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ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ  ПРАКТИЧАН РАД 

                                           КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА   

                                                     

1.   Контрола квалитета у фармацеутској индустрији   

                 -  Одређивање калцијум-хидроксида   

2.   Узорковање сировина у фармацеутској индустрији   

                 –   Узорковање сировина из посуда различитог капацитета   

3.   Одређивање физичких својстава биљних дрога   

                 -   Одређивање растворљивости етарских уља у алкохолу   

4.   Идентификација биљних дрога   

                 -   Идентификација алкалоида   

5.   Испитивање степена чистоће биљних дрога   

                 -   Одређивање присуства страних примеса у биљним дрогама   

6.   Одрешивање алкалитета и ацидитета фармацеутских препарата   

                 -   Одређивање алкалитата и ацидитета натријум-бензоата   

7.   Одређивање хлорида у воденим растворима   

                 -   Одређивање концентрације натријум-хлорида   

8.   Одређивање концентрације тешких метала у воденим растворима   

                 -   Одређивање концентрације олова у воденом раствору   

9.   Примена индекса рефракције у фармацеутској индустрији     

                 -    Одређивање индекса рефракције водених раствора   

10. Одређивање тачке топљења  супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређвање тачке топљења супстанце   

11. Одређивање температуре очвршћавања супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање температуре очвршћавање супстанце   

12. Одређивање тачке мржњења супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање тачке мржњења супстанце   

13. Одређивање релативне густине супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање релативне густине етанола   

14. Одређивање вискозности супстанци у фармацеутској индустрији    

                 -    Одређивање вискозности уља   

15. Одређивање рН вредности водених раствора у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање рН вредности фармацуетских препарата   

16. Одређивање киселинског броја супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање киселинског броја узорка   

17. Одређивање сапонификационог броја супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање сапонификационог броја узорка   

18. Одређивање естарског броја супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање естарског броја узорка   

19. Одређивање пероксидног броја супстанци у фармацеутској индустрији   

                 -    Одређивање пероксидног броја узорка   

20. Испитивање сировина животињског порекла   

                 -    Одређивање укупног броја живих аеробних микроорганизама   

21. Одређивање бистрине и степена опалесценције течности   

                 -    Одређивање бистрине и степена опалесценицје узорка   

22. Одређивање обојености течности   

                 -    Одређивање обојености узорка   

 



23. Одређивање густине супстанци у фармацеутској индустрији    
                 -    Одређивање густине масти   
24. Испитивање растворљивости и распадљивости чврстих лековитих препарата   
                 -    Испитивање растворљивости таблета у води   
25. Испитивање водених раствора у фармацеутској индустрији    
                 -    Одређивање водоник-пероксида   
26. Испитивање неводених раствора у фармацеутској индустрији   
                 -    Одређивање камфора из етанолног раствора   
27. Испитивање препарата који се дозирају у капима   
                 -    Одређивање пилокарпина у капима за очи   
28.  Испитивање инјекција   
                 -    Одређивање аскорбинске киселине   
29.  Испитивање инфузија   
                 -    Одређивање глукозе   
30.  Испитивање суспензија и емулзија   
                 -    Одређивање бензилбензоата   
31.  Испитивање лековитих масти и супозиторија   
                 -    Одређивање садржаја бисакодила   
32.  Испитивање таблета   
                 -    Одређивање садржаја ацетилсалицилне киселине у таблетама   
33.  Испитивање капсула   
                 -    Одређивање садржаја тетрациклина у капсулама   
34.  Испитивање материјала који се користи за израду амбалаже   
                 -    Испитивање хидролитичке орпорности спрашеног стакла   
35.  Испитивање алуминијумских туба   
                 -    Испитивање квалитета алуминијумских туба   
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