Kémia fogorvostan hallgatóknak
Munkafüzet
4. hét
Infúziós oldat készítése (számológép szükséges)

Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika,
Radó-Turcsi Erika, Takátsy Anikó
Szerkesztette: Nagy Veronika

Név:
Csoport:
Dátum:

A gyakorlaton használt anyagok veszélyeire az alábbi piktogramokkal utalunk:
ártalmas, irritáló
maró

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Labor zh-kérdések, feladatok
1. Egyszerű egyenletek rendezése (sztöchiometriai együtthatók megállapítása)
2. Szóegyenletek átírása rendezett kémiai egyenletekké
3. Oxidációs számok megállapítása összegképlet alapján
4. Adott redoxiegyenletben az oxidálószer és a redukálószer azonosítása oxidációs számok alapján
5. Moláris tömegek számolása összegképlet vagy vegyületnév alapján (pl. 6. feladat az alább ajánlott
jegyzetben)
6. Egy adott mennyiségű anyag tömegének és anyagmennyiségének átváltása a moláris tömeg
segítségével (pl. 1. feladat)
7. Egy adott mennyiségű anyag tömegének és térfogatának átváltása a sűrűség segítségével (pl. 3. feladat)
8. Egyszerű reakciók mennyiségi viszonyaival kapcsolatos számolás (pl. 4. feladat)

A feladatok gyakorlásához ajánlott jegyzet:
Példatár-3-heti labozh-hoz - sztöchiometria
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Kísérlet
A gyakorlaton ceftriaxonból, egy széles spektrumú cefalosporin antibiotikumból készítünk infúziós oldatot.
Előbb a szilárd hatóanyagból egy 30 m/m%-os törzsoldatot készítünk, melyből a számított szükséges
mennyiséget infúziós Ringer-oldatba fecskendezzük. A szükséges ceftriaxon hatóanyag mennyisége 20
mg/ttkg, azaz a páciens testtömegétől függ.
Törzsoldat készítése
Szükséges anyagok: ceftriaxon, desztillált víz
Szükséges eszközök: 25 cm3-es Erlenmeyer-lombik, spatula, labormérleg, fecskendő
Kivitelezés:
a. Számolás: A szilárd ceftriaxonból úgy készítünk 30 m/m %-os törzsoldatot, hogy a szilárd anyaghoz 10,0 g
vizet adunk.
a) Számolja ki, hogy hány g szilárd ceftriaxont kell feloldanunk 10,0 g vízben ahhoz, hogy 30 m/m%-os
oldatot kapjunk!

b) Ha ezt a mennyiséget pontosan 10,0 cm3 vízben oldjuk fel, a keletkező oldat sűrűsége 1,28 g/ cm3
lesz. Számolja ki a törzsoldat pontos koncentrációját mg/ml-ben! A ceftriaxon moláris tömege 554,6
g/mol.

b. Bemérés: Hajtson négyfelé egy kb. 10x10 cm-es tiszta papírlapot, majd nyissa ki! Kapcsolja be a
labormérleget az ON/OFF gomb rövid megnyomásával. Helyezze a papírlapot a mérleg tálcájára úgy, hogy a
papír négy sarka felfelé mutasson. Nyomja meg a TARA feliratú gombot és várja meg, amíg a kijelzőn a 0.00
érték jelenik meg. Ekkor spatula segítségével mérje ki a szükséges mennyiségű ceftriaxont!
c. Oldatkészítés: A fecskendő segítségével szívjon fel pontosan 10,0 cm3 desztillált vizet, és adja azt a
kimért ceftriaxon porhoz. Mozgassa körkörösen a lombikot, hogy az összes szilárd anyag feloldódjon.
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Infúziós oldat készítése
Szükséges anyagok: tömény ceftriaxon törzsoldat, palackos Ringer-oldat
Szükséges eszközök: személymérleg, fecskendő, injekciós tű
Kivitelezés:
d. Számolás:
Álljon a személymérlegre és jegyezze fel a kijelzőn megjelenő értéket.
Az ceftriaxonból 20 mg/testsúly kg mennyiség szükséges. Számolja ki, hogy a saját testsúlyához mennyi
ceftriaxonra van szükség, illetve az elkészített törzsoldatból milyen térfogat tartalmazza a szükséges
mennyiséget!
Testsúlya:
A szükséges ceftriaxon mennyisége:

A szükséges ceftriaxon törzsoldat térfogata:

e. Oldatkészítés: A készített ceftriaxon törzsoldatból a fecskendő segítségével mérje ki az Önnek szükséges
mennyiséget, amit fecskendezzen a Ringer-oldatot tartalmazó 500 ml-es infúziós palackba.
Mennyi a kész infúziós oldat hatóanyagtartalma?

Mennyi a hatóanyag g/l koncentrációja a kész infúziós oldatban, ha feltételezzük, hogy a térfogatok
összeadódtak?

Mennyi ideig tart az infúzió beadása, ha 0,5 g ceftriaxon/óra sebességű áramlást kell beállítani?
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Elméleti kérdések, feladatok
1.

Ha egy penicillinérzékeny beteg penicillint kap, anafilaxiás sokk léphet fel. Az allergiás reakció
következtében az erek annyira kitágulnak, hogy nem tudják az egyes szerveket ellátni vérrel, ami
perceken belül a beteg halálához vezet. Ezt elkerülendő 1 mg adrenalint kell a szervezetbe juttatnunk
az erek összehúzására. Az adrenalin összegképlete C8H13O3N. A gyógyszertári forgalomban kapható
adrenalin oldat 5,464 mmol/dm3 koncentrációjú. Hány cm3-t kell ebből az oldatból a betegnek beadni?
MC= 12,0 g/mol, MO= 16,0 g/mol, MN= 14,0 g/mol, MH= 1,0 g/mol

2.

Egy 5 éves, 20 kg súlyú gyermeknek agyödémája van. Az agy nyomáscsökkentése céljából glicerint
adunk neki, testsúlykilogrammonként 1 g-ot, szájon át, 6 óránként. A glicerin bevitele 50
vegyesszázalékos glicerin oldattal történik. Számítsa ki, hogy hány cm3 glicerinoldatot kell egy-egy
alkalommal a gyermeknek beadni!
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3.

Egy gyermek parenterális táplálásához 500 cm3 10,0 vegyesszázalék cukortartalmú infúziós oldatra van
szükség. Az oldat elkészítéséhez a gyógyszertári forgalomban kapható 5,00 %-os (m/V) cukortartalmú
Isodex infúziós oldatot és a 40,00% (m/V) cukortartalmú Glucosum injekciós ampullákat használhatjuk.
Hogyan készítené el az infúziós oldatot, ha az Isodex oldat 500 cm3-es steril palackokban (a palackok
500 cm3 oldatot tartalmaznak) kerül forgalomba, amelyeket a sterilitás megőrzése miatt nem
bonthatunk fel, csak injekciós fecskendővel nyúlhatunk bele?
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