
Przykładem półstałego leku recepturowego jest maść. 

Poniższa recepta zawiera w swoim składzie wodną formę witaminy A, podaną w jednostkach 

międzynarodowych. Należy przeliczyć jednostki na gramy i  odważyć odpowiednią ilość 

witaminy A, uwzględniając jej gęstość. 

  

PROTOKÓŁ SPORZĄDZANIA LEKU RECEPTUROWEGO 

 
Recepta:  

Rp.  

 

Vit. A       75.000 j.m. 

Cacao olei     15.0 

Rapae olei     10.0 

1.5 % Sol. Acidi borici 

Lekobaza    aa ad 50.0 

 

M. f.unq. 

D.S. Zewnętrznie 
 

 

Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna: 

  

Lek w postaci półstałej. Maść typu emulsji. 

 
 

Synonimy składników:  

 

Vitaminum A - Retinoli palmitas, Retinoli acetas      

Oleum cacao – Butyrum Cacao                       

Rapae olei      

Acidi borici 

Lekobaza     

 
 

Dawki (stężenia) składników wg recepty:  

 

Vit. A       75.000 j.m. 

Cacao olei     15.0 

Rapae olei     10.0 

1.5 % Sol. Acidi borici 

Lekobaza    aa ad 50.0 

 
 

Dawki (stężenia) składników wg FP:  

 

Vit. A        

Cacao olei      

Rapae olei                                                  brak stężeń maksymalnych 

1.5 % Sol. Acidi borici 

Lekobaza     

 



Wnioski z przeliczenia dawek (stężeń): Lek wykonano bez korekty stężeń. 

Przewidywane działanie i zastosowanie:  

 

Lek wykazuje działanie odkażające, wysuszające, przyspieszające gojenie. 

Zastosowanie: stany zapalne skóry. 

   

Errata. Tak powinno być: 

Zestawienie składników recepty:  

Nazwa:                                                    ilość:  

 

1. Vit. A                                               75.000 j.m.(1.89 g) 

2. Cacao olei                                             15.0 

3. Rapae olei                                             10.0 

4. 1.5 % Sol. Acidi borici                         11.56 (0.17 g Ac. borici +11.39 Aqua destill.)  

5. Lekobaza                                              11.56 

 

 

 

A tak było:  

Zestawienie składników recepty:  

Nazwa:                                                    ilość:  

 

1. Vit. A                                               75.000 j.m.(1.89 g) 

2. Cacao olei                                             15.0 

3. 1.5 % Sol. Acidi borici                         16.56 (0.25 g Ac. borici +16.30 Aqua destill.)  

4. Lekobaza                                               16.56 

 

Na opakowaniu witaminy A (solutio aquosa) producent podał że:  

1 ml/30 kropli = 50 000 j.m. wit. A oraz że 1 kropla zawiera 1600 j.m. wit. A.  

W przypadku tej recepty należy użyć 75 000 j.m. witaminy A, czyli 1.5 ml lub 45 kropli. 

Odliczenie dużej ilości kropli nie jest wygodne. 

Znając gęstość roztworu wodnego witaminy A (d = 1,26 g/ml) można odważyć 1.5 ml 

roztworu. 

1.5×1,26 = 1.89 g 

Do recepty należy odważyć 1.89 g witaminy A (roztworu wodnego) zamiast odliczać 45 

kropli. 

Opakowanie leku:  

 

Pudełko do maści 50.0 g   

Tak powinno być: 

Do pojemnika z ruchomym dnem wprowadzono składniki w kolejności: 

lekobaza, olej kakaowy, olej rzepakowy, roztwór kwasu borowego, roztwór witaminy A. 

Po umieszczeniu mieszadła zamontowano pojemnik w statywie aparatu i uruchomiono 

mieszadło. Parametry miksowania: czas - 3 min., obroty - 5 poziom. 

 

A tak było: 

Opis wykonania leku:  

 

Do pojemnika z ruchomym dnem wprowadzono składniki w kolejności: 



lekobaza, olej kakaowy, roztwór kwasu borowego, roztwór witaminy A. 

Po umieszczeniu mieszadła zamontowano pojemnik w statywie aparatu i uruchomiono 

mieszadło. Parametry miksowania: czas - 3 min., obroty - 5 poziom. 

 

Tak powinno być: 

Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i kolejności dodawania 

składników):  

Lek recepturowy wykonano w Unguatorze.  

Przed połączeniem składników sporządzono wodny roztwór kwasu bornego. (0.17 g kwasu 

bornego rozpuszczono w 11.39 g gorącej  wody destylowanej). 

Aby zachować prawidłową kolejność umieszczania substancji w pojemniku, na spód 

pojemnika odważono podłoża: lekobazę, olej kakaowy i olej rzepakowy. Następnie 

dodano roztwór kwasu bornego i witaminę A. W ten sposób otrzymano jednorodną 

konsystencję maści. 

   

A tak było: 

Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i kolejności dodawania 

składników):  

Lek recepturowy wykonano w Unguatorze.  

Przed połączeniem składników sporządzono wodny roztwór kwasu bornego. (0.25 g kwasu 

bornego rozpuszczono w 16.30 g gorącej  wody destylowanej). 

Aby zachować prawidłową kolejność umieszczania substancji w pojemniku, na spód 

pojemnika odważono podłoża: lekobazę i olej kakaowy. Następnie dodano roztwór 

kwasu bornego i witaminę A. W ten sposób otrzymano jednorodną konsystencję maści. 

   

    

    
 

Trwałość i przechowywanie:  

Maść należy przechowywać w lodówce i zużyć w terminie 30 dni. 

 


