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Полифазни системи 

• Најмање 2 фазе (НЕ растварају се једна у другој) 

I- Унутрашња, диспергована, отворена, дисконинуирана 

II- Спољашња, дисперзна, затворена, континуирана 

 

По агрегатном стању могу бити: 

• Чврсто / чврсто (прашкови, таблете, тритурати) 

• Течно / чврсто (супозиторије, вагиторије, масти, креме) 

• Гас / чврсто (специјални сапуни) 

• Чврсто / течно (суспензије) 

• Течно / течно (емулзије, linimenta) 

• Гас / течно (пене) 

• Чврсто / гас (аеросоли, суви спрејеви) 

• Течно / гас (аеросоли) 
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Емулзије  
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Емулзије  

• Двофазни системи где је једна течност диспергована у 
другој у виду капи 

• Једна течна фаза: унутрашња, дисконтинуирана или 
диспергована фаза 

• Друга фаза: спољашња, континуирана или дисперзно 
средство 

• Најчешће једна фаза је водена   

• Широко распрострањене (мајонeз, млеко, сладолед, 
путер) 

• У фармацији намењене за оралну, топикалну, 
парентералну и офталмолошку примену 
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Емулзије  
• Величина честица 0,1-100 µm, у фармацеутским препаратима 

најчешће 1-20 µm 

 

Типови емулзија према распореду фаза: 

• Вода у уљу (V/U) 

• Уље у води (U/V) 

• Вишеструке мултипле емулзије (V/U/V, U/V/U) 

V/U U/V V/U/V 

U/V/U 5 



Емулзије  

Шта одређује тип емуллзије? 

• Удео масне и водене фазе 

• Тип емулгатора! 

• Поступак израде! 

 

Типови емулзија према конзистенцији 

• Течне конзистенције, за оралну (U/V) или спољашњу 
примену (U/V, V/U), парентерална (i.v uvek U/V, i.m. U/V i 
V/U) и офтамолошку примену (U/V) 

( Ph Jug IV: Emulsiones, Lotiones, Linimentum; 

 Ph Jug V: Liquida peroralia, Injectiones, Nasalia, Auricularia, 
Liquida ad usum dermicum ) 

• Получврсте конзистенције (емулзоиди, кремови (cremor-
Ph Jug IV)) 
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Емулзије 

Примена у фармацији 

 • За спољашњу употребу 
 Типа U/V или V/U 

 

 U/V емулзиони лосиони (Lotiones), у козметици се 
означавају као млека за тело (млеко за сунчање) 

 

 Код масне себороичне коже (субакутних и 
субхроничних процеса) 

 Погодне код предела обраслих длакама и за кожу 
лица 

 Хлади на месту аплкикације (већа количина воде) 
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Емулзије 

Примена у фармацији 

 • За унутрашњу употребу 
 Типа U/V 

Погодне 

 Маскирање укуса и мириса  

 Продужење апсорпције ЛС 

 Побољшање апсорпције (гризеофулвин, сулфонамид, витамин А..) 

 Повећање стабилности (еритромицин, физостигмин..) 

 

• За парентералну употребу 
 Типови U/V и V/U код i.m. примене (продужено дејство, депо 

препарати) 

 Тип U/V  код i.v. примене (V/U  би довела до масне емболије) 

 Велиичина капи унутрашње фазе 200-500 nm (< 1µm, величина 
хиломикрона) 
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Формулација емулзија 

Емулзија  

Емулгатор  

Водена 
фаза 

Уљана 
фаза 
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     Формулација емулзија 

Емулзије за унутрашњу примену 
 Маслиново, сунцокретово, рибље, кикирикијево уље 

 

Емулзије за спољашњу употребу 
 Парафинско уље, синтетски естри (изопропилмиристат), течни силикони 

(полиалкилсилоксани) 

 

Емулзије за парентерану примену 
 Сојино, памуково, сунцокретово уље 

 

 

Уљана 
фаза 
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Формулација емулзија 

• Aqua purificata , aqua destilata, aqua sterilisata 
(парентерална примена) 

 

 

 

 

 

 Конзерванси 

 За спољашњу примену: хумектанси (глицерол, 
пропиленгликол) и коригенси мириса 

 За унутрашњу примену: средстава за кориговање укуса 
(заслађивачи-сируп, сорбитол) и мириса 

Водена 
фаза 

Помоћне 
материје: 
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Настајање емулзија 

Стајањем 
Слојеви се раздвајају- 
термодинамички  
стабилније стање 

Водена фаза 

Уљана фаза 
Довођење енергије  
(мешање, мућкање) 

Додирна површина (P)  
вода-уље 
Слободна енергија 
Међуповршински напон Додирна површина (P1=Nxp);  

P1>>P; N-број капи;  p-површина капи (r2π) 
Повећање слободне енергије 
Повећање ентропије 
Систем нестабилнији 

Јаче привлачење  
међу молекулима  
исте врсте- 
међуповршински напон 

А=FxΔS 
A-уложен рад 
F-површински напон 
ΔS-промена површине 
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Стабилисање емулзија 

• Проблем нестабилности се решава додатком емулгатора 

• Дефиниција: површински активна материја која снижава међуповршински 
напон у фази у којој је растворен и показује позитивну адсорпцију на 
међуповршини између уља и воде 

 
Хидрофилни део 

Липофилни део 

Амфифилни молекули 
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Састав емулзија 

 

Омогућавају настајање и стабилишу емулзије 

 

Најчешће се користе емулгатори: 

 Површински активне материје (ПАМ), тензиди, сурфактанти 

 Полимерни емулгатори и хидрофилни колоиди 

 Нерастворни емулагатори (фино уситњене чврсте супстанце) 

 Њихове комбинације 

емулгатори 
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Избор емулгатора 

• Зависи од: врсте састојака масне и водене фазе, места примене и поступка 
израде емулзије 

• Данас се тежи коришћењу емулгатора биљног порекла (козметички 
препарати)-мање делују као иританси 

 

Добар емулгатор мора да испуњава услове: 

I- да снижава међуповршински напон (енергетски стабилише) 

II -облаже капи унутрашње фазе (филм, дугорочна стабилност,  

спречава слепљивање капи емулзије) 

III- електрише површину капљице-одбијање 

Полимери и фино уситњене честице изражену II особину! 

Често се емулгатори мешају (типа U/V и V/U, разне врсте емулгатора) у циљу 
формирања стабилнијег филма (густа гел структура)! 
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Емулгатори и  HLB-вредност 

• HLB-однос хидрофилног и липофилног дела 

• Griffin метод (за нејонске сурфактанте који је описао 1954 у 
свом раду ): 

 

HLB=20*(Mh/M) 

 

Mh је молекуларна маса хидрофилног дела молекуле 

M је молекуларна маса целог молекула 

(HLB=20 молекул је у потпуности хидрофилан) 

 

HLB-скала има вредност од 0 до 20 

 

HLB вредности се користе за предвиђање карактеристика 
сурфактанта. 
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Емулгатори и  HLB-вредност 

5 10 15 20 0 

2-3,  
антипенећа средства 

3-6, 
V/U емулгатори 

7-9, 
средства за квашење 

13-15, 
детерџенти 

8-18, 
U/V емулгатори 

15-18, 
Посредници за  
растварање- 
солубилозатори 

липофилни хидрофилни 
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ПАМ-анјонски емулгатори 

• Диосују у воденом раствору 

• Анјон одговоран за емулгујуће дејство 

 

1. Алкални сапуни: 
Na+, K+, NH4

+ - виших масних киселина (стеаринска, палмитинска) 
Препарати за спољашњу примену, израда емулзија типа U/V 
 

2. Метални сапуни: 
Вишевалентни метал (Ca, Al) + масна киселина (стеаринска, палмитинска) 
Емулзије типа V/U  

 
 

 
 

- + 
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ПАМ-анјонски емулгатори 

3. Амински сапуни 
 Емулзије типа U/V 
 Препарати за спољашњу употребу 
 Трометанол (2,5% у препарату) TRIS 
 Триетаноламин-TEA  
 
4. Естри сумпорне киселине 
 Масни алкохоли  +  сумпорна киселина  
 Лаурил, цетил и стеарил алкохол 
 Емулзије U/V (масти, креме, linimеnta) 

 
Na-лаурилсулфат- 
Емулзије типа U/V , квасеће средство и солубилизатор 
Локална, орална,  дентална, вагинална примена 
Na-цетостеарил сулфат- 
Na -цетилсулфат: Na -стеарилсулфат=1:1 
Na-цетостеарилалкохол емулгујући тип А- 
Na- цетостеарилсулфат + цетостеарил алкохол 
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ПАМ-катјонски емулгатори 

• Дисосују у воденој средини 

• Катјонски део емулгатор 

+ - 

•Добри дезифивијенси (антимикоробна активност) 
•Чешће се користе као конзерванси 
•Емулгатори типа U/V 
•Бензалконијумхлорид, цетримид, цетилпиридинијум хлорид 
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Амфотерни емулгатори 

• Садрже и катјонске и анјонске групе у молекулу 

• пиродни емулгатори 

 

Протеини -желатин, казеин, обрано млеко у праху, жуманце јајета 

• Кисели раствор: К+ (позитивно наелектрисани јер дисоцијација анјонске групе 
   сузбијена) 

• Базни раствор: А- 

• Препарати за унутрашњу примену емулзије типа U/V 

 

Лецитин -(извор жуманце јајета, соја) 

Емулзије типа U/V (када већи удео воде) или V/U 

Примењује се за парентералну примену (i.v.) 
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ПАМ-нејонски емулгатори 

• Емулгатори углавном типа V/U 

• Не дисосују 

• Први коришћен у фармацији-пчелињи восак (мирицил палмитат и слободна 
церотинска киселина) 

1. Масни алкохоли 

 Лаурил, цетил и стеарил алкохол (углавно у саставу мешаних емулгатора) 

 Холестерол  

2. Парцијални естри масних киселина и полихидроксилних алкохола (глицерол) 

 Монглицериди 

 Етиленмоностеарат, глицеролмоностеарат (GMS), глицеролмоноолеат (GMO) 

3. Парцијани естри масних киселина и сорбитана (анхидровани сорбитол) 

 Лауринска, палмитинска, стеаринска и олеинска 

 Комерцијални назив  SPAN ®(Arlacel®, Crill®) 
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ПАМ-нејонски емулгатори 

4. Парцијални естри масних киселина и полиоксиетилованог сорбитана 

 Полисорбитани или комерцијални назив Tween® 

 U/V емулзије, оралне суспензије, инјекције, солубилизатори у воденим 

растворима 

5. Полиоксиетиловани естри масних киселина 

 Рекција МК и полиоксиетилена (ПЕГ), макроголни естри 

 U/V емулзије 

 Комерцијални називи  Myrj®, Cremophor® S9 

6. Полиоксиетиловани етри масних алкохола 

 Реакција етилноксида и виших масних алкохола 

 Емулзије типа U/V и V/U 
 Комерцијални називи Cremophor A® , Brij® 

23 



ПАМ-нејонски емулгатори 

7. Полоксамери 

Полиоксипропилен + полиоксиетилен блок полимери 

Емулгатори, средства за квашење, солубилизатори у инјекцијама 

Pluronic®, Lutrol®, Poloxamer® 

 

8. Eстри сахарозе и масних киселина 

Шећерни естри 

Емулгатори U/V и V/U , квасећа средства 

 

9. Полиглицеролски естри масних киселина 

Емулгатори V/U 
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Мешани емулгатори 
• Јонски + нејонски или масни амфифилни + хидрофилни ПАМ = мешани 

емулгатор 

• У ниским концентрацијама образују ламеларне течне кристале 

• емулгатори се мешају у одређеним односима 

• Неки су официнални по званичним прописима 

• Типови мешаних емулгатора (у зависности од састава) 

А) Емулгујући воскови (анјонски мешани емулгатори) 

 

 

 

 

официналан Назив монографије Емулгатор 
типа 
V/U 

% Емулгатор  типа 
U/V 

% Даје емулзију 
типа 

Ph Jug IV : 
 

Cera emulsificans- 
 

Цетостеарол   90% натријум лаурилсулфат  10% U/V 

Ph Jug V : 
 

Цетостеарил алкохол 
емулгујући тип А- 

 

Цетостеарил 
алкохол 

Oд 
90% 

натријум цетостеарил 
сулфат 

Oд 
7% 

 

U/V 
 

Ph Jug V : 
 

Цетостеарил алкохол 
емулгујући тип Б- 

 

Цетостеарил 
алкохол  

Oд 
90% 

 

натријум лаурилсулфат  
 

Oд 
7% 

 

U/V 
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Мешани емулгатори 
• Б) Нејонски емулгујући воскови (нејонски мешани емулгатори) 

Хидрофилни емулгатор је нејонске природе 

Емулгатор V/U део Емулгатор V/U 
 

део 

Цетостеарил алкохол 9 Cremphor S9 1 

Цетостеарил алкохол 
 

9 TWEEN 60 1 

Цетостеарил алкохол 
 

9 PEG, глицерилмоностеарат 1 

Конзистенција емулзије - зависи од концентрације емулгатора (получврсти 
систем 5-10% јонског мешаног емулгатора или 7-12% нејонског м.е. ) 
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Полимерни емулгатори 

• Механизам стерне стабилизације-полимер се апсорбује на површини капи 

• Пример: Хидрофилни умрежени полимер акрилне киселине-Carbomer 1324; 
хидрокси пропил метил целулоза - HPMC 

• 0,2-0,5% довољно за образовање филма 

• Стабилизација U/V 
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Хидрофилни колоиди 

• Хидроколоиди 

• Стабилизација U/V 

 

• Механизам: повећавају вискозитет спољашње фазе 
(бубрењем)-индиректна стабилизација емулзија, а 
апсорбују се на површини капи. Повећањем вискозитета 
смањују покретљивост кап, број судара и коалесценцију 

 

•Пример: протеини (казеин, желатин); деривати целулозе 
(метилцелулоза, натријум карбоксиметилцелулоза) 
полисахариди (ксантан гума, арапска гума) и алгинати 

 

• Користе се као секундарни емулгатори у комбинацији са 
ПАМ 
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Нерастворни емулгатори (фино 
уситњене чврсте супстанце) 

• Механизам: густо паковање, фино уситњених, 
нерастворних честица, механичка баријера за 
коалесценцију капи 

 

• Честице треба да су сферног облика и да имају 
способност квашења и са воденом и са масном фазом  

 

• Фаза која има највећи афинитет за честице образује 
спољашњу фазу 

 

• Пример: Mg и Al хидроксид – орална примена-емулзије 
типа U/V 

• Бентонит -спољашња примена-емулзије типа U/V 
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Видови нестабилности емулзија 
• Узроци: старење емулзије, повишена температра чувања, ниског вискозитета емулзије, 

испаравање воде и микоробиолошка контаминација 

• Емулзија термодинамиучки нефаворизован систем 
 

Видови нестабилност: 

• Раслојавање (creaming): издвајање диспергованих капљица под утицајем гравитације 

 

 

 

Већу склоност имају емулзије са крупнијим капима, већом разликом у густини и уколико 
вискозитет спољашње фазе већи 

Ако раслојавање без коагулације -мућкањем се враћа у првобитно стање 
 

 

 

• Флокулација: спајање капи у тродимензионални грозд – 

реверзибилна појава (филм остаје очуван),  

недопустиво у парентералним препаратима 

 

• Коалесценција: -слепљивање капи уз цепање филма 

-иреверзибилна појава (нема довољно емулгатора) 

 

• Инверзија: спољашња фаза постаје унутрашња 
 

(разлика у ρ фаза, V/U- вода седиментира на дно, U/V- капи уља испливавају на 
површину) 
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Стабилизација емулзија 
• Стабилизација: 

 

• 1. Смањење међуповршинског напона 

• 2. Стварање мономолекуларног филма-механичка баријера 

• 3. Дифузни двоструку електрични слој-електрична баријера 

• 4. Повећање вискозитета спољашње фазе 

 

Ово се може остварити комбинацијом ПАМ и полимерни емулгатори –
двофазни системи 

 

Мешани емулгатори и фино уситњене чврсте нерастворне честице-
трофазни системи-две међуповршине 

• Долази до формирање течног кристала 
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Израда емулзија 
Метод суспендовања-континентални метод 
• Емулгатор се суспендује у унутрашњој фази у којој је нерастворан 
• Додаје се део спољашње фазе до настанка примарне емулзије 
• Уз мешање додаје се остатак спољашње фазе 
• За U/V емулзије, са арапском гумом или трагакантом 

 
Метод растварања-енглеска метода 
• Емулгатор се раствори у спољашњој фази-по потерби загрејаној, уз 

мешање-и постепено се додаје унутрашња фаза 
• Хомогенизација емулзије-по потреби 
 
Емулзиона (промењљива) метода- ређе се примењује 
• Емулгатор се додаје унутрашњој па спољашњој фази-језгро емулзије 
• Наизменично додавање дела унутрашње па дела спољашње фазе уз 

стално мешање 
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Магистрална израда 

Rp/ Coffeini                            0,4            (Remedia cardinale) 

Codeini phosphatis       0,04          (Remedia cardinale) 

Oleum olivae                  12,0           (масна фаза) 

Gumi arabici                     6,0           (емулгатор U/V) 

Aqua puruficata  ad     120,0          (водена фаза) 

M.f.emulsio 

D.S. 2x1 kašika na dan  

 

• I-магистрално прописан (официнално прописан по...) препарат типа емулзије 
за сполјашњу/ унутрашњу употребу 

• II-провера дозе/средње концентрације 

• †, ††, § , где је официнална, особине ( да ли растворна у масној или воденој 
фази), инкомпатибилности, чување, деловање, дозе или средње 
концентрације 
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Магистрална израда 
III- израда 

• Да ли све мерљиво (ако мање од 0,05-тритурат, центeзимални раствор) 

• Да ли се нешто мери на капи (табела XX Ph Jug II) 

• Израда препарата се врши у тарионику са пистилом 

• Прашкасте компоненте се растворе у фази у којој се растварају 

• Ако се емулгатор раствара уз загревање у спољашњој фаз - Енглески метод 

• Углавном метод суспендовања (кад се не греје-емулгатор теромлабилан-арапска 
гума,трагаканта). У тарионику са пистилом суспендује емулгатор (арапска гума -пример 
рецепта) у двострукој количини фазе у којој се не раствара – унутрашња фаза 
(маслиново уље- пример рецепт), а затим се дода спољашња фаза (вода-пример 
рецепт) и то у количини једнакој половини збира масе која се налази у тарионику ((маса 
арапске гуме+маса унутрашње фазе)/2; или 9 g у пример рецепту). Маса се меша 
пистилом док се не чује специфично пуцкетање-знак настанка примарне емулзије-
linctus 

• Остатак спољашње фазе постепено уз мешање 

 

IV- издавање, сигнирање (црвена, бела), помоћна сигнатура (пре употребе промућкати) 

 

V-напомене, деловање и употреба 
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Микроемулзије и наноемулзије 

 
• Микроемулзије су термодинамички стабилни системи, са дугорочном стабилношћу 
• Настају спонтаним емулговањем 
• Систем у стању микроемулзије је бистар, нисковискозни колоидни раствор  
(тешко се разликују од мицеларних раствора) 
• Супстанце: хидрокортизон, циклоспорин... 
• Велики удео тензида (20-30%)-локални препарати иритација на кожи 

 

Наноемулзије  

• Наноемулзије су кинетички стабилни системи, са краткорочно стабилношћу 

• Израда у посебним уређајима, под високим притиском 

• Широка употреба за постизање контролисаног ослобађања лекова 
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•Пречник капи (сфера)  1-100 nm  

Микроемулзије 



Суспензије  
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Карактеристике суспензија 

• Двофазни систем где је унутрашња чврста фаза 
дипспергована (суспендована) у спољашњој течној 
фази 

• 1-100 µm 
 

Ph Jug IV 
• Suspensiones medicinales, Guttae 
 
Ph Jug V-води их под монографијама течних препарата 

као и емулзије 
• Liquida ad usum dermicum, liquida ad usum orale, 

auricularia, nasalia, капи за очи, инјекције, ректални 
препарати, препарати за инхалацију) 
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Карактеристике суспензија 

• Разлози израде суспензија: 

• Нерастворне ЛС-баријум сулфат, цинк оксид, талк, сумпор, антациди, 
хипонотици.... 

• ЛС које се преводе се у нерастворан облик због- 

-корекција укуса (хлорамфеникол палмитат) 

-повећање стабилности (антибиотици) 

-обезбедити модификовано ослобађање (инјекције) 
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Карактеристике суспензија 
• Битан степен квашења прашкасте супстанце 
• Угао квашења-гранични угао капи течности са чврстом суспстанцом 
• Θ=0-180° 
• Квашење зависи од хемијских карактеристика обе фазе 
 
Хидрофилни прашкови 
Мањи од 90°  угао квашења 
• Цинк оксид, баријум сулфат, калијум карбонат... 
• Лиосорпција-особина чврстих честица да 
 на својој површини адсорбују молекуле течности 
• Након неког времена дехидрација 

 
 

Хидрофобни прашкови 
Већи од 90° угао квашења 
• Сумпор, графит, сулфиди... 
• Граде агломерате окружене слојем ваздуха-већи афинитет према 

ваздуху-што води флотацији 
• Проблем се решава додатком помоћних материја које олакшавају 

квашење (глицерол) 
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Стабилност суспензија  

• Суспензије су нестабилни системи 

• Велика површинска енергија диспергованих честица 

 

Појава:  

• Агломерације -укрупњавања честица услед привлачних сила у крупне честице 

• Флокулације- спајање честица у мање групе 

• Флотације -испливавање нерастворних честица на површину 

• Седиментације - у почетку реверзибилна, временом настаје чврст талог 
(цемент) - иреверзибилна 
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Састав суспензија 

• Нерастворна ЛС, не садрже †† 

• Течна фаза- 

-вода-за оралну употребу, 

- етанол, вода, уље- за спољашњу употребу 

 

Помоћне материје: 

• Хумектанси (средства за задржавање влаге)-сорбитол, глицерол, 
пропиленгликол-код суспензија за спољашњу примену помажу бољем 
пријањању прашкастих компоненти на кожу  

• Пуфери 

• Конзерванси 

• Коригенси укуса, мириса и боје (суспензије за унутрашњу употребу) 
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Састав суспензија 

• Помоћне материје којима се повећава стабилност: 

 

1-средства за повећање вискозитета 

• Повећање вискозитета спољашње фазе 

• Успоравање седиментације 

• Хидроколоиди: метил целулоза, Na карбоксиметил целулоза, микрокристална 
целулоза, Na алгинат, полиакрилна киселина (Carbopol), декстран, PEG 

• Неорганска једињења : бентонит, силицијум диоксид (Aerosil), Al-Mg  силикат-
бубре у води, стварају тиксотропне гелове (прелаз изе гел  у сол стање,  
мировања -гел, кретања-мућкање- сол, течно)-суспензије за спољашњу 
употребу 
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Састав суспензија 

2-средство за квашење 
• ПАМ, HLB 7-9 , 
•  (Тween, Na лаурилсулфат, Na докусат, пропилен гликол миристат...) 
• Побољшавање квашења честица унутрашње и спољашње фазе 

 
3-флокуланти 
• Неутралишу наелектрисање на површини чврстих честица (спречава се настајање 

цемента или кеиковање) 
• Ибор се врши на основи наелектрисања честице  
чврсте фазе 
• Na цитрат, Na-фосфат,  NaCl (само код с. за спољ. примену) 
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Магистрална израда 

• Rp/Zinci oxidum                      (remedia cardinale) 
Talcum               aa   7,5     (remedia cardinale) 
Glycerolum             35,0    (средство за квашење, хумектанс) 
Aqua purificata ad 50,0    (вехикулум-НЕ растварач) 
M.f.suspensio 
S. Spolja 
 

I - Магистрално прописан препара / официналан препарат по....типа суспензије за 
унутрашњу/спољашњу употребу 

 
II -Провера дозе/ средње концентрације 
За сваку супстанцу †, § (†† не садрже-избацити), где официнална, особине ( 
растврљивост), инкомпатибилије, чување, дозирање 
 
III- израда 
• Врши се у тарионику са пистилом 
• Прашкасте материје се просеју ако је порписано 
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Магистрална израда 

III- израда 

• Прашкасте супстанце које могу да се растворе у неком вехикулум растворе се  

• Прашкасте супстанце које се суспендују пренесу се у тарионик према растућим масама 
(или волуминозности) и мешају по принципу израде сложеног прашка, око 5 минута за 
масу  до 20 g, с десна у лево, повремено скидајући са пистила и тарионика пластичном 
картицом... 

• Вехикулум се додаје у порцијама ( ако прописане на рецепту течности већег 
вискозитета онда оне прво -глицерол, етанол),  и утрљају се тако да се добије густа 
хомогена маса (паста) 

• Остатак вехикулума се додаје постепено уз мешање пистилом и скидања картицом 
повремено са зидова тарионика и пистила 

• Остави се мала количина вехикулум аза испирање тарионика и пистила приликом 
преношења суспензије 

• Суспензија се преноси у медицинску бочицу преко левка 

 

IV-  издавање, сигнирање (црвена, бела), помоћна сигнатуре (пре употребе промућкати) 

 

V- напомене, деловање, употреба 
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Хвала  
на пажњи! 
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