
  
TTEEMMAATTIICCAA  

ppeennttrruu  eexxaammeennuull  ddee  ffaarrmmaacciisstt  ssppeecciiaalliisstt  
ssppeecciiaalliittaatteeaa  FFAARRMMAACCIIEE  GGEENNEERRAALLAA  

  
II..  PPRROOBBAA  SSCCRRIISSAA  
IIII..  PPRROOBBAA  PPRRAACCTTIICCAA  

  
  

II..  PPRROOBBAA  SSCCRRIISSAA  
  
11..  FFoorrmmuullaarreeaa  ssoolluuttii ii lloorr  mmeeddiiccaammeennttooaassee..  
22..  PPrroocceessuull   ddee  ddiizzoollvvaarree..  
33..  AAdduucceerreeaa  iinn  ssoolluuttiiee  aa  ssuubbssttaanntteelloorr  ggrreeuu  ssoolluubbii llee..  
44..  MMeeddiiccaammeennttee  iinnjjeeccttaabbii llee..  SSoolluuttii ii   iinnjjeeccttaabbii llee..  MMeeddiiccaammeennttee  iinnjjeeccttaabbii llee  ccuu  aaccttiiuunnee  ..pprreelluunnggii ttaa..  

CCoonnddii ttii ii   ddee  ccaall ii ttaattee  ppeennttrruu  pprreeppaarraatteellee  iinnjjeeccttaabbii llee..  
55..  PPrreeppaarraattee  ppeerrffuuzzaabbii llee..  CCllaassii ff iiccaarree..EExxeemmppllee..CCoonnddii ttii ii   ddee  ccaall ii ttaattee..  
66..  SSeerruurrii   ssii   vvaacccciinnuurrii ..  
77..  BBiiooddiissppoonniibbii ll ii ttaatteeaa  mmeeddiiccaammeenntteelloorr  aaddmmiinniissttrraattee  ppee  ccaallee  ppaarreenntteerraallaa  ..  
88..  PPrreeppaarraattee  rraaddiiooffaarrmmaacceeuuttiiccee..  
99..  PPrreeppaarraaaattee  ooff ttaallmmiiccee..  FFoorrmmuullaarree  ddee  pprreeppaarraarree..CCoonnddii ttii ii   ddee  ccaall ii ttaattee..  
1100..  PPrreeppaarraattee  oobbttiinnuuttee  pprriinn  eexxttrraaccttiiee..  FFaaccttoorrii ii   ccaarree  iinnff lluueenntteeaazzaa  pprroocceessuull   ddee  eexxttrraaccttiiee..  CCoonnddii ttii ii   ddee  

ccaall ii ttaattee..  
1111..  AAeerroossooll ii   ffaarrmmaacceeuuttiiccii ..  TTiippuurrii   ddee  aaeerroossooll ii ..  BBiiooddiissppoonniibbii ll ii ttaatteeaa  aaeerroossooll ii lloorr  ddee  iinnhhaallaattiiee..  
1122..  EEmmuullssii ii   ffaarrmmaacceeuuttiiccee..  FFoorrmmuullaarree..  MMeeccaanniissmmuull   ddee  aaccttiiuunnee  aall   eemmuullggaattoorrii lloorr..  
1133..  SSuussppeennssii ii   ffaarrmmaacceeuuttiiccee..  FFaaccttoorrii ii   ccaarree  iinnff lluueenntteeaazzaa  ssttaabbii ll ii ttaatteeaa  ssuussppeennssii ii lloorr..  CCoonnttrroolluull   ccaall ii ttaattii ii ..  
1144..  PPrreeppaarraattee  ffaarrmmaacceeuuttiiccee  ccuu  aaccttiiuunnee  ttooppiiccaa..  FFaaccttoorrii ii   ccaarree  iinnff lluueenntteeaazzaa  aabbssoorrttiiaa  ppeerrccuuttaannaattaa  aa  

mmeeddiiccaammeenntteelloorr..  
1155..  SSuuppoozzii ttooaarree..  IInnff lluueennttaa  ffoorrmmuullaarrii ii   aassuupprraa  bbiiooddiissppoonniibbii ll ii ttaattii ii   ssuubbssttaanntteelloorr  mmeeddiiccaammeennttooaassee  dduuppaa  

aaddmmiinniissttrraarree  rreeccttaallaa  ssaauu  vvaaggiinnaallaa..    
1166..  PPuullbbeerrii   ffaarrmmaacceeuuttiiccee..PPuuddrree  mmeeddiiccaammeennttooaassee..  
1177..  CCoommpprriimmaattee..  FFoorrmmuullaarree  ssii   pprreeppaarraarree..  AAccooppeerrii rreeaa  ccoommpprriimmaatteelloorr..  CCaappssuullee  mmeeddiicciinnaallee    
1188..  CCaappssuullee  mmeeddiicciinnaallee..  
1199..  CCoonnttrroolluull   ccaall ii ttaattii ii   ccoommpprriimmaatteelloorr  ssii   ccaappssuulleelloorr  mmeeddiicciinnaallee..  
2200..  PPrreeppaarraattee  oorraallee  ccuu  aaccttiiuunnee  pprreelluunnggii ttaa..  
2211..  BBiiooddiissppoonniibbii ll ii ttaatteeaa  mmeeddiiccaammeenntteelloorr  aaddmmiinniissttrraattee  ppee  ccaallee  oorraallaa..  
2222..  SSiisstteemmee  tteerraappeeuuttiiccee  ((  oorraallee,,  ppaarreennttaallee,,  ttrraannssddeerrmmiiccee,,  ooccuullaarree,,  iinnttrraauutteerriinnee))..  
2233..  SSiisstteemmee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssii   ddee  eell iibbeerraarree  llaa  ttiinnttaa  ..  
2244..  SSttaabbii ll ii ttaatteeaa  ffoorrmmeelloorr  ffaarrmmaacceeuuttiiccee..  MMooddii ff iiccaarrii llee  mmeeddiiccaammeenntteelloorr  iinn  ttiimmppuull   ccoonnsseerrvvaarrii ii ..  FFaaccttoorrii ii   

ccaarree  iinnff lluunntteeaazzaa  ssttaabbii ll ii ttaatteeaa  mmeeddiiccaammeenntteelloorr..  
2255..  CCoonnttrroolluull   ssii   pprreevveeddeerreeaa  ccoonnsseerrvvaarrii ii ..  PPeerriiooaaddaa  ddee  vvaallaabbii ll ii ttaattee..  
2266..  FFoorrmmuullaarreeaa  uunnuuii   nnoouu  mmeeddiiccaammeenntt..  PPrreeffoorrmmuullaarreeaa..  
2277..  CCoommuunniiccaarreeaa  iinn  ffaarrmmaacciiee..  
2288..  AAnnttiibbiioottiiccee  ssii   cchhiimmiiootteerraappiiccee  aannttiimmiiccrroobbiieennee  ..  
2299..  AAnnttii ttrriiccoommoonnaazziiccee..  AAnnttiihheellmmiinnttiiccee..  
3300..  AAnnttiimmiiccoottiiccee..  
3311..  AAnnttiisseeppttiiccee  ssii   ddeezzii ffeeccttaannttee..  
3322..  AAnnaallggeezziiccee  ssttuuppeeff iiaannttee  ssii   aannaallggeezziiccee  ––  aannttiippii rreettiiccee..  
3333..  TTrraanncchhii ll iizzaannttee,,  sseeddaattiivvee  ––  hhiippnnoottiiccee..  
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3344..  PPssiihhoossttiimmuullaannttee..nneeuurroottoonniiccee..  
3355..  AAnnttiiaassttmmaattiiccee..  AAnnttii ttuussiivvee  ssii   eexxppeeccttoorraannttee..  
3366..  SSttiimmuullaannttee  aallee  ccoonnttrraaccttiieeii   mmiiooccaarrdduulluuii   ..  AAnnttiiaarrii ttmmiiccee..  
3377..  AAnnttiihhiippeerrtteennssiivvee..  AAnnttiiaannggiinnooaassee  ..  
3388..  VVaassooddii llaattaattooaarree  cceerreebbrraallee  ssii   ppeerrii ffeerriiccee..  
3399..  DDiiuurreettiiccee  ..  
4400..  AAnnttiiaanneemmiiccee..  
4411..  AAnnttii ttrroommbboottiiccee..  AAnnttiihheemmoorraaggiiccee  
4422..  SSttiimmuullaannttee  ssii   ssuubbssttii ttuueennttii   aaii   sseeccrreettii ii lloorr  ddiiggeessttiivvee  ..  
4433..  AAnnttiiaacciiddee,,  aannttiiuullcceerrooaassee..  
4444..  AAnnttiieemmeettiiccee  ssii   pprrooppuullssiivvee  ggaassttrriiccee..  
4455..  LLaaxxaattiivvee  ––  ppuurrggaattiivvee..  AAnnttiiddiiaarreeiiccee..  AAnnttii ff llaattuulleennttee..  
4466..  AAnnttiissppaassttiiccee..  
4477..  CCoolleerreettiiccee  ––  ccoolleecciissttoocchhiinneettiiccee..  HHeeppaattoopprrootteeccttooaarree..  
4488..  AAnnttiiaalleerrggiiccee..  
4499..  AAnnttiinnii ff llaammaattooaarree  ..  
5500..  CCoorrttiiccoosstteerrooiizzii ..  
5511..  AAnnaabbooll iizzaannttee  ssii   mmeeddiiccaattiiaa  oobbeezzii ttaattii ii ..  
5522..  VVii ttaammiinnee..  
  
  

IIII..  PPAARRTTEEAA  PPRRAACCTTIICCAA  
  
11..  CCoommeennttaarreeaa  tteehhnniiccii ii   ddee  eexxeeccuuttaarree  aa  uunnuuii   pprreeppaarraatt  mmaaggiissttrraall   ssaauu  ooff iicciinnaall   ddiinn  pprraaccttiiccaa  aaccttuuaallaa  ddee  

rreecceeppttuurraa  ddiinn  ccaappii ttoolleellee::  ssoolluuttii ii   mmeeddiiccaammeennttooaassee,,  ssoolluuttii ii   eexxttrraaccttiivvee  aappooaassee  ssii   aallccooooll iiccee,,  pprreeppaarraattee  
ooff ttaallmmiiccee,,  eemmuullssii ii ,,  ssuussppeennssii ii ,,  uunngguueennttee,,  ssuuppoozzii ttooaarree,,  ppuullbbeerrii ..  

22..  CCoommeennttaarreeaa  mmooddaall ii ttaattii lloorr  ddee  iiddeennttii ff iiccaarree  ssii   ccoonnttrrooll   aall   ppuurrii ttaattii ii   uunneeii   ssuubbssttaannttee  ssaauu  pprreeppaarraatt  
ffaarrmmaacceeuuttiicc  dduuppaa  FF..RR..XX..  

  
  


