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Циљ предмета 

Упознавање са основним фармацеутско-технолошким принципима израде и испитивања различитих формулација типа масти, крема, 

гелова и пасти. 

Упознавање са основним фармацеутско-технолошким принципима израде и испитивања различитих формулација стерилних препарата за 

парентералну и офталмолошку примену 

Исход предмета  

Студенти фармације ће стећи знања о начину израде фармацеутско-технолошких фомулација типа масти, крема, гелова и паста као и 

стерилних препарата за парентералну и офталмолошку примену, о начину испитивања њиховог квалитета, правилном начину паковања, 

сигнирања и чувања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Формулације типа масти ( састав, врсте и избор подлога, начин 

употребе, паковања и чувања) 

2. Формулације типа крема (састав, врсте и избор подлога и 

емулгатора,  начин употребе, паковања и чувања) 

3. Формулације  типа гелова и пасти (састав, врсте и избор 

подлога, средства за гелирање, начин употребе, паковања и 

чувања 

4. Фармацеутско-технолошко испитивање за формулације типа 

масти, крема, гелова и пасти на основу захтева важећих 

прописа 

5. Формулације трансдермалних терапијских система 

6. Стерилизација, пирогене материје (испитивање стерилности и 

пирогености) 

7. Методе стерилизације,  

8. Изотонизација и  изотоничност стерилних препарата 

9. Формулације парентералних препарата (растварачи, активни 

принципи, помоћне материје) 

10. Инјекције и  интарвенске инфузије 

11. Концентрати за инјекције и инфузије, прашкови за инјекције и 

инфузије 

12. Ратсвори за хемодијализу, перитонеалну дијализу 

13. Фармацеутско –технолошке формулације за офталмолошку 

примену (дефиниција и општи појмови) 

14. Фармацеутско –технолошке формулације за офталмолошку 

примену (помоћне материје за израду, особине и општи 

захтеви) 

15. Израда и испитивање препарата за очи 

16. Примарна амбалажа за парентералне и офталмолошке 

препаратете (захтеви и провера безбедности) 

17. Имунобиолошки препарати, серуми и вакцине 

18. Радиофармацеутски препарати 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски 

истраживачки рад 

1. Израда фармацеутско-технолошких формулација типа масти 

2. Израда фармацеутско-технолошких формулација типа крема 

3. Израда фармацеутско-технолошких формулација типа гелова и 

паста 

4. Израда фармацеутско-технолошких формулација типа 

стерилних препарата (капи за очи, инфузије, инјекције) 

5. Испитивање готових препарата (масти, крема, гелова, пасти, 

капи за очи, инјекција и инфузија) на основу прописа из важеће 

регулативе 
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Допунска 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, интерактивна настава, практичне вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум-и 30   

семинар-и    

 


