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Fișă de lucru 

- Preparate dermato-cosmetice și de igienă   - 

 

I. Să se definească următoarele materii prime: 

a. Excipienți; 

b. Substanțe active; 

c. Umectați; 

 

II. Precizați valoarea de adevăr a următoarelor fraze: 

a. Loțiunile tonice sunt soluții sau suspensii de pulberi medicamentoase având ca solvent sau vehicul alcoolul 

sau un amestec hidro-alcoolic, care se aplică pe piele fără fricționare. 

b. Soluțiile medicamentoase sunt preparate farmaceutice lichide, care conțin una sau mai multe substanțe 

active dezolvate într-un amestec de solvenți. 

c. În prima farmacopee Română (FR I), din 1860 au fost oficinale mai multe soluții fără a avea monografie 

de ”Generalități”. 

 

III. Transformați frazele false de la exercițiul anterior în adevărate. 

 

IV. Să se prezinte 3 avantaje și 3 dezavantaje ale soluțiilor. 

 

V. Completați spațiile goale din frazele de mai jos: 

a. Pentru prepararea soluțiilor ..................................avem nevoie de următoarele materii prime: 

b. Substanțe medicamentoase: .................................... 

c. Substanțe auxiliare: ................................., adjuvanți și ...................................... 

d. Materiale și .............................. de condiționare. 

e. Marea majoritate a .......................................... utilizate la prepararea soluțiilor sunt ................................, mai 

rar ................................... 

f. Impuritățile pot fi de două feluri: 

Chimice, care pot produce ........................., ............................. sau alte ......................................... 



   

..............................; bacterii, ciuperci, viermi. 

 

 

VI. Alegeți variantele corecte: 

1. Rp/ Ceara alba         17 gr. 

                   Stearina               17 gr. 

                   Parafina lichida 56 gr. 

                   Apa distilata      10 gr. 

                   ..................         2 pic. 

a. ulei de ricin                               b. ulei de lavanda                        c. alcool 

 

2. Crema cu stearat de potasiu are in compoziția sa: 

a. glicerina 30 gr.                          b. stearina 20 gr.                           c. borax 10 gr.  

 

3. Cremele acide se pot prescrie pentru: 

a. menținerea eutrofiei cutanate    b. tratarea pruritului                    c. curațarea pielii 

 

4. Cremele cu vaselină se utilizează pentru: 

a. ten uscat                                     b. ten gras                                   c. ten uscat si normal  

VII. Trasați săgeți corespunzatoare noțiunilor invațate:  

                                   A                                                            B 

1. dupa scopul folosit                                            a. creme emoliente sau coldcreme 

2. dupa procentul de grăsimi                                 b. creme pentru demachiat 

3. dupa modul de preparare                                   c. creme obținute prin saponificare 

      4.   dupa compoziție                                                 d. creme indiferente 

                                                                                        e. creme de zi si de noapte 

 

 

 

 

 


