak ki.
2. Össze té tel-vál to zá sok.
3. A kom po nen sek eset le ges ké mi ai re ak ci ó ja.
4. A szi lárd vá ze le mek ol dó dá sa a kö zeg ben.
5. A ke ve rés so rán el szen ve dett szer ke zet le tö rést kö ve tô re o dest ruk -

ció.
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310. Mi lyen elô nyös tu laj don ság gal ren del kez nek a hid ro gé lek?

1. tar tó sí tó szer nél kül is jó mik ro bi o ló gi ai sta bi li tás
2. át lát szó film ala kul ki a bô rön, az al kal ma zás ezért esz té ti kus
3. könnyen be szá rad nak
4. a ke let ke zô film vé dô ha tá sa elô nyös
5. a víz men tes gé lek jó hû tô ha tást fej te nek ki.

311. Ke res se meg azo kat az is mér ve ket, ame lyek sze re pel nek a szem ke -
nô csök gyógy szer köny vi (Ph. Hg. VII. sze rin ti) fo gal mi meg ha tá ro -
zá sá ban!

1. fo lyás ha tá ruk 10–50 N/m2 le gyen
2. leg fel jebb csak me gen ge dett szá mú mik ro or ga niz must tar tal maz hat -

nak, ezek nem le het nek pa to gé nek
3. fe lü le tak tív anya got nem tar tal maz hat nak
4. a szem ke ze lé sé re szánt lágy ke nô csök
5. in di vi du á lis gyógy szer ké szít mény

312. Vá lassza ki az aláb bi ak kö zül a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben
hi va ta los szem ke nôcs alap anya go kat!

1. Ocu len tum mac ro go li
2. Ocu len tum simp lex
3. Ocu len tum hydrop hi li cum
4. Ocu len tum hydro sum
5. Ocu len tum si li co pa raf fi ni

313. Mely kö ve tel mé nye ket tart ja re á lis nak és meg va ló sít ha tó nak a
szem ke nô csök vo nat ko zá sá ban?

1. Ste ri lek, ill. mik ro bi o ló gi a i lag ki fo gá sol ha tók le gye nek.
2. A ha tó a nyag gyor san fel sza ba dul jon.
3. Az alap anyag a ha tó a nya got fi nom el osz lás ban, le he tô leg szusz pen -

dált ál la pot ban tar tal maz za.
4. Cse kély mér ték ben csök kent sék a lá tást.
5. Csak kis mér té kû iz ga tó ha tá sa le het az al kal ma zás he lyén.
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314. A fel so rol tak kö zül mely is mér vek ta lál ha tók meg a kú pok gyógy -
szer köny vi (Ph. Hg. VII. sze rin ti) fo gal mi meg ha tá ro zá sá ban?

1. Test hô mér sék le ten meg ol vad nak, ill. a test ned vek ben fel ol dód nak.
2. Szi lárd vagy fél szi lárd hal ma zál la po tú ak.
3. A ha tó a nyag VI. szi ta fi nom sá gú le gyen.
4. 37 ± 1 °C-on 10 perc alatt ol vad ja nak meg.
5. A ha tó a nyag a máj meg ke rü lé sé vel jut a nagy vér kör be.

315. Mi lyen hát ránnyal kell szá mol ni a vég bél kú pok al kal ma zá sa kor?

1. Bi zo nyos hely ze tek ben – pl. uta zás kor – ne héz sé gek be üt kö zik az
al kal ma zás.

2. Nem biz to sít ha tó a ha tó a nyag egyen le tes elosz la tá sa.
3. Nem le het gyer mek gyó gyá szat ban hasz nál ni.
4. Bi zo nyos ha tó a nya gok – pl. láz csil la pí tók, gör csol dók – nem al kal -

maz ha tók rec ta li san.
5. Nincs per isz tal ti kus moz gás és vi szony lag ki csi a fel szí vó dá si fe lü -

let a rec tum ban.

316. Vá lassza ki az aláb bi fel so ro lás ból a kúp alap anya gok kal szem ben
tá masz tott fon to sabb kö ve tel mé nye ket!

1. 37 °C fel et ti hô mér sék le ten ol vad jon meg vagy ol dód jon fel a bél -
nedv ben.

2. Ne le gyen in kom pa ti bi lis a rec ta li san al kal ma zott ha tó a nya gok kal.
3. Ön tés sel és pré se lés sel egya ránt fel dol goz ha tó le gyen.
4. Las san der med jen.
5. Meg ol vasz tott ál la pot ban szín te len le gyen.
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317. Mely té nye zôt (té nye zô ket) ve szi te kin tet be, ami kor meg vá laszt ja
az ön té ses kúp ké szí tés so rán az op ti má lis ke ve ré si se bes sé get?

1. A túl las sú ke ve rés azért ká ros, mert a massza ön tés köz ben meg der -
med és el zár ja az üst ki fo lyó nyí lá sát.

2. A túl las sú ke ve rés azért is ká ros, mert nem ké pes meg aka dá lyoz ni
a szusz pen dált szem csék ül epe dé sét.

3. A túl gyors ke ve rés azért ká ros, mert a ke ve rô la pát jai le ve gô bu bo -
ré ko kat ke ver nek a masszá ba.

4. Hát rá nyos a túl nagy for du lat szá mú ke ve rés azért is, mert elô se gí ti
a ha tó a nyag és a le ve gô oxi gén jé nek érint ke zé sét, ezál tal az oxi da -
tív vál to zá so kat.

5. A nagy for du lat szá mú ke ve rés nö ve li az alap anyag visz ko zi tá sát, ez
ked ve zô en hat a szusz pen dált szem csék ho mo gén elosz lá sá ra.

318. Mi lyen gyógy szer for ma-vizs gá la to kat ír elô a VII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv a vég bél kú pok mi nô sí té sé re?

1. tö ré si szi lárd ság
2. ol va dás, ol dó dás (de zin teg rá ció)
3. egye di és át lag tö meg
4. csep pe né si- és der me dé si hô mér sék let
5. ha tó a nyag le a dás el len ôr zé se

319. Mi jel lem zi a rec ta lis kap szu lá kat?

1. A ha tó nyag pon to san ada gol ha tó.
2. Csak ter mo la bi lis ha tó a nya gok dol goz ha tók fel.
3. A ha tó a nyag oxi da tív vál to zá sok nak van ki té ve.
4. A kap szu la lég men te sen nem zár ha tó le.
5. Tró pu sál lan dó gyógy szer for ma.

320. Mi jel lem zi a pi lu lá kat?

1. Az ada go lás pon tos sá ga min dig meg fe le lô.
2. A ha gyo má nyos ké szí tés mód mik ro bi o ló gi ai kon ta mi ná ci ót okoz -

hat.
3. El tart ha tó sá guk kor lát lan.
4. A szét esés és ezál tal a ha tó a nyag le a dás nincs biz to sít va.
5. Tö me ge nem ha lad hat ja meg a 0,30 g-ot.
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321. Vá lassza ki a ki vo nás sal kap cso la tos hely tál ló ál lí tá so kat!

1. A ki vo nás – lé nye gét te kint ve – dif fú zi ón ala pu ló fo lya mat.
2. A nö vé nyi sej tek be be ha to ló ki vo nó fo lya dék ból ke let ke zô ol da tot

töl tô lé nek, a drog szem csé ket kö rül ve vô ki vo nó fo lya dé kot sejt lé nek
ne ve zik.

3. A sé rült sej tek és a töl tô lé kö zöt ti dif fú zió gá tolt dif fú zió, míg az ép
sejt fa lon vég be me nô kon cent rá ci ó ki e gyen lí tô dést sza bad dif fú zi ó -
nak te kint jük.

4. A dif fú zió se bes sé ge a ki vo nás egész idô tar ta ma alatt kö zel ál lan dó.
5. Fick tör vé nye ér tel mé ben az idô egy ség alatt át dif fun dált anyag

mennyi sé ge for dí tot tan ará nyos a kon cent rá ci ó val.

322. Mi az oka an nak, hogy a drog disz per zi tás fo ká nak (ap rí tott sá gá -
nak) nö ve lé sé vel nô a ki vo nás ered mé nyes sé ge?

1. Nô a sé rült sej tek szá ma.
2. Nô a gá tolt dif fú zió ará nya a fo lya mat ban.
3. Az ap rí tás hô fel sza ba du lás sal jár, ez nö ve li a fo lya mat ered mé nyes -

sé gét.
4. Ap rí tás ha tá sá ra csök ken a sejt lé és a töl tô lé kö zöt ti kon cent rá ció-

kü lönb ség.
5. Nô a fe lü let, a fe lü let tel pe dig for dí tot tan ará nyos a ki ol dó dá si se -

bes ség.

323. Mi vel ma gya ráz ha tó, hogy tur bo ext rak ci ó val rö vid idô alatt ugya n -
o lyan ered mé nyes ki vo nás vé gez he tô, mint pl. 6 na pos áz ta tás
alatt?

1. A nagy for du lat szá mú ke ve rés meg nö ve li a dif fú zi ós fe lü le tet.
2. A gyors for gás kö vet kez té ben csök ken a rend szer hô mér sék le te.
3. Az ör vény lés kö vet kez té ben túl nyo más ke let ke zik, ez pe dig nyo -

mást gya ko rol a sej tek bel se jé ben ke let ke zett tö mény ki vo nat ra.
4. A ke ve rés biz to sít ja azt, hogy a drog min dig ugyan azon fe lü let ré szei

érint kez ze nek a ki vo nó fo lya dék kal.
5. Le rö vi dül a sejt lé és a töl tô lé kö zöt ti kon cent rá ci ó ki e gyen lí tô dés

ide je.
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324. Mi vel ma gya ráz ha tó, hogy ult ra hang ha tá sá ra meg nô a ki vo nás
ered mé nyes sé ge?

1. Meg nö vek szik a drog faj la gos fe lü le te az ap rí tó ha tás kö vet kez té ben.
2. Meg nö vek szik az ol dott mo le ku lák dif fú zi ó se bes sé ge.
3. Hosszú idôn át fenn tart ha tó a sejt lé és a töl tô lé kö zöt ti op ti má lis

kon cent rá ció-kü lönb ség.
4. Meg nö vek szik a sejt memb rán át resz tô ké pes sé ge.
5. Nincs fel me le ge dés, igy nem kö vet kez het be sem ter mi kus bom lás,

sem oxi da tív vál to zás.

325. Az in jek ci ók gyár tá sá nál mi lyen le ve gô tisz ta sá got kell biz to sí ta ni
a gyár tó he lyen?

1. Mel lôz ni kell a lég cse rét.
2. A hô vel ste ri lez he tô ké szít mé nyek nél a B tisz ta sá gi fo ko za tot kell

al kal maz ni, ahol a lég tér ben 5 m vagy an nál na gyobb ré szecs ke nem
meg en ged he tô, az élô mik ro or ga niz mus szá ma is ma xi má li san 5 le -
het m3-en ként.

3. Egyet len kö ve tel mény a la mi nar air flow rend szer mûköd te té se.
4. A hô vel nem ste ri lez he tô in jek ci ók ese tén az A tisz ta sá gú fo ko za tot

kell al kal maz ni, ahol 5 m vagy an nál na gyobb ré szecs ke nem meg -
en ged he tô, az élô mik ro or ga niz musszám ke ve sebb, mint 1 m3-ként.

5. A pa to gén mik ro or ga niz mu so kat el kell tá vo lí ta ni a lég tér bôl.

326. Je löl je meg az ipa ri mé re tû aqua des til la ta pro in jec ti o ne elô ál lí tá -
sá hoz fel hasz nált rész mû ve le te ket!

1. a táp víz pasz tô rö zé se
2. UV-be su gár zás sal a mik ro or ga niz musszám csök ken té se
3. ki forr alás sal tör té nô szén-di o xid-men te sí tés
4. en do to xin men te sí tés ozo ni zá ci ó val
5. a nyers víz sze ne zé se
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327. Mely(ek) a memb rán szû rôk re vo nat ko zó he lyes meg áll apí tás(ok)?

1. A memb rán szû rôk mû kö dé se egyen lô mér ték ben alap szik a szi ta,
ad szorp ci ós és elekt rosz ta ti kus szû rô ha tá so kon.

2. A szû rô kap szu lák mû anyag ház ba épí tett ket tôs szû rô e le mek bôl áll -
nak és au tok láv ban ste ri lez he tôk.

3. A cel lu ló za ce tát memb rá nok híg vi zes ol da tok ha tá sá ra je len té keny
mér ték ben duz zad nak

4. A memb rán nal vég zett ste ril szû rés nél biz to sí ta ni kell a ki in du lá si
ol dat ala csony csí ra szá mát, a szû rô fi nom pó rus mé re tét és a vi -
szony lag ala csony üze mi nyo mást.

5. Az in jek ci ós-in fú zi ós ké szít mé nyek szû ré sé re csak cel lu lóz nit rát
ala pú memb rá nok hasz nál ha tók.

328. Mi lyen elôny(öke)t biz to sít a memb rán szû rôs tech ni ka a pa ren te -
ra lis ké szít mé nyek elô ál lí tá sá nál?

1. A vi zes ol da tok nál fel es le ges sé te szi a hôs te ri le zést.
2. Lég kö ri nyo má son is meg va ló sít ha tó a szû rés.
3. Ide gen anya got gya kor la ti lag nem ad le a szû rô.
4. A cel lu ló za ce tát és a cel lu lóz nit rát szû rôk a vi zes és a kü lön fé le

szer ves, va la mint ola jos ol dó sze rek kel szem ben is ma xi má li san el -
len ál ló ak.

5. Ipa ri mé re tek ben be vált gya kor lat a szû rôk re ge ne rá lá sa és azok
több szö ri fel hasz ná lá sa.

329. Je löl je meg az össze tett szûr ôrend sze rek va li dá lá sá nál al kal ma zott
nem dest ruk tív in teg ri tás teszt mód sze re it!

1. bak té ri um-chal len ge-teszt
2. dif fú zi ó teszt
3. nyo más tar tás teszt
4. ne héz fé mek ki mu ta tá sá ra szol gá ló teszt
5. ad szorp ci ós-de szorp ci ós teszt
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330. A memb rán szû rôk za var men tes mû kö dé sé nek iga zo lá sá ra a gya -
kor lat ban az aláb bi el le nôr zô vizs gá la to kat szük sé ges min den eset -
ben el vé gez ni:

1. nyo más tar tá si és dif fú zi ós teszt
2. bak té ri um-chal lan ge-teszt
3. a ké mi ai kom pa ti bi li tás vizs gá la ta
4. au tok lá voz ha tó ság
5. Bo ubb le-po int ér ték

331. Je löl je meg a li o fi li zá lás ra vo nat ko zó hely te len ál lí tást!

1. A li o fi li zá lás – kri o szik ká lás – az ol dó szer nek szub li má ci ó val tör té -
nô el tá vo lí tá sa.

2. A mû ve let so rán a mun ka tér ben fo lya ma to san fenn kell tar ta ni a vá -
ku u mot.

3. A li o fi li zá lás alatt a mû ve let so rán több íz ben min ta vé te le zés sel kell
meg ha tá roz ni a ter mék ak tu á lis ned ves ség tar tal mát.

4. A li o fi li zá tu mok alap ve tô en fon tos pa ra mé te re a ma ra dék ned ves -
ség tar ta lom, ame lyet le he tô leg 1,0% alatt kell tar ta ni.

5. A li o fi li zá lás sal a hô re és az oxi dá ci ó ra ér zé keny anya gok kí mé le te -
sen szá rít ha tók.

332. Mi lyen mód sze rek kel (pa ra mé te rek kel) kell el len ôriz ni a li o fi li zá -
lá si mû ve let meg fe le lô vol tát?

1. az üze mel te tés ide jé vel
2. a min ta és a fû tô tál cák hô mér sék le té vel
3. a pi rá ni csô vel mért vá ku um-ér ték kel 
4. a min ták ned ves ség tar tal má val
5. a fel hasz nált hû tô víz mennyi sé gé vel

333. Mi a sze re pe a váz kép zô se géd anya gok nak a li o fi li zá lás nál?

1. Biz to sí ta ni uk kell a meg fe le lô töl tet tö me get.
2. Egy sé ges váz rend szert al kot va ki ala kít ják a min ta op ti má lis struk tú rá ját.
3. Ja ví ta ni uk kell a min ta ol dé kony sá gát.
4. Meg aka dá lyoz zák, hogy a vá ku um fel szip pant sa a la za szer ke ze tû,

kis faj sú lyú ha tó a nya go kat.
5. Ad szor be ál ják az am pul la lég te ré nek víz gô zét.
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334. Je löl je meg a for dí tott oz mó zi sos (RO) víz tisz tí tás ra vo nat ko zó he -
lyes meg áll apí tás(okat)!

1. A for dí tott oz mó zi sos ké szü lé kek csak sza ka szos üzem mód ban mû -
köd tet he tôk.

2. Meg fe le lô túl nyo más (pum pa rend szer) tart ja fenn az RO memb rá no -
kon vég be me nô fo lya dék-el len ára mot.

3. A for dí tott oz mó zis csak ana li ti kai tisz ta sá gú víz elô ál lí tá sá ra al kal -
mas.

4. Egyes ult ra szû rô egy ség gel el lá tott RO ké szü lék ben még UV-su gár -
zás is tá mo gat ja a ma gas fo kú tisz ta ság el éré sét.

5. A kor sze rû igé nyek alap ján ki fej lesz tett RO ké szü lék tel je sen meg -
bíz ha tó, ezért mel lôz he tô a ter mék el len ôr zé se.

335. Mi jel lem zi a la mi nar air flow rend sze re ket?

1. Az áram lás min den eset ben ho ri zon tá lis irá nyú.
2. A bel épô le ve gô bôl HE PA szû rô vá laszt ja le a 0,5 µm vagy an nál na -

gyobb nagy sá gú ré szecs ké ket.
3. A rend sze ren be lül eny he túl nyo más biz to sít ja a meg fe le lô irá nyú

lég cse rét.
4. A mik ro or ga niz musszám csök ken té sé nek ér de ké ben a szû rés mel -

lett fo lya ma to san mû köd te tik a Ger mi cid égô ket.
5. A la mi na ris rend szer füg gô le ges áram lá si irány, vagy vízs zin tes

irány ese tén 0,45 m/s egyen le tes se bes sé gû le ve gô ára mot hoz zon
lét re.

336. Je löl je meg a mik ro hul lá mú vá ku um szá rí tók leg fon to sabb jel lem -
zô it!

1. Zárt rend sze rû ké szü lék ben a ki a la kult vá ku um nagy mér ték ben elô -
se gí ti a víz pá rol gá sát.

2. A mun ka tér ben nedv szí vó anya got kell el he lyez ni.
3. A mik ro hul lá mú szá rí tás nál a szá rí tan dó anyag hô mér sék le te még a

mo dern ké szü lék ben sem sza bá lyoz ha tó.
4. A mun ka tér vá ku u mér té két a fel sza ba du ló pá rák nem be fo lyá sol ják.
5. A mik ro hul lám hô ha tá sa okoz ta szá rí tás a vá ku um ban igen jól ér vé -

nye sül.
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337. Mi ként el len ôriz he tô az au tok láv meg fe le lô mû kö dé se?

1. ta lajs pó rák kal
2. hô mér sék let- és nyo má sér zé ke lô szon dák kal
3. a vég ter mé kek meg fe le lô mi nô sí té sé nek alap ján
4. fi zi kai-ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai in di ká to rok kal
5. az au tok láv mû kö dé sét irá nyí tó prog ram mal

338. A gra nu lá lás nál fel hasz nált szi ták spe ci fi ká ci ó ját az aláb bi mó don
ad hat ják meg:

1. A gra nu lá ló szi ták fo nal kö zi tá vol sá ga 2,0 mm.
2. A ned ves massza disz per gá lá sá ra 0,8 és 1,2 mm fo nal kö zû szi tá kat

hasz nál nak.
3. A vib rá ci ós szi ták fo na lai csak mû anyag ból ké szül het nek.
4. A szi ták mé re te it meg ad hat ják mesh mér té kegy ség ben is, amely for -

dí tot tan ará nyos a DIN szab vány ada ta i val.
5. A szi ták leg fon to sabb ada ta az át mé rô és a szi ta tál mély sé ge.

339. Je löl je meg a xan tán mo le ku lá val kap cso la tos he lyes meg áll apí -
tást(okat)!

1. A xan tán mo le ku la a cel lu lóz hoz ha son ló lánc szer ke ze tû, ahol a fô
lánc ból man nóz és glu ku ron sav ol dal ágak nyúl nak ki.

2. A ter mék mól tö me ge hoz zá ve tô leg 10 000.
3. A xan tá nol dat nak jel leg ze tes íze van.
4. A xan tá nol da tok visz ko zi tá sát már a kis kon cent rá ci ó ban al kal ma -

zott sók is je len tôs mér ték ben mó do sít ják.
5. A xan tá nol da to kat ma gas visz ko zi tá si ér ték, és ala csony ener gi a tar -

ta lom jel lem zi.

340. Je löl je meg a xan tá nol da tok kal kap cso la tos hely tál ló meg áll apí -
tás(oka)t!

1. A xan tán meg fe le lô ol dé kony sá ga csak sem le ges kö zeg ben biz to sít ha tó.
2. A xan tá nol da tok visz ko zi tá sa igen szé les pH-tar to mány ban vál to -

zat lan.
3. Gyógy szer ké szít mé nyek ben gyors ha tó a nyag-fel sza ba du lást ered -

mé nyez.
4. A xan tá nol da tok igen jó hô mér sék let-s ta bi li tás sal ren del kez nek, ez

a tu laj don sá guk 0,5%-nyi elekt ro lit tar ta lom mal nö vel he tô.
5. A xan tá nol dat más faj ta kol lo i dok ol da tá val nem ele gyít he tô.



341. Mi lyen mó don le het az in fú zi ós pa lac ko kat pi ro gén men te sí te ni?

1. Er re nincs szük ség, mert az in fú zi ós pa lack a gyár tás so rán pi ro gén -
men tes sé vá lik és a töl té sig min dig az is ma rad.

2. De pi ro ge ni zá lás sal, amely for ró (250 °C) le ve gô vel tör té nik.
3. A mo so ga tó gép spe ci á lis ki kép zé sé vel, amely pi ro gén men tes víz zel

tör té nô ún. GMP-öb lí tést vé gez.
4. Akt ív sze nes ke ze lés sel.
5. UV-re ak tor ban, 185 és 254 nm-es su gár zás sal.

342. Je löl je meg a ste ril vi zes (esôz te tô) au tok láv mû kö dé sé re vo nat ko -
zó he lyes meg áll apí tá so kat!

1. Az ilyen ké szü lék ben a cir ku lá ló víz ste ri lez, utá na a ke ring te tô szi -
vattyú val moz ga tott víz fo ko za to san hû ti le a rend szert úgy, hogy a
kam ra nyo más köz ben sza bá lyoz ha tó.

2. Az esôz te tô au tok láv ban csak a fel fû tés so rán és a ste ri le zés alatt
van szük ség a víz cir ku lá ci ó já ra, ezt kö ve tô en lég hû tést al kal ma -
zunk.

3. A ké szü lék ben a ho mo gén hô mér sék let-el osz lás ne he zen biz to sít ha -
tó.

4. A be per me te zett víz a ter mék rôl a kam ra al já ra ke rül és on nan köz -
vet le nül a le fo lyó ba tá vo zik.

5. A hû té si hô mér sék let és a hû té si nyo más prog ra moz ha tó, így ezek -
ben a ké szü lé kek ben a ter mo la bi lis ol da tok üve ges vagy mû anyag
zsá kos ki sze re lé se is meg fe le lô mi nô ség ben au tok lá voz ha tó.

343. A ste ril vi zes és a ven ti lá ci ós (gôz zel mû kö dô) au tok lá vok ra vo -
nat ko zó he lyes meg áll apí tás(ok):

1. A ste ril vi zes au tok láv mû kö dé si ide je hosszabb, mi vel a hô cse ré lôn
tör té nô hô á ta dás idô i gé nye sebb a gôz be ve ze tés nél.

2. A ste ril vi zes au tok láv nál a hô mér sék let-el len ôr zést elég sé ges csak
a kam ra víz te ré ben mér ni.

3. Mind két au tok láv tí pus nál a ter mék hô mér sék le té nek és a mun ka tér
nyo má sá nak ala ku lá sát a meg fe le lô ér zé ke lôk kel el len ôriz ni és a
mé ré si ada to kat meg je le ní te ni szük sé ges.

4. Az üve ges és a mû anyag zsá kos ter mé kek ste ri le zé sé nél a hû té si cik -
lus ban azo nos kam ra nyo mást kell biz to sí ta ni.

5. Az FO-ér té ket csak a ven ti lá ci ós au tok láv ban vég zett ste ri le zés nél
ve szik fi gye lem be.
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344. Mely(ek) a for dí tott (RO) ké szü lé kek re vo nat ko zó he lyes meg áll -
apí tá sok?

1. Az RO-ké szü lék ben a víz tisz tí tá sát ki zá ró lag a sze mi per me á bi lis
hár tya biz to sít ja.

2. Egyes ké szü lé kek ben a 185 és 254 nm-es hul lám hosszon mû kö dô
UV-su gár zók biz to sít ják az ala csony szer ve sa nyag szin tet.

3. Az RO-ké szü lék nél meg fe le lô mo dul lal je len tôs mér ték ben csök -
kent he tô a pi ro gén tar ta lom.

4. Az RO-ké szü lé kek csak sza ka szos üzem mód ban mû köd tet he tôk op -
ti má li san.

5. Az RO-ké szü lé kek kel csak szûk mi nô sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lô víz ál lít ha tó elô.

345. Je löl je meg az ae ro szo lok haj tó anya ga i ra vo nat ko zó he lyes meg áll -
apí tá so kat!

1. A ha lo al ká nok, va la mint a komp ri mált gá zok egy más sal tel je sen
meg egye zô mó don vi sel ked nek a túl nyo más alatt tá rolt rend sze rek -
ben.

2. A ha lo al kán tí pu sú haj tó anya gok sta bi li zál ni ké pe sek a bel sô  nyo -
mást.

3. A CFC-k ki szo rul nak a gya kor lat ból, eze ket a HCF-ek kel ké szül nek
he lyet te sí te ni.

4. Tö re ked ni kell a haj tó anya gok hû tô ha tá sá nak tel jes ki kü szö bö lé sé re.
5. A szén hid ro gé nek tisz tí tat lan for má ban csak a kül sô le ges gyógy sze -

res ké szít mé nyek hez hasz nál ha tók.
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2/3. 
Asszo ci á ció

346. A két osz lop ban a ha tó a nyag sor sá val kap cso la tos ide gen és ma gyar
szak ki fe je zé se ket ta lál. Ren del je egy más hoz az össze tar to zó kat!

346.1. li be ra tio
346.2. ab sorp tio
346.3. dist ri bu tio
346.4. me ta bo li sa tio
346.5. eli mi na tio
346.6. res pon se

A) bi o ló gi ai vá lasz
B) meg osz lás
C) fel sza ba du lás
D) fel szí vó dás
E) ki vá lasz tás
F) kö tô dés a re cep tor hoz
G) áta la ku lás

347. Cso por to sít sa a fel so rolt tá ro ló edé nyek hez tar to zó vé del mi funk -
ci ó kat!

347.1. fe dett edény
347.2. zárt edény
347.3. jól zá ró edény
347.4. lég men te sen zá ró edény
347.5. ste ri li tást biz to sí tó edény

A) ki zár ja a fény ká ros ha tá sát
B) meg aka dá lyoz za a mik ro or ga niz mu sok be ha to lá sát
C) gá tol ja a gyógy szer me cha ni kai szennye zô dé sét
D) ki zár ja a le ve gô cse ré lô dé sét
E) meg aka dá lyoz za a gyógy szer eset le ges pá rol gá sát és véd a ned ves ség

el len
F) vé di a gyógy szert a fi nom por szennye zô dé sek tôl
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348. A gyógy szer ké szít mé nye ket – a disz perz rész li ne á ris mé re te alap -
ján – ho mo gén, kol lo id és he te ro gén disz perz rend sze rek be so rol -
juk. Me lyik rend szer be tar toz nak az aláb bi ké szít mé nyek?

348.1. csô re
348.2. eli xír
348.3. emul zió
348.4. szusz pen zió
348.5. nyák
348.6. ol dat
348.7. tink tú ra

A) ho mo gén disz perz rend szer
B) kol lo id disz perz rend szer
C) he te ro gén disz perz rend szer

349. Fog lal ja cso por tok ba az aláb bi ak ban fel so rolt gyógy szer-tech no ló -
gi ai mû ve le te ket!

349.1. ap rí tás
349.2. be vo nás
349.3. emul ge á lás
349.4. fo lya dé kok szál lí tá sa
349.5. for má zás
349.6. gra nu lá lás
349.7. ke ve rés
349.8. kris tá lyo sí tás
349.9. mo le ku lá ris és mik ro kap szu lá zás
349.10. ol dás
349.11. ol vasz tás
349.12. pré se lés
349.13. ste ri le zés
349.14. szá rí tás
349.15. szû rés
349.16. szusz pen dá lás
349.17. tö rés

A) de zin teg rá ló mû ve let
B) in teg rá ló mû ve let 
C) anya gá ta dá si mû ve let
D) disz per gá ló és ho mo ge ni zá ló mû ve let
E) ké mi ai mû ve let
F) szét vá lasz tá si mû ve let
G) hid ro di na mi kai mû ve let
H) alak adó mû ve let
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350. Az áb rán a szi lárd ré szecs kék de zin teg rá ló mû ve le té nek jel lem zô
függ vé nye lát ha tó.

A szá mok kal je lölt egyes sza ka szok hoz kü lön bö zô el mé le tek, ill. mun ka -
egyen le tek ér vé nyes sé ge tar to zik.

350.1. Me lyik el mé let ér vé nyes az 1. sza kasz ra?
350.2. Me lyik el mé let ér vé nyes a 2. sza kasz ra?
350.3. Me lyik el mé let ér vé nyes a 3. sza kasz ra?

A) Rit ti ger-el mé let
B) Kick–Kir pi csev-el mé let
C) Hi gu chi-el mé let
D) Bond-el mé let

351. Vá lassza ki, hogy mit ne ve zünk:

351.1. nyílt fo lya ma tú ap rí tás nak
351.2. több fo ko za tú ap rí tás nak
351.3. ap rí tá si kör fo lya mat nak

A) Az ôr lé si se bes ség az idô elô re ha lad tá val ex po nen ci á li san csök ken.
B) Az ap rí tó gép bôl tá vo zó hal mazt az osz tá lyo zó szi ta szét vá laszt ja, a

dur va frak ció vissza ke rül az ap rí tó gép be.
C) Az ôr le mény min den szem csé je csak egy szer ha lad át az ap rí tó gé pen.
D) A kí vánt disz per zi tás fok el éré sé re több ap rí tó gé pet kap csol nak sor ba.
E) A kel lô fi nom sá gú ra ap rí tott anya got fo lya ma to san el tá vo lít ják a ké -

szü lék bôl.
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352. Az áb rán egy ap rí tó be ren de zés bel sô szer ke ze té nek váz la ta lát ha -
tó.

352.1. Me lyik ez a ké szü lék?

A) go lyós ma lom
B) ka la pá csos ma lom
C) disz per zi ós ma lom
D) kol lo id ma lom
E) su gár ma lom

Mit je len te nek a szá mok kal je lölt
szer ke ze ti ele mek?

352.2.    
352.3.    
352.4.    
352.5.    

A) ten gely
B) tár csa
C) ütô tes tek
D) szi ta
E) ada go ló

353. Szá rí tás so rán kü lön bö zô mó don jut el a hô ener gia a szá rí tan dó
szi lárd anyag hoz. Ha tá roz za meg, hogy mit je len te nek az ez zel
kap cso la tos alap fo gal mak:

353.1. kon duk ció
353.2. kon vek ció
353.3. ra di á ció

A) A ned ves ség transz port ja hô ha tá sá ra az anya gon be lül a le ve gô vel
érint ke zô fáz is ha tár fe lé.

B) Hô ha tá sá ra be kö vet ke zô pá rol gás az anya gon kí vü li gáz tér be.
C) Va la mely test hô tar ta ma, ill. hô tar ta má nak egy ré sze su gár zó ener gi -

á vá ala kul át, amely egy má sik test be üt köz ve új ra hô e ner gi á vá ala -
kul vissza.

D) Hô cse re a köz vet len szom szé dos anyag ré szecs kék kö zött, el sô sor -
ban érint ke zô szi lárd tes tek kö zött ját szó dik le.

E) Áram ló kö zeg út ján jut a hô ener gia a szi lárd anyag szem csé i hez, ek -
kor a ré szecs kék a tér ben he lyü ket vál toz tat va szál lít ják a hôt.



354. Az áb ra az anya gok ban kö tött ned ves ség faj tá kat szem lél te ti. Ne -
vez ze el a szá mok kal je lölt ned ves ség faj tá kat!

354.1.   
354.2.    
354.3.    
354.4.    

A) ad hé zi ós ned ves ség
B) kris tály víz
C) egyen sú lyi ned ves ség
D) hig rosz kó pos vagy kö -

tött ned ves ség
E) el tá vo lít ha tó ned ves -

ség

355. A szá rí tás ra ke rü lô anya gok ban kü lön bö zô ned ves ség faj ták ta lál -
ha tók, ill. kü lön bö zô fo gal ma kat hasz ná lunk a ned ves ség egyes tí -
pu sa i nak le írá sá ra. Ren del je az egyes fo gal mak hoz azok sza ba tos
meg ha tá ro zá sát.

355.1. faj la gos ned ves ség
355.2. egyen sú lyi ned ves ség
355.3. kö tött ned ves ség
355.4. kö tet len ned ves ség
355.5. sza bad (el tá vo lít ha tó) ned ves ség

A) Va la mely anyag azon ned ves ség tar tal ma, amely az adott gôz nyo -
más sal egyen súly ban van.

B) A szá raz anyag ra vo nat koz ta tott ned ves ség tar ta lom (x kg ned ves -
ség/kg szá raz anyag).

C) Va la mely anyag azon ned ves ség tar tal ma, mely nek egyen sú lyi gôz -
nyo má sa ugyan annyi, mint az azo nos hô mér sék le tû fo lya dé ké.

D) Va la mely anyag azon ned ves ség tar tal ma, ame lyet az anyag az
egyen sú lyi ned ves ség tar tal mon túl me nô en tar tal maz.

E) Az adott fo lya dék fe lü le ti fe szült sé ge ré vén az anyag fe lü le té re ta -
padt víz.

F) Az anyag azon ned ves ség tar tal ma, amely nek egyen sú lyi gôz nyo má -
sa ki sebb, mint az azo nos hô mér sék le tû tisz ta, az anya got ned ve sí -
tô fo lya dé ké.
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356. Az áb rán a szá rí tás sal kap cso la tos jel lem zô függ vény lát ha tó,
amely a ned ves ség tar ta lom vál to zá sát szem lél te ti a szá rí tá si idô
függ vé nyé ben.

356.1. Hogy ne vez zük ezt a függ vényt?

A) szá rí tá si gör be
B) szár adá si se bes ség gör be
C) szá rí tá si hô á ta dá si gör be
D) Mol li er-di ag ram
E) hô á ta dá si izo ter ma

356.2. Mi lyen ned ves ség tar ta lom tar to zik a gör be 3 jel zé sû pont já hoz?
356.3. Mi lyen ned ves ség tar ta lom tar to zik a gör be 4 jel zé sû pont já hoz?

A) kri ti kus ned ves ség tar ta lom
B) egyen sú lyi ned ves ség tar ta lom
C) kö tött ned ves ség tar ta lom
D) sza bad ned ves ség tar ta lom

356.4. Je lent-e a τc idôn tú li szá rí tás ned ves ség vesz tést?

A) igen, de cse kély mér té kû a ned ves ség vesz tés
B) igen, de ez már az anyag ká ro so dá sát okoz za
C) igen, mert a 4. pon ton csak az anyag kri ti kus ned ves ség tar tal mát

lép tük túl, az egyen súly el éré sé ig to váb bi szár adás szük sé ges, ill. le -
het sé ges

D) nem
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357. Az üze mi szá rí tás szá mos rész fo lya ma tot tar tal maz. Ezek a kö vet -
ke zôk:

1. a szá rí tan dó anyag fe lap rí tá sa
2. a hô köz lés
3. a szá rí tan dó anyag moz ga tá sa
4. az anyag ból ki lé pô pá ra meg kö té se, ill. el tá vo lí tá sa

Ha fon tos sá gi sor rend be kell ren dez ni eze ket a rész mû ve le te ket, me lyik
kom bi ná ci ót tart ja re á lis nak?

A) 1-2-3-4
B) 4-2-3-1
C) 1-3-4-1
D) 2-3-4-1
E) 3-2-1-4

358. Me lyik szá rí tá si el já rás cso port ba tar toz nak az alább fel so rolt be -
ren de zé sek?

358.1. ala gút szá rí tók
358.2. dob szá rí tók
358.3. flu i di zá ci ós szá rí tók
358.4. gej zír ré te ges szá rí tók
358.5. kam rás szá rí tók
358.6. por lasz tá sos szá rí tók
358.7. sza la gos szá rí tók
358.8. szek ré nyes-tál cás szá rí tók
358.9. töl tött osz lo pos szá rí tók
358.10. tur bó szá rí tók
358.11. vá ku um-szá rí tó szek ré nyek
358.12. vá ku um szub li má ló be ren de zé sek
358.13. vib rá ci ós szá rí tók

A) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram nél kü li el já rás
B) sza ka szos üze mû, nyug vó ré te ges, le ve gô áram mal mû kö dô el já rás
C) foly to nos üze mû, nyug vó ré te ges el já rás
D) me cha ni kus, moz gó ré te ges, szo ros szem cse il lesz ke dést meg va ló sí tó

el já rás
E) me cha ni kus, moz gó ré te ges, la zí tott szem cse ré te gû el já rás
F) me cha ni kus, moz gó ré te ges, moz gá sá ban nem gá tolt el já rás
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359.

359.1. Mi lyen be ren de zé sek lát ha tók az áb rán?

A) flu i di zá ci ós szá rí tók
B) gej zír ré te ges szá rí tók
C) le beg te té ses szá rí tók
D) por lasz tá sos szá rí tók
E) pne u ma ti kus szá rí tók

359.2 Mi lyen el ven mû kö dik az 1. jel zé sû ké szü lék?
359.3. Mi lyen el ven mû kö dik a 2. jel zé sû ké szü lék?
359.4 Mi lyen el ven mû kö dik a 3. jel zé sû ké szü lék?

A) egyen áram elv
B) el len ára melv
C) ve gye sá ra melv

360. Cso por to sít sa az alább fel so rolt szû rô be ren de zé se ket asze rint,
hogy me lyik szû rô test ta lál ha tó ben nük:

360.1. Aqu a pel-szû rô
360.2. Ber ke feld-szû rô
360.3. Ce lo fa te-szû rô
360.4. Cham ber land-szû rô
360.5. Du ra lon-szû rô
360.6. Se itz-szû rô
360.7. zsu go rí tott üveg szû rôk

A) me rev szû rô test
B) ros tos szû rô test
C) memb rán szû rô
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361. A gör be so ro zat a re o ló gia alap ve tô össze füg gé sét, a nyí rá si se bes -
ségg ra di ens (D) és a nyí ró fe szült ség (τ) kö zöt ti függ vény kap cso la -
tot szem lél te ti.

361.1. Ho gyan ne ve zik ezt a függ vényt?

A) fo lyás gör be
B) visz ko zi tás gör be
C) ti xot rop re ge ne rá ció gör be
D) re o dest ruk ció
E) re o ló gi ai izo ter ma

Me lyik de for má ci ós vi sel ke dés lát ha tó a szám mal jel zett gör bé ken?

361.2. 1. jel zé sû gör be
361.3. 2. jel zé sû gör be
361.4. 3. jel zé sû gör be
361.5. 4. jel zé sû gör be
361.6. 5. jel zé sû gör be
361.7. 6. jel zé sû gör be

A) di la táns (psze u do di la táns) de for má ció
B) elasz ti kus de for má ció
C) ide ál visz kó zus de for má ció (new to ni fo lyás)
D) plasz ti kus de for má ció
E) psze u dop lasz ti kus de for má ció
F) re o pex de for má ció
G) ti xot rop de for má ció
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362. Ho gyan szí vód nak fel a gyógy sze rek?

362.1. a rec tum al só sza ka szá ból, az ana lis tá jék ról
362.2. a rec tum kö zép sô sza ka szá ból
362.3. a rec tum fel sô sza ka szá ból

A) a má jon ke resz tül
B) a máj meg ke rü lé sé vel
C) ve gye sen, mind két úton
D) a rec tum ból csak víz szí vó dik fel, más anyag nem

363. Cso por to sít sa a gyógy sze res ae ro szo lok fel hasz ná lá sát és azok tí -
pu sa it!

363.1. lég fris sí tô, lég fer tôt le ní tô ha tá sú
363.2. az orr nyál ka hár tyá já nak duz zadt, gyul la dá sos ál la po tá nak ke ze -

lé sé re szol gá ló
363.3. tü dô aszt ma ke ze lé sé re szol gál
363.4. pik kely sö mör ke ze lé sé re szol gál
363.5. a bôr fe lü le tet fer tôt le ní ti

A) in ha lá ci ós
B) tes tü reg ke ze lé sé re al kal ma zott
C) bôr fe lü let ke ze lé sé re szánt
D) kör nye ze ti ae ro szol
E) ál lat gyó gyá sza ti ae ro szol

364. Cso por to sít sa az in jek ci ók ra (A) és az in fú zi ók ra (B) vo nat ko zó he -
lyes meg áll apí tá so kat!

364.1. Az al kal ma zás ide je nem több mint 5–10 perc, mennyi sé ge ma -
xi mum 20–30 ml.

364.2. Ol dó sze re ál ta lá ban desz til lált víz, de azon kí vül le het gli ce rin,
pro pi léng li kol, vagy nö vé nyi olaj, va la mint eti lo le át is.

364.3. Ki zá ró lag int ra vé ná san al kal maz zák, meg fe le lô ste ril sze re lék se -
gít sé gé vel.

364.4. Egy bi zo nyos tí pu sú nál alap ve tô fon tos sá gú a meg fe le lô kol lo i d -
oz mo ti kus nyo más.

364.5. Szusz pen zi ós for má ban is el ké szít he tô, il let ve al kal maz ha tó.
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365. Cso por to sít sa a fel hasz ná lás jel le ge sze rint az egyes in fú zi ós ké -
szít mé nye ket!

365.1. ener gia hor do zók
365.2. elekt ro lit be vi telt biz to sí tók
365.3. a szer ve zet fe hér je ál lo má nyá nak fenn tar tá sát biz to sí tók
365.4 vo lu men pót lók
365.5 oz mo te rá pi ás ol da tok

A) Inf. nat rii chlo ra ti
B) In fu sa min S 5, In fu sa min X 5
C) Li po fun din S 10, 20
D) Inf. man ni ti
E) Rhe o mac ro dex 10%

366. Cso por to sít sa az in fú zi ós cél ra ké szü lô zsí re mul zi ók egyes kom -
po nen se it azok funk ci ó ja sze rint!

366.1. emul gen sek
366.2. zsi ra dék ként szol gá ló anya gok
366.3. oz mó zis nyo mást biz to sí tó kom po nen sek
366.4. a kül sô fáz is fô kom po nen se (mennyi ség sze rint)

A) Xylit
B) Le ci tin
C) Ole um gossy pii
D) Aqua des til la ta
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367.

367.1. Me lyik ké szü lék váz lat raj za lát ha tó az áb rán?

A) ke re tes szû rô
B) la mi nar air flow be ren de zés
C) memb rán-nyo mó szû rô
D) sza ka szos üze mi be pár ló ké szü lék
E) ol dat ké szí tô, ke ver ôrend szer

Je löl je meg a raj zon be szá mo zott al kat ré szek el ne ve zé sét!

367.2.    
367.3.    
367.4.    
367.5.    

A) szû rô fej
B) lesz ívó csô
C) gáz pa lack
D) nyo má sál ló tar tály
E) gáz re duktor
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368. Cso por to sít sa a gra nu lá lás nál fel lé pô kö tô e rôk faj tá it! (Mind egyik
kö tés tí pust so rol ja be a meg fe le lô hely re.)

A) köz vet len kö té sek
B) köz ve tett kö té sek

368.1. fo lya dék kö tô hi dak
368.2. van der Wa als-erôk
368.3. szi lár du ló kö tô a nyag ál tal kép zô dött kö tô híd
368.4. elekt rosz ta ti kus erôk
368.5. ol dott anyag kris tá lyo so dá sa ál tal kép zô dött kö tô híd

369. Az aláb bi áb rák mind egyi ke egy spe ci á lis gra nu lá lá si kö tés tí pust
áb rá zol. Pá ro sít sa az áb rák hoz a meg fe le lô el ne ve zé se ket!

369.1.
369.2.
369.3.
369.4.

A) elekt rosz ta ti kus fel -
 töl tô dés

B) fo lya dék csepp fe lü -
le ti fe szült sé ge ál tal
lét re jött kö tés

C) van der Wa als-erôk
D) fo lya dék híd ál tal

lét  re jött kö tés
E) ad szorp ci ós ré teg ál -

 tal kép zô dött kö tés
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370. Cso por to sít sa a gra nu lá tu mok ál la pot-, va la mint vi sel ke dé si tu laj -
don sá ga it!

A) ál la pot tu laj don sá gok
B) vi sel ke dé si tu laj don sá gok sze rint

Me lyik cso port ba so rol ha tó a

370.1. gör dü lé keny ség
370.2. szem cse a lak és szem cse nagy ság
370.3. szem cse sû rû ség
370.4. szi lárd ság
370.5. szét esô ké pes ség
370.6. po ro zi tás
370.7. ma ra dék ned ves ség
370.8. pré sel he tô ség
370.9. ha tó a nyag-ho mo ge ni tás?

371. Cso por to sít sa a flu i di zá ci ós gra nu lá lás vál to zó it!

A) füg get len vál to zók ra és
B) füg gô vál to zók ra

371.1 a szál ló por vesz te sé ge
371.2. a szem csék sû rû sé ge, alak ja
371.3. a flu i dum jel lem zôi: sû rû ség, visz ko zi tás
371.4. a ré teg ki ter je dé se
371.5. a ré teg visz ko zi tá sa
371.6. a flu i dum nyo má se sé se
371.7. a mi ni má lis flu i di zá ci ós se bes ség
371.8. a ré teg jel lem zôi (át mé rô, ma gas ság)
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372. Cso por to sít sa az ex cen te res és a kör for gós tab let tá zó gép fel épí té -
sé nek és mû kö dé sé nek jel lem zô is mér ve it! Je löl je A-val az ex cen -
te res, B-vel a kör for gós tab let tá zó gé pek jel lem zô it!

372.1. a gép „asz ta la” a mat ri cák kal moz du lat lan
372.2. a gép „asz ta la” a mat ri cák kal fo rog
372.3. a „töl tô pa pucs” elô re-hát ra mo zog
372.4. a „töl tô pa pucs” moz du lat lan
372.5. a pré se lé si erô mind két irány ban hat
372.6. a pré se lé si erô csak fe lül rôl-le fe lé hat
372.7. a présszer szá mok egyen le tes se bes ség gel mo zog nak
372.8. a présszer szá mok vál to zó se bes ség gel mo zog nak
372.9. a mat ri cá ban ke let ke zô töl tô ü reg nagy sá ga elô ze te sen sza bá lyo -

zott
372.10. a ma xi má lis nagy sá gú töl tô ü reg bôl a gra nu lá tum fe les le get a töl -

tés után tá vo lít ja el a gép

373. Cso por to sít sa a tab let tá kat a fel hasz ná lá si mód sze rint!

373.1. szá jon ke resz tül be vé tel re szánt tab let ták
373.2. pezs gô tab let ták, ol da tok ké szí té sé re
373.3. rág ótab let ták
373.4. a be teg a tab let tát a szá jü reg ben tart ja, nem nye li le
373.5. in jek ci ós ol dat elô ál lí tá sá ra szol gá ló tab let ták
373.6. kül sô leg fel hasz ná lá sú ol dat ké szí té sé re al kal mas tab let ták

A) comp res si pa ren te ra les
B)   comp res si ora les
C) comp res si ad usum ex ter num
D) comp res si pe ro ra les
E) comp res si ef fer ves cens
F) comp res si man du ca bi lis
G) comp res si sub lin gu a les
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374. Cso por to sít sa fel hasz ná lás sze rint az alább fel so rolt tab let tá zá si
se géd anya go kat:

A) töl tô a nya gok
B) de zin teg rá ló anyag
C) kö tô a nyag
D) ad szor bens
E) lub ri káns

374.1. zse la tin-ka ze in
374.2. for mal de hid-ka ze in
374.3. kol lo id szi lí ci um-di o xid
374.4. sza cha róz
374.5. ce til-al ko hol
374.6. ke mé nyí tô

375. Cso por to sít sa fel hasz ná lás sze rint az alább fel so rolt tab let tá zá si
se géd anya go kat:

A) kö tô a nya gok
B) gli dáns
C) ned ves ség meg tar tó anyag
D) de zin teg rá ló anyag
E) hid ro fi li zá ló anyag

375.1. nát ri um-kar bo xil-me til-ke mé nyí tô
375.2. Poly sor bat 80
375.3. szor bit
375.4. tal kum
375.5. me til-cel lu lóz
375.6. po li vi do nol dat
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376. Cso por to sít sa a cuk ros üstd ra zsí ro zás egyes rész mû ve le te i hez
hasz nált anya go kat:

A) ala po zás
B) si mí tás
C) fes tés
D) fé nye sí tés

376.1. klo ro fill
376.2. kal ci um-kar bo nát
376.3. tal kum
376.4. kur ku ma
376.5. egy sze rû szi rup
376.6. fe hér vi asz

377. Cso por to sít sa a filmd ra zsí ro zás nál hasz nált se géd anya go kat ren -
del te té sük sze rint:

A) gast ro sol vens be vo na tok
B) in tes ti no sol vens be vo na tok
C) lá gyí tó sze rek
D) fes té kek

377.1. sel lak
377.2. ri ci nu so laj
377.3. cel la ce fát
377.4. Eud ra git S
377.5. ti tán-di o xid
377.6. Eud ra git E
377.7. po li vi don
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378. Cso por to sít sa, hogy a VII. Ma gyar Gyógy szer könyv ben hi va ta los
tab let ták kö zül az egyes ké szít ményt jel lem zô „le írás” me lyik tab -
let ta össze té te lé re il lik!

A) Tab let ta phe nolph ta le i ni mg 200
B) Tab let ta aci di acetyl sa licy li ci mg 500
C) Tab let ta ami nop he na zo ni mg 100
D) Tab let ta aethyl morp hi ni chlo ra ti mg 20
E) Tab let ta aci di as cor bi ci

378.1. Fe hér szí nû tab let ta. Szag ta lan vagy gyen gén ecet sav sza gú. Íze 
sa vany kás.

378.2. Fe hér szí nû tab let ta vagy meg fe le lô fe hér, eset leg szí ne zett be vo -
na tú tab let ta (dra zsé). Szag ta lan. Íze sa vany kás.

378.3. Fe hér szí nû tab let ta. Szag ta lan. Íze ke ser nyés.
378.4. Fe hér vagy sár gás fe hér szí nû tab let ta. Szag ta lan. Íze édes kés.

379. A szem csep pek hez szá mos se géd anya got hasz nál nak. A fon to sabb
se géd anyag-cso por tok hoz ke res sen egy-egy pél dát a fel so rol tak
kö zött!

A) izo to ni zá ló szer
B) puf fer rend szer
C) visz ko zi tást nö ve lô anyag
D) tar tó sí tó szer
E) ol dó sze rek

379.1. bór sav-bó rax
379.2. ti o mer zál
379.3. eti lo le át
379.4. man nit
379.5. hid ro xi-etil-cel lu lóz
379.6. Aqua des til la ta pro in jec ti o ne

170

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



380. Cso por to sít sa, hogy az aláb bi meg áll apí tá sok a sze mé szet ben hasz -
nált visz ko zi tást nö ve lô se géd anya gok kö zül me lyik re il le nek?

A) me til-cel lu lóz
B) po li vi nil-al ko hol
C) hid ro xi-etil-cel lu lóz
D) hid ro xi-pro pil-me til-cel lu lóz
E) po li vi don
F) dext rán

380.1. A cel lu lóz alap mo le ku lá ban mind egyik OH-cso port éte re sít ve
van.

380.2. A vi nil-po li me ri zá tum al ko hol tí pu sú ve gyü let.
380.3. A cel lu lóz mo le ku lá ban az ol dé kony ság mi att leg alább 30% a 

me to xi tar ta lom.
380.4. A vi nil-po li me ri zá tum át la gos mo le ku la tö me ge 40 000, víz ben,

szesz ben egya ránt jól ol dó dik.
380.5. Ez a cel lu lózs zár ma zék a me til-cel lu lóz hoz ha son ló tu laj don sá -

gú, fe lü le ti fe szült sé get csök ken tô ha tá sa 0,01%-os kon cent rá ci -
ó jú ol dat ban is je len tôs.

381. Cso por to sít sa, hogy az egyes szem csep pek ké szí té sé hez mi lyen ol -
dó szert kell hasz nál ni!

A) Sol vens pro ocu lo gut tis
B) So lu tio oph tal mi ca
C) Aqua des til la ta pro in jec ti o ne

381.1. Ocu lo gutt. ar gen ti ace ti ci
381.2. Ocu lo gutt. physos tig mi ni
381.3. Ocu lo gutt. sul fa ce ta mid
381.4. Ocu lo gutt. pi lo carp.
381.5. Ocu lo gutt. sco po la min.
381.6. Ocu lo gutt. at ro pi ni
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382. Cso por to sít sa, hogy az aláb bi meg áll apí tá sok a sze mé szet ben hasz -
nált tar tó sí tó sze rek kö zül me lyik re il lik!

A) Szer ve sen kö tött S-, és Hg-ato mo kat tar tal ma zó ve gyü let nagy ha tá -
sú de zin fi ci ens.

B) Ka ti o nak tív ten zid, erô sen ad szor be á ló dik a bô rön és a bak té ri u mok
sejt fa lán.

C) Hg-t és bo rá tot tar tal maz, ha lo gén io nok kal in kom pa ti bi lis.
D) Ka ti o nak tív ve gyü let, pH op ti mu ma 8, klo rid ját, di a ce tát ját vagy

dig lu ko nát ját al kal maz zák
E) Négy szé na to mot és egy OH-t tar tal ma zó ve gyü let.
F) Vi szony lag nagy kon cent rá ci ó ban – 0,5–1,5% – ha té kony, el sô sor -

ban Gram-ne ga tív bak té ri u mok ese tén.

382.1. klór bu ta nol
382.2. ben zal kó ni um-klo rid
382.3. fe no mer bór
382.4. ti o mer zál
382.5. klór he xi din

383. Cso por to sít sa, hogy a sze mé szet ben hasz ná la tos ins ta bil ha tó a nya -
gok kö zül me lyik mi lyen tí pu sú bom lás ra haj la mos, il let ve ezt a
ha tást mi se gí ti elô?

383.1. szul fa ce ta mid-nát ri um
383.2. tet ra ka i num-klo rid
383.3. kló ram fe ni kol
383.4. fi zosz tig min-sza li ci lát

A) Ész ter hid ro lí zist szen ved, de kar bo xi le zô dés sel to xi kus ter mék (ani -
lin) is ke let kez het.

B) Az ol dal lánc nál amid hid ro lí zis sel bom lik. Fo to li ti kus bom lás so rán
ha lo gé na tom ha sad le.

C) A ha tó a nyag bom lá sa hid ro lí zis, majd azt kö ve tô oxi dá ció foly tán
el szí ne zô dik.

D) Ol da ta lú gos kém ha tá sú, el tar tás köz ben fény ka ta li zál ta oxi dá ció
zaj lik le, mely sár ga el szí ne zô dés sel jár.

E) Ol dat ban ra ce mi zá ló dik, így ha tás ta lan ná vá lik.
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384. Az ol da tok tu laj don sá gai so rá ban meg kü lön böz te tünk ad di tív, kon s -
 ti tu tív és kol li ga tív tu laj don sá go kat.

384.1. Mi nek ne vez zük azt a tu laj don sá got, amely el sô sor ban az ato -
mok nak a mo le ku lán be lü li el ren de zô dé sé tôl függ? 

384.2. Mi nek ne vez zük azt a tu laj don sá got, amely elegy- vagy ol dat kép -
zô dés so rán vál to zat lan ma rad?

384.3. Mi nek ne vez zük azt a tu laj don sá got, ame lyet az ol dat ban lé vô ré -
szecs kék szá ma ha tá roz meg?

384.4. Me lyik cso port ba tar to zik a tö meg?
384.5. Me lyik cso port ba tar to zik az oz mó zis nyo más?
384.6. Me lyik cso port ba tar to zik a fa gyás pont csök ke nés és a for rás pont-

emel ke dés?

A) ad di tív tu laj don sá gok
B) kons ti tu tív tu laj don sá gok
C) kol li ga tív tu laj don sá gok

385. Mi lyen tí pu sú emul zi ók az aláb bi ak?

385.1. A disz perz rész olaj, a disz per zi ós kö zeg víz.
385.2. A disz perz rész víz, a disz per zi ós kö zeg olaj.
385.3. A két egy más sal nem ele gye dô fo lya dék kö zül egyik sem víz.
385.4. Az olaj csep pek emul ge ált vi zet tar tal maz nak, ez össze füg gô víz -

fáz is ban van disz per gál va.

A) v/o tí pus
B) o/v tí pus
C) v/o/v tí pus
D) o/v/o tí pus
E) o1/o2 tí pus

173

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



386. Az alább fel so rolt sza bá lyok és össze füg gé sek az emul ge á lás sal,
ill. az emul zi ók vi sel ke dé sé vel kap cso la to sak.

A) An to nov-sza bály
B) Banc roft-sza bály
C) Gibbs-egyen let
D) Ost wald-el mé let
E) Grif fin-ská la

386.1. Me lyik össze füg gés alap ján ha tá roz ha tó meg, ill. szá mol ha tó ki
egy ten zid mo le ku la felület igénye?

386.2. Me lyik össze füg gés kap cso ló dik az emul zi ók tí pu sá hoz?
386.3. Me lyik össze füg gés vo nat ko zik az emul zi ók in ver zi ó já ra?
386.4. Me lyik sza bály ír ja le a két egy más sal te lí tett fo lya dék egyen sú -

lyi áll apo tát?

387. Az emul zi ók ban le zaj ló vál to zá sok:

A) re ver zí bi lis, il let ve
B) ir re ver zí bi lis jel le gû ek le het nek

Mi lyen tí pu sú vál to zás a: 

387.1. fö lö zô dés
387.2. ko a lesz cen cia
387.3. meg tö rés
387.4. flok ku lá ció
387.5. agg re gá ló dás
387.6. in ver zió
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388. Ren del je egy más hoz az emul zi ók kal kap cso la tos fo gal ma kat és je -
len sé ge ket!

A) az emul gen sek tí pu sai
B) fes té si pró ba, ele gyí té si pró ba, ve ze tô ké pes ség
C) ir re ver zí bi lis vál to zás
D) ön ként vég be me nô emul ge á lás
E) emul ge á lás rész fo lya ma tai
F) ki ne ti kai ál lan dó ság

388.1. csepp kép zô dés, a csep pek sta bi li zá lá sa
388.2. mik ro e mul zi ók kép zô dé se
388.3. ani o nak tív, ka ti o nak tív, ne mi o nos, am fo ter 
388.4. disz per zi tás fok vál to zá sai, fö lö zô dés
388.5. fáz isin ver zió

389. Mind két fo ga lom sor a szusz pen zi ók elô ál lí tá sá val és tu laj don sá ga -
i val (vizs gá la tá val) kap cso la tos. Ren del je egy más hoz az össze tar -
to zó kat!

A) Ens lin-szám
B) Co ul ter-co un ter
C) a disz per gá lás rész fo lya ma tai
D) elekt ro ki ne ti kai po ten ci ál
E) fe le zé si idô
F) szusz pen zi ók elô ál lí tá sá nak mód jai

389.1. disz per gá lás és kon den zá lás
389.2. ned ve sí tés, mé ret csök ken tés, sta bi li zá lás
389.3. a por fo lya dék meg kö tô ké pes sé ge
389.4. szi lárd ré szecs kék mé re te és mé re te losz lá sa
389.5. üle dék flok ku lált jel le ge
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390. A két fo ga lom sor a ke nô csök szer ke ze té vel kap cso la tos in for má ci -
ó kat tar tal maz. Kap csol ja össze az össze tar to zó kat!

A) a fo lya dék el he lyez ke dé se a gél szer ke zet ben
B) Hüt ten ra uch-fé le struk tú ra ní vó el mé let
C) duz za dás, de szo l ú ció, ko a gu lá lás
D) roj tos mi cel lák
E) a vá ze le mek kö zöt ti kö tô e rôk
F) fo lyás ha tár, ti xot ró pia

390.1. a ko he rens váz mor fo ló gi á ja
390.2. a ko he rens váz ener ge ti ká ja
390.3. szté ri kus és me cha ni kai kap cso ló dás
390.4. ko he rens váz ke let ke zé se
390.5. ko he rens váz re o ló gi ai jel lem zôi

391. Kap csol ja össze a ke nô csök egyes tu laj don sá ga it és a meg ha tá ro zá -
suk ra szol gá ló vizs gá la ti mód sze re ket!

A) mak rosz kó pos vizs gá lat, ill. ké zi na gyí tó
B) ro tá ci ós visz ko zi mé ter
C) Zsu kov-fé le ké szü lék
D) Ub be loh de-fé le hô mé rô
E) Ens lin-ké szü lék
F) ex ten zo mé ter

391.1. fo lyás ha tár
391.2. csep pe né si hô mér sék let
391.3. der me dé si hô mér sék let
391.4. ho mo ge ni tás
391.5. szét te rü lô ké pes ség
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392. Ha tá roz za meg a fel so rolt ke nô csa la pa nya gok tí pu sát!

A) szén hid ro gén gél
B) li po gél
C) v/o emul zi ót kép zô alap anyag
D) o/v emul zi ót kép zô alap anyag
E) v/o emul zió
F) o/v emul zió
G) ví zol dé kony alap anyag

392.1. Va se li num al bum
392.2. Un gu en tum simp lex
392.3. Un gu en tum hydro sum
392.4. Un gu en tum emol li ens
392.5. Ung. emul si fi cans ani o ni cum
392.6. Ung. emul si fi cans no ni o ni cum
392.7. Ung. hydrop hi li cum ani o ni cum
392.8. Un gu en tum glyce ri ni
392.9. Un gu en tum pa raf fi ni
392.10. Un gu en tum ole o sum
392.11. Un gu en tum si li co pa raf fi ni

393. A ke nô csök al kal ma zá sa kor a kö vet ke zô bi o gyógy sze ré sze ti rész -
fo lya ma tok ját szód nak le. Ne vez ze el a szám mal je lölt fo lya ma to -
kat!

A) re szorp ció
B) li be rá ció
C) per me á ció
D) pe net rá ció
E) eli mi ná ció

393.1. Az alap anyag ban ol dott mo le ku lák/io nok a ke nôcs és a bôr 
ha tár fe lü le té hez dif fun dál nak.

393.2. A ha tár fe lü let re dif fun dált mo le ku lák/io nok bel ép nek az epi der -
mis be.

393.3. A ha tó a nyag a str. cor ne um ból be jut az élô epi der mis be, in nen a
bôr mé lyebb ré te ge i be (cu tis, sub cu tis).

393.4. A ha tó a nyag fel szí vó dik/fel szí vód hat.
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394. Cso por to sít sa a ke nô csök re jel lem zô tu laj don sá go kat és vizs gá la ti
mód sze re ket az alap anyag tí pu sa sze rint!

A) hid ro gé lek
B) v/o tí pu sú emul zi ós kré mek
C) o/v tí pu sú emul zi ós kré mek
D) mak ro gol-gé lek
E) li po gé lek
F) szén hid ro gén-gé lek

394.1. ava so dás (sa vas ság, faggyú so dás, al de hid-avas ság, ke ton-avas -
ság)

394.2. kris tá lyos és amorf pa raf fi nek bôl fel épü lô roj tos mi cel lák
394.3. oz mo ti kus ak ti vi tás
394.4. víz fel ve vô és víz meg tar tó ké pes ség (víz szám)
394.5. ten zi dek bôl ál ló, fo lya dékk ris tá lyok hoz ha son ló szer ke zet

395. Mi az emul gens (emul gens-ke ve rék) az aláb bi kré mek ben?

A) nát ri um-la u ril-szul fát
B) ce til-al ko hol
C) gyap jú vi asz
D) ce til-szte a ril-al ko hol és la nal kol
E) po li szor bát 60 és ce til-szte a ril-al ko hol
F) nát ri um-la u ril-szul fát és ce til-szte a ril-al ko hol
G) po li szor bát 60 és nát ri um-la u ril-szul fát

395.1. Un gu en tum hydro sum
395.2. Un gu en tum emol li ens
395.3. Ung. hydrop hi li cum ani o ni cum
395.4. Ung. hydrop hi li cum no ni o ni cum
395.5. Un gu en tum glyce ri ni
395.6. Un gu en tum ste a ri ni
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396. A sze mé sze ti gyógy szer for ma és szem ke nôcs alap anyag ki vá lasz -
tá sa kor a kli ni kai kór ké pet és a sze men tar tóz ko dás ide jét kell fi -
gye lem be ven ni. Mi lyen eset ben vá laszt ja az aláb bi gyógy szer for -
mát, ill. alap anya go kat?

A) kül sô fer tô zés ke ze lé se
B) int ra o cu la ris in fek ció ke ze lé se

396.1. an ti bi o ti kum ola jos ol da ta
396.2. víz men tes li po fil ke nô csa la pa nyag
396.3. v/o emul zi ós ke nôcs
396.4. hid ro gél

397. Ha tá roz za meg az alább fel so rolt kúp alap anya gok jel le gét!

A) hid ro fil
B) li po fil
C) li po hid ro fil alap anyag

397.1. Buty rum ca cao
397.2. Adeps so li dus 3
397.3. Adeps so li dus 50
397.4. Adeps so li dus com po si tus
397.5. Mas sa mac ro go li

398. Ha tá roz za meg, hogy a fel so rolt se géd anya gok mi lyen funk ci ót töl -
te nek be a kúp ké szí tés ben!

A) ava so dást gát ló anya gok
B) visz ko zi tást nö ve lôk
C) kon zisz ten ci a lá gyí tók
D) ol va dás pont-nö ve lôk
E) ned ve se dést, emul ge á ló dást elô se gí tôk

398.1. sem le ges olaj
398.2. kol lo id szi lí ci um-di o xid
398.3. gli ce rin-mo nosz te a rát
398.4. po li szor bát 20
398.5. ce til-szte a ril-al ko hol
398.6. fe hér vi asz
398.7. pro pil-gal lát
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399. A fo lya ma táb ra a hid ro fil kúp alap anyag gal ké szült kú pok bi o far -
má ci ai tör té né se it fog lal ja rend szer be. Ke res se meg az egyes szá -
mok hoz tar to zó je len sé ge ket a be tûk kel je lölt osz lop ban!

A) ol dó dás a rec ta lis fo lya dék ban
B) el fo lyó so dás
C) át lé pés az in ters ti ci um ba és bel épés a vér- vagy nyi rok ka pil lá ri sok -

ba
D) bel épés és át hal adás az epit hel memb rá non és az epit hel sej te ken
E) kon cent rá ci ó ki e gyen lí tô dés a rec ta lis fo lya dék kal dif fú zió út ján

399.1.     
399.2.    
399.3.     
399.4.     
399.5.     
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400. A fo lya ma táb ra a li po fil alap anyag gal ké szült kú pok bi o far má ci ai
tör té né se it fog lal ja rend szer be. Ke res se meg az egyes szá mok hoz
tar to zó be tûk kel je lölt je len sé ge ket.

A) ned ve sí tés
B) me gol va dás
C) át me net a li po fil kö zeg bôl a hid ro fil mi li ô be
D) bel épés és át hal adás az epit hel memb rá non és az epit hel sej te ken
E) szusz pen dált ré szecs kék moz gá sa a ha tár fe lü let re
F) ol dó dás a rec ta lis fo lya dék ban
G) át lé pés az in ters ti ci um ba, bel épés a vér- vagy nyi rok ka pil lá ri sok ba

400.1.     
400.2.     
400.3.     
400.4.     
400.5.     
400.6.     
400.7.     
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401. Cso por to sít sa a ki vo na tok ra vo nat ko zó össze tar to zó fo gal ma kat!

A) tinc tu ra
B) ext rac tum sic cum
C) ext rac tum spis sum
D) ext rac tum subs pis sum
E) ext rac tum flu i dum
F) de coc tum
G) in fu sum

401.1. fô zet
401.2. fo lyé kony ki vo nat
401.3. fél sû rû ki vo nat
401.4. sû rû ki vo nat
401.5. szá raz ki vo nat

402. Je löl je A-val a sza ka szos és B-vel a fo lya ma tos ki vo nó el já rá so kat!

402.1 áz ta tás
402.2 tur bo ext rak ció
402.3 át ára mol ta tá sos ki vo nás
402.4 el len ára mú ki vo nás
402.5 vib ro ext rak ció

403. Mi lyen hô mér sék le ten és mi lyen kö rül mé nyek kö zött kell el tar ta -
ni a ki vo na to kat?

A) szo ba hô mér sék le ten, fény tôl véd ve, jól zá ró edény ben
B) szo ba hô mér sék le ten, fény tôl véd ve, ned ves ség meg kö tô anyag fel ett
C) hû vös he lyen, fény tôl véd ve, jól zá ró edény ben
D) hû vös he lyen, fény tôl véd ve, ned ves ség meg kö tô anyag fel ett

403.1. fo lyé kony ki vo na tok
403.2. fél sû rû ki vo na tok
403.3. sû rû ki vo na tok
403.4. szá raz ki vo na tok
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404. Mi lyen mód szer rel ké szül nek az aláb bi ki vo na tok?

A) áz ta tás
B) per ko lá lás
C) ol dás desz til lált víz ben
D) ol dás víz-hí gí tott am mó nia elegy ben
E) tur bo ext rak ció

404.1. Extr. aloës sic cum
404.2. Extr. bel la don nae sic cum
404.3. Extr. li qu i ri ti ae flu i dum
404.4. Extr. strychni sic cum

405. Mi lyen mód szer rel ké szül nek a kö vet ke zô tink tú rák?

A) áz ta tás
B) per ko lá lás

405.1. Tinct. ama ra
405.2. Tinct. au ran tii pro si ru po
405.3. Tinct. bel la don nae
405.4. Tinct. chi nae com po si ta
405.5. Tinct. ipe ca cu an hae
405.6. Tinct. sa po na ri ae
405.7. Tinct. strychni
405.8. Tinct. thymi
405.9. Tinct. va le ri a nae aet he rea
405.10. Tinct. ve rat ri

406. Ho gyan vál to zik a visz ko zi tás nyí ró e rôk ha tá sá ra?

A) nô
B) csök ken
C) ál lan dó ma rad

406.1. ide ál visz kó zus
406.2. psze u dop lasz ti kus
406.3. psze u do di la táns
406.4. ti xot rop anya gok ese té ben
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407. Me lyik rend szer nek van fo lyás ha tá ra? Je löl je A-val, ha van és B-
vel, ha nincs.

407.1. ide ál visz kó zus rend szer
407.2. psze u dop lasz ti kus rend szer
407.3. psze u do di la táns rend szer
407.4. plasz ti kus rend szer
407.5. ti xot rop rend szer
407.6. re o pex rend szer

408. Mi lyen re o ló gi ai cso port ba tar toz nak az aláb bi gyógy szer anya gok,
ill. gyógy sze ké szít mé nyek?

A) di la táns
B) elasz ti kus
C) plasz ti kus
D) psze u do di la táns
E) psze u dop lasz ti kus
F) re o pex
G) ti xot rop
H) new to ni fo lya dék

408.1. desz til lált víz
408.2. fo lyé kony pa raf fin
408.3. sem le ges olaj
408.4. me til-cel lu lóz-nyák
408.5. Emul sio pa raf fi ni
408.6. Sus pen sio sul fa di mi di ni
408.7. Va se li num al bum
408.8. Zin cum ge la ti no sum
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409. Ren dez ze a visz ko zi tás sal kap cso la tos egyen le tek hez a hoz zá juk
tar to zó fo gal ma kat!

A) ha tár visz ko zi tás
B) faj la gos visz ko zi tás
C) re la tív visz ko zi tás
D) di na mi kai visz ko zi tás
E) ki ne ma ti kai visz ko zi tás

409.1. η=τ/D
409.2. ν=η/ρ
409.3. ηrel =η/η0

409.4. ηsp = (η–η0)/η0

410. Ren del je egy más mel lé a memb rán szû rôk vizs gá la tá nál al kal ma -
zott dif fú zi ós teszt egyen le té ben sze rep lô ér té kek hez tar to zó meg -
ha tá ro zá so kat!

D.L.Δp.F
N =  d

A) a gáz ol dé kony sá gi ko ef fi ci en se
B) nyo máskü lönb ség
C) a má sod per cen kén ti mo le ku la á ram
D) az ef fek tív szû rô fe lü let
E) az Avo gad ro-szám
F) dif fú zi ós ko ef fi ci ens
G) a memb rá non lé vô fo lya dék film vas tag sá ga 

410.1. N =
410.2. D = 
410.3. L =
410.4. Δp =
410.5. d =
410.6. F =
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411. Ren del je egy más mel lé a Bo ubb le-po int egyen le té ben sze rep lô ér -
té kek hez tar to zó meg ha tá ro zá so kat!

2αcosβK
p = r              

A) pó rus su gár
B) ned ve sí té si szög
C) Bo ubb le-po int ér ték
D) a ned ve sí tô fo lya dék fe lü le ti fe szült sé ge
E) a ned ve sí tô fo lya dék sû rû sé ge
F) MF – a szer ke zet tôl füg gô kor rek ci ós fak tor

411.1. p =
411.2. α =
411.3. β =
411.4. r = 
411.5. K =

412. Pá ro sít sa az aláb bi tab let tá zá si se géd anya go kat a meg fe le lô funk -
ció sze rint!

A) Cab-O-Sil
B) Mac ro gol 4000
C) Nát ri um-kar bo xi-me til-ami lo pek tin
D) Zse la tin
E) Szte a rin sav
F) Ae ro sil

412.1. kö tô a nyag
412.2. ke mé nyí tô ala pú de zin teg ráns
412.3. hid ro fób lub ri káns
412.4. ví zol dé kony lub ri káns
412.5. an ti ad hé zi ós anyag
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413. Cso por to sít sa az aláb bi ak sze rint a tab let tá zás nál hasz nált se géd -
anya go kat!

A) kal ci um-szul fát-di hid rát
B) mik rok ris tá lyos cel lu lóz
C) dext róz
D) szor bit
E) kal ci um-kar bo nát

413.1. ví zol dé kony töl tô a nya gok
413.2. hid ro fób töl tô a nya gok

414. Cso por to sít sa a kü lön bö zô ae ro szol rend sze re ket azok he lyes de fi -
ní ci ó já val!

A) HCF tí pu sú kör nye zet ba rát haj tó anyag.
B) Ki zá ró lag a far ma kont tar tal ma zó pon tos ada go lá sú ké szít mény.
C) Haj tó anyag men tes, zárt rend sze rû, híg vi zes ol da tok por lasz tá sá ra

al kal mas egy ség.
D) Kló ra to mot csak mér sé kelt menny iség ben tar tal ma zó pro pel lens.
E) Ol da tok fi nom por lasz tá sát biz to sí tó egyé ni, vagy cso por tos ke ze lés -

re al kal mas ké szü lék.

414.1. ult ra han gos por lasz tók
414.2. Dymel 134/a pro pel lens
414.3. tur bu ha ler rend szer
414.4. me cha ni kus pum pák
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2/4. 
Re lá ci ó a na lí zis

A) Az ál lí tás és az in dok lás egya ránt igaz és köz tük oki kap cso -
lat van.

B) Mind ket tô igaz, de köz tük oki kap cso lat nincs.
C) Az ál lí tás igaz, az in dok lás azon ban nem.
D) Az ál lí tás nem igaz, az in dok lás ön ma gá ban he lyes.
E) Az ál lí tás és az in dok lás egya ránt hely te len.

415. Di rekt hô köz lés nek ne vez zük azt a szá rí tá si mó dot, ami kor a hôt
az anyag gal érint ke zô fa lon ke resz tül jut tat juk a szá rí tan dó anyag -
hoz, mert ek kor a hô ál ta lá ban ve ze tés sel és áram lás sal jut el a szi -
lárd anyag szem csé i hez.

416. In di rekt hô köz lés nek ne vez zük azt a szá rí tá si mó dot, ami kor a hôt
ki zá ró lag a fo lya dék gô zét fel ve vô me leg le ve gô vel vagy egyéb gáz -
zal va ló köz vet len érint ke zés ál tal kö zöl jük, mert eb ben az eset ben
a hô ki zá ró lag áram lás út ján jut el a szá rí tan dó anyag hoz.

417. A pá rol gás hô az el pá ro log ta tott fo lya dék tö me gé nek és a kö zölt
hô mennyi ség nek a szor za ta, vagy is a pá rol gás hô a hô mér sék let
eme lé sé vel ál ta lá ban nô.

418. Az inf ra vö rös szá rí tás elô nye, hogy hô re ér zé keny anya gok ese tén
is al kal maz ha tó, mert erô sen le rö vi dül a szá rí tás ide je és az anyag
nem ká ro so dik.

419. A tur bi na ke ve rôk elô nyö sen hasz nál ha tók nagy visz ko zi tá sú anya -
 gok ke ve ré sé re, mert nagy nyí ró e rô ket le het ilyen ké szü lé kek kel
lét re hoz ni.
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420. A tár csás fo lya dék ke ve rôk al kal ma zá sa kor több ke ve rô tár csát szok -
 tak el he lyez ni a ké szü lék ten ge lyén, mert a tár csa ke rin ge tô ka pa -
ci tá sa ki csi és ha tá sa csak kis fo lya dék tér fo gat ra ter jed ki.

421. Koc ka- és sok szög-ke ve rôk al kal ma zá sa kor rosszabb ke ve rô ha tás -
sal le het szá mol ni, mint a for gó tar tá lyos ke ve rôk ben, mert gör dü -
lô áram lás he lyett csú szó áram lás lép fel.

422. Cel lu lóz szû rô tes tek nem al kal ma sak ste ri le zô szû rés re, mert pó -
rus mé re tük nem csök kent he tô 1 mik ro mé ter nél ki sebb re.

423. A cel lu lózs zû rôk rost jai ne ga tív elekt ro mos töl tés sel ren del kez -
het nek, ezért ani o no kat és am fo ter anya go kat ké pe sek vissza tar ta -
ni.

424. Cel lu lózs zû rô hasz ná la ta kor a szûr let szá las szennye zést tar tal -
maz hat, mert a ros tos szû rô a nyag ból a túl nyo más ha tá sá ra fon alak
sza kad hat nak le.

425. A kül sô ener gia fel hasz ná lá sá val lé te sü lô emul zi ók ter mo di na mi -
ka i lag egyen sú lyi ál la pot ban van nak, mert disz per gá lás so rán je -
len té ke nyen meg nôtt a fe lü let és a fe lü le ti sza bad ener gia.

426. Az ol dás hô fel sza ba du lás sal vagy hô el nye lés sel jár, mert a szol va -
tá ció so rán fel sza ba dult hô na gyobb vagy ki sebb, mint a kris tály
fel bon tá sá hoz szük sé ges ener gia.

427. A po lá ris ol dó sze rek re a ma gas per mit ti vi tás és a nagy di pó lus
mo men tum jel lem zô, mert az ilyen tí pu sú mo le ku lá ban a po zi tív
és a ne ga tív töl té sek súly pont ja egy be esik.
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428. A nyá kok psze u dop lasz ti kus (szer ke zet visz kó zus) re o ló gi ai jel leg -
gel ren del kez nek, mert nyí ró e rôk ha tá sá ra a há ló sze rû bel sô struk -
tú rá juk meg bom lik és így csök ken a rend szer visz ko zi tá sa.

429. Az emul zi ók disz per zi tás fo ka ak kor ál lan dó, ha ko a gu lá lás nem
lép fel, mert a ko a gu lá lás meg szün te ti az emul zi ók el osz lá si ál lan -
dó sá gát.

430. Az ani o nak tív emul gen sek víz ben ne ga tív töl té sû szer ves io no kat
ké pez nek, mert sem le ges és sa vas kö zeg ben ha tá so sak, lú gos kö -
zeg ben vi szont el vesz tik ha té kony sá gu kat.

431. Ha egy emul zi ót a disz per zi ós kö ze gé vel hí gí tunk, fáz isin ver zió
kö vet ke zik be, mert Ost wald fáz is-tér fo gat el mé le te sze rint, ha a
bel sô fáz is tér fo gat tört je el éri vagy meg ha lad ja a 0,74 ér té ket, ak -
kor át csa pás (in ver zió) megy vég be. 

432. Szusz pen zi ók elô ál lí tá sa so rán az elô ál lí tás tech no ló gi á ja (pl. a
ned ve sí tô szer és a visz ko zi tást nö ve lô se géd anyag ada go lá si sor -
rend je) nem be fo lyá sol ja a szusz pen zió visz ko zi tá sát, mert a visz -
ko zi tás ki zá ró lag a szi lárd fáz is kon cent rá ci ó já tól függ.

433. Po li me rek kel nem le het flok ku lált szer ke ze tû szusz pen zi ó kat lét -
re hoz ni, mert a po li me rek, meg fe le lô kon cent rá ci ó ban meg vé dik a
szi lárd ré szecs ké ket az agg re gá ló dás tól.

434. Szusz pen zi ók sta bi li zá lá sá ra az egyik le he tô ség a kö zeg visz ko zi -
tá sá nak nö ve lé se, mert a mak ro mo le ku lás ol da tok szer ke zet visz -
kó zus (psze u dop lasz ti kus) jel le gû ek.

435. Szusz pen zi ók szi lárd ré szecs kéi kö rül ki a la kult elekt ro ki ne ti kai
po ten ci ál a fo lya dék bel se je fe lé li ne á ri san csök ken, mert a ré -
szecs ké ket kö rül ve vô ket tôs ré teg dif fúz szer ke ze tû.
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436. Az a po li mer ké pes a szi lárd (szusz pen dált) ré szecs ké ket flok ku -
lál tat ni, ame lyik nem fek szik rá tel je sen a ré szecs ke fe lü le té re, ha -
nem van nak olyan szeg men sei, ame lyek a kö zeg be nyúl nak, mert
a kö zeg be nyú ló szeg men sek össze kap cso ló dá sa idé zi elô a flok -
ku lu sok ki a la ku lá sát.

437. Azo kat az anya go kat, ame lye ket va la mely fo lya dék 90°-nál na -
gyobb pe rem szög gel ned ve sít, a kér dé ses fo lya dék ra néz ve li o fil -
nak ne vez zük, mert a ned ve se dés pe rem szö ge és a li o fi li tás egye -
nes arány ban áll egy más sal.

438. Szusz pen zi ó kat nem le het int ra vé ná san al kal maz ni, mert a szi lárd
ré szecs kék az ér rend szer ben trom bó zis ve szélyt je len te nek.

439. A szusz pen zi ók nem csak ter mo di na mi ka i lag, ha nem ki ne ti ka i lag
is ál lan dó rend sze rek, mert a he lye sen el ké szí tett szusz pen zió szi -
lárd kom po nen se nagy faj la gos fe lü let tel ren del ke zik.

440. Gyógy szer szusz pen zi ók ese té ben a gá tolt ül epe dés a gya ko ribb,
mert a disz perz fáz is na gyobb kon cent rá ci ó ja és a fel lé pô köl csön -
ha tá sok mi att a ré szecs kék egy mást aka dá lyoz zák az ül epe dés ben.

441. A pe net rá ci ós ke nô csök nek be kell ha tol ni a bôr fel sô szö ve ti ré te -
ge i be, mert a ha tó a nya got ol dott, emul ge ált vagy szusz pen dált ál -
la pot ban tar tal maz zák a gyógy sze res ke nô csök.

442. A seb ke nô csö ket akut vagy kró ni kus bôr be teg sé gek ke ze lé sé re
hasz nál ják, ezért az ilyen tí pu sú ke nô csök nél meg kí vánt, hogy a
ke nôcs pe net rá lód jon a bôr fel sô szö ve ti ré te ge i be.

443. A ke nô csök hasz ná la ta kor meg kí vánt, hogy a vi vô a nyag hid ra tá ló
ha tá sú le gyen, mert csak a hid ro fil ha tó a nyag ké pes pe net rá lód ni
és per me á lód ni.
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444. A szi li kon tar tal mú ke nô csök el le nál ló vá te szik a bôrt víz zel és
más hid ro fil fo lya dé kok kal szem ben, mert szi li kon film ki a la ku lá -
sa ese tén a bôr nem vesz ti el ta pin tá si ér zé keny sé gét.

445. A va ze lin ér zé keny bô rû egyé nek nél gyul la dást okoz, mert a va ze -
lin film nem per me á bi lis, így a bôrt lég men te sen el zár ja, a bôr lég -
zést csök ken ti.

446. A VII. Ma gyar Gyógy szer könyv a fo lyás ha tár-tar to mány be ha tá ro -
lá sá val szab vá nyo sít ja a ke nô csök kon zisz ten ci á ját, mert a kon -
zisz ten cia meg fe le lô re o ló gi ai pa ra mé te rek kel kvan ti ta tív mó don
jel le mez he tô.

447. A kré mek ben al kal ma zott mik ro bi o ló gi ai tar tó sí tó sze re ket nagy
kö rül te kin tés sel kell ki vá lasz ta ni, mert egyes tar tó sí tó sze rek na -
gyobb kon cent rá ci ó ban to xi ku sak le het nek, ill. al ler gi zá ló ha tást
fej te nek ki.

448. Kré mek elô ál lí tá sa kor a fá zi sok (zsír- és víz fáz is) ele gyí té si hô mér -
sék le te je len té ke nyen be fo lyá sol ja a krém kon zisz ten ci á ját, ezért a
víz fáz is nak min dig ala cso nyabb hô mér sék le tû nek kell len ni, mint
az olaj fáz is nak.

449. Az o/v tí pu sú kré mek bôl nagy se bes ség gel pá ro log a víz, így je len -
té keny hû tô ha tást fej te nek ki, mert a bôr re fel ken ve az emul zió el -
bom lik és az emul ge ált víz sza bad dá vá lik. 

450. A ke nô csök víz szá ma az o/v tí pu sú kré mek víz fel ve vô és víz meg -
tar tó ké pes sé gét fe je zi ki, mert a v/o tí pu sú kré mek víz zel kor lát -
la nul ele gyít he tôk.

451. Szem ke nô csök ben a ha tó a nya got cél sze rû ol dat for má já ban al kal -
maz ni, mert ez biz to sít ja a ha tó a nyag ho mo gén elosz lá sát.
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452. A pasz ták kal kap cso la to san alap ve tô kö ve tel mény, hogy ne le gye -
nek cso mós, gö bös ál lo má nyú ak, mert a pasz ták re o ló gi ai tu laj -
don sá ga it a szi lárd anyag kon cent rá ci ó ja, a ré szecs kék mé re te és
alak ja, va la mint a vi vô a nyag tu laj don sá gai ha tá roz zák meg.

453. A pasz ták a ke nô csök nél ke mé nyebb kon zisz ten ci á jú rend sze rek,
mert nagy kon cent rá ci ó ban (40% fel et ti tö mény ség ben) tar tal maz -
nak szusz pen dált szi lárd gyógy szer anya got.

454. A ka kaó va jat több szer zô ela vult kúp alap anyag nak tart ja, mert
ava so dik és ins ta bil mó do su la tai van nak.

455. Az ön té ses tech no ló gi á val elô ál lí tott, szi lárd zsír alap anya gú kú -
pok kon zisz ten ci á ja gyak ran ki fo gá sol ha tó an ke mény, mert a kü -
lön bö zô Wi tep sol alap anya gok egy más sal ele gyít he tôk.

456. A Wi tep sol alap anya gok nak, így az Adeps so li dus 3 és Adeps so -
li dus 50 ne vû kúp anya gok nak több kris tály mó do su la ta van, ezért
ön tés sel nem dol goz ha tók fel.

457. A li po fil kúp alap anya gok po li morf jel le gét dif fe ren ci ál-ter mo a na -
li ti kai vizs gá la tok kal és rönt gen diff rak ci ós vizs gá la tok kal tud juk
iga zol ni, mert az ins ta bil-sta bil vissza a la ku lás hosszú idô alatt
megy vég be.

458. A li po hid ro fil kúp alap anyag (Adeps so li dus com po si tus) ten zid -
tar tal ma a de zin teg rá ci ós idôt rö vi dí ti és a ned ve se dé si vi szo nyo -
kat ja vít ja, ezál tal a kú pok ban in kor po rált ha tó a nya gok fel sza ba -
du lá sát elô se gí ti.

459. Pré se lé ses kúp ké szí tés so rán cél sze rû a kúp masszát el ôször „cér -
náz ni” (vé kony szá lak for má já ban több ször kip ré sel ni), mert ez a
meg ol dás elô se gí ti a ha tó a nyag ho mo gén elosz la tá sát.

193

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



460. A szusz pen zi ós kú pok a ho mo gén disz perz rend sze rek cso port já -
ba tar toz nak, mert a rec ta li san al kal ma zott ha tó a nya gok je len té -
keny ré sze nem ol dó dik a kúp alap anya gok ban.

461. A hid ro fil kúp alap anyag a vi zet, amely az ol dó dá sá hoz szük sé ges,
a kör nye zô in ters ti ti a lis tér bôl von ja el, és ez a fo lya mat a fel szí -
vó dás sal el len té tes irá nyú, ezért a hid ro fil alap anyag gal ké szült
kú pok tól gyors te rá pi ás ha tás vár ha tó el.

462. A li po fil alap anyag gal ké szült kú pok me gol va dá sa ál ta lá ban las sú
fo lya mat, ezért az ilyen kú pok las sú, el hú zó dó ha tást biz to sí ta nak.

463. Nö vé nyi dro gok ki vo ná sa kor a fe lü le tak tív anya gok nö vel ni ké pe -
sek a ki vo nás ered mé nyes sé gét, mert nö ve lik a sejt fal per me a bi li -
tá sát, ill. szá mos eset ben szo lu bi li zál ják a ha tó a nya got.

464. Ki vo nás után a ned ves drog kip ré se lé se kor túl nagy nyo mást nem
cél sze rû al kal maz ni, mert ak kor ne he zen szûr he tô, kol lo i dá lis mé -
re tû ré szecs kék ke rül nek a ki vo nat ba.

465. A vib ro ext rak ció nem al kal maz ha tó min den drog ese té ben, mert
az oxi dá ci ó ra és hid ro lí zis re ér zé keny ha tó a nya gok bom lá sát idéz -
he ti elô.

466. Az ae ro szo lok nál a töl tet por lasz tá sát a ha lo al ká nok igen jól biz to -
sít ják, mert nagy nyo mást lé te sí te nek a pa lack ban, és a le ve gô ben
erô sen pá ro log nak.

467. A gyógy sze res ae ro szo lok elô ál lí tá sá ra ki zá ró lag a mû anyag be vo -
nat tal el lá tott üveg pa lac kok al kal ma sak, mert csak az ilyen tí pu sú
pa lac kok nyo má sál ló sá ga a meg fe le lô.
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468. Az in ha lá ci ós ae ro szo lok a tü dô ben szí vód nak fel, ezért a ré szecs -
ke nagy sá guk a te rá pi ás ha tás szem pont já ból dön tô fon tos sá gú.

469. Az in ha lá ci ós ae ro szo lok át la gos ré szecs ke nagy sá gá nak 5–10 µm-
nek kell len nie, mert enn él na gyobb ré szecs kék nem jut nak le az
al ve o lu sok ba, a bron chu sok ba, a jó val ki seb bek pe dig fel szí vó dás
nél kül ki lég zés re ke rül nek.

470. Az ae ro szol mint gyógy szer for ma a kol lo id mé re tet meg kö ze lí tô
ae ro disz perz rend szer, amely ben min den eset ben far ma kon szusz -
pen zió is ta lál ha tó, mert csak a gáz ke ve rék ben disz per gált fo lya -
dék, szi lárd rend sze rek egy üt te sen tud ják biz to sí ta ni a te rá pi ás ha -
tást.

471. Láz kel tô anya gok kal (pi ro gé nek) min den ütt szá mol ni kell, ahol
ma gas a mik ro or ga niz musszám, mert ezek leggyak rab ban a bak té -
ri u mok en do to xin jai.

472. Az in jek ció és in fú zió ké szí té sé hez fel hasz ná lan dó anya go kat tel -
jes gyógy szer köny vi vizs gá lat tal kell el len ôriz ni, mert csak ste ril
ha tó- és se géd anya gok ból ál lít ha tók elô a pa ren te ra lis ké szít mé -
nyek.

473. Az in jek ci ók kal azo nos el bí rá lás alá es nek a kü lön fé le po ram pul -
lák, mert tar tal muk köz vet le nül a szer ve zet be jut tat ha tó.

474. Az in jek ci ós ké szít mé nyek nél hid ro fil és li po fil rend sze rek egya -
ránt fel hasz nál ha tók, mert a li po fil ké szít mé nyek int ra mus cu la ri -
san app li kál ha tók.

475. A pa ren te ra lis ké szít mé nyek elô ál lí tá sá nál és al kal ma zá sá nál
új ab ban kü lön fé le mû anya go kat is fel hasz nál nak, mert azok min -
den te kin tet ben fe lül múl ják az üveg tu laj don sá ga it.
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476. A pe ri to ne a lis di a li zá ló, per fú zi ós és vér kon zer vá ló ol da tok elô -
ál lí tá sá nál nem kell a ste ri li tást biz to sí ta ni, mert eze ket a ké szít -
mé nye ket nem int ra vé ná san al kal maz zák.

477. Szer ve ze tünk leg fon to sabb ext ra cel lu lá ris puf fer rend sze re a szén -
sav/bi kar bo nát rend szer, mert nagy mér ték ben hoz zá já rul az izo -
hid ria fenn tar tá sá hoz.

478. Az in fú zi ók kon cent rá ci ó já nak ki fe je zé sé nél a fel hasz nált anya gok
mennyi sé gét, re la tív mo le ku la tö me gét és az ol dó dás tí pu sát (ion v.
mo le ku la disz perz) is fi gye lem be kell ven ni, mert csak így ad ha tó
meg a mmol/l kon cent rá ció.

479. Az in ha lá ci ós cél ra hasz ná lan dó ae ro szo lo kat az aszep ti kus
gyógy szer ké szí tés sza bá lyai sze rint kell elô ál lí ta ni, mert a szab -
vány elô ír ja kö te le zô ste ri li tá su kat.

480. A komp ri mált gá zok kal (mint haj tó anyag gal) ké szült ae ro szo lok
ál ta lá ban kör nye zet ba rát tí pu sú ak, mert ezek nél a fel hasz ná lás so -
rán fo ko za to san csök ken a pa lack bel sô nyo má sa.

481. A gyógy szer gyár tás ban a ho zam meg áll apí tá sá nál a fel dol go zan dó
anyag és a vég ter mék mennyi sé gét kell fi gye lem be ven ni, mert
ezek vi szo nyá nak szá za lék ban ki fe je zett ér té ke a ho zam.

482. Az agg lo me ri zá ci ó val el vég zett gra nu lá lás a rend szer fi zi kai ál -
l apo tát vál toz tat ja meg, mert a kö tô a nyag ada go lá sá nak ha tá sá ra
nö vek szik a szem cse mé ret.

483. A gra nu lá tu mok fi zi kai vizs gá la ta i nak ada tai igen fon to sak a to -
váb bi fel dol go zás mi att, mert töb bek kö zött a po ro zi tás a sap ká so -
dás ra, a ma ra dék ned ves ség a tab let ták ra ga dá sá ra szol gál tat hat ér -
té kes ada to kat.
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484. A túl ned ves gra nu lá tu mok rossz gör dü lé keny ség gel ren del kez -
nek, mert az ad szor be ált ned ves ség kö vet kez té ben nô a szem csék
ad hé zi ó ja.

485. Az ae ro fil sa ját sá gú anya gok a tab let tá zás nál sap ká sod hat nak,
mert a szem csék halmaz sûrûsége ha tá roz za meg a pré sel mény, va -
la mint a mat ri ca vi szo nyát.

486. A gra nu lá tu mok rossz gör dü lé keny sé ge erô sen aka dá lyoz za az
egyen le tes tab let táz ha tó sá got, mert a tab let ták tö me ge és a bé lyeg -
zôk mé re te kö zött meg ha tá ro zott arányt kell ki ala kí ta ni.

487. A flu i di zá ci ós gra nu lá lás nál a flu i dum áram lá si se bes sé ge a mû ve -
let so rán kons tans ér té ken tar tan dó, mert a flu i dum hô mér sék le té -
nek op ti má lá sá val meg old ha tó a szem csék ned ve sí té sé vel azok
egy ide jû szá rí tá sa is.

488. A sza ka szos rend sze rû flu i di zá ci ós gra nu lá lás nál a szem csék mé -
re te idô ben nem vál to zik, így a mû ve let nél a mi ni má lis flu i di zá ci -
ós se bes ség egy sze rû en meg ha tá roz ha tó.

489. A tab let tá zás nál je len tôs ener gi át köz lünk a szem cse hal maz zal, és
en nek tel jes mennyi sé ge a súr ló dás ré vén hô vé ala kul át.

490. Tab let tá zás so rán a szem csék de for má ci ó ja ele ket ron mik rosz kóp -
pal nyo mon kö vet he tô, mert ez a mód szer fel tár ja a tab let ták tex -
tú rá ját.

491. Lub ri káns al kal ma zá sá nak hi á nyá ban ex cen te res gé pek nél is a
tab let tá zás za va ra i val kell szá mol ni, mert ilyen eset ben nagy a kü -
lönb ség az al só és a fel sô bé lyeg zôn ki fej tett nyo mó e rô kö zött.
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492. A tab let tán be lül ho mo gén sû rû sé gi zó nák ala kul nak ki, mert a
mû ve let so rán a po ro zi tás nem vál to zik.

493. A kris tá lyok po li mor fi á ja a tab let tá zás nál nem okoz tech no ló gi ai
ne héz sé get, mert a po li mor fia csak a ve gyü le tek ol dé kony sá gát
vál toz tat ja meg.

494. A kör for gós tab let tá zó gép pel elô ál lí tott tab let ták az ex cen te res gé -
pek kel gyár tott nál jobb fi zi kai tu laj don sá gok kal ren del kez nek,
mert a pré se lé si erô az al só és fel sô bé lyeg zôn egya ránt hat.

495. A por ke ve ré kek ál ta lá ban csak szem csé sí tés (gra nu lá lás) után tab -
let táz ha tók fo lya ma to san, mert a gra nu lá lás so rán ked ve zô en meg -
vál toz tat ha tó az anya gok kris tály rend sze re.

496. A tab let tá zó gé pek nél a gra nu lá tum egyen le tes és gyors ada go lá sa
a mat ri ca-töl tô ü reg be igen fon tos moz za nat, mert at tól függ a tab -
let ták súly in ga do zá sa.

497. Az ex cen te res és a kör for gós tab let tá zó gé pek fel épí té se és mû kö -
dé se egy más sal meg egye zô, mert a kü lön fé le tí pu sú gé pek kel tel -
je sen azo nos fi zi kai tu laj don sá gú tab let ták ál lít ha tók elô.

498. A tab let tá kat a gyár tás so rán a „töl tô pa pucs” por ta la nít ja, mert ez
az al kat rész az ex cen te res tab let tá zó gé pe ken vál to zó se bes ség gel
mo zog.

499. A tab let ták át mé rô jét és tö me gét cél sze rû egy más sal össze füg gés -
be hoz ni, mert a tab let ta ma gas sá gát cél sze rû úgy meg vá lasz ta ni,
hogy az az át mé rô egy ne gye de le gyen.

500. Az ora lis tab let ták nem csak a be teg szá jü re gé nek ke ze lé sé re szol -
gál nak, mert a nyál ka hár tyán át fel szí vód va tá vol ha tást is ki fejt -
het nek.
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501. A nit rog li ce rint sub lin gu a lis tab let ta for má já ban elô nyös ada gol ni,
mert a nit rog li ce rin ese tén gyors ha tás ki a la ku lá sá ra van szük ség.

502. A tab let tás gyógy szer ké szít mé nyek nél so ha sem szük sé ges biz to sí -
ta ni a ste ri li tást, mert a tab let ták fel hasz ná lá sa a csí ra men tes sé get
sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem igény li.

503. Az imp lan tá ci ós tab let ták kis mé re tû ek, mert a tab let ták tá ro lá sa a
kis tö me get igény li.

504. A ru gal mas alak vál to zás a pré se lés szem pont já ból hát rá nyos, mert
a nyo más meg szûn te után a de for má ló dott kris tá lyok igye kez nek
vissza nyer ni ere de ti alak ju kat.

505. A po li morf mó do su la tok kal ren del ke zô far ma ko nok tab let tá zá sá -
nál a pré sel mény fi zi kai és bi o far má ci ai tu laj don sá ga i nak vál to zá -
sa i val kell szá mol ni, mert a po li morf mó do su la tok nak el té rô ek az
ol va dás pont, ol dé kony ság, ol dó dá si se bes ség stb. vi szo nyai.

506. A gra nu lá tu mok ned ves ség tar tal ma dön tô en be fo lyá sol ja a tab let -
táz ha tó sá got, mert a ned ves ség tar ta lom a szem csék mé re tét je len -
tô sen be fo lyá sol ja.

507. A tab let tá zás nál al kal ma zott lub ri kán sok a tab let ta fe lü le te és a bé -
lyeg zô kö zött fel lé pô súr ló dást csök ken tik, mert ezek fô leg mint
al ká li föld fém-szap pa nok súr ló dás csök ken tô ha tá sú ak.

508. A szem csé sí tés nél kö tô a nya go kat a szá raz, va la mint a ra gasz tott
gra nu lá lás nál is hasz nál nak, mert ezek kel biz to sít ha tó a szem csék
kö zött szük sé ges ko hé zi ós erô ki a la ku lá sa.

509. A de zin teg rá ló anya gok al kal ma zá sa a tab let ta re cep tú rá ban a le ge
ar tis szét esés biz to sí tá sa szem pont já ból fon tos, mert hi á nyuk ese -
tén a tab let ták nem ké pe sek az in vit ro fel ol dó dás ra.



510. A tab let tás ké szít mé nyek nél a ha tó a nyag ki ol dó dá si se bes sé gét in
vi vo mód szer rel ha tá roz tat ja meg a Ph. Hg. VII., mert a ki ol dó dás
a LAD ME rend szer egyik fon tos té nye zô je.

511. A tab let tá zás nál a nyo más fo ko zá sá val a pré sel mény tö mör sé ge
nö vek szik, a pó rus tér fo ga ta csök ken, mert a pó rus tér fo gat for dí tot -
tan ará nyos a prés nyo más lo ga rit mu sá val.

512. A filmd ra zsí ro zás nál hasz nált cel la ce fát na gyon jól el len áll a sa -
vas gyo mor nedv nek, de a bél nedv ben gyor san ol dó dik, mert a cel -
lu lóz nak a han gya sav val és a ftál sav val kép zett ész te re ezt le he tô -
vé te szi.

513. A szá raz dra zsí ro zás a be vo ná si mû ve le tek leg gyor sabb és leg kí -
mé le te sebb faj tá ja, mert meg fe le lô gé pi be ren de zés se gít sé gé vel
spe ci á lis össze té te lû gra nu lá tum ból ala kít ha tó ki a be vo nat.

514. A dra zsé be vo nás hoz hasz nált film kép zô anya go kat cél sze rû ún.
sza bad fil mek for má já ban is meg vizs gál ni, mert így hasz nos ada -
tok nyer he tôk azok áte resz tô ké pes sé gé rôl, me cha ni kai tu laj don sá -
ga i ról.

515. A lágy zse la tin kap szu lák ba leg több ször zsí ros ola jo kat és li po fil
fo lya dé ko kat töl te nek, mert azok sû rû ség vi szo nyai egyez nek meg
a zse la tin massza ér té ke i vel.

516. A ke mény zse la tin kap szu lák ol dé kony sá ga rosszabb, mint a be vo -
nat tal ren del ke zô tab let tá ké, mert a zse la tin vi zes kö zeg ben csak
kis mér ték ben duz zad és rosszul ol dó dik.

517. For mal de hi des ke ze lés sel a ke mény zse la tin kap szu lák ból a ha tó a -
nyag ki ol dó dá sa mó do sul, mert a kap szu la bél nedv ben ol dó dó vá
vá lik.

200

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA



518. Mo le ku lá ris kap szu lá zás sal a far ma kon fel szí vó dá sa je len tôs mér -
ték ben gyor sít ha tó, mert a far ma kon mo le ku lá ris disz perz ál la pot -
ban van a rend szer ben.

519. A mik ro kap szu lák tech no ló gi ai szem pont ból in ter me di er nek te -
kint he tôk, mert a be lô lük ké szü lô ter mék elô ál lí tá sá hoz egy ké mi -
ai mû ve let re van szük ség.

520. A mik ro kap szu lák pa ren te ra lis cél ra is al kal maz ha tók, mert a ré -
szecs ke mé re tük tôl füg get le nül a be teg szá má ra em bó li a ve szélyt
so ha nem je len te nek.

521. A mik ro kap szu lák, na no kap szu lák, mo le ku lá ris kap szu lák egy -
más sal min den ben meg egye zô rend sze rek, mert az elô ál lí tá suk
azo nos mó don tör té nik.

522. A mik ro kap szu lá zás nál al kal ma zott össze tett ko a cer vá ció ese tén a
két fé le kol lo id mo le ku la töl té se egy más tól el té rô kell le gyen, mert
csak így biz to sít ha tó a far ma kon ol dé kony sá ga.

523. A por laszt va szá rí tás is fel hasz nál ha tó a mik ro kap szu lák elô ál lí tá -
sá ra, mert a ma ga nyag a be vo nó a nyag ol da tá ban disz per gál va a
por lasz tás so rán meg fe le lô rend szert ké pez.

524. Mik ro kap szu lák nál a ha tó a nyag-fel sza ba du lás tech no ló gi ai mód -
sze rek kel be fo lyá sol ha tó, mert a szem cse mé ret, a mag és fal anyag
ará nya, tí pu sa dön tô en be fo lyá sol ja a bi o far má ci ai tu laj don sá got.

525. A li po szó mák elô ál lí tá sá hoz fosz fo li pi dek re van szük ség, mert
ezek vi zes kö zeg ben több ré te gû la mel lá kat tud nak ké pez ni.
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526. A li po szó mák ban zárt far ma kon nal igen ked ve zô te rá pi ás ha tás ér -
he tô el, mert a li po szó mák egyes cél szer vek ben – máj, lép – fel dú -
sul nak.

527. A ter mo la bi lis rend sze rek ste ri le zé sé hez elô nyös az io ni zá ló su -
gár zá sos vagy a gázs te ri le zést hasz nál ni, mert ezek nél az el já rá -
sok nál szo ba hô mér sék le tû ma rad hat a rend szer.

528. A szá raz hô vel, va la mint a gôz zel tör té nô ste ri le zés idô igé nye azo -
nos, mert mind két mód szer nél a bak té ri u mok ve ge ta tív for má i nak
el pusz tí tá sa a ne he zebb fel adat.

529. A szusz pen zi ós kú pok elô ál lí tá sá nál a pré se lé ses mód szer se gít sé -
gé vel könnyû ho mo gén ter mé ket elô ál lí ta ni, mert az alap anya got
nem kell meg ol vasz ta ni.

530. Az in jek ci ós am pul lák ult ra han gos tisz tí tá sa ala pos, gyors és kor -
sze rû mód szer, mert a be ren de zés ben al kal ma zott inf ra vö rös su ga -
rak tisz tí tó  ha tá sa igen nagy mér vû.

531. Az in jek ci ós am pul lák fe lü let ne me sí té sét leggyak rab ban szi li ko -
ne mul zi ó val vég zik, mert így biz to sít ha tó az üveg al ká li le adá sá -
nak csök ken té se, va la mint az ol dat ma ra dék ta lan ki szí vá sa.

532. A sze mé sze ti ké szít mé nyek al kal ma zá sá nál a könny fo lya dék, a
csar nok víz össze té te le, va la mint a sza ru hár tya ál la po ta dön tô té -
nye zô, mert a gyógy szer for ma bi o ló gi ai ér té ke sít he tô sé ge ezek kö -
ze gé ben (kom part ment je i ben) dôl el.

533. A szem csep pek pH-ja a ki fej ten dô te rá pi ás ha tás szem pont já ból is
igen lé nye ges mo men tum, mert pl. a pi lo kar pi ni um-klo rid vi zes
ol da tá nak kém ha tá sát 4,0-ról 6,5-re puf fe rol va a ha tás kb. 8-szor
na gyobb lesz.
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534. Ar ra kell tö re ked ni, hogy a szem csep pek a könny fo lya dék kal izo -
tó ni á san ké szül je nek, mert az el té rô to ni ci tá sú ol da tok fáj dal mat
okoz nak.

535. A szem csep pek kém ha tá sá nak be ál lí tá sá nál leg több ször az eu hid -
ri á ra le het tö re ked ni, mert a tech no ló gi ai és a fi zi o ló gi ás kö ve tel -
mé nyek össze egyez te té se nem min dig te szi le he tô vé a pH = 7,4-re
va ló be ál lí tást.

536. A „mû könny” össze té te lé ben tar tó sí tó szer, visz ko zi tást nö ve lô
anyag és gyen ge sav sze re pel, mert a ké szít mé nyek eny hén sa vas
jel le gé vel kell szi mu lál ni a nor mál fi zi o ló gi ai vi szo nyo kat.

537. A szem csep pek ké szí té sé hez kö zöm bös gáz és an ti o xi dáns nem
hasz nál ha tó fel, mert az oxi da tív bom lás a he lyes tech no ló gi á val
min den eset ben el ke rül he tô.

538. Az ezüst-pro te i ná tot tar tal ma zó szem csepp nem izo to ni zál ha tó,
mert az ezüs ti o nok a kony ha só val in kom pa ti bi li sek.

539. Szem csep pek nél a mid ri a ti ku mok al kal ma zá sa gla u co má ban
kont ra in di kált, mert hasz ná la tuk gá tol ja a csar nok víz le fo lyá sát.

540. Li o fi li zá lás nál a le fa gyasz tás mód ja és se bes sé ge dön tô en be fo lyá -
sol ja a min ták mi nô sé gét, mert a sok kris tály góc ból ál ló min tá ból
egyen le te sebb és gyor sabb a szub li má ció.

541. A li o fi li zá lás pri mer szub li má ci ós sza ka szá ban a min ták in ten zív
fû té sé rôl kell gon dos kod ni, mert az erôs pá rol gás kö vet kez té ben
túl sá go san le hûl ne az anyag.
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542. Az orr csep pek meg fe le lô ol dó sze re a Sol vens vis co sa, mert ez zel
biz to sít ha tó a jó bi o ad hé zió.

543. A fü lé szet ben hasz nált ké szít mé nyek  hôstabilitását cél sze rû meg -
vizs gál ni hôs ta bi li tá su kat, mert eze ket gyak ran test hô mér sék let re
me le gít ve hasz nál ják fel.

544. A la mi nar air flow rend szer mû kö dé se csök ken ti a gyár tás kö zi ter -
mék mik ro or ga niz mus szá mát, mert a fer tôt le ní tô le mo sás bak te -
ri cid ha tá sú.

545. A la mi nar air flow rend sze rek ben memb rán szû rôk kel tör té nik a
me cha ni kai szennye zé sek és a mik ro or ga niz mu sok le vá lasz tá sa,
mert a szûrt és la mi ná ri san áram ló le ve gô vel meg fe le lô lég tisz ta -
ság biz to sít ha tó.

546. Az in fú zi ók, in jek ci ók gyár tá sá nál spe ci á lis anyag ból ké szült,
meg fe le lô en zá ró dó ste ri li zált öl tö zé ket kell hasz nál ni, mert a sze -
mé lyi hi gi é né a pa ren te ra lis ké szít mé nyek kel szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek egyik alap ve tô fel té te le.

547. Az össze tett rend sze rû memb rán szû rôk ki fej lesz té sé vel a lap -
memb rá nok nál je lent ke zô szû rô hi bát kí ván ták ki kü szö böl ni, mert
a me ga dott nál na gyobb pó rus nagy ság vesz élyez te ti a ste ril szû rés
ha tá sos sá gát.

548. A memb rán szû rôk el vá lasz tá si ef fek tu sa az össze tett szû rô ha tá son
alap szik, mert elekt rosz ta ti kus tu laj don sá guk nál fog va ta szít ják a
fi nom, le be gô ré szecs ké ket.

549. A for dí tott oz mó zis sal tisz tí tott (RO) víz az anor ga ni ku mok ki szû -
ré sén kí vül a szer ves anya gok tól is nagy mér ték ben men tes, mert a
185 és 254 nm-es  hul lám hosszon az UV fo to o xi dá ció igen ala -
csony szer ve sa nyag szin tet ered mé nyez.
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550. A for dí tott oz mó zis sal el ér he tô víz tisz tí tás már 50–60 °C-on el vé -
gez he tô, mert a be é pí tett szû rôk ha tá sos sá ga csak 30 °C-nál ma ga -
sabb hô fo kon ér vé nye sül het.

551. A  for dí tott oz mó zis se gít sé gé vel biz to sít ha tó a víz ion men tes sé ge
az igen ala csony szer ve sa nyag-tar tal ma, sôt pi ro gén men te sít he tô
is, mert az RO ké szü lék ben el he lye zett spe ci á lis szû rôk ön ma guk -
ban az összes tisz ta sá gi igé nye ket ké pe sek ki elé gí te ni.

552. Az au tok lá vo zá si in di ká to rok kö zül a Ba cil lus ste a rot her mop hi lus
spó rá i val  töl tött mû anyag csö vek igen pon to san in for mál nak a be -
ren de zés mû kö dé sé rôl, mert az in di ká tor a fo lyé kony táp ta lajt is
tar tal maz za.

553. Az au tok lá vo zá si in di ká to rok kal meg áll apít ha tó a be ren de zés he -
lyes mû kö dé se, így fel es le ges sé vál nak a ste ri li tás vizs gá la tok,
mert az in di ká to rok mû kö dé se ki zá ró lag a mik ro or ga niz mu sok el -
ölé sén alap szik.

554. Az ef fer vesz cens tab let ták elô ál lí tá sá hoz két, kü lön bö zô kém ha -
tás sal ol dó dó se géd anyag fel hasz ná lá sa szük sé ges, mert a tab let ták
meg fe le lô íz kor rek ci ó ját csak a meg fe le lô puf fer ha tás sal le het el ér -
ni.

555. A rág ótab let ták re cep tú rá já ban éde sí tô, kü lön fé le íz ja ví tó, szí ne zô
és il lat anya go kat is fel hasz nál nak, mert ezek je len tô sen meg -
könnyí tik a ha tó a nyag(ok) fel sza ba du lá sát. 

556. A xan tá nol dat sok ol da lú an hasz nál ha tó fel a gyógy szer-tech no ló -
gi á ban, mert kons tans visz ko zi tá si ér té ke, pH, va la mint hô ál lan -
dó sá ga mi att, kré mek, ke nô csök szusz pen zi ók, emul zi ók sta bi li zá -
to ra ként is igen be vált.
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557. A xant án se géd anyag a víz be szór va dif fú zi ó val ol dó dik, mert a bi -
o po li sza cha rid ol dé kony sá gát a me le gí tés és a pH vál toz ta tás csak
kis mér ték ben be fo lyá sol ja.

558. A kor sze rû for dí tott oz mó zi sos ké szü lé kek (RO ké szü lé kek) tisz tí -
tó ké pes sé ge  össze tett ha tá son alap szik, mert a rend szer ben az oz -
mó zis, ad szorp ció és elekt ro di a lí zis ha tá sai is ki hasz nál ha tók.

559. A ste ril vi zes (esôz te tô) au tok lá vok ban cir ku lá ló víz zel jó hô e losz -
lást biz to sít va fût he tô és hût he tô a rend szer, mert a hô cse ré lô ki -
ik ta tá sá val köz vet le nül va ló sít ha tó meg a hô á ta dás.

560. A gyógy sze res ae ro szo lok haj tó anyag rend sze ré nek meg vá lasz tá sá -
nál csak a tech no ló gi ai szem pon to kat kell fi gye lem be ven ni, mert
a zárt rend sze rû túl nyo má sos ké szít mé nyek min den eset ben kör -
nye zet ba rá tok.
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2/6.
Szá mo lá si fel ada tok

561. Szá mít sa ki a mmol/l kon cent rá ció alap ján az aláb bi ol dat izo to ni -
zá lá sá hoz szük sé ges szor bit (Mr = 182,17) mennyi sé gét!

Cal ci um glu co ni cum 7,5 g Mr = 448,39
Ka li um chlo ra tum 1,5 g Mr = 74,55
Cal ci um chlo ra tum cryst. 0,90 g Mr = 219,08
Aqua des til la ta pro inj. ad 1500,0 ml

A szor bit szük sé ges mennyi sé ge:

A) 0,56 g
B) 6,55 g
C) 16,55 g
D) 65,45 g

562. Áll apít sa meg a fa gyás pont csök ke nés-szá mí tás se gít sé gé vel az
aláb bi össze té te lû ol dat izo to ni zá lá sá hoz szük sé ges NaCl mennyi -
sé gét (Mr = 58,44)!

At ro pi ni um sul fu ri cum 0,5 g Mr = 694,85
Morp hi ni um chlo ra tum 20,0 g Mr = 375,84
Aci dum chlo ra tum 0,1 n 10,0 g Mr = 36,47
Aqua des til la ta pro inj. ad 1000,0 ml

Ada tok a szá mo lás hoz:
ΔT 0,25° 0,3° 0,35°
NaCl g/100 ml 0,42 0,51 0,59

A) 2,21
B) 6,57
C) 4,41
D) 3,12
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563. Izo to ni zál ja gra fi ko nok se gít sé gé vel az aláb bi össze té te lû pa ren te -
ra lis ol da tot!

Li do ca i ni um chlo ra tum 2,4 g (0,80)
Iso ni a zi dum 4,0 g (0,60)
Glu co sum anhyd ri cum 3,2 g (0,75)
Aqua des til la ta pro inj. ad 400,0 ml

A szük sé ges mennyi ség:

A) 0,14 g
B) 1,4 g
C) 2,8 g
D) 8,2 g

564. Izo to ni zál ja gra fi ko nok se gít sé gé vel az aláb bi össze té te lû pa ren te -
ra lis ol da tot!

Co de i ni um phosp ho ri cum 8,0 g (0,80)
Cof fe i num natr. ben zo i cum 4,0 g (0,80)
Ep hed ri ni um chlo ra tum 4,0 g (0,80)
Aqua des til la ta pro inj. ad 1000,0 ml

A szük sé ges nát ri um-klo rid mennyi ség:

A) 6,0 g
B) 8,0 g
C) 9,6 g
D) 16,0 g
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565. Szá mít sa ki a fa gyás pont csök ke nés se gít sé gé vel, hogy az aláb bi
össze té te lû ol dat izo to ni zá lá sá hoz mennyi glu kóz ra van szük ség!

Nat ri um hydro gen car bo ni cum 0,65 g Mr = 84,01
Nat ri um ede ti cum 0,10 g Mr = 372,24
Aci dum lac ti cum 4,20 g Mr = 90,08
Aqua des til la ta pro inj. ad 1000,0 ml
Glu kóz Mr = 180,15

A szük sé ges mennyi ség:

A) 0,31 g
B) 3,07 g
C) 30,7 g

566. Szá mít sa ki a fa gyás pont csök ke nés se gít sé gé vel, hogy az aláb bi
össze té te lû ol dat izo to ni zá lá sá hoz mennyi glu kóz ra van szük ség!

Ka li um chlo ra tum 0,15 g Mr = 74,55
Cal ci um chlo ra tum 0,25 g Mr = 219,08
Nat ri um chlo ra tum 3,50 g Mr = 58,44
Mag ne si um chlo ra tum 0,50 g Mr = 203,30
Aqua des til la ta pro inj. ad 1500,0 ml
Glu kóz Mr = 180,15

A szük sé ges mennyi ség:

A) 0,052 g
B) 0,52 g
C) 5,27 g
D) 52,73 g
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567. Szá mít sa ki a NaCl ek vi va lens mód szer se gít sé gé vel az aláb bi
össze té te lû pa ren te ra lis ké szít mény izo to ni zá lá sá hoz szük sé ges
kony ha só mennyi sé gét!

Pro ca i ni um chlo ra tum 8,0 g L = 3,4 Mr = 272,77
Nat ri um di sul fu ro sum 0,2 g L = 4,2 Mr = 190,10
Aci dum chlo ra tum 0,1 n 1,6 g L = 3,4 Mr = 36,46
Aqua des til la ta pro inj. ad 400,0 ml

A szük sé ges mennyi ség:

A) 1,78 g
B) 7,18 g
C) 17,8 g

568. Szá mít sa ki a NaCl ek vi va lens mód szer se gít sé gé vel az aláb bi
össze té te lû pa ren te ra lis ké szít mény izo to ni zá lá sá hoz szük sé ges
kony ha só mennyi sé gét!

Ka li um chlo ra tum 0,10 g L = 3,4 Mr = 74,55
Cal ci um chlo ra tum 0,15 g L = 4,8 Mr = 219,08
Nat ri um lac ti cum sol 20% 8,00 g L = 3,4 Mr = 112,08
Aqua des til la ta pro inj. ad 600,0 ml

A szük sé ges mennyi ség:

A) 4,44 g
B) 0,44 g
C) 0,04 g
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569. Izo to ni zál ja glu kóz zal (Mr = 180,15) az aláb bi össze té te lû in fú zi ós
ol da tot!

Mag ne si um chlo ra tum 0,80 g Mr = 203,3
Ka li um chlo ra tum 0,60 g Mr = 74,55
Nat ri um chlo ra tum 2,20 g Mr = 58,44
Aqua des til la ta pro inj. ad 500,0 ml

A szá mo lást a mmol/l kon cent rá ció alap ján kell el vé gez nie.
A szük sé ges mennyi ség:

A) 0,014g
B) 0,14 g
C) 1,4 g
D) 14,0 g

570. Izo to ni zál ja NaCl-dal a mmol/l kon cent rá ció alap ján az aláb bi
össze té te lû in fú zi ós ké szít ményt!

Ka li um chlo ra tum 0,30 g Mr = 74,55
Cal ci um chlo ra tum 0,50 g Mr = 219,08
Glu co sum anhyd. 10,0 g Mr = 180,15
Aqua des til la ta pro inj. ad 500,0 ml
NaCl Mr = 58,44

A szük sé ges mennyi ség:

A) 0,24 g
B) 2,44 g
C) 24,4 g
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Megoldások

2/1. Egyszerû feleletválasztás

1. D
2. D
3. B
4. D
5. A
6. A
7. B
8. D
9. A

10. C
11. D
12. A
13. E
14. E
15. E
16. B
17. A
18. C
19. C
20. D
21. B
22. B
23. E
24. A
25. A
26. D
27. A
28. B
29. E
30. A
31. B
32. B
33. B
34. A

35. A
36. C
37. B
38. B
39. C
40. D
41. E
42. E
43. A
44. D
45. D
46. B
47. B
48. C
49. D
50. E
51. D
52. B
53. C
54. B
55. C
56. D
57. A
58. A
59. C
60. B
61. D
62. C
63. A
64. C
65. A
66. B
67. B
68. A

69. B
70. A
71. B
72. C
73. B
74. C
75. E
76. C
77. B
78. D
79. D
80. C
81. A
82. E
83. D
84. A
85. B
86. D
87. B
88. D
89. A
90. B
91. E
92. C
93. D
94. D
95. A
96. B
97. B
98. E
99. B

100. C
101. C
102. B

103. E
104. C
105. A
106. C
107. D
108. B
109. B
110. E
111. A
112. B
113. B
114. A
115. C
116. A
117. B
118. B
119. D
120. A
121. C
122. D
123. B
124. D
125. E
126. D
127. D
128. A
129. E
130. A
131. B
132. B
133. B
134. A
135. D
136. A
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137. C
138. B
139. A
140. B

141. D
142. A
143. D
144. C

145. D
146. C
147. D
148. A

149. C
150. D
151. E
152. D

2/2. Többszörös feleletválasztás 5-ös kulcs sze rint

153. B
154. D
155. A
156. D
157. C
158. D
159. B
160. D
161. D
162. B
163. B
164. E
165. B
166. A
167. D
168. E
169. D
170. C
171. D
172. D
173. D
174. D
175. E
176. D
177. D
178. E
179. D
180. D
181. E
182. E
183. E
184. D
185. E

186. D
187. D
188. D
189. C
190. C
191. D
192. E
193. E
194. D
195. C
196. D
197. E
198. D
199. C
200. E
201. C
202. D
203. D
204. E
205. D
206. C
207. E
208. D
209. C
210. E
211. B
212. D
213. E
214. D
215. D
216. D
217. C
218. D

219. E
220. D
221. C
222. D
223. C
224. E
225. D
226. C
227. D
228. C
229. A
230. D
231. C
232. C
233. D
234. D
235. E
236. C
237. D
238. D
239. C
240. D
241. C
242. D
243. C
244. C
245. C
246. D
247. C
248. E
249. C
250. D
251. D

252. D
253. C
254. E
255. C
256. C
257. C
258. C
259. E
260. D
261. D
262. C
263. D
264. E
265. C
266. C
267. D
268. C
269. D
270. D
271. C
272. D
273. D
274. E
275. E
276. C
277. C
278. D
279. D
280. C
281. E
282. B
283. C
284. C
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285. E
286. E
287. D
288. E
289. E
290. C
291. E
292. A
293. C
294. A
295. E
296. C
297. B
298. A
299. D
300. C

301. A
302. D
303. A
304. D
305. C
306. E
307. D
308. C
309. D
310. E
311. E
312. E
313. E
314. A
315. C
316. D

317. D
318. D
319. C
320. E
321. A
322. A
323. C
324. E
325. E
326. E
327. E
328. B
329. D
330. C
331. B
332. D

333. E
334. E
335. D
336. C
337. E
338. E
339. C
340. E
341. D
342. C
343. B
344. D
345. D

2/3. Asszociáció

346.1. C
346.2. D
346.3. B
346.4. G
346.5. E
346.6. A

347.1. C
347.2. F
347.3. E
347.4. D
347.5. B

348.1. A, B
348.2. A
348.3. C
348.4. C
348.5. B
348.6. A
348.7. A

349.1. A
349.2. B

349.3. D
349.4. G
349.5. H
349.6. B
349.7. D
349.8. C
349.9. B

349.10. C
349.11. H
349.12. B
349.13. E
349.14. C
349.15. F
349.16. D
349.17. A

350.1. A
350.2. D
350.3. B

351.1. C
351.2. D
351.3. B

352.1. B
352.2. A
352.3. D
352.4. C
352.5. B

353.1. D
353.2. E
353.3. C

354.1. C
354.2. D
354.3. A
354.4. E

355.1. B
355.2. A
355.3. F
355.4. C
355.5. D

356.1. A
356.2. A

356.3. B
356.4. D

357. B

358.1. C
358.2. D
358.3. E
358.4. E
358.5. B
358.6. F
358.7. C
358.8. B
358.9. B

358.10. D
358.11. A
358.12. A
358.13. D

359.1. D
359.2. A
359.3. C
359.4. B
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360.1. C
360.2. A
360.3. C
360.4. A
360.5. C
360.6. B
360.7. A

361.1. A
361.2. C
361.3. E
361.4. A
361.5. D
361.6. G
361.7. F

362.1. B
362.2. C
362.3. A

363.1. D
363.2. B
363.3. A
363.4. C
363.5. E

364.1. A
364.2. A
364.3. B
364.4. B
364.5. A

365.1. C
365.2. A
365.3. B
365.4. E
365.5. D

366.1. B
366.2. C
366.3. A
366.4. D

367.1. C
367.2. C
367.3. E
367.4. D
367.5. A

368.1. B
368.2. A
368.3. B
368.4. A
368.5. B

369.1. C
369.2. A
369.3. B
369.4. D

370.1. B
370.2. A
370.3. A
370.4. B
370.5. B
370.6. A
370.7. A
370.8. B
370.9. B

371.1. B
371.2. A
371.3. A
371.4. B
371.5. B
371.6. B
371.7. B
371.8. A

372.1. A
372.2. B
372.3. A
372.4. B
372.5. B
372.6. A
372.7. B

372.8. A
372.9. A
372.10. B

373.1. D
373.2. E
373.3. F
373.4. B
373.5. A
373.6. C

374.1. C
374.2. B
374.3. D
374.4. A
374.5. E
374.6. A

375.1. D
375.2. E
375.3. C
375.4. B
375.5. A
375.6. A, B

376.1. C
376.2. A
376.3. A
376.4. C
376.5. A, B, C
376.6. D

377.1. B
377.2. C
377.3. B
377.4. B
377.5. D
377.6. A
377.7. A

378.1. B
378.2. E
378.3. D

378.4. A

379.1. B
379.2. D
379.3. E
379.4. A
379.5. C
379.6. E

380.1. C
380.2. B
380.3. A
380.4. E
380.5. D

381.1. C
381.2. A
381.3. C
381.4. B
381.5. B
381.6. B

382.1. E
382.2. B
382.3. C
382.4. A
382.5. D

383.1. D
383.2. A
383.3. B
383.4. C

384.1. B
384.2. A
384.3. C
384.4. A
384.5. C
384.6. C

385.1. B
385.2. A
385.3. E



216

2. GYÓGY SZER-TECH NO LÓ GIA

385.4. C

386.1. C
386.2. B
386.3. D
386.4. A

387.1. A
387.2. B
387.3. B
387.4. A
387.5. A
387.6. B

388.1. E
388.2. D
388.3. A
388.4. F
388.5. C

389.1. F
389.2. C
389.3. A
389.4. B
389.5. D

390.1. D
390.2. E
390.3. A
390.4. C
390.5. F

391.1. B
391.2. D
391.3. C
391.4. A
391.5. F

392.1. A
392.2. C
392.3. E
392.4. E
392.5. D

392.6. D
392.7. F
392.8. F
392.9. A
392.10. B
392.11. A

393.1. B
393.2. D
393.3. C
393.4. A

394.1. E
394.2. F
394.3. D
394.4. B
394.5. C

395.1. D
395.2. D
395.3. F
395.4. E
395.5. F
395.6. F

396.1. A
396.2. A
396.3. B
396.4. B

397.1. B
397.2. B
397.3. B
397.4. C
397.5. A

398.1. C
398.2. B
398.3. B
398.4. E
398.5. D
398.6. D
398.7. A

399.1. B
399.2. E
399.3. A
399.4. D
399.5. C

400.1. B
400.2. C
400.3. E
400.4. A
400.5. F
400.6. D
400.7. G

401.1. F
401.2. E
401.3. D
401.4. C
401.5. B

402.1. A
402.2. A
402.3. A
402.4. B
402.5. A

403.1. A
403.2. C
403.3. C
403.4. B

404.1. C
404.2. B
404.3. D
404.4. B

405.1. A
405.2. B
405.3. B
405.4. A
405.5. B
405.6. B
405.7. B

405.8. B
405.9. A
405.10. B

406.1. C
406.2. B
406.3. A
406.4. B

407.1. B
407.2. B
407.3. B
407.4. A
407.5. A
407.6. A

408.1. H
408.2. H
408.3. H
408.4. E
408.5. E
408.6. E
408.7. G
408.8. B

409.1. D
409.2. E
409.3. C
409.4. B

410.1. C
410.2. F
410.3. A
410.4. B
410.5. G
410.6. D

411.1. C
411.2. D
411.3. E
411.4. A
411.5. F
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415. D
416. D
417. E
418. A
419. A
420. A
421. A
422. E
423. C
424. A
425. D
426. A
427. C
428. A
429. A
430. C
431. D
432. E
433. D
434. B
435. D
436. A
437. E
438. A
439. D
440. A
441. B
442. A
443. E
444. B
445. A
446. D
447. A
448. C

449. C
450. E
451. A
452. B
453. A
454. A
455. B
456. C
457. B
458. A
459. A
460. D
461. C
462. E
463. A
464. A
465. A
466. A
467. E
468. A
469. A
470. E
471. A
472. C
473. C
474. A
475. C
476. D
477. A
478. A
479. A
480. B
481. A
482. A

483. A
484. A
485. C
486. B
487. D
488. E
489. C
490. A
491. A
492. E
493. E
494. A
495. C
496. A
497. E
498. D
499. A
500. A
501. A
502. E
503. C
504. A
505. A
506. C
507. D
508. A
509. C
510. D
511. A
512. C
513. A
514. A
515. C
516. E

517. A
518. A
519. C
520. C
521. E
522. C
523. A
524. A
525. A
526. A
527. A
528. E
529. D
530. C
531. A
532. A
533. A
534. A
535. A
536. E
537. E
538. D
539. A
540. A
541. A
542. A
543. A
544. B
545. D
546. A
547. A
548. E
549. B
550. E

2/4.  Relációanalízis

412.1. D
412.2. C
412.3. E

412.4. B
412.5. F

413.1. C, D
413.2. A, B,  E
414.1. E

414.2. A
414.3. B
414.4. C
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551. C
552. B
553. E

554. C
555. C
556. A

557. D
558. A
559. C

560. E

2/5. Számolási feladatok

561. D
562. C
563. B

564. A
565. C
566. D

567. A
568. A
569. C

570. B



3. FE JE ZET

RE CEP TÚ RA – DÓ ZI SEL LE NÔR ZÉS



A kö vet ke zô fel ada tok meg ol dá sa so rán ki kell szá mol nia, hogy
mek ko ra a ren delt egy sze ri és a ren delt na pi adag. Eze ket az ada go kat
kell össze ha son lí ta ni a gyógy szer köny vi leg na gyobb egy sze ri és leg na -
gyobb na pi adag gal.

1. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Strychni nii nit ri ci

cgta tria (g 0,03)
Ep hed ri nii chlo ra ti

 cgta tri gin ta (g 0,30)
Cof fe i ni

gma unum et se mis (g 1,5)
Mas sae pi lu lae

qu an tum sa tis
ut f.l.a. pi lu lae N° ti gin ta (XXX)
D.S.: Na pon ta 2-3-szor 1 pi lu lát be ven ni.

A sztrich ni ni um-nit rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 5 mg
leg na gyobb na pi  adag ja: 10 mg

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich ni ni um-nit rát ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich ni ni um-nit rát ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
E) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
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2. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Strychni nii nit ri ci

cgta no vem (g 0,09)
Ep hed ri nii chlo ra ti

cgta tri gin ta (g 0,30)
Cof fe i ni

gma unum et se mis (g 1,5)
Mas sae pi lu lae

qu an tum sa tis
ut f.l.a.pi lu lae N° tri gin ta (XXX)
D.S.: Na pon ta 3-4-szer 1 pi lu lát be ven ni.

A sztrich ni ni um-nit rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 5 mg
leg na gyobb na pi  adag ja: 10 mg

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich ni ni um-nit rát ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich ni ni um-nit rát ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
E) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
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3. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Tinc tu rae strychni
Cof fe i ni nat rii ben zo i ci

aa gram ma ta duo (aa g 2,0)
Ni ce ta mi di

gram ma ta de cem (g 10,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta vi gin ti (ad g 20,0)
M.D.S.: Na pon ta 4-5-ször 20–30 csep pet 1/2 po hár víz ben ét ke zés 
köz ben be ven ni.

A ké szít mény 1 g-ja 20 nor mál csepp.
A sztrich nosz tink tú ra

leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1,0 g
leg na gyobb na pi adag ja: 3,0 g

A ni ke ta mid leg na gyobb
egy sze ri adag ja: 500 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 2,0 g

3.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada -
got?

A) sztrich nosz tink tú ra
B) ni ke ta mid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

3.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich nosz tink tú ra ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich nosz tink tú ra ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert a ni ke ta mid ren delt egy sze ri adag ja na gyobb,

mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
E) Nem ad ha tó ki, mert a ni ke ta mid ren delt na pi adag ja na gyobb, mint

a leg na gyobb na pi adag.
F) Nem ad ha tó ki, mert ni ke ta mid ból mind a ren delt egy sze ri, mind a

ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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4. Ki ad ha tó-e 9 hó na pos gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe no bar bi ta li nat ri ci

cen tig ram ma ta de cem (g 0,10)
Ami nop he na zo ni

cen tig ram ma ta no na gin ta (g 0,90)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° sex (VI)
S.:  Láz ese tén fél kú pot a vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel jebb 4-
szer.

A fe no bar bi tál-nát ri um
leg na gyobb egy sze ri adag ja

3 hó nap: 100 mg
1 év: 120 mg

leg na gyobb na pi adag ja
3 hó nap: 200 mg
1 év: 240 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb,

mint a leg na gyobb egy sze ri adag. 
C) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb,

mint a leg na gyobb na pi adag.
D) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri adag,

mind a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag. 
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5. Ki ad ha tó-e 9 hó na pos gyer mek szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe no bar bi ta li nat ri ci

gram ma unum (g 1,0)
Ami nop he na zo ni

cen tig ram ma ta no na gin ta (g 0,90)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° sex (VI)
S.: Láz ese tén 1/2 kú pot a vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel jebb 4-
szer.

A fe no bar bi tál-nát ri um
leg na gyobb egy sze ri adag ja

3 hó nap: 100 mg
1 év: 120 mg

leg na gyobb na pi adag ja
3 hó nap: 200 mg
1 év: 240 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb,

mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb,

mint a leg na gyobb na pi adag.
D) A ké szít mény nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a

ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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6. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Co de i nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
Aci di acetyl sa licy li ci
Phe na ce ti ni

aa gta tria (aa g 3,0)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° sex (VI)
S.: Fáj da lom ese tén 1 kú pot a vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel jebb
3-szor.

A ko de i ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja:   300 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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7. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Co de i nii phosp ho ri ci

cen tig ram ma ta qu in de cim (g 0,15)
Phe no bar bi ta li nat ri ci

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Cof fe i ni nat rii ben zo i ci

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
No ra mi nop he na zo ni nat rii mesy li ci

gram ma unum et se mis (g 1,5)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f. l. a. sup po si to ria N° tres (III)
S.: Fáj da lom ese tén 1 kú pot a vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel jebb
3-szor.

A ko de i ni um-fosz fát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A fe no bar bi tál-nát ri um
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 300 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 600 mg

7.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?   

A) fe no bar bi tál-nát ri um
B) ko de i ni um-fosz fát
C) mind ket tô 
D) egyik sem

7.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-fosz fát ren delt egy sze ri adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-fosz fát ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert a fe no bar bi tál-nát ri um ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
E) Nem ad ha tó ki, mert a fe no bar bi tál-nát ri um ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
F) Nem ad ha tó ki, mert mind két ha tó a nyag ren delt adag jai na gyob bak,

mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada gok.

226

3. RE CEP TÚ RA – DÓ ZI SEL LE NÔR ZÉS



8. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Co de i nii phosp ho ri ci

gram ma unum et se mis (g 1,5)
Cof fe i ni

gram ma ta tria (g 3,0)
Cal cii car bo ni ci

gta qu in que (g 5,0)
Aci di acetyl sa licy li ci

gram ma ta du o de cim (g 12,0)
M.f. pul vis. Di vi de in do ses ae qu a les N° tri gin ta (XXX)
S.: Fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 5-ször.

A ko de i ni um-fosz fát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.  
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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9. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Co de i nii phosp ho ri ci

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Bar bi ta li nat ri ci

gram ma ta tria (g 3,0)
Ami nop he na zo ni

gram ma ta sex (g 6,0)
M.f. pulv. Div. in do ses ae qu a les N° vi gin ti (XX)
S.: Fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 6-szor.

A ko de i ni um-fosz fát
leg na gyobb egy szei adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A bar bi tál-nát ri um
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 750 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 1,5 g

9.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?  

A) ko de i n ium-fosz fát
B) bar bi tál-nát ri um
C) mind ket tô 
D) egyik sem

9.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-fosz fát ren delt egy sze ri adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ko de i ni um-fosz fát ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert a bar bi tál-nát ri um ren delt egy sze ri adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
E) Nem ad ha tó ki, mert a bar bi tál-nát ri um ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
F) Nem ad ha tó ki, mert mind két ha tó a nyag ren delt adag ja meg ha lad ja

a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada got.
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10. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Aethyl morp hi nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
Cof fe i ni

cen tig ram ma ta oc to gin ta (g 0,80)
Phe na ce ti ni
Aci di acetyl sa licy li ci

aa gram ma ta no vem (aa g 9,0)
M.F. pulv. Di vi de  in do ses ae qu a les N° qu in de cim (XV)
S.: Fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 5-ször.

Az etil-mor fi ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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11. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Methyl ho mat ro pi nii bro ma ti

cen tig ram ma ta duo et se mis (g 0,025)
Aethyl morp hi nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Di lu en di ben zal dehy di

gram ma unum (g 1,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta de cem (ad g 10,0)
M.D.S.: Es tén ként 50 csep pet ke vés víz ben be ven ni.
1 g ké szít mény 24 nor mál csepp.

A me til-ho mat ro pi ni um-bro mid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 10 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 30 mg 

Az etil-mor fi ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

11.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag jai lé pik túl a leg na gyobb adago kat?

A) me til-ho mat ro pi ni um-bro mid
B) etil-mor fi ni um-klo rid
C) mind ket tô
D) egyik sem

11.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a me til-ho mat ro pi ni um-bro mid ren delt na pi

adag ja na gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert az etil-mor fi ni um-klo rid ren delt na pi adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind két ha tó a nyag ren delt adag ja na gyobb,

mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb na pi ada gok.
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12. Ki ad ha tó-e 14 éves be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Co de i nii phosp ho ri ci

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Di lu en di ment hae

gram ma unum (g 1,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma a ta de cem (ad g 10,0)
M.D.S.: Na pon ta 5-ször 30 csep pet ke vés víz ben be ven ni.
1 g ké szít mény 35 nor mál csepp.

A ko de i ni um-fosz fát
leg na gyobb egy sze ri adag ja

12 év 60 mg
15 év 80 mg

leg na gyobb na pi adag ja:
12 év 180 mg
15 év 240 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag meg ha lad ja a leg na gyobb gyógy szer köny vi ada go kat.
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13. Ki ad ha tó-e 70 éves be teg nek az aláb bi ké szít mény? 

Rp.
Aethyl morp hi nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta qu ad ra gin ta (g 0,40)
Di lu en di ben zal dehy di

gram ma unum (g 1,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta de cem (ad g 10,0)
M.D.S.:Na pon ta 4-5-ször 15–20 csep pet ke vés víz ben be ven ni.
1 g ké szít mény 25 nor mál csepp.

Az etil-mor fi ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a na pi adag na -

gyobb, mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada gok. 
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14. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény fel nôtt be teg ré szé re?

Rp.
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

gram ma unum et se mis (g 1,5)
The ophyl li ni

gram ma ta tria (g 3,0)
Phe na zo ni
Lac to si

aa gram ma ta no vem (aa g 9,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° tri gin ta (XXX)
S.: Ro ham kö ze le dé se ese tén 1 port, na pon ta leg fel jebb 5 egész port

be ven ni.

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a na pi adag na -

gyobb, mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada gok.
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15. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény fel nôtt be teg ré szé re?

Rp.
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

gram ma ta tria (g 3,0)
The ophyl li ni

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Phe na zo ni
Lac to si

aa gram ma ta no vem (aa g 9,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° tri gin ta (XXX)
S.: Ro ham kö ze le dé se ese tén 1 port, na pon ta leg fel jebb 6 egész port

be ven ni.

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada gok.
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16. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
At ro pi nii sul fu ri ci

mil lig ram ma ta sex (g 0,006)
Ep hed ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta oc to gin ta (g 0,80)
Cof fe i ni

gram ma unum (g 1,0)
Phe na zo ni
Lac to si

aa gram ma ta qu at tu or (aa g 4,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° vi gin ti (XX)
S.: Ro ham kö ze le dé se ese tén 1 port, na pon ta leg fel jebb 5 egész port

be ven ni.

Az at ro pi ni um-szul fát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 3 mg

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

16.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) at ro pi ni um-szul fát
B) efed ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

16.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) A ké szít mény nem ad ha tó ki.
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17. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

gram ma unum et se mis (g 1,5)
The ophyl li ni
Ami nop he na zo ni

gram ma ta tria (g 3,0)
Sac cha ro si

gram ma ta de cem (g 10,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° tri gin ta (XXX)
S.: Ro ham kö ze le dé se ese tén 1 port, na pon ta leg fel jebb 3 egész port

be ven ni.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem adha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a gyógy szer köny vi leg na gyobb ada gok.

18. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Bar bi ta li

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Phe na zo ni
The ophyl li ni

aa gram ma ta duo (aa g 2,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° de cem (X)
S.: Sú lyo sabb ne héz lég zés kez de tén 1 port be ven ni. 

Le he tô leg es te cél sze rû be ven ni, nap köz ben nem! 

A bar bi tál
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 750 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 1,5 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.



19. Ki ad ha tó-e 4 éves gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp. Ep hed ri nii chlo ra ti
gram ma ta duo (g 2,0)

Pa pa ve ri nii chlo ra ti
gram ma se mis (g 0,5)

The ophyl li ni
gram ma unum (g 1,0)

Mas sae pi lu lae
qu an tum sa tis

ut f.l.a. pi lu lae N° qu in qu a gin ta (L)
S.: na pon ta 3-szor 1 pi lu lát be ad ni.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

3 év 25 mg
6 év 25 mg

leg na gyobb na pi adag ja
3 év 50 mg
6 év 70 mg

A pa pa ve ri ni um klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

3 év 50 mg
6 év 80 mg

leg na gyobb na pi adag ja
3 év 160 mg
6 év 240 mg

19.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) efed ri ni um-klo rid
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

19.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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20. Ki ad ha tó-e 10 éves gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta de cem (g 0,10)
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

gram ma unum (g 1,0)
The ophyl li ni

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° de cem (X)
S.: Na pon ta 3-szor 1 kú pot a vég bél be he lyez ni.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

9 év 30 mg
12 év 50 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 100 mg

12 év 150 mg
A pa pa ve ri ni um-klo rid

leg na gyobb egy sze ri adag ja
9 év 100 mg

12 év 120 mg
leg na gyobb na pi adag ja

9 év 300 mg
12 év 360 mg

20.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) efed ri ni um-klo rid
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô
D) egyik sem

20.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a pa pa ve ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
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21. Ki ad ha tó-e 10 éves gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

gram ma ta duo (g 2,0)
The ophyl li ni
Ami nop he na zo ni

aa cen tig ram ma ta tri gin ta (aa g 0,30)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° de cem (X)
S.: Na pon ta 3-szor 1 kú pot a vég bél be he lyez ni.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

9 év 30 mg
12 év 50 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 100 mg

12 év 150 mg
A pa pa ve ri ni um-klo rid

leg na gyobb egy sze ri adag ja
9 év 100 mg

12 év 120 mg
leg na gyobb na pi adag ja

9 év 300 mg
12 év 360 mg

21.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) efed ri ni um-klo rid
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

21.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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22. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe no bar bi ta li nat ri ci

gram ma unum (g 1,0)
Tinc tu rae bel la don nae

gram ma ta de cem (g 10,0)
Tinc tu rae va le ri a nae al co ho li cae

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
Aet he ro lei ment hae pi pe ri tae

gut tas qu in que (gtt. V)
M.f. so lu tio
D.S.: Na pon ta 3-szor 30 csep pet ke vés víz ben be ven ni.
1 g ké szít mény 60 nor mál csepp.

A  fe no bar bi tál-nát ri um
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 300 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 600 mg

A bel la don na-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1,0 g
leg na gyobb na pi adag ja: 3,0 g

22.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) fe no bar bi tál-nát ri um
B) bel la don na tink tú ra
C) mind ket tô 
D) egyik sem

22.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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23. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ext rac ti bel la don nae sic ci

cen tig ram ma ta qu ad ra gin ta (g 0,40)
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta se xa gin ta (g 0,60)
No ra mi nop he na zo ni nat rii mesy li ci

gram ma ta tria (g 3,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° qu in que (V)
S.: Gör csös fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 3-
szor.

A szá raz bel la don na-ki vo nat
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg 

23.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) szá raz bel la don na-ki vo nat
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

23.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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24. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ext rac ti bel la don nae sic ci

cen tig ram ma ta qu ad ra gin ta (g 0,40)
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta se xa gin ta (g 0,60)
No ra mi nop he na zo ni nat rii mesy li ci

gram ma ta tria (g 3,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° qu in que (V)
S.: Gör csös fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 5-
ször.

A szá raz bel la don na-ki vo nat
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg 

24.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) szá raz bel la don na-ki vo nat
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

24.2 Ez zel az uta sí tás sal ki ad ha tó-e a ké szít mény?

A) igen
B) nem
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25. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Methyl ho mat ro pi nii bro ma ti

cen tig ram ma ta sex (g 0,06)
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

gram ma se mis (g 0,50)
Aci di acetyl sa licy li ci
Phe na ce ti ni

aa gram ma ta duo (aa g 2,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° qu in que (V)
S.: Gör csös fáj da lom ese tén 1 port be ven ni, na pon ta leg fel jebb 3

egész port be ven ni.

A me til-ho mat ro pi ni um-bro mid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 10 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 30 mg

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg

25.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) me til-ho mat ro pi ni um-bro mid
B) pa pa ve ri ni um-klo rid
C) mind ket tô 
D) egyik sem

25.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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26. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Pa pa ve ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta qu in qu a gin ta (g 0,50)
Aci di ni co ti ni ci

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
The ophyl li ni

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Mas sae pi lu lae

qu an tum sa tis
ut f.l.a pi lu lae N° qu in qu a gin ta (L)
S.: Na pon ta 3-szor 1 pi lu lát be ven ni.

A pa pa ve ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 250 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 500 mg

A ni ko tin sav
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 500 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 2,0 g

26.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) pa pa ve ri ni um-klo rid
B) ni ko tin sav
C) mind ket tô 
D) egyik sem

26.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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27. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Li do ca i ni

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Extr. bel la don nae sic ci

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
Cof fe i ni nat rii ben zo i ci

gram ma unum (g 1,0)
Chlor bu ta no li

gram ma ta duo (g 2,0)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut f.l.a. sup po si to ria N° qu in que (V)
S.: Hány in ger ese tén 1 kú pot a vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel -

jebb 5-ször.

A szá raz bel la don na-ki vo nat
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A klór-bu ta nol
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 500 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 1,5 g

27.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) szá raz bel la don na-ki vo nat
B) klór-bu ta nol
C) mind ket tô 
D) egyik sem

27.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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28. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Pul ve ris opii et ipe ca cu an hae

gram ma ta tria (g 3,0)
Bis mut hi sub gal li ci

gram ma ta qu in que (g 5,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° de cem (X)
S.: Na pon ta 3-szor 1 port üres gyo mor ra be ven ni.

Az ipe ka ku á nás ópi um por
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1,5 g
leg na gyobb na pi adag ja: 5,0 g 

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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29. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

gram ma se mis (g 0,50)
Li do ca i ni

 cen tig ram ma ta oc to gin ta (g 0,80)
Bis mut hi sub gal li ci
Zin ci oxy da ti
Bal sa mi pe ru vi a ni

aa gram ma unum (aa g 1,0)
Olei ri ci ni

cen tig ram ma ta qu ad ra gin ta (g 0,40)
Ve hi cu li

qu an tum sa tis
ut fi ant sup po si to ria N° de cem (X)
S.: 1 kú pot vég bél be he lyez ni, na pon ta leg fel jebb 2-szer.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D)   Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.

247

3. RE CEP TÚ RA – DÓ ZI SEL LE NÔR ZÉS



30. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe nolpht ha le i ni

gram ma ta tria (g 3,0)
Ext rac ti strychni sic ci

cen tig ram ma ta tri gin ta (g 0,30)
Ext rac ti aloës sic ci

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Extr. bel la don nae sic ci

cen tig ram ma ta se xa gin ta (g 0,60)
Li qu i ri ti ae rhi zo mae et ra di cis pul ve ris

gram ma ta tria (g 3,0)
ut f. l. a. pi lu lae N° tri gin ta (XXX)
S.: Es te le fek vés elôtt 1-2 pi lu lát be ven ni.

Az extr. bel la don. sicc.
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

Az extr. strychni sicc.
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 100 mg

30.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got? 

A) extr. bel la don nae sicc.
B) extr. strychni sicc.
C) mind ket tô 
D) egyik sem

30.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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31. Ki ad ha tó-e 7 éves gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Chlo ralhyd ra ti

gram ma ta duo (g 2,0)
Mu ci la gi nis hydrox ya ethyl cel lu lo si

gram ma ta tri gin ta (g 30,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta oc to gin ta (ad g 80,0)
M.f. sol.
D.S.: Gyer mek nek az egész mennyi sé get egy szer re lan gyo san csô ré -
nek.

A klo rál hid rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja:

6 év 650 mg
9 év 750 mg

leg na gyobb na pi adag ja:
6 év 1,25 g
9 év 1,50 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.  
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint leg na gyobb

na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a na pi adag na -

gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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32. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ext rac ti bel la don nae sic ci
Tinc tu rae aro ma ti cae

aa gram ma se mis (aa g 0,50)
Ext rac ti li qu ri ti ae flu i di

gram ma ta qu at tu or (g 4,0)
Chlo ralhyd ra ti
Ka lii bro ma ti

aa gram ma ta de cem (aa g 10,0)
Di lu en di ment hae

gram ma ta tria (g 3,0)
Aqu ae des til la tae

gram ma ta vi gin ti sep tem (g 27,0)
Si ru pi au ran tii

ad gram ma ta cen tum  (ad g 100,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor, 15–30 ml-nyit ke vés víz zel hí gít va be ven ni.

Fi gye lem! A ké szít mény tö mény vi zes ol dat, sû rû sé ge 1,3-nak ve -
en dô.

A szá raz bel la don na-ki vo nat
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 100 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 300 mg

A klo rál-hid rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 3,0 g
leg na gyobb na pi adag ja: 6,0 g

32.1. Mennyit ren delt az or vos szá raz bel la don na-ki vo nat ból egy sze ri adag ként?

A) 75 mg
B) 150 mg
C) 97,5 mg
D) 195 mg

32.2. Mennyi az or vos ál tal ren delt na pi adag szá raz bel la don na-ki vo nat ból?

A) 585 mg
B) 450 mg
C) 292,5 mg
D) 225 mg

32.3. Mennyi az or vos ál tal ren delt egy sze ri adag klo rál-hid rát ból?

A) 1,95 g
B) 1,50 g
C) 3,90 g
D) 3,00 g



32.4. Mennyi az or vos ál tal ren delt na pi adag klo rál-hid rát ból?

A) 9,00 g
B) 11,70 g
C) 4,50 g
D) 5,85 g

32.5. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.

33. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Tinct. strychni

gram ma ta duo (g 2,0)
Tinct. va le ri a nae al co ho li cae

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Ka lii bro ma ti
Nat rii bro ma ti

aa gram ma ta qu in que (aa g 5,0)
Si ru pi simp li cis

gram ma ta cen tum (g 100,0)
So lu ti o nis con ser van tis

gram ma unum (g 1,0)
Di lu en di aro ma ti cae

ad gram ma ta du cen ta (ad g 200,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 15–30 ml-nyit ét ke zés után be ven ni.

A sztrich nosz-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1,0 g
leg na gyobb na pi adag ja: 3,0 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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34. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Tinc tu rae strychni

gram ma ta qu at tu or (g 4,0)
Tinc tu rae va le ri a nae al co ho li cae 

gram ma ta qu in que (g 5,0)
Ka lii bro ma ti
Nat rii bro ma ti

aa gram ma ta qu i nue (aa g 5,0)
Si ru pi simp li cis

gram ma ta cen tum (g 100,0)
Di lu en di aro ma ti ci

gram ma ta qu in que (g 5,0)
So lu ti o nis con ser van tis

gram ma unum (g 1,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta du cen ta (ad g 200,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 15–30 ml-nyit ét ke zés után be ven ni.

A sztrich nosz-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 1,0 g
leg na gyobb na pi adag ja: 3,0 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich nosz-tink tú ra ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a sztrich nosz-tink tú ra ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a na pi adag na -

gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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35. Ki ad ha tó-e 11 éves gyer mek szá má ra az aláb bi ké szít mény? 

Rp.
Tinc tu rae strychni

gram ma ta tria (g 3,0)
Ka lii bro ma ti

gram ma ta de cem (g 10,0)
Di nat rii hydro genp hosp ho ri ci

gram ma ta qu in de cim (g 15,0)
Aqu ae des til la tae

gram ma ta qu in qu a gin ta (g 50,0)
So lu ti o nis con ser van tis

gram ma ta duo (g 2,0)
Si ru pi au ran tii

ad gram ma ta du cen ta et qu in qu a gin ta (g 250,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 10 ml-nyit ke vés víz zel hí gít va be ven ni. Fi -
gye lem! A ké szít mény tö mény ol dat, sû rû sé ge 1,3-nek ve en dô.

A sztrich nosz-tink tú ra
leg na gyobb egy szeri adag ja: 

9 év 330 mg
12 év 430 mg

leg na gyobb na pi adag ja:
9 év 960 mg

12 év 1,3 g

35.1. Mennyi a ren delt egy sze ri adag a sztrich nosz- tink tú rá ból?

A) 60 mg
B) 78 mg
C) 120 mg
D) 156 mg
E) 398 mg

35.2. Mennyi a ren delt na pi adag a sztrich nosz-tink tú rá ból?

A) 1,194 g
B) 0,468 g
C) 0,360 g
D) 0,234 g
E) 0,180 g

35.3. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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36. Ki ad ha tó-e 2 éves gyer mek szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Chlo ralhyd ra ti

gram ma ta tria (g 3,0)
Cal cii bro ma ti

gram ma ta tria (g 3,0)
Si ru pi li qu i ri ti ae

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
Muc. hydrox ya ethyl cel lu lo si

gram ma ta tri gin ta (g 30,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta cen tum (ad g 100,0)
M.D.S.: 2 órán ként 5 ml-nyit két sze re sé re hí gít va be ad ni.

A klo rál-hid rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja

1 év   350 mg
3 év   500 mg

leg na gyobb na pi adag ja 
1 év  750 mg
3 év  1,0 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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37. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe no bar bi ta li

gram ma unum (g 1,0)
He xo bar bi ta li

gram ma ta tria (g 3,0)
Lac to si

gram ma ta duo (g 2,0)
M.f. pulv. Di vi de in do ses ae qu a les N° vi gin ti (XX)
S.: Es te le fek vés elôtt fél órá val 1 port be ven ni.

A fe no bar bi tál
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 0,30 g
leg na gyobb na pi adag ja: 0,60 g

A he xo bar bi tál
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 0,50 g
leg na gyobb na pi adag ja: 0,75 g

37.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) fe no bar bi tál
B) he xo bar bi tál
C) mind ket tô
D) egyik sem

37.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a fe no bar bi tál ren delt adag ja túl lé pi a leg na -

gyobb ada got.
C) Nem ad ha tó ki, mert a he xo bar bi tál ren delt adag ja túl lé pi a leg na -

gyobb ada got.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind két ha tó a nyag ren delt mennyi sé ge túl lé -

pi a leg na gyobb ada got.
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38. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Phe no bar bi ta li

gram ma unum et se mis (g 1,5)
Va le ri a nae rhi zo mae et ra di cis pul ve ris

gram ma ta tria (g 3,0)
Mas sa ae pi lu lae 

qu an tum sa tis
ut f.l.a pi lu lae N° tri gin ta (XXX)
S.: Na pon ta 3-5-ször 1-2 pi lu lát be ven ni.

A fe no bar bi tál
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 300 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 600 mg 

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a fe no bar bi tál ren delt egy sze ri adag ja na gyobb,

mint a leg na gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a fe no bar bi tál ren delt na pi adag ja na gyobb,

mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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39. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény 11 éves gyer mek szá má ra?

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

gram ma unum (g 1,0)
Ka lii io da ti

gram ma ta tria (g 3,0)
Tinc tu rae sa po na ri ae
Tinc tu rae thymi

aa gram ma ta oc to (aa g 8,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 20–30 csep pet ke vés víz ben, ét ke zés után be -
ven ni. 1 g ké szít mény 40 nor mál csepp.

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

9 év 30 mg
12 év 50 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 100 mg

12 év 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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40. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény 10 éves gyer mek nek? 

Rp.
Ep hed ri nii chlo ra ti

gram ma unum (g 1,0)
Ka lii io da ti

gram ma ta tria (g 3,0)
Tinc tu rae sa po na ri ae
Tinc tu rae thymi

aa gram ma ta oc to (aa g 8,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 20–30 csep pet ke vés víz ben ét ke zés után be -
ven ni. 1 g ké szít mény 40 nor mál csepp

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja

9 év 30 mg
12 év 50 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 100 mg

12 év 150 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt egy sze ri adag ja

na gyobb, mint a leg na gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert az efed ri ni um-klo rid ren delt na pi adag ja na -

gyobb, mint a leg na gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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41. Ki ad ha tó-e 7 éves gyer mek nek az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Tinc tu rae ipe ca cu an hae

gram ma ta duo (g 2,0)
Spi ri tus ani sa ti

gut tas qu in que (gtt V)
Si ru pi simp li cis

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
Aci di sor bi ni ci

cen tig ram ma ta de cem (g 0,10)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta cen tum (ad g 100,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-4-szer 5–10 ml-nyit ke vés víz ben, ét ke zés köz ben
be ven ni.

Az ipe ka ku á na-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja 

6 év 160 mg
9 év 240 mg

leg na gyobb na pi adag ja
6 év 800 mg
9 év 1,2 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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42. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény 10 éves gyer mek nek?

Rp.
Tinc tu rae ipe ca cu an hae

gram ma ta duo (g 2,0)
Spi ri tus ani sa ti

gut tas qu in que (gtt V)
Si ru pi simp li cis

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
Aci di sor bi ni ci

cen tig ram ma ta de cem (g 0,10)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta cen tum (ad g 100,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-4-szer 5–10 ml-nyit ke vés víz ben, ét ke zés köz ben
be ven ni.

Az ipe ka ku á na-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja 

9 év 240 mg
12 év 300 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 1,2 g

12 év 1,5 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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43. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Aethyl morp hi nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Ep hed ri nii chlo ra ti

cen tig ram ma ta qu ad ra gin ta (g 0,40)
Tinc tu rae ipe ca cu an hae

gram ma ta tria (g 3,0)
Eli xi rii thymi com po si ti

gram ma ta cen tum et qu in qu a gin ta (g 150,0)
Aqu ae des til la tae

ad gram ma ta du cen ta (ad g 200,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-4-szer 15–30 ml-nyit ét ke zés után be ven ni.

Az etil mor fi ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

Az ipe ka ku á na-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 750 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 5,0 g

Az efed ri ni um-klo rid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 75 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 150 mg

43.1. Mennyit ren delt az or vos etil mor fi ni um-klo rid ból?

A) 0,015 g pro do si    0,045 g pro die
B) 0,030 g pro do si    0,090 g pro die
C) 0,030 g pro do si    0,120 g pro die
D) 0,090 g pro do si    0,120 g pro die

43.2. Mennyit ren delt az or vos ipe ka ku á na-tink tú rá ból?

A) 0,450 g pro do si    1,800 g pro die
B) 0,225 g pro do si    1,800 g pro die
C) 0,450 g pro do si    0,675 g pro die
D) 0,450 g pro do si    1,35  g pro die
E) 0,225 g pro do si    1,35  g pro die
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43.3. Mennyit ren delt az or vos efed ri ni um-klo rid ból?

A) 0,06 g pro do si     0,180 g pro die
B) 0,06 g pro do si     0,240 g pro die
C) 0,03 g pro do si     0,090 g pro die
D) 0,06 g pro do si     0,090 g pro die
E) 0,03 g pro do si     0,240 g pro die 

43.4. Ki ad ha tó-e a ké szít mény?

A) igen
B) nem

43.5. Me lyik kom po nens ren delt mennyi sé ge lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) etil mor fi ni um-klo rid
B) ipe ka ku á na-tink tú ra
C) efed ri ni um-klo rid
D) mind há rom
E) egyik sem

44. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg szá má ra az aláb bi ké szít mény?

Rp.
So lu ti o nis ar se ni ca lis

gram ma ta de cem (g 10,0)
Si ru pi fer ri

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
M.D.S.: Na pon ta 3-szor 10 csep pet ét ke zés után, ke vés víz ben el ke -
ver ve be ven ni. A ké szít mény 1 g-ja 12 nor mál csepp.

A So lu tio ar se ni ca lis
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 0,50 g
leg na gyobb na pi adag ja: 1,5 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.  
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag meg ha lad ja a leg na gyobb ada got. 

262

3. RE CEP TÚ RA – DÓ ZI SEL LE NÔR ZÉS



45. Ki ad ha tó-e az aláb bi ké szít mény 14 éves be teg szá má ra a kö vet ke -
zô hasz ná la ti uta sí tás sal:

Rp.
So lu ti o nis ar se ni ca lis

gram ma ta de cem (g 10,0)
Si ru pi fer ri

gram ma ta vi gin ti (g 20,0)
M.D.S.: Na pon ta 5-ször 10 csep pet ét ke zés után, ke vés víz ben el ke -
ver ve be ven ni. A ké szít mény 1 g-ja 12 nor mál csepp.

A Sol. ar se ni ca lis
leg na gyobb egy sze ri adag ja

12 év 350 mg
15 év 450 mg

leg na gyobb na pi adag ja
12 év 900 mg
15 év 1,1 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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46. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Ar se ni tri oxy da ti

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Glu co si anhyd ri ci

gram ma ta de cem (g 10,0)
Sor bi ti

gram ma ta tria (g 3,0)
Si ru pi sor bi ti

qu an tum sa tis
ut f.l.a. pi lu lae N° cen tum (C)
D.S.: Na pon ta 3-szor 1 pi lu lát ét ke zés után  be ven ni.

Az ar zén(III)-oxid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 5 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 15 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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47. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény? 

Rp.
Ar se ni tri oxy da ti
Strychni nii nit ri ci

aa cen tig ram ma ta tri gin ta (aa g 0,30)
Cup ri sul fu ri ci

cen tig ram ma ta vi gin ti (g 0,20)
Fer ri re duc ti
Glu co si anhyd ri ci

aa gram ma ta de cem (aa g 10,0)
Mac ro go li ste a ri ni ci

qu an tum sa tis
ut f.l.a. pi lu lae N° cen tum (C)
D.S.: Na pon ta 3-szor 1 pi lu lát ét ke zés után be ven ni.

Az ar zén(III)-oxid
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 5 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 15 mg

A sztrich ni ni um-nit rát
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 5 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 15 mg

47.1. Me lyik ha tó a nyag ren delt adag ja lé pi túl a leg na gyobb ada got?

A) ar zén(III)-oxid
B) sztrich ni ni um-nit rát
C) mind ket tô 
D) egyik sem

47.2. A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki.
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48. Ki ad ha tó-e fel nôtt be teg ré szé re az aláb bi ké szít mény? 

Rp.
Thi a mi nii chlo ra ti

gram ma unum et se mis (g 1,5)
Ext rac ti strychni sic ci

gram ma se mis (g 0,5)
Cof fe i ni

gram ma ta duo (g 2,0)
Nat rii dihyd ro genp hosp ho ri ci

gram ma ta sep tem (g 7,0)
Mac ro go li ste a ri ni ci

qu an tum sa tis
ut f.l.a. pi lu lae N° qu in qu a gin ta (L)
D.S.: Na pon ta 3-4-szer 1-2 pi lu lát be ven ni.

A szá raz sztrich nosz-ki vo nat
leg na gyobb egy sze ri adag ja: 50 mg
leg na gyobb na pi adag ja: 100 mg

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag. 
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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49. Ki ad ha tó-e 10 éves gyer mek ré szé re az aláb bi ké szít mény?

Rp.
Tinc tu rae strychni

gram ma ta duo (g 2,0)
Tinc tu rae chi nae com po si tae

gram ma ta vi gin ti qu at tu or (g 24,0)
M.D.S.: ét ke zés elôtt fél órá val 30 csep pet ke vés víz ben be ven ni, na -
pon ta 5-ször. A ké szít mény 1 g-ja 56 nor mál csepp.

A sztrich nosz-tink tú ra
leg na gyobb egy sze ri adag ja 

9 év 330 mg
12 év 430 mg

leg na gyobb na pi adag ja
9 év 960 mg

12 év 1,30 g

A) A ké szít mény ki ad ha tó.
B) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt egy sze ri adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb egy sze ri adag.
C) Nem ad ha tó ki, mert a ren delt na pi adag na gyobb, mint a leg na -

gyobb na pi adag.
D) Nem ad ha tó ki, mert mind a ren delt egy sze ri, mind a ren delt na pi

adag na gyobb, mint a leg na gyobb adag.
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Megoldások

1. A
2. C
3.1. B
3.2. F
4. A
5. C
6. A
7.1. D
7.2. A
8. A
9.1. D
9.2. A
10. A
11.1. D
11.2. A
12. A
13. C
14. A
15. C

16.1. B
16.2. B
17. A
18. A
19.1. A
19.2. B
20.1. D
20.2. A
21.1. B
21.2. B
22.1. D
22.2. A
23.1. D
23.2. A
24.1. C
24.2. B
25.1. A
25.2. B
26.1. D

26.2. A
27.1. B
27.2. B
28. A
29. A
30.1. D
30.2. A
31. D
32.1. D
32.2. A
32.3. C
32.4. B
32.5. B
33. A
34. A
35.1. D
35.2. B
35.3. A
36. C

37.1. D
37.2. A
38. A
39. A
40. B
41. B
42. A
43.1. C
43.2. A
43.3. B
43.4. B
43.5. C
44. A
45. C
46. A
47.1. D
47.2. A
48. A
49. A
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