Orvosi kémia
Példatár 3.
koncentrációszámítások („C” készséghez)

Készítették:
Agócs Attila, Böddi Katalin, Gulyás Gergely, Nagyné Kiss Gyöngyi,
Nagy Veronika, Szabó Éva

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
2018

Tömegszázalékkal és vegyesszázalékkal kapcsolatos számolások
1. Szájpenész kezelésére 162 g glicerinben feloldunk 41,5 g nátrium-tetraborátot (bórax). Hány
tömegszázalékos az így kapott bóraxos glicerin oldat? (20,4)
2. Kötőhártyagyulladás kezelésére 0,05 g eritromicint elegyítünk 10 g oculentum hydrosum
szénhidrogén gélben. Hány tömegszázalékos az így kapott szemkenőcs?
(0,50)
3. Zöldhályog kezelésére 0,139 g pilokarpin-kloridot feloldunk 15,42 g benzalkónium-kloridos
szemészeti alapoldatban. Hány tömegszázalékos az így kapott pilokarpin-szemcsepp? (0,89)
4. Külsőfül gyulladás kezelésére 0,6 g bórsavat feloldunk 29,4 g 70 %-os alkoholban. Hány
tömegszázalékos az így kapott bórsavas fülcsepp?
(2,0)
5. Viszketés csillapítására 48,2 g cink oxidot feloldunk 71,11 g napraforgó olajban. Hány
tömegszázalékos az így kapott olajos cink szuszpenzió? (40,0)
6. Fájdalmas emlőbimbó kezelésére 1,5 g lidokaint feloldunk 30 g 60-70 °C-os polietilénglikol-gélben
(unguentum macrogoli). Hány tömegszázalékos az így kapott lidokainos érzéstelenítő kenőcs? (4,8)
7. Hüvely lokális fertőzéseinek kezelésére feloldunk 50 g tejsavat 100 g desztillált vízben. Hány
tömegszázalékos az így kapott hüvely öblögető oldat? (33,3)
8. A bőr egyes gyulladásos betegségeinek kezelésére elegyítünk 2,5 g aluminium-acetát-tartarátot
68 g unguentum hydrophylicum nonionicum-ban. Hány tömegszázalékos az így kapott ”cremor
refrigerans” gyulladáscsökkentő kenőcs?
(3,5)
9. Enyhe alvászavar kezelésére feloldunk 0,5 g mentolt 23,8 g éteres Valeriána tinktúrában. Hány
tömegszázalékos az így kapott nyugtató hatású Valeriánás csepp?
(2,1)
10. Szénanátha enyhítésére 19,4 g efedrin-kloridot feloldunk 320 g solvens viscosa-ban. Hány
tömegszázalékos az így kapott efedrines orrcsepp?
(5,7)
11. Egy bőrfertőzések kezelésére szolgáló kenőcsben 52,5 mg neomicin (antibiotikum) található.
Milyen a kenőcs tömeg%-os összetétele, ha a kenőcs 15 g-os kiszerelésben kapható? (0,35 m/m%)
12. Egy kötőhártyagyulladásra készített antibiotikus szemcsepp 10 grammjában 5 mg neomicin és 80
mg NaCl található. Milyen tömeg%-os a szemcsepp az egyes komponensekre nézve? (0,5 m/m%
neomicin; 0,8 m/m% NaCl)
13. Egy bőrgomba kezelésére szolgáló 50 g-os oldatban 0,6 g szalicilsav található. Milyen tömeg%-os
az oldat? (1,2 m/m%)
14. Egy izomfájdalom kezelésére szolgáló krémben 11,25 g metil-szalicilát és 7,5 g mentol található.
A krém kiszerelése 75 g. Milyen a krém tömeg%-os összetétele az egyes hatóanyagokra? (15 m/m%
metil-szalicilát, 10 m/m% mentol)
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15. Egy arthrosisban szenvedő idős nő kezelésére Dona port írt fel a háziorvos. Egy tasakban 1500 mg
glükózamin-szulfát, 2028,5 mg szorbit és 151 mg Na+ van. Milyen lesz az oldat tömeg%-os összetétele
az egyes komponensekre, ha a beteg 273 g oldatot készít belőle? (0,55 m/m% glükózamin-szulfát, 0,74
m/m% szorbit; 0,055 m/m% Na+)
16. Egy izzadás elleni hintőporhoz 1,8 g szalicilsavra és 20 g cink-oxidra van szükség. Az elkészült
hintőpor tömege 78 g. Milyen tömeg%-os a hintőpor az egyes komponensekre nézve? (2,31 m/m%
szalicilsav; 25,64 m/m% cink-oxid)
17. Vesegörcs esetében gyógyszertári porkeverék is adható, melynek 180 mg-jában 20 mg papaverin
és 80 mg szalicilsav található. Milyen a por tömeg%-os összetétele az egyes komponensekre nézve?
(11,11 m/m% papaverin, 44,44 m/m% szalicilsav)
18. Az urátkövek oldására felírt Eisenberg-oldathoz 40 g citromsavat, 60 g trinátrium citrátot és 60 g
trikálium citrátot mérnek ki 500 g oldat készítéséhez. Milyen az oldat tömeg%-os összetétele az egyes
komponensekre nézve? (8 m/m% citromsav, 12 m/m% trinátrium citrát és trikálium citrát)
19. Egy bőrfertőtlenítésre szolgáló kenőcs 30 g-jához 30 cg hexaklorofént és 3,25 g cetosztearil
akoholt mérnek ki. Milyen a kenőcs tömeg%-os összetétele az egyes komponensekre nézve? (1 m/m%
hexaklorofén, 10,83 m/m% cetosztearil alkohol)
20. Kötőhártyagyulladás kezelésére az orvos antibiotikumot tartalmazó szemkenőcsöt írt fel a
betegnek. 10,5 mg tobramicin található a 3,5 g-os kenőcsben. Milyen a kenőcs tömeg%-os összetétele?
(0,3 m/m%)
21. 250 ml Ringer-laktát infúzió készítéséhez vízben oldanak fel 0,1 g kálium-kloridot, 1,5 g nátriumkloridot és 1,585 g nátrium-laktátot. Milyen lesz a Ringer-laktát vegyes%-os összetétele az egyes
komponensekre nézve? (0,04 g/100 ml KCl, 0,6 g/100 ml NaCl, 0,634 g/100 ml Na-laktát)
22. Egy kisded húgyúti fertőzésére az orvos cefuroxim tartalmú antibiotikumot ír fel. A gyógyszer 1250
mg cefuroxim port tartalmaz, melyet vízzel 50 ml-re kell kiegészíteni. Milyen az elkészített szirup
vegyes%-os összetétele? (2,5 g/100 ml)
23. Egy ötéves gyermek középfülgyulladására egy amoxicillint és klavulánsavat tartalmazó
antibiotikumot ír fel az orvos. Egy üveg szirup elkészítéséhez vízzel 100 ml oldatot kell készíteni 5 g
amoxicillinből és 1,25 g klavulánsavból. Milyen az elkészített gyógyszer vegyes%-os összetétele az
amoxicillinre, illetve a klavulánsavra? (5 g/100 ml és 1,25 g/100 ml) Egy anyuka a porból véletlenül 117
ml oldatot készített. Milyen az így elkészített gyógyszer vegyes%-os összetétele az amoxicillinre, illetve
a klavulánsavra? (4,27 g/100 ml és 1,07 g/100 ml)
24. Egy szívbeteg oedemáját kórházi körülmények között intravénás Furosemid terápiával kezdik el
rendezni. A 2 ml-es ampulla 20 mg furosemidet (hatóanyag) és 2 mg nátrium hidroxidot tartalmaz. A
nővér két ampullát oldott fel egy 500 ml-es Ringer oldatban. Hány vegyes%-os az infúziós oldat az egyes
hatóanyagokra nézve, ha feltételezzük, hogy a térfogatok összeadódtak? (7,93 · 10-3 g/100 ml
furosemid és 7,93 · 10-4 g/100 ml NaOH)
25. Vitaminhiányos állapotok megelőzésére és kezelésére különböző vitaminokat és nyomelemeket
is tartalmazó pezsgőtabletta adható. Egy Supradyn plus pezsgőtablettában 120 mg kalcium található,
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melyet 225 ml vízben oldott fel egy tini. Hány vegyes%-os az oldat az oldat a kalciumra nézve a tabletta
oldódása után, ha feltételezzük, hogy a térfogat nem változott? (5,33 · 10-2 g/100 ml; 0,05 g/100 ml)
26. Egy rossz általános állapotú beteg a kórházban pillanatnyilag szájon keresztül (per os) nem
táplálható, ezért a fekélybetegségére kapott pantoprazolt vénás injekció formájában kell megkapnia.
Egy ampulla 40 mg pantoprazolt tartalmaz. Milyen vegyes%-os lesz az elkészített oldat, ha az ampulla
tartalmából 37 ml oldatot készítünk? (0,108 g/100 ml)
27. Egy hasfájós csecsemőnek szimetikon cseppeket írt fel az orvos. Az Espumisan cseppekből 25
cseppet kell egyszerre beadni, mely 1 ml-nek felel meg. Ebben a térfogatban 40 mg szimetikon
található. Az anyuka a cumisüvegben lévő 175 ml tápszerhez adagolja a gyógyszert. Milyen lesz a
tápszer vegyes%-os összetétele a hatóanyagra nézve? (0,022 g/100 ml, 2,27 · 10-2 g/100 ml)
28. Egy térdízületi arthrosisban szenvedő férfi számára Dona port javasoltak, mely 1500 mg
glükózamin-szulfátot tartalmaz. A férfi a gyógyszert 341 ml vízben oldotta fel. Milyen lesz az elkészült
gyógyszer vegyes%-os összetétele? (0,44 g/100 ml)
29. A megfázás tüneti kezelésére egy nő Neo Citran port vett a patikában. Egy tasakban 10 mg
fenilefrin, 50,0 mg aszkorbinsav és 500 mg paracetamol található. A tasak tartalmát 263 ml forró vízben
feloldva milyen lesz a forró ital vegyes%-os összetétele az egyes hatóanyagokra? (3,80 · 10-3 g/100 ml
fenilefrin, 1,90 ·10-2 g/100 ml aszkorbinsav, 0,19 g/100 ml paracetamol)
30. Akut hasmenés kezelésére dioszmektit-tartalmú port rendelt a háziorvos, mely 3 g hatóanyagot
tartalmaz tasakonként. Milyen lesz az ital vegyes%-os összetétele, ha a beteg 37 ml vízben feloldva
veszi be a gyógyszert? (0,11 g/100 ml)
31. Egy bronchitis kezelésére alkalmazott inhalációs aeroszol 2,25 · 10-4 m/m%-os a fenoterol
hatóanyagra nézve. Számítsa ki az aeroszol m/v%-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 0,81 g/cm3!
( 1,82 · 10-4 m/v%)
32. Egy bronchitis kezelésére alkalmazott inhalációs aeroszol 1,45 · 10-4 m/m%-os az ipratropium
bromid hatóanyagra nézve. Számítsa ki az aeroszol m/v%-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 0,81
g/cm3!
(1,17 ·10-4 m/v%)
33. * A Berodual N inhalációs aeroszol 13,8 g oldata 0,039 mg fenoterol és 0,2 mg ipratropium bromid
hatóanyagot tartalmaz. Adja meg az inhalációs oldat m/v%-os összetételét az egyes hatóanyagokra
nézve! (ρ=0,81 g/cm3)
(3, 2 ·10-4 m/v% fenoterol, 1,6 ·10-4 m/v% ipratropium bromid)
34. Egy 0,050 m/m%-os pikkelysömör kezelésére alkalmazott oldat hatóanyaga clobetasol. Adja meg
az oldat m/v %-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 1,12 g/cm3!
(0,056 m/v%)
35. *Számítsa ki a nifedipin hatóanyagú cordaflex spray m/v%-os összetételét, ha egy tartályban 22 g
oldat van és 0,61 g hatóanyagot tartalmaz. (ρ=0,89 g/cm3) (2,5 m/v%)
36. Egy Alzheimer-kór kezelésére alkalmazott oldat 0,96 m/m%-os a memantin hatóanyagra nézve.
Adja meg az oldat m/v%-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 1,04 g/cm3.
(1.0 m/v%)

4

37. Egy pikkelysömör kezelésére alkalmazott tacalcitol hatóanyagú emulzió sűrűsége 1,13 g/cm3. Adja
meg a hatóanyagra nézve az emulzió m/v%-os összetételét, ha 0,4 tömeg %-os a készítmény. (0,5
m/v%)
38. Egy allergiás conjunctivitis kezelésére alkalmazott nátrium-kromoglikát hatónyagú szemcsepp
1,85 m/m%-os. Számítsa ki az oldat m/v %-os összetételét. (ρ = 1,08 g/cm3)
(2,00 m/v%)
39. Egy allergiás rhinitis kezelésére alkalmazott nátrium-kromoglikát hatónyagú orrcsepp 15 ml-re
300 mg hatóanyagot tartalmaz. Számítsa ki az oldat m/v %-os összetételét, ha az orrcsepp sűrűsége
1,08 g/cm3.
(2,0 m/v%)
40. A Nasonex orrspray 18 g-onként 9 mg mometasone hatóanyagot tartalmaz. Adja meg a rhinitis
kezelésére alkalmazott készítmény m/v%-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 0,99 g/ml. (0,05 m/v%)
41. Számítsa ki a 0,90 m/v%os NaCl steril készítmények oldására szolgáló injekciós oldat m/m%-os
összetételét, ha az oldat sűrűsége 1,02 g/cm3!
(0,88 m/m%)
42. *Számítsa ki a Na+ pótlására szolgáló NaCl oldat m/m%-os összetételét, ha 10 mL oldat 1 g NaCl-t
tartalmaz (ρ=1,1 g/cm3)!
(9,1 m/m%)
43. Neocitran porból 2,5 dl 500 mg paracetamol hatóanyag tartalmú italt készítünk. Számítsa ki az
oldat m/m%-os összetételét paracetamolra nézve (ρ=1,04 g/cm3)!
(0,19m/m%)
44. Az Aktil duo antibiotikum (amoxicillin, klavulánsav) tartalmú szuszpenzió klavulánsavra nézve 1,14
m/v%-os. Számítsa ki a szuszpenzió m/m%-os összetételét klavulánsav hatóanyagra (ρ=1,08 g/cm3)!
(1,1 m/m%)
45. Az Aktil duo antibiotikum (amoxicillin, klavulánsav) tartalmú szuszpenzió amoxicillinre nézve 8
m/v%-os. Számítsa ki a szuszpenzió m/m%-os összetételét amoxicillin hatóanyagra (ρ=1,05 g/cm3)! (7,6
m/m%)
46. Az Aktil duo antibiotikum (amoxicillin, klavulánsav) tartalmú szuszpenzió összhatóanyagra nézve
nézve 9,14 m/v%-os. Számítsa ki a szuszpenzió m/m%-os összetételét összhatóanyagra nézve (ρ=1,05
g/cm3)!
(8,7 m/m%)
47. *Maltofer cseppek vashiányos állapot megelőzésére alkalmazott készítmény, melynek
hatóanyaga Fe(OH)3 polimaltóz komplex formában. A készítmény 50 mg hatóanyagot tartalmaz
milliliterenként. Számítsa ki a készítmény m/m%-os összetételét, ha az oldat sűrűsége 1,04 g/cm3.
(4,81 m/m%)
48. Adja meg a magnesium sulfuricum 10 m/v%-os injekció oldat tömegszázalékos összetételét.
(ρ=1,05 g/cm3). A készítményt Mg2+ pótlásra, szívritmuszavar és terhességi preeclampsia ellen
alkalmazzák. (9,5 m/m%)
49. Egy ropivacaine hatóanyagú sebészeti anesztéziás infúziós oldat 100 ml-re 200 mg hatóanyagot
tartalmaz. Adja meg az oldat m/m%-os összetételét. (ρ=1,02 g/cm3)
(0,196 m/m%)
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50. 4,2 m/v%-os natrium-hydrogen-carbonicum (NaHCO3) injekciós oldat sűrűsége 1,03 g/cm3. A
készítményt metabolikus vagy respirációs acidózis, diabeteses ketoacidózis esetén alkalmazzák. Adja
meg a m/m%-os összetételét. (4,1 m/m%)
51. Mennyi a g/dm3-ben kifejezett összetétele egy gomba ellenes Loceryl körömlakknak, ha a lakk 5,0
m/v%-os amorolfin hatóanyagra nézve?
(50 g/l)
52. Mennyi a g/dm3-ben kifejezett összetétele az Infacol felfúvódás elleni 4,0 m/v% szimetikon
tartalmú készítménynek?
(40 g/l)
53. A Clonamox, amoxicillin hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió 50 mg hatóanyagot tartalmaz
milliliterenként, ami 5,0 m/v%-os. Adja meg a hatóanyagra vonatkozó összetételt g/l-ben! (50 g/l)
54. *A Clonamox amoxicillin hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió 50 mg hatóanyagot tartalmaz
milliliterenként, a készítmény teljes térfogata 80 ml. Adja meg a hatóanyagra vonatkozó összetételt
g/l-ben!
(50 g/l)
55. Egy efedrin hatóanyagú orrnyálkahártya gyulladás kezelésére alkalmazandó orrspray oldata 2,0
m/v%-os. Adja meg a hatóanyagra a koncentrációt g/l-ben! (20 g/l)
56. *Az aminosav pótlására szolgáló Infusamin S5 infúziós oldat teljes aminosav tartalma 25 g, teljes
térfogata 500 ml (5,0 m/v%-os). Az infúziós oldat 2,25 g L-leucint tartalmaz (0,45 m/v%). Adja meg az
infúziós oldat koncentrációját g/l-ben L-leucinre nézve! (4,5g/l)
57. Az aminosav pótlására szolgáló Infusamin S5 infúziós oldat L-glicinre nézve 0,63 m/v%-os, adja
meg az infúziós oldat koncentrációját g/l-ben L-glicinre nézve! (6,3 g/l)
58. Az aminosav pótlására szolgáló Infusamin S5 infúziós oldat L-hisztidinre nézve 0,13 m/v%-os, adja
meg az infúziós oldat koncentrációját g/l-ben L-hisztidinre nézve! (1,3 g/l)
59. Az aminosav pótlására szolgáló Infusamin S5 infúziós oldat L-treoninra nézve 0,22 m/v%-os, adja
meg az infúziós oldat koncentrációját g/l-ben L-treoninra nézve! (2,2 g/l)
60. *A Curam amoxicillin és klavulánsav hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió készítéséhez 9 g porból
100 ml szuszpenziót készítünk, mely 250 mg amoxicillint és 65,5 mg klavulánsavat tartalmaz. Számolja
ki a szuszpenzió amoxicillinre vonatkozó g/l összetételét! (2,5 g/l)
61. *A Curam amoxicillin és klavulánsav hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió készítéséhez 9 g por
250 mg amoxicillint és 65,5 mg klavulánsavat tartalmaz, melyből 100 ml szuszpenziót készítünk.
Számolja ki a szuszpenzió klavulánsavra vonatkozó g/l összetételét! (0,655 g/l)
62. Adja meg a Nasivin 0,05 m/v%-os allergia kezelésére alkalmazott oxymetazolin hatóanyagú
orrspray összetételét g/dm3-ben.
(0,5 g/l)
63. Az ½ Ringer infúziós oldat hipertóniás dehidráció esetén alkalmazott készítmény, mely literenként
2,15 g NaCl-ot, 0,07 g KCl-ot és 0,085 g CaCl2-ot tartalmaz. Számítsa ki az egyes komponensekre a m/v
%-os összetételt! (NaCl: 0,215 m/v %, KCl: 0,007 m/v %, CaCl2 0,0085 m/v %)
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64. A Ringer infúziós oldat 500ml-re 4,3 g NaCl-ot, 0,15g KCl-ot és 0,165 g CaCl2-ot tartalmaz, adja meg
az infúziós oldat összetételét minden komponensre m/v%-ban! (NaCl: 0,86 m/v%, KCl: 0,03 m/v%,
CaCl2: 0,033m/v%)
65. *Mennyi m/v%-os az összetétele egy cefixim hatóanyagú antibiotikum szuszpenziónak, ha 1,0 g
hatóanyag (cefixim) van 26,5 g porban, melyet vízzel összekeverve 50 ml szuszpenziót kapunk? (20
m/v%)
66. Adja meg egy efedrin hatóanyagú orrspray m/v%-os összetételét, ha 20 mg/ml (20 g/l) a
hatóanyagtartalma! (2,0 m/v%)
67. Számítsa ki egy ciszplatin hatóanyagú here- és petefészek karcinóma kezelésére szolgáló
készítmény m/v%-os összetételét, ha 25 mg ciszplatin van 50 ml injekciós oldatban infúziós kezeléshez!
(0,05 m/v%)
68. Adja meg a carboplatin hatóanyagú karcinóma ellenes készítmény m/v%-os összetételét, ha
5,0 ml infúzióhoz való koncentrátum 50 mg hatóanyagot tartalmaz! (1,0 m/v%)
69. Számítsa ki az amiodaron hatóanyagú, súlyos szívritmuszavarok kezelésére szolgáló készítmény
m/v%os összetételét, ha 150 mg amiodaron található 3,0 ml készítményben! (5,0 m/v%)
70. *A Curam amoxicillin és klavulánsav hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió készítéséhez 9 g por
250 mg amoxicillint és 65,5 mg klavulánsavat tartalmaz, melyből 100 ml szuszpenziót készítünk.
Számolja ki a szuszpenzió amoxicillinre vonatkozó m/v%-os összetételét. (0,25 m/v%)
71. *A Curam amoxicillin és klavulánsav hatóanyagú antibiotikum szuszpenzió készítéséhez 9,0 g por
250 mg amoxicillint és 65,5 mg klavulánsavat tartalmaz, melyből 100 ml szuszpenziót készítünk.
Számolja ki a szuszpenzió klavulánsavra vonatkozó g/l összetételét. (0,066 m/v%)
72. Számítsa ki a Nasivin allergia kezelésére alkalmazott oxymetazolin hatóanyagú orrcsepp m/v%-os
összetételét, ha 2,5 mg oxymetazolin van 10 ml orrcseppben. (0,025 m/v%)

Molaritással kapcsolatos számolások
73. Egy szívritmuszavarban szenvedő beteg bekerül a sürgősségi ambulanciára, ahol 5 ml 1 mg/ml
koncentrációjú metoprolol injekciót kap. Mennyi az injekció molaritása? M metoprolol = 267,36 g/mol
(0,004 mol/dm3; 3,74 · 10-3 mol/dm3)
74. Egy allergiás rhinitis kezelésére szolgáló orrsrpay 0,05 vegyes %-os a hatóanyagra (mometazon
furoát) nézve. Mennyi az orrspray molaritása? M mometazon furoát = 521,43 g/mol (9,59 · 10-4 mol/dm3)
75. Egy antibiotikumot tartalmazó, gyermekek kezelésére szánt szirupban 3 g szacharóz van 5 ml
elkészített szirupban. Mennyi az antibiotikus szirup molaritása a szacharózra nézve ? M szacharóz = 342,3
g/mol
(1,75 mol/dm3)
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76. Egy koraszülöttek táplálására szolgáló tápszer 100 ml-ében 5,33 g tejcukor (laktóz) és 14,4 mg
dokozahexénsav (DHA) található. Milyen a tápszer molaritása a tejcukorra, illetve a DHA-ra nézve?
M laktóz = 342,3 g/mol
M DHA = 328,48 g/mol
(laktóz: 0,16 mol/dm3; DHA: 4,38 · 10-4 mol/dm3)
77. Tejfehérje-allergiában szenvedő csecsemő számára a gasztroenterológus extenzíven hidrolizált
tápszert írt fel. Az elkészített tápszer 100 ml-ében 0,3 g glükóz, 2,9 g laktóz és 0,3 g maltóz található.
Milyen a tápszer molaritása az egyes cukrokra nézve?
M glükóz = 180,2 g/mol
M laktóz = 342,3 g/mol
M maltóz = 342,3 g/mol
(glükóz: 0,017 mol/dm3, 1,66 · 10-2 mol/dm3; laktóz: 0,08 mol/dm3, 8,47 · 10-2 mol/dm3; maltóz:
0,009 mol/dm3, 8,76 · 10-3 mol/dm3)
78. Egy szervátültetés miatt immunszupresszált állapotú férfi citomegalovírus-fertőzését ganciklovir
injekcióval kezelik. Egy injekciós üveg 500 mg ganciklovirt tartalmaz, melyet 10 ml-ben kell feloldani.
Milyen lesz az így elkészített injekció molaritása? M ganciklovir = 255,2 g/mol
(0,196 mol/dm3)
79. Epilepsziás roham kezelésére diazepam injekció beadása szükséges. Az ampulla 10 mg diazepámot
tartalmaz 2 ml-ben. Milyen az injekció molaritása? M diazepam = 284,74 g/mol
(0,018 mol/dm3; 1,76 · 10-2 mol/dm3)
80. Lázas gyermek számára paracetamol oldatot javasolt a gyermekorvos. A belsőleges oldat 24 mg
paracetamolt tartalmaz ml-enként. Milyen az oldat molaritása? M paracetamol = 151,165 g/mol
(0,16 mol/dm3)
81. A Ringer oldatban a fő összetevők a következő koncentrációban találhatóak: nátrium-klorid 0,860
g/100 ml, kálium-klorid 0,03 g/100 ml és kálcium-klorid 0,025 g/100 ml. Milyen a Ringer-oldat
molaritása az egyes komponensekre nézve?
M KCl = 74,6 g/mol, M NaCl = 58,5 g/mol, M CaCl2 = 111,1 g/mol
(0,15 mol/dm3 NaCl, 4,02 · 10-3 mol/dm3 KCl, 2,25 · 10-3 mol/dm3 CaCl2)
82. Gyomortükrözés előtt a garat érzéstelenítésére lidokain-tartalmú sprayt alkalmaznak. Milyen a
spray molaritása, ha 48 ml oldatban 3,8 g lidokain található? M lidokain = 234,34 g/mol
(0,34 mol/dm3)
83. Gyomorsavtúltengés, illetve gyomorfekély esetén savlekötőt adnak a betegeknek. Milyen a beteg
által elkészített gyógyszer vegyes%-os összetétele, ha 0,1 mol/dm3 alumínium-hidroxidot és 0,05
mol/dm3 magnézium-oxidot tartalmaz?
M Al(OH)3 = 78 g/mol
M MgO = 40,3 g/mol
(0,78 g/100ml Al(OH)3 és 0,2 g/100 ml MgO)
84. Egy másik savlekötő por magnézium triszilikátot (2 MgO · 3 SiO2) tartalmaz. Milyen a gyógyszer
vegyes%-os összetétele, ha 0,19 mol/dm3 magnézium triszilikátot tartalmaz?
M Mg2O8Si3 = 260,9 g/mol
(5,0 g/100 ml Mg2O8Si3)
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85. Székrekedés esetén a béltartalom felhígítására magnézium-szulfát (keserűsó) adható. Milyen a
gyógyszer vegyes%-os összetétele, ha 0,42 mol/dm3 magnézium szulfátot tartalmaz?
M MgSO4 = 120,4 g/mol (5,06 g/100 ml MgSO4)
86. Endoszkópos vizsgálat előtt célszerű a belek kitisztítása a jobb láthatóságért. Erre a célra
magnéziumoxidot tartalmazó port használnak. Milyen a gyógyszer vegyes%-os összetétele, ha 0,58
mol/dm3 magnézium oxidot tartalmaz?
M MgO = 40,3 g/mol
(2,34 g/100 ml MgO)
87. Egy óvodás gyermek középfülgyulladására cefuroxim axetil-tartalmú szirupot írt fel a háziorvos.
Milyen a gyógyszer vegyes%-os összetétele, ha 0,05 mol/dm3 cefuroxim axetilt tartalmaz?
M cefuroxim axetil = 510,5 g/mol
(2,55 g/100 ml)
88. Allergiás rhinitis kezelésére egy kisgyermek 1,61 · 10-3 mol/dm3 koncentrációjú desloratadin
oldatot kapott. Milyen a gyógyszer vegyes%-os összetétele? M desloratadin = 310,8 g/mol (0,05 g/100
ml)
89. Egy balesetben megsérült, politraumatizált beteg súlyos fájdalmait morfin-injekcióval csökkentik.
Az alkalmazott injekció 0,035 mol/dm3 koncentrációjú. Milyen a vegyes%-os összetétele?
M morfin = 285,3 g/mol (1,0 g/100 ml)
90. A gyermekkori cukorbetegség (diabetes mellitus) kezelésének egyik alappillére a hosszú hatású,
ú.n. bázis inzulin adagolása. Ezt hosszú hatású inzulin-analógokkal, például glargin inzulinnal érik el. Az
egyik ilyen patron 6,0 · 10-4 mol/dm3 koncentrációban tartalmazza a glargin inzulint. Milyen a patron
vegyes%-os összetétele? M glargin inzulin = 6063 g/mol
(0,36 g/100 ml)
91. Egy középkorú nőbeteg tüdőgyulladás miatt kórházba kerül, ahol a kezelését intravénás
antibiotikummal kezdik el. Ehhez 500 ml-ben oldják fel a porampullát és így az infúzió 5,13 · 10-3
mol/dm3 koncentrációban amoxicillin nátriumot és 1,69 · 10-3 mol/dm3 koncentrációban kálium
klavulanátot tartalmaz. Milyen a vegyes%-os összetétele az egyes komponenseknek?
M amoxicillin nátrium = 387,4 g/mol, M kálium klavulanát = 237,3 g/mol
(0,2 g/100 ml amoxicillin nátrium és 0,04 g/100 ml kálium klavulanát)
92. Egy 9 hónapos csecsemő anyatejpótlásként olyan tápszert kap, mely 0,16 mol/dm 3 laktózt,
1,66*10-2 mol/dm3 linolsavat, 2,05*10-3 mol/dm3 alfa linolénsavat és 6,19*10-4 mol/dm3 C-vitamint
tartalmaz. Milyen a tápszer vegyes%-os összetétele az egyes komponensekre nézve? (5,48 g/100 ml
laktóz; 0,47 g/100 ml linolsav; 0,06 g/100 ml alfa-linolénsav; 0,01 g/100 ml C-vitamin)
M laktóz = 342,3 g/mol
M linolsav = 280,5 g/mol
M alfa-linolénsav = 278,4 g/mol
M C-vitamin = 176,1 g/mol
93. Hány gramm oldott anyag van 60,0 cm3 1,35 mólos magnézium-nitrát oldatban?
M[Mg(NO3)2] = 148 g/mol
(12,0 g)
94. Hány milligramm clenbuterol hatóanyag található 5,00 cm3 3,61 · 10-6 mólos, asztma (asthma
bronchiale) kezelésére alkalmazott Spiropent-oldatban? Mclenbuterol = 277,2 g/mol
(0,005 mg)
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95. Hány gramm hidrogén-klorid van 176 cm3 3,50 mólos sósavoldatban? M(HCl) = 36,5 g/mol (22,5 g)
96. Hány milligramm dexpanthenol hatóanyag van van 2,00 cm3 1,22 mólos, nyálkahártyabetegségek
esetén alkalmazott Panthenol injekcióban? M dexpanthenol = 205 g/mol
(500 mg)
97. Metilénkéket (methylthionin chlorid) lehet adni methaemoglobinaemia esetén, injekció
formájában. Hány gramm oldott anyag van 10,0 cm3 0,0313 mólos metilénkék injekcióban?
M metilénkék = 320 g/mol (0,10 g)
98. Hány gramm oldott anyag van 280 cm3 0,550 mólos nátrium-szulfát oldatban?
M(Na2SO4) = 142 g/mol (21,9 g)
99. A legerősebb fájdalmak (pl. terminális rákbetegeknél) enyhítésére használt Morphinum
hydrochloricum injekció hatóanyaga a morfin-hidroklorid (morfin·HCl). Hány milligramm morfin
hidroklorid van 1,00 cm3 0,0932 mólos (legtöményebb) Morphinum hydrochloricum injekcióban?
M(Morfin-hidroklorid) = 322 g/mol
(30,0 mg)
100. Hány gramm oldott anyag van 25,0 cm3 2,33 mólos propionsav oldatban? M(C3H6O2) = 74,0 g/mol
(4,31 g)
101. A szívritmuszavarra adott Betaloc injekció 3,74 · 10-3 M-os metoprolol oldat. Hány milligramm
metoprolol van az 5,0 cm3-es ampullában? M Metoprolol = 267 g/mol
(5,0 mg)
102. Hány gramm ammónia van 150 cm3 0,750 mólos ammóniaoldatban? M(NH3) = 17,0 g/mol (1,91 g)

A *-gal jelölt feladatok az átlagosnál nehezebbek.
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