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1. Clorhidratul de propranolol este:
a) Betablocant neselectiv utilizat în tratarea 

hipertensiunii arteriale şi a aritmiilor cardiace.
b) Administrat oral şi topic pentru tratarea 

hemangioamelor.
c) O substanţă cu o biodisponibilitate sistemică mare.

Formularea, prepararea şi evaluarea calităţii unor geluri 
hidroetanolice pe bază de hidroxipropilmetilceluloză 
conţinând clorhidrat de propranolol 3% şi terpene
Lavinia Vlaia, Ioana Olariu, Georgeta Coneac,
Ana Maria Muţ, Vicenţiu Vlaia, Zoltan Szabadai,
Dumitru Lupuleasa
2. Hidrogelurile cu 3% propranolol clorhidrat (PRCL) şi 

5% terpene:
a) Formează sisteme de eliberare topică a PRCL.
b) Au capacitate mare de eliberare a substanţei active.
c) Au aceeaşi capacitate de eliberare fără terpene.
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3. Asocierile de chimioterapice antineoplazice:
a) Nu au potenţial de vindecare superior medicaţiei 

unice.
b) Fac posibilă distrugerea unui număr mai mare de 

celule canceroase.
c) Micşorează probabilitatea selecţionării de clone 

mutante rezistente.
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4. Tirozinkinazele:
a) Sunt necesare pentru fosforilarea normală a 

proteinelor care reglează proliferarea, diferenţierea 
şi supravieţuirea celulară.

b) Au ca efecte adverse mielosupresia şi 
hepatoxicitatea celulară.

c) Nu necesită creşterea dozei în cazul în care nu există 
răspuns hematologic complet.
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5. Clorfarabina:
a) Este aprobată pentru tratamentul leucemiei acute 

limfoblastice la copii.
b) Nu se recomandă la tratarea adolescenţilor sub 21 

de ani.
c) Este aprobată la adolescenţii care au suferit o 

recidivă sau sunt refractari la tratament.
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6. Ofatumumab este:
a) Medicament care nu este inclus în Programul 

Naţional Hemato‐Oncologic.
b) Un anticorp monoclonal.
c) Folosit la pacienţii cu leucemie limfocitară cronică.
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7. Plasturii transdermici sunt:
a) Forme farmaceutice neadezive.
b) Destinaţi administrării percutanate a substanţelor.
c) Presosensibili.
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8. Administrarea medicamentelor transdermice:
a) Se bazează pe echilibrul între cedarea eficace şi 

siguranţa pentru piele.
b) Se utilizează din ce în ce mai puţin.
c) Se face pentru diverse arii terapeutice.

Plasturi transdermici – sisteme de cedare alternative în 
medicaţia unor arii terapeutice de interes
Nela Vîlceanu, Marina Popescu 
9. Dezavantajul sistemelor transdermice:
a) Provine din faptul că pielea este o barieră foarte 

eficientă.
b) Medicamentele pot avea orice mărime.
c) Moleculele hidrofile au o viteză de penetrare mai 

mică decât cele lipofile.
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10. Avantajul căii transdermice pentru administrarea 

medicamentelor:
a) Substanţele intră direct în circulaţia sanguină.
b) Nu se inactivează la pH acid.
c) Nu se evită primul pasaj hepatic al medicamentelor.
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2015, PRACTICA FARMACEUTICĂ, revista oficială a Colegiului Farmaciştilor din România, şi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti vă propun o modalitate simplă şi rapidă de a obţine 
30 de credite de Educaţie Farmaceutică Continuă reprezentând 75% din punctajul anual necesar:

 10 credite EFC obţinute în urma achiziţionării unui abonament la revistă (include 4 apariţii consecutive).
 acumularea a 20 de credite EFC, prin parcurgerea articolelor publicate în 4 numere consecutive ale revistei şi 

completarea corectă a minimum 30 din cele 40 de întrebări conţinute în chestionarele cu răspunsuri 
multiple (fiecare chestionar conţine 10 întrebări), postate pe www.farma.ro. 

 Aşadar, pentru a beneficia de punctajul maxim menţionat, este necesară achiziționarea unui abonament la 
revista PRACTICA FARMACEUTICĂ (4 apariţii) şi trimiterea chestionarelor completate ((in format PDF, prin bifarea 
raspunsurilor corecte direct in fisierul descarcat)), la adresa info@farma.ro. Certificatul care atestă obţinerea a 20 de 
credite EFC se eliberează după completarea celor 4 chestionare consecutive, în care aţi răspuns corect la minimum 30 
de întrebări.
 Pentru mai multe detalii accesați site‐ul www.farma.ro.

www.farma.ro

Numele și prenumele:.............................................................

Profesia: .................................................................................

Specialitatea: ..........................................................................

Instituția și adresa...................................................................

 .................................................................................................

Telefon contact: ......................................................................

E‐mail: .....................................................................................

CNP: ........................................................................................
   
Semnătura: .............................................................................

Răspunsuri chestionarDate participant 

Pentru achiziționarea unui abonament la revistă (4 apariții) primiți 10 credite EFC

Completați chestionarul din fiecare revistă (4 apariții) și trimiteți răspunsurile pe adresa redacției.
Dacă răspunsurile sunt valide la peste 75% din întrebări veți primi  . 20 credite EFC suplimentare de

 

1. Descărcați și salvați în computerul personal chestionarul.
2. Completați datele personale din rubrica „Date participant“.
3. Bifați direct în fișier răspunsurile corecte, în căsuțele corespunzătoare 
(există posibilitatea optării pentru răspunsuri multiple).
4. Salvați fișierul folosind comanda Save.
5. Trimiteți fișierul completat, ca attachment, la adresa info@farma.ro. 
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