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I. PARATHËNIE

Receptura magjistrale është një manual dore,  i cili përmbledh njohuritë e 

kohës nga fusha e Teknologjisë Farmaceutike dhe punën laboratorike (mbi 15 

vjeçare) të përgatitjes së përgatesave magjistrale në barnatore dhe në laborator 

galenik. Evidentimi dhe zgjidhja e problemeve, si nga ana e mjekut, i cili 

përshkruan barin magjistral, ashtu edhe nga ana e farmacistit, i cili duhet ta 

ekzekutojë recetën (të përgatisë, të japë dhe të  udhëzojë mënyrën e 

përdorimit), janë mbështetur në metodat hulumtuese të kryera për përgatesat 

magjistrale. Kjo e bën shumë të nevojshëm një manual të tillë jo vetëm për 

farmacistin, por edhe për mjekun e familjes, sidomos për specialistin, i cili e 

bën vetë formulimin dhe përshkrimin e formave farmaceutike magjistrale. 

Materiali është konceptuar në mënyrë që t’i përshtatet  edhe nevojave 

pedagogjike, sidomos kërkesave për punë praktike në laborator. Gjithashtu, si 

qëllim kryesor është edhe vendosja e urave të bashkëpunimit profesional në 

mes të mjekëve dhe farmacistëve. 

Nuk ka dyshim se industria farmaceutike bashkëkohore e ka shmangur 

përgatitjen e një pjese të madhe të përgatesave magjistrale-galenike. Mirëpo, 

edhe sot e kësaj dite, në shumë vende të botës farmacia galenike (magjistrale) 

përbën bazën e punës së mirëfilltë profesionale të farmacistit në barnatore. 

Kjo është e rëndësishme, sidomos për farmaceutikën mbarëshqiptare e cila në 

kushtet tona ekonomike e vështirëson një furnizim të mirë dhe të plotë me 

preparate farmaceutike industriale të kohës. 

Ajo që na shtyri të bëjmë këtë punë është përvoja e pamjaftueshme e 

farmacistëve të rinj në praktikën receptuale si dhe  detyrimi ndaj ish nxënësve 

dhe studentëve, të cilëve nuk mundëm t’u përcjellim dhe t’u ofrojmë më 

shumë të dhëna për shkak të kushteve në të cilat u zhvillua procesi mësimor 

në kohën e okupimit dhe të tranzicionit.  

Në përmbajtjen e këtij manuali jemi munduar të përmbledhim thelbin e 

Teknologjisë Farmaceutike, kryesisht punën praktike  për forma dhe 

formulime magjistrale-galenike. Këtu nuk është e përfshirë i gjithë materiali, 

sepse synimi ynë ka qenë që manuali të jetë sa më praktik dhe lehtësisht i 

kuptueshëm për lexuesin.  

Gjatë hartimit të këtij materiali jemi munduar të shfrytëzojmë një literaturë sa 

më të gjerë dhe të kohës, duke e lidhur edhe me studimet dhe përvojën tonë të 

punës në drejtimin dhe funksionimin e ndërmarrjes për prodhime 

farmaceutike ’’Barkos’’ në Prizren. 

Materiali është i përbërë nga  katër pjesë themelore: 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

7 

 Udhëzimet, të dhënat praktike për farmacistin dhe mjekun lidhur me 

përshkrimin dhe përgatitjen e përgatesave magjistrale. Këtu në radhë të 

parë jemi përpjekur që të njohim lexuesin me rregullat dhe rëndësinë e 

respektimit të tyre. 

 Pjesën speciale rreth formave farmaceutike, e cila jep të dhëna praktike 

për përgatesat magjistrale-galenike lidhur me formulimin, përgatitjen, 

ambalazhimin dhe kontrollin.  

 Formulimet standarde janë marrë nga literatura zyrtare ku nuk kemi 

ndryshuar formulimin as në aspektin cilësor, as në aspektin sasior duke ju 

përmbajtur origjinalit të formulimit. Jemi përpjekur që këto përgatitje ti 

pasurojmë me përvojën tonë rreth mjeteve të punës, operacioneve 

teknologjike, procedurës së përgatitjes, ambalazhimit, kontrollit, etj., në 

mënyrë që përgatitja dhe hulumtimi i tyre në laboratorin e barnatores të 

jetë krejtësisht i realizueshem.  

 Pjesa tjetër e formulimeve paraqet recetat magjistrale të mbledhura nga 

praktika e përditshme në barnatore. Jemi munduar që shumë nga 

përshkrimet e lëshuara nga mjekët t’i standardizojmë me ato të literaturës 

standarde, por kjo nuk do të thotë se puna është bërë në mënyrë të 

përkryer.  Për t’u orientuar sa më mirë jemi munduar ta plotësojmë këtë 

pjesë, duke shtuar edhe indikacionet e përdorimit (duke i paraqitur ato 

shkurtimisht pa u ndalur hollësisht në to).  

 Në pjesën e fundit janë paraqitur lëndët ndihmëse, karakteristikat e 

tretshmërisë së lëndëve, papajtueshmëritë, fjalori dermatologjik me lëndët 

mjekuese dhe shkurtesat latine,  në mënyrë që përdoruesi i manualit të 

marrë edhe njohuri të tilla plotësuese-orientuese rreth përgatesave 

magjistrale. 

Në këtë material janë përdorur shumë fjalë dhe shprehje latine ose të huaja. 

Për këtë  jemi të vetëdijshëm se nuk është zgjidhja më e mirë. Megjithatë kjo 

na u duk më e arsyeshme, sepse në këtë mënyrë, lexuesi farmacist apo mjek, 

ka mundësi të njihet dhe të përvetësojë në të njëjtën kohë si materialin e 

paraqitur ashtu dhe terminologjinë profesionale që përdoret sot. 

Duke pasur parasysh  që ky material ka edhe mangësitë e veta, 

shpresojmë në një gjykim jo shumë të ashpër, por që të na ndihmojë për 

plotësimin dhe rregullimin e tij në një botim të ardhshëm meqënëse në këtë 

mënyrë arrihet më mirë qëllimi, të cilit ky tekst i dedikohet.  

Ky manual e bën edhe më të frytshëm bashkëbisedimin profesional e 

intelektual me kolegët mjekë e farmacistë, por edhe me studentë.  

Falënderojmë kolegët tonë  donatorë dhe bashkëpuntorë profesional të 

cilët me këshillat dhe përvojën e tyre  bën të mundur që  ky material i 

përmbledhur të dalë sa  më i plotë për të plotësuar nevojat e punës praktike. 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

8 

Falënderim i veçantë i takon profesorëve të nderuar: Prof.Dr. Sezai 

Braho, Prof.Dr.Gjergji Minga, Prof.Dr. Zef Sima, Prof.Dr. Sim Dobreci, 

Prof.Dr.Besnik Jucja, të cilët me këshillat dhe sugjerimet e veta,  na kanë 

mbështetur për të bërë këtë punë modeste por shum të nevojshme në praktikën 

Farmaceutiko-Mjekësore. 
        

 Autorët 
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1. B A R N A T O R J A  (Pharmacy) 

Barnatorja (farmacia) është insti-

tucion mjekësor i shërbimit farmaceu-

tik në të cilin punohen, ruhen dhe 

jepen barnat (medikamentet). 

Barnatorja (farmacia), ka këto detyra: 

 Të furnizojë popullsinë dhe 

institucionet shëndetësore me 

medikamente (me dhe pa recetë), 

materiale mjekësore, artikuj 

higjieno-sanitarë, instrumente 

mjekësore etj.;  

 Të bashkëpunojë me mjekët për 

një shërbim mjekësor sa më të 

kualifikuar; 

 Të udhëzojë pacientin për 

mënyrën e përdorimit të barnave 

si dhe të marrë pjesë në edukimin 

shëndetësor të pacientit; 

 Të punojë përgatesa magjistrale 

në bazë të recetës së mjekut; 

 Të japë, në rast nevoje, ndihmë të 

shpejtë paramjekësore; 

 Mund të kryejë edhe analiza 

biokimike dhe bromatologjike.  

 

Për të plotësuar kushtet, barnatorja 

moderne duhet të ketë në dispozicion 

këto hapësira:  

1. Vendin për higjienë dhe pajisje 

sanitare............ 30 m² 

2. Vendin për kryerjen e punëve 
administrative..............20 m² 

3. Vendin për distilim, ridistilim dhe 
pastrimin e enëve 

...........................20 m² 

4. Vendin për ruajtjen e lëndëve të 
ndezshme .... 6 m² 

5. Vendin për vendosjen dhe ruajtjen 

e barnave ......10 m² 

6. Vendin për përpunimin e barnave 

......................10 m² 

7. Vendin për dhënien e barnave 
........................6 m² 

O f i ç i n a 

Ofiçina është pjesë e barnatores, ku 

përgatiten dhe jepen barna në bazë të 

recetës së mjekut, ku bëhet ”shitja në 

dorë” e barnave të cilat jepen pa 

recetë, ku bëhet shitja e mjeteve 

mjekuese dhe mjeteve për mirëmbajtje 

higjienike.  Ofiçina, përmban atë pjesë 

të barnave dhe substancave të cilat nuk 

i nënshtrohen prishjes, barnat të cilat 

nuk kërkojnë ruajtje të posaçme dhe të 

cilat duhen të jenë afër dorës së 

farmacistit.  

Në pjesën e ofiçinës, ku bëhet 

përgatitja e barnave, ndodhet tavolina 

e punës me peshoren, ndërsa në rafte 

ruhen substancat mjekuese të futura në 

enë të përshtatshme, si: shishe, kava-

noza me mbyllës të mirë dhe me 

mbishkrim të substancës mjekuese.  

Lëngjet - ruhen në shishe qelqi me 

grykë të ngushtë dhe me tapa (shtupa).  

Vajrat yndyrore - ruhen në enë, 

sidomos në enë me mbyllës të 

rregulluar me tapë metalike në formë 

të hinkës me lëfyt (pip), në mënyrë që 

pika të pikojë përsëri në shishe e jo në 

muret e enëve.  

Shurupet - ruhen në shishe me grykë 

të gjërë ose të ngushtë.  

Ekstraktet e thata - ruhen në enë më 

të vogla, më së shpeshti në praninë e 

mjeteve për tharje, si silikagel ose 

gëlqere.  
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Yndyrërat - ruhen në enë të veçanta 

për yndyrëra në kavanoza porcelani 

me kapak.  

Barnat e ndezshme lehtë - ruhen të 

mbyllura mirë dhe nën temperaturë 25 

°C.  

Barnat e ndjeshme ndaj dritës - ruhen 

të mbrojtura nga drita, në shishe të 

errëta ose të mbështjellura me letër të 

errët.  

Acidet e lëngëta - ruhen në shishe 

qelqi me tapë zmerili dhe kapak qelqi.  

Barnat me veprim të dobët - ruhen në 

enë me mbishkrim të bardhë me 

shkronja të zeza.  

Barnat me veprim të fortë (Remedia 

seperanda - barnat e ndara) - ruhen të 

ndara nga barnat tjera. Emërtimet e këtyre 

substancave, janë të shkruara me shkronja 

të kuqe në fushë të bardhë dhe të 

nënvizuara me kryq (†). Po ashtu, në 

signaturë, duhet të jetë e shkruar doza 

maksimale individuale dhe doza 

maksimale ditore e substancës.  

Barnat me ndikim shumë të fortë 

(Remedia Claudenda-barnat e 

mbyllura; venena-helmet) - ruhen të 

ndara nga barnat  tjera dhe janë të 

mbyllura në dollap me çelës. Emërtimi 

i tyre është i shkruar me shkronja të 

bardha, në fushë të zezë dhe është i 

shënuar me dy kryqe (††). Duhet të 

kenë të shkruar dozën maksimale 

individuale dhe dozën maksimale 

ditore, në bazë të farmakopesë.  

Drogat opiate (barnat narkotike)-

ruhen gjithashtu në ofiçinë, të ndara 

dhe të mbyllura në çelës.  

Në bazë të farmakopesë, nënvizohen 

me paragraf §. Jepen nën kontroll të 
madh dhe mbahet me evidencë të po-

saçme. Këto barna, i jep vetëm farma-

cisti.  

Serumet dhe vaksinat - ruhen në 

temperaturë 2-10 oC, në frigoriferë, 

mirëpo nuk duhet të ngrijnë.  

Laboratori i barnatores 

Laboratori i barnatores është pjesë e 

barnatores, të cilin duhet ta ketë çdo 

barnatore. Në këtë hapësirë, kryhen të 

gjitha punët farmaceutike, të cilat nuk 

mund të kryhen në ofiçinë. Në të, 

kryhen edhe shumë operacione farma-

ceutike (pluhurizimi, sitisja, filtrimi, 

sterilizimi etj.), përgatiten të gjitha 

sasitë e mëdha të përgatitjeve farma-

ceutike: tinkturat, çajrat, pomadat etj., 

dhe të gjitha përgatitjet punimi i të 

cilave kërkon një kohë të gjatë.  

 Mjetet e punës, që duhet t’i ketë 

laboratori, janë: një tavolinë e madhe 

pune, raftet për vendosjen e përgate-

save, aparati për distilim, banjo ujore, 

uji, sterilizuesi, homogjenizuesi, maki-

na për tabletim, etj. Në pjesën e ndarë 

të laboratorit, ose më mirë në laborator 

të veçantë, duhet të jetë dhoma 

aseptike me rreze UV ose me lëvizje 

shtresore të ajrit, për të përgatitur pikat 

për sy.  

Laboratori analitik 

Laboratori analitik, mund të jetë pjesë 

e veçantë e barnatores ose mund të 

ndodhet në pjesën e laboratorit të 

barnatores, ku bëhet punimi i barnave 

(përgatesave farmaceutike). Në labora-

torin analitik, farmacisti bën kontrollin 

cilësor e sasior të lëndëve vepruese 

dhe përgatitjeve të punuara. Kështu që, 

laboratori duhet të jetë i përgatitur me 

pajisje të posaçme, siç janë: rafti me 
reagent, tavolina kimike, kapa me as-

pirator, peshorja analitike, mikroskop, 

epruveta dhe mjetet  tjera laboratorike, 

burim i nxehtësisë, pH-matës etj. Çdo 
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analizë e bërë, duhet të evidentohet në 

librin e analizave kimike.  

Vendi për pastrimin e enëve 

dhe mjeteve 

Kjo pjesë e barnatores është shumë e 

rëndësishme, për arsye se në të 

shumtën e rasteve, nga pastërtia e 

enëve dhe mjeteve të punës, varet edhe 

cilësia e barit të përgatitur. Ky mjedis, 

duhet të plotësojë këto kushte: 

 të sigurohet uji i ftohtë dhe i 

ngrohtë, si dhe 

 të sigurohen mjete për pastrim e 

tharje.  

 

Magazina - depoja 

Depoja, shërben për ruajtjen e sasive 

të mëdha të barnave, substancave 

mjekuese, materialit sanitar etj., të 

cilat nuk kanë nevojë për kushte të 

veçanta të ruajtjes. Në këtë hapësirë 

ndodhen: raftet, sirtarët dhe vitrinat. 

Renditja e materialit, duhet të jetë e 

njëjtë si në ofiçinë .  

Zyra 

Zyra, shërben për kryerjen e punëve 

administrative. Në të, ndodhet llogari-

tari, korrespondenca, librat e punës 

dhe biblioteka e barnatores.  

Dhoma për kujdestari 

Kjo pjesë e barnatores, duhet të jetë 

afër ofiçinës. Ajo, i shërben farma-

cistit, i cili kryen punët e shërbimit të 

natës. Duhet t’i përgjigjet të gjitha 
kushteve të banimit dhe duhet të jetë e 

lidhur me zile elektrike me hyrjen.  

Nëndhesja 

Nëndhesja e barnatores, duhet të jetë 

pa lagështi, e ndriçuar dhe e mbyllur 

mirë. Temperatura, duhet të jetë nga 8-

12 oC. Në nëndhese, mund të ruhen 

preparatet e lëngëta në sasi të mëdha 

(tinkturat, shurupet, acidet e lëngëta, 

etj.) dhe preparatet e tjera galenike, të 

cilat kërkojnë temperaturë të njëjtë. Në 

qoftë se barnatorja mban lëndë të 

ndezshme, atëherë, ato ruhen në nën-

dhese, në rafte metalike të mbyllura.  

Tavani 

Tavani, është pjesë e barnatores ku 

ruhen sasitë e mëdha të drogave, për të 

cilat është i nevojshëm mjedisi i thatë 

dhe pa lagështi. Drogat, duhet të ruhen 

nga insektet. Në bazë të farmakopesë, 

drogat ruhen në arka të mëdha, të 

mbyllura me kapakë dhe me fund të 

dyfishtë, me lëndë për tharje.  

Mjetet për punë në barnatore 

Është e nevojshme, që të sigurohen 

pajisjet e ndryshme, duke filluar nga 

enët laboratorike deri te aparatura.    

Numri i këtyre pajisjeve, është shumë i 

madh, mirëpo do të përmendim disa 

nga më të rëndësishmet: 

 

1. Pajisje për ngrohje me gaz ose me 
energji elektrike, 

2. Aparati për distilim dhe ridistilim të 
ujit, 

3. Aparati për sterilizim, 

4. Dhoma aseptike, 
5. Peshorja e tavolinës bashkë me 

gurët e peshimit,  

6. Peshorja analitike, 
7. Banjo uji, 

8. Mulliri për grimcim-bluarje, 
9. Havanë me dorezë të vëllimeve të 
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ndryshme, 
10. Përzierëse elektrike 

11.Homogjenizues 

12. Hinka filtruese 
13. Filtërpresa  për filtrim, 

14. Mjetet për përgatitjen e 

supozitoreve, ovuleve (format 
metalike) etj.,  

15. Centrifuga, 
16. Lugët matëse, 

17. Termometri, 

18. Alkoolmetri, 
19. Ora për matjen e kohës, 

20. Enët laboratorike: menzura,  
      elenmajer, poça, gota të  

      shkallëzuara, hinka të  

      madhësive të ndryshme, 

21. Letërfiltruese, 
22.Letër për ndarjen e   

     pluhurave, 

23. Ngrirësi,  etj.  

 

Të gjitha këto, përbëhen prej 

materialeve të ndryshme (qelqi, porce-

lani, metali etj.). Materiali prej të cilit 

janë të ndërtuara, duhet të jetë inert me 

substancat që punohen.  

Të gjitha këto mjete të punës, para se 

të përdoren, duhet të jenë të pastruara 

mirë dhe disa nga to duhet  sterilizuar 

(sidomos aparaturën për përgatitjen e 

pikave për sy).  
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2. R E C E T A 

Emri recetë, rrjedh nga fjala latine 

“recipere”, që do të thotë “me marrë”. 

Receta, është dokument, në të cilin 

personeli mjekësor (mjeku, specialisti 

etj.), bën kërkesë me shkrim që 

farmacisti në barnatore (farmaci), të 

punojë dhe të japë barin e përgatitur 

ose të gatshëm industrial,  të përshk-

ruar në recetë. Receta, duhet të jetë e 

shkruar lexueshëm, në letër me 

madhësi standarde. Recetën, ka të 

drejtë ta shkruajë mjeku, stomatologu 

dhe veterinari. Receta, paraqet një 

dokument zyrtar (publik), i cili në 

raste të caktuara mund të shërbejë si 

argument për farmacistin dhe mjekun. 

Në këtë mënyrë, ajo detyron mjekun 

t’i kushtojë kujdes të madh shkrimit 

dhe rregullsisë së recetës, ndërsa 

farmacistin që të shqyrtojë edhe një 

herë rregullsinë e recetës (emërtimin, 

formën farmaceutike të barit, dozimin, 

papajtueshmërinë, mënyrën e përdo-

rimit etj.) dhe që ta përgatisë barin 

profesionalisht, në mënyrë që të 

sëmurit t’i sigurojë një mjekim të 

sigurtë. Në rast të çfarëdo dyshimi, 

farmacisti, duhet të vihet në kontakt 

me mjekun, dhe të lajmërojë për 

recetën e dhënë, dhe pastaj pas 

marrëveshjes, duhet të përgatisë dhe të 

bëjë dhënien e barit.  

Receta e mjekut, duhet të përmbajë 

këto pjesë: 

I. Inscriptio - kreun e recetës, 

mbishkrimi (emërtimin dhe adresën e 

institucionit shëndetësor apo mjekut 

privat që lëshon recetën).  

II. Nomen aegroti - emrin e pacientit 

dhe të dhënat për pacientin lidhur me 

moshën dhe adresën e tij.  

III. Invocatio - pjesën me të cilën 

mjeku i jep urdhër farmacistit për 

dhënien apo përgatitjen e barit. Është 

pjesa e recetës, që shkruhet nga ana e 

majtë e saj, me shkurtesën Rp. : ose 

Rp/, e cila rrjedh nga fjala latine: 

"recipe", që do të thotë "merr".  

VI. Ordinatio - praescriptio, është 

pjesa më e rëndësishme e recetës, në 

të cilën shkruhet bari. Në këtë pjesë, 

mjeku mund të përshkruajë një bar 

magjistral (të vetformuluar), ofiçinal 

ose të gatshëm - specialitet.  

Varësisht nga format e përgatesave të 

barnave dhe mënyra e përgatitjes së 

tyre, ekzistojnë tri lloje të përshkrimit 

të barnave: formula magjistrale, 

formula oficinale dhe barnat e 

gatshme. 

1.Formula magjistrale 

(formulimet e personalizuara 

të mjekut) 

Përgatesat magjistrale, janë ato barna, 

për të cilat në recetë, shkruhet bari, 

përbërjen e të cilit e cakton  mjeku. 

Në këtë mënyrë, bëhet fjalë për barnat 

magjistrale, ose për mënyrën e 

shkruarjes së recetës magjistrale. Në 

pjesën “Ordinatio” të këtyre recetave, 

përcaktohen të gjitha substancat 

përbërëse të barit dhe sasitë e tyre, 

ndërsa në pjesën “Subscriptio”, 

shënohet se në cilën formë farmaceu-

tike duhet t’i jepet bari. Bari 

magjistral, përmban katër elemente 

(lëndë përbërëse): 

a) Remedium cardinale (basis) - 

është substanca shëruese kryesore dhe 

bartëse e veprimit terapeutik.  
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b) Remedium adjuvans - përfshin një 

apo më shumë substanca shëruese 

ndihmëse, me të cilat përforcohet, 

ndihmohet ose plotësohet veprimi i 

barit kryesor. Adjuvans, mund të 

shkruhet, vetëm atëherë kur dihet se 

ka veprim sinergjik me barin kryesor. 

Duhet pasur kujdes ndaj papaj-

tueshmërive fizike ose kimike, të cilat 

janë të shpeshta midis substancave 

medikamentoze.  

c)  Remedium corrigens - shtohet për 

të korrigjuar shijen ose erën e keqe të 

barit, si dhe për të zbutur veprimin 

irritues lokal të barit. Me korrigjues, 

lehtësohet marrja e barit, sidomos nga 

fëmijët.  

d)  Remedium constituens ose 

vehiculum - është zakonisht substancë 

inerte, e cila i jep formën barit, 

konsistencën dhe e përcakton sasinë e 

tij. Shërben si bartës i sustancave tjera 

shëruese. P.sh. uji ose ndonjë tretës 

tjetër tek tretësirat, vazelina, te 

pomadat etj.  

Në përgatesat magjistrale, nuk është e 

domosdoshme prania e të katër 

elementeve së bashku. Në të shumtën 

e rasteve, përbëhen  nga lënda mjeku-

ese (Remedium cardinale) ose nga 

lënda mjekuese dhe një lëndë 

ndihmëse. 

2.  Formula oficinale - Barnat 

oficinale, janë të gjitha barnat që janë 

përfshirë në farmakope ose formula 

magjistrale dhe formularë farmaceu-

tikë. Përbërja dhe mënyra e për-

gatitjes së tyre, është përcaktuar. 

Barnat oficinale, mund të jenë të 

përbëra prej një substance - barnat me 

përbërje të thjeshtë dhe prej dy apo 

më tepër substancave - barnat e 

përbëra. Në recetë, shkruhet vetëm 

emri Oficinal i barit dhe sasia që 

duhet dhënë, ndërsa farmacisti, e 

përgatit barin ashtu si e përshkruan 

farmakopea, p. sh.  

Rp.: Zinci oxydi pastae 30. 0 

 

Sasia e barit shprehet në gram, 

mililitra, përqindje ose njësi 

ndërkombëtare dhe shkruhet me 

numra arabë. Për të zvogëluar 

mundësinë e shfaqjes së  gabimeve në 

recetë, të gjitha peshat shprehen në 

gram, duke përdorur shifrat arabe me 

presje dhjetore. Numrat e plotë, shpre-

hin gramët, ndërsa numrat dhjetorë, 

shprehin pjesët ose nënfishat e gramit. 

Në tabelën e shënuar më poshtë, jepen 

disa njësi të shprehura në gram, të 

cilat përdoren në farmakografi, si dhe 

emrat e tyre në gjuhën latine.  

1,0 (gramma unum)  

1 gram 

0,1(decigramma unum) 

 (10-1g)  1 decigram  

0,01(centigramma unum) 

(10-2g)  1 centigram  

0,001(miligramma unum) 

(10-3g)  1 miligram   

0,000001(microgramma unum) 

(10-6g) 1 mikrogram   
Emrat e barnave në recetë, shkruhen 

në rasën gjinore, ndërsa sasitë e tyre 

në rasën kallëzore.  

Kur mjeku dëshiron ta tejkalojë dozën 

maksimale të ndonjë substance aktive, 

dozën e tejkaluar, duhet ta shkruaj 

në recetë edhe me shkronja, pastaj të 

vendosë një pikëçuditëse (!) dhe ta 

vërtetojë këtë me nënshkrim dhe me 

faksimil, pranë sasisë së shprehur me 

fjalë. Nëse dy ose më shumë 

substanca, shkruhen në recetë në sasi 

të njëjta, atëherë numri i cili tregon 

sasinë e çdo substance, shkruhet 
vetëm pranë substancës së fundit, dhe 

para këtij numri shkruhet shenja . 

Kjo është shkurtesa e fjalëve latine 

"anna partes aequales" (në pjesë të 
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barabarta) p. sh., në vend që të 

shkruhet: 

Zinci oxydi  20. 0 

Talci veneti  20. 0 

në recetë do të shkruhet kështu:  

Zinci oxydi   

Talci veneti    aa   20. 0 

Ka raste, kur mjeku, në recetë nuk e 

cakton sasinë e lëndëve ndihmëse. Në 

këto raste, në ordinatio, duhet shënuar 

emri i lëndëve ndihmëse dhe në vend 

të sasisë së shprehur me numra, ajo do 

të shprehet me fjalët latine "quantum 

satis" (sa është e nevojshme, aq sa 

duhet). Zakonisht, këto dy fjalë 

shkruhen shkurtimisht q.s. Në recep-

turë, mund të përdoren edhe disa 

shkurtesa të tjera, të cilat janë të dhëna 

në kapitullin e shkurtesave në fund të 

librit. Kur në recetë shkruhet bari 

oficinal, atëherë së pari shkruhet 

forma farmaceutike e barit, në rasën 

gjinore, pastaj emri i barit, po ashtu në 

rasën gjinore dhe sasia e tij, p.sh.:  

Rp.: Oculenti Cortisolonis acetatis 

10,0.  

 

Kur në recetë shkruhet bari i gatshëm 

(prodhimet industriale - specialitetet e 

fabrikave), atëherë së pari shkruhet 

forma e barit (tretësirë, pomadë, 

tabletë etj.),  emri i barit në rasën emë-

rore, dhe më në fund sasia që duhet 

dhënë. Kur i njëjti bar, gjindet  në 

qarkullim në të njëjtën formë, në doza 

të ndryshme veprimi, në recetë duhet 

shënuar edhe doza që duam të japim, 

p.sh. diazepam prodhohet me 2 mg, 5 

mg dhe 10 mg.  

Kur vjen një bar në qarkullim, në të 

njëjtën formë dhe në të njëjtën mënyrë 

paketimi, me të njëjtin përqendrim të 

substancës aktive, por në sasi të ndry-

shme, në paketime me madhësi të 

ndryshme, atëherë, në recetë duhet 

shënuar sasia e preparatit. P.sh. po-

mada Nistatin gjendet në qarkullim 

në tubeta 5,0 dhe 20,0 gramësh. Në 

këtë recetë, do të shënohet:  

Rp.: Ung. Nystatin   5.0  

 

Në rast se nuk shënohet as forca e 

veprimit, as madhësia e paketimit 

origjinal, do të jepen përgatesat me 

forcë veprimi më të dobët dhe në 

sasinë më të vogël.  

Zakonisht, barnat e gatshme, përm-

bajnë dy ose më shumë substanca 

aktive. Në këto raste, në recetë, nuk 

shkruhen emrat e substancave përbë-

rëse të barit, as sasitë e tyre, por vetëm 

emri i preparatit përfundimtar, siç e ka 

dhënë prodhuesi. P. sh. tab. Alatan që 

përmbajnë metildopa, hidroklortiazid 

dhe amilorid, në recetë shkruhen:  

Rp.: Tab. Alatan  

 

3.  Barnat e gatshme - Përgatiten 

në industritë farmaceutike dhe vijnë 

me emra të mbrojtur të prodhuesit. 

Emrat e këtyre barnave, shkruhen të 

pandryshuar (në rasën emërore), pa 

shkurtesë dhe jepen në paketime 

origjinale. 

IV.  Subscriptio - është pjesa e recetës 

që përmban udhëzimin se në cilën 

formë duhet të përgatitet dhe të jepet 

bari (pluhur, tretësirë, pomadë etj.), 

ambalazhi (në kuti, në shishe, etj.) dhe 

udhëzimin se sa doza duhet dhënë. 

Kjo pjesë, shkruhet në gjuhën latine 

dhe fillon me fjalën "misce" ose 

vetëm M., që do të thotë "përziej". 
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Pastaj shkruhet fjala "fiat", që do të 

thotë "të bëhet" ose "fiant" (të 

bëhen), e cila mund të shënohet edhe 

me "f". Pra M. f. ose "Misce fiat" 

dhe pastaj forma e barit p. sh : 

Misce fiat unguentum     ose  

M. f. solutio .  

 

Fjalët "misce fiat", në recetë, 

shkruhen vetëm kur japim barna të 

përbëra nga dy ose më shumë 

përbërës. Udhëzimi për mënyrën e 

paketimit dhe dhënien e barit ,fillon 

me:  

 "Da" ose "Dentur". Kjo fjalë në 

recetë, mund të shkruhet vetëm 

me "D", që do të thotë "jep", ose 

"jepni", ose "të jepen".  

 "ad vitrum" që do të thotë "në 

shishe", ose "ad vitrum fuscum" 

(në shishe të errët), "ad 

scatulam" (në kuti), "ad 

sacculum" (në qeskë), ose "da 

ad vitrum sub signo veneni" që 

do të thotë "jepe në shishe me 

shënjën e helmit". 

Nëse duhet shkruar numri i dozave, 

subscripcioni është: "Da tales doses" 

ose vetëm "D. t. d. " që do të thotë 

"jep doza të këtilla", dhe pastaj me 

shifra romake shënohet numri i 

dozave, i cili duhet të shkruhet edhe 

me germa në kllapa, pas shifrës 

romake p.sh.  

Da tales doses Nr. 10 (decem) ose D. t. 

d. Nr. 10 (decem) 

 

V.  Signatura - është udhëzimi, që i 

jepet të sëmurit për mënyrën dhe 

intervalet kohore të marrjes së barit. 

Në recetë, shënohet me fjalën 

"Signa" ("shëno") ose "Signatur" 

("le të shënohet"). Signatura, 

zakonisht shkruhet në gjuhën amtare, 

sepse i dedikohet të sëmurit. Fjala 

"Signa", mund të shkruhet në recetë 

dhe me një "S". Signatura, duhet 

shkruar qartë dhe saktë, duke pasur 

gjithmonë parasysh se mosqarimi i 

mënyrës së përdorimit të barit, mund 

të shkaktojë pasoja të dëmshme, bile 

edhe fatale. Për këtë qëllim, ndalohet 

signatura "sipas udhëzimit", ose 

“sipas porosisë", ose "përdorimi i 

dihet" etj. Barnat për përdorim të 

brendshëm (per os), duhet ta kenë 

signaturën e shkruar në etiketë të 

bardhë, ndërsa barnat për përdorim, të 

jashtëm duhet të kenë etiketë, të kuqe, 

me vërejtje: "Për përdorim të 

jashtëm". Nëse bari për përdorim të 

jashtëm përmban substanca helmuese, 

në etiketë duhet shënuar fjalën 

"Helm", ndërsa mjeku në recetë i 

shkruan fjalët: "Da sub signo 

veneni" (jepe me shenjën e helmit).  

Në këtë pjesë jepen udhëzimet për të 

sëmurin, jo vetëm për sa i përket 

shpeshtësisë së përdorimit të prepara-

tit, por edhe për kohën e përdorimit. 

Kështu p.sh. substancat e hidhura 

(amara) përdoren 10-15 minuta para 

ushqimit; substancat që ndihmojnë 

tretjen e ushqimit, merren në kohën e 

ngrënies; substancat me veti irrituse 

për mukozën e aparatit tretës, rekoma-

ndohen të përdoren pas ushqimit edhe 

substancat me veprim të fortë, duhet 

përdorur pas ushqimit; në kundër-

shtim me substancat që veprojnë 

kundër parazitëve, të cilat duhet të 

përdoren para ushqimit, në mënyrë që 

kontakti i substancave me parazitët të 

jetë më i shpejtë dhe më i plotë.  

Në pjesën e signaturës, duhet të 

sqarohet edhe përdorimi i rregullt i 

substancave dhe me intervale kohore 

të caktuara, sepse nga kjo varet 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

18 

përqendrimi në gjak dhe veprimi i tyre 

farmakologjik. Në këtë mënyrë, duhet 

të përdoren në periudha të caktuara 

mirë substancat antibiotike, sulfona-

mide etj. Shpesh herë, në recetë, nuk 

shkruhet i tërë subskribcioni, por 

shkruhet së bashku me signaturën. P. 
sh. "misce da signa" ose "M. D. S. " 

që do të thotë "Përzije, jepe, shënoje".  

 

VI.  Nomen medici - është pjesa në të 

cilën shënohet emri i mjekut, 

nënshkrimi dhe faksimili i tij. Receta, 

duhet të jetë e vulosur. Barnat të cilat 

jepen me recetë, pa këto të dhëna, nuk 

duhet të jepen.  

Shenjat "Cito" (shpejt!"); ose 

"Statim!" ("menjëherë!" ose 

"Urgjent!") ose "Periculum in mora" 

("rrezik është të hamendesh"), në 

recetë shënohen kur duhet dhënë barin 

urgjentisht, për shkak të natyrës së 

sëmundjes. Nëse mjeku, dëshiron të 

theksojë se i njëjti bar nuk mund t'i 

jepet disa herë të njëjtit të sëmurë, në 

recetë, duhet t'i shënojë fjalët "Ne 

repetatur!" ("të mos përsëritet"). 
Fjala "Verte!" ("ktheje!"), në recetë, 

shkruhet kur shkrimi i recetës 

vazhdon në faqen e prapme të saj.  

Në rast se bari do të përdoret nga vet 

mjeku, atëherë në signaturë shkruhet: 

"Ad usum proprium" ("për përdorim 

vetiak") ose "Proautorem" ("për 
autorin!), "Pro me" ("për mua").  

Recetat, në të cilat shkruhen barnat që 

përmbajnë narkotikë dhe substanca 

psikotrope, duhet shkruar në kopje 

dhe shënohen me fjalën "Copia"  

Emrat e substancave që në rasën 

emërore mbarojnë me: 

1. um në gjinore mbarojnë  

me i 

Aspirinum-Aspirini 

2. ium në gjinore mbarojnë  

me ii 

Ntrium-Natrii 

3. as në gjinore mbarojnë  

me atis 

Sulfas-Sulfatis 

4. dum në gjinore mbarojnë  

me idi 

Bromidum-Bromidi 

5. a në gjinore mbarojnë  

me ae 

Aqua-Aquae 

6. ix në gjinore mbarojnë  

me icis 

Radix-Radicis 

7. ex në gjinore mbarojnë  

me icis  

Simplex-Simplicis 

8. is në gjinore mbarojnë  

me itis 

Nitris-Nitritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,21,23,33,35,42,64,65,70 
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3. UDHËZIME DHE KËSHILLA PËR FARMACISTIN 

NË PRAKTIKËN RECEPTUALE

Titulli i farmacistit (magjistrit të 
farmacisë), është me  përgjegjësi të 
madhe. Farmacistit, përpos mbarimit 
me sukses të studimeve, dhe sigurimit 
të një bagazhi teorik e praktik sa më të 
plotë, i duhet edhe një aftësi e 
mirëfilltë profesionale, e cila krijohet 
në pjesën praktike pas studimeve. Pa 
një përgatitje të mjaftueshme profe-
sionale, si dhe pa përkushtimin ndaj 
njeriut të sëmurë, farmacisti nuk mund 
të kryejë detyrën  profesionale të cilën 
ia ka besuar shoqëria.  

Tek farmacistët me përvojë, të cilët 
praktikën profesionale, përvojën, pasu-
rimin dhe  freskimin e këtyre njohu-
rive e kanë bërë në bazë të programit, 
kjo nuk paraqet problem, por ka  
rëndësi të veçantë, sidomos për 
farmacistët e rinj, të cilëve u mungon 
përvoja. Për këtë arsye,  më poshtë, po 
paraqesim disa rregulla të cilat 
farmacisti duhet t’i respektojë gjat 
praktikës magjistrale me përgjegjësi të 
plotë. 

Meqenëse, farmacisti është ai që 
pranon recetën, duhet ta lexojë me 
përpikëri  dhe me një kujdes të 
veçantë, së paku dy herë, për të 
verifikuar në se: 

 Është shkruar emri i pacientit, viti 
i lindjes etj. (nëse nuk janë 
shkruar, farmacisti i shkruan)? 

 A e ka shkruar mjeku recetën? 
 A janë të mundshme papaj-

tueshmëritë e lëndëve përbërëse? 
 A i posedon barnatorja të gjitha 

lëndët për përgatitjen e barit të 
përshkruar? 

 A ka ndonjë paqartësi dhe 
problem, që bari i përshkruar të 
përgatitet në formën farmaceutike 
të kërkuar? 

 A janë tejkaluar dozat maksimale 

të lëndëve aktive të përshkruara, 
duke pasur parasysh moshën e të 
sëmurit? 

 A e ka shkruar  specialisti rece-
tën? 

 A ka prapa fletës së recetës, 
formulim tjetër? 

 Farmacisti, asnjëherë nuk duhet të 
marrë të dhënat (përbërjen e rece-
tës), me telefon, sidomos nga 
njerëz që nuk janë mjekë. 

 Farmacisti, duhet të verifikojë 
nëse receta është shkruar në më-
nyrë të lexueshme, të kuptueshme 
dhe pa korigjime. Në raste të tilla, 
farmacisti, nuk duhet t’i bjerë në 
sy  pacientit për paqartësi, por në 
mënyrë të pahetueshme duhet të 
vërtetojë rregullsitë ose parregull-
sitë e recetës dhe nëse ka nevojë 
të lidhet me kolegët të tij apo me 
mjekun (asnjëherë nuk duhet të 
ngurrojmë për të kërkuar sqarime 
nga kolegët qofshin edhe më të 
rinj). 

 
 Kur sigurohemi për  rregullsinë e 

recetës, atëherë duhet të zgjedhim 
mënyrën se si të veprojmë. Atëhe-
rë, nëse: 

 Mungon ndonjë lëndë përbërëse 
ose nuk ekziston mundësia për të 
patur plotësisht të qartë përga-
titjen, receta i kthehet të sëmurit 
pa e përgatitur barin. 

 Vendosni që ta përgatitni, lloga-
ritni kohën për përgatitjen e tij 
duke ia caktuar të sëmurit orën 
kur bari do të jetë i gatshëm, por 
gjithmonë duhet  të llogaritni ko-
hë më të gjatë se sa koha e për-
gatitjes së barit, për të shmangur 
ndonjë vonesë që mund t’ju lind 
gjatë punës. Të sëmurit i shëno-
hen emri dhe mbiemri, viti i 
lindjes etj., dhe gjithmonë është 
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mirë që t’i jepet edhe  një numër. 
 Recetat, duhet të punohen me 

radhë, sipas radhës të pranimit të 
tyre në barnatore, me përjashtim 
kur në recetë ndodhet e shënuar 
"Cito", "Statim", "Periculum in 
mora”, që diktojnë urgjencën e 
përgatitjes së barit. 

 Para se të pranohet receta për 
punë, farmacisti, duhet që të 
llogarisë (taksojë) punën, në 
mënyrë që edhe njëherë të bindet 
e të vërtetojë rregullsinë e lëndë-
ve të përshkruara. 

 Receta e pranuar, duhet të evide-
ntohet e të regjistrohet në librin e 

recetave magjistrale. Libri i 
recetave, duhet të përmbajë: 
numrin rendor, datën e përgati-
tjes, emrin dhe mbiemrin e 
pacientit dhe  mjekut specialist që 
e ka shkruar recetën, përbërjen e 
preparatit, subskripcionin, çmim-
in dhe nënshkrimin e farmacistit 
që e ka përgatitur. 

 Pasi të jetë punuar receta, i vihet 
vula e barnatores. 

 Duhet të kemi kujdes për recetat, 
që vinë nga vendet e ndryshme 
për shkak se shumë shtete kanë 
farmakopetë e tyre dhe dozat nuk 
janë të njëjta. 
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4. SI DUHET TË KRYHET PËRGATITJA E BARIT 

MAGJISTRAL

Është thënë shumë herë, se përgatitja e 

barit, kërkon njohjen teorike dhe 

praktike të lëndës, qetësin dhe sigurin 

në punë.  

 Fillestari (farmacisti pa përvojë) 

gjatë përgatitjes së barit, asnjëherë, 

nuk duhet të veprojë, pa praninë e 

kolegut me përvojë. 

 Farmacisti, gjithmonë, duhet të 

konsultohet me literaturën (nuk 

duhet të kemi vetëbesim të tepruar 

në aftësitë për të përgatitur një bar 

ose barin ta përgatisim me 

hamendje). Përgatitja, duhet të 

kryhet në mënyrë të vazhdueshme 

(pa ndërprerje). 

 Nuk duhet të punojmë dy përgatesa 

në të njëjtën kohë. 

 Prej fillimit të përgatitjes e deri në 

përfundimin e saj, gjithmonë duhet 

ta kemi recetën para syve dhe 

asnjëherë nuk duhet të mbështetemi 

në kujtesë. 

 Rëndësi të veçantë duhet t’i 

kushtojmë rregullsisë së ofiçinës, si 

dhe pastërtisë maksimale të 

mjeteve të punës (tavolinës së 

punës, duarve,  etj.). 

 Para se të fillojë puna, duhet të 

shikohet në se janë të pastra mjetet 

e punës. Të gjitha mjetet, para 

fillimit të punës, duhet të pastrohen 

edhe një herë tjetër. 

 Në vendin e punës, duhet të zotrojë 

rregulli dhe jo kaosi. Pasi merret e 

matet një lëndë mjekuese në 

përputhje me sasinë e përshkruar, 

ajo duhet të kthehet menjëherë në 

vendin e vet. Asnjëherë, nuk duhet 

të ketë më shumë se një substancë 

në tavolinën e  punës. Ky rregull, 

duhet të respektohet plotësisht. 

 Para çdo matjeje, patjetër duhet të 

kontrollohet rregullsia e peshores. 

Matja duhet të bëhet me sigurinë 

më të madhe. Nga matja, varet i 

gjithë procesi teknologjik. Asnjë-

herë, nuk lejohet që në barnatore të 

matet përafërsisht “ ad oculos”. 

 Para se të marrim  lëndën mjekuese 

për t’a matur, duhet të lexojmë disa 

herë etiketën me mbishkrimin e 

lëndës mjekuese. Gjithashtu, gjatë 

gjithë kohës që duhet të jetë lënda 

mjekuese në tavolinën e punës, deri 

sa të kthehet në vendin e vet, 

mbishkrimi i saj duhet të jetë para 

syve. Gjatë hapjes së saj, bëhet një 

kontroll vizual (pamje, ngjyrë, 

formë kristalore etj), në mënyrë që 

të jemi të sigurtë se në ambalazh në 

vend të saj,  nuk është përzier një 

lëndë tjetër.  

 Matja e lëngjeve me sasi më të 

vogël se 1 g,  nuk bëhet me 

peshore, por me pikatore standarde. 

 Matja e lëndëve të ngurta: në të dy 

anët apo pjatat e peshores (nëse 

është me një pjatë në njërën),  duhet  

të vendosen letra të bardha, të 

pastra dhe me madhësi të njëjta.  

 Bazat e forta, zhiva, fosfori (me 

ujë) etj., maten në enë porcelani ose 

qelqi. Lëngjet maten në gota qelqi. 

 Pas çdo matjeje, duhet pastruar 

plotësisht peshorja. Për matjen  e 

lëndëve të ngurta (pluhurave), gjith-

monë duhet të përdoret luga. 

Asnjëherë, nuk duhet hedhur lënda 

drejtpërdrejt nga ambalazhi i saj. 

 Ekspeditimi i barnave, paraqet 

pjesën e fundit të përgatitjes. 
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Përpos papastërtisë dhe saktësisë në 

punë, duhet t’i kushtohet kujdes 

edhe estetikës të formës farmaceuti-

ke. P.sh., supozitoriet, duhet të jenë 

të gjitha të njëjta, yndyrërat të jenë 

homogjene etj. 

 Detyrë e farmacistit është  të 

kontrollojë (në bazë të farma-

kopesë), cilësinë e kemikaleve, 

drogave, përgatesave galenike të 

cilat i përgatit dhe i siguron, duke i 

mbajtur të depozituara në gjendje të 

rregullt.  

 Të gjitha lëndët, të cilat i 

nënshtrohen ndikimit të dritës, 

duhet të ambalazhohen në enë apo 

mbajtëse të errëta. Ambalazhimi i 

pluhurave, në kapsula ose në qeset 

e letrës (për t’i hapur) nuk duhet të 

bëhet me fryerje. Enët për 

ekspeditim, gjithmonë, duhet të 

jenë të pastra. Ambalazhi me të 

cilin jepen vajrat, patjetër duhet të 

jetë i tharë plotësisht (pa lagështi). 

 Pas mbarimit të përgatitjes-

ambalazhimit, menjëherë vendoset 

etiketa me të gjitha mbishkrimet e 

nevojshme. Për përdorim të jashtëm 

vihet etiketa e kuqe, për përdorim të 

brendshëm etiketa e bardhë.  

 Etiketa, duhet të përmbajë: te 

përgatesat për përdorim të jashtëm 

që kanë rrezikshmëri: fjalën 

“Helm” ose për ato që kanë lëndë 

ndezëse shkruhet fjala “ndezëse”, 

etiketat e përgatesave shumëfa-

zëshe duhet të përmbajnë shënimin 

“të tundet para përdorimit”. Etiketa, 

duhet të përmbajë edhe: numrin re-

ndor të përgatitjes, datën e përga-

titjes, afatin e përdorimit, udhëzi-

min për përdorim. 

 Barnat që dozohen me pika, duhet 

të jepen në shishe me pikatore.             

 Para se bari t'i jepet të sëmurit, 

duhet të kontrollohet edhe një herë 

për të shmangur plotësisht gabimet. 

Bari i përgatitur, duhet të jepet i 

mbështjellë ose në ambalazh karto-

ni. 

 I sëmuri (ose familjarët që marrin 

në dorëzim barin), duhet të udhëzo-

hen mirë për mënyrën e përdorimit. 

Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet  

dhënies së barnave me ndikim të 

fortë dhe shumë të fortë. 

 Farmacisti, duhet të jetë plotësisht i 

durueshëm me pacientin dhe shumë 

i kujdesshëm  gjatë përgatitjes së 

barit. Vetëm i qetë, i durueshëm 

dhe i kujdesshëm, ai mundëson 

sigurinë për të përgatitur dhe për të 

dhënë një bar të sigurtë. 

 Kur farmacisti udhëzon të sëmurin 

për barnat, nuk duhet që të hyjë në 

fushën e kompetencave të mjekut.  

 Farmacisti, gjithmonë, duhet të ketë 

pranë edhe literaturën profesionale, 

sepse shpesh e ka të domosdoshëm 

këshillimin profesional. Ai nuk 

duhet të bazohet vetëm në të 

mbajturit mend të të dhënave dhe 

rregullave që kanë të bëjnë me 

barnat. Përkundrazi, profesionaliz-

mi individual, tregohet në aftësitë e 

tij që në kohën e duhur dhe në 

vendin e duhur t’i përdorë edhe 

njohuritë e arritura nëpërmjet studi-

meve të shkencave farmaceutike e 

mjekësore, si dhe këshillimin me 

literaturën që duhet të ketë siguruar. 

 Asnjëherë, nuk duhet punuar në 

kundërshtim me rregullat shken-

core. 

 Asnjëherë, nuk duhen shkelur ligjet 

dhe parimet morale. 
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5. DOZIMI I BARNAVE 

 

Doza është sasia e barit, e cila i jepet 

të sëmurit përnjëherë. Sasia optimale e 

barit varet nga shumë faktorë, si: 

 vetitë fizike, kimike dhe 

farmakodinamike të barit,  

 nga forma e barit,  

 nga vendi i përdorimit,  

 nga masa trupore,  

 mosha,  

 gjendja fizike,  

 gjinia,  

 nga regjimi personal i të sëmurit 

ndaj barit të dhënë,  

 nga natyra e sëmundjes dhe nga 

rrethana tjera.  

Është detyrë e farmacistit që të 

kontrollojë sasinë e substancës 

mjekuese me veprim të fortë dhe 

shumë të fortë, të cilën i sëmuri e merr 

përnjëherë apo brenda 24 orëve, çka 

do të thotë të kontrollojë dozën 

maksimale individuale dhe dozën 

maksimale ditore. Farmacisti, është 

kontrolli i fundit, para veprimit të barit 

në organizëm. Për këtë arsye, 

farmacisti është i pari që jep llogari 

për të gjitha pasojat, në rast të një 

marrjeje jo të përshtatshme të dozës 

nga ana e pacientit. Nga sasia e barit, 

varet nëse ai do të ushtrojë veprim 

shërues apo helmues në organizëm. 

Dallojmë:  

 

Doza mesatare terapeutike (Dosis 

medicinalis-dosis therapeutica) - 
paraqet sasinë e barit, e cila merret 

menjëherë(dosis plena) ose e ndarë në 

disa pjesë-doza(dosis refracta), që i 

jepet të sëmurit për mjekim. Rregu-

llisht, është më e madhe se doza 
minimale. Posa të kalohet doza 

minimale, rritet edhe veprimi i barit. 

Rritja e efektit, nuk është gjithnjë në 

proporcion me rritjen e dozës; ndonjë-

herë veprimi rritet shumë më shpejt se 

sa doza. Herë-herë, me rritjen e dozës 

mund të arrihet efekti i kundërt, p. sh. 

eksitimi të shndërrohet në depresion, 

ose veprimi antiflogjistik në inflama-

cion. Me rritjen e dozës, mund të kemi 

edhe veprime anësore në organe të 

ndryshme, që mund të jenë jo vetëm të 

padëshirueshme, por edhe të dëm-

shme.  

 

a) Doza maksimale individuale 
(dosis maxima singula) -Është sasia 

më e madhe e substancës shëruese që 

merret menjëherë, dhe e cila zakonisht 

nuk shkakton shenja toksike, por 

ushtron veprim të mirë mjekues.  

b) Doza maksimale ditore (dosis 

maxima pro die) -Është sasia më e 

madhe e substancës mjekuese, e cila 

merret gjatë 24 orëve dhe nuk 

shkakton simptome toksike.  

c) Doza toksike (dosis toxica) -Është 

sasia më e vogël e barit, e cila 

shkakton simptomet e para të 

helmimit.  

d) Doza letale (dosis letalis)- Është 

sasia më e vogël e barit, e cila  mund 

të shkakton vdekjen.  

Farmakopea, në çdo monografi të 

veçantë, jep dozat e mesme indivi-

duale, dozat më të mëdha individuale 

dhe ditore. Dozat janë të shprehura në 

gram (g) ose njësi internacionale (nj.i) 

dhe shërbejnë për njeriun normal të 

rritur për përdorim enteral si dhe 

parenteral.
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5.1. DOZAT PËR FËMIJË 

Për përcaktimin e dozave për fëmijë, 

në bazë të dozave për të rritur, 

ekzistojnë formula dhe rregulla të 

ndryshme. Mirëpo, këto ndihmesa 

çojnë vetëm deri në përfundim të 

përafërt për dozën për fëmijë, sepse 

organizmi i fëmijës nuk mund të 

konsiderohet thjesht organizëm i 

zvogëluar i njeriut të rritur. Sistemi 

nervor dhe disa organe, në vitet e para 

të jetës, ende nuk janë zhvilluar 

krejtësisht. Prandaj, fëmijët janë të 

ndjeshëm sidomos ndaj opiateve, 

kokainës, strikninës, antipiretikëve, 

streptomycinës dhe ndaj substancave 

tjera. Anasjelltas, fëmijët mund të 

durojnë doza relativisht më të mëdha 

të adrenalinës, kloralhidratit, bromu-

reve, jodureve, preparateve të tiroides, 

sulfonamideve, etj.  

Mosha fëmijërore, zakonisht, 

ndahet në tri periudha:  

 fëmijët në gji,  

prej 4 -12 muaj,  

 fëmijët e vegjël,  

prej 2 - 5 vjeç,  

 fëmijët e moshës shkollore, prej 6 - 

14 vjeç.   

Fëmijëve, brenda mundësive, barnat u 

jepen në gjendje të lëngët. Tabletat, 

para përdorimit, grimcohen dhe jepen 

në lëng. Kapsulat, në përgjithësi, jepen 

pas moshës 10 vjeçe, por edhe atëherë  

gëlltiten me vështirësi. Shurupet, 

shërbejnë më shumë për përmirësimin 

e shijes së barit. Barnat me shije të 

hidhur, nuk duhet të përzihen kurrsesi 

me ushqim. Si pasojë, mund të kemi 

mospranim të ushqimit nga fëmija për 

një kohë të gjatë. Shumë substanca 

mjekuese, fëmijëve mund t'u jepen me 

rrugë rektale. 

Dozat për fëmijë, mund të përcaktohen 

me anë të llogaritjes në bazë të moshës 

së fëmijës, peshës së tij, sipërfaqes 

trupore si dhe në bazë të përvojës. Tek 

fëmijët në gji (motakët), tre muajt e 

parë të jetës, në përgjithësi duhet të 

evitohet përdorimi i barnave. Fëmijët 

në gji, në përgjithësi, mund të 

tolerojnë 1/20 deri 1/10 e dozës për të 

rritur.  

1) Dozimi në bazë të moshës së 
fëmijës - është mënyra më e thjeshtë e 

përcaktimit të dozave. Për këtë mënyrë 

përcaktimi shërbejnë:  

a) Rregulli Dilling - është mënyra më 

e vjetër me të cilën mund të 

përcaktohen doza për fëmijë. Në bazë 

të këtij rregulli, fëmijës i jepen aq 

pjesë të njëzeta të dozës për të rritur, 

sa vjet ka  

 

P.sh.: 

 

rritur të për doza x
fëmijës e vitet

  fëmijë për Doza
20


 

Sipas këtij rregulli, fëmija 2 vjeç do të marrë 2/20 = 1/10 e dozës për të rritur. 

Fëmija 5 vjeç, 5/20 = 1/4 e dozës për të rritur, etj.  
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a) Formula Young- jep vlera të cilat janë proporcionale me peshën 

trupore për moshën 3-12 vjeç (për fëmijë më të mëdhenj, këto 

doza janë më të vogla sesa duhet).  

rritur të për doza x
vjetë 1  fëmijës e vitet

fëmijës e vitet
  fëmijë për Doza

2


 

Sipas kësaj formule, fëmija 1 vjeç do të merrte 1/13 pjesë të dozës për të rritur; ai 

2 vjeç 1/7; 3 vjeç 1/5; 4 vjeç 1/4; 6 vjeç 1/3; 8 vjeç 2/5; 12 vjeç 1/2 e dozës për të 

rritur. Prej 12-18 vjeç jepet 1/2 - 3/4 e dozës për të rritur, ndërsa mbi 18 vjeç jepet 

3/4 - 1/1 e dozës për të rritur.  

 

c) Formula Bolognini - përdoret për përcaktimin e dozës për fëmijë nën moshën 

1 vjeç.  

rritur të për doza x
m - 

1
  fëmijë për Doza
20


 

m = mosha e fëmijës e shprehur në muaj (më e vogël se 12).  

P. sh. nëse fëmija është 4 muajsh, atëherë mund t'i jepet 1/16 pjesë e 

dozës për të rritur.  

 

d) Formula e Ausbergerit - i përgjigjet përafërsisht dozës sipas sipërfaqes trupore 

të fëmijës, pas moshës 1 vjeç. Dozat, llogariten në bazë të moshës, përkatësisht të 

peshës së fëmijës, dhe shprehen në përqindje të dozave për të rritur:  

 

I) Doza për fëmijë = 4 x vitet e fëmijës + 20 = % e dozës për të rritur. P. sh. 

fëmija 3 vjeç do të marrë 4 x 3 + 20 = 32 % të dozës për të rritur, që përafërsisht 

është 1/3 e dozës për të rritur.  

II) Doza për fëmijë = 1, 5 x pesha në kg + 10  % të dozës për të rritur. P. sh. 

fëmija me peshë 10 kg do të marrë 1, 5 x 10 + 10 = 25% të dozës për të rritur, që 

është e barabartë me 1/4 e dozës për të rritur.  

2) Dozimi në bazë të peshës trupore - i përgjigjet më mirë zhvillimit të fëmijës. 

Fëmijës, i jepet ajo pjesë e dozës për të rritur, e cila i përgjigjet pjesës së peshës 

së tij, duke pasur parasysh peshën mesatare të njeriut të rritur prej 70 kilogramësh 

(për meshkuj), përkatësisht 60 kilogramësh (për femra):  

rritur të për doza x
70

kg në fëmijës e pesha
  fëmijë për Doza 

 

Rrumbullakimi i dozës në vlerë më të lartë ose më të ulët, mund të bëhet sipas 

moshës dhe zhvillimit të fëmijës.  

3) Dozimi sipas sipërfaqes trupore - më së miri i përgjigjet biologjisë së 
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fëmijës, prandaj në kohët e fundit rekomandohet më shumë. Ana negative e kësaj 

metode, është përcaktimi i sipërfaqes trupore të fëmijës me anë të nomogramit. 

Ky veprim, është i komplikuar dhe nuk jep rezultate të sakta.  

rritur të për doza x
rriturit të e sipërfaqja

fëmijës e sipërfaqja
  fëmijë për Doza 

 

 

Sipërfaqja trupore e fëmijës në gji është mesatarisht 0,25 m²; e fëmijëve të vegjël 

0,5 m²; e fëmijëve nga 6-8 vjeç 0,8 m²; 9-12 vjeçe 1,0 m²; 13-16 vjeç 1,5 m²; 

ndërsa e fëmijëve të rritur 1,7 m². Me nomogram, përcaktohet sipërfaqja e fëmijës 

në bazë të peshës dhe gjatësisë së tij.  

Me vizore bashkohen vlerat për gjatësi në centimetër, në shkallën e sipërme, me 

vlerat për peshë në shkallën e poshtme të nomogramit. Pika në të cilën vizorja e 

pret shkallën e mesme, tregon sipërfaqen trupore të fëmijës në m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,21,23,24,32,35,48,63,65,69 
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5.2. SHEMBULL I KONTROLLIT TË DOZAVE MAKSIMALE 

Rp.:  

Argenti nitrici       0,2 

Aquae destilatae   200,0 

M.D.S. Nga 1 lugë gjelle (afër 15 cc) 3 herë në ditë, para ushqimit. 

Para se të përgatitet ose të jepet bari, farmacisti duhet të kontrollojë dozën sidomos të 

lëndëve mjekuese me ndikim të fortë dhe shumë të fortë. Atëherë: 

200 g që i përgjigjet përafërsisht 200 cc tretësirë të nitratit të argjendit, përmban pak 

më shumë se 13 lugë të mëdha (afër 15 cc; 13x15=195).  

Kjo do të thotë se çdo lugë përmban: 

argjendit tënitratit    tëg 0,0154 
13

0,20
 

 

Dozat, ndodhen në farmakope, formula magjistrale dhe në formular farmaceutik. 

Doza maksimale individuale e nitratit të argjendit për personat e rritur, është 0,03, 

ndërsa doza ditore është 0,1. Kjo do të thotë se, dozat nuk janë tejkaluar dhe preparati 

mund të përgatitet. 

Kështu ndodh edhe me pikat . p.sh. 

Rp.: X-substanca    0,02 

      Aquae destilatae  20,0 

M.D.S. Nga 20-30 pika  2-3 herë në ditë  

Andaj  në  40  pika  substancë  =1 g ka x-substancë: 

pastër  sësubstancës-x të g 0,001 
0,02

 
20  

Në dozën maksimale të përshkruar, respektivisht në 30 pika  do të ketë: 

pastër  sësubstancës-x të g 0,00075 
0,001x30

 
40  

Doza maksimale individuale e x-substancës është 0,001    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L8,23,24,32,35,63,65,69 
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6. SHPREHJA E PËRQENDRIMIT

Sasia e substancës së tretur në sasinë e 

tretësit të caktuar, quhet përqëndrim 

(concentrim). Varësisht nga mënyra e 

matjes së këtyre substancave, 

ekzistojnë këto përqendrime: 

 

1. Përqëndrimi i peshës(p/p) - e cila 

shprehet me numrin e gramëve të 

substancës në 100 gramë tretës (%).  

 

2. Përqëndrimi i vëllimit(v/v) - e cila 

shprehet me numrin e mililitrave të 

substancës në 100 ml tretës (vëll).  

 

3. Përqëndrimi i peshës dhe 

vëllimit(p/v) - i cili shprehet me 

numrin e gramëve të substancës në 

100 ml tretës (peshë /vëll).  

 

Kur në recetë është shënuar: 1:10; 

1:100, 1:1000 etj., numri i parë 

paraqet gramin e substancës, ndërsa 

numri i dytë vëllimin në mililitër.  

Kur në recetë është shënuar 1+9; 

1+99 etj. - numri i parë tregon 

gramin e substancës, ndërsa numri i 

dytë- gramin e tretësit.  

Në praktikë, shfrytëzohen edhe 

përqendrimi në promila  edhe shprehja 

e përqendrimit me anë të molaritetit, 

normalitetit, miliekuivalencës dhe 

ppm.  

Në botë, si dhe te ne, të shprehurit e 

përqendrimit, bëhet edhe me anë të 

njësive matëse të sistemit internaci-

onal.  

Njësia internacionale për përqendrim 

është mol.m-3, mirëpo, në praktikë 

përdoret mol.l-1. Moli, në bazë të 

përkufizimit të vjetër, paraqet masën 

molekulare të shprehur në gram. Moli 

në bazë të sistemit internacional është 

ajo sasi e materies së një përbërjeje 

kimike, e cila përmban aq pjesë sa ka 

atome të karbonit në 0.012 kg. C – 12.  

Për shprehjen e përqendrimit të 

substancës, përveç mol.l-1 , 

shfrytëzohet edhe mmol.l-1., μmol.l-1 

dhe në nmol.l-1.  

Për llogaritjen e masës në gram, në sasinë e materies në mola, mund të 

shfrytëzohet kjo formulë: 

relative) molekulare (masa Mr

gram në Masa
  mola në materijes e Sasia 

 

Për shprehjen e përqendrimit të masës, 

në bazë të sistemit internacional, 

shfrytëzohet kilogram në litër – kg.l-1 . 

Përdoren edhe g.l-1
,
 μg.l-1

,
 ng.l-1. Në 

praktikën farmaceutike, te përqendri-

met e tretësirave të masës, më së 

shpeshti  përdoret g.l-1. 

Molariteti, paraqet sasinë e substancës 

së tretur në masën e dhënë të tretësit 

dhe shprehet si mol për kilogram 

mol.kg. ose mmol.kg.ֿ¹ apo μmol.kg.ֿ¹.  
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6.1. ZBUTJET (HOLLIMI)  E TRETËSIRAVE 

Para punimit të preparateve me rëndësi të posaçme, është edhe llogaritja e 

përqendrimeve të substancave, nga të cilat, përfitohen preparatet mjekuese. Ajo, 

mund të jetë e ndryshme. Farmakopea, jep formulat të cilat shërbejnë për 

zbutjen(hollimin) e tretësirave si dhe preparateve tjera, të cilat dëshirojmë t’i 

fitojmë me përqindje të caktuar.  

 

I. Zbutja e përqindjes së njohur në përqindje të dëshiruar (në masë, 

peshë) 

 

Farmakopea, jep dy formula të cilat përdoren kur zbutja (dilutimi) bëhet me 

tretësirë holluese, e cila nuk përmbanë komponente të cilat zbuten (b=0%) 

1. 
BAC 

c

ca
AB 




  

2. 
BCA  

a

ca
CB 




  

Kur zbutja bëhet me dhënien e zbutësit i cili përmban komponente që zbuten(me 

pëqëndrim më të vogël), me kusht që b<c<a, përdoren formulat 3 dhe 4.  

3. 
BAC 

bc

ca
AB 






  

4. 
BCA  

ba

ca
CB 






  

 

Formula 1 dhe 3, përdoret kur është e njohur A, ndërsa formula 2 dhe 4 përdoret 

kur është e njohur C.  

 

A= sasia e preparatit e cila zbutet (në gram) 

a= % e preparatit e cila zbutet  

B= sasia e zbutësit (në gram)  

b= % e zbutësit  

C= sasia e preparatit të zbutur  (në gram)  

c= % e preparatit të zbutur 
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 Shembull: 

1. Sa ujë duhet dhënë që prej 50 gr të tretësirës së peroksidit të 

hidrogjenit, me përqëndrim 8%, të fitohet tretësira me përqendrim 

3%? Sa gram përzierje do të fitojmë? 

(formula 2, A është e njohur)
g

a

ca
CB 3.83

3

38








 ujë  

C+A=B=50+83.3=133.33 g me përqendrim 3%  do të fitojmë 

 

Llogaritjen e përqëndrimeve, farmakopea, e përshkruan edhe në këtë mënyrë: 

1.Llogaritja e ashtuquajtur me anë të kryqit: 

 

 

 

A = c-b nëse b 0% A=c 

B = a-c       B=a-c 

C = a-b       C=a 

a-përqendrimi më i madh  

b-përqendrimi më i vogël 

c-përqendrimi që kërkohet  

d-sasia e përqendrimit më të madh, e cila fitohet duke zbritur 

 c - b = d 

e- sasia e përqendrimit më të vogël, e cila fitohet duke zbritur 

 a - c = e    

f-sasia e përqendrimit të dëshiruar, e cila fitohet duke mbledhur 

 d + e =f  ,   e cila pastaj llogaritet me anë të x të panjohur p. sh.  
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Shembull: 

Të përgatiten:  

250 gr H202 me përqendrim 3% . H202 i përqendruar, ndodhet në treg,me 

përqendrim 30-33%. 

Nga këto të dhëna, zëvendësojmë në formulë të dhënat : 

përqendrimi më i madh 30-33 (32) % 

përqendrimi më i vogël 0 % (meqenëse si tretës është uji) 

përqendrimi i kërkuar 3%,  atëherë zëvendësojmë në formulë:  

 

kur bëjmë zbritjen fitojmë: 

 

kur bëjmë mbledhjen fitojmë: 

 

Nga kjo del se për të fituar 32 g, me përqendrim 3%, duhen 3 g me përqëndrim 

32% dhe 29 g me përqendrim më të vogël (kur është uji si tretës merret 

përqëndrimi 0).  

Mirëpo, në detyrë, kërkohet të fitohet sasia 250 g,  me përqëndrim 3%, atëherë : 

nëse për të fituar 32 g me përqëndrim 3%,  na nevojiten 3 g me 

përqëndrim  32% 

për të përfituar 250 g me përqëndrim 3% sa kërkohet në detyrë, llogarisim 

duke gjetur x e panjohur ? 

 
atëherë shkurt 32 g 3 % -------------------3 g 32% 

                       250 g 3 % ----------------x g 32% 
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nga kjo del se vetëm 
gx 44.23

32

3250





 me kon. 32% 

x=23. 44 g me kon. 32%, atëherë kjo vlerë zbritet nga numri 250 sa kërkohet në 

detyrë dhe fitohet 226. 56, që paraqet numrin e gramëve të tretësit me përqendrim 

më të vogël (meqenëse uji është 0).  

Ose vlerës së x- që paraqet sasinë e përqendrimit më të madh, i shtohet sasi e ujit 

deri në vlerën 250 g.  

 

2.Llogaritja me anë të X-it  të pa njohur 

Shembujt: 

1. Të përgatiten 625 gr. tretësirë të NaCl me përqëndrim 0.9% nga NaCl 

kristal (100%)

100 gr 0. 9% NaCl-------------------0. 9 gr NaCl kristalore (100%) 

625 gr 0. 9% NaCl-------------------x 

grx 625.5
100

09.0625





 NaCl kristalore (100%) 

Nga llogaritja del se për të fituar 625 gr 0. 9% NaCl, duhen 

5. 625gr NaCl kristalore(100%) dhe  

619. 375 gr ujë të distiluar 

——————————— 

625 gr 0. 9% NaCl 

2.Të përgatiten prej 27 gr H3B03 kristalore (100%) tretësirë ujore me përqëndrim  
3 % 

 

100 gr 3% H3B03----3 gr H3B03 kristalore 

 x gr 3% H3B03-------27gr H3B03 kristalore 

——————————————— 

grx 900
3

27100





 3% H3B03 

Nga llogaritja del se për të fituar tretësirë me përqëndrim 3% H3B03 prej 27 gr 

H3B03 kristalore, duhet të përzihen 
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  27 gr H3B03 kristalore (100%) dhe  

873 gr ujë të distiluar 

————————— 

900 gr 3% H3B03 

 

3.Një gram vaj eterik e menthe piperitae, ka 51 pika . Për të matur 0.05gr, sa pika 

duhen?.  

 

1 gr vaj eterik ka 51 pika 

0. 05 gr vaj eterik-------- x 

——————————— 

 

55.2
1

05.051



x

pika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,21,23,35,42,48,65,70, 
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7. LLOGARITJET MATEMATIKORE MË TË 

PËRDORURA NË PRAKTIKËN MAGJISTRALE 

Përgatitja e preparateve magjistrale, është një proces i gërshetimit të njohurive, jo 

vetëm të lëndëve biologjike, fiziko-kimike, farmakologjike etj., por edhe 

matematike. Bile, në të shumtën e rasteve, rolin kryesor në përgatitjen dhe 

dhënien e dozës adekuate të barit e luan llogaritja matematikore. Zakonisht, 

llogaritjet matematikore, hasen te dozat e barnave, përgatitja e përqendrimeve të 

ndryshme, hollimet etj. Duhet të kemi parasysh që llogaritjet,  të bëhen në njësi të 

njëjtë (p.sh. nëse njëra është me gram e tjetra është në miligram, atëherë të dyja 

kthehen në të njëjtën njësinë gram ose miligram). 

 

Për të qenë më praktik, po japim shkurtimisht shembujt konkretë : 

 

Llogaritja e dozave: 

dozës e 

barit e 
  dozave i 
Madhësia

Sasia
Numri 

 

 

P.sh. nëse një bar-X prej 10 g (=1000 cg), për të cilin madhësia e çdo doze është 

20 cg, sa është numri i dozave? 

dozaNumri  50
20

cg 1000
  dozave i   

Nëse bari është lëng, do të kemi: 

Nëse kemi një bar=X , në formë të tretësirës ujore, me peshë  150 g, që merret me 

lugë gjelle, atëherë, sa lugë gjelle përmban ky bar (luga e gjellës zë afro 15g)? 

lugë   X 10
15

150


 

Llogaritja e sasisë së dozës kur janë të njohura sasia e barit dhe numri i dozave: 

dozave i Numri

barit e Sasia
 dozës e Madhësia 

 

Sa është madhësia e dozës së barit-X,  në formë të tretësirës në sasi prej 10 ml, 

duke ditur se  numri i dozave të tij është 50. 

10 ml x 20=200 pika 

pika  dozës e Madhësia 4
50

200
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Llogaritja e sasisë së një bari,  duke e ditur numrin e dozave dhe madhësinë e 

dozës së veçantë: 

Sasia e barit = numri i dozave  X  madhësia e dozave. 

Cila është sasia e barit,  kur e dimë se i sëmuri duhet të marrë prej tij 3 lugë 
gjelle në ditë për 6 ditë rresht? 

Në fillim, gjejmë numrin e dozave: 6x3=18 lugë gjelle. Lugët e gjellës kthehen në 

gram, duke ditur se një lugë gjelle përmban 15 g. Atëherë sasia e barit është: 

X= 18x15=270 

Në praktikën farmaceutike, shpeshherë, në recetë përshkruhet më pak ose më 

shumë sasi të barit, duke u bazuar në formulime të caktuara-standarde. Duke 

pasur parasysh se sasitë e lëndëve në formulë janë të njohura, atëherë gjejmë 

sasitë përkatëse të përbërësve, duke e shumëzuar ose pjesëtuar formulën në këtë 

mënyrë: 

formulës e mepërgjithsh e Sasia

përbërësit e  sasiaX kërkohet që Sasia
 X 

 

1. Kur dëshirojmë të zvogëlojmë: P.sh. të përgatitet 30 g preparat me përbërjen e 

mëposhtme: 

Rp.: 

Substanca 1....................70,0 

Substanca 2....................10,0 

Substanca 3....................20,0 

             100,0 

1  substancëg 
70 x 

 X 21
100

30


 

 

2  substancëg 
10 x 

 X 3
100

30


 

 

3  substancëg 
20 x 

 X 6
100

30


 

 

 

2. Kur dëshirojmë të rrisim: P.sh.  të përgatitet 350 g preparat me përbërjen e 

mëposhtme: 
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Rp.: 

Substanca 1......................1,0 

Substanca 2......................6,0 

Substanca 3....................51,0 

Substanca 4....................42,0 

            100,0 

1  substancëg 
1 x 

 X 5,3
100

350


 

2  substancëg 
6 x 

 X 21
100

350


 

 

3  substancëg 
51 x 

 X 187
100

350


 

 

4  substancëg 
42 x 

 X 147
100

350


 

                                                                                                                                 

Nga kjo kuptojmë se  secili përbërës duhet  

të shumëzohet me faktorin 
)

100

350 
( 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,24,65,70, 
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8. INKOMPATIBILITETI  

(PAPAJTUSHMËRITË ) FARMACEUTIK 

Me inkompatibilitet (papajtueshmëri), nënkuptojmë të gjitha ato materie, me të 

cilat nuk mundemi ta përgatisim barin në mënyrë të përshkruar. 

Inkopatibiliteti, mund të jetë: 

 Fizik,  

 Kimik, 

 Farmakologjik.  

 

Shpeshherë, ndodh që, duke mos njohur vetitë fiziko-kimike të lëndëve, të 

përshkruhen ose kombinohen lëndë  të cilat nga aspekti fizik, kimik dhe 

farmakologjik, janë të pamjaftueshme. 

Detyrë e farmacistit është  që të jetë i kujdesshëm në gabimet e tilla 

(papajtueshmëritë) dhe nëse është e mundur, t’i përmirësojë ose të mos i përgatisë 

fare. 

Kështu farmacisti, para se të përgatisë përgatesën receptuale, përpos që duhet të 

njoh mirë dozat, teknikën e punimit, duhet të njohë mirë (është e rëndësisë së 

veçantë) edhe papajtueshmëritë fizike, kimike dhe farmakodinamike të lëndëve 

përbërëse. 

Gabimet e tilla, farmacisti, duhet t’i përmirësojë duke mos ia ndryshuar aspak 

veprimin e barit, por më së miri është që të kontaktojë me mjekun, në mënyrë që 

t’i ik çdo përgjegjësie. Përmirësimet, duhet t’i shënojë në recetë. 

Shumë papajtueshmëri, farmacisti me përvojë, mund t’i dallojë qysh në shikim të 

parë, me pranimin e recetës, ndërsa të tjerat i mëson dhe i shikon  gjatë përgatitjes 

së barit. Papajtueshmëritë  e evidentuara mund të mënjanohen: 

 Me përdorimin e lëndëve ndihmëse; 

 Largimin e lëndëve të cilat sjellin papajtueshmëritë dhe dhënien e tyre -  

veçantë; 

 Ndryshimin e përbërësve të veçantë (p.sh. lëndët e patretshme me të tretshme 

me veprim farmakologjik të njëjtë ose të ngjashëm); 

 Përdorimin e tretësit përkatës etj. 
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8.1. INKOMPATIBILITETI (PAPAJTUSHMËRITË)  

FIZIK 

 

Patretshmëria, papërzieshmëria 

Në recetë, shpeshherë ndodh që të jenë 

përshkruar lëndë mjekuese të cilat janë 

të patretshme ose të papërzieshme në 

mes tyre. Në këto raste, farmacisti, 

nëse nuk ia ndryshon dot veprimin 

terapeutik, duhet të përdor lëndë ndi-

hmëse ose të heqë ndonjë përbërës nga 

përgatesa. P.sh., nëse në recetë 

shkruhen lëndë të patretshme ose të 

papërzieshme (siç është rasti te 

pezullitë dhe emulsionet), atëherë 

farmacisti duhet të përdor stabilizues, 

njomës ose emulgatorë, në mënyrë që 

të bëjë përgatitjen e barit. Gjithashtu, 

nëse në recetë të pomadave me 

tretësira ujore, kemi sasi të ujit e cila 

nuk mund të lidhet me pomadën (rasti 

vazelinës me ujin), atëherë recetës së 

tillë i shtojmë lanolinë pa ujë ose 

ndonjë emulgator të përshtatshëm, në 

mënyrë që të përgatitet pomada. 

Higroskopia 

Shumë lëndë mjekuese, thithin 

lagështi dhe ndryshojnë gjendjen 

agregate, si bromidi i Na, K etj.. 

Lëndët e tilla, nuk duhet të përgatiten 

në kapsula letre, qese ose kapsula 

amidoni. 

Fundërrimi  është pasojë e 

ndryshimeve kimike 

Shpeshherë, ndodh që dy lëndë të 

tretshme në të njëjtën kohë dhe në të 

njëjtin tretës, mund të treten me 

vështirësi. Për të arritur një tretshmëri 

të mirë, lëndët përbërëse në recetë, 

duhet së pari të treten veç e veç e 

pastaj të përzihen. Shumë lëndë të tret-

shme në një tretës, me përzierjen e 

tretësit tjetër, kristalizojnë-fundrojnë 

(p.sh. tretësirës së alkoolit kur i 

shtohet uji). Shumë lëndë treten në 

prezencë të lëndës tjetër (acidi acetil 

salicilik është i patretshëm në ujë nëse 

është prezent sasia e konsiderueshme e 

citratit të natriumit ose kaliumit ai 

tretet) etj. 

Ndryshimi në veshtulli 

Shpeshherë, nga përzierja e dy a më 

tepër lëndëve, mund të kemi 

ngurtësim, lëngëzim (krijimi i 

tretësirave vajore).  

Kjo, vjen si pasojë e ndryshimeve 

fizike të pastra (ulja e pikës së 

shkrirjes nën temperaturën e dhomës, 

largimi i ujit nga kristalet etj.) 

Farmacisti, asnjëherë, nuk duhet të 

përziejë lëndë të cilat gjatë përgatitjes 

ndryshojnë gjendjen agregate. 

Ndryshimi i gjendjes koloidale. 

Shumë lëndë mjekuese në tretësira 

koloidale, fundërrojnë me dhënien e 

elektroliteve. Reaksioni, varet nga 

përqendrimi i elektroliteve (NaCl ose 

Fe Cl3+tretësirë e argjendit) 

Absorbimi 

Shumë lëndë  mjekuese, mund të 

absorbohen  dhe të ndryshojnë 
veprimin e vet, si  p.sh., Carbo 

animalis+ morfinë. 
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8.2. INKOMPATIBILITETI    (PAPAJTUSHMËRITË )  

KIMIK 

Ky inkompatibilitet është më i 

shpeshti dhe te ndryshimet të cilat 

vijnë si pasojë e reaksioneve kimike, 

duhet të jemi shumë të kujdesshëm. 

Kur farmacisti has në reaksione të 

tilla, duhet të vlerësojë në mënyrë 

kritike nëse reaksioni është pasojë e 

inkompatibilitetit, apo është me dëshi-

rën e përshkruesit të recetës. Për këtë 

arsye, farmacisti duhet të përgatisë 

barin vetëm atëherë kur sigurohet se 

reaksioni nuk është pasojë e 

papajtueshmërisë ose në konsultim me 

përshkruesin vërtetohet se një reaksion 

i tillë kërkohet nga ai. Gjithashtu, 

duhet të kemi kujdes gjatë përgatitjes 

së recetës, në të cilën mund të 

ndodhen dy lëndë, të cilat në kontakt 

mes veti, mund të shpërthejnë (sub-

stancat oksiduese + substancat 

reduktuese). 

 

Papajtueshmëritë kimike, mund të 

jenë: 

 

Me oksidim 

Deri te oksidimi, mund të vijë me 

ndikimin shkallë-shkallë të ajrit ose 

oksidansëve. Në praktikën receptuale, 

zakonisht, hasen këta oksidues: J, Br, 

Cl, oksidet dhe peroksidet e metaleve, 

superoksidi i hidrogjenit, shumë acide 

(azotik, pikrik etj.). 

Me reduktim 

Reaksione reduktuese, më së shpeshti, 

hasim te kripërat e argjendit dhe zhi-

vës, në prezencën e lëndëve organike. 

 

Krijimi i komplekseve 

Shumë lëndë mjekuese, gjatë 

qëndrimit, sjellin deri te krijimi i 

molekulave të reja, duke mos elimi-

nuar ujin. P.sh., antipirina me acid 

salicilik, kalon në salicilat të antipi-

rinës etj. Te dukuritë e tilla vijnë edhe 

kur përzihen: kamfor-rezorcin, kinin-

uretan, kamfor–acid salicilik etj. 

 

Shfaqja e bashkëdyzimeve të    cilat    

krijohen me ndërrime të dyfishta. 

Inkompatibile është përzierja e 

bazave me acide 

Acidet e forta, rregullisht i shtrydhin 

acidet e dobëta nga kripërat e tyre. 

Dy tretësira të kripërave, kur reagojnë 

në mes veti, japin bashkëdyzimin e ri - 

fundërrinën. P.sh., tretësira e laktatit të 

kalciumit, e cila, kur i jepet fosfatit të 

kodeinës, jep fosfatin e kalciumit, si 

fundërrinë etj. 
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8.3. INKOMPATIBILITETI (PAPAJTUSHMËRITË) 

FARMAKOLOGJIK 

Ky lloj inkompatibiliteti, ndodh kur 

bari futet në organizëm dhe fillon 

veprimin e vet. Mund te jetë sinergjik 

dhe antagonist. 

Është e pamundshme të parashihen 

ndryshimet fizike, kimike dhe fiziolo-

gjike të papajtueshmërive, të cilat 

mund t’i takojmë në recetë. Analiza e 

disa shembujve, si dhe njohuritë 

teoriko-praktike për papajtueshmëritë, 

duhet të jenë si vërejtje për farmacistët 

e rinj, që duke ndikuar pa ndryshuar 

veprimin terapeutik, t’i shmangen 

papajtueshmërive dhe të përgatisin 

barin e duhur edhe atëherë kur nga 

përbërja e recetës duket e pamundur. 

Për këtë farmacisti, për t’i zgjidhur 

këto probleme, duhet të jetë i 

përgatitur teorikisht dhe praktikisht. 

8.4. SHEMBUJ PRAKTIK TË PARAQITJES SË 

PAPAJTUSHMËRIVE DHE MUNDËSISË  

SË ELIMINIMIT TË TYRE 
 

1. Rp.: 

Iodi puri............................ 0,5 

Olei Olivae ......................90,0 

 

Jodi i përshkruar, nuk tretet në vaj 

ulliri. Për t’u përgatitur  kjo recetë, 

jodi së pari tretet në një sasi sa më të 

vogël të eterit dhe pastaj sa më shpejt i 

shtohet vaji i ullirit. 

2. Rp.: 

Argenti nitratis 

Kalii iodidi aa...............1,0 

Aquae destilatae    ad.......30,0 

Kjo recetë, nëse do të përgatitej kështu 

(do të bëhej tretja e të dy lëndëve 

drejtpërsëdrejtë në ujë), do të 

përfitohej fundërrina e zezë AgJ, e cila 
me tundje, nuk mund të shpërndahet 

në tretësirë. Andaj, duhet të veprohet 

në këtë mënyrë: në 14 g ujë tretet 1 g 

jodur kaliumi. Në 14 g ujë përgatitet 

tretësira koloide e gomës arabike 

(përafërsisht 1 g gomë ) dhe në të 

tretet 1 g nitrat argjendi. Pastajë, të dy 

tretësirat, përzihen. Jodi i fundërruar 

në grimca shumë të imëta, shpërndahet 

lehtë me tundje. 

 

3. Rp.: 

Acidi salicylici 

Resorcini aa..............0,30 

Hydragyri  

praecipitati flavi...............1,5 

Zinci oxydi........................3,0 

Vaselini ad............30,0 

Kjo pomadë (pa rezorcinën), pas disa 

dite do të errësohet, për shkak të 

ndikimit të dritës në oksidin e zhivës 

së verdhë (zhiva reduktohet në zhivë 

elementare).   
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4. Rp.: 

Zinci sulfatis......................0,05 

Acidi borici........................0,30 

Aquaea destilatae............20,0 

Me kalimin e kohës kjo tretësirë, 

errësohet. Nuk kemi të bëjmë me 

papajtueshmërinë e zinkut dhe acidit 

borik, por mjedisi ujor i ndihmuar nga 

prania e sulfatit të zinkut, ndihmon në 

zhvillimin e mikroorganizmave, e për 

pasojë, tretësira errësohet dhe krijon 

fundërrinë. Andaj, përgatitja e 

tretësirës (me ujë për injeksione) dhe 

ambalazhimi, duhet t’i përgjigjen 

kushteve aseptike. 

 

 

5. Rp.: 

Acidi salicylici....................4,0 

Zinci oxydi........................10,0 

Glicerini .................40,0 

Aquae destilatae  ad.......100,0 

 

Edhe pse përbërësit e recetës janë 

shumë pak të tretshëm, shkallë-shkallë 

reagojnë në mes veti. Si produkt i 

reaksionit, krijohet bashkëdyzimi  cili 

në fund të ambalazhit pas disa ditësh, 

bëhet si një pllakë e fortë, e cila me 

tundje nuk mund të shpërndahet. 

Komponenti bazik i këtij bari, oksidi i 

zinkut, reagon në prani të ujit me 

acidin salicilik dhe krijohet salicilati i 

zinkut, fundërrinë shumë  e fortë e 

quajtur “Çimento e salicilatit të 

zinkut”. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,18,22,23,24,42,61,64,68,70,72, 
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9. LËNDËT NDIHMËSE

Lëndët ndihmëse, mundësojnë dhënien 

e formës së barit, ndikojnë në 

veprimin, stabilitetin dhe karakteri-

stikat e barit. Një pjesë e lëndëve ndi-

hmëse, mund të ndikojnë në shumë 

aspekte në formulimin e barit. P.sh. 

amidoni, mund të veprojë në rritjen e 

veshtullisë, krijon xhel, ndikon në 

zbërthimin e tabletave, absorbon, luan 

rolin e lëndës plotësuese (mbushëse), 

ndihmon në rrëshqitje etj. 

Te disa forma, lëndët ndihmëse, mund 

të jenë optimale, ndërsa te disa të tjera 

të papërshtatshme. Lëndët ndihmëse, 

duhet të jenë të standardizuara. Kjo   

do të thotë, se duhet të jenë të 

përfshira në monografitë e farma-

kopeve ose në monografitë tjera 

ligjore. Sot në botë, ndodhen afro 

6000 lëndë ndihmëse. 

 

Lëndët ndihmëse, duhet të plotësojnë 

disa kërkesa: 

 Duhet të jenë indiferente në 

aspektin terapeutik; 

 Duhet të jenë fiziologjikisht të 

pranueshme për organizmin (të 

mos shkaktojnë alergji, ngacmime 

etj.); 

 Duhet të jenë të rregullta në 

aspektin mikrobiologjik; 

 Duhet të jenë të pajtueshme si me 

lëndë mjekuese, ashtu edhe me 

lëndët tjera ndihmëse dhe me 

ambalazhin me të cilin janë në 

kontakt; 

 Nuk duhet të jenë toksike; 

 Duhet të japin preparate të 

qëndrueshme; 

 Duhet të jenë të qëndrueshme 

ndaj nxehtësisë, etj. 

Lëndët ndihmëse, mund të jenë: 

 

a) Fillestare ose parësore (mundë-

sojnë dhënien e formës) siç janë: 

 Tretësit, 

 Tensioaktivët, 

 Lëndët për rritjen e 

veshtullisë, 

 Bazat për supozitore, etj. 

 

b) Dytësore (janë përgjegjëse për 

stabilitetin kimik dhe mikrobiologjik). 

siç janë: 

 Konservuesit, 

 Antioksiduesit, 

 Korrigjuesit e erës dhe shijes 

etj. 
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9.1.  KARAKTERISTIKAT E  LËNDËVE NDIHMËSE 

Konservuesit 

 

Konservuesit, janë lëndë kimike të cilat 

veprojnë si helme në qelizat e 

mikroorganizmave. Në përqendrime të 

standardizuara (në doza të përshkruara), 

janë toksike për mikroorganizmat, 

ndërsa shumë pak toksike për organi-

zmat e gjalla (organizmin e njeriut). 

Konservuesit, mbrojnë përgatesat mje-

kuese nga prishjet mikrobiologjike, 

ndërsa të sëmurin nga infeksionet. 

Mikrobiostatikët (bakteriostatikët dhe 

fungistikët), janë konservues të cilët 

vetëm parandalojnë rritjen, respektivisht 

shumëzimin e mikroorganizmave, 

ndërsa mikrobicidët (bakteriocidët dhe 

fungicidët), janë konservues të cilët 

shkaktojnë zhdukjen e mikroorgani-

zmave.  

Në aktivitetin e tyre, ndikojnë  shumë 

faktorë,  si:  

 Koeficienti i ndarjes lipide-ujë,  

 pH-i i substratit,  

 lëndët ndihmëse të përgatesës,  

 mjetet për punë dhe ambalazhi etj.  

 
Disa nga kërkesat që duhet të plotësojnë 

konservuesit, janë: 

 Aktiviteti i tyre me spektër të gjerë; 

 Veprimi i shpejtë dhe i gjatë; 

 Tretshmëria e mirë dhe mosndikimi 

i pH-it; 

 Mosndikimi e tyre në absorbimin e 

lëndëve mjekuese dhe lëndëve ndi-

hmëse; 

 Pa shije dhe erë, sidomos kur 

përdoren për përgatesat perorale; 

 Inaktivizimi i tyre i lehtë dhe i 

shpejtë, kur dëshirohet të 

kontrollohet steriliteti i përgatesës 

mjekuese; 

 Të mos jenë toksikë për organiz-

min. 

Klasifikimi i konservuesve 

Në bazë të përbërjes kimike, 

konservuesit, ndahen në  pesë grupe:  

1. Fenolet dhe derivatet e fenoleve,  

2. Alkoolet alifatike dhe aromatike,  

3. Acidet karboksilike,  

4. Bashkëdyzimet organike të zhivës 

dhe  

5. Bashkëdyzimet kuaternare të 

amoniumit. 

Fenoli dhe derivatet e fenolit 
Veprimi i këtij grupi, bazohet në grupin 

e lirë të fenolit. Me alkilim dhe 

halogjenim, rritet veprimi. P.sh. Klorkre-

zol (0,05-0,01%) >krezol (0,2-

0,4%)>fenol (0,3-0,5%). Gjithashtu, 

metilhidroksibenzoati (metilparaben-

nipagin), është më pak aktiv se sa pro-

pilhidroksibenzoat (propilparaben-

nipasol). Për këtë arsye, i pari përdoret 

në përqendrime nga 0,1-0,2%, ndërsa 

tjetri nga 0,03-0,08%. Përzierja e 

metilhidroksibenzoatit dhe propilhidro-

ksibenzoatit në raport 2+1, gjendet në 

shitje me emrin pluhur për konservim 

(Pulvis conservans). 

Alkoolet alifatike dhe aromatike 

Veprimi i këtyre konservuesve, bazohet 

në grupet hidroksile. Përfaqësuesit e 

këtij grupi, janë: 

 Etanoli 15-20 % 

 Klorbutanoli 0,3-0,5 % 

 Benzilalkooli  1-2 % 

 Klorbenzilalkooli 0,1-0,3 % etj. 

Acidet karboksilike 

Si përfaqësues të acideve karbo-nike, më 

së shumti përdoren acidi sorbik dhe 
benzoik në përqendrime 0,1-0,15 %. 

Veprimi i tyre është i kufizuar. 

Kryesisht, veprojnë në myshqe, ndërsa 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

48 

janë të ndjeshme ndaj oksidimit. Kanë 

përparësi, sepse janë pa shije dhe erë, si 

dhe fiziologjikisht të tolerueshme. 

Bashkëdyzimet organike të merkurit 
Janë konservues me aktivitet të lartë dhe 

për këtë shkak, përdoren në përqendrime 

të vogla. Më shpesh, përdoren: 

 

 fenilmerkuri(II)-acetat, 

 fenilmerkuri(II)-nitrat, 

 fenilmerkuri(II)-borat (me 

emrin tregtar merfen, në 

përqëndrime 0,002-0,02% ) dhe 

 natrium-etilmerkuri(II)-

tiosalicilat në përqendrime 

0,001-0,015%. 

Veprimi i tyre, bazohet në reaksionet 

specifike me grupet funksionale të 

proteinave. 

 

Bashkëdyzimet kuaternare të 

amoniumit 

Përfaqësuesit më të rëndësishëm të këtij 

grupi, janë të njohur me emrin sapune të 

anasjelltë (inverte). Në këtë grup, bëjnë 

pjesë: 

 Klorur benzalkoniumi(zefirol), 

 Bromid benzalkoniumi 

(ajatin), 

 Cetrimoniumbromid 

(cetrimid), 

 Alkoniumbromid 

(septonex). 

Veprojnë në përqendrime nga 0,001-

0,01%. Veprojnë shpejt dhe më së 

tepërmi përdoren për përgatesa për 

përdorim të jashtëm. 

Konservimi i formave farmaceutike 
Zgjedhja e lëndëve për konservim, bëhet 

varësisht nga forma farmaceutike, si dhe 

në bazë të karakteristikave të konser-

vuesit: 

Përgatesat për sy 
Bashkëdyzimet kuaternare të 

amoniumit. 

 Bashkëdyzimet organike të 

zhivës. 

 Klorbutanoli. 

 Klorheksidina. 

 EDTA. 

Konservuesit për përgatesat 

dermatologjike 

Të gjithë konservuesit, por më të 

preferuarat janë:  

 bashkëdyzimet kuaternare të 

amoniumit,  

 acidet karboksilike dhe  

 esteret e acideve  

       p-hidroksibenzoike. 

Për përgatesat perorale(gojore) 

Për përgatesat perorale (sidomos ato që 

përmbajnë sasi të madhe uji), është mirë 

të përdoret sheqer në sasi (45-65%), si 

dhe alkool (5-79 %). Prej konservuesve 

tjerë, preferohen acidet karboksilike  dhe 

esteret e acideve p-hidroksibenzoike. 

Antioksiduesit 
Antioksiduesit, parandalojnë ose kufizo-

jnë për një kohë procesin oksidues (të 

shkatërrimit) të lëndëve mjekuese dhe 

lëndëve ndihmëse. 

Antioksiduesit, ndahen në dy grupe:  

a) të tretshëm në ujë  

b) të tretshëm  në vaj. 

 

Të tretshëm në ujë: 

 Bisulfit natriumi 

(0,05-0,3%), 

 Metabisulfit natriumi 

(0,05-0,3%), 

 Tiosulfat natriumi, 

 Tioglicerol, 

 Hidroklorid cisteini, 

 Acid askorbik 

(0,01-0,1%). 
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Të tretshëm në vaj 

 Butilhidroksianizol 

(0,001-0,02%), 

 Butilhidroksitoluen, 

 Propilgalat, 

 Tokoferol(0,01-0,3 %), 

 Hidrokinon. 

Përmirësuesit e shijes,  

ngjyrës dhe erës 

Përmirësuesit, mundësojnë korrektimin 

e shijes, erës dhe ngjyrës. 

Shijes: 

 Sakaroza, 

 Saharina(5-10 g), 

 Manitoli, 

 Glicerizina, 

 Steniozidi, etj. 

Aromat 
Përzgjedhja e aromave dhe përqëndrimi 

i tyre, kërkon kujdes të veçantë, sepse 

aromatizimi nuk luan rolin e ndryshimit 

të aromës (duke i dhënë barit shijen e 

ushqimit), por vetëm zbut aromën e 

padëshiruar.  

Para përzgjedhjes së aromës, duhet t’i 

kemi parasysh këto të dhëna: 

 

 Karakteristika e shijes. 

 Nevojën për aromatizim. 

 Mënyrën e përdorimit të përgatesës. 

 Papajtushmëritë. 

 pH e mjedisit. 

 Përdoruesin e përgatesës (fëmijë, i 

rritur). 

Përzgjedhja,  duhet të bëhet në këtë 

mënyrë: 

 Lëndët pa shije, zakonisht ëmbël-

sohen dhe aromatizohen me aro-

mën e lëngjeve të frutave. 

 Lëndët e ëmbla, korrigjohen me 

aromën e frutave të tharta (psh. 

Limon etj.). 

 Lëndëve të tharta, u jepen aroma 

të frutave të ëmbla (banane, 

kokos). 

 Lëndët e idhëta mbulohen me 

aromën e pepermintit, karameles 

etj. 

 Lëndëve të njelmëta (kripuara), u 

jepet aromë të anisit, pepermintit, 

etj. 

Ngjyrat 

Ngjyrat të cilat përdoren për përgatesat 

farmaceutike, janë të njëjta me ato të 

ushqimeve. 

Nga ngjyrat natyrore, më së shumti 

përdoren ato me prejardhje bimore:  

 

 karotina dhe karotinoidi,  

 laktoflavina  

       (ngjyrë e verdhë),  

 betaina (ngjyrë e kuqe),  

 karamele  

       (e kuqe e përhimtë),  

 klorofili dhe kompleksi 

       bakër - klorofil (e gjelbër).  

Nga ngjyrat sintetike të tretshme në ujë 

përdoren:  

 tartrazin (ngjyrë e verdhë),  

 gelborange S (ngjyrë portokalli),  

 amaranth (ngjyrë e kuqe),  

 indigotin IA (ngjyrë e kaltër).  

 

Të tretshme në vaj:  

 orange G (ngjyrë  portokalli),  

 sudan rot G (ngjyrë e kuqe),  

 victoria blau (ngjyrë e kaltër),  

 metil violet (ngjyrë vjollce),  

 brilliant grün ( ngjyrë e gjelbërt). 
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9.2. LËNDËT NDIHMËSE ME PËRQËNDRIMET E TYRE 

 

Lëndët antimikrobike: 

 Alcohol benzylicus   1,0-2,0 

 Bezalkonii chloridum    0,01 

 Benzethonii chloridum  0,01 

 Butylis  

              Parahydroxybenzoas  0,015 

 Chlorbutanolum     0,25-0,5 

 Chlorocresolum       0,1-0,3 

 Metacresolum       0,1-0,3 

 Methylis parahydroxy-  

       benzoas                         0,18 

 Phenolum           0,5 

 Propylis parahydroxy- 

       benzoas                         0,02 

 Phenylhydrogyri nitrat 0,002 

 Thiomersal                   0,01 

 

Antioksiduesit: 

 Acidum ascorbicum      0,01 

 Acidum ascorbicum-ester  

                                             0,015 

 Acidum 

nordihidrogvaiariticum  0,01 

 Butylhydorxyanisolum  0,02 

 Butilhydroxytoluenum  0,02 

 Cisteinum                      0,5 

 Glutationum                  0,1 

 Monothioglycerolum    0,5 

 Natrii metabisulfis        0,02 

 

 

 

 

 Natrii bisulfis      0,15 

 Tocopherolum      0,5 

Agjentët  kelante 

 EDTA        0,01-0,075 

 

Lëndët tamponuese 

(Buferët): 

 Acidum  

        aceticum(pH=3,5-5,7)   

      1,0-2,0 

 Acidum  

       phosphoricum(pH=2,5-6,0) 

        1,0-5,0, 

 Acidum  

      glutaminicum(pH=8,2-10.2) 

        1,0-2,0, 

 Acidum  

       citricum(pH=6,0-8.2) 

        0,8-2,0. 

Lëndët për izotonizim: 

 Dextrosum  4,0-5,5 

 Natrii chloridum 0,5-0,9 

 Natrii sulfas  1,0-1,6 

Lëndët për pezullim 

 

 Aluminii monostearas, 

 Gelatinum, 

 Manitolum, 

 Povidon, 

 Natrii carboxymetilcelulosum, 

 Sorbitolum. 
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Lëndët tensiovepruese 

 

 Lecitin, 

 Polyoxyethylen polyoxypropylen 

ether, 

 Polisorbatum 20, 

 Polisorbat 80  0,1-0,5, 

 Silicon(mjet antipenetik), 

 Sorbitan Monooleas  

0,05-0,5 

 Sorbitan trioleas. 

 

Rregulluesit e pH-it 

 Acidum citricum, 

 Natrii citras. 

Vehikulët joujorë 

 Benzylis benzoas, 

 Ethylis oleas, 

 Glycerolum, 

 Ethanolum, 

 Propylenglycolum, 

 Propylenglycolum 400-600, 

 Vajra neutrale, 

 Vajra vegjetabile për injeksione. 

Sistemet e lëngëta të shpërndara 

Lëndët ndihmëse, të cilat më shpesh 

përdoren për përgatitjen e pezullive, 

janë: 

 Lëndët për njomje, 

solubilizimin e substancave të 

pezulluara, 

 Solubilizatorët (lëndët 

tensiovepruese), 

 Polisorbat 80, 

 Lauril sulfati i natriumi. 

Lëndët për rritjen e veshtullisë së 

fazës së jashtme 

 

Koloidet hidrofile, 

 

 Tretësirat ujore të derivateve të 

celulozës.........0,5-3,0%, 

 Karboksimetilceluloza e 

natriumit..............0,3-2,0%, 

 Goma arabike,  

        tragakanta............0,5-5,0% 

 Agari...................1,0-2,0 %, 

 Xhelatina................<1,0 %. 

 

Lëndët me prejardhje joorganike: 

 Bentoniti (Al2O3,  4SiO2H20), 

 Veegum (Silikat aluminium 

magneziumi), 

 Koloidet anhidride të silicit 

(SiO2). 

 

Rritësit e veshtullisë së suspenzioneve 

yndyrore 

 

 Monoksidi dhe tristearati i 

aluminiumit, 

 Koloidet anhidride të siliciumit 

(për përdorim të jashtëm). 
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Alkoolet hidroksile, si zëvendësues  

në fazën e jashtme: 

 Gliceroli, 

 Propilenglikoli, 

 Sorbitoli 70 %. 

Lëndët për rritjen e veshtullisë, mund 

të xhelifikojnë dhe për këtë duhet të 

kemi kujdes. 

 

Lëndët për tamponim (puferim): 

 Fosfatet, 

 Boratet, 

 Citratet, 

 Acetatet, 

 Laktatet, 

 Tartratet, 

 Sukcinatet, 

 Karbonatet. 

 

Lëndët për konservim: 

Acidet dhe kripërat e tyre: 

 Acidi benzoik dhe kripërat e tij, 

 Acidi sorbik dhe kripërat e tij. 

 

Esteret:  

 Butil-p-hidroksi benzoat, 

 Metil -p-hidroksi benzoat, 

 Propil-p-hidroksi benzoat. 

 

Bashkëdyzimet kuaternare: 

 Klorur benzalkoniumi, 

 Klorur cetilpiridiniumi, 

 Klorur benzetoniumi. 

 

Fenolet: 

 Formaldehidet etj. 

Antioksiduesit 

Të tretshëm në ujë: 

 Bisulfit natriumi, 

 Metabisulfit natriumi, 

 Tiosulfat natriumi, 

 Tioglicerol, 

 Hidroklorid cisteini, 

 Acid askorbik. 

 

Të tretshëm në vajra: 

 Butilhidroksianizo, 

 Butilhidroksitoluen, 

 Propilgalat, 

 Tokoferol, 

 Hidrokinon. 

 

Lëndët ndihmëse që përdoren për 

përgatitjen e përgatesave farmaceu-

tike - gjysmë të ngurta dhe roli tyre 

në formulim 

 

Funksioni i tyre në formulim: 

1. baza hidrofobe,  

2. baza e cila përzihet me ujin si 

tretës, 

3. lëndët që ndikojnë në 

strukturën e matriksit, 

4. lëndët të cilat shërbejnë për 

pezullim, xhelifikim,  ose 

rritje të veshtullisë, 

5. emulgatorët ujë/vaj(U/V), 

6. emulgatorët  

vaj/ujë(V /U), 

7. konzervuesit-lëndët 

antimikrobike, 

8. buferët (lëndët tamponuese), 

9. njomësit(humektansët), 

10. antioksiduesit, 

11. antioksiduesit e kohës 
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KARBOHIDRATET 
Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Parafina e lëngët 1 

Vazelina e bardhë 1,3 

Vazelina e verdhë 1,3 

Parafina e ngurtë 3 

Dylli mikrokristalor 3 

Cerezina 3 

Polietileni 3 

Skvaleni(spinaceni) 10 

Skvaleni(spinaceni) 1 

 

BASHKËDYZIMET E SILICIUMIT 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Polidimetilsilikon 1 

Dioksid siliciumi(Cab-OSil® , Aerosil® 3,4 

Bentoniti 3,4 

Vegumi 3,4 

 

AKOOLET 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Alkool laurik 1 

Alkool Miristilik 1 

Alkool cetilik 1,3 

Alkool stearik 1,3 

Alkool oleik 1 

Alkool heksadecilik (përzierja alkoolike prej C16) 1 

Alkool benzilik 7 

 

POLIOLET, POLIGLIKOLET 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Propilenglikol(1,2-propandiol) 2 

Glicerol 2,9 

Polietilenglikol(n<700(PEG-i i lëngët) 2 

Polietilenglikol(n>1000(PEG-i i ngurtë) 2,3 

1,2,6-heksantriol 2 

Tretësirë  70 % e sorbitolit 2 
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STEROLET, ESTRET E STEROLEVE 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Kolesteroli 3,5 

Lanolina 1,3,5 

Lanolina pa ujë 1,3,5 

Lanolina gjysmësintetike 1,3,5 

 

 

 

FENOLET 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Fenoli 7 

Metil paraben (metil-o-hidroksibenzoat, Nipagin® 7 

Propilparaben (propil-o-hidroksibenzoat, Nipazol® 7 

Butil paraben (butil-p-hidroksibenzoat, Butoben® 7 

4-klor-m-krezol 7 

BHA(buti hidroksianizol) 10 

BHT(butil hidroksitoluen) 10 

Propil galat 10 

 

 

 

ACIDET KARBOKSILIKE 

Emërtimi i lëndëve-substancave 
Funksioni i 

përdorimit 

Acidi laurik 1 

Acidi miristik 1,3 

Acidi palmitik 1,3 

Acidi stearik 1,3 

Acidi oleik 1,3 

Kriprat e acideve të larta(Na+,K+, etanolamina etj 5,6 

Acidi sorbinik 8,11 

Acidi i limonit dhe kripërat e tij  
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ESTERET, POLIESTERET 

 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i përdorimit 

Dylli i verdhë 3 

Dylli bardhë 3 

Miricina (ceril miristat) 3 

Esteret e kolesterolit (p.sh. stearatet) 1,3 

Monoesteret e etilen glikolit( p.sh. stearatet) 1,5 

Monoesteret e polietilen glikolit( p.sh. stearatet) 1,5 

Monoesteret e glicerolit( p.sh. stearatet) 1,5 

Monoesteret e glicerolit vetemulgues(Tagacid® ) 1 

Monoesteret e sorbitolit(p.sh. stearatet) 1,5 

Monoesteret e sorbitanit(p.sh. stearatet-Span® , Arlacel® 1,5 

Monoesteret e polietilen sorbitanit(p.sh.stearatet-Tween®) 2,3,6 

Esteret e polioksietilenit 

(p.sh. stearatet-monoesteret e polietilen glikolit, Myrj® ) 

5,6 

Diesteret e sorbitolit(p.sh. distearati) 1,5 

Triricinoleat sorbitoli 1 

Poliesteret e sorbitanit(Span®, Arlacel®) 1,5 

Poliesteret e polioksietilen sorbitanit(Twueen®) 2,5,6 

Tristearat gliceroli 1 

Yndyra e derrit 1,3 

Vaji i kakaos 1 

Vaj gruri 1 

Vaj ricini 1 

Vaj pambuku 1 

Vaj ulliri 1 

Yndyrat e hidrogjenuara (p.sh.vaj i hidrogjenuar i grurit) 1,3 

Vajrat e sulfatuara 1,5 

Vaj i sulfatuar, i hidrogjenuar i ricinusit 1,3,5 

Izopropil miristat 1 

Izopropil palmitat 1 

 

 

ETERET, POLIETERET 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i 

përdorimit 

Polietilenglikolet(shih te alkoolet)  

Eter polietilenglikol monocetili(Cetomacrogol 1000®)  

Polietilen-polipropilenglikol(Plutronic®)  
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POLIKARBOKSILATET, POLISULFATET, POLISAKARIDET 

Emërtimi i lëndëve-substancave 
Funksioni i 

përdorimit 

Agar(agar-agar) 4 

Myshku islandez 4 

Alginatet 4 

Goma arabike 4 

Tragakanta 4 

Metilceluloza 4 

Karboksimetilceluloza 4 

Hidroksietilceluloza 4 

Karboksivinil polimer(Carbopol®) 4 

 

TË TJERËT 

Emërtimi i lëndëve-substancave Funksioni i 

përdorimit 

Lauril sulfat natriumi 6 

Boraks(Natrium tetraborat) 6 

Etanolamin 4,6 

Trietanol 4,6 

Etilendiamintetraacetat(EDTA) 11 

Tiomersal 7 

Acidi fosforik dhe kripërat e tij 8 

 

 

Farmakopea evropiane 3, nuk i përkufizon bazat si konstituens përbërës për çdo 

pomadë, krem apo xhel. Ajo,  bën një klasifikim në këtë mënyrë: 

Pomadat hidrofobe, hidrofile dhe vetemulsionuese, si edhe kremra, xhele 

hidrofobe dhe hidrofile. 

Të gjitha bazat, duhet t’i plotësojnë këto kritere: 

1. Duhet të jenë të qëndrueshme; 

2. Duhet të jenë inerte kimikisht dhe farmakologjikisht; 

3. Duhet të mos bashkëveprojnë me lëndët vepruese, lëndët ndihmëse, 

ambalazhin kontaktues,  recipientin; 

4. Të shkrihen dhe të lirojnë lëndën mjekuese në temperaturë trupore ose 

përafërsisht 40 ºC. 
 

 

 

 

 

 

L5,8,14,36,49,50,53,64,75
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10. SI DUHET TË SILLEMI NË LABORATOR 

Laboratori, është vend në të cilin 

bëhet përgatitja dhe hulumtimi i 

përgatesave magjistrale. Në labo-

rator, zakonisht përballemi me 

shumë punë dhe probleme, të cilat 

duhet t’i kemi parasysh para se të 

fillojmë punën. Për këtë arsye, 

përpos përgatitjes profesionale të 

përmendur edhe më parë, duhet   

t’i njohim mirë edhe rregullat e 

sjelljes dhe kushtet e punës në 

laborator. 

 

Para se të fillohet puna në 

laborator, farmacisti, duhet t’i ketë 

parasysh këto të dhëna: 

 

1. Në laborator, duhet të zotrojë  

rregulli dhe qetësia e punës. 

 

 

2. Farmacisti, duhet të ketë 

bluzën e bardhë, përparësen, 

dorëzat dhe mjetet e punës. 

 

 

3. Ai, duhet të ketë njohuri të 

mjaftueshme teorike dhe 

praktike për përgatitjen e 

formës farmaceutike të cilën 

ai duhet të përgatisë. 

 

4. Të rregullojë vendin e punës. 

 

5. Të kontrollojë pastërtinë. 

 

 

6. Të grumbullojë dhe të sistemojë 

materialet e nevoj-shme për punë. 

7. Të shikojë dhe të bindet se lëndët 

me të cilat do të përgatitet 

përgatesa magjistrale (lënda mje-

kuese, ekscipientët, tretësit etj.), 

janë të pranishme dhe u përgjigjen 

kërkesave të farmakopesë. 

 

 

8. Të shikojë mundësinë e manipu-

limit të lëndëve flurore (të avullu-

eshme) ose me erë të keqe, ose i 

lëndëve ndezëse etj., të kryhet në 

vende të veçanta.  

 

 

9. Të përpilojë planin e punës për 

përgatitjen e përgatesës magjistra-

le. 

 

Gjithashtu, duhet të ketë kujdes: 

 

1. Për saktësinë e peshores dhe 

saktësinë e peshimit, sidomos të 

lëndëve narkotike, psikotrope dhe 

helmeve. 

2. Për përdorimin me saktësi dhe 

siguri të lëndëve përbërëse. 

 

3. Duhet të ketë njohuri për rastet 

urgjente (p.sh. ndezjes së lëndëve 

plasëse, të helmimeve të mund-

shme etj.). 

 

4. Gjatë gjithë kohës, duhet të jetë i 

përqendruar, i qetë dhe të mos jetë 

i ndikuar (penguar) nga të tjerë. 

5. Pas përfundimit të punës, labo-
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ratori duhet të pastrohet plotë-

sisht dhe të jetë i gatshëm për 

përgatitjet e mëvonshme. 

 

6. Peshorja, duhet të pastrohet 

dhe të zerohet. 

7. Receta,  nuk duhet të zbatohet 

me nxitim. 

 

8. Receta,  duhet të ekzekutohet 

me kohë dhe me siguri të plo-

të. 

 

9. Në rast se ka edhe dyshimin 

më të vogël për përgatitjen e 

barit,  duhet ta  përsërisë edhe një-

herë përgatitjen e njëjtë. 

 

10. Gjatë ambalazhimit dhe etiketimit, 

duhet të ketë kujdes të veçantë për 

të shmangur gabimet: 

 

 për llojin e ambalazhit që do të 

përdorë, 

 

 për etiketën ku duhen shkruar të 

dhënat e plota për përmbajtjen, 

udhëzimet e përdorimit dhe ndonjë 

të dhënë tjetër,  në rast nevoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,24,30,48,69 
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11. EKZEKUTIMI I RECETËS 

Receptura, paraqet një punë shumë të 

rëndësishme për farmacistin. Zbatimi 

praktik i recesturës, përbën sintezën e 

shfrytëzimit të bagazhit teorik me 

shkathtësinë dhe shprehitë praktike të 

farmacistit. Ekzekutimi i recetës, është 

një punë shumë e rëndë dhe me shumë 

përgjegjësi për farmacistin, sepse për 

kryerjen e tij, shfrytëzohen të gjitha 

njohuritë dhe aftësitë profesionale. Që 

një recetë  të ekzekutohet ,,lege artis,, 

duhet patjetër që edhe mjeku, edhe 

farmacisti t’i kushtojnë asaj një 

rëndësi të veçantë (shumë të madhe). 

Duke pasur parasysh se në recetë 

përshkruhen edhe barnat, të cilat duhet 

të përgatiten dhe të jepen, receta 

patjetër duhet të përmbajë qartë dhe në 

mënyrë lehtësisht të kuptueshme, këto 

të dhëna: 

 Përbërësit e recetës, konkretisht 

emrin e preparatit të gatshëm; 

 Sasitë (sasinë) e përbërësve, 

konkretisht të preparatit të 

gatshëm; 

 Formën farmaceutike; 

 Udhëzimin e përdorimit. 

Mjeku, përshkruan barin magjistral, 

duke kombinuar lëndët mjekuese dhe 

ndihmëse, me qëllim që ti japë të 

sëmurit një terapi, ndërsa farmacisti 

duke i njohur karakteristikat fiziko-

kimike të përbërësve të recetës, duhet 

të përgatisë barin, duke marrë sasitë 

respektive në recetë dhe duke ua 

dhënë atyre formën farmaceutike të 

përshtatshme. Këtë, farmacisti duhet ta 

bëjë duke u këshilluar përherë edhe 

me literaturën(për dozat, formën far-
maceutike, ndërveprimet etj.). Me 

këtë, farmacisti, si analizues dhe kont-

rollues, merr përgjegjësinë individuale 

se të gjitha lëndët e përshkruara në re-

cetën magjistrale, janë në përputhje të 

plotë me literaturën farmaceutike, siç 

është farmakopea, formula magjistrale 

etj. Për këtë arsye, edhe  mjeku, duke 

pasur parasysh këtë përgjegjësi të 

madhe të farmacistit për të ekzekutuar 

recetën, duhet patjetër dhe me 

përgjegjësi të plotë  ta shkruajë recetën 

në mënyrë të lexueshme dhe me të 

dhëna të plota, pa lindur nevoja për 

korigjime. Nëse recetës i mungojnë 

këto të dhëna, farmacisti është i 

detyruar të lidhet me mjekun (kur 

është e mundur) ose të mos e zbatojë 

ekzekutimin e recetës. Farmacisti, në 

asnjë mënyrë nuk duhet ta ekzekutojë 

recetën me pasiguri dhe me hamendje. 

Në receta, nuk duhet të përdoren 

shkurtesa, sepse në të shumtën e 

rasteve mund të kenë pasoja tragjike. 

P.sh. nëse në recetë shkruhet shkurtimi 

Natr.sulf., mund të kuptohet Natr. 

Sulfuricum (Na2SO4) ose Natr. sulfu-

rosum (Na2SO3), ose Natr. Sulfuratum 

(Na2S) që është shumë toksik. Gjith-

ashtu, Kal.chlor., mund të kuptohet si 

Kal.chloratum (KCl) ose Kal.chlori-

cum (KClO3) që është shumë toksik. 

Rëndësi të veçantë, gjatë përgatitjes së 

barit magjistral, farmacisti, duhet t’i 

kushtojë pjesës së recetës subscriptio.  

Farmacisti, në radhë të parë, në 

formimin e tij teorik dhe praktik, duhet 

të ketë baza të shëndosha. Ai duhet të 

njohë shumë mirë disiplinat kimike, 

farmakognozinë dhe teknologjinë. 

Vetëm kështu,  farmacisti do të jetë në 

gjendje që të gjykojë drejt se a është e 
mundur që nga lëndët e përshkruara, të 

përgatitet bari në formën që është e 

përshkruar në subskripcion të recetës. 
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Disa nga njohuritë themelore që duhet 

të ketë farmacisti, për të përgatitur 

barin, në bazë të subskripcionit të 

përshkruar, janë: 

 

 A është e mundur që  lëndët e 

përshkruara në recetë, në sasitë e 

kërkuara të përzihen për të 

formuar masën homogjene të 

dëshiruar? 

 

 A treten ose përzihen ato midis 

tyre? 

 

 Gjatë përzierjes, a e ndryshojnë 

lëndët mjekuese gjendjen agrega-

te të preparatit? 

 

 Gjatë përzierjes të lëndëve të 

përshkruara a krijohen bashkë-

dyzime të reja, që mund të 

ndryshojnë efektin terapeutik të 

barit? 

 

 Nga përzierja e lëndëve të 

përshkruara, a mund të përgatitet 

forma farmaceutike e përshkruar 

në subscriptio (tretësirë, pezulli, 

emulsion etj.)? 

 

 A ka papajtueshmëri në mes 

lëndëve mjekuese? 

 

 Sasia e përgatitur, a i përgjigjet 

dozës së mjekimit (afatit kohor të 

përdorimit)? 

Pas këtij vlerësimi kritik,  farmacisti 

zgjedh rrugën më të përshtatshme për 

të përgatitur barin, përcakton radhën e 

përzierjes (tretjes) së lëndëve 

përbërëse në recetë, siguron mjetet e 

punës, ambalazhin e përshtatshëm, 

etiketimin dhe fillon punën. 

Disa shembuj praktikë: 

 

1. Rp.: 

Chinini sulfatis ......1,0 

Aquae destilatae    ad...100,0 

 

Substanca e kininës është e patretshme 

në ujë. Duke njohur karakteristikat 

fiziko-kimike të lëndës vepruese, bari 

përgatitet në dy mënyra: 

1. Kinina është e tretshme në acidin 

sulfurik. Atëherë sulfatit të 

kininës i shtojmë disa pika të 

acidit sulfurik (ato duhet të 

shënohen në recetë si lëndë 

shtesë) dhe ajo kalon në bisulfat 

të kininës, i cili është një lëndë e 

tretshme në ujë. 

Nëse nuk kemi mundësi të tillë, 

atëherë sulfatin e kininës, e përgatisim 

si pezulli. Peshohet sulfati i kininës, i 

cili pluhurizohet imët. I shtohet pak 

mucilagje e gomës arabike, duke e 

përzier deri sa të dëgjohen kërcitjet. 

Pastaj, përsëri duke e përzier, i shtohet 

uji. E hedhim në shishen  e taruar dhe 

e plotësojmë me ujë deri në masën e 

përshkruar (duke e llogaritur edhe 

shpërlarjen e havanit).  

 

2.Rp.:  

Mentholi 

Camphora aa. .................0,2 

Paraffini liquidi  ad ......30,0 

 

Nëse do të tretim bashkërisht mentolin 

dhe  kamforën, me parafinën e lëngët, 

do të fitonim një tretësirë të turbullt 
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(pra të papërdorshme). Por nëse do të 

tretim mentolin dhe kamforën veç e 

veç dhe pastaj do t’i përzienim ato, do 

të fitonim një tretësirë të kthjellët, të 

përdorshme. 

 

3.  Rp.:  

Acidi salicylici  ................2,0 

 Olei olivae    ad............200,0 

Acidi salicilik është i patretshëm në 

vajin e ullirit, ndërsa tretet në vaj ricini 

në raport 1:7. Për të përgatitur tretësirë 

vajore të ullirit, së pari acidin salicilik 

e tretim në 20 g vaj ricini dhe pastaj, 

duke përzier, i shtojmë vaj ulliri deri 

në masën 200 g(178 g). 

 

4. Rp.:   

Pulv, Acidi borici............0,50 

sol.Hydrogenii  

peroxydi offic. ad .........30,0 

Meqë acidi borik tretet me vështirësi 

në ujë (duhet të tretet në ujë të nxehtë), 

së pari përgatisim tretësirën 3 % të 

acidit borik dhe nga ajo marrim (duke 

e llogaritur qysh më parë) aq sa sasia e 

acidit borik duhet të jetë 0,5 g (16,5 g 

tretësirë e acidit borik 3%). Gjithashtu, 

peroksidi i hidrogjenit, nuk duhet të 

përzihet me ujë të nxehtë. Duke pasur 

parasysh se në recetë kërkohet të 

plotësohet me peroksid hidrogjeni 

oficinal (3%-nuk i shkruhet përqindja), 

atëherë veprojmë në këtë mënyrë: 

Matet 16,5 g acid borik 3 % (= 0,5 g),  

dhe 3 g peroksid hidrogjeni 30 %. 

Kësaj përzierje, i shtohet 12 g ujë i 

distiluar. Sipas nevojës, filtrohet dhe 

mbushet në shishe të errëta me vëllim 

40-50 cm3. Vihet etiketa e kuqe, me 

vërejtjen: “Të ruhet në vende të 

freskëta e mbrojtur nga drita”. 

Si duhet të veprojmë me lëndët 

përbërëse ? 

Gjatë punës me lëndët përbërëse, 

farmacisti duhet të veprojë në këtë 

mënyrë: 

 Fillimisht duhet të bindet se ka 

marrë pikërisht lëndën e 

përshkruar; 

 Vendos para vetes lëndën e 

përshkruar me mbishkrimin e saj, 

në mënyrë që të jetë  e dukshme 

dhe vazhdimisht e kontrollu-

eshme, deri sa te kryhet matja; 

 Farmacisti, duhet të mbajë 

gjithmonë (gjat matjes) para vetes 

vetëm një substancë-lëndë 

përbërëse;  

 Lënda mjekuese, pas matjes, 

duhet të kthehet në vendin nga 

është marrë, duke e lexuar edhe 

njëherë, në mënyrë që të siguro-

het për saktësinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 8,23,28,42,48,69 
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 I.  PËRGATESAT BIMORE 

Bimët, që nga kohët e lashta, përpos 

si ushqim, janë shfrytëzuar edhe si 

lëndë për mjekimin e sëmundjeve. 

Shumica e preparateve mjekuese të 

sotme, zanafillën e vet e kanë nga 

bimët. Kështu,  në kohën e 

Paracelciusit (1493-1541), janë bërë 

ekstraktimet e drogës me alkool, të 

cilat sot, njihen me emrin - Tinctura. 

Sot, veprimet mjekuese të bimëve, 

janë të verifikuara edhe nga shkenca 

mjekësore farmaceutike. Në shumë 

farmakope të Evropës, sot, 

monografitë për bimët mjekuese, 

zënë nga 10-20%. Në Amerikë zënë 

afro 5%.   

Preparatet bimore, kanë rëndësi të 

veçantë. Përdorimi i tyre si 

adjuvantë të ndonjë përbërjeje të 

preparatit mjekues, në të cilin edhe 

vet ekstrakti i drogës është bartës i 

lëndës aktive, është i një rëndësie të 

madhe. Mirëpo në efektin e tyre, rol 

të rëndësishëm luan standardi i 

drogave bimore, cilësia e të  cilave 

varet nga shumë faktorë, si: vendi i 

rritjes së bimës, koha e mbledhjes së 

bimës, mënyra e tharjes, ruajtja etj. 

Droga e tharë, duhet të plotësojë një 

sërë kushtesh, si: 

 Nuk duhet të përmbajë më tepër 
se 2%  lëndë të tjera, 

 Është e dëshirueshme të 
përmbajë deri në 3 % lagështi, 

 Duhet të jetë e grimcuar në bazë 
të përshkrimeve, 

 Duhet të përmbajë lëndë aktive 
në kufitë e të dhënave 
hulumtuese, 

 Duhet të shfrytëzohet në afatin 
kohor të përshkruar për ruajtje, 

 Nuk duhet të shfrytëzohen 
drogat me afat të kaluar 
përdorimi.  

Për të përftuar një preparat cilësorë 

nga drogat bimore, është e rëndë-

sishme, njohja e dy faktorëve: 

 Drogës bimore (cilësia, shkalla 

e grimcimit etj.). 

 Metodave ekstraktive (lloji 

tretësit, temperatura etj.). 

 

Droga 

Droga që përdoret për ekstraktim, 

mund të jetë e njomë ose e tharë.  

Droga e njomë, paraprakisht, duhet 

t’i nënshtrohet veprimeve të cilat  

inaktivizojnë shumë enzima, që ajo  

përmban (shiko te pluhurat e 

stabilizuara). Droga e njomë, 

rrallëherë, përdoret për ekstraktim. 

Droga e tharë, përdoret më shpesh si 

material për ekstraktim. Ajo ka 

shumë përparësi: nuk përmban 

enzime të cilat sjellin te humbja e 

kualitetit të ekstraktit, mund të 

ruhen gjatë etj. 

 

Në bazë të disa të dhënave, drogat 
ruhen maksimalisht deri në 5 vjet, 
varësisht prej llojit të drogës. 

Lulet     1 vit, 

Fletët     2 vjet, 

Farat     3 vjet, 

Lëvorja, rrënja    5 vjet. 
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Droga bimore, duhet të ruhet në 
mënyrë të rregulltë në recipient (am-
balazhim) të përshtatshëm, të 
mbrojtur nga lagështia, drita dhe 
insektet. 

Gjithashtu, përmbajtja e pesticideve, 
duhet të jetë e kontrolluar dhe në 
kufijtë e lejuar. 

Para se të fillohet me ekstraktimin, 
duhet të plotësohen disa kritere: 

 

1. Grimcimi i drogës 

a. Thyerja ose prerja e drogës: 

1. Prerje speciale e drogës  

        sita mbi   11 200 µm 

2. Droga e pluhrizuar 710-180 µm 

 

b. Grimcimi i drogës: 

3. Grimcimi i trashë (concisus) 
4000-2800 µm 

4. Grimcimi i imët(minutim 
concisus)2000 µm 

5. Drogë e pulverizuar 
(pulvis)710-180 µm 

2. Zgjedhja e ekstraktuesit dhe 
metodës së ekstraktimit 

6. Në varësi të përmbajtjes së 
drogës, zgjidhet tretësi (dhe 
sasia e tij), temperatura, mënyra 
dhe koha e ekstraktimit. Duhet 
të kemi parasysh karakteristikat 
e lëndës aktive që përmban 
droga (tretshmërinë e saj). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,22,23,25,28,39,43,50,58,64,65,70 
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1. Ç A J R A T 
(Species) 

Çajrat janë përzierje të imtësuara  
njëjtratësisht ose të pa imtësuara  të 
drogave bimore, të cilat mund të 
përmbajnë edhe substanca të ngurta 
mjekuese që kanë përdorim të 
jashtëm dhe të brendshëm.  
Çajrat për përdorim të jashtëm, 
ndryshe quhen kataplazma. Punohen 
prej pluhurave të trashë (0.75), të 
cilat përmbajnë jargë ose materie 
hiperemike.  
Çajrat punohen prej pjesëve të thara 
të bimëve, të cilat duhet të kenë 
shkallë të caktuar  të grimcimit, e 
cila, në varësi të pjesës së bimës, 
është:  
 për fletët, lulet dhe pjesë    të 

gjelbërta bimore, sita 
nr..................................... 6, 

 për lëvore, dru dhe rrënjë, sita 
nr.................................... 3,  

 për frute dhe fara, sita 
nr.................................... 2. 

Drogat duhet të grimcohen me 
prerje, gërryerje, shtypje, ose 
shtrydhje, në shkallë të caktuar të 
grimcimit. 
Pluhuri i imët, i cili krijohet gjatë 
grimcimit të drogave, largohet me 
sitjen nëpërmjet sitës numër 0.3. 
Drogat duhet të përzihen mirë, në 
mënyrë që të  jenë homogjene. 
Çajrat përgatiten, nëse nuk është  
shënuar ndryshe, duke hedhur në 
200 ml ujë të valuar: 
 një lugë të madhe (rreth 3 g) 

për çajrat që përmbajnë fleta, 
lule ose pjesë të gjelbërta të 
bimës të grimcuara e të situra 
në sitën numër 6, 

 një lugë të vogël (rreth 3 g) 
nëse çaji përmban lëvore, 
rrënjë, kërcej, dru, ose frute të 
grimcuara dhe të situra në sitën 
numër 3. 

Çajrat për përdorim të jashtëm, duhet të 
punohen në formë të pluhurit të trashë 
(sita 0.75 ) dhe të jepen me shenjën ”Për 
përdorim të jashtëm”. Në varësi të 
substancës, punohen me ujë të vluar, të 
ftohur, ose me ujë të ngrohtë.  
Në bazë të Farmakopesë, çajrat nuk 
duhet të përmbajnë droga me ndikim të 
fortë. 
 
Punimi 
Drogat e grimcuara, të matura, përzihen 
në havan me anë të dy kartelave për 
pluhur. Kur është e nevojshme që 
çajrave t’u shtohet substancë e ngurtë, 
ajo fillimisht tretet në ujë ose në një 
tretës të përshtatshëm. Me tretësirën e 
përfituar, spërkaten pjesët e drogës - 
grimcat të cilat thahen në një shtresë të 
hollë në temperaturë 50-60 °C, e nëse 
çajrat përmbajnë substancë termolabile, 
tharja bëhet në temperaturën e dhomës. 
Çajrat e gatshme, jepen me udhëzimin 
ku është shënuar përgatitja dhe 
përdorimi i tyre. Paketohen në qeset e 
letrës.  
 
Kontrolli i karakteristikave 
organoleptike të  çajrave 

 

Farmakopea, përshkruan këto  
hulumtime për çajra: 
 a) identifikimet makroskopike dhe 
mikroskopike të përbërësve të çajrave  
në bazë të karakteristikave  morfologjike 
dhe anatomike, 
 b) caktimin individual të përbërësve të 
çajrave. 
Çaji, duhet të përmbajë maksimumi 15%  
pjesë indiferente (inerte) dhe pjesë 
shumë të imtësuara. Si papastërti nuk 
mund të lejohet  droga me veprim shumë 
të fortë, ndërsa prej drogave  të cilat nuk 
hyjnë në përbërjen e çajit e lejueshme 
është deri në 1%. 
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Çajrat, ruhen në  enë  prej materiali 
të përshtatshëm, i cili e mbron nga 
lagështia, drita dhe avullimi i 
substancave  të cilat ndodhen në çaj.  
 
Provat e kontrollit 
Çajrave, u bëhet kontrolli në lidhje 
me përbërjen, homogjenitetin dhe 
përzierja. Kjo bëhet me metodën 
farmakognostike për gjetjen e 
përbërësve. Sasia e përbërësve, 
gjendet duke marrë një pjesë të 
caktuar të çajit dhe duke e ndarë veç 
e veç çdo përbërës të çajit, dhe 
pastaj përbërësit shprehen në 
përqindje. Nga përqindja,  shohim 
nëse  çaji i përgjigjet përshkrimit, 
apo jo. 
 
Ruajtja e çajrave 
Nëse nuk është  shënuar ndryshe, 
ruhen në ambalazh letre, nën 
prezencën e lëndëve higroskopike 
në vende pa lagështi dhe të 
mbrojtura nga insektet. Ruhen në 
afat : 12-18 muaj.  
 

 

Shembull 

 

Rp.:  

Sennae folium (6) 20,0 

Sambuci flos(6)  20,0 

Frangulae cortex(3) 35,0 

Foeniculi fructus(2) 15,0 

Kalii Natrii tartaras 10,0 

Aquapurificata  10,0 

 

Pjesët e drogës, grimcohen dhe siten 
nëpër sitat e përshkruara. Tartrati i 
kalium-natriumit, tretet në ujë dhe 
tretësira e përgatitur i shtohet me 
spërkatje gjetheve të senae folium. 
Fletët, thahen në temperaturë 40-50ºC, 
pastaj me anë të kartelave plastike 
përzihen me pjesët tjera të drogës.  
Kontrollohet përbërja, duke marrë një 
pjesë të përzierjes së  çajit, të cilën pastaj 
e ndajmë veç e veç dhe bëjmë matjen e 
peshës së përbërsve dhe madhësinë e 
grimcave.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,22,23,24,28,39,43,50,58,64,65,70 
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2.  PËRGATESAT QË PËRFTOHEN 

 ME ANË TË EKSTRAKTIMIT 

Esktraktimi, është proces i ndarjes 

mjekësore të përbërësve aktivë 

bimorë e shtazorë nga komponentet 

interne ose joaktive, me ndihmën e 

tretësve selektivë si dhe metodave 

standarde. 

Farmakopea, si përgatesa ekstrakti-

ve, përshkruan: maceratet, infuzet, 

dekoktet, ekstraktet dhe tinkturat, 

ndërsa  në një kuptim më të gjerë, në 

ekstrakte bëjnë pjesë edhe shurupet. 

 

2.1.MACERATET 

(Macerata) 
 

Maceratet janë ekstrakte ujore të 

drogave, të cilat  përgatiten me anë 

të ekstraktimit të drogave me ujë, në 

temperaturën e dhomës. Kanë për-

dorim të brendshëm (mund të për-

doren edhe nga jashtë).  

Përpunohen sipas rregullës  nga 

drogat që përmbajnë  jargë dhe 

drogat që  përmbajnë substanca 

termolabile. Nga dhjetë pjesë të 

drogës, përftohen 100 pjesë, ndërsa 

nga drogat jargore përftohen 200 

pjesë macerat. Drogës së grimcuar 

dhe të situr, i shtohet sasia e tretësit 

të përgjithshëm – uji, dhe lihet të 

qëndrojë 30 minuta, në  tempe-

raturën e dhomës, duke e përzier 

herë pas here. Pastaj, tretësira 

kullohet  dhe droga shpërlahet me 

ujë, deri sa të fitohet sasia e 

përshkruar e maceratit. 

Ruhen, në qoftë se nuk është e 

përshkruar ndryshe,  në vende të 

ftohta, maksimumi tri ditë pas 

punimit. 

 

Shembull: 

Rp.:  

       Macerati Altheae..........50,0 

     M.f.macerat. 

D.S. Në çdo tri orë nga një lugë. 

 

Sasia e nevojshme e drogës, në bazë 

të farmakopesë, grimcohet dhe 

sitohet nëpër sita nr.3, pastaj sitohet 

në sitën nr.1, dhe me shpejtësi 

pastrohet me pak ujë të distiluar. 

Kjo bëhet për të larguar pluhurin 

dhe hidroksidin e kalciumit ose 

sulfatit, me të cilin droga është 

pluhurosur, për t’u mbrojtur nga 

prishja. Gjithashtu, lagia mundëson  

bymimin e drogës. Rrënjët e 

përgatitura në këtë mënyrë, 

vendosen në enë qelqi, më mirë në 

elenmajer me grykë të gjërë, i 

shtohet sasia e ujit të distiluar dhe 

lihet të macerojë 30 min., duke e 

përzier herë pas here. Me tundje, 

tentojmë të prishim baraspeshën, e 

cila vjen për shkak të barazimit të 

përqëndrimit të substancave aktive 

brenda dhe jashtë qelizës, me çka 

mundësohet ekstraktimi i mëtejsh-

ëm. 

Pas 30 min., macerati kullohet në 

pambuk të lagur në shishen e  taruar. 

Pas kullimit, drogës i shtohet sasia e 

ujit (shpëlahet), derisa të përftohet 

sasia e përshkruar e preparatit. 

Mullaga e bardhë është drogë 

jargore, ndërsa jargët paraqesin 

bashkëdyzime të grupit të 
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polisakarideve. Shërben si mjet 

mbrojtës në organet me mukoza, në 

inflamacionet dhe irritimet e 

faringut. Përbërsit demulcent, lehtë-

sojnë kollitjen dhe në këtë mënyrë 

zvogëlojnë ngacmimet, të cilat 

shkaktojnë reflekset e kollitjes. Ky 

preparat i mullagës së bardhë, meqë 

s'është i dëmshëm, është i përshtat-

shëm për qetësimin e kollës tek 

fëmijët. Mund të përdoret edhe si 

pika për hundë.  

 

Vërejte: Macerati, duhet të 

përgatitet me ujë të ftohtë, për arsye 

se:  

 jargët treten njëtrajtshëm në ujë 

të ftohtë dhe të nxehtë. Por me 

nxehje, ndryshohet veshtullia e 

jargëve dhe vjen deri te tretja e 

përbërsve të amidonit.  

Kjo do të thotë, se me nxehje do të 

bymehej aminopektina, me ç’rast, 

preparati bëhet i turbullt. 

 

2.2. INFUZET 

(Infusum) 
 

Infuzet janë ekstrakte ujore të 

drogave, që përdoren për përdorim 

të brendshëm. Përgatiten, duke i  

hedhur drogës ujë të vluar.  

Sipas  rregullit, punohen nga droga 

me strukturë të butë ose nga droga të 

cilat përmbajnë lëndë vepruese 

termolabile. Nga 10 pjesë  të  

drogës, punohen 100 pjesë  të 

infuzeve. Për punimin e infuzeve 

nga drogat, me veprim të fortë, 

mjeku duhet të shkruajë sasinë e 
drogës.  

Nëse nuk është  përshkruar shkalla e 

grimcimit, atëherë  merret :  

 për fleta, lulet dhe pjesët e 

gjelbërta bimore, sita ...6, 

 për lëvore, drunj, rrënjë dhe 

cungje , sita….............. 3, 

 për fryte dhe fara, sita.. 2, 

 për droga që përmbajnë 

alkaloide,  sita................0,75. 

 

 

Punimi 

 

Droga,  grimcohet sipas shkallës së 

grimcimit, e cila pastaj njomet me 

sasi të njëjtë të ujit, lihet në 

temperaturë të dhomës të  bymehet   

5-15 minuta. Më pas,  shtohet sasia 

e përshkruar  e ujit të valuar  me 

përzierje të kohëpaskohshme,  lihet 

të qëndrojë 30 minuta (ose mbahet 

në banjo uji për 5 minuta në 

temperaturë 90 ºC) dhe pastaj bëhet 

kullimi. Mbetja në qeskë shtrydhet, 

shpëlahet me ujë të  ngrohtë, uji 

kullohet dhe me të preparati çohet 

në vëllimin e përshkruar. Lihet të 

fundoset, ose, nëse është e 

nevojshme ndahet nga fundërrina 

ose kullohet.  

 

 

Shembull: 

 

Rp.:  Infusi Chamomillae 3/100 

 

 

Droga matet, njomet me pak ujë, 

lihet të qëndrojë 5 min., pastaj i 

hidhet sasia e ujit të valuar. Lihet të 

qëndrojë 30 min., e mbuluar në 

mënyrë që  mos të avullojë vaj 

eterik, pastaj kullohet. 

Infuzet, përgatiten në enë prej qelqi, 

zakonisht në elenmajer me grykë të 

gjerë. Në rastin e përgatitjes së 

infuzave me droga alkaloide, 

përpara ekstraktimit, droga njomet 
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(laget) me tretësirën në të cilën është 

tretur një sasi e thartirës së limonit, 

e cila i përgjigjet përmbajtjes së 

lëndës aktive. Infuzet, duhet të 

përgatiten të freskëta, sipas nevojës 

- ex tempore. Brenda 12 orësh, 

duhet të jepen  nga barnatorja, 

ndërsa në afat prej tri ditësh duhet të 

harxhohen. Jepen me vërejtjen: " 

para përdorimit duhet të tunden" dhe 

" të ruhen në vend të freskët”. Për të 

parandaluar zhvillimin e mikroorga-

nizmave, infuzeve, mund t’u shtohet 

0,1% metilhidroksibenzoat, por 

vetëm nëse është e përshkruar  në 

recetë.  

Ruhen, në vende të ftohta ose 

frigoriferë, më  së shumti tri ditë pas 

punimit. 

 

 

2.3. DEKOKTET  

(Decoctum) 
 

Janë tretësira ujore të drogave për 

përdorim të brendshëm, të cilat 

përgatiten me anë të ekstraktimit të 

drogave me ujë në temperatura të 

larta.  

Përpunohen nga drogat me strukturë 

të fortë dhe nga ato që përmbajnë 

substanca mjekuese termostabile. 

Nga dhjetë pjesë të drogave, puno-

hen, 100 pjesë të dekokteve. Për 

përpunimin e dekokteve,  nga drogat 

me veprim të fortë, duhet të 

shënohet sasia e drogës nga e cila 

duhet të punohet dekokti. Nëse nuk 

është shkruar shkalla e grimcimit të 

drogës, merret njëjta shkallë e  

grimcimit  si tek infuzet.  

Droga grimcohet  në mënyrën e 

përshkruar, njomet me një pjesë të 

ujit, pastaj shtohet sasia tjetër e ujit, 

përzihet dhe e mbuluar nxehet në 

avujt e ujit. Dekoktet përgatiten në 

elenmajer me grykë të gjerë, të 

mbuluar me xham ore. Përmbajtja 

nxehet në 90 ºC, nëse nuk është e 

përshkruar ndryshe, në temperaturë 

të njëjtë mbahet për 30 minuta, duke 

u përzier kohë pas kohe. Pastaj e 

nxehtë kullohet. Mbetja në qeskë 

shtrydhet, shpërlahet me ujë të 

valuar, uji kullohet dhe me këtë 

dekokti mbushet në sasinë e 

përshkruar. Në mënyrë të njëjtë, 

përpunohen edhe dekoktet e drogave 

alkaloide. Së pari, droga njomet 

(laget), nëse nuk është e shkruar 

ndryshe, me atë sasi të tretësirës të 

thartinës së limonit, e cila i 

përgjigjet sasisë së përmbajtjes së 

alkaloideve në drogë. Kur është i 

shkruar konservimi i dekokteve, 

nëse konservuesi nuk është i 

shkruar, shtohet 0,1% metil 

hidroksi-benzoat.  

Ruhen dhe jepen njësoj si infuzet. 

 

   Shembull: 

 

Rp.: Decocti   

       corticis linhonae 1/80 
 

 

Droga grimcohet. Meqenëse 

përmban alkaloide njomet (laget) 

me acid limoni, lihet të qëndrojë 5 

min., pastaj i shtohet tretës dhe 

vlohet 30 min., në temperaturë 90 

ºC, duke e përzier herë pas here, dhe 

më pas dekokti kullohet. 

 

 

2.4. TINKTURAT  

(Tinktura) 
 

Tinkturat, janë ekstrakte etanoliko-

ujore të drogave ose tretësira 

etanoliko-ujore të ekstrakteve të 

drogave. Ato janë të kthjellta, 

tretësira të ngjyrosura, me erën dhe 
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shijen e drogës nga e cila janë  

përgatitur.  

Përgatiten me macerim, perkolim 

ose me anë të tretjes së ekstrakteve 

të thata të gatshme në etanol. Për 

ekstraktim, përdoret etanoli, në 

përqëndrime të ndryshme, zakonisht 

i holluar, dhe rrallë i përzier me 

tretës të tjerë.  

Tinkturat nga drogat me lëndë 

aktive të  dobëta,  zakonisht, puno-

hen me macerim. Merret një pjesë e 

drogës dhe katër pjesë  etanol me 

përqëndrimimin e përshkruar. 

Tinkturat nga drogat me veprim të 

fortë, zakonisht punohen me 

perkolim. Nëse nuk është e përshk-

ruar ndryshe,  nga një pjesë e 

drogës, përgatiten dhjetë pjesë 

tinkture (nga drogat me veprim të 

fortë) ndërsa tek drogat me veprim 

të dobët nga një pjesë drogë 

përgatiten 5 pjesë tinkturë. Tek 

tinkturat, zakonisht, mbildhet perko-

lati deri në 3/4 e peshës së dëshiruar, 

pastaj shtohet tretësira e cila 

përftohet me kullimin nga droga 

dhe, në fund, mbushet me menstrum 

deri në peshën e dëshiruar. 

Farmakopea, përshkruan që për 

tinkturat me veprim të fortë, duhet 

caktuar përmbajtja e principit aktiv 

pas punimit, dhe nëse është e 

nevojshme, të çohet në përqëndri-

min e dëshiruar.  

 

 

 

Kontrolli 

 

 organoleptik - pamja, 

kthjelltësia, shija, ngjyra,  

 identifikimi i principeve aktive,  

 përcaktimi i përmbajtjes së 

principeve aktive me metoda 

analitike të zakonshme,  

 përcaktimi i mbeturinës së thatë,  

 përcaktimi i dendësisë relative,  

 përcaktimi i përmbajtjes së 

etanolit me piknometër pas 

distilimit ose me refraktometër.  

 

 

 

2.5. EKSTRAKTET 

(Extractum) 
 

Farmakopea,  përkufizon ekstraktet 

si të lëngëta, të pluhurosura, ose 

preparate kokrizore (të buta, të 

thata) të cilat përgatiten me ekstrak-

timin e drogës me tretës të caktuar. 

Tretësi, pas ekstraktimit, avullohet 

pjesërisht ose tërësisht, dhe si pasojë 

përftohen ekstraktet e lëngëta ose të 

thara.  

Ekstraktet, punohen me perkolim, 

macerim, bimacerim ose me ndonjë 

mënyrë tjetër të përshtatshme.  

 

 

 

2.6. EKSTRAKTET E 

LËNGËTA 

(Exstracta fluida) 
 

Ekstraktet e lëngëta, janë ato 

ekstrakte të drogave, të cilat 

punohen në mënyrë që një pjesë e 

ekstraktit të lëngët të përmbajë 

principe aktive nga një pjesë e 

drogës. Punohen me metodën e 

perkolimit, deri në shkallë racionale 

të shfrytëzimit. 80-85% të perko-

latit të parë, ndahet dhe nuk 

avullohet, sepse është më i pasur me 

principe aktive. Mbetja e perkolatit 

të parë, bashkohet me perkolatet 

tjera,  avullohet me trysni të ulët, 

deri sa merret sasia e  perkolatit e 

cila e plotëson  perkolatin e parë, 

respektivisht deri sa të fitohet sasia e  
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ekstraktit e cila i përgjigjet sasisë  së 

drogës  së përdorur (raporti 1:1). 

Zakonisht përgatiten me etanol. 

Nëse përgatiten me ujë, atëherë në 

fund u shtohet edhe etanol (si 

konservues). 

 

 

2.7. EKSTRAKTET E BUTA 

(Extractum spissum) 
 

Janë ekstrakte me veshtulli të 

mesme, përmbajnë deri në 20% 

lagështi (ekstrakt të thatë jo më pak 

se 70%). Përgatiten me avullim të 

pjesshëm 

 

2.8. EKSTRAKTET E THATA 

 

(Extracta sicca) 
 

Ekstraktet e thata, janë preparate të 

përqëndruara të ekstrakteve të 

drogave të përftuara me avullim të 

plotë. Ato, nuk duhet të përmbajnë 

më shumë se 5 % lagështi. 

Ekstraktet e thata, përgatiten me 

perkolim ose me macerim të 

dyfishtë. Pas ekstraktimit, materialet 

balaste largohen në mënyrë të 

përshtatshme, ekstrakti avullohet në 

presion të ulët, deri sa të thahet. 

Tharja, bëhet  në vakum, përmbi 

silikagel, në temperaturë jo më 

shumë se 50ºC. Nëse është e 

mundur,  para largimit të tretësit, të 

avullohen fraksionet e shkatërruara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,22,23,25,28,39,43,50,58,64,65,70
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SHURUPET 

S i r u p i 

 Në bazë të Farmakopesë shurupet 

janë preparate të lëngshme me 

përqëndrim të lartë të sheqerit dhe  për 

përdorim të brendshëm. Paraqesin 

tretësira, suspensione ose emulsione 

Përbërës kryesor është saharoza e tretur 

në ujë, lëngje të pemëve ose ekstraktet 

e drogave, por mund të përmbajnë edhe 

materie tjera shëruese dhe lëndë 

aromatizuese. Pasiqë sheqeri është 

përbërësi kryesor i shurupit, 

Farmakopea kërkon që shurupet të 

përmbajnë së paku 45% saharozë – për 

shkak  të mbajtjes së një presioni 

osmotik, i cili pamundëson zhvillimin e 

mikroorganizmave (më së shumti 64% 

për shkak se nuk janë stabile -

kristalizohet), me përjashtim të 

shurupeve të gatshme që fitohen me 

shkrirjen e materieve të thata, e që 

mund të kenë edhe sasi më të vogël të 

saharozës  ( të ashtuquajturit shurupet e 

thara ) . 

 

Punimi 

Punimi i shurupeve është një 

proces i cili kryhet në këto faza : 

përgatitjen e vehikulit, tretjen e sheqerit 

në vehikul, zierjen e shurupit, 

qartësimin ose kthjellimin e shurupit. 

 

Operacionet teknologjike që 

aplikohen në përgatitjen e shurupit 

 

Në përgatitjen e shurupeve marrin 

pjesë këto operacione teknologjike: 

 Tretja . 

 Ngrohja dhe zierja  

 Përzierja  

Filtrimi  

 

Lëndët për ëmbëlsim 

 

Laktoza 0.16 

Maltoza 0.32 

Glicerol, Sorbitol 0.50 

Manitol  0.50-0.70 

Glikoz monohidrat 0.70 

Sakaroza  1.0 

Ksilitol  1.0 

Glukoza, fruktoza 1.23 

Fruktoza  1.73 

Ciklamat natriumi 30 

Asparatam  160 

Saharin natriumi 300-500 

 

Lëndët viskoze 

Metil celuloza 

Karboksimetilceluloza Na 
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Lëndë kundër kristalizimit 

Glicerol 

Sorbitol 

 

Lëndët antimikrobe 

Etanol 

Acid benzoik 

Benzoat natriumi 

Metil p-hidroksi benzoat 

Propil p-hidroksi benzoat 

Acid sorbinik 

Sorbat kaliumi 

 

Lëndët për shije, arom dhe 

ngjyrë, përdoren të gjitha ato që 

përdoren për ushqim 

 

 

 

 

Shurupet me zierje    

 

Nëse nuk është e shënuar ndryshe,  

saharoza me ngrohje të lehtë së pari 

shkrihet në sasi të caktuar uji, lëng të 

pemëve ose ekstrakte të lëngshme, 

pastaj nxehet derisa të vlojë për t’u  zier 

2-3 minuta (në tempëraturë 100 ºC) në 

enën e përshtatshme, rëndom në enë 

çeliku që nuk dryshken ose enë të 

emajluara, pastaj nga sipërfaqja 

largohet shkuma. Në rast nevoje, pas 

vlimit , shurupit i shtohet ujë të vluar 

deri në sasinë e caktuar. Në bazë të 

nevojës shurupet të nxehta  kullohen  

ose filtrohen. Nëse rekomandohet 

konservimi, shtohet 0,1-0,3% “pulvis 

konservans”, pastaj pa tjetër mbushen 

me ujë deri në peshën e përshkruar.  

Sipas nevojës kullohen ose filtrohen 

dhe mbushen në shishe të thata dhe 

sterile të mbyllura. Pas ftohjes shurupi  

përzihet edhe njëherë, në mënyrë që 

pikat e kondenzuara në mes të avujve të 

ngrohtë dhe temperaturës së ulët në 

muret e shishes të shpërndahen në 

gjithë sipërfaqen e shurupit.  

Me zierje shurupi sterilizohet, 

proteinat e pranishme  koagullohen. 

Zierja nuk duhet zgjatur më shumë se 

dy minuta, sepse zierja e mëtejme mund 

të qojë deri te inverzioni i pjesërishëm i 

sheqerit dhe karamelizimi i shurupit. 

Me zierjen e tepërt është më se e sigurt 

që një pjesë e saharozës shndërrohet në 

sheqer invert:  

 

C12H22OH20    2C6H12O6 

Saharoza Sheqeri invert 

 

 

Shpejtësia e inversionit të sheqerit 

varet shumë nga prania e thartinës. Joni 

i hidrogjenit ndikon si katalizator në 

reakcionin hidrolitik të inverzionit. 

Sheqeri invert (dekstroza + levuloza) 

fermentohen më lehtë se saharoza dhe 

ka tendenca të nxihet. Megjithatë, dy 
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sheqernat reduktues kanë vlerë të 

caktuar në ngadalësimin e oksidimit të 

disa substancave shëruese.  

Në prodhimet industriale tretja e 

sheqerit në të nxehtë bëhet në një kazan 

me parete - mure të dyfishta (në mes 

pareteve qarkullon ajri i nxehtë). 

Kazani posedon edhe përzierësen.  

 

Në mënyrë të ftohtë  

 

Tretja e sheqerit në të ftohtë bëhet 

në disa mënyra, si: 

me tretje qarkulluese - sheqeri futet 

në një qese prej bezi e cila zhytet 

(varet) në tretës, ku sheqeri tretet 

ngadalë dhe tretësira tundet. Te 

prodhimet industriale kjo bëhet me 

sakralizator; 

tretja me perkolim - në perkolator 

vihet një shtresë pambuku dhe mbi të 

hudhet sheqeri, pastaj uji. Sheqeri duhet 

të jetë me grimca më të mëdha, në 

mënyrë që mos të formon masën e 

ngjeshur; 

tretja me tundje - sheqeri përzihet me 

tretësin dhe kjo përzierje tundet deri sa 

të shkrihet sheqeri. Ena duhet të ketë 

vëllim dy herë më të madh se sa 

përzierja sheqer-tretës. 

Në mënyrë të ftohtë, punohen 

shurupet që përmbajnë materie 

termolabile ose avulluese.  Ata 

përbërës, zakonisht tinkturat, përzihen 

me shurupin e thjeshtë të përgatitur 

gatshëm.  

 

Shurupet e thata 

 

Egzistojnë edhe shurupe të thata 

në formë të granulave, pluhurave të 

cilat përgatiten para se të përdoren, 

duke i shtuar sasi të caktuar të ujit (disa 

antibiotikë). Këto forma paraqesin 

tretësira ose suspensione. 

Te këto lloje shurupesh substanca 

pluhur përbëhet nga lëndët aktive dhe 

lëndë tjera ndihmëse(lëndët veshtullore, 

për ngjyrosje, aromë dhe shije) të cilat 

janë të nevojshme për përgatitjen e 

shurupit të gatshëm. Sidomos janë me 

rëndësi lëndët të cilat të cilat ndihmojnë 

tretshmërin, dispergimin dhe pengojnë 

fundrimin e shpejtë. Lëndët pluhur ose 

granulati duhet ti përgjigjet kërkesave 

teknologjike si te pluhrat ose granulat. 

Shurupi i pregatitur sipas rregullës 

është preparat farmaceutik mjaft stabil, 

sepse koncentrimi i madh i sheqerit për 

shkak të shtypjes së madhe osmotike që 

krijon paraqet pengesë për zhvillimin e 

bakterieve, këpurdhave dhe mykut të 

bardhë. Megjithatë, shurupet i janë të 

nënshtruar prishjes, sidomos shurupet 

që bëhen me ekstraktin e drogës së 

bimëve , që në këto raste Farmakopea 

përshkruan konzervues. 

Te shurupet Farmakopea kërkon 

këto hulumtime :  

përcaktimin e peshës specifike, 

përcaktimi i përmbajtjes së saharozës, 

përcaktimin e lëndës vepruese, 

reakcionet identifikuese  me rezorcin,  

hulumtimin  e  shkallës së pastërtisë:  
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a) në pulvis canservans - që guxon 

të jetë i pranishëm vetëm te ato shurupe 

ku e lejon rregulla;  

b) te sheqernat (embëlsimet 

artificiale) përkatësisht saharini, i cili 

nuk guxon të jetë i pranishëm në 

preparatet oficinale;  

c) në shurupin e amidonit; 

d) në ngjyrat artificiale që guxojnë 

të jenë të pranishme vetëm te shurupet e 

barnave të gatshme, por patjetër duhet 

me qenë të deklaruara dhe të përgjigjen 

kërkesave të ngjyrave me të cilat 

ngjyrosen gjërat ushqimore.  

Sasia e sheqerit në shurupe 

caktohet sipas dendësisë relative që 

sillet prej 1,2-1,4 dhe që  mund të 

caktohet me piknometër ose areometër.  

Shurupet ruhen në shishe që 

përmbajnë jo më tepër se një kilogram 

të mbushura plotë, të mbyllura mirë dhe 

të vendosura në vende të freskëta. 

Etiketimi 

Etiketa duhet të përmbajë këto të 

dhëna: 

Përmbajtja(lënda mjekuese dhe 

përqëndrimi) 

Emrin dhe përqëndrimin e 

konzervuesit dhe lëndëve ndihmëse. 

Te shurupet e thata duhet të jetë e 

shënuar edhe sasia e ujit e cila duhet të 

përzihet. 
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II.  FORMAT E GAZTA 

Që në kohërat e lashta, njerëzit për 

mjekimin e rrugëve të frymëmarrjes, 

problemeve shëndetësore të hundëve 

etj., kanë shfrytëzuar lëndë avulluese. 

Në këtë rast, më së shpeshti kanë 

përdorur çajra nga bimët aromatike, e 

më rrallë vajra eterore të pastra, të 

përftuara nga drogat bimore. Nga drogat 

e tilla bimore, më shumë kanë përdorur:  

menthae piperithae folium, chamomillae 

flos etj. 

Format farmaceutike të gazta, përdoren 

për këto qëllime: 

 Për mjekimin e rrugëve të 

frymëmarrjes, 

 Për mjekimin e hundës, 

 Për mjekimin e lëkurës dhe 

mukozës së hapësirave trupore, 

 Për narkozë etj. 

Aplikohen në formën e avujve, 

shkumës, aerosolit ose pluhurit. Në 

përbërjen e tyre, mund të përmbajnë një 

ose më shumë substanca aktive të 

tretura, të pezulluara ose të emulguara 

në tretës të posaçëm ose constituens. 

Pëveç lëndës aktive dhe constituensit, 

mund të përmbajnë edhe substanca tjera 

ndihmëse, si: gaz,  lëndë ndihmëse për 

tretje, stabilizues, mbrojtës anti-

mikrobial etj., të cilët nuk duhet të 

ngacmojnë mukozën e rrugëve 

respiratore dhe hundës në tërësi. Si 

constituens – gaz, përdoret: ajri, azoti, 

oksidi azotit, dioksidi karbonit, si dhe 

bashkëdyzimet kimike të cilat me 

presion relativ të vogël, janë lëngje, 

ndërsa në temperaturë të dhomës dhe 

presion atmosferik, kalojnë në gazra. 

Rol shumë të rëndësishëm në depërtimin 

e tyre, në rrugët e thella të frymëmarrjes, 

luan edhe madhësia e grimcave. Sa më e 

vogël të jetë madhësia e tyre aq më i 

gjatë (depërtues) është rrugëtimi i tyre 

nëpër rrugët e frymëmarrjes (madhësitë 

shumë të vogla nën 0.2 mikrometra me 

anë të frymëmarrjes, largohen nga 

organizmi).  

1. PREPARATET E GAZTA PA 

PRESION TË BRENDSHËM 

Ky grup i preparateve të gazta, në kohët 

e vjetra, pothuajse nuk ka qenë i 

përdorur fare. Në ditët e sotme, përdoret 

shumë.  

Inhaluesit, janë forma farmaceutike të 

lëngëta ose të forta, të pezulluara në ajër, 

në formë të avujve, pikave shumë të 

imëta si mjegull ose grimcave të imëta. 

Në aspektin farmaceutiko-teknologjik, 

janë tretësira, pezulli, emulsione të tipit 

V/U ose substanca të pluhurizuara me 

shkallë të caktuar grimcimi. Aplikohen 

me frymëmarrje, avullim, duhan me ose 

pa ndihmën e mjeteve ndihmëse. 

2. AVULLUESIT 

(Vapores) 

Avulluesit, janë sisteme disperze në gaz. 

Janë ndër format më të vjetra të 

inhalimit. Në varësi të natyrës së 

substancës aktive, mund të aplikohen në 

disa mënyra. Nëse substanca avullon 

lehtë, ajo ambalazhohet në ampulë, e 

cila para se të përdoret, thyhet dhe duke 

marrë frymë bëhet thithja e saj. 

Nëse substanca është vaj eterik (esencë), 

atëherë, ajo hidhet me pika në ujë të 

ngrohur dhe inhalohet (thithen avujt). 

Nëse kemi të bëjmë me dy apo më 

shumë substanca, atëherë, ato treten në 

ndonjë tretës avullues dhe merren 

sikurse edhe format e mëparshme. 

Nëse është drogë bimore, ajo, laget me 

ujë të ngrohtë dhe inhalohet. 
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Të gjitha këto forma, mund të aplikohen 

edhe me ndihmën e inhalatorit. 

3. TYMUESIT 
 

Janë substanca të pezulluara në gazra. 

Janë përdorur qysh në kohët e lashta. 

Madhësia e grimcave për përdorim të 

brendshëm është nga 0.3-0.5 mikro-

metra, ndërsa për përdorim të jashtëm 

deri në 7 mikrometra. Aplikimi i tyre, 

bëhet nëpërmjet të tymit në formë 

duhani, me djegien e cigareve të cilat 

përmbajnë droga me substanca aktive 

etj. Më së tepërmi i përdorin pacientët, të 

cilët vuajnë nga astma dhe duhanpirësit, 

të cilët dëshirojnë ta lënë duhanin. 

 

5. MJEGULLUESIT 
 

Mjegulluesit, janë përdorur qysh në 

kohët e lashta, ndërsa sot janë  

zëvendësuar  me stërpikje, e cila bëhet 

nëpërmjet të pompës. Madhësia e 

pikave, ka diametrin maksimal 30 

mikron. Pompat, kanë një ventil, i cili 

jep mjegull nga përmbajtja e tretësirës së 

preparatit. Kjo mjegull, thithet ose 

shpërndahet në lëkurë. 

Këto pompa, sot, përdoren shumë si 

alternativë e bashkëdyzimeve kimike, 

gazrave me shtypje etj. Këto lëndë, janë 

të dëmshme për atmosferën dhe 

përdorimi i tyre është i limituar. 

Më së shpeshti si tretës, përdoren: 

 uji i distiluar,  

 tretësira izotonike e NaCl,  

 tretësira e Ringerit,  

 përzierja e ujit me glicerinë etj.  

 

Më së shpeshti, si constituens, 

përdoret uji. 

5. PLUHURAT PËR 

INHALACION 

Pluhurat për inhalim, janë forma farma-

ceutike të grimcave të pluhurit, të cilat 

merren me anë të hundëve. Duke u 

inhaluar nëpërmjet të hundëve, një pjesë 

e pluhurit, kalon nëpërmjet zgavrave të 

hundës, ndërsa një pjesë ngelet në to. 

Pëveç lëndëve aktive, përmbajnë edhe 

përmirësues (mentol etj.), si dhe lëndët 

ndihmëse - bartës të lëndëve mjekuese, 

ku më së shpeshti përdoret amidoni, 

talku, kaolina etj. Madhësia e grimcave, 

varion nga 0.5 deri në 7 mikrometër. 

Aplikimi i tyre, bëhet me anë të 

inhalatorëve për pluhura. Ambalazhohen 

në kapsula ose forma tjera farmaceutike. 

6. AEROSOLET-SPRAJET 

(Praeparationes pharmaceuticae in 

vasis cum pressu) 

Aerosolet, janë forma farmaceutike të 

përbëra nga një ose më tepër 

komponente, të shpërndara në një 

recipient special, nën veprimin e 

shtypjes të një ose më shumë përzierjesh 

të gazrave. Presioni i brendshëm, sillet 

nga 0.2-0.3 MPa. Shishe në të cilën 

ambalazhohen, duron presion nga 0.6-1 

MPa.  

Kanë përdorim të gjerë dhe në varësi të 

veprimit dhe qëllimit të përdorimit të 

tyre mund të klasifikohen në spraje për 

përdorim: 

 lokal,  

 sistemik, 

 sistemik me veprim të përndryshuar 

të çlirimit të substancës aktive. 

 

Duke pasur parasysh, se aerosolet janë 

sisteme disperse të lëngjeve në ajër, 

madhësia e pikave për përdorim të 

brendshëm është deri 30 mikrometra, 

ndërsa ato për përdorim të jashtëm deri 

në 100 mikrometra. 
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Aerosolet me madhësi grimcash 0,2-3 

mikron depërtojnë në alveolet e 

mushkërive, ato me grimca nga 3-30 

mikron në bronke, ndërsa ato me 

madhësi mbi 30 mikrona mbeten në 

hundë dhe fyt. 

pH-i i tretësirave ujore, duhet të jetë 

nga 3- 8,5. 

 

7. SHKUMAT MJEKUESE 

(Musci medicati) 

Janë forma farmaceutike, të cilat 

përbëhen nga një vëllim i madh i gazit të 

shpërndarë në tretës. Në përbërjen e 

shkumës, marrin pjesë një ose më shumë 

substanca aktive, si dhe lëndë ndihmëse 

(si lëndët tensiovepruese, të cilat ndih-

mojnë në krijimin e shkumës). Shkuma, 

krijohet në momentin e aplikimit 

(daljes). Përdoren për mjekimin e 

lëkurës dhe mukozave, plagëve të 

hapura etj. (duhet të  jenë sterile). Në 

bazë të përdorimit,  janë të grupuara në: 

 Shkumat mjekuese për përdorim në 

lëkurë, 

 Shkumat mjekuese për përdorim 

rektal, 

 Shkumat mjekuese për përdorim 

vaginal 

Përgatitja 

Shkumat mjekuese sterile, përgatiten në 

mënyrë që të jenë sterile, të mbrojtura 

nga lagështia dhe mikroorganizmat. 

Përgatitja e preparateve 

Për të përgatitur një preparat të 

qëndrueshëm dhe të efektshëm, duhet t’i 

përmbahemi disa rregullave kryesore, si: 

Lëndës aktive-duhet t’i njihen të gjitha 

karakteristikat: 

 Fiziko-kimike, 

 Farmakoterapeutike, 

 Vendi i veprimit. 

Është me rëndësi të dihet, sidomos: 

 Natyra e lëndës vepruese, sepse 

veprimi i saj në forma të gazta, ka 

karakteristika të veçanta, siç është 

rasti me hormone, antibiotikë etj.; 

 Tretësi, mund të jetë me natyrë 

organike (etanol i përqëndruar, 

izopropanol etj. ), ujë , gaz.  

Të gjithë, duhet të jenë inerte ndaj lëndës 

aktive dhe ndaj recipientëve. 

Procesi teknologjik 

Procesi teknologjik, varet nga 

karakteristikat e substancës aktive, 

formulimi i preparatit farmaceutik të 

qëndrueshëm, mënyra e përdorimit etj. 

Zakonisht, përgatiten në formën e 

tretësirave, emulsioneve, pluhurave etj., 

teknologjia e të cilave është e njëjtë me 

format e caktuara të shpjeguara më parë. 

Teknologjia e prodhimit, në këtë rast, ka 

të bëjë me formulimin dhe përgatitjen e 

koncentratit. 

Duke pasur parasysh, se këto forma farma-

ceutike, punohen si sisteme dyfazore dhe 

trefazore, atëherë, formulimi dhe përgatitja 

e koncentratit bëhet në këtë mënyrë; 

Tek format dyfazore, substanca aktive, 

përzihet me gazin dhe kjo përzierje 

paraqet një fazë, kurse fazën e dytë e 

përbën gazi i cili paraqet fazën e 

jashtme; 

Tek format trifazore, substanca aktive, 

nuk tretet ose tretet fare pak në gaz dhe 

kjo paraqet një fazë, gazi i lëngët paraqet 

fazën e dytë, kurse faza e gaztë paraqet 

fazën e tretë . 

Gazrat më të përdorshëm 
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Gazi Tipi 
Formula 

kimike 

Temperatura 

e avullimit 

Derivatet halogjene të 

kloriruara, floriruara 

dhe të bromiruara 

11 

12 

14 

113 

13Bl 

Etj. 

CCl3F 

CCl2F3 

CF4 

CCl2F- CCl2F 

CBrF3 

23,7 

-29,8 

-12,8 

47,6 

-57,8 

Derivatet e 

hidrokarbureve me 

masë molekulare të ulët 

n-propan 

n-butan 

 

C3H8 

C4H10 

-42,1 

-0.5 

Gazrat e komprimuar N2,CO2,N2O 

 

  

 

Ruajta 

 Të mbyllura mirë në temperaturë jo më të lartë se 50 ºC dhe jo në gjendje 

ngrirjeje. 

 

Shembuj: 

Rp.: Inhalatio composita 

 

Menthae aetheroleum.....1,5 

Pini   aetherolei................4,5 

Eucalypti aetherolei.........4,5 

Komponentet,  përzihen mirë.  

 

Aplikimi: 5 pika hidhen në 0,5l ujë 

të nxehtë dhe thithet avulli nga uji. 

 

 

 

Rp.:Inhalandum compositum 

 

Thimoli.............................1,0 

Mentholi...........................2,0 

Eucalyptoli.......................6,0 

Aethanoli 96 %................4,0 

 

Komponentet,  përzihen mirë. 

 

Aplikimi: 15-20 pika hidhen në 1 l ujë të 
nxehtë dhe thithet avulli nga uji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64,70,73,75
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III. FORMAT FARMACEUTIKE TË LËNGËTA 

Format farmaceutike të lëngëta, 

paraqesin një grup përgatesash shumë 

të përdorura në lashtësi. Edhe sot, zënë 

mbi 15 % të formave që përdoren për 

mjekim. Aplikohen në mënyra të ndry-

shme dhe në vartësi të lëndës mjeku-

ese dhe qëllimit të mjekimit ndahen 

në:  

Tretësira për përdorim të jashtëm 

(lokal-në hapësira trupore dhe si 

dermatikë), 

 Veprim sistematik (në mënyrë 

perorale, parenterale), 

 Veprim sistematik me lirim të 

modifikuar, 

Në aspektin farmaceutik, format far-

maceutike të lëngëta, paraqesin 

tretësira, pezulli ose emulsione në të 

cilat janë të tretura një apo më shumë 

substanca mjekuese, në një tretës, ose 

përzierje tretësish (constituens). Në 

shumë raste, tretësi është edhe lëndë 

aktive. Përveç lëndës aktive, për-

mbajnë edhe lëndë të tjera ndihmëse 

si: lëndë antimikrobike, antioksidues, 

korigjues të erës dhe shijes, lëndë për 

dispergim dhe emulgim, izotonizues, 

stabilizues, trashës, lëndë për ngjyro-

sje etj. 

Si tretës, më së shpeshti përdoren: 

 Uji (i demineralizuar, distiluar, 

për injeksione etj.), 

 Alkooli (me përqendrime të 

ndryshme), 

 Izopropanoli, 

 Gliceroli, 

 Tretësit tjerë organikë (acetoni, 

benzina), 

 Tretësit vajorë ( të thjeshtë dhe të 

neutralizuar). 

Të gjitha format farmaceutike të 

lëngshme, kanë karakteristikat e veta 

farmaceutiko-teknologjike. Kështu, 

p.sh.: 

 Tretësirat ujore, zakonisht, janë të 

pastra, të kthjellta, mirëpo mund 

të jenë edhe të ngjyrosura etj. 

 Pezullitë, i hasim me sediment-

fundërrinë e cila shpërndahet 

lehtë me tundje. 

 Emulsionet, nuk duhet të jenë me 

faza të ndara etj. 

 

 

Epërsitë: 
 

 Lënda vepruese është e 

shpërndarë njëtrajtësisht kemi 

preparate homogjene; 

 Gjatë përdorimit, mënjanohet 

veprimi acarues - në krahasim me 

tabletat, pluhurat, drazhetë etj.; 

 Përthithja dhe veprimi është më e 

shpejtë; 

 Mund t’u jepet korrigjues i shijes 

dhe i erës; 

 Dozohen relativisht saktë; 

 Mund të aplikohen me rrugë 

parenterale. 

 

 

Të metat: 
 

 Kanë qëndrueshmëri të vogël 

(sidomos tretësirat ujore për 

shkak të përmbajtjes së ujit), me 

përjashtim të preparateve 

parenterale; 

 Papajtueshmëritë janë më të 

shpeshta; 

 Për shkak të ambalazhimit, 

depozitimit dhe  transportit, 
paraqesin probleme ekonomike;  

 Vëllimi mjaft i madh. 
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KLASIFIKIMI I PREPARATEVE 

TË LËNGËTA 

 

Sipas tretshmërisë: 
 

 gaz në lëng 

(Formaldehydi solutio), 

 lëng në lëng  

(Aqua aromaticae), 

 e ngurtë në lëng 

(Acidi borici solutio 3%). 

 
 

Në bazë të tretësit: 
 

 Tretësira ujore  

(Solutiones aquosa), 

 Tretësira alkoolike 

(Solutiones aethanolica), 

 Tretësira glicerinike 

 (Solutiones glicerolata), 

 Tretësira vajore 

(Solutiones oleosa,    etj.) 

 
 

Në bazë të qëllimit të tretësirës: 
 

Tretësira jonike  

(Natrii chloridi solutio  

isotonica 0.9 %), 

Tretësira molekulare 

(Glucosi infudibiliae 5%), 

Tretësira koloidale 

(Gelatinae solutio  4 %). 

 
 

Në bazë të shkallës së 

përqendrimit 
 

 Të pangopura, 

 Të ngopura, 

 Të tejngopura. 

Në bazë të përqendrimeve: 
 

 Tretësira molare  mol/l, 

 Tretësira të përqendruara

 m/m, V/V. 

 
 

Në bazë të sterilitetit: 
 

 Tretësira sterile, 

 Tretësira josterile. 

 

Në bazë të mënyrës së përdorimit: 
 

 Tretësira për përdorim të jashtëm, 

 Tretësira për përdorim të 

brendshëm, 

 Tretësira për përdorim parenteral. 

 

Në bazë të vendit të aplikimit: 
 

 Tretësira për mjekimin e plagëve, 

 Tretësira për mjekimin e 

hapësirave trupore, etj. 

 

Në bazë të karakteristikave 

specifike: 
 

 Tretësira që përmbajnë CO2 

(Saturationes) 

 
Në bazë të preparateve të gatshme 

për të cilat ato përgatiten: 

 Tretësirat e injektueshme 

(Solutiones ad injectabilia) 

 Tretësirat infuzive   

(Solutiones ad infudibilia) 
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Sipas mënyrës së dozimit: 
 

 Tretësira të dozuara në ml, 

 Tretësira të dozuara në pika, etj. 

 

Në bazë të përdoruesit: 
 

 Tretësira për përdorim human, 

 Tretësira për përdorim veterinar. 

 
 

Përgatitja 

 

Përgatitja e preparateve farmaceutike 

të lëngëta, bëhet  në bazë të formës 

farmaceutike, e cila përgatitet si: 

 

 Tretësirë (jonike, molekulare, 

koloidale), 

 Suspenzion(pezulli), 

 Emulsion.  

 

 
Kontrollet e përbashkëta 

Kontrolli i përmbajtjes 
 

Me anë të metodës analitike, 

përcaktohet përmbajtja e principeve 

aktive në 10 kampione të marra 

rastësisht (jo të zgjedhur), pas 

përgatitjes. Bëhet llogaritja stati-

stikore dhe shikohet se a është 

përqendrimi në kufijtë e lejuar. 

 
 

Kontrolli i peshës 
 

Me anë të matjes, bëhet matja e 10 

kampioneve të marra rastësisht (jo të 

zgjedhura), pas përgatitjes. Bëhet 

llogaritja statistikore dhe shikohet nëse 

pesha është në kufijtë e lejuar. 

Kontrollet e veçanta 

Madhësia e grimcave të lëngshme 

dhe të ngurta 
Me anë të mikroskopit matës, bëhet 

matja e madhësisë së grimcave dhe 

shikohet nëse i tejkalon kufijtë e 

lejuar. 

 

 

Kontrolli i pranisë së trupave të 

huaj 
Me anë të kontrollit pamor, mikro-

skopik,  matësve dhe numëruesve 

automatik, bëhet kontrolli i pranisë së 

trupave të huaj. 

 

Veshtullia-viskoziteti 
Për matjen e veshtullisë, përdoren 

viskozimetrat kapilarë ose rotacio-

nalë. 

 

Dozimi 
Me anë të kontrollit të dozimit, bëjmë 

matjen e sasisë, të  cilën  duhet të 

marrë pacienti. Kjo bëhet me matjen e 

pikave, sasisë në mililitra etj. 

 

Matja e dendësisë relative 
Dendësia, matet me anë të 

piknometrit, shisheve për matjen e 

dendësisë, peshores hidrostatike ose 

hidrometrit 

 

Steriliteti 
Steriliteti, kontrollohet për të gjitha 

preparatet të cilat duhet të jenë sterile. 

Ai bëhet duke aplikuar testet e filtrimit 

membranor (0.45 µm), kur e lejon 

natyra e tretësirës ose terreneve 

ushqyese në të cilat bëhet mbjellja e 

substratit. 

 

Paketimi 
Preparatet farmaceutike të lëngëta, 

paketohen në recipientë të prodhuar 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

84 

prej materialesh të ndryshme si: 

plastike, qelqi ose prej materialeve 

tjera të cilat janë inerte ndaj tretësirës 

e cila ambalazhohet.  

Mund të paketohen si njëdozëshe ose 

shumëdozëshe, si  dhe në sasi dhe 

vëllime të ndryshme. 

 

 

Etiketimi 
 

Etiketa për përdorim të brendshëm 

duhet të jetë me ngjyrë të bardhë, 

ndërsa për përdorim të jashtëm me 

ngjyrë të kuqe. 

Në etiketë, duhet të jetë e 

nënvizuar: 
 Përmbajtja e lëndëve aktive 

(përqendrimi), 

 Emri dhe përqendrimi i lëndës 

antimikrobike të përdorur, 

 Te suspenzionet (pezullitë) dhe 

emulsionet, duhet të jetë e 

shkruajtur vërejtja: “Para përdori-

mit duhet të tundet”. 

 Nëse përmbajnë helme duhet të 

nënvizohen me shenjën ‘’Helm’’, 

 Nëse preparati është steril duhet 

të nënvizohet. Etiketa duhet të 

përmbajë edhe numrin e serisë, 

datën e prodhimit dhe datën e 

skadimit. 

 
 

Ruajta 
 

Nëse nuk ka specifika  të caktuara të 

ruajtjes, atëherë ai duhet të ruhet në 

temperaturën e dhomës, i mbyllur mirë 

në recipient dhe i mbrojtur nga drita.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,29,40,41,59,61,64,70 
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1. SOLUCIONET-TRETËSIRAT 

Tretësirat janë preparate të lëngëta, të 

kthjellta, që kanë përdorim të jashtëm 

dhe të brendshëm. Përmbajnë një ose 

më shumë substanca të tretura, në 

tretës të përshtatshëm.  

 

Tretës, mund të jenë: 

1. Uji 

2. Tretës joujorë që përzihen me 

ujin:  

 Etanoli,  

 gliceroli,  

 propilenglikoli,  

 polietilenglikoli me masë molekulare 

relativisht të ulët. 

 

3. Tretësit që nuk përzihen me ujin: 

 vajrat bimore,  

 vajrat gjysmësintetike dhe  

 ndonjë ester. 

 

Faktorët që ndikojnë në tretshmëri 

Tretshmëria e substancës, është njëra 

prej vlerave më të rëndësishme të saj, 

për të arritur efektin terapeutik të 

dëshiruar. Lëndët me grupe polare, 

treten në tretësit polarë, si uji, etanoli 

etj., ato me grupe jopolare në tretësit 

organikë, si eter, kloroform, etj. 

Reaksionet  biokimike, i japin përpa-

rësi mjediseve ujore. 

Duke pasur parasysh, se shumica e 

lëndëve mjekuese, treten pak ose nuk 

treten në tretës të caktuar, atëherë, duhet 

të ndikohet në tretshmëri. Kjo arrihet ose 

me veprime teknologjike (p.sh. grimcim, 

përzierje,etj.), ose me reaksione kimike 

(krijimin e kripërave, komplekseve etj.), 

ose me dhënien e lëndëve që ulin 

tensionin sipërfaqsor (lëndëve tensio-
vepruese) - solubilizatorëve. 

Me anë të grimcimit, rritet sipërfaqja e 

lëndës mjekuese, e cila bie në kontakt 

me tretësin. 

Me anë të përzierjes, prishet baras-

pesha ndërkufitare mes tretësit dhe 

lëndës së tretur, me çka krijohet 

mjedis i ri me përqendrim më të vogël. 

Me rritjen e temperaturës, në lëndët që 

pranojnë  energji (endotermike) dhe 

me uljen e temperaturës te lëndët që 

lirojnë energji (egzoterme), rritet tret-

shmëria e sustancës mjekuese. 

Me anë të reaksioneve kimike, bëhet e 

mundur që një kompleks i patretshëm 

(bazë e patretshme siç është rasti te 

alkaloidet),  të kthehet në kripë të 

tretshme. Gjithashtu, krijimi i komple-

kseve nga lëndët e patretshme, rrit 

tretshmërinë. 

Solubilizatorët, paraqesin bashkë-

dyzime të cilat mundësojnë që një 

lëndë e patretshme të tretet. Veprimi i 

tyre, bazohet në praninë e grupeve 

hidrofobe dhe hidrofile, ku si produkt i 

reaksionit krijohen disa asociacione të 

quajtura micela. Këto micela, krijohen 

pasi tejkalohet një përqëndrim i 

caktuar të quajtur “përqëndrimi kritik 

micelar”. Me këtë dukuri (c.c.m) janë 

të lidhura edhe ndryshimet e karak-

teristikave të tretësirave ujore, siç 

janë: presioni osmotik, tensioni 

sipëriaqësor, veshtullia etj. 

Micelat, kanë madhësi dhe forma të 

ndryshme. Në to ndikojnë tempera-

tura, tretësi, përmbajtja e elektro-

litëve, etj. Molekulat e substancës së 

tretur, mund të jenë të lokalizuara në 

sipërfaqe dhe në brendësi të miceles. 

Në teknologjinë farmaceutike, për 

solubilizim më të përshtatshmet janë 

lëndët tensivepruese jojonike  (më së 

shumti Polisorbat 20 dhe 80). Veprimi 

i tyre, rritet me shtimin e glicerolit, 
sorbitolit, etj. 
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Përgatitja e tretësirave 
 

Përgatitja e tretësirave, është një pro-

ces i cili bazohet në karakteristikat e 

substancës së tretur dhe tretësit. 

Nëse një substancë është e tretshme 

lehtë, atëherë ajo pas matjes, hidhet 

mbi tretësin e caktuar dhe me tundje të 

thjeshtë tretet. 

Nëse tretet me vështirësi, ajo fillimisht 

duhet të grimcohet. 

Nëse nevojitet t’i ndryshohet tempe-

ratura e tretësit (varësisht se  a është 

lëndë ekzoterme ose endoterme), 

veprohet me temperaturë. Këtu, duhet 

të shikojmë  nëse substanca  është 

termolabile apo termostabile. 

Nëse duhet që lënda mjekuese të 

kthehet fillimisht në kripëra të 

tretshme apo komplekse, atëherë 

veprohet kimikisht. 

Të gjitha tretësirat janë lëngje të 

pastra, ndërsa  pas tretjes, duhet të 

filtrohen (me përjashtim kur kërkohet 

të mos filtrohen). Tretësirave ujore, 

meqë janë mjedis i përshtatshëm për 

mikroorganizmat, duhet t’u shtohet 

edhe konservues. Nëse është e 

nevojshme u shtohen edhe antioksi-

dues  (sidomos tretësirave vajore). 

Ambalazhohen në ambalazh qelqi ose 

plastik, me vëllim pak më të madh se 

sa është sasia e preparatit (me 

përjashtim te lëndët avulluese ku 

vëllimi duhet të jetë më i madh). 

Etiketohen në bazë të përdorimit. Për 

përdorim të brendshëm me etiketë 

ngjyrë të bardhë, ndërsa për përdorim 

të jashtëm me etiketë me ngjyrë të 

kuqe.  

Përgatitja e tretësirave është e njëjtë, 

duke filluar nga ekstraktet e lëngëta e 

deri tek përgatesat parenterale. Në 
grupin e tretësirave, bëjnë pjesë:  

 tretësira për përdorim të 

jashtëm dhe të brendshëm, ekstraktet,  

 tretësira për sy,  

 tretësira për vesh,  

 tretësira për hundë,  

 tretësira për gojë,  

 tretësira për fyt,  

 tretësira rektale,  

 tretësira vaginale,  

 miksturat, inhalimet 

 përgatesat e lëngëta 

parenterale. 

Nga ky grup mjaft i gjerë, rëndësi të 

veçantë në përgatitje, duhet t’i 

kushtohet tretësirave për sy dhe atyre 

parenterale, sepse kërkohen kushte të 

veçanta të përgatitjes (kushte aseptike, 

izotonizim  etj.). 

 

Ambalazhimi  i tretësirave 
 

Matja e lëndëve përbërëse në mënyrë të 

saktë, si dhe zgjedhja e ambalazhit për 

përgatitjen e tretësirave, është e një 

rëndësie të veçantë. Çdo lëndë përbërëse, 

duhet të matet veç e veç. Zgjedhja e 

madhësisë së  ambalazhit kontaktues për 

tretësira, bazohet  në sasitë e matura (të 

përgjithshme) të lëndëve mjekuese, të 

përshkruara në recetë. 

Shumica e ambalazheve, e kanë të shë-

nuar  vëllimin e tyre, duke u bazuar në 

ujin.  

Farmacisti, në asnjë mënyrë, nuk 

duhet të bazohet në vlerën e shënuar, 

sepse ato ndryshojnë nga një prodhues 

te tjetri. P.sh. nëse në ambalazh është 

shkruar vëllimi 200 ml, ndërsa në 

recetë kërkohet të përgatitet 200 gr 

preparat, i cili zakonisht paraqet 

tretësirë me sasi të vogël të lëndëve 

mjekuese në ujë, nuk duhet që të 

matim sasinë e substancës mjekuese 

(në sasi të vogël), të hedhim në 
ambalazh dhe ambalzhin ta mbushim 

me ujë deri në grykë (duke menduar se 

ambalazhi zë saktësisht vëllimin-



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

87 

peshën që duhet të matet). Për këtë 

arsye, së pari, matim lëndën mjekuese 

dhe tretësin (në bazë të peshës së 

kërkuar) dhe pastaj i tretim në 

ambalazh. D.m.th.,  patjetër duhet të 

matet çdo lëndë dhe tretësi veç e veç. 

Në zgjedhjen e ambalazhit për 

tretësira, gjithashtu, duhet patur 

parasysh pesha specifike e tretësirës së 

përgatitur. Kështu, p.sh.,  200 g Sir. 

kalii sulfoguajacolici, mund ta 

paketojmë në ambalazh prej 150 g, 

ndërsa sasinë prej 200 g të Spirit.vini. 

conc., duhet ta ambalazhojmë në 

ambalazh 250 g. e kështu me radhë... 

Gjithashtu, në zgjedhjen e ambalazhit, 

duhet të kemi parasysh ndjeshmërinë e 

lëndës mjekuese ndaj dritës. Nëse 

lënda mjekuese është e ndjeshme ndaj 

dritës, atëherë tretësirën duhet ta 

ambalazhojmë në ambalazh me ngjyrë 

të errët (ose ambalazhi mbështillet me 

letër me ngjyrë të errët). Pasi të hidhet 

tretësira në ambalazh, menjëherë 

vendoset një mbyllje e përshtatshme. 

Të gjitha tretësirat, duhet të jenë të 

kthjellta. Për këtë arsye, pas përgatitjes 

së tretësirës, kontrollohet prania e 

trupave të huaj. Kjo bëhet duke e parë 

tretësirën kundrejtë dritës. Nëse 

përmban trupa të huaj, tretësira 

filtrohet. Nuk filtrohen në letërfiltër 

tretësirat e klorurit të zinkut dhe 

permanganatit të kaliumit.  

Për ambalazhimin e tretësirave 

avulluese, si dhe të gazrave (eter, 

benzinë etj.) duhet të zgjedhim 

gjithmonë një ambalazh me vëllim më 

të madh sesa vëllimi i tyre. Në raste të 

tilla, shishet mbushen deri në ¾ pjesë 

dhe mbyllen mirë. Në tretësirat, të 

cilat kanë përdorim të jashtëm dhe 

përmbajnë helme, përveç signaturës së 

kuqe, duhet të shënohet shenja 
“Helm”. 

Shpeshherë, për ekspeditim të shpejtë 

në barnatore, mund të mbahen në sasi 

rezerve, tretësirat të cilat nuk pësojnë 

ndryshime gjatë ruajtjes, si: 

 Acidi borik 3 %, 

 Tretësira alkoolike  

              e acidit salicilik  10%, 

 Mentoli 10%, 

 Tretësira në vaj parafine e  

 Mentol    10%  etj. 

 

 

1.1. PIKAT PËR SY 
(Oculoguttae) 

Solutio pro occulis, Solutio 
ophtalamicae, Aqua opthalamica 

 
Pikat për sy janë preparate të lëngëta 

mjekuese të cilat shërbejnë për 

administrim në pjesën konjuktivale të 

syrit. Më së shpeshti, janë tretësira ose 

pezulli (suspenzione) të substancave       

mjekuese, të tretura në ujë ose vaj 

neutral. Më së shpeshti, përmbajnë 

antiseptikë lokalë, anestezikë lokalë, 

midriatikë, miotikë, vazokonstriktorë, 

kortikosteroide dhe antibiotikë. Dozo-

hen me pika.  

 

Faktorët që ndikojnë në tolerancën 

e pikave për sy 

 

Duke pasur parasysh përbërjen e 

lotëve të syrit dhe ndjeshmërinë e 

madhe të syrit, preparatet oftalmike, 

duhet t’i plotësojnë disa kritere 

themelore dhe të domosdoshme, në 

mënyrë që të kenë karakteristika të 

përafërta me lotët e syrit.  

Nga këto karakteristika, përmendim: 

 temperaturën e ngrirjes 

     -0.521 ºC, 

 pH-in 7.35-7.95, 

 trysninë osmotike, 

 treguesin e përthyerjes së dritës 
     1.334-1.337, 

 madhësinë e grimcave të ngurta 20-

45 mikrometra,  

 sterilizimin etj. 
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Përgatitja e pikave për sy 

 

Pikat për sy përgatiten njëlloj si 

tretësirat, por duhet të punohen në 

kushte të cilat sigurojnë një sterilitet 

maksimal. 

Në bazë të farmakopesë,  pregatiten në 

këtë mënyrë:  

Substanca mjekuese, tretet në tretës të 

posaçëm, respektivisht pezullohen 

(substanca mjekuese grimcohet në 

mënyrë të  përshkruar) në vehikulum. 

Kushtet në të cilat përgatiten pikat për 

sy, duhet të jenë aseptike, me ujë për  

injeksione (aqua pro inectiones) dhe 

preparatet industriale duhet  t’i 

përgjigjen  përshkrimit të “Kontrolli i 

sterilitetit”. 

Operacionet që përdoren për 

përgatitjen e pikave për sy, janë: 

 tretja, 

 filtrimi, 

 sterilizimi, 

 ambalazhimi. 

 etiketimi 

Pikat për sy, janë tretësira me 

përqëndrim të vogël. Si  të tilla, janë 

mjedis i përshtatshëm për zhvillimin e 

mikroorganizmave, që mund të 

kontaminojnë gjatë punimit, ruajtjes 

dhe përdorimit.  

Nga mikroorganizmat, më së shpeshti, 

hasen: Pseudomonas  aeruginosa, 

Bacillus subtilus dhe llojet e proteus 

baktereve, të cilat mund të shkaktojnë 

infeksione të rënda. Për këtë arsye 

edhe Farmakopea, kërkon kushte 

aseptike.  

Meqenëse, gjatë përgatitjes të 

tretësirave në bazë të recepturës, nuk 

mund t’u bëhet kontrolli i sterilitetit,  

Farmakopea, përshkruan që këto pika 

të ruhen maksimumi 8 ditë pas 

përgatitjes. Në përgatesat shumë-
dozëshe, Farmakopea,  përshkruan 

shtimin e konservuesve vetëm kur 

përshkruhet në recetë.  

Sot, në praktikë, përdoren këto grupe 

konzervuesish: 

 bashkdyzimet organike të 

merkurit, lëndët që ulin tensio-

nin sipërfaqësor me natyrë 

kationike, esteret e acideve 

parahidrobenzoike, antibiotikët.  

 

Prej konservuesve, të cilët i 

përshkruan farmakopea, mund të 

përdoren: 

 pulvis conservans 0,10%, 

 klorbutanol 0,5%, 

 klorur benzalkoniumi 0,01% - 

0,02%,  

 nitrati, ose borati i fenil 

merkurit 0,001 - 0,002%, 

 tiomersali   0.02%, 

 alkooli feniletilik 0.5%, etj. 

 
Kloruri benzalkoniumit, propozohet  si 

konservuesi më i mirë për pikat për sy. 

Propozohet të shtohet edhe 0.01-0.1% 

EDTA,  për të rritur veprimin. 

 

 

Izotonia  

 

Farmakopea, përshkruan që tretësirat 

për sy duhet të jenë izotonike me lotët 

e syrit, ku pika e ngrirjes duhet të jetë 

prej -0,4 - 0,7ºC.  

Kjo i përgjigjet tretësirës osmotike të 

klorurit të natriumit (NaCl), e cila 

varion prej 0,7 - 1,2%. Farmakopetë e 

vendeve të ndryshme kanë vlera të 

ndryshme. Kështu p.sh. F. Gjermane 

0.7-1.4%, F. Amerikane 0.6-1.5 % etj. 

Në përgjithësi, pikat për sy, 

izotonizohen me NaCl, ndërsa kur nuk 

ka mundësi  për shkak të reaksioneve 

kimike që mund të zhvillohen, siç 

është rasti  me nitratin e argjendit, 
atëherë izotonizimi mund të bëhet me 

nitrat  kaliumi, sulfat Na, acid borik 

dhe glukozë. Nëse nuk është e 

përshkruar ndryshe, izotonizimi është 
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i detyrueshëm për tretësirat hipoto-

nike, të cilat e kanë pikën e ngrirjes 

më të vogël se sa –0.4ºC. 

 

Buferimi (rregullimi i pH-it)  

Në kushte normale, pH i lotëve të 

syrit, është midis  7.2-7.4. Për shkak të 

kompliencës (ndieshmërisë) së 

pacientëve, pikat për sy, duhet të kenë 

pH sa më të përafërt me lotët e syrit. 

Tamponimi, është i detyrueshëm, 

vetëm atëherë kur kërkohet në recetë. 

pH-i i pikave për sy, varion nga 5,5 - 

7,5. Si tampon, mund të përdoret 

borati (përzierje e tretësirës së acidit 

borik me tretësirën e  boratit të 

natriumit) ose fosfati ( përzierje e 

NaH2PO4 me tretësirën Na2HPO4).  

 

 

Veshtullia 

Në mënyrë që pikat për sy të kenë 

qëndrueshmëri të lartë, tolerancë si 

dhe të qëndrojnë sa më tepër në 

kontakt me syrin, duhet që ti rritet 

veshtullia. Gjithashtu, shtimi i lëndëve 

veshtullore, ndikon në zvoglimin e 

prodhimit të lotëve prej syrit. Si 

substanca për rritjen e veshtullisë së 

pikave për sy, përdoren: derivatet e 

celulozës (metilceluloza, hidroksietil-

celuloza hidroksipropilmetilceluloza, 

PVP (polivinilpirolidoni), polivinil 

alkooli, dekstrani, etj. Këto lëndë nuk 

duhet të përdoren në përgatesat, të 

cilat përdoren në sy të operuar. 

Veshtullia e pikave për sy, nuk duhet 

të jetë më e madhe se 0.40-0.05 Pa.s, 

për arsye se mund të mbyllë kanalet e 

lotëve.  

 

 

Karakteristikat e lëndëve për 

përgatitjen e pikave për sy 

 

Për përgatitjen e pezullive ujore për 

sy, është me rëndësi madhësia e 

grimcave dhe forma e grimcave, për 

arsye se kristalet gjilpërore e ngac-

mojnë  më tepër syrin. 

Për pëgatitjen  e pikave vajore për sy, 

është e rëndësishme që të përdoren 

vajra yndyrore neutrale me prejardhje 

bimore, të njëjta me ato që përdoren 

për përgatitjen e tretësirave dhe pezu-

llive parenterale. Madhësia e grimca-

ve, duhet të jetë më e vogël se 25 

mikrometra, ndërsa vetëm 5% e 

grimcave, mund të jetë nën 40 

mikrometra. 

 

 

Filtrimi  

 

Në bazë të farmakopesë, tretësirat të 

cilat dozohen me pika, duhet të jenë të 

tejdukshme, ashtu sikundër edhe tretë-

sirat e injeksioneve. Filtrimi, bëhet në 

disa mënyra: me anë të letrës filtruese, 

membranës filtruese, hinkës së sinkro-

nizuar të qelqit, ndërsa në praktikë më 

së shpeshti përdoret letra filtruese- 

Wothman numër 54. Filtrat të dëshi-

ruar, jep edhe hinka e sinkronizuar e 

qelqit G3- G5.  

 

 

Sterilizimi 

Pikat për sy, duhet të plotësojnë 

kushtet maksimale të sterilitetit. Si 

është thënë edhe më parë, nga 

mikroorganizmat më së shpeshti ha-

sen: Pseudomonas  aeruginosa, Baci-

llus subtilus, dhe llojet e proteus 

bakterjeve, të cilat mund të shkaktojnë 

infeksione të rënda. Metodat e 

sterilizimit që përdoren te pikat për sy, 

janë: 

 
1. Sterilizimi ne autoklavë  
a. 120 ºC për  15-20 minuta ose 

b. 115 ºC për 25-30 minuta 
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2. Sterilizimi me anën e filtrimit 

bakteriologjik (filtra të posaçëm bak-

teriologjik të cilët mbajnë mikroorga-

nizmat dhe sporet e tyre). 

Ndërsa për sterilizimin e mjeteve të 

punës, enëve dhe ambientit, përdoren 

edhe metodat tjera, si: sterilizimi me 

ajër të nxehtë në termostat, sterilizimi 

me oksid etileni, llamba UV etj. 

Gjatë gjithë procesit të përgatitjes, 

duhet të sigurohen kushtet e asepsisë, 

duke filluar  nga mjetet e punës, enët 

dhe ambienti, deri te mbushja dhe 

mbyllja e tyre. 

 

 

Ambalazhi i pikave për sy 

 

Pikat për sy, duhet të jepen në shishe 

me pikatore me vëllim jo më të madh 

se 10 mililitra, meqenëse, përdoren më 

së shumti 5 ditë. Është ideale që 

paketimet të bëhen në doza indivi-

duale. 

Materiali i enëve ambalazhuese për 

tretësira, mund të jetë prej qelqi (duhet 

të plotësojë kushtet e qelqit që për-

doren për përgatesa paranterale), 

lëndësh plastike dhe elastomerit. Më të 

përshtatshme, janë shishet e qelqit me 

pikatore, për shkak të qëndrueshmërisë 

si gjatë sterilizimit, po ashtu edhe gjatë 

transportit dhe manipulimit me to.  

 

 

Hulumtimet 

 

Farmakopea, te pikat për sy, kërkon 

hulumtime në: 

 pamjen e jashtme( kthjelltësi, 

ngjyrë, homogjenitet), 

 pH, 

 tonicitet, 
 veshtulli, 

 sterilitet, 

 madhësinë e grimcave për 

pezullitë,  

 sasinë e principeve aktive.  

Kujdesi  gjatë punimit të pikave për 

sy: si kusht i domosdoshëm, është 

sigurimi i kushteve aseptike, jo vetëm 

të vendit të punës dhe  mjeteve për 

punë, por edhe të substancës mjeku-

ese; 

 si tretës, duhet të përdoret  ujë i 

cili plotëson kushtet e monografisë  “uji 

për injeksione”. 

 Duhet siguruar:  

 izotoni me lotët e syrit,  

 pH  5.5-7.5,  

 veshtullia e duhur. 

 Duhet patur kujdes për tretësin 

dhe substancat të cilat irritojnë syrin. 

 Duhet siguruar kthjelltësi 

maksimale 

 Duart e farmacistit duhen të 

jenë të lara mirë, të dezinfektuara dhe 

me doreza sterile. 

 

Shembuj: 
1. Rp / 

Natrii hydrogencarbonatis.........0,05 

Natrii chloridi ................0,056 

Aqua pro inje.    ad.........10,00 

 

Përbërësit, treten në ujë për injeksione 

në kushte aseptike, filtrohen dhe 

ambalazhohen në shishe sterile me 

pikatore. Nëse i përshkruhet konser-

vues, mund t’i jepet 0.02 % klorur 

benzalkoniumi. 

 

2. Rp.:  

 

Tetracaini   

hydrochloridi......................1,0 

Natrii chloridi.....................0,7  

Phenylhidrargyri  

nitrii (solutio 0.5 %)...........0,5  

Aquae pro inje. ad .........100,0 
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Treten klorhidrati i tetrakainës dhe 

kloruri  natriumit në rreth  90 g ujë 

steril, ku shtohet tretësira e nitratit 

fenilmerkurik 0.2%. Tretësira e për-

ftuar, plotësohet me ujë steril deri në  

100 g. Filtrohet dhe sterilizohet në 

autoklavë në  120ºC, 20 minuta. 

 Është tretësirë e tejdukshme, 

pa ngjyrë, me reaksion acid të lehtë. 

Ruhet në shishe prej qelqi të errët me 

pikatore, të mbyllura mirë. 

 

 

1.2. PIKAT PËR HUNDË 
(Rhinoguttae) 

 

Pikat për hundë, janë preparate mjekuese 

për përdorim në hapësirat e hundës.  

Zakonisht janë:  

 tretësira ujore të substancave 

mjekuese,  

 tretësira të lëndës mjekuese në 

glicerinë ose propilenglikol.  

 

Mund të punohen edhe në formë të 

tretësirave vajore, mirëpo duhet pasur 

kujdes që mos të shkojnë deri në 

bronke dhe të shkaktojnë kallje 

(inflamacion). Gjatë përgatitjes, duhet 

pasur  kujdes në  përshtatjen e izoto-

nisë, pH-it, veshtullisë, etj. Këshillohet 

t’u shtohet edhe konservues. 

Si tretës, përdoren: uji i distiluar, 

tretësirat izotonike, vajrat bimore, etj. 

Në mënyrë që mukoza e hundës të 

mbahet e njomë dhe të lehtësohet 

difuzioni, duhet të shtohen edhe tenside, 

ku si të përshtatshme konsiderohen për-

qendrimet 0,5-1% të polisorbatit ose 

përqendrimet 0,01%  të klorurit të 

benzalkonit të cilat janë të buferuara  në 

pH nën 7. Për rritjen e veshtullisë, 

preferohet Carbopoli 940 me përqe-
ndrim 0,2-1%. Mund të përdoret edhe 

propilenglikoli dhe polietilenglikoli, të 

cilët njëkohësisht, rrisin edhe tretshmë-

rinë e substancave mjekuese. 

Pikat për hundë përmbajnë:  
 kemoterapeutikë 

(sulfonamidet dhe antibiotikë) 

 antiseptikë (si preparate të 

argjentit, acid borik),  

 vajra eterore, 

 vazokonstriktorë (efedrina, 

   adrenalina, 

ksilometazolina), 

 antiflogjistikë 

(deksamethazoni, kortikosteroidët), 

 antihistaminikë 

(difendihidramina, klorfeniramina). 

 

 

1.3. PIKAT PËR VESHË 
(Otoguttae) 

Pikat për veshë janë preparate 

mjekuese të cilat administrohen me 

pika në kanalin e veshit.  

 

Janë tretësira: 

 ujore,  

 ujoro - etanolike ose  

 të substancave mjekuese në 

glicerol, respektivisht propilenglikol. 

Si tretës, më së shpeshti përdoret 

propilenglikoli, glicerina pa ujë, vajrat 

bimore, etj. 

Në përgatitjen e pikave për vesh, duhet 

të sigurohet një viskozitet i përshta-

tshëm, në mënyrë që ato të mos 

rrjedhin dhe që ta lëshojnë lehtë 

substancën mjekuese.  

Para përdorimit, pikat duhet të 

ngrohen në temperatur trupore. Më së 

shpeshti, përmbajnë antiseptikë, anti-

flogjistikë, anestezikë, analgjezikë, 

kortikosteroide, antibiotikë, peroksid 

hidrogjeni, etj. 

Pikat për veshë, duke pasur parasysh  

epitelin e  veshit  të jashtëm, nuk është 

e detyrueshme që të jenë izotonike 

edhe pse në të shumtën e rasteve 
kërkohet që për terapi të veshit të 

përdoret tretësira hipertonike. Duke 

pasur parasysh se dhimbja në vesh 
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është e lidhur me procesin inflamator, 

tretësirat hipertonike me thithjen e ujit 

(absorbimin), largojnë dhimbjen. Gji-

thashtu, përqëndrimet e larta të lëndë-

ve mjekuese si dhe mjedisi hipertonik 

i pikave, pengon zhvillimin e mikroor-

ganizmave dhe  bën të mundur që 

tretësira për veshë të mos ketë nevojë 

konservimi. 

 

 

1.4.  PIKAT PËR DHËMBË 
(Guttae dentales) 

 

Pikat për dhëmbë, janë preparate të 

lëngëta mjekuese të cilat përdoren për 

zvogëlimin dhe ndalimin e dhimbjeve 

të dhëmbit. Aplikohen me pikim ose 

lagie (me vatë ) në dhëmbin e sëmurë. 

Për nga përbërja, janë tretësira ku si 

constituens përdoret  vaji ose ndonjë 

alkool, kurse si lëndë  aktive përdoren 

të vetmuara ose të përziera, si: 

 anestezikët lokalë, 

 antiflogjistikë, 

 lëndë antimikrobike. 

 

 

Si anestezikë më së shpeshti 
përdoren: 
 
 vaji eteror  kariofili, eugenoli, 

benzokaina, si dhe komponentë tjerë, 

siç janë:kamfora, mentoli, etanoli, 

lëndët antimikrobike, etj. 

Ambalazhohen në shishe qelqi, me 

ngjyrë  të errët, me mbishkrim në 

etiketë “pika për dhëmbë” dhe “për 

përdorim të jashtëm”. 

Ruhen në temperaturë të dhomës, në 

vend të errët dhe të mbrojtura nga 

drita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,29,40,41,48,59,61,64,70,75 
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1.5. PËRGATESAT PARENTERALE 

 

Përgatesat parenterale, më së shpeshti 

përgatiten në formën e tretësirave 

molekulare dhe koloidale. Mirëpo, ato 

mund të jenë edhe sisteme të 

shpërndara heterogjene, siç janë 

pezullitë dhe emulsionet. 

Në bazë të  sasisë dhe kohës së 

aplikimit, ato mund të jenë: 

 Injeksione, nëse kanë vëllim më 

të vogël se 30 ml, nëse 

administrimi i tyre - dhënia, zgjat 

më pak se 20 minuta. 

 Perfuzione, nëse kanë vëllim mbi 

100 ml dhe nëse koha e marrjes 

zgjat më tepër se 60 minuta. 

Përgatitja e tyre kërkon kushte 

aseptike, tretës apirogjen, dhe lënda 

mjekuese duhet të jetë sterile. 

Gjithashtu, përgatitja e tyre, kërkon 

personel të kualifikuar dhe proçesi i 

prodhimit duhet të jetë i vazhdueshëm. 

Në laboratorë, ato duhet t’u 

nënshtrohen sterilizimit të 

kujdesshëm. 

 

Proçesi teknologjik përbëhet prej 
disa fazave: 
 
 Larja, tharja, sterilizimi dhe ftohja 

e ambalazhit, 

 Punimi steril; tretësira apirogjene 

dhe të kthjellta me proçes të 

kontrollit të përmbajtjes, 

 Filtrimi, 

 Mbushja dhe mbyllja automatike, 

 Sterilizimi, 

 Kontrolli i plotë i papastërtive 

mekanike, 

 Signaturë e rregullt, 

 Kontroll i rregullt: dukshmëria, 

papastërtitë mekanike, izotoni-
zimi, pH, substancat pirogjene, 

steriliteti dhe mbushja e rregullt, 

madhësia e grimcave të  standar-

dizuara (tek pezullitë dhe emul-

sionet) rregullsia e të dhënave të 

etiketës. 

 

Epërsitë: 

 

 veprojnë shpejt (i.v.) si dhe 

kontrollohet më mirë veprimi i 

tyre, 

 e mbajnë veprimin e zgjatur 

(preparatet depo), 

 arrijnë veprim lokal,  

 mënjanojnë organet e tretjes 

(traktin digjestiv):   

 i shmangen çaktivizimit në mëlçi, 

 nuk përthithen (streptomicina) ose 

përthithen me vështirësi, 

 nuk irritojnë ose dëmtojnë 

mukozën e traktit digjestiv etj., 

 arrihet veprim i plotë i barnave jo 

të qëndrueshëm, 

 kompensojnë qarkullimin e gjakut 

pas humbjeve të mëdha të 

lëngjeve trupore dhe mund të 

formulohen për ushqim artificial. 

 përdoren në raste kur i sëmuri i 

rëndë në gjendje shoku, nuk 

mund t’i marrë nga goja, etj. 

Të metat: 

 

 prodhimi, kërkon kushte të 

posaçme,  

 gjatë aplikimit, duhet  pasur 

kujdes ndaj kontaminimit, 

 përdorimi, duhet të bëhet me 

ndihmën e personelit mjekësor 

dhe mjeteve të përshtatshme, 

 marrja shoqërohet me dhimbje, 

 ambalazhimi dhe transporti 

jopraktik, etj. 
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Lëndët ndihmëse 

 

Lëndët ndihmëse, duhet të plotësojnë 

një sërë kushtesh, si: 

 nuk duhet të jenë toksike, 

 duhet të jenë indiferente ndaj 

lëndës mjekuese, ambalazhit, etj., 

 nuk duhet të ndryshojnë veprimin 

terapeutik të lëndës mjekuese. 

 
Në lëndët ndihmëse bëjnë pjesë: 

 lëndët antimikrobike, 

 antioksidantët, 

 lëndët kelante, 

 tamponet-puferët, 

 lëndët për pezullim, 

 lëndët tensiovepruese, 

 rregulluesit e pH-it, 

 vehikujt joujorë, etj. 

 
Veprimet teknologjike 
 

Preparatet parenterale, përgatiten në 

varësi prej formës që dëshirojmë të 

përgatisim: tretësirë, pezulli, emulsion. 

Përmbajtja  e grimcave të forta  duhet 

të jetë nga 0.5-5.0 %. Kjo përqindje, 

në preparatet që përmbajnë antibiotikë, 

mund të arrijë deri në 30%. 

Madhësia e grimcave, nuk duhet të 

jetë mbi 25 μm. 

Sasia e grimcave vajore, nuk duhet të 

jetë mbi 15%, ndërsa madhësia e tyre 

duhet të varijojë nga 1-5μm. 

Prodhimi teknologjik, duhet të kryhet 

në sterilitet të plotë. 

 

 

Kushtet themelore për përgatitjen e 

preparateve parenterale 

 

Kusht themelor për përgatitjen e tyre 
janë: 

 Ambienti i punës duhet të jetë i 

pajisur me një filtër bakteriologjik 

për filtrimin e ajrit. 

 Ajri i filtruar duhet të ketë fluks 

shtresor. 

 Mikrofiltrimi me filtër membrane 

i tretësirës. 

Këta tre faktorë, sigurojnë kushte për 

prodhim steril të preparatit si dhe 

eliminimin e plotë të papastërtive, 

grimcave mekanike dhe kontamini-

meve mikrobiologjike. 

Preparatet parenterale, mund të 

administrohen me rrugë:  

 intravenoze,  

 nën lëkurë,  

 intradermale, 

 intramuskulare,  

 intraartikulare dhe  

 intrapleurale etj. 

 

Ruajtja 

 

Në temperaturën e dhomës dhe të 

mbrojtura nga drita. 

 

 

Ambalazhimi në kontakt me 

përgatesën (Ambalazhimi parësor) 

 

Ambalazhimi kontaktues (parësor), 

përbën një prej faktorëve më të 

rëndësishëm në stabilitetin e prepa-

rateve parenterale.  

Fillimisht, si ambalazh është përdorur 

vetëm ambalazhi nga qelqi. Aktuali-

sht, përdoret gjërësisht edhe ambalazhi 

prej plastike. Materiali i cili përdoret 

për ambalazhimin parësor (recipienti) 

duhet të plotësojë këto kushte: nuk 

duhet të jetë toksik, nuk duhet të 

ndryshojë efektin terapeutik të barit, 

duhet të jetë i qëndrueshëm, etj. 

Qelqi i përdorur për ambalazhim mund 

të jetë i tipit: I, II, III dhe IV i  përbërë 

nga lëndë shkrirëse, qelquese, etj. 

(qelqi, dyoksid-siliciumi SiO2m, 
NaOm, CaOp, etj.),të cilat janë rezis-

tente ndaj temperaturës së lartë.  
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Ambalazhi plastik, përbëhet nga: 

polietileni, polipropileni, kloruri i 

polivinilit, polistireni, elastomeret, 

kauçuku natyror, kauçuku sintetik, 

kauçuku i silikoneve. 

 

Kontrolli farmaceutiko-teknologjik i 

preparateve parenterale 

 

Kontrolli përfshin: 

 Përmbajtjen, 

 Masën, 

 Madhësinë e grimcave te pezullitë 

dhe emulsionet, 

 Praninë e papastërtive(të dukshme 

dhe të padukshme), 

 Sterilitetin, 

 Pirogjenitetin, 

 Endotoksinat bakteriologjike. 

 

 

      1.5. 1. TRETËSIRAT   
                  IZOTONIKE 

                 (Solutio isotonica) 
 

Me tretësirë izotonike, nënkuptojmë 

një tretësirë ujore, në të cilën është 

tretur një ose më shumë lëndë 

izotonike, të cilat kanë temperaturë 

ngrirjeje dhe trysni osmotike të njejtë 

me serumin e gjakut(-0,52 ºC, 0,662 

MPa), lëngun e lotëve si dhe me 

lëngjet  tjera të indeve. Farmakopetë, 

parashtrojnë kërkesa për preparatet e 

ndryshme farmaceutike parenterale,  

në të cilat substanca mjekuese është e 

shpërndarë në mjedisin ujor deri në 

molekula ose jone. Disa prej tyre 

duhet të jenë rreptësisht izotonike, 

ndërsa disa të tjera mund të jenë 

përafërsisht izotonike.  

Tretësirat izotonike, në raport me 

lëngjet e organizmit kanë karakte-
ristika të njëjta të pikës së ngrirjes dhe 

të trysnisë osmotike dhe rruazat e kuqe 

të hedhura në një tretësirë izotonike 

nuk pësojnë asnjë ndryshim. Këto 

tretësira parandalojnë dukurinë e 

hemolizës (si pasojë e futjes së ujit në 

qelizë për të barazuar trysninë osmo-

tike), shpërthimin e eritrociteve (si 

pasojë e mjedisit hipotonik, ky 

reaksion është i pakthyeshëm) si dhe 

plazmolizën (rrudhja e eritrociteve 

reakcioni është i kthyeshëm). 

Pika e ngrirjes së serumit të gjakut dhe 

lëngjeve tjera trupore, është 0.52ºC. 

Në këtë temperaturë ngrin edhe 

tretësira ujore e klorurit të natriumit në 

përqëndrimin  9 g /L (0.9%). Për këtë 

arsye, tretësira me përqëndrim më të 

vogël se kjo quhet hipotonike, ndërsa 

me përqëndrim  më të madh quhet 

hipertonike. Tretësirat izotonike, 

izotonizohen me anë të  shtimit të 

NaCl. Në qoftëse NaCl ka papajtush-

mëri me ndonjë substancë mjekuese 

ose lëndë ndihmëse mund të 

shfrytëzohen edhe KNO3, Na2SO4, 

glukoza, acidi borik, etj. Substancat 

për izotonizim, duhet të jenë 

fiziologjikisht inerte, jo toksike dhe të 

mos kenë papajtueshmëri.  

 

1.5.2.  PËRGATESAT PËR 
INJEKSION 
(Iniectabilia) 

 
Përgatesat për injeksion janë 

përgatesa sterile të dozuara, të barnave 

për përdorim parenteral me vëllim deri 

në 15 ml. Janë tretësira (lëngje), 

pezulli ose emulsione të barnave ose 

mund të jenë në formën e pluhurave 

ose tabletave sterile të cilat hollohen 

para përdorimit. Ambalazhohen në 

shishe të vogla ose ampula. Pluhurat 

sterile treten ose pezullohen duke i 

shtuar tretës steril (vehikulin) para 

injektimit. 

Tretësirat ujore parenterale, duhet 
të kontrollohen, në pamje duhet të jenë 

të tejdukshme dhe nuk duhet të 

përmbajnë papastërti mekanike. 
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Përgatesat për injeksion në 

formën e emulsioneve nuk duhet të 

kenë faza të ndara. 

Pezullitë për injeksion, mund të 

kenë sediment, i cili me anë të një 

tundjeje të vogël duhet të rishpër-

ndahet me lehtësi dhe të qëndrojë i 

tillë për një kohë të mjaftueshme (deri 

sa t’i administrohet pacientit). 

Në bazë të vendit të administrimit 

kemi injeksione: 

 

Intramuskulare /i.m./ në sasi 1-10 

ml. administrohen në brendësi të 

masës muskulore - muskulin gluteal. 

Vendi i përdorimit, duhet të jetë larg 

nervave dhe enëve kryesore të gjakut, 

 

Intravenoze /i.v./ në sasi prej 1-500 

ml. e më tepër (i takojnë perfuzi-

oneve). Admnistrohen drejtpër-sëdrejti 

në një venë të përshtatshme dhe arrihet 

përqendrimi maksimal i barit, 

 

Subkutane (hipodermike, nën lëkurë), 

/s.c./ në sasi 0.3-1 ml. Administrohen 

në indet sipërfaqësore në krahë, këmbë 

ose bark, dhe pas administrimit kemi 

formimin e një edeme të vogel, e cila 

me pas resorbohet, 

 

Intrakutane (intradermale), /i.c./, në 

sasi prej 0.06-0.20 ml. Aplikohen në 

mes të dermës dhe epidermës, 

 

Intratekale (intraspinale, 

intralumbale, subarahnoidale etj.) në 

sasi më të vogël se 10 ml, 

 

 
Intrakardiake-në zemër, etj. 
 

Klasifikimi 
 
Injeksionet, klasifikohen në bazë 

të disa kritereve: 
 

Në bazë të konsistencës: 
 injeksionet e lëngëta, 
 të thata, pluhura e tableta. 
 
 

Natyra e tretësit-solventit: 
 tretësira ujore, pezulli, emulsi-

one, 
 tretësira joujore, vajra. 

 
 
Aspekti farmaceutiko-

teknologjik: 
 
 tretësira, 
 pezulli, 
 emulsione. 

 
 
Mënyra e dozimit: 

 njëdozëshe,  
 shumëdozëshe. 

 
 

Mënyra e veprimit: 
 

 mënyra konvencionale, 
 veprimi i zgjatur. 

 
 
Vendi i aplikimit: 
 

 intravenoze, 
 intramuskulare, 
 subkutane, 
 hapësira trupore, 
 intrakardiale, 
 intraokulare, 
 intralumbale , 
      perorale, e.t.j. 

 
Lëndët mjekuese 

 
1. Lënda vepruese: 

 të jetë e pastër nga ana kimike 
dhe bakteriologjike, 

 te njihet  me saktësi përm-
bajtja e lëndës vepruese. 
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2. Tretësi-bëhet zgjedhja e 
tretësit në bazë të: 

 
 aftësisë tretëse  të lëndës vepru-

ese,  

 shpejtësisë së përthithjes, 

 tolerimit të mirë nga indet, 

 mosshkaktimit të papajtueshmërisë 

me substanca me të cilat përzihet, 

në mënyrë që  mos të shkaktojnë 

zvogëlimin e efektit dhe toksicite-

tit, 

 të eliminohet lehtë nga organizmi, 

 të jetë i qëndrueshëm ndaj sterilizi-

mit me nxehtësi. 

 
Tretësit 

 
1.   Tretësira ujore për  
  injeksion-Aqua proinjectiones 
 
2. Tretësirat joujore 

  Alkooli etilik 
 Alkooli benzilik 
 Glicerina 
 Propilenglikoli 
 Polietilenglikoli 
 Glikofuroli 

 
3. Vajrat bimore të 

 Lulediellit 
 Ullirit, 
 Kikirikut,  
 Bajames , 
 Misrit 

 

Lëndët ndihmëse: 

 
 Lëndët kundër oksidimit (acidi 

askorbik, pirosulfit natriumi 

etj.), 

 Konservuesit (klorbutanol, 

klorur benzalkoni, etj.), 

 Lëndët për rregullimin e pH-it 

(sisteme tampone acetatesh, ci-
tratesh, fosfatesh, etj.), 

 Lëndët për izotonizim (klorur 

natriumi por edhe KNO3, 

Na2SO4, glukoza, acidi borik). 

Ambalazhimi 

 

Ambalazhimi i formave farmace-

utike të injektueshme varet nga karak-

teristikat e: 

 

 tretësirave për injeksion,  

 vëllimit të tyre,  

 mënyrës së sterilizimit, 

 mënyrës së përdorimit  

              dhe fabrikimit etj. 

Format farmaceutike të injektu-

eshme, ambalazhohen në shishe ose 

ampula qelqi, të cilat janë nga 0.5 deri 

me 50 ml dhe kanë  forma të 

ndryshme. 

Ekzistojnë shishe shumëdozëshe, 

me vëllim të madh dhe që  janë të 

mbyllura me tapa prej kauçuku. 

Gjithashtu, ekzistojnë edhe shishe 

prej plastike, por këto zakonisht 

përdoren per perfuzionet.  

 

 

Përgatitja 

 

Përgatesat për injeksion përgati-

ten me procese teknologjike në gjendje 

që të sigurojnë përftimin e përgatesave 

të qëndrueshme, sterile dhe apirogje-

ne. 

Uji për tretjen e lëndëve mjeku-

ese, duhet t’u përgjigjet rregullave për 

"Aqua pro inje-ctione", ndërsa vaji 

rregullit “për vijën e përdorur të neu-

tralizuar”. Tretësirat izotonike, përfto-

hen sipas rregullit "solucionet izotoni-

ke dhe izotonizimi".   

 

 

Procesi i përgatitjes së injeksioneve 

 

Përgatitja e injeksioneve, kërkon 

kushte të posaçme pune dhe teknikë 
speciale. Qëllimi përfundimtar i 

procesit të përgatitjes së injeksioneve 

është përftimi i përgatesave : 
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 sterile,  

 apirogjene, 

 të qëndrueshme dhe të 

dozuara saktë.  

 

Kushtet themelore të punimit të 

injeksioneve janë: 

 të gjitha substancat, duhet të jenë 

me shkallë të lartë pastërtie, 

 duhet të jenë sterile dhe të 

padëmshme, 

 për përfitimin e produkteve sterile, 

të cilat nuk mund të sterilizohen 

me nxehtësi, duhet të përgatiten 

me metoda të tjera të sterilizimit 

filtrimit bakteriologjik, etj.,  

 i gjithë materiali, i cili futet në 

hapësirën sterile, duhet të bëhet 

steril në mënyrë të  caktuar, 

 personeli, duhet të hyjë në 

hapësirën sterile me duar të 

dezinfektuara, me maskë në gojë 

dhe veshje sterile, 

 vendi i punimit duhet të jetë i tillë që 

të pastrohet dhe të mbahet pastër 

lehtë, respektivisht të  sterilizohet. 

Ajri që futet brenda duhet të jetë 

steril, të ketë temperaturë optimale 

për punë 18-25ºC dhe lagështi 

relative 20-40%, 

 vendet për punë sterilizohen me 

rreze UV gjatë natës. 

Procesi i prodhimit të injeksioneve, 

përfshin disa veprime, si: 

 pastrimi i pajisjeve dhe mjeteve të 

punës, 

 veprimet aseptike,  

 përgatitja e përmbajtjes së barit të 

lëngët ose pluhur, 

 sterilizimi i ambalazhit dhe 

prodhimeve të gatshme, 

 mbushja me përmbajtjen e barit në 

ambalazhe plastike, të qelqit, 

 kontrolli, 
 kartonimi etj. 

Në teknologjinë e sotme të 

prodhimit, procesi është i vazhduesh-

ëm, me linja prodhimi gjysmëauto-

matike ose automatike, në mënyrë që 

të eliminohen të gjithë faktorët, të cilët 

mund të sjellin kontaminimin dhe 

cilesinë e dobët të barnave. 

 

Teknologjia e përgatitjes së 

tretësirave për injeksion 

 
Teknologjia e përgatitjes së 

tretësirave për injeksion, është e njëjtë 
me atë të tretësirave te tjera. Së pari, 
bëhet matja e substancës mjekuese në 
gram. Në menzurë të përshtatshme, 
hidhet sasia e përshkruar e tretësit (jo 
krejt), pastaj shtohet substanca 
mjekuese e matur. Nëse është e 
nevojshme, tretjen mund ta shpejtojmë 
me ngrohje dhe përzierje.  

Tretësi nuk duhet të shtohet i tëri, 
për arsye se tretësira e përftuar mund të 
jetë egzo ose endoterme, dhe si pasojë 
mund të rritet ose zvogëlohet vëllimi, 
kështuqë matja do të rezultojë e pasaktë.  

Përqëndrimi i tretësirave të 
injeksioneve, shprehet në raportin 
masëvëllim, domethënë sasia e 
përshkruar e tretësirës në mililitra, 
përmban numrin e përshkruar të 
gramëve të substancës.  

Gjatë përgatitjes së injeksioneve, 
gjithmonë, duhet të merret një sasi më e 
madhe e substancës dhe tretësit, për 
arsye se gjatë aplikimit të injeksioneve, 
duhet të largohet ajri për të evituar 
embolinë ajrore dhe sepse gjatë marrjes 
së tretësirës nuk mund të merret e tërë 
sasia e përgjithshme e tretësirës. 

Këto sasi, janë të dhëna në tabelat 
e Farmakopesë.  

Tretësirat e injeksioneve, duhet të 
jenë të kthjellëta dhe patjetër duhet të 
filtrohen. Filtrimi bëhet me anë të 
hinkave të qelqit ose membranës 
filtruese. Metoda e sterilizimit, varet 
nga principet aktive, lëndët ndihmëse 
dhe tretësi. Tretësirat e injeksioneve, 
signatohen-etiketohen me signaturë të 
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bardhë, në të cilën përveç emrit të 
preparatit dhe përqëndrimit shënohet 
patjetër data e përgatitjes, metoda e 
sterilizimit si dhe lloji dhe përqë-
ndrimi i lëndës konservuese të përdo-
rur. 

Mbushja 

 

Tretësirat për injeksion ambala-

zhohen (nëse nuk rekomandohet 

ndryshe) në ampula sterile, të tejduk-

shme, prej qelqi. Për injeksionet e 

lëngshme,  patjetër, duhet që qelqi i 

ambalazhit të jetë i tipit të I dhe II, 

ndërsa për injeksionet e thata i tipit I, 

II dhe III, (ampulat prej qelqi të tipit II 

duhet të përdoren vetëm një herë).  

Ampulat e mbushura saldohen, 

ndërsa shishet e vogla mbyllen me 

gomë.  

Mbyllësit, duhet te plotësojnë 

kushtet e rregullit "Mbyllësit e gomës, 

për shishe, për konservimin e gjakut, 

derivateve të gjakut, solucioneve 

infuzive-perfuzioneve dhe ujit për 

injeksione”.  

 

 

 

Hulumtimet e përgjithshme të 

përgatesave për injeksion 

 

Disa prej kontrolleve të përgji-

thshme që duhen bërë në përga-

tesat për injeksion janë: 

 kthjelltësia,  

 izotonizimi,  

 pH-i,  

 kontrolli për mbushjen e rregullt 

(variacioni i vëllimit, variacioni i 

peshës së përmbajtjes së  tharë për 

injeksione),  

 steriliteti,  

 substancat pirogjene,  

 padëmtueshmërinë,  

 përcaktimin e përmbajtjes. 

 

Ruajtja e përgatesave për injeksion 

 

Nëse nuk është e shënuar ndryshe, 

ruhen në temperaturën e dhomës (va-

ksinat, imunoglobulinat etj., në tempe-

ratura të ulëta po jo të ngrira), të mbro-

jtura nga drita. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,48,59,61,64,70,75 
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1.5.3.  PERFUZIONET-INFUZIONET 

       (Infundibilia) 

Tretësirat për infuzion-perfu-

zion, janë tretësira sterile ujore ose 

emulsione ujore njëdozëshe, të cilat 

përmbajnë një apo më shumë lëndë 

mjekuese. Aplikohen në mënyrë 

parenterale-direkt në venë, në sasi të 

mëdha me teknikë të posaçme të 

dhënies (sistemeve për infuzion, 

respektivisht transfuzion). Ambala-

zhohen në sasi prej 125, 250, 300, 

500, dhe 1000 ml. Nuk duhet të 

përmbajnë lëndë antimikrobike dhe 

lëndë tjera ndihmëse. Duhet të jenë 

të kthjellëta, pa papastërti mekanike, 

ndërsa perfuzionet e tipit të 

emulsioneve nuk duhet të kenë fazat 

e ndara. Mund të përgatiten edhe në 

formë të pluhurit steril, i cili para 

përdorimit përzihet me “Aqua pro 

injectiones”, kurse  lënda pluhur, 

duhet të tretet plotësisht. 

Më herët, në vitet ‘30, 

infuzionet janë përdorur vetëm për 

ushqim parenteral, ndërsa sot 

përdoren edhe për qëllime terape-

utike, diagnostifikuese, filtrimin e 

gjakut detoksifikimin, ndërsa  shke-

nca e sotme është në formulim edhe 

të prodhimit  të gjakut “artificial”.  

Për ndryshim nga preparatet e 

tjera, si tretës për përgatitjen e 

infuzioneve, gjithmonë, duhet të 

përdoret aqua pro injectione. Tretë-

sirat për infuzion, duhet të jenë:  

 të kthjellëta, 

 sterile, 

 apirogjene, 

 izotonike,  

 izohidrike, respektivisht të kenë 

përmbajtje të përafërt si serumi i 

gjakut. Nëse është e mundur 

edhe izotonike si serumi i gjak-

ut,  

 pH-i duhet të variojë nga 6.0-

7.5 (nëse nuk është e përshkruar 

ndryshe), ndërsa pika e ngrirjes 

mundet të variojë vetëm ± 10 % 

prej tretësirës izotonike të NaCl.  

Vetëm në disa raste, farmako-

pea, lejon që tretësirat e infuzioneve 

mund të jenë hipotonike ose 

hipertonike. Infuzionet të cilat për-

doren për terapinë e acidozës dhe 

alkalozës, mund të kenë luhatje të 

pH-it. Gjithashtu, edhe në rastet e 

zëvendësimit të humbjes së elektro-

litëve, mund të kenë përqëndrim më 

të madh të ndonjë elektroliti se sa 

është përqëndrimi normal.  

Përgatitja e infuzioneve, kërkon 

kushte të posaçme të punës. Duhet 

të sigurohet punimi steril, apirogjen 

dhe përgatitja e preparatit te qëndru-

eshëm. 

Infuzionet, nuk duhet të 

shkaktojnë: 

 ndryshime të përgjithshme në 
organizëm, 

 moslajmërime toksike, 
 nuk duhet të veprojnë si anti-

gjene, 
 nuk duhet të shkaktojnë 

ndryshime në pasqyrën e gjakut, 
nuk duhet të ndryshojnë sistemin 
rregullator të hemokoagulacionit, 
nuk duhet të shkaktojnë reaksione 
anafilaktike, nuk duhet të ndikojnë 
në përcaktimin e grupit të gjakut, 
etj. 
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Klasifikimi 

i perfuzioneve 
 

I. Sipas konsistencës 
(veshtullisë): 

infuzione të lëngëta, 
të thata, pluhura. 

II. Nga aspekti farmaceutiko-
teknologjik: 

tretësira ujore, 
emulsione. 

III. Në bazë të mënyrës së 
përdorimit, mund të ndahen në: 

 

 infuzione për zëvendësimin e 
gjakut dhe plazmës së gjakut 
(ekspozuesit e plazmës), 

 infuzione për zëvendësimin e 
humbjes së lëngjeve dhe 
elektroliteve korigjojnë baras-
peshën ujoro – elektrolitike, si 
jonet e Na, Ca, K etj., 

 infuzione për rregullimin e 
barazpeshës acido-bazike, duke 
mbajtur pH e gjakut në vlerën 
7.4. Për këtë, përdoren sistemet 
tampone të fosfateve, hidrogjen-
karbonateve etj., 

 infuzionet për ushqimin e të 

sëmurit, të cilat përmbajnë 

lëndë ushqyese, si: glukozë, 

fruktozë, etj., 

 infuzionet me të cilat arrihet 

efekti terapeutik, 

 tretësirat antikoaguluese. 

 

Përgatitja e perfuzioneve 

 

Është një proces, i cili kryhet në 

mënyrë të pandërprerë (të vazhdu-

eshme). Fillon duke e tretur lëndën 

vepruese në një tretës të përsh-

tatshëm,  jopirogjen. Tretësirës për 

infuzion, i shtohen të gjitha lëndët të 

cilat sigurojnë ngjashmëri me 

lëngun trupor, siç është izotonizimi, 

pH-i, etj. Pastaj tretësira filtrohet, 

ambalazhohet dhe sterilizohet me 

metodën e përshtatshme. Skema e 

procesit të prodhimit të perfuzio-

neve, është e njëjtë me atë të përga-

tesave për injeksion. 

 

Skema e ambienteve ku kryhet 

procesi i prodhimit, është si më po-

shtë: 

 dhoma e distilimit (ujit të 

distiluar), 

 dhoma për përgatitjen e 

përmbajtjes me lëndë mjekuese 

(tretësira, emulsion), 

 dhoma për pastrim (e murosur), 

 dhoma për mbushje, 

 dhoma për autoklavë. 

 

Përkujdesjet gjatë përgatitjes së 

infuzioneve 

Pergatiten në shishe 125, 250, 

300, 500, dhe 1000 ml prej qelqi 

neutral, të pangjyrë dhe të tejduk-

shëm ose prej materiali të përshtat-

shëm plastik. Gjatë përgatitjes së 

infuzioneve, duhet të kemi kujdes në 

përzgjedhjen e: 

 tretësit (aqua pro inectiones), 

 metodës së sterilizimit (me anë 

të metodës, e cila i përgjigjet 

përbërësve përkatës dhe që 

siguron sterilizim maksimal), 

 mënyrës së filtrimit. 

Më i përshtatshëm është 

sterilizimi në autoklavë. 

 

Ambalazhimi 

Kontenitoret e  infuzioneve, duhet të 

jenë të mbyllur mirë me mbyllës 

gome dhe kapak metalik, me etiketë 
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në të cilën  ndodhen të dhënat për 

lëndën mjekuese, sasinë, respekti-

visht përqëndrimin e substancës. 

 

 Etiketimi 

 

Infuzioneve, pas prodhimit, 

duhet t’u vihen etiketat me 

mbishkrimin e të dhënave për 

ambalazhin kontaktues, përmbajtjen 

e lëndëve mjekuese, sterilizimin, 

afatin e përdorimin, sasinë e 

vëllimit, etj. 

 

 

 

 

Rp.:   

Glucosi anhydrici.....50,0 

Acidi  

hydrochlorici 0.1 N...10 ml 

Aquae pro  

injectione ad..........1000 ml 

 

Përgatitja, duhet të bëhet në një 

mjedis sterildhomë aseptike. Së pari, 

hidhet acidi klorhidrik në ujë. 

Përzierja, ngrohet dhe duke u 

përzier tretet glukoza. Filtrohet. 

Mbyllet hermetikisht  në shishe qel-

qi dhe futet në autoklavë për t’u 

sterilizuar. Pas sterilizimit, etike-

tohet dhe i nënshtrohet kontrollit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64,70,7
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2.EMULSIONET 
(Emulsiones) 

 

Emulsionet (emulgeo, mulsi, mulsum), 

janë sisteme të  ndërtuara nga  dy faza 

të lëngshme, të papërzieshme midis 

tyre.  Njërën fazë e përbën uji, ndërsa 

fazën tjetër vaji. Njëra nga fazat, 

ndodhet e shpërndarë në tjetrën 

(dispergohet) në formë të pikëzave të 

imëta. Kjo fazë, quhet emulgendum, 

ndërsa faza në të cilën  është e 

shpërndarë emulgendumi, quhet men-

strum (vehiculum) ose faza e jashtme 

(e mbyllur), respektivisht mjet disper-

ziv (shpërndarës). 

Kanë përdorim të brendshëm dhe të 

jashtëm. Përdorimi i brendshëm, 

mundëson që lënda mjekuese e 

shpërndarë në formë të pikëzave të 

absorbohet lehtë në traktin digjestiv. 

Gjithashtu me anë të emulsioneve, 

maskohet era e padëshirueshme e 

shumë lëndëve mjekuese. 

Përdorimi jashtëm për lyerje, 

respektivisht për fërkim (pomadat, 

linimentet, kremërat, etj.), bazohet në 

aftësinë e emulsionit për të depërtuar 

në lëkurë. 

Teoria e krijimit të emulsioneve 

Emulsionet si sisteme heterogjene, 

paraqesin vështirësi teknologjike për 

përgatitjen e tyre. Në tretësirat 

homogjene, forcat tërheqëse të cilat 

veprojnë në molekula, ndodhen  në 

baraspeshë. Brenda tretësirës, nuk 

reziston kurrfarë trysnie, për arsye se 

në çdo molekulë, veprojnë nga të 

gjitha anët forca të njëjta. Mirëpo, në 

shtresën sipërfaqësore të tretësirës, 

kushtet ndryshojnë. Forcat tërheqëse, 

nuk janë të renditura simetrikisht dhe 

për këtë arsye kemi rritjen e trysnisë.  

Shkaktar i kësaj, është pozicioni i 

molekulave në shtresën sipërfaqësore. 

Për këtë arsye, shtresa sipërfaqësore e 

çdo lëngu, në varësi të lëndës me të 

cilën kufizohet, ndodhet gjithmonë në 

nje gjendje tensioni, të cilin e quajmë 

“Tension i kufirit sipërfaqësor”. 

Tensioni sipërfaqësor paraqitet si 

membranë elastike, e cila i bën 

rezistencë forcave të jashtme, dhe 

ushtron trysni nga jashtë-brenda mbi 

trëtësirën. 

Këtë tension, e ndeshim edhe në sasitë 

e vogla të tretësirave, të cilat  krijojnë 

pikat. Pikat, shkëputen nga kapilarët 

në  momentin kur fuqia e gravitacionit 

(pesha e pikës) bëhet më e madhe se 

tensioni sipërfaqësor i asaj pike. Nga 

ky shkak, lëngjet me tension të vogël 

sipërfaqësor (eteri, alkooli), japin më 

shumë pika  se sa sasia e vëllimit të 

njëjtë e lëngjeve tjera të cilat dallohen 

për tensionin sipërfaqësor të madh, siç 

është rasti me ujin. Po të mos ishte 

tensioni  sipërfaqësor, pikat nuk do të 

ishin formuar dhe lëngu kapilar do të 

kalonte në rrjedhje të hollë. Tensioni 

sipërfaqësor, nuk është gjithmonë i 

njëjtë. Ai ndryshon, në varësi të 

karakteristikave fiziko-kimike të 

materieve, me të cilat lëngu kufizohet. 

Mirëpo në kalueshmëri me lëngjet 

tjera, madhësia e fuqisë së tensionit 

sipërfaqësor të vajrave të ndryshme 

ndryshon, ne varësi të lëngut me cilin 

kufizohet vaji. 

Për të mposhtur forcën e  tensionit 

sipërfaqësor dhe  për të bërë të mundur 

shpërndarjen e njërës fazë në formë të 

pikëzave të imta, gjatë përgatitjes së 

emulsioneve, duhet të kryhet një punë 

e madhe mekanike. Sa më i  madh të 

jetë kufiri i tensionit sipërfaqësor, aq 
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më tepër punë mekanike bëhet. 

Kështu, p.sh., nëse përziejmë ujin dhe 

vajin me një tundje të fuqishme, 

arrijmë që vajin ta shpërndajmë në ujë 

në pika të imta. Mirëpo, pas një kohe, 

pikat fillojnë të bashkohen, si pasojë, 

sipërfaqja e kontaktit midis fazave  

fillon të zvogëlohet, me çka fillon 

edhe ndarja e fazave. 

Emulgatorët 

Për të ndikuar në tensionin sipërfa-

qësor dhe për të stabilizuar sistemin, 

duhet të përdoren mjete ndihmëse të 

cilat zvogëlojnë tensionin sipërfaqësor 

që ekziston në mes dy fazave. Zvogë-

limi i tensionit sipërfaqësor, në të 

njëjtën kohë mundëson edhe 

shpërndarjen e lehtë të pikëzave të 

njërës fazë në tjetrën. Në tensionin 

sipërfaqësor të tretësirave, shpeshherë 

ndikojnë edhe molekulat e tretura të 

lëndës.  Lëndët  të cilat ndikojnë 

shumë në tensionin sipërfaqësor (gati 

gjithmonë e ulin), quhen mjete 

kapilaraktive. Ndër këto lëndë 

numërojmë: alkoolet alifatike, acidet 

yndyrore dhe esteret e tyre., Në 

sistemet e lëngëta dyfazorre, lëndët 

kapilaroaktive absorbohen në 

sipërfaqen e fazës në të cilën janë të 

tretura dhe në këtë mënyrë zvogëlojnë 

kufirin e tensionit sipërfaqësor 

ndërmjet fazave. Këto lëndë, quhen 

emulgatorë ose emulgues. 

Nga kjo mund të konkludojmë se 

vetëm emulsionet, të cilat përbëhen 

nga dy faza të lëngëta dhe emulgatori i 

përzgjedhur, janë sisteme të 

qëndrueshme dhe quhen emulsione të 

vërteta.  

Emulgatori, përbëhet nga dy pjesë: 

 Pjesa hidrofile - me karakter 

polar, e cila lidhet me fazën ujore 

(grupet hidrofile janë shumë të 

hidratuara dhe lidhin ujin-

hidratim); 

 Pjesa hidrofobe - me karakter 

jopolar, e cila lidhet me fazën 

vajore (janë  shumë organofile dhe 

lidhin vajinsolvatim) 

 

Tipin e emulsionit, e përcakton faza në 

të cilën tretet emulgatori (paraqet 

fazën e jashtme). 

Llojet e emulsioneve 

Në varësi të fazës në të cilën tretet 

emulgatori, përcaktohet edhe tipi i 

emulsionit. P.sh., emulgatorët e 

tretshëm në ujë (në të cilët mbizotëron 

grupi hidrofil), japin emulsione të tipit 

V/U, ndërsa emulgatorët e tretur në 

vajra (mbizotëron grupi oleofile), 

krijojnë emulsione të tipit U/V. 

Ekzistojnë edhe emulsionet multitiple 

V/U/V dhe U/V/U. 

Në bazë të përbërjes, emulsionet 

ndahen edhe në: 

 Emulsione natyrore - emulsiones 

natyrales, të cilat përgatiten nga 

materiet bimore dhe në shumë 

raste për përgatitjen  e tyre nuk 

është i nevojshëm përdorimi i 

emulgatorit, siç është rasti me 

emulsio amygdalina. 

 Emulsione artificiale - emu-

lsiones artificiales (emulsi-onnes 

spuriae), të cilat ndeshen më 

shpesh në praktikën farmaceutike 

dhe  për përgatitjen e tyre 

gjithmonë është i nevojshëm 

përdorimi i emulgatorit. 

 Emulsionet e thata, të cilat 

përgatiten me përshkrime të veça-

nta dhe pas përgatitjes thahen që 

të humbasin ujin. Këto preparate, 
kur përzihen me ujë, japin përsëri 

emulsione. 
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Në bazë të madhësisë së pikave, kemi 

edhe: 

 Makroemulsione – emërtohen 

vetëm si emulsione, madhësia e 

pikave varion nga 1 deri 20 µm 

dhe kanë pamje qumështore,  

 Mikroemulsione - kanë madhësi 

më të vogël të pikëzave nga 0,1-

0,5 dhe janë gjithmonë transp-

arente, shpeshherë edhe të 

kthjellëta. 

Në farmaci, kanë përdorim të gjerë. 

 

Qëndrueshmëria e emulsioneve 

Për qëndrueshmërinë e emulsioneve 

luajnë rol të rëndësishëm: 

 Emulgatorët, 

 Stabilizuesit (emulgatorët njomës: 

goma arabike, tragakanta, pektina, 

metil-esterceluloza), 

 Veshtullia, 

 Shpërndarja sa më e imët e 

pikave, 

 pH-i, 

 Homogjenizimi.  

 

Përgatitja 

Në barnatore emulsionet përgatiten në 

havan, me anë të dorezës. Për këtë 

arsye, havani duhet të jetë me madhësi 

të mjaftueshme (së paku tri herë më i 

madh se vëllimi i emulsionit), ndërsa 

doreza me kokë të gjerë. 

Aparatura (përzierëset), të cilat 

ekzistojnë për përgatitjen e emulsi-

oneve në sasi të vogla (receptuale), 

fatkeqësisht mund të përdoren vetëm  

për përgatitjen e emulsioneve me 

emulgatorë të lëngshëm. P.sh., me ta 

nuk mund të përgatiten emulsionet me 

gomë arabike të pulverizuar. 

Te përgatitja  e emulsioneve të  lëng-

shme, zakonisht së pari përgatitet e 

ashtuquajtura “Emulsion primar”-

emulsum. Ajo përgatitet nga tri pjesë 

themelore: 

a. Nga sasia e përgjithshme e 

emulgendumit, 

b. Emulgatori, 

c. Një pjesë e menstrumit. 
 

Pjesa e tjetër e menstrumit, i jepet 

pjesë-pjesë duke e përzier, atëherë kur 

emulsioni primar është përgatitur në 

mënyrë të suksesshme. 

Nga kjo kuptojmë se për përgatitjen e 

një emulsioni të mirë, është me rëndësi 

të madhe: 

 Zgjedhja e emulgatorit të 

përshtatshëm. 

 Saktësia e sasive të përziera (shiko 

a,b,c). 

 Në zgjedhjen e emulgatorit, duhet 

të kemi parasysh emulgendumin 

dhe nëse emulsioni është për 

përdorim të jashtëm apo të 

brendshëm.  

 Që të jetë një emulsion i përgatitur 

mirë, duhet që të ketë pamje 

qumështore, të mos ketë ndarje të 

qartë të fazave në një afat prej disa 

ditësh dhe që fazat me tundje të 

lehtë të përzihen përsëri. 

Para se të fillohet përgatitja e 

emulsioneve, emulgatori i shtohet 

(tretet) njërës fazë. 

 

 Në disa raste mund të shtohet pas 

bashkimit të fazave , si p.sh. te Calci 

hidroxydi linimentum, kur nga acidet e 

lira yndyrore të vajit të lanolinës dhe 

joneve të kalciumit, krijohet sapuni. 
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Metodat e përgatitjes së 

emulsioneve 

Ekzistojnë disa metoda të përgatitjes 

së emulsioneve. 

 

I. Metoda e tretjes (angleze)-

emulgatori tretet në fazën e tretshme 

(fazën e jashtme) dhe i shtohet pjesë-

pjesë  faza e brendshme. 

II. Metoda e pezullimit (kontinentale) 

- emulgatori pezullohet në fazën ku 

nuk është i tretshëm (fazën e 

brendshme) dhe kësaj i shtohet pak 

fazë të jashtme, deri sa të përgatitet 

emulsioni primar (dëgjohen kërcitjet 

karakteristike). Pastaj pjesë-pjesë, i 

shtohet faza e jashtme. Me këtë 

metodë, më së tepërmi përgatiten 

emulsionet e tipit V/U, me përdorimin 

e gomës arabike dhe tragakantës. 

 

Veprimi emulgues 

Para çdo emulgimi, duhet të kemi 

parasysh kohën dhe shpejtësinë 

optimale të përzierjes. Në fillim të 

përzierjes zvogëlohet mjaft madhësia  

e pikëzave të fazës së disperguar. Pas 

1-5 minuta, arrihet vlera kufitare. Me 

përzierjen më shumë se 5 minuta, nuk 

shihen ndryshime të mëdha në 

përmirësimin e cilësisë së emulsionit. 

Shpejtësia e përzierjes, nuk duhet të 

jetë  shumë e madhe,  në mënyrë që të 

ruhet shtresa emulguese e krijuar. 

Shkaqet të cilët sjellin te mossuksesi i 

përgatitjes së një emulsioni, mund të 

jenë të ndryshëm si: 

 Raporti i përzierjeve të lëndëve të 

emulsionit primarë nuk është mirë 
i llogaritur (matur); 

 Kur përdoret havani shumë i madh 

apo i  vogël; 

 Kur dorëza e ka kokën shumë të 

ngushtë (të vogël); 

 Kur vaji matet në enë të lagështa 

me ujë ose kur uji matet me enë te 

të cilat vaji nuk është i pastruar; 

 Kur përdoret emulgatori me cilësi 

të ulët, me afat të skaduar, etj. 

(goma arabike e vjetruar e cila 

tregon reaksion acidik, etj.). 

Në ambalazhet e emulsioneve,   

gjithmonë duhet të vihet etiketa   me 

mbishkrimin: “Para përdorimit, duhet 

të tundet”. 

Nëse në recetë, nuk është i shënuar 

lloji dhe sasia e lëndëve ndihmëse dhe 

nëse nuk bëhet fjalë për emulsion 

oficinal, famacisti, duke marrë 

parasysh karakteristikat fiziko-kimike 

të substancave nga të cilat duhet të 

përgatitet emulsioni, duhet të zgjedhë 

vetë lëndët ndihmëse dhe sasinë e tyre, 

si dhe metodën e punës. Detyra e tij, 

është që të gjitha lëndët  me të cilat 

shërbehet, si edhe sasitë e tyre me të 

dhënat, duhet t’i përshkruajë në recetë, 

në mënyrë që në rast të përsëritjes së 

recetës të përgatisë preparatin 

plotësisht të njëjtë. 

 

Kontrolli i emulsioneve 

 Tipi i emulsionit kontrollohet: 

 Me ujë dhe letërfiltruese. 

 Ngjyrimin e emulsioneve me 

ngjyra të tretshme në vaj ose ujë. 

 Matjen e përçueshmërisë 

elektrike. 

 Reaksionin me letër filtër të lagur 

me tretësirë 20 %  

klorurkobalti(II). 

Qëndrueshmërinë e emulsionit, e kon-

trollojmë me metodën e vjetërimit të 

përshpejtuar, e cila bazohet në ndikim-

in e temperaturës. Matet koha e ndar-

jes së pjesës së caktuar volumetrike të 
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fazës ujore. Stabiliteti, mund të matet 

edhe me përcaktimin e shkallës së 

ndarjes së fazës së brendshme dhe të 

jashtme, me anë të centrifugimit. 

Shkalla e shpërndarjes, paraqet  diam-

etrin e mesëm të pikave të disperguara. 

Raporti midis sipërfaqes dhe vëllimit, 

gjendet me mikroskop; parametri i 

parë edhe me ndihmën e mikrometrit, 

ndërsa tjetri me ndihmën e hemocito-

metrit. 

Rp.:    

 

Olei Ricini.........................40,0 

Sirupi simplicis.................10,0 

Olei Menthae  

piperitae  gtts......................IV 

Aquae destilatae   ad ....100,0 

M.f.emulsio 

D.S. Nga 3-4 lugë menjëherë 

 

Së pari përgatitet emulsioni primar: 

 
Olei Ricini..........................40,0 

Olei Menthae  

piperitae  gtts.......................IV 

Gummi arabici..................10,0 

Aquae destilatae     ad......20,0 

 

Vaj i ricinit, përzihet mirë me gomën 

(homogjenizohet), dhe pastaj menjë-

herë i shtohet 20 g ujë. Përzihet mirë 

deri sa të homogjenizohet dhe pastaj i 

shtohet sasia e mbetur e ujit dhe 

shurupit të thjeshtë. 

 

Rp.:  

Olei Amygdalae.......................8,0 

Balsami peruviani 

Acidi borici           aa......2,0 

Aquae rosae      ad......100,0 

M.f. emulsio 

D.S. Për lyerjen e lythave  

 

8 g vaj bajame, 2 g balsam perunik 

dhe 10 g gomë arabike, përzihen  në 

havan në masë homogjene. Pastaj 

menjëherë i shtohet 10 g ujë trëndafili 

dhe vazhdohet të përzihet, deri sa të 

fillojë kërcitja tipike. Emulsioni, 

hidhet në shishen e taruar, kurse 

havani shpëlahet me pak tretësirë të 

acidit borik në 70 g ujë trëndafili. Deri 

sa të arrihet masa e emulsionit 100,0. 

Rp.: 

Benzylii benzoatis.............24,0 

Natrii lauryl-sulfurici....... 2,0 

Bentoniti.............................4,0 

Aquae destilatae ad.......100,0 

 

Së pari, në një enë të gjerë  me 60 ccm 

ujë të nxehtë, shpërndahet Bentoniti 

dhe lihet disa orë të bymehet. Pastaj 

përzihet mirë, deri sa të përftohet masa 

homogjene. Në enë të veçantë, përzi-

het  mirë benzil benzoati  me lauril 

sulfatin e natriumit dhe i hidhet duke u 

përzier masës së bentonitit, të përgati-

tur më parë. Masa homogjenizohet dhe 

duke përzier, i shtohet uji deri në 

peshën 100 g. 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64,70,75 
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3. PEZULLITË 

     (Suspensiones) 

 

Pezullitë, janë sisteme të shpërndara 

heterogjene, ku fazën e shpërndarë e 

përbën lënda e ngurtë, e cila është e 

patretshme ose shumë pak e tretshme 

në fazën e lëngët. 

Madhësia e grimcave të fazës së 

ngurtë varion nga 1-100 mikrometra, 

ndërsa përqindja e fazës së ngurtë, në 

varësi të qëllimit të përdorimit, varion 

nga 0,5-40%. Fazën e lëngët, zako-

nisht e përbën uji,  ndonjëherë edhe 

vajrat bimore. 

Kanë përdorim të brendshëm (oral dhe 

parenteral) dhe të jashtëm (përgatesa 

dermatologjike, për sy), si dhe forma 

ku përqindja e fazës së lëngët është e 

vogël (si pomadat-pezulli, pastat, 

supozitoret).  

Pezullitë, mundësojnë shfrytëzimin e 

lëndëve të patretshme, korrigjimin e 

shijes dhe aromës se përgatesave, 

shfrytëzimin e substancave jostabile 

(pezullitë e thata), etj. E metë e tyre 

është se kanë stabilitet të vogël, 

dozimi nuk është aq i sigurtë dhe 

ambalazhimi është  jopraktik (janë 

voluminoze). 

 

Stabiliteti i pezullisë 

Pezullitë si forma disperse, kryesisht 

janë përgatesa jostabile. Kjo nën-

kupton, se për përgatitjen e tyre, 

duhet përmirësuar shumë dukuri, të 

cilat ndikojnë në qëndrueshmëri, si: 

 Të evitohet precipitimi i 

grimcave të ngurta 

(sedimentimi). 

 Të pengohet dalja e grimcave 

në sipërfaqe (flotimi). 

 Të pengohet bashkimi i 

grimcave (flokulimi). 

 

Parametrat me rëndësi që ndikojnë 

në shpejtësinë e sedimentimit, janë: 

madhësia e grimcave (grimcat e 

mëdha precipitojnë shpejt, kurse të 

voglat aglomerojnë), dendësia e 

fazave (sa më e afërt) dhe veshtullia 

(duhet të kemi kujdes që të 

adminstrohen lehtë - të kalojnë 

majën e gjilpërës). 

Kjo shihet edhe nëpërmjet ligjit 

të Stoksit: 






9

g)dd(r2
V 21

2

 

 

v - shpejtësia e sedimentimit,  

r - rrezja e grimcave,  

d1 - dendësia e fazës së ngurtë, 

d2 - dendësia e fazës së lëngët, 

g – nxitimi i rënies së lirë-

gravitacioni,  

η –veshtullia e fazës së lëngët . 

 

Nga formula, shihet se  

shpejtësia e sedimentimit  është në 

varësi të  madhësisë së grimcave, 

ndryshimit në dendësinë e fazës së 

ngurtë dhe  fazës së lëngët,  ndërsa 

është në përpjestim të zhdrejtë  me 

veshtullinë e fazës së jashtme.  
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Lëndët njomëse dhe peptizuesit 

Me shtimin e lëndëve njomëse 

(tensiovepruesit me vlera të HLB 

nga 7-9), zvogëlohet tensioni 

sipërfaqësor  ndërmjet fazave, dhe 

mundësohet lagia e tyre. Më së 

shpeshti përdoren tensiovepruesit 

jojonike (Span, Tween). Mund të 

përdoret edhe bentoniti (Veegumi), 

acidi silicilik (Aerosil) të cilët në ujë 

bymehen, duke krijuar xhel tikso-

trop. 

Stabilizimi i pezullive  me jone 

adsorbuese në sipërfaqen e grimcave 

të suspenduara, quhet peptizim. 

Peptizuesit, janë kripëra të tretshme 

në ujë, si: tartrat kaliumi, oksalat- 

natriumi, citrat kalciumi, xhelatet 

dhe karbonatet alkale, si dhe 

elektrolitë të  tjerë të dobët. 

Stabilizimi, arrihet me shtimin e 

sasive të vogla të këtyre lëndëve, 

sepse në sasi të mëdha shkaktojnë 

flokulimin.  

 

Sedimentimi 

Sedimenti i pezullive, krijohet në dy 

mënyra: 

a) Nëse gjatë kohës së sedimentimit, 

së pari fundërrojnë grimcat e mëdha 

dhe pastaj grimcat e vogla, fitohet 

sediment i trashë i cili ripezullohet 

me vështirësi. Zakonisht ky feno-

men ndodh në pezullitë e deflo-

kuluara, dhe identifikohet për arsye 

se lëngu mbi fundërrinë mbetet i 

turbullt për një kohë të gjatë.  

b) si pasojë e aglomerimit, grimcat  

formojnë të ashtuquajturit flokë. 

Lëngu mbi fundërrinë është i 

kthjellët, sepse pezullitë flokuluese 

sedimentojnë shpejt, duke krijuar një 

sediment të lehtë, i cili me një 

shkundje-tundje mund të ripezullo-

het. 

Sediment të ripezullueshëm me 

vështirësi, krijojnë ato pezulli në të 

cilat përdoren lëndë stabilizuese 

makromolekulare, siç është goma 

arabike (krijon fundërrinë ngjitëse-

elastike) dhe pezullitë në të cilat faza 

e shpërndarë është e përbërë nga 

lëndë që janë pak të tretshme.  

 

Përgatitja e pezullive 

Për përgatitjen e pezullive veprohet 

sipas këtij rregulli: 

Së pari lënda e ngurtë 

pluhurizohet, deri në shkallë të 

caktuar grimcimi (nëse kërkohet 

edhe sitet në sita të caktuara) dhe 

duke përzier së pari me një sasi të 

vogël të lëndës pezulluese, deri sa të 

krijohet masa homogjene, e cila 

dallohet nga kërcitja karakteristike. 

Pastaj, duke përzier vazhdimisht, i 

shtohet faza e lëngët deri në sasinë e 

dëshiruar dhe homogjenizohet. E 

homogjenizuar, hidhet në shishen e 

taruar dhe duke shpëlarë havanin 

plotësohet shishja deri në sasinë e 

përshkruar. Ambalazhit i vihet 

etiketa me të dhënat përcjellëse dhe 

vërejtjen: “Para përdorimit, të 

tundet”. 

Nëse në formulimin e përgatesës 

ndodhet më shumë se një lëndë 

pezulluese, atëherë, në fillim, lënda e 

pluhurizuar përzihet me lëndën 

pezulluese që është më veshtullore 

ose që bën më mire njomjen e 

grimcave. 
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Njomja e grimcave të ngurta 

Njomja e grimcave, varet nga 

karakteristikat kimike të lëndës së 

grimcuar. Kështu për shembull 

pluhurat hidrofil, respektivisht 

bashkëdyzimet të cilat përmbajnë 

thartira, siç është oksidi i zinkut, 

sulfati i bariumit, karbonati i 

kalciumit, janë lëndë me njomje të 

mirë (θ<90). Përreth grimcave krijo-

het një mbështjellës solvatues 

molekular i tretësit, i cili në mënyrë 

mekanike pengon krijimin e 

agregateve dhe që siguron një 

dispersion të mirë. Pluhurat hidro-

fob, respektivisht, bashkëdyzimet të 

cilat nuk përmbajnë thartirë, siç 

është sulfuri, sulfidet, shumë substa-

nca organike lipofile, tregojnë 

afrimitet më të madh për ajrin sesa 

për ujin, për arsye se këndin e 

njomjes e kanë θ>90. Ato, krijojnë 

grupime të grimcave me pjesë të 

ajrit, me çka zvogëlohet dendësia-

trashësia dhe kemi flotim. Këto 

probleme, zgjidhen me shtimin e 

lëndëve për njomje dhe peptizuesve. 

Kur këndi është θ=0, lëngu 

shpërndahet plotësisht në sipërfaqen 

e grimcës së ngurtë.  

Kur këndi është θ<90, njomja 

konsiderohet e mirë. 

Kur këndi është θ=90, njomja është e 

pjesshme. 

Kur këndi është θ>90, njomja është e 

pamjaftueshme. 

Kur këndi është 180, nuk ka kurrfarë 

njomje.  

  

Veprimi pezullues 

Për të arritur pezullimin, duhet të 

jepet (harxhohet)  patjetër energji. 

Në varësi të përbërjes së formulimit, 

vendoset se cili nga mjetet (makinat) 

për pezullim do të përdoret. Nqs 

masa e cila do të pezullohet është 

shumë veshtullore-viskoze dhe (ose) 

prania e lëndës pluhur është e 

madhe, duhet të përdoren makina me 

shpejtësi të vogël. Nqs sasitë janë të 

vogla, pezullimi kryhet në havan me 

dorezë. Në formulimet me veshtulli 

të ulët dhe me pjesëmarrje të lëndës 

pluhur në sasi të vogla, aplikohen 

përzierësit me shpejtësi të madhe. 

 

Kontrolli 

Në pezulli, me anë të mikroskopit, 

kontrollohet madhësia e grimcave. 

Përcaktimi i madhësisë së grimcave 

të pezulluara, bëhet me anë të 

pipetës së Andersenit, ndërsa 

numërimi i tyre bëhet me ndihmën e 

numëruesit Coulter (Coulter 

Counter). 

Për qëndrueshmërinë e 

pezullisë, kryhen analizat e 

sedimentimit (matja e kohës dhe 

gjysmë kohës së sedimentimit). Për 

kontrollin e rishpërndarjes së 

pezullisë,  veprohet duke rrotulluar 

90º pezullinë e sedimentuar  (matet 

koha e rrotullimeve ose numri i 

rrotullimeve të nevojshme për 

ripezullimin e plotë).  

 

Shembuj: 

Rp.: 

Zinci oxydi(0.15)........25,0 

Talci veneti (0.15)......25,0 

Glyceroli ....................25,0 

Aquae purificatae......25,0 
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M.f. suspensio 

D.S. Për përdorim të jashtëm 

(“Para përdorimit, duhet të 

tundet”). 

Peshohen zinku dhe talku, 

grimcohen mirë, siten (0.15) dhe 

përzihen në havan, u shtohet 

gliceroli duke i përzier deri sa të 

marrë formën e pastës (dëgjohen 

kërcitje karakteristike), dhe më pas 

pjesë-pjesë i shtohet uji duke e 

përzier vazhdimisht. Masa e homo-

gjenizuar, hidhet në shishen e taruar 

dhe duke shpëlarë havanin, plotë-

sohet deri në sasinë e përshkruar.  

 

Rp.: 

Zinci oxydi     

Amylii aa.............  5,0 

Glicerini 

Aquae destilatae  aa..50,0 

M.f. suspensio 

D.S. Për përdorim të jashtëm 

(“Para përdorimit, duhet të 

tundet”). 

 

Triturojmë veç e veç oksidin e 

zinkut dhe amidonin, i përziejmë 

mirë, i triturojmë në fillim me një 

pjesë të glicerinës (7-8 g), më pas  i 

përziejmë me pjesën tjetër të 

glicerinës. Gjithë këtë përzierje, e 

hedhim nga havani në shishe të 

taruar. Havanin e shpëlajmë në 

mënyrë që të plotësojmë shishen deri 

në sasinë e përshkruar.  

Ambalazhit, i vendosim etiketën 

me të dhënat përcjellëse dhe 

vërejtjen: “Para përdorimit, të 

tundet”. 

 

Rp 

Zinci oxydi    (0.15) 

Talci veneti   (0.15) 

Glyceroli      aa....................8,0 

Aquae purificatae   ad......50,0 

M.f. suspensio 

D.S. Për përdorim të jashtëm 

(“Para përdorimit, duhet të 

tundet”). 

 

Peshohen zinku dhe talku, 

grimcohen mirë, sitohen (0.15) dhe 

përzihen në havan, u shtohet 

gliceroli duke i përzier deri sa të 

marrë konsistencën e pastës, dhe më 

pas pjesë - pjesë i shtohet uji duke e 

përzier vazhdimisht. Gjithë këtë 

përzierje, e hedhim nga havani në 

shishe të taruar. Havanin e 

shpëlajmë, në mënyrë që të 

plotësojmë shishen deri në sasinë e 

përshkruar.   

Ambalazhit, i vendosim etiketën 

me të dhënat përcjellëse dhe 

vërejtjen: “Para përdorimit, të 

tundet”. Ky preparat, edhe pse nga 

shkalla e dispersionit të substancës 

mjekuese është pezulli, në bazë të 

disa farmakopeve mund të quhet 

edhe locion. 

 

 

L1,2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64,70,75 
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4. MIKSTURAT 

(Miksturae) 

Miksturat, janë tretësira ujore të cilat 

përmbajnë një ose më shumë 

substanca të tretura, të suspenduara 

ose të disperguara dhe që kanë 

përdorim të brendshëm. Më parë 

janë klasifikuar si forma të veçanta, 

ndërsa sot janë të përfshira në format 

pezulli. Substancat e patretshme nuk 

duhet të japin forma të trasha. Përveç 

lëndës mjekuese, përmbajnë edhe 

lëndë për korrigjimin e shijes, erës 

dhe ngjyrës. Nëse miksturat për-

mbajnë substanca të patretshme, të 

cilat krijojnë fundërrinë, quhen 

Mixturae agitandae. Fundërrinat e 

tilla, me tundje, duhet të shpër-

ndahen lehtë dhe të shpërndara të 

qëndrojnë së paku 3 minuta. 

Miksturat tretësirë, përgatiten  në 

këtë mënyrë: peshohet lënda 

mjekuese e tretshme lehtë dhe hidhet 

në shishen e taruar, pastaj peshohet 

tretësi i ftohtë ose i ngrohtë, 

varësisht se ku është e tretshme lehtë 

lënda mjekuese, përzihet dhe kësaj i 

shtohen tretësit e tjerë. 

Nëse në përbërje të miksturës, 

ndodhen lëndë pak ose aspak të 

tretshme, atëherë veprohet kësisoj: 

së pari lëndët e tretshme treten me 

pak tretës. Lëndët, pak ose aspak të 

tretshme, hidhen në një havan dhe 

me anë të dorezës pluhurizohen imët 

dhe kësaj i shtohet një sasi e vogël e 

tretësit duke e përzier. Masa hidhet 

në shishen e taruar dhe duke e 

shpëlarë havanin, plotësohet deri në 

masën e dëshiruar. 

Kur përgatitim mikstura, duhet të 

kemi kujdes në ndryshimet e 

mundshme (bashkëveprimet), si dhe 

në përdorimin e lëndëve me veprim 

të fortë. 

Shpeshherë, gjatë përgatitjes së 

miksturave krijohet fundërrinë. Kur  

nuk mund të evitojmë fundërrinën, 

atëherë tentojmë që ajo të jetë me 

grimca sa më të imëta dhe që të 

mund të shpërndahet lehtë me 

tundje. Për të arritur një gjë të tillë, 

sipas rregullit, duhet të veprohet 

kështu: çdo lëndë  tretet veç e veç 

dhe pastaj përzihen. 

Miksturat, të cilat janë të turbullta, 

por që kërkohet të jenë të kthjellëta, 

sipas rregullit, duhet të filtrohen. Ato 

që janë të turbullta dhe që përmbajnë 

lëndë të patretshme, nuk duhet t’i 

filtrojmë. 

Ekzistojnë edhe “Mixturae 

agitandae”, të cilat në farmaci janë 

të njohura me emrin- pezulli. Kjo 

lloj miksture, me kalimin e kohës 

sedimenton, kështu që duhet tundur 

patjetër para përdorimit. Lëndët 

pluhur, duhet të jenë patjetër të 

pluhurizuara imët dhe të situra. Në 

mënyrë që grimcat të përzihen sa më 

mirë dhe  sedimentimi të jetë sa më i 

ngadalshëm, fillimisht, lëndët 

pluhurore duhen njomur me tretësirë 

të gomës arabike, tragakantës, ose 

lëndë tjera pezulluese. Nëse nuk 

lejohen lëndët ndihmëse, fillimisht 

lënda e patretur duhet të njomet me 

pak tretës. Nëse në përbërje, merr 

pjesë shurupi, atëherë ai luan rolin e 
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pezulluesit. Për të rritur veshtullinë e 

miksturës mund të shtojmë glicerol. 

Në asnjë mënyrë nuk duhet të 

hedhim pluhurin e patretshëm në 

tretësin- menstrum. 

Miksturat përdoren dhe në mjekësinë 

interne, por përdorim më të gjerë 

kanë në dermatologji dhe njihen me 

emrin: “Pudrat e lëngëta”. Pudrat e 

lëngëta në lëkurë, aplikohen me anë 

të një shpatulle në të cilën është e 

vendosur gaza. Gjatë përsëritjes së 

lyerjes, nuk ka nevojë që të pastrohet 

vendi, por vihet mbi të. Këshillohet 

që pudrat e lëngëta të ambalazhohen 

në shishe me grykë të gjerë. 

Ambalazhohen në recipientë (në 

shishe me grykë të gjerë) të mbyllur 

mirë, me etiketë në të cilën shënohet 

përmbajtja, ruajtja dhe vërejtja: 

“Para përdorimit, duhet të tunden”. 

Ruhen në temperaturën e dhomës, të 

mbrojtura nga drita. 

 Shembuj 

Rp.: 

Extracti Belladonnae 

Papaverini muriatici aa....0,20 

Aquae Amygdalari  

Amarae.............................10,0 

M.f. mixtura 

 

Papaverina tretet në 10 g ujë të 

bajameve të hidhëta, e pastaj me një 

pjesë të vogël të kësaj tretësire në 

havan, përzihet ekstrakti i 

Belladonës. Përzierja hidhet në 

shishe 10 g. Havanin e shpëlajmë në 

mënyrë që të plotësojmë sasinë deri 

në masën e përshkruar. Ambalazhit i 

vendosim etiketën me të dhëna 

përcjellëse dhe vërejtjen: “Para 

përdorimit, të tundet”. 

Rp.:  

Pepsini ..............................10,0 

Acidi hydrochlorici  

concentrati..........................5,0 

Aquae destilatae   ad......200,0 

 

Pepsina nuk duhet të bjerë në 

kontakt të drejtpërdrejt me thartirën, 

sepse tretësira acide e fortë shkakton 

fermentimin e pepsinës. 

Kështu që së pari pepsina tretet në 

ujë dhe pastaj i shtohet thartira 

hidroklorike. 

 

Rp.: 

Sulfuri praecipitati 

Hydragyri  

sulfurati rubri      aa...........3,0 

Aquae destilatae       ad..100,0 

M.f.mixtura agitanda 

 

Sulfuri dhe sulfidi i zhivës, në 

sasi të njëjtë, përzihen me glicerinë 

në mënyrë që të përftohet masa 

homogjene e trashë. Pastaj shkallë-

shkallë shtohet uji dhe pastaj duke 

pastruar havanin plotësohet deri në 

peshën 100 g. Ambalazhit i vendoset 

etiketa me të dhëna përcjellëse dhe 

vërejtjen: “Para përdorimit, të 

tundet”. 

 

 

 

L1,2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,61,64, 
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5. MUCILAGJET 

                                                 (Mucilagines) 
 

Mucilagjet, janë koloide hidrofile, të 

cilat në ujë ose treten dhe formojnë 

tretësira koloidale veshtullore (modifi-

kime të tretësirave me përqendrim nga 

0,5-2 %), ose nuk treten, por bymehen 

(modifikime xheli me përqendrim deri 

5%). Duke pasur parasysh se 

mucilagjet dhe gomat nuk përthithen 

në organizëm, veprimi terapeutik i tyre 

bazohet në aftësitë e tyre fizike. Ato 

mbulojnë mukozën e fytit, lukthit dhe 

zorrëve. Në këtë mënyrë, i mbrojnë 

nga ngacmimet ose zvogëlojnë kalljet 

(inflamacionet) e mukozave të sëmura. 

Shpeshherë u shtohen klizmave, për të 

parandaluar ngacmimet ose për të 

lehtësuar zbrazjen e zorrëve. Mucila-

gjet zvogëlojnë ndjeshmërinë e erës. 

Për këtë arsye, përdoren edhe si 

korrigjues, sidomos për shijet e idhëta, 

lëndët acidike, etj. 

 Gjithashtu, në përgatitjen e mikstura-

ve, të cilat përmbajnë lëndë të patret-

shme (pluhura), shtohen mucilagje për 

të  pezulluar grimcat, në mënyrë që t’i 

mbajnë sa më gjatë të shpërndara në 

fazën e lëngët. 

 

 Mucilagjet më të përdorura janë: 

 Goma arabike      29 %, 

 Tragakanta           2,5 %, 

 Karboksimetilceluloza 1,8%, 

 Alkooli  

        polivinilik  nga 5,5-10,5 %, 

 

 

 

Përgatitja e mucilagjave 

Në përgatitjen e mucilagjeve, filli-

misht  bëhet grimcimi-pluhurizimi, pa-

staj njomja, bymimi (në varësi të 

karakterit të substancës mund të 

ngrohet), dhe tretja, duke përzier deri 

në përftimin e masës homogjene. 

 

 

Rp.:  

Albumini tanini..................5,0 

Mucilaginis salep............200,0 

Tincturae opii         gtts......X 

Sacharini solubilis..............0,1 

 

 

Së pari,  përgatitet mucilagja nga 

salepi (Mucilago salep). Në havan 

hidhen 0,1g sakarinë dhe 5 g tanat 

albumine dhe  përzihen, ndërsa 

përzierjes homogjene, duke përzier 

vazhdimisht,  i shtohet mucilagje e 

salepit e përgatitur më parë. Masa 

përzihet, deri sa të përftohet një masë 

e trashë homogjene. Duke vazhduar 

hollimin, masa e përgatitur hidhet  në 

shishe të taruar dhe me shpëlarje të 

havanit, masa plotësohet deri në sasinë 

e dëshiruar. 
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Rp.: 

Benzonaphtoli................... 1,0 

Mixturae gumosae...........80,0 

Sirupi Opii diluti      ad..100,0 

 

Mixturae gumosae, është përgatesë e 

cila përgatitet extempore nga 20 g 

mucilagje e gomës arabike, 10 g të 

shurupit të thjeshtë dhe 70 g ujë. Kjo 

recetë, punohet në këtë mënyrë: së pari 

në havan merret 1 g benzonaftol dhe 

ngjeshet mirë me 16 g mucilagje nga 

goma arabike (nga 80 g të mixturës të 

gomës). Përzierjes, e cila duhet të jetë 

homogjene, i shtohet pak ujë (nga 56 

g, që duhet të merret nga mikstura e 

gomës e përshkruar), në mënyrë që 

mikstura të bëhet  e lëngshme dhe  që 

të hidhet lehtë në ambalazh. Shishja e 

taruar bosh peshohet, dhe kësaj peshe i 

shtohet 73 g (1+16+56). Shishja e 

taruar mbushet me ujin, me të cilin 

është shpëlarë havani, deri në peshën e 

llogaritur. Pastaj, i shtohet 8 g 

shurup(nga mikstura gumore) dhe 

përfundimisht 19 g shurup të zbutur të 

opiumit. Në këtë rast, tretësira e 

gomës, duhet të shërbejë edhe si 

korrigjues, edhe si mjet për pezullimin 

e grimcave të benzonaftolit për t’i 

mbajtur ato në pezulli homogjene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,29,40,41,59,61,64, 
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IV. FORMAT GJYSMË TË NGURTA TË 

BARNAVE 

 1. POMADAT MJEKUESE 

(Unguenta) 
 

 

Pomadat mjekuese janë forma gjys-

më të ngurta të barnave, të cilat 

aplikohen në lëkurën e shëndoshë, të 

dëmtuar, të sëmurë dhe në mukozë. 

Këto forma kanë karakteristikat e 

xheleve plastike, sepse nën ndikimin 

mekanik dhe termik ndryshojnë 

formën e tyre. 

 

Nga aspekti terapeutik, dallojmë: 

 Pomadat mbuluese (mënjanojnë 

depërtimin e rrezeve UV, agjen-

tëve të ndryshëm kimikë, etj.), 

 Pomadat depërtuese (depërtojnë 

vetëm në shtresat e jashtme të 

lëkurës), 

 Pomadat që përthithen (depërto-

jnë në të gjitha shtresat e lëkurës, 

si p.sh. pomadat antireuma-

tizmale). 

Faktorë me rëndësi për përgatitjen e 

pomadave, janë bazat-eksipientët. 

Një pomadë mjekuese e përgatitur 

mirë, duhet të plotësojë këto kushte:  

 gjatë aplikimit nuk duhet të 

acarojë vendin e përdorimit, 

 duhet të jetë e qëndrueshme, 

 duhet të ketë afinitet të madh për 

lëkurën dhe mukozën,  

 bazat e pomadave mjekuese duh-

et të jenë inaktive kimikisht dhe 

fiziologjikisht, 

 bazat e pomadave mjekuese nuk 

duhet të jenë te papajtueshme me 

substancën mjekuese (shëruese), 

 pomadat mjekuese është e dëshi-

rueshme të jenë neutrale (pH 

prej 5-7), 

 duhet të lëshojnë lehtë substan-

cën  mjekuese, etj.. 

 

Bazat e pomadave ose 

eksipientet 

Bazat ose eksipientët të cilët marrin 

pjesë në përgatitjen e pomadave, 

duhet të plotësojnë disa kerkesa, si: 

të përmbajnë pak përbërës, të lidhin 

ujin, të kenë konsistencë të përshtat-

shme, të shpërndahen lehtë, të 

lëshojnë lëndën mjekuese, etj. 

Nga kjo kuptojmë se  funksioni krye-

sor i një baze është bartja dhe holli-

mi i lëndës mjekuese. 

 

Bazat e pomadave mjekuese  duhet : 

 Të përmbajnë pak përbërës, në 

mënyrë që të shpëlahen lehtë nga 

vendi i përdorimit.  

 Të lidhin ujin. 

 Të kenë afërsi për lëkurën.  

 Të kenë konsistencë të përshtat-

shme.  
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 Të shpërndahen lehtë, dhe të 

lyhen në një shtresë të hollë e 

cila mbulon lëkurën. 

 Pika e shkrirjes të jetë rreth 40 

ºC, etj.  

 Në aspektin kimik dhe mikrobio-

logjik të jenë të qëndrueshme, 

etj. 

Kërkesa kryesore e bazave të poma-

dave është që të çlirojnë gradualisht 

substancat mjekuese, në mënyrë  që 

ato të arrijnë efektin terapeutik të 

dëshiruar.  

Përbërja e bazës duhet t’i përshtatet 

lëkurës. Kjo do të thotë: 

 përbërjes së saj (lëkurës së 

shëndoshë, të dëmtuar ose të 

sëmurë), 

 tipit të lëkurës (lëkura e 

yndyrshme, e thatë),  

 natyrës sipërfaqësore të lëkurës 

(me qime, mukozë),  

 shkallës së sëmundjes (proces 

akut ose kronik). 

 

Bazat të cilat përdoren për 

përgatitjen e pomadave mjekuese, 

klasifikohen në tri grupe:  

 

I.       Bazat pa ujë (yndyrore) 

Baza të tretshme në yndyrna 

 

Në këtë grup bëjnë pjesë:  

 Hidrokarburet - vazelina, vaji i 

vazelinës, parafina, 

 Gliceridet - yndyrnat bimore dhe 

shtazore, 

 Bazat përthithëse,  

 Silikonet - rrëshirat dhe elasto-

meret. 

II. Bazat me ujë  

Në këtë grup, bëjnë pjesë : 

 bazat e emulsionit ujë/vaj (U/V) 

- (Yanali, Eucerina), 

 bazat e emulsionit vaj/ujë (V/U) 

- Sapunet alkaline, Laurilsulfati i 

Na-it, Polisorbatet, etj.   

 

II. Baza të tretshme në ujë 

 

Në bazat e tretshme në ujë,  bëjnë 

pjesë: 

 polietilenglikolet, 

 hidroxhelet organike, 

 hidroxhelet joorganike (inorga-

nike). 

 

Parafina e lëngët     

(Paraffinum liquidum)  

 

Është përzierje e pastruar e 

hidrokarbureve të larta, të  lëngëta të 

karbonit  C18 - C24, të cilat përftoh-

en nga distilimi i naftës. Sipas 

Farmakopesë, kërkohet që pesha 

specifike të jetë rreth 0,865-0,890.  

Përveç paraffinum liquidum, e cila 

ndryshe quhet edhe vaji i parafinës 

së rëndë, shfrytëzohet edhe paraffi-

num subliquidum, i ashtuquajturi 

vaji i lehtë i cili përmban karbon prej 

C15-C20.  

Parafina e lëngët, përdoret në bazat 

me vazelinë për të ulur veshtullinë,  

rregullon çlirimin e substancave 

aktive, pastaj shërben për përgatitjen 

e vazelinës artificiale si dhe shërben 

si fazë yndyrore për shumë baza. Për 

arsye të qëndrueshmerisë së saj të 
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madhe, shfrytëzohet edhe për përga-

titjen e kremrave të ndryshme për 

kozmetikë.  

Gjatë përgatitjes së pomadave 

mjekuese të tipit të pezullive, para-

fina e lëngët përdoret (shfrytëzohet) 

për grimcimin e substancave të ngur-

ta, duke penguar në këtë mënyrë 

aglomerimin e grimcave të imtësu-

ara.  

 

Parafina e ngurtë 
 (Paraffinum solidum)  

 

 Është përzierje e pastruar e ngurtë e 

hidrokarbureve, që përftohet nga 

distilimi i naftës. Ka strukturë të 

ngurtë. Duhet të ketë pikë të 

shkrirjes sipas farmakopesë prej 50 – 

57°C. Përdoret për forcimin (ngurtë-

simin) e konsistencës së bazave të 

buta, për përgatitjen e vazelinës 

artificiale (sintetike) si dhe si 

zëvendësues i dyllërave në preparatet 

kozmetike. 

 

Vazelina (Vaselinum) 

 

Është përzierje gjysmë e ngurtë e 

hidrokarbureve të ngopura, që 

përftohet nga pastrimi i mbetjeve pas 

distilimit të naftës. Vazelina është 

një dispersion koloidal alifatik, i 

hidrokarbureve të lëngëta (prej C18-

C24) në hidrokarbure të ngurta (prej 

C25-C30). Përbërja e vazelinës luha-

tet (varion) sipas origjinës. Shumë 

farmakope, përveç vazelinës së 

bardhë, përshkruajnë edhe vazelinën 

e verdhë (vaselinum flavum).  

Konsistenca e vazelinës, varet nga 

pejzat (fijet) mikroskopike nga të 

cilat është e ndërtuar struktura, në të 

cilën është shpërndarë (përfshirë) 

faza e lëngët. Vazelina me cilësi të 

mirë ka konsistencë të butë, dhe 

shpërndahet në një shtresë të hollë 

homogjene në lëkurë.  

Vazelina, përdoret si bazë për 

pomadat mjekuese, e vetme apo në 

kombinim me baza të tjera. E metë e 

saj është se nuk pranon ujë. Në rastet 

kur në përbërjen e recetës, përveç 

vazelinës ka edhe ujë ose tretësirë 

ujore, farmacisti është i detyruar që 

të përdorë emulgatorët, si: lanolinën, 

eucerinën, kolesterinën etj.  

Është ndër bazat më të përdorura, 

sepse është indiferente ndaj lëndëve 

mjekuese, e lëshon ngadalë lëndën 

mjekuese, qëndron gjatë në vendin e 

aplikimit etj. Vazelina nuk i nënsh-

trohet procesit të prishjes. Vazelina e 

mirë është ajo e cila është e pastër (e 

filtruar). Vazelina e mirë duhet që të 

jetë veshtullore. Përsa i përket përsh-

krimit në recetë të vazelinës së bar-

dhë apo të verdhë, zgjedhja i takon 

farmacistit. 

Nëse vazelina përdoret për një kohë 

të gjatë, mund të shkaktojë ngacmim 

(acarim) të lëkurës, që në dermato-

logji njihet si akantozë.  

 

Vazelina artificiale (sintetike), 

përftohet me shkrirjen e përzierjes së 

parafinës së lëngët dhe të ngurtë në 

raport 4:1.  

Pika e shkrirjes së vazelinës është 

38-45 ºC. Është e patretshme në ujë 

dhe glicerinë. Tretet dobët në alkool 

ndërsa tretet lehtë në etër, në kloro-
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form, në disulfid karboni, si dhe në 

vajrat vegjetale dhe minerale. Nuk 

përthithet, por le vetëm një film të 

hollë në vendin e aplikimit. Për këtë 

arsye, vazelina përdoret shpesh në 

përgatitjen e pomadave mbrojtëse. 

 

Plasti-bazat 

 

Janë produkte artificiale që përftohen 

me përzierjen 95% të vajrave 

minerale dhe 5% të polietilenglikolit 

të ngurtë (Mr afër 1300).  

Plasti-bazat, kanë konsistencë të butë 

të ngjashme me vazelinën, janë 

homogjene, neutrale dhe nuk e 

acarojnë lëkurën.  

 

 

Dhjami-yndyra derrit   (Adeps 

suillus, Axungia porci) 

 

Ka qenë baza më e rëndësishme në 

shekullin e kaluar. Në ditët e sotme 

përdoret shumë pak, mirëpo në raste 

të jashtëzakonshme paraqet bazë të 

përshtatshme.  

Yndyra e derrit, tretet lehtë në eter, 

kloroform dhe disulfid karboni, 

ndërsa  në alkool tretet vështirë. 

 Ujin e pranon shumë dobët (krijon 

pseudo emulsione). 

Shkrihet në 34-42 ºC. 

 Oksidohet lehtë. 

 Lëkura e pranon shumë mirë dhja-

min e derrit. Konsistenca e dhjamit 

të derrit  ndryshon dukshëm në bazë 

të temperaturës dhe  oksidohet lehtë. 

 

Vajrat bimore 

 (Olea pinguia, olea vegetabila) 

Përdoren në kombinim me bazat e 

tjera për të zbutur konsistencën, për 

të përmirësuar vetitë emoliente dhe 

për të zvogëluar tharjen. Vajrat 

bimore kanë përdorim të gjerë për 

përgatitjen e kremrave kozmetike. 

Këto vajra, nuk pranojnë ujë dhe i 

nënshtrohen oksidimit. Me procesin 

e hidratimit të lidhjeve dyfishe, iu 

rritet stabiliteti dhe marrin konsis-

tencën e yndyrave (p.sh. oleum 

Arachidis hydrogenatum).  

 

Dyllërat   

(Cera alba dhe cera flava, cetaceum) 

Janë estere të alkooleve të larta 

yndyrore monohidroksile me acide 

yndyrore. Dyllërat janë mjaft të 

qëndrueshme dhe oksidohen vetëm 

atëherë kur ruhen për një kohë të gjatë. 

Kanë konsistencë të ngurtë (fortë) dhe 

shërbejnë për ngurtësimin e bazave deri 

në konsistencën e dëshiruar.  

 

Lanolina  
(Cera lanae, lanolinum anhydricum) 

 

Përbëhet nga një përzierje e 

ndryshme e estereve të alkooleve të 

larta me acide të larta yndyrore.  

Nga alkoolet, të cilat hyjnë në 

përbërje të estereve në lanolinë, më 

të njohurat janë kolesteroli dhe 

izokolesteroli. Ato i japin lanolinës 
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aftësi të madhe të emulgojnë ujë, 

duke përftuar emulsione të tipit 

ujë/vaj.  

Lanolina ka përdorim të gjerë në 

farmaci dhe kozmetikë. Oksidohet 

lehtë dhe për këtë arsye është e 

papajtueshme me substancat mjeku-

ese të ndjeshme ndaj oksidimit, 

(p.sh. antibiotikët). Lanolina ka 

aromë të pakëndshme. Nëse qëndron 

për një kohë të gjatë, ndërron 

ngjyrën dhe ka konsistencë të fortë. 

Bazave, u jep veti ngjitëse. Në disa 

individë, shkakton alergji.  

Sot, përdoren (prodhohen) një numër 

i madh i derivateve të lanolinës, të 

cilat shfrytëzohen si zëvendësim i 

saj. Këto janë produktet e acetiluara, 

të hidriruara (hidratuara), të etoks-

iluara dhe të ekstraktuara të lanoli-

nës.  

Shkrihet në 38-43 ºC, është e 

patretshme në ujë. Për këtë arsye, u 

shtohet pomadave në të cilat duhet të 

inkorporohen lëndët e tretshme në 

ujë . 

Tretet pjesërisht në alkool, lehtë në 

kloroform, etër, benzol dhe disulfid 

karboni. 

Nuk e acaron lëkurën. Përzihet lehtë 

me yndyrnat e tjera, balsamet dhe 

vajrat. Për shkak të karakteristikës së 

saj ngjitëse dhe elastike, nuk 

përdoret asnjëherë e vetme si bazë. 

Përshkrimi në recetë me emrin 

“Lanolinë”, nënkupton lanolinën 

anhidër, ndërsa nëse shkruhet 

“Lanolin oficinal,  Adeps lanae 

hydrosus”, ka të bëj me lanolinën 

emulsionuese  që përmban 25 % ujë. 

Adeps lanae hydrosusi-

lanolinum hydricum 

 

Paraqet emulsion të tipit U/V, i 

përbërë nga 75 % të lanolinës 

anhidride dhe 25 % ujë. Ky 

emulsion, penetron-depërton mirë në 

lëkurë. 

 

Alkooli lanolik  
(Lanacoli,  

Alcoholia lanae) 

 

Është përzierje e steroleve dhe 

alkooleve alifatike të ekstraktuara 

nga lanolina, si pjesë josapunore. 

Kanë konsistencë të fortë, të 

ngjashme me dyllërat, janë pa erë, 

kanë ngjyrë të verdhë të zbehtë. 

Përmbajnë rreth 30% kolisterol.  

Alkooli lanolik, përdoret për 

përgatitjen e bazave për pomada 

mjekuese,  veçanërisht të bazave të 

tipit përthithës dhe bazave emulsione 

të tipit ujë/vaj.  

 

Bazat e pomadave emulsione dhe 

që përthithin ujë– kremrat 

 

Për përgatitjen e bazave me ujë, 

shfrytëzohen komponente të cilet 

përbëjnë fazën yndyrore, kompo-

nente që shërbejnë si emulgatorë dhe 

faza ujore. Si fazë yndyrore përdoren 

me shumë hidrokarburet, pastaj 

yndyrat bimore dhe shtazore, vajrat, 

lanolina dhe derivatet e lanolinës.  

Si emulgatorë përdoren produkte të 

ndryshme me karakteristika tensio-
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vepruese, që sot gjenden me shumicë 

në treg (qarkullim).  

 

Bazat e emulsioneve  

të tipit ujë-vaj 

Këto baza të emulsioneve, quhen 

ndryshe edhe kremra yndyrore. Faza 

yndyrore përbën fazën e jashtme dhe 

në të dispergohet (shpërndahet) faza 

ujore. E përdorur në lëkurë vepron 

në mënyrë emoliente, ngaqë uji i 

përgatesës avullon dhe faza yndyrore 

mbetet në lëkurë duke penguar 

avullimin e ujit nga lëkura .  

Si emulgatorë, përdoren më së 

shumti: kolesterina, alkooli lanolik, 

lanolina, alkooli cetilik dhe stearik, 

glicerinë monostearati dhe monoo-

leati, esteret e sorbitit me acidet e 

larta yndyrore (Spanet) si dhe sapu-

nët e metaleve dy dhe tri valente.  

Shumë substanca mjekuese si 

sulfuri, oksidi i zinkut, balsami etj., 

mund të përgatiten me këto baza. 

Këto baza janë të papajtueshme me 

substancat të cilat shkaktojnë prish-

jen e emulsioneve (mentolin, fenolin, 

anestezikët lokale, komplekset kua-

ternare të amoniumit, peroksidin e 

hidrogjenit, etj.  

 

Bazat e pomadave emulsione të 

tipit vaj-ujë 

 

Në bazat e këtij tipi, uji paraqet 

fazën e jashtme në të cilën është e 

shpërndarë faza yndyrore ose faza e 

brendshme. Meqë uji është faza e 

jashtme, këto kremëra quhen edhe 

“kremra ujore”. Mund të zbuten me 

ujë, shpëlahen lehtë nga vendi i 

aplikimit dhe për këtë mund të quhen 

edhe si baza që shpëlahen.  

Emulgatorët, paraqesin lëndën më të 

rëndësishme në formulimin e këtyre 

bazave, për arsye se nga zgjedhja e 

tyre varet qëndrueshmëria fizike e 

emulsioneve dhe papajtueshmëritë 

me substancën mjekuese.  

Si emulgatorë, në bazat oficinale të 

këtyre tipeve, përdoren dyllërat 

vetemulsionues, polietilenglikoli, es-

teret e acideve yndyrore (Polys-

orbati), sapunet e metaleve alkaline.  

Emulsionet vaj-ujë, janë të 

qëndrueshme, kur për përgatitjen e 

tyre përdoren emulgatorët e kombi-

nuar hidrosolubil dhe liposolubil. 

Përzierja e tillë, paraqet emulgatorë 

kompleks. 

Si fazë yndyrore e këtyre kremërave, 

përdoren parafina e ngurtë dhe e 

lëngët, vazelina, vajrat bimore, vajrat e 

hidratuara, alkooli cetil  stearik.  

Faza ujore, përveç emulgatorëve, 

përmban edhe substanca të cilat 

shtohen që të pengojnë ose të 

ngadalësojnë humbjen e ujit. Për këtë 

qëllim, më së shumti përdoren 

propilenglikoli, gliceroli, sorbitoli, etj.  

Bazat e këtij tipi, përmbajnë sasi të 

konsiderueshme të ujit, deri 80%, gjë 

që i bën këto baza shumë 

ekonomike. Për shkak të pranisë së 

ujit, këto baza janë një ambient i 

përshtatshëm për rritjen e 

mikroorganizmave, dhe për këtë 

duhet të konservohen.  

Si konservans, përdoren pluhuri 

konservues (pulvis conservans) 
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0,10% dhe kripërat e acidit askorbik 

të kalciumit 0,27%. 

Bazat emulsione vaj/ujë, kanë pamje 

të mirë, përhapen lehtë në lëkurë dhe 

mukozë, në ekzema të ujësuara dhe 

plagë, për arsye se uji përbën fazën e 

jashtme. Prania e një sasie të madhe 

uji, bën të mundur përdorimin në 

sipërfaqe të mëdha të trupit. Nuk 

mbyllin poret e lëkurës, nuk 

shkaktojnë ndjesi të pakëndshme të 

yndyrshmërisë dhe për shkak të 

avullimit të ujit japin ndjesi freskie.  

Kremrat ujore janë të përshtatshëm 

për përgatitjen e pomadave, me një 

numër të madh të substancave 

mjekuese, p.sh. me anestezikë 

lokale, me disa antihistaminikë dhe 

antibiotikë, sulfur, balsame, kripëra 

të metaleve të rënda, jod, tanine, etj.  

 

Kremrat me stearate - gjithashtu 

janë emulsione vaj/ujë, në të cilat si 

emulgator shërben sapuni i acidit 

stearik, i cili përbën 15-30% të fazës 

yndyrore. Pjesa më e madhe e fazës 

yndyrore, përbëhet nga acidi stearik 

nga i cili është sapunifikuar vetëm 

10-20%, kurse pjesa tjetër gjendet si 

acid i lirë. Për sapunifikimin e acidit 

stearik, përdoret karbonati ose 

hidroksidi i kaliumit dhe natriumit, 

pastaj boraksi, kurse në kohët e 

fundit edhe aminat e ndryshme, më 

shpesh trietanolamina.  

Kremrat me stearate përmbajnë 

gjithsesi edhe ndonjë lëndë higrosko-

pike, për të penguar humbjen e ujit 

nga kremrat. Më së shumti përdoren 

gliceroli, sorbitoli, propilenglikoli, 

etj.  

Një epërsi e kremërave stearike është 

se gjatë përdorimit në lëkurë, nuk 

lënë ndonjë mbulesë (shtresë) të 

dukshme, kështu që mund të 

përdoren edhe ditën. E metë e këtyre 

kremrave si baza, është se janë 

sapunë dhe për këtë arsye janë te 

papajtueshme me acidet dhe me 

substancat që sillen si acide. Kjo 

karakteristike, e kufizon përdorimin 

e tyre.  

Kremrat me stearate mund të 

përgatiten me disa mënyra. Më së 

shumti përdoret mënyra ku acidi 

stearik ngrohet në 85ºC dhe shkrihet, 

ndërsa në një enë të veçantë ngrohet 

gliceroli, uji dhe lëndët për 

sapunifikim. Pastaj acidi stearik i 

shkrirë, shtohet pak nga pak në fazën 

ujore, duke përzier dhe ngrohet edhe 

10 minuta, e pastaj lihet të ftohet 

duke përzier gjatë tërë kohës. Kur 

sapunifikimi kryhet (bëhet) me 

amina, duhet të kemi kujdes që ato 

nuk duhet të ngrohen gjatë, kështu 

që amina i shtohet fazës ujore vetëm 

atëherë kur kjo arrin temperaturën e 

duhur.  

Bazat me polietilenglikole 

(makrogolet) 

Polietilenglikolet, janë polimerë të 

kondensuar të oksidit të etilenit, dhe 

përdorimi i tyre në lëkurë është 

jotoksik. Në lëkurë zhvillohen 

veprime të ndryshme osmotike, dhe 

si pasojë, uji mund të përthithet prej 

lëkurës, plagëve dhe edemave. Meqë 

janë të tretura në ujë pastrohen lehtë. 

Mund të jenë me konsistencë të 

ndryshme. Shënohen me numra, të 

cilët paraqesin masën molekulare 

mesatare. Me kombinimin e lëngët 
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dhe të ngurtë, përftohet konsistenca e 

dëshiruar e bazës.  

Bazat me polietilenglikole, mund të 

përdoren për një numër të madh të 

substancave mjekuese. Janë të 

papajtueshme (inkompatibile) me 

fenolet, me disa antibiotikë, jodin dhe 

joduret, kripërat e zhivës, të argjendit 

dhe bismutit. Reagojnë me disa 

materie plastike, dhe për këtë arsye 

duhet të kemi kujdes gjatë paketimit.  

 

Bazat me hidroxhele organike 

Xhelet, janë sisteme gjysmë të ngurta, 

në të cilat lëvizshmëria e lëndëve të 

disperguara ose faza e jashtme është e 

kufizuar në strukturën e rrjetëzuar të 

lëndës dispersive. Përshtatja  e fazës së 

jashtme në strukturën e rrjetëzuar të 

fazës së brendshme, rrit viskozitetin 

dhe sistemi bëhet gjysmë i ngurtë. 

Konsistenca gjysmë e ngurtë e xheleve 

bën të mundur përdorimin e tyre si 

baza.  

Konsistenca e xheleve, nuk u 

nënshtrohet variacioneve (ndrysh-

imeve) me ndërrimin e temperaturës, 

prandaj mund të dalë lehtë nga tubi 

dhe të shpërndahet edhe në tempera-

tura të ulëta.  

Meqë nuk përmbajnë yndyrna, janë 

shumë të përshtatshme për aplikimin 

në lëkurë dhe në mukoza. Pasi 

vendoset në lëkurë, dhe pas avullimit 

të ujit, mbetet një shtresë e hollë gati e 

padukshme, prandaj janë të 

përshtatshme edhe për sipërfaqe të 

hapura të lëkurës. Janë të përshtatshëm 

edhe për përgatitjen e disa pomadave 

për sy.  

Me qëllim që të pengohet humbja e 

ujit, shtohen disa lëndë higroskopike, 

si: gliceroli, sorbitoli, polietilenglikoli, 

etj.  

Për përgatitjen e bazave me hidroxhele 

organike, përdoren: amidoni, xhela-

tina, tragakanta, derivatet e celulozës, 

etj.  

 

Bazat me hidroxhele inorganike 

Këto baza, janë të ngjashme sipas 

vetive me bazat me hidroxhele 

organike. Për përgatitjen e hidroxhe-

leve inorganike (joorganike), përdoren 

Bentoniti, Weegumi dhe Aerosili.  

Bentoniti përbëhet kryesisht nga 

silikatet e aluminit të hidratuar. 

Kualiteti i tij, ndryshon në varësi të 

origjinës. Janë të patretshme në ujë, 

por në prani të tij fryhen (bymehen) 

duke formuar xhele .  

Weegumi është bentonit i pastruar dhe 

gjendet në treg me kualitet standard, i 

cili është më i përshtatshëm për nevoja 

farmaceutike se sa bentoniti.  

Aerosili është dioksid silici amorf. 

Është pluhur shumë i imët 

(thërmueshëm) me peshë të madhe 

(lartë) specifike. Përdoret për 

përgatitjen e xheleve me alkoole, 

glicerol, vajra dhe ujë.  

 

Unguentum emolliens 

Kjo bazë përbëhet nga 30 % ujë, vaj 

parafine, vazelinë të bardhë dhe 

komponentë hidrofile. 
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Zgjedhja e bazave për pomada 

mjekuese 

 

Meqë nuk ekziston asnjë bazë 

universale, zgjedhja e bazës duhet të 

vendoset në mënyrë individuale për 

raste të ndryshme. Para së gjithash, 

duhet të kemi kujdes: 

 në konsistencën dhe qëndrue-

shmërinë e produktit të gatshëm,  

 në papajtueshmëritë e bazës me 

materiet aktive,  

 me problemet teknologjike gjatë 

përgatitjes së preparatit,  

 gjendjen e sëmundjes së lëkurës,  

 bazat nuk duhet  të irritojnë 

lëkurën dhe mukozën, sidomos 

kur përdoren në lëkurën e 

dëmtuar, në sy, në mukozë dhe 

plagë, 

 bazat me polietilenglikole dhe 

silikone, nuk duhet të përdoren 

në sy.  

Në zgjedhjen e bazave, ndikojnë 

edhe vetitë fiziko-kimike të substa-

ncave aktive, nga të cilat përgatiten 

pomadat. Mënyra e përgatitjes dhe e 

heqjes së pomadave mjekuese nga 

vendi i përdorimit, gjithashtu, duhet 

të merret parasysh. Në zgjedhjen e 

bazave, duhet të merren parasysh 

edhe dozat maksimale të aplikimit të 

substancave mjekuese, pasi dozat 

ndryshojnë, sidomos në raport me 

njësinë e sipërfaqes, gjendjen e 

lëkurës si dhe mënyrën e përdorimit.  

Nga aspekti biofarmaceutik, bazat 

për pomada mjekuese, duhet të 

çlirojnë lehtë dhe shpejt substancën 

mjekuese.  

 

Përgatitja e bazës-eksipiensit 

 

Siç u përmend edhe më lart, baza 

shërben si mjedis  shpërndarës i 

lëndës mjekuese-holluese.  

Duke pasur parasysh karakteristikat 

e bazave mjekuese, të cilat jo 

gjithmonë mund të plotësojnë 

kriteret individuale për një bazë të 

përshtatshme, ato mund të kombi-

nohen në mes tyre. Kombinimet 

mund të përftohen nëpërmjet 

shkrirjes së tyre sipas një rregulli të 

caktuar. Së pari shkrihen bazat me 

temperaturë më të lartë, pastaj ato 

me temperaturë më të ulët. Ngrohja 

duhet të bëhet në banjo uji ose në 

kazana me këmishe dyfishe termo-

rregullues, duke përzier vazhdimisht. 

Për shkak të problemeve të 

qëndrueshmërisë evitohen tempera-

turat e larta. Qëllimi i kombinimit 

është që të përftohet një bazë e 

përbërë, e cila plotëson karakteristi-

kat që kërkohen, siç është tempera-

tura e shkrirjes, vendi i aplikimit, etj. 

Për përgatitjen e pomadave në bazë 

të recetës së mjekut, kur nuk është e 

shkruar baza e caktuar, famacisti, 

nëse nuk ekziston ndonjë arsye për 

ndryshim, duhet t’i përmbahet 

farmakopesë, e cila thotë: “Nëse nuk 

është e përshkruar baza, pomada 

yndyrore përgatitet me unguentum 

simplex” (cera alba 5g + 

cetaostearolum 5g + cera lanae + 

vaselinum album 85 g). Nga kjo 

farmacisti tërhiqet nëse  pomada 

mjekuese duhet të ketë vetëm veprim 

sipërfaqësor. Në këtë rast, si bazë, 

duhet të përdorë vazelinën. 
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Mënyrat e përgatitjes së pomadave 

Përgatitja e pomadave, kërkon një  

mjeshtri e cila bazohet në njohjen e 

karakteristikave të lëndës 

mjekuese(tretshmërinë, stabilitetin 

etj.) dhe zgjedhjen e bazës së 

përshtatshme për të fituar pomadë 

homogjene. Gjithashtu, duke u 

mbështetur në karakteristikat e 

lëndëve përbërëse, rol shumë të 

rëndësishëm luan edhe radha e 

përzierjes së lëndëve. Një pjesë e 

lëndëve, janë të tretshme në tretës të 

caktuar(ujë, vaj etj.), disa lëndë janë 

të patretshme, kurse disa të tjera janë 

të pa përzieshme midis tyre. Njohja e 

këtyre karakteristikave zgjidh 

problemin e shpërndarjes së lëndës 

mjekuese në  bazë, me anë të 

procesit të tretjes, emulgimit ose 

dispergimit. 

Duke u mbështetur në këto të dhëna, 

atëherë, përgatitja e pomadave bëhet 

në disa mënyra, si: 

1. Nëse baza e pomadave përbëhet 

nga lëndë gjysmë të ngurta ose të 

lëngëta, atëherë veprohet në këtë 

mënyrë:  
 

Lëndët shkrihen në banjo uji duke u 

përzier dhe nëse është e nevojshme 

filtrohen. Bazës së shkrirë, duke 

përzier i shtohet pjesë-pjesë lënda 

mjekuese dhe masa përzihet deri sa 

të ftohet. Pomadat të cilat përgatiten 

nga përzierja e lëndëve gjysmë të 

ngurta ose të lëngëta, si edhe ato që 

treten, punohen në paten. 

Lëndët avulluese, si p.sh., vajrat 

eterore-esencat, shtohen në 

temperaturë gjysmë të ftohur, deri sa 

balsami, iktioli, katrani, etj., shtohen 

atëherë kur ftohen. 

2. Nëse lëndët janë të tretshme në 

vajra ose ujë veprohet në këtë 

mënyrë: 

 Së pari lënda mjekuese tretet në 

ndonjë vaj indiferent ose me një 

pjesë të bazës së shkrirë (në banjë 

ujore) dhe pastaj pjesë- pjesë i 

shtohet sasia tjetër e bazës. Lëndët të 

cilat treten lehtë në yndyra dhe të 

cilat ndeshen shpesh në recepturën 

magjistrale janë:  

 kamfori,  

 mentoli,  

 timoli, 

 naftoli,  

 fenoli,  

 ol.Cadini,  

 ol. Rusci,  

 Pix liqiuda,  

 antrasoli,  

 vajrat eterore, etj.  

 

Lëndët të cilat treten lehtë në ujë, 

fillimisht treten në një sasi të vogël 

uji e pastaj emulgohen në bazën e 

pomadave. 

Nëse në recetë nuk është e shënuar 

sasia e ujit, atëherë  duhet të merret 

sasia e nevojshme dhe kjo sasi të 

zbritet nga sasia e bazës së 

përgjithshme. 

Kur sasia e lëndëve të ngurta është e 

madhe,  edhe pse ato janë të 

tretshme, nuk duhet t’i tretim, por 

duhet vetëm të përzihen në mënyrë 

homogjene me bazën, sepse në 

kontakt të gjatë me lëkurën si 

tretësira të ngopura shkaktojnë 
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probleme si gjatë përgatitjes, ashtu 

edhe në efektin terapeutik. 

 

3.Nëse sasitë e lëndëve të ngurta 

janë të patretshme në baza-

pomadat e tipit pezulli, atëherë 

veprohet në këtë mënyrë:  

Lënda e ngurtë, së pari pluhurizohet 

imët në havan. Në mënyrë që të 

përftohet pluhuri i dëshiruar, 

paraprakisht, është mirë që të sitet. 

Pastaj pluhuri i shtohet bazës së 

shkrirë, ndonjë vaji indiferent, apo 

ujit në një vëllim dy herë më të madh 

se sa pluhuri. Duke përzier në 

mënyrë homogjene - përgatitet në 

formën e pezullisë (atëherë kur 

mungojnë kokrrizat). Përzierjes i 

shtohet pjesë-pjesë sasia e bazës së 

mbetur deri sa të përftohet sasia e 

përshkruar. Gjatë përzierjes, kohë 

pas kohe, nga paretet e havanit dhe 

koka e dorezës, largohet shtresa e 

ngjitur dhe vendoset në mes të 

havanit. Masa homogjenizohet. 

 

6.  Nëse lëndët mjekuese (në 

formë tretësire)nuk përzihen me 

bazën, atëherë veprohet në këtë 

mënyrë: 

 

Tretësirave të cilat nuk përzihen   me   

bazat,   duhet   t’u   shtohen   emul-

gatorë,  

kurse pomadat të përgatiten në formë 

emulsioni. 

Emulgatori më i rëndësishëm në 

recepturën magjistrale, i cili përdoret 

për përgatitjen e pomadave emul-

sione është kolesterina dhe derivatet 

e saj të cilat i përmban lanolina. 

Pomadat e tipit emulsione, përgatiten 

sikurse emulsionet. 

Emulsionet e tipit V/U, shpeshherë i 

takojmë në kozmetikë. 

Në përgatitjen e pomadave 

emulsione të tipit V/U me lauril 

sulfat natriumi, trietanolaminë e 

emulgatorë të ngjashëm, emulgatorët 

treten në ujë të ngrohtë (60-70ºC). 

Në banjo uji treten veçanërisht 

lëndët yndyrore, ndërsa  në shtresë të 

hollë përzihet vazhdimisht tretësira e 

ngrohtë e emulgatorit. Emulsioni, 

përzihet mirë në mënyrë homogjene 

deri sa të fitohet masa e njëtrajtshme. 

pH-i këshillohet që të ketë vlera nga 

5,5-7. Si konservues, mund të 

përdoren esteret e acidit p-hidroksi 

benzoik 0,1 % ose 0,1-0,2 % 

klorkrezol. 

 

Teknika e përgatitjes së 

pomadave në praktikën 

receptuale 

 

Sasitë e vogla receptuale punohen në 

havanë porcelani, qelqi, ose metali të 

pandryshkur me anë të dorezës dhe 

lopatës. Në rastin e lëndëve kimike 

të cilat reagojnë me metalet, si 

kripërat e zhivës (dhe komplekset 

tjera), jodi, nitrati e argjentit, etj., 

nuk duhet të përdoren mjetet 

metalike për punë. Në shumë vende, 

pomadat punohen me shtypjen e 

masës yndyrore në pllaka qelqi, me 

ndihmën e shpatullës elastike. Në 

ditët e sotme në barnatore, ekzistojnë 

përzierëse elektrike, të cilat janë 
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shumë të përshtatshme për përga-

titjen e pomadave në sasi të vogla 

dhe të mëdha. 

Farmacisti, gjatë përgatitjes së 

pomadës, duhet të ketë kujdes që: 

 

 Pomada të mos përmbajë 

papastërti mekanike. 

 Të mos jetë me kokrriza. 

 Të mos përmbajë grimca në 

formë rëre të cilat mund të 

dëmtojnë lëkurën gjatë lyerjes 

etj. 

 Masa e pomadës, duhet të jetë 

plotësisht homogjene. 

 

Kontrolli  i pomadave 

Pomadave duhet t’u bëhet: 

 Kontrolli i përmbajtjes, 

 Kontrolli  i masës, 

 Kontrolli i madhësisë së 

grimcave, 

 Konsistenca-veshtullia(me 

penetrometër). 

 

Ekspeditimi(Dorëzimi i barit) 

Pomadat yndyrore, ekspeditohen në 

ambalazhe qelqi, porcelani, metalike 

me forma të ndryshme. 

Më higjienike është që pomadat të 

ambalazhohen në tuba. Tubi duhet të 

mbushet deri në ¾ e vëllimit të tij. 

 

Ambalazhimi 

Paketohen në recipiente të mbyllura 

hermetikisht  dhe të mbrojtura nga 

ajri, drita, lagështia etj. 

Ambalazhi mund të jetë prej plastike 

dhe prej  metalesh të paoksidueshme 

në formën e tubave dhe formave 

tjera të cilat  përdoren lehtë. 

Nëse preparati duhet të jetë steril, 

atëherë ai duhet të ambalazhohet në 

ambalazhe sterile dhe të mbrojtura 

nga ajri drita, etj. 

 

Etiketimi 

 

Në etiketë, duhet të jenë këto të 

dhëna: 

 Të dhënat për lëndët mjekuese 

dhe ndihmëse, si dhe për lëndët 

antimikrobike, 

 Data e përgatitjes, numri i serisë, 

 Afati i përdorimit, 

 A është sterile. 

 

Shembuj:  

1. Rp.: 

Cholesterini 

Alcoholi stearylici aa........3,0 

Cerae albae.......................8,0 

Vaselini albi....................86,0 
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Në banja ujore, shkrihet alkooli 

stearik, vazelina e bardhë dhe dylli 

i bardhë. Pastaj u shtohet 

kolesterina dhe përzihet mirë deri 

sa të përgatitet masa homogjene 

(kur kolesterina të tretet plotësisht). 

Pastaj masa e shkrirë largohet nga 

banja ujore dhe përzihet deri sa të 

ftohet. 

Kjo bazë, mund të pranojë sasi të 

mëdha të ujit dhe të jep emulsione 

të tipit  U/V. 

 

 

Rp.: 

Nipagini  ....................   0,025 

Nipasoli  ....................... 0,015 

Natrii lauryl-sulfurici...1,0 

Alcoholis stearylici 

Vaselini albi    aa .......86,0 

Aquae destilatae  ad. .100,0 

 

 

Në banja ujore, shkrihet vazelina 

dhe alkooli stearik. Në temperaturë 

75 ºC, duke përzier vazhdimisht, 

shtohet tretësira ujore e të gjithë 

përbërësve të cilët gjithashtu duhet 

të ngrohen në temperaturë 75 ºC. 

Pastaj, emulsioni  përzihet deri sa 

të ftohet. Kjo është një pomadë e 

tipit V/U. Lauril sulfati i natri-

umit, përbën: “Emulgatorin 

primar”, ndërsa alkooli stearik e 

luan funksionin e stabilizuesit. 

 

Rp.:  

Camphorae........................0,6 

Unguenti simplicis..........30,0 

M.f. unguentum 

 

 

Në  paten, maten 30 g ung.simpl. 

dhe shkrihen në banja ujore. Në 

masën e shkrirë, shkrihet kamfori, 

pastaj masa largohet nga banja 

ujore, duke e përzier deri sa të 

ftohet plotësisht. 

 

 

Rp.:  

Balsami peruviani............3,0 

Ung. Zinci oxydi  ad.......30,0 

 

 

Balsami peruvian, është vështirë të 

përzihet me pomadën e zinkut. Për 

të mundësuar përzierjen, duhet të 

përdoret si lëndë ndihmëse vaji i 

ricinit, në masë sa gjysma e sasisë 

së balsamit. Atëherë, së pari vaji i 

ricinit dhe balsami përzihen dhe 

pastaj duke ia shtuar pjesë-pjesë 

pomadën e zinkut masa përzihet 

deri sa të bëhet homogjene. Duhet 

të kemi parasysh se në recetë, 

llogaritet edhe sasia e vajit të 

ricinit. 
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Rp.:  

Mentholi............................1,0 

Formaldehydi solutio 

Adipis lanae  

anhydrici   aa..................10,0 

Unguen.  

emollientis ad ..............100,0 

M.f. unguentum 

 

Tretësira e formaldehidit, 

emulgohet në paten me lanolinën 

anhidrike. 

Emulsionit, i shtohet pjesë-pjesë 

unguentum emolliens (cetaceum 12 

g+cera alba 12,5 g+paraffinum 

liquidum 56 g+natrii tetraboras 0,5 

g+aqua purfificata). Mentoli, nga 

ana tjetër, tretet në vaj ulliri në 

havan dhe me 2-3 pjesë i shtohet 

masës së përgatitur më parë të 

formaldehidit, duke e përzier 

vazhdimisht. 

 

Rp.: 

Mentholi......................... 0,30 

Camphorae   

Balsami peruviani  aa.... 2,0 

Vaselini flavi           ad...30,0 

M.f.unguentum 

 

Kamfori dhe mentoli, përzihen në 

havan. Kur formohet tretësira 

vajore (karakteristike kur këta 

përzihen drejtpërdrejt), i shtohet në 

disa pjesë 26,7 g vazelinë. Balsami, 

përzihet në havanë me 1-2 g vaj 

ricini (sepse nuk përzihet 

drejtpërdrejt me vazelinën) dhe 

kësaj përzierje pjesë-pjesë, i 

shtohet  përzierja e përgatitur më 

parë, duke përzier vazhdimisht deri 

në masë homogjene. 

Vërejtje: Kamfori, mentoli, timoli 

dhe fenoli, nëse përzihen dy nga dy 

drejtpërdrejt, japin tretësira vajore 

e cila pastaj përzihet lehtë me baza 

yndyrore. 

 

Rp.: 

Acidi salicylici   

Thyogenoli aa.............1,0 

Olei Ricini........................8,0 

Vaselini flavi ad...........50,0 

 

Acidi salicilik tretet në vaj ricini në 

raport 1:7. 

Acidi salicilik, së pari pluhurizohet 

në pluhur të imët dhe pastaj tretet 

në vaj ricini. Tretësirës vajore, 

pastaj pjesë-pjesë, duke e përzier, i 

shtohet vazelina dhe në fund 

tiogenoli. Masa përzihet, deri sa të 

bëhet homogjene. 

 

Rp.:  

Hydragyri  

oxydati flavi...................0,60 

Lanolini anhydrici........2,0 

Vaselini flavi ad.........10,0 

M. exactissime fiat ung. 

 

Për shkak të përqindjes së lartë të 

oksidit të zhivës, kjo pomadë nuk 
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mund të përgatitet me  Ung. 

Hydragyri oxydi flavi(5%) oficinal, 

sikur se e përshkruan farmakopea, për 

pomadat që përmbajnë më pak se 5% 

HgO. 

Në këtë rast, oksidi i zhivës së 

verdhë, përzihet në masë homo-

gjene me disa pika uji dhe pastaj i 

shtohet lanolina dhe në fund 

vazelina. Masa përzihet, deri sa të 

bëhet homogjene. 

 

Rp.:  

Gyrodali 

Acidi salicylici   aa...........1,0 

Zinci oxydi 

Amyli Tritici aa..............7,0 

Hydragyri oleinici 5%...20,0 

Vaselini flavi ad............50,0 

 

Së pari, në havan pluhurizohet imët 

acidi salicilik. Së dyti, përgatisim 

pastën e zinkut dhe amidonit (në 

vazelinën e shkrirë). Pastaj i përzi-

ejmë acidin salicilik të pluhurizuar 

me pastën e zinkut dhe amidonit, të 

cilës në 2-3 porcione i shtohet 

oleati i zhivës,  dhe në fund përzi-

het gyrodali. Masa përzihet, deri sa 

të bëhet homogjene. 

 

Rp.:  

Sulfuris praecipitati.......12,0 

Kalii carbonici..................6,0 

Aquae destilatae...............6,0 

Olei Paraffini .................12,0 

Lanolini anhydrici  ad..100,0 

 

Sulfuri i pluhurizuar imët dhe i 

situr, shpërndahet mirë, duke 

përzier në vajin e parafinës. Në 

havanë të veçantë karbonati i 

kaliumit njomet me ujë. Pas kësaj, 

të dy përzierjet inkorporohen,  

duke i përzier vazhdimisht në 

lanolinën pa ujë. Masa përzihet, 

deri sa të bëhet homogjene. 

 

Rp.:  

 

Iodi...................................0,60 

Kalii iodati 

Aquae destilatae     aa....3,0 

Unguenti simplicis  ad .30,0 

 

 

Jodi dhe joduri i kaliumit, përzihen 

mirë në mes tyre dhe pika-pika i 

shtohet uji. Kur masa shkrihet 

plotësisht, i shtohet pjesë-pjesë 

baza dhe përzihet deri në masë 

homogjene. 

Duke pasur parasysh se jodi 

elementar tretet lehtë në yndyrna 

dhe vajra me prejardhje bimore dhe 

shtazore, përthithet lehtë. Për këtë 

arsye kjo pomadë, përveç që ka 

veprim lokal, përshkruhet edhe në 

indikacionet e mungesës së jodit. 
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Rp.: 

Hydragyri  oxydati flavi..0,4 

Glycerini   

Bentoniti  aa......................2,5 

Aquae destilatae  ad.......20,0 

 

Së pari, duhet të përgatitet xheli. 

Përgatitja bëhet  në këtë  mënyrë: 

Bentoniti shpërndahet në sasi të 

vogla  në sipërfaqe uji dhe çdo herë 

lihet që grimcat të bien në fund. 

Pastaj, pezullia përzihet mirë dhe 

lihet të qëndrojë brenda natës, në 

mënyrë që  të bymehet. Masa 

përzihet mirë. Bazës së përgatitur i 

shtojmë oksidin e zhivës, duke e 

përzier vazhdimisht. Pomadës së 

përgatitur në fund, i shtohet 

glicerina, në mënyrë që të pengohet 

tharja e pomadës. 

Masa përzihet, deri sa të bëhet 

homogjene.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,29,40,41,59,61,64,70, 
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2. PASTAT 
(Pastae) 

Pastat janë përgatesa farma-

ceutike për përdorim të jashtëm. 

Përmbajnë sasi të konsiderueshme të 

lendës në formë pluhuri të 

disperguar imët në një bazë eksipient 

të përshtatshëm. Kanë një konsi-

stencë  të qëndrueshme që i dallon 

nga yndyrnat. Pastat mund të 

përkufizohen edhe si sisteme 

dyfazore, të cilat përbëhen prej fazës 

së ngurtë të shpërndarë në fazën 

yndyrore, e cila përbën fazën e 

jashtme. Për shkak të karakteri-

stikave të fazës së jashtme, pastat 

janë të ngjashme me yndyrat e tipit 

të pezullive, dhe dallohen prej tyre 

ngaqë përmbajnë sasi të madhe të 

përbërësve në formë pluhuri (prej 

30-70%).  

 

Epërsitë: 

 kanë përdorim lokal dhe shpër-

ndahen lehtë në sipërfaqe të 

vogla, 

 janë përgatesa të qëndrueshme. 

 

Të metat: 

 largohen me vështirësi  nga 

lëkura 

 

Klasifikimi 
Pastat klasifikohen: 

 në bazë të formulimit tekno-

logjik janë pomada të tipit 

pezulli, 

 në bazë të efektit terapeutik kanë 

veprim sipërfaqësor, 

 në bazë të vendit të aplikimit - 

në lëkurë, pastat për terapion 

dental.  

 

Ndarja  fillestare:  

 

1. pasta të forta (pastae durae 35-

50% substancë të ngurtë),  

2. pasta të buta (pastae mollae 20-

35% substancë të ngurtë). 

Si përbërës të ngurtë në 

formulimin e pastave, përdoren 

lëndët të cilat kanë veti përthithëse, 

si:  

 talku,  

 oksidi i zinkut,  

 karbonati i kalciumit,  

 amidoni, etj. 

Mekanizmi i veprimit, bazohet 

në përthithjen e sekrecioneve në 

sipërfaqen e lëkurës. Në formën e 

pastave aplikohen barnat të cilat 

veprojnë lokalisht, si: 

 antiseptikët,  

 anestezikët,  

 keratoplastikët, etj.  

Faza e jashtme, faza yndyrore 

përbëhet prej hidrokarbureve, 

vazelinës, vajit vegjetal, glicerolit, 

lanolinës, etj. Për të përftuar një 

përgatesë me cilësi të mirë, fillimisht 

duhet të arrihet një homogjenitet dhe 

një shkallë e kënaqshme e 

shpërndarjes së  fazës së ngurtë.  

Lëndët në trajtë pluhuri, duhet të 

grimcohen mirë dhe të siten nëpër 

sita 0.15, në mënyrë që të përftohet 

pluhur i imët me madhësi të njëjtë 

grimcash. Faza yndyrore duhet të 

jetë e shkrirë, në mënyrë që lënda 

pluhur të shpërndahet njëtrajtësisht 

në të gjithë vëllimin yndyror. 

Komponentet pluhur shtohen pak 

nga pak, me përzierje të 

vazhdueshme, në mënyrë që 
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shpërndarja e fazës së ngurtë të jetë 

sa më e mirë. 

Pastat në bazë të konsistencës, 

ndahen në dy grupe: 

 pastae mollae-pastat me 

konsistencë të butë, 

 pastae durae- pastat me 

konsistencë të fortë. 

Konsistenca e pastave varet prej 

përmbajtjes së substancës pluhur.  

 

Nëse përmbajtja në komponente 

pluhur është e madhe, atëherë  kanë 

konsistencë të fortë. Në bazë të 

farmakopesë, pastat bëjnë pjesë në 

pastae durae, për arsye se përmbajnë 

50% të substancave pluhur. Pastat 

kanë veprim adstrigjent për shkak të 

oksidit të zinkut dhe në të njëjtën 

kohë, oksidi i zinkut dhe talku 

thithin sekretin nga lëkura e sëmurë. 

Pastat nuk duhet të përdoren 

asnjëherë në pjesët e mbuluara me 

qime.  

 

Shembull:  

 

Rp.: 

Zinci oxydi(0,15)...........25,0 

Talci veneti (0,15)..........25,0 

Vaselini albi.................  50,0 

 

Oksidi i zinkut dhe talku 

grimcohen mirë dhe siten në sita  

0.15. Vazelina e hedhur në havan, 

ngrohet në banja ujore deri sa të 

shkrihet.  
Duke përzier pjesë-pjesë, i shtohet 

përzierja e lëndëve të ngurta të cilat 

më parë janë pluhurizuar dhe situr. 

Masa përzihet në mënyrë homogjene,  

deri sa të ftohet dhe forcohet. Pasta 

është me ngjyrë të bardhë. 
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3. KREMRAT 
(Cremes) 

 

Kremrat, nga pikëpamja e 

formulimit, janë emulsione të tipit  

V/U ose U/V. Janë me konsistencë  

gjysmë të fortë. Përbëhen nga  faza 

yndyrore-lipofile dhe nga faza 

ujore-hidrofile. Përdoren më së 

shpeshti për  veprim në sipërfaqe  të 

lëkurës, ose mund të kenë edhe 

veprim të lehtë resorbues. 

Përmbajnë sasi të madhe uji dhe pas 

aplikimit në lëkurë, krijojnë një 

ndjesi freskie. Për shkak të faktit se 

pastrohen lehtë janë të përshtatshëm 

edhe për përdorim në lëkurë me 

qime si dhe për përdorim gjatë ditës. 

Në bazë të përqindjes së ujit, 

kremrat mund të jenë: 

kremëra të cilat përmbajnë  deri në 

38 % ujë- janë emulsione të tipit 

U/V, 

kremëra të cilat përmbajnë  mbi 38 

% ujë - janë emulsione të tipit V/U. 

Në bazë të eksperiencës,  kremrat  

duhet të përmbajnë prej 4-6 % 

emulgatorë. 

Në varësi të përmbajt-jes së 

emulgatorit, përcaktohet edhe 

përqendrimi i fazës së brendshme 

p.sh. nëse emulgatori merr pjesë me: 

 4% faza e brendshme  16% 

 5% faza e brendshme 25% 

 6% faza e brendshme 36% 

Duke pasur parasysh se 

kremrat përmbajnë sasi të  

konsiderueshme uji, ato janë te 

paqëndrueshme dhe prandaj duhet 

t’u shtohen substanca të cilat: 

 pengojnë avullimin e ujit siç 

janë lëndët njomëse-glicerol, 

sorbitol ose propilenglikol, 

 stabilizojnë kremrat, siç janë 

antioksiduesit, lëndët 

antimikrobike, etj. 

Kremrat, janë preparate të cilat 

zakonisht përftohen me: 

 sapunifikimin e acidit stearik,  

 sapunifikimin e fazës yndyrore 

në sasi prej 15-30 %, me 

ndihmën e hidroksideve dhe më 

rrallë karbonateve të natriumit, 

kaliumit, boraksit, etj.  

Në kohët më të reja, 

sapunifikimi kryhet me anë të 

aminave të ndryshme, më së 

shpeshti trietanolaminën, e cila 

mund të emulgojë ujë në përqindje 

të madhe. Janë të përshtatshme për 

përgatitjen e pomadave mjekuese. 

Kanë konsistencë të ngjashme me 

yndyrnat, shpërhapen lehtë në lëkurë 

dhe në pastrim me ujin lënë film 

dobët të dukshëm. Për këtë arsye, 

janë të përshtatshme për përdorim 

gjatë ditës.   
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Përdoren : 

 për mbrojtjen e lëkurës nga 

veprimet e jashtme, 

 për ushqimin e lëkurës (vita-

minat, etj.), 

 për rregullimin dhe mbrojtjen e 

elasticitetit, 

 kanë rol korrektiv,  

 mbulojnë shumë ndryshime në 

lëkurë, si njollat, etj., 

 në kozmetikë trajtohen me 

vëmendje të posaçme. 

 

Epërsitë: 

 kanë paraqitje të mirë pas 

përgatitjes, 

 shpërhapen mirë në lëkurën me 

qime dhe në plagët e njoma, 

 çlirojnë mirë lëndën aktive, 

 treten mirë dhe zbuten me ujë, 

 përzihen lehtë me ujin. 

 

Të metat: 

 përmbajnë fazë të lëngshme  

dhe ujë në sasi të konsideru-

eshme, nuk janë të qëndrueshme 

dhe duhet t’u shtohen lëndë 

antimikrobike, 

 e humbasin lehtë ujin dhe për 

këtë arsye duhet t’u shtohen 

lëndë njomëse, 

 janë sisteme të shpërndara jo të 

qëndrueshme, 

 duhet të ambalazhohen në tuba. 

 

Klasifikimi 

 

Në bazë të mënyrës së 

përgatitjes: 

 emulsione V/U, 

 emulsione U/V. 

 

Në bazë të veprimit 

terapeutik: 

 lokale, 

 resorbuese. 

 

Në bazë të vendit të aplikimit: 

 

 në lëkurë pa qime,  

 në lëkurë me qime. 

 

Në bazë të kontaminimit 

mikrobiologjik: 

 josterile, 

 sterile. 

 

 

Ndarja fillestare 

 

Kremërat ndahen në: 

 

    Hidrofobe- janë emulsione të 

tipit U/V dhe faza e vazhdueshme 

mund të jetë me karakter natyror. Si 

emulgatorë përdoren: lanolina, 

esteret e sorbitanit (Span), monogli-

ceride (monostearat gliceroli), 

 

   Hidrofile - faza e vazhdueshme 

është me përmbajtje ujore dhe janë 

emulsione të tipit V/U. Si emul-

gatorë përdoren: sapunët (sapunët e 

trietanolaminës, natriumit), sulfatet 

në alkoolet yndyrore (cetostearil - 

sulfat natriumi, lauril sulfat natri-

umi),  polisorbatet (Tween) dhe ko-

mbinimet e emulgatorëve V/U. 

Bazat ambifile - janë baza  të 

kombinuara të emulsioneve të 

përgatitura  me emulgatorë U/V dhe 

me emulgatorë V/U, 

Kremrat buferike - janë për-

gatesa për të cilat kërkohet pH i 

caktuar, për shkak se lënda aktive ka 

karakteristika acide ose bazike. Për 

këtë arsye, për përgatitjen e këtyre 

kremrave, duhet të kihet parasysh 

pH-i i bazës së përdorur. 
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Kremrat fotombrojtëse 

Në praktikën farmaceutike, 

laboratorike dhe industriale, vend të 

rëndësishëm zënë edhe kremrat për 

rrezitje. Rëndësi më të madhe këto 

kremëra kanë në kozmetikë. Tekno-

logjia e përgatitjes është e ngjashme, 

dhe ndryshimet i gjejmë në lëndët 

aktive që marrin pjesë në përgatitjen 

e tyre. Ato ndahen në disa grupe: 

Në bazë të kohës së ekspozimit 

ndaj rrezeve të diellit (llogaritet në 

rreze UV)-rrezatimit të drejtpër-

drejtë: 

 dimrit për 40 minuta, 

 verës për 15 minuta. 

Në bazë të faktorit mbrojtës-

filtrit: 

1, 2, 3, 4, 5 etj. i cili jep herët me të 

cilat zgjatet kohëqëndrimi nën 

rrezatim. Kjo do të thotë se nëse në 

krem shkruhet faktori 2,  atëherë 

koha që mund të qëndrojmë pa u 

dëmtuar nën rrezet e diellit me 

përdorimin e këtij kremi do të jetë 

dy herë më e madhe sesa pa të. 

Duke u mbështetur në përmbajtjen e 

filtrit mbrojtës, kremrat për rrezitje në 

mënyrë të përgjithshme, ndahen në:  

 faktor 2 (mbrojtje e lehtë), 

 faktor 4 (mbrojtje e mesme), 

 faktor 6 (mbrojtje e fuqishme). 

Përgatitja e kremrave 

Për përgatitjen e kremrave, 

aplikohen veprimet dhe operacionet 

teknologjike si tek emulsionet, por  

duhet pasur kujdes në këto aspekte: 

 gjatë përgatitjes së kremrave në 

barnatore, nuk duhet përdorur 

përzierje e shpejtë (mikser), në 

mënyrë që të mënjanohet inglo-

bimi i ajrit i cili ul qëndruesh-

mërinë e kremit, 

 për përgatitjen  e kremrave në 

industri, duhet të sigurohen paji-

sjet për: ngrohje, ftohje, largim-

in e ajrit (homogjenizator), për-

zierëse me numër rrotullimesh 

të caktuara etj. 

Lëndët mjekuese shtohen në 

fazën në të cilën treten. 

Paketimi, bëhet në ambalazhe 

të mbyllura mirë, si në: 

 tuba të punuara me material të 

përshtatshëm, 

 nëse materiali është steril, duhet 

të ambalazhohen në tuba të cilat 

u sigurojnë sterilitet. 

 

Ruajtja dhe etiketimi 

Ruhen në temperaturën e dho-

mës. 

Etiketat duhet të përmbajnë: 

 lëndët antimikrobike, 

 lëndët përbërëse, 

 datën e prodhimit dhe numrin 

serik,  

 afatin e përdorimit, 

 mënyrën e përdorimit, 

sterilitetin etj. 
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Shembull: 

Rp.: 

Antipyrini .........................4,0  

Glyceroli...........................15,0 

Acidi stearici.....................11,0 

Aamonii carbonatis.............5,0 

Aquae purificatae..............65,0 

 

Acidi stearik, gliceroli dhe uji i 

distiluar në të cilin është tretur 

antipirina  ngrohen, në mënyrë që të 

tretet stearina. Karbonati i 

amoniumit, tretet në një sasi të vogël 

uji të distiluar dhe i shtohet masës së 

përgatitur më parë, në mënyrë që 

shkallë - shkallë të bëhet 

sapunifikimi. Pastaj, kremi përzihet 

deri në ftohje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64,70 
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4. XH  E  L  E  T 
(G e l a) 

 

Xhelet përkufizohen si sisteme 

me strukturë koloidale, që përmbajnë 

të paktën dy komponentë që kanë 

vetitë e trupave të ngurtë dhe të lëngët. 

Xhelet janë preparate  të cilat janë  

elastike në temperaturën e dhomës, 

ndërsa me ngrohje bëhen të lëngshme. 

Në përmbajtjen e tyre gjejmë lëndë për 

xhelifikim, lëndë njomëse, konser-

vantë, erë-aromë, etanol dhe ujë. 

Xhelet janë sisteme koloidale 

disperse, të cilat përbëhen nga faza e 

jashtme (më së shpeshti është ujë), e 

cila është e rrethuar me një strukturë 

rrjetore të cilën  e ndërton faza e bren-

dshme ose faza e disperguar. 

Kjo do të thotë që faza e 

brendshme krijon një rrjetë tredimen-

sionalë brenda së cilës përfshihet faza 

e jashtme. 

Krijimi i strukturës së xhelit 

ndodh kur në tretësirën makromo-

lekulare (koloide) arrihet strukturimi, 

domethënë krijimi i lidhjeve të dobëta 

sekondare midis molekulave të afërta 

ose molekulave të njëjta, e cila sjell ne 

krijimin e rrjetës tredimensionale. Në 

këtë formë, faza e jashtme e lëngët 

merr karakteristikat e substancës së 

ngurtë. Përbërësit e ngurtë të xhelit 

duhet të kenë karakteristikat e 

koloideve hidrofile (lipofile). Faza e 

lëngët e xhelit, pjesërisht e lidhur dhe 

pjesërisht e lirë, mbush hapësirat 

brenda rrjetës. 

Krijimi i xhelit varet nga forma 

dhe simetria e molekulave  si dhe nga 

aftësia e solvatimit të rrjetës. 
Rrjetëzimi, arrihet nëpërmjet krijimit 

të lidhjeve anësore primare dhe 

sekondare. Lidhjet primare, janë 

kovalente dhe jonike. Lidhjet 

sekondare, krijohen nga grupet polare 

dhe jopolare ose me krijimin e urave të 

hidrogjenit. 

 

Epërsitë e xheleve 

 Shpërndahen mirë në lëkurë dhe 

lënë një film të dukshëm; 

 E lëshojnë lehtë lëndën mjekuese; 

 Mund të shfrytëzohen edhe si baza 

për pomadat e syrit; 

 Kanë veprim lokal, etj. 

 

Të metat 

 Për shkak të përmbajtjes së madhe 

të ujit, nuk janë të qëndrueshme 

dhe duhet t’u shtohet lëndë 

antimikrobike; 

 E humbasin lehtë ujin dhe duhet 

t’u shtohen lëndë të cilat  mbajnë 

ujin; 

 Duhet të ambalazhohen në tuba, 

etj. 

Çdo xhel i mirë duhet të plotësojë 

kushtet sikurse edhe bazat yndyrore. 

Xhelet klasifikohen në disa 

mënyra : 

 Në bazë të formulimit 

teknologjik-tretësira koloidale, 

 Veprimit terapeutik-kanë veprim 

lokal, 

 Në bazë të vendit të aplikimit-në 

lëkurë dhe mukozë, 

 Në bazë të kontaminimit 

mikrobiologjik-sterile dhe 

josterile, 

 Në bazë të klasifikimit fillestar - 

hidrofobe dhe hidrofile. 

Xhelet hidrofobe-përbëhen nga 

parafina e lëngët me polietilen ose 
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vajra yndyrorë të xhelifikuara me 

dioksid siliciumi koloidal, sapunët e 

aluminit ose zinkut, 

Xhelet hidrofile-përbëhen nga uji 

dhe lëndët xhelifikuese. Për këto xhele 

zakonisht përdoren:  

 

Lëndët njomëse:  

 gliceroli,  

 propilenglikoli,  

 

Lëndët për xhelifikim:  

 polikarboksilatet,  

 polisilikatet,  

 polisakaridet,  

 tragakanta,  

 amidoni,  

 metilceluloza, 

hidroksimetilceluloza,  

 polimeri karboksil (Carbapol®), 

 veegumi,  

 bentoniti,  

 dioksidi i siliciumit koloidal 

(Aerosil®) 

 

Xhelet përmbajnë  deri në 99 % 

fazë të lëngshme-ujë dhe për këtë janë 

sisteme mjaft ekonomike. Lëndët xhe-

lifikuese të cilat përdoren më shumë 

për përgatitjen e preparateve kozme-

tike të tipit xhel, janë: 

 

 Makromolekulat natyrore-goma 

guar, goma arabike, agar-agari 

(janë me aciditet të dobët); 

 Makromolekulat gjysmësintetike-

alginati, pektina, xhelatina, 

derivatet e celulozës etj. (më 

shumë përdoren derivatet e 

celulozës për shkak se nuk i 

nënshtrohen prishjes, janë  

mjedise jo të përshtatshme për 

zhvillimin e baktereve, janë 

neutrale dhe fiziologjikisht inerte. 

Produktet e tregëtuara kanë 

veshtulli të ndryshme. Karboksi-

metilceluloza e  natriumit është 

lëndë me veti të dobta xhelifi-

kuese, por është  stabilizues i   

mirë për emulsionet e tipit U/V; 

 Lëndët joorganike bentoniti, 

Veegumi®, Aerosili®, kaolina 

koloide (bymehen në ujë në 

përqëndrim prej 1-3%,  në mjedis 

të dobët bazik; bymehen edhe në 

vajra minerale; janë indiferente 

ndaj  lëkurës dhe bakterieve); 

 Makromolekulat organike sinte-

tike - poliakrilati, polivinil - 

alkooli, polivinil - pirolidoni, janë 

lëndë të cilat në përqëndrime të 

vogla japin  tretësira veshtullore, 

ndërsa në përqëndrime të larta 

japin edhe xhele, të cilat janë  

neutrale dhe inerte  ndaj lëkurës. 

Për shkak se japin filma të thatë 

elastikë, janë të përshtatshme për 

përgatitjen e përgatesave  mbrojtë-

se. 

Xhelatina, tragakanta dhe  amidoni i 

grurit, konsiderohen si lëndë jo 

bashkëkohore, megjithatë përdoren. 

Karbopoli jep reaksion acidik kështu 

që neutralizohet me  bazë (NaOH ose 

trietanolaminë), dhe si rrjedhojë i rritet 

veshtullia. 

Lëndë njomëse janë sorbitoli, propi-

lenglikoli dhe gliceroli 

Konservantët janë esteret e acidit p-

hidroksibenzoik, acidi benzoik dhe 

etanoli. 

Si lendë aromatike perdoren vajrat e 

limonit.  

Në industri, për përftimin e xheleve 

përdoren poliakrilatet e njohur me 

emrin Carbomer® ose Carbopol®, të 

cilat në treg gjenden me emrat Carbo-

pol® 934, 940 dhe 941. 
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Carbopoli,  kimikisht është acid akrilik 

i polimerizuar, me masë molekulare të 

madhe. Është pluhur i bardhë,  i cili 

mund të shpërndahet në ujë, glicerol, 

propilenglikol, alkool ose në përzierjet 

e tyre. Me neutralizimin me baza të 

caktuara, grupet karboksile jonizohen, 

kemi shtyrje të dyanshme të joneve, 

dhe si pasojë molekula merr  

konfiguracion të zgjatur dhe me anë të 

bymimit rritet viskoziteti (veshtullia). 

Tretësirat neutrale të karbopolit  janë 

mjaft rezistente ndaj veprimit të 

mikroorganizmave, nuk i nënshtrohen  

infeksioneve bakteriologjike dhe të 

këpurdhave, kështu që konservimi 

është i nevojshëm për përgatesat të 

cilat përmbajnë sasi të konsideru-

eshme uji. 

Karbopolet dallohen nga njëri-

tjetri  në bazë të veshtullisë. Kështu 

0.5 % e tretësirës ujore të karbopolit 

934 ka veshtulli 32 500 mPas, ndërsa 

karbopoli 941 i të njëjtit përqëndrim 

ka veshtulli 8900 mPas. 

Përgatitja e xhelit me karbopol 

është e thjeshtë. Është e nevojshme, të 

shpërndahet karbopoli në ujë, dhe më 

pas dalëngadalë i shtohet  tretësira e 

bazës. Xhelit të krijuar, i shtohet 

glicerol dhe konservues. 

Për përgatitjen e  xhelit me 

karbopol, si mjet neutralizues shtohet 

tretësira e hidroksidit të natriumit (në 

përgatitjen e xheleve me përmbajtje të 

vogël  alkooli), acidet aminike (glicina 

betaalanina), trietanolamina-TEA ose 

prodhimi i ri Quadrol®-tetrahidroksi-

propil etileni-amin.  

Konsiderohet se Quadroli® jep 

xhele të qëndrueshme dhe transparente 

me përmbajtje  alkooli  nga 0-75%. 

Për neutralizimin e 1 g Carbopol, 

nevojiten këto sasi të bazave : 

NaOH   ..................0,4  

NH4OH (28%) ..................0,75 

Na2CO3   ................0,72 

Boraks(hidrat) ..................1,39 

Monoetanolamine..............0,68 

Trietanolamine...................1,35 

Dizopropanolamine............1,70 

 

Xheli ka paraqitje më të mirë dhe 

është më pak ngjitës, kur përgatitet me 

anë të neutralizimit të karbopolit me 

NaOH, por nuk mund të përdoret për 

të gjitha tipat e xheleve për shkak të 

papajtueshmërive me disa substanca, 

kështu që për përgatitjen e preparateve 

kozmetike dhe farmaceutike prefe-

rohet përdorimi i trietanolaminës. 

Xhelet me karbopol, gjatë ruajtjes 

mund të humbin kthjelltësinë, për 

shkak të veprimit të dëmshëm të 

rrezeve  ultravioletë. Kjo mangësi 

mund të eliminohet me shtimin e 

EDTA 1%  dhe të ndonjë tretësire 

tjetër me absorber UV, p.sh.,  

benzofenon. 

Nëse në përbërjen e xhelit me 

karbopol hyn edhe ndonjë polimer, 

p.sh., PVP, preferohet që karbopoli së 

pari të neutralizohet  dhe pastaj të 

shtohet polimeri,  për arsye se  nëse 

bëhet ndryshe përftohen xhele të cilat 

janë të turbullt dhe më pak të kthjellët. 

Për përgatitjen e xheleve, përveç 

komplekseve makromolekulare dhe 

fazës së lëngët (ujë, etanol, përzierje të 

tyre) nevojitet edhe shtimi i lëndës 

njomëse, konservuesit (estere të 

acideve p-hidroksibenzoike) dhe shpe-
shherë të ngjyrave dhe parfumit. 
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Për xhelet me alkool, nuk është i 

detyrueshëm shtimi i konservuesve, 

ndërsa për ato me ujë po. 

Ekzistojnë edhe preparate 

kozmetike të tipit të xheleve të cilat 

quhen lipoxhele. Ato përbëhen nga 

vajra, kryesisht minerale, dhe lëndë të 

tjera, siç janë alumini, magneziumi ose 

stearati i zinkut, parafina e 

mikronizuar, alkooli cetilstearik dhe 

shpesh përdoret dioksidi i siliciumit, i 

cili në treg ndodhet me emrin e 

patentuar Aerosil®, Sicol® ose Cab-O-

Sil®. 

Ambalazhet më të përshtatshme 

për xhelet janë tubat, për shkak të 

ruajtjes nga tharja. Ruhen në ambiente 

të thata, në temperaturën e dhomës. 

 

Shembull: 

Rp.: 

Carbopol 940.....................0,50 

Aquae destilatae..............89,80 

NaOH sol. 10%.................2,00 

Conservans........................0,20 

Gliceroli.............................7,50 

 

Punimi 

Karbopoli dispergohet në ujë dhe 

ngadalë i shtohet tretësira e NaOH 

10%, e cila më parë është e holluar me 

ujë. Neutralizohet deri në pH =6. 

Xhelit të krijuar, i shtohet glicerol me 

konservues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,45,59,61,64,70,74 
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5. LINIMENTET                                                                 
(Linimenta) 

Linimentet janë përgatesa mjekuese të 

lëngëta, gjysmë të lëngëta dhe 

rrallëherë gjysmë të ngurta. Kanë 

përdorim të jashtëm dhe në të shumtën 

e rasteve shërbejnë për fërkimin e 

lëkurës. Janë tretësira të lëndëve 

mjekuese në alkool të holluar, të 

përqëndruar ose emulsionet e tyre në 

ujë. 

Shumica e linimenteve përmbajnë 

vajra dhe sapun. Këto lëndë shtesë, 

mundësojnë lehtësimin e lyerjes (fë-

rkimit). Përveç kësaj, sapuni i cili u 

shtohet ose që formohet gjatë përga-

titjes nga acidet yndyrore dhe alkalet, 

shërben edhe si korrigjues. 

 

Rp.: 

Saponi kalini.....................7,5 

Camphorae........................5,0 

Olei Therebinthinae........65,0 

Aquae destilatae   ad.....100,0 

Në havan, përzihet sapuni i kaliumit 

me 10 g ujë. Veçmas tretet kamfuri 

dhe Olei Therebinthinae. Përzierjes së 

sapunit, i shtohet shkallë-shkallë dhe 

duke përzier tretësira vajore e kamforit 

deri sa nuk krijohet emulsioni. Pastaj, 

emulsioni hidhet në shishen e taruar 

dhe me ujin me të cilin është shpëlarë 

havani mbushet deri në masën 100 g. 

 

Rp.: 

Ichtioli ..............................2,0 

Mentholi............................0,3 

Camphorae........................0,6 

Glicerini...........................10,0 

Olei Olivae.......................30,0 

Aquae Calcis  ad............200,0 

Kamfori dhe mentoli, përzihen  

bashkarisht dhe tretësira vajore e 

krijuar tretet në 30 g vaj ulliri. 

Tretësira, pastaj përzihet me 0,9 g 

pluhur të tragakantës. 

Veçmas përgatitet tretësira e iktiolit, 

në përzierjen e glicerinës dhe ujit të 

kalciumit dhe duke përzier emulgohet 

me tretësirën vajore. Masa përzihet 

deri sa të homogjenizohet. 
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6. SAPUNET MJEKËSORE                                                   
(Sapones medicinalis) 

 

Sapunët janë kripëra të acideve 

yndyrore të larta (10 C-18 C) me jonet 

e metaleve alkaline dhe alkalino-

tokësore. Në bazë të përbëresit 

anionik, sapunet janë të butë (nëse 

përmbajnë acide yndyrore të 

pangopura, më së shpeshti acid 

oleineik, linoleik, etj.) dhe të fortë ( 

nëse përmbajnë acide yndyrore të 

ngopura si acid palmitik, stearik, etj.). 

Sapunet e butë, përmbajnë  më tepër 

ujë (30-40 %) dhe mjaft glicerol, i cili 

lirohet gjatë sapunifikimit. Në sapunet 

e fortë, mbetet ujë 3-6 %, ndërsa 

gliceroli vetëm në gjurmë, sepse nga 

sapuni lirohet uji me anë të kripëzimit, 

i cili mund të largohet me anë të 

filtrimit. 

 

Në farmaci, sapunet përdoren  si: 

 

 Agjentë mjekues në tretësira, 

tretësira etanolike të sapuneve, 

 Përbërës i supozitoreve (supozito-

ret me glicerol-laksativ), 

 Emulgatorë, 

 Përbërës të pomadave, 

 Bartës të lëndëve mjekuese, 

 Përbërës të pudrave, 

 Lëndë për rregullimin e rrëshqi-

tjes, tek pluhurat, tabletat, etj. 

 

Përgatitja 

Sapunet e fortë, zakonisht, përgatiten 

me anë të përzierjes së yndyrnave me 

tretësira hidroksile, në të ngrohtë. 

Esteret e acideve yndyrore me gli-

cerol, gjatë procesit të sapunifikimit, 

çlirojnë alkoolin trivalent (është një 

produkt i përgatitjes së sapunit). 

Pas mbarimit të sapunifikimit, i cili 

mund të katalizohet me etanol, bëhet 

kripëzimi. 

Në mënyrën në të ftohtë,  yndyrnat me 

ndihmën e një përzierësi mekanik në 

temperaturë 30-40 ºC, përzihen me 

bazat deri sa të formohet masa 

homogjene, e cila pastaj hidhet në 

forma metalike në të cilat bëhet 

sapunifikimi. 

Për përgatitjen e sapunit në të ftohtë, 

është e nevojshme sa më shumë bazë, 

ndërsa për sapunet e butë nevojitet nga 

5-10 % më tepër yndyrë. 

Përveç sapunifikimit, sapunet përf-

tohen edhe me anë të neutralizimit, ku 

acidet e larta yndyrore përzihen me 

sasi stekiometrike të karbonateve. 

Metoda, me neutralizim, është e 

shpejtë dhe e thjeshtë. Acidet e lira 

yndyrore, përftohen me anë të 

hidrolizës së yndyrnave me ndihmën e 

katalizatorëve (acid sulfurik 30 %  

duke i shtuar 0,5-1 % acide sulfonike) 

ose pa katalizatorë (me ngrohje ajrore 

në gypa në temperaturë 260 ºC). 

Prodhimi industrial i sapuneve të fortë, 

përbëhet nga një grup operacionesh, 

si: 

 grimcimi i masës fillestare,  

 tharja,  

 përzierja e përbërësve (lëndës 

aktive, aromave etj.),  

 shtimi i  lëndëve mbushëse (si talk, 

kaolinë etj),  
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 shtimi i lëndëve për lyerje (si  

lanolinë, lecitinë, dyll blete etj). 
 

Përgatitja e sapunave me cilësi të lartë, 

përfshin një numër parametrash që 

duhet të respektohen, si:  

 temperatura,  

 koha e zierjes,  

 sasia e ujit,  

 kripëzimi, etj. 

 

Kontrolli i cilësisë së sapunëve 

Sapunet mjekësore duhet të jenë 

neutrale. Për këtë arsye, një ndër 

provat më të rëndësishme është 

përcaktimi i përmbajtjes së acideve të 

lira yndyrore dhe alkaleve. 

Kontrollohen edhe tretshmëria, 

humbjet gjatë tharjes, etj. 

Shembuj: 

 Rp.:   

Oleum lini..........................50,0 

Kalii hydroxydi..................9,5 

Spiritus aethylicus..........10 ml 

Aquae destilatae ..........,.....q.s. 

 

Së pari, përziejmë vajin e lirit me 

hidroksidin e kaliumit të tretur në 15 

ml ujë. Përzierjen e ngrohim në banjë 

uji në 70-80ºC, shtojmë alkoolin, 

vazhdojmë përzierjen dhe ngrohjen 

deri në sapunizimin e plotë. Pastaj 

shtojmë ujë të nxehtë, deri sa masa të 

arrijë 100 g dhe të bëhet e njëtraj-

tshme. 

Duke u shtuar lëndë mjekuese, fitojmë 

sapun borik, fenoolik, lanolik, iktiolik 

etj. 

 

Rp.: 

 

Adeps suillus..........................50,0 

Olei olivae...............................50,0 

Sol.Natrii hydroxydi 30% ..60,0 

Spiritus aethylicus  95% .....12,0 

Natrii chloridi .......................25,0 

Aquae destilatae   ad 

............200,0 

 

Në banjë uji, ngrohen dhjami i derrit 

dhe vaji i ullirit. Tretësira e tyre 

përzihet me solucionin e hidroksidit të 

natriumit dhe me alkoolin, duke i 

tundur mirë derisa të përftohet një 

tretësirë e qartë, nga tretja në ujë e 

përzierjes së sipërme. Pastaj shtohet 

tretësira e filtruar e klorurit të 

natriumit në ujë, përzihen mirë dhe 

vazhdohet ngrohja në banjë uji gjersa 

të ndahet sapuni. Pas kësaj lihet të 

ftohet, shpëlahet 3-5 herë me ujë, 

shtrydhet dhe thahet  në një 

temperaturë jo më të lartë se  30ºC, 

ndërsa  në fund pluhurizohet imët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2,3,8,22,23,24,25,27,28,29,40,59,61,64,70, 
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7. SUPOZITORET 

(Suppositoria) 

 

Janë përgatesa farmaceutike të 

dozuara, me forma të ndryshme, që 

aplikohen në zgavrat e trupit: rektum, 

vagjinë, kanalet e urinës, etj. 

Karakteristikat e përgjithshme: 

a. Dimensionet (gjatësia): 

për të rritur 3 cm,  fëmijët 2 cm, 

b. Masa 

 për të rritur 2-3 g, fëmijët 1g, 

c. Forma: cilindrike, konike, me maje 

siluri-torpedo. 

 

Në aspektin teknologjiko-farmaceutik, 

janë:  

 tretësira,  

 pezulli,  

 emulsione. 

 

Farmakopetë e ndryshme, japin 

definicione të ndryshme, duke i ndarë 

në grupe të veçanta por mesa duket 

përkufizimi më korrekt është  se ato 

janë forma gjysmë të ngurta që 

përdoren në zgavrat(hapjet) natyrore, 

si në : rektum, vaginë, hundë, vesh, 

etj., me përjashtim të gojës. 

Supozitoret përbëhen nga një apo 

më shumë lëndë vepruese dhe nga një 

eksipient apo bazë. Lloji i bazës 

ndikon në përthithjen e lëndës 

vepruese. Më të përshtatshme janë 

bazat yndyrore, të cilat përmbajnë 

emulgatorë dhe  që shkrihen lehtë në 

temperaturë të trupit. 

Perpara përgatitjes së 

supozitoreve, duhet te kemi parasysh  

faktorët e çlirimit dhe të përthithjes së 

lëndës mjekuese. Kështu p.sh. lëndët 

të cilat janë të tretshme në yndyrna, 

por që treten me vështirësi në ujë 

përthithen më pak me rrugë rektale. 

 

Bazat e supozitoreve 

Janë produkte  të ngurta  të cilat 

shkrihen në temperaturën trupore, ose 

treten në sekretin-lëngun e trupit. 

Kushti themelor për bazën e 

supozitoreve është që të shkrihet në 

një temperaturë të përafërt me 

temperaturën e trupit dhe të çlirojë 

lehtë lëndën mjekuese. 

Ndarja e bazave                         

të supozitoreve 

Bazat për  supozitore, ndahen në: 

 baza yndyrore,  

 baza të tretshme në ujë,   

 baza të vetemulsionueshme. 

Në mënyrë që të sigurohen kushtet 

teknologjike optimale,  bazat e 

supozitoreve duhet të plotësojnë disa 

veti fiziko-kimike, si: 

 interval sa më i shkurtër i pikës së 

shkrirjes dhe ngrirjes, në mënyrë 

që pa ftohjen e formave metalike 

të arrihet ngurtësimi i shpejtë, 

 kontaktibiliteti, në mënyrë që 

supozitoret edhe pa lyerjen e 

formave të nxirren lehtë, 

 veshtulli e përshtatshme, në 

mënyrë që sedimentimi i lëndëve 

mjekuese të jetë sa më i vogël dhe 

dozimi sa më i sigurtë, 

 të mos bashkëveprojë me lëndën 

mjekuese dhe lëndët ndihmëse, 
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 aftësi për të inglobuar lëngje ujore 

dhe vajore. 

 te çlirojë mirë lëndën mjekuese, 

 të përzihet me lëndën vepruese 

dhe tretësin ujor, 

 të jenë të përshtatshëm për 

përgatitjen e supozitoreve me 

metoda të ndryshme, 

 të kenë qëndresë mekanike të 

mjaftueshme, 

 të mos përndryshohen gjatë 

ruajtjes në temperaturën e 

dhomës, 

 të jenë të qëndrueshme nga 

pikëpamja kimike dhe 

bakteriologjike,  etj. 

 

Lëndët mjekuese,  të administruara në 

formën e supozitoreve, fillojnë të 

veprojnë pas 30 minutash, ndërsa 

efektin e plotë e kanë pas 4-6 orësh. 

Aftësia e lëndëve për t’u tretur në 

bazën e supozitoreve nuk është 

gjithnjë e njohur. Për këtë arsye, 

shpeshherë, është më i lehtë formulimi 

i supozitoreve pezulli. Në këto raste, 

lënda mjekuese duhet të jetë e 

pluhurizuar imët, në mënyrë që të 

eliminohet ngacmimi mekanik në 

vendin e aplikimit. Disa lëndë 

mjekuese, treten në baza, mirëpo  këto 

supozitore mund të humbin fortësinë 

(duhet të shtohen lëndë ndihmëse për 

rritjen e pikës së shkrirjes). Bazat 

lipofile mund të lidhin mekanikisht 

ujin në sasi të vogla formojnë pseudo-

emulsione.  

Bazat gjysmësintetike të cilat përmba-

jnë emulgatorë - krijojnë emulsione të 

vërteta. 

Në përgjithësi, bazat nuk plotësojnë 

kriteret e përgjithshme për supozitore, 

kështu që është e nevojshme të shto-

hen lëndë ndihmëse. 

Bazat më të përdorura 

 

Gjalpi i kakaos 

(butyrum cacao, oleum cacao, oleum 

theobromatis) 

Me anë të kësaj baze, supozitoret 

përgatiten me tre metodat e 

zakonshme.  

Është një përzierje trigliceridesh që 

përbëhet nga : acid palmitik 30 %, 

acid stearik 30%, acide vajore 30%, 

acid linolik 3%. Përmban edhe glice-

ride të përziera të acideve oleike, 

stearike, etj. 

Është masë e ngurtë, me ngjyrë të 

verdhë, e yndyrshme në prekje, me erë 

të këndshme  dhe shije të ëmbël. Në 

temperaturën e dhomës është e ngurtë, 

mbi 25 ºC fillon të zbutet, ndërsa në 

ngrohje 30 ºC fillon të lëngësohet dhe 

pastaj shkrin në 34-35ºC. Kimikisht 

është e plogët. Ekziston në disa forma 

polimorfe me pika shkrirjeje të 

ndryshme: γ-18 ºC, α-21-22 ºC, β’-28-

31 ºC,  dhe β-34 ºC. Më e 

përshtatshme është forma β. 

Gjalpi i kakaos nuk tkurret, nuk e 

zvogëlon vëllimin pas ftohjes, i 

mungon aftësia për të trupëzuar ujin 

ose tretësirat ujore, ka prirje për t’u 

bërë i hidhur me kalimin e kohës, etj. 

Është e përshtatshme për supozi-

toret rektale, ndërsa për supozitoret 

vaginale përdoret më pak, sepse ka 

prirje të rrjedhë në vendin e përdo-

rimit. 

 

Zëvendësuesit e gjalpit të 

kakaos 

Si lëndë  të para, përdoren vajra 

ose yndyrna ushqimore, sidomos ato 
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bimore si: vaji i kikirikut, kakaos, 

palmës, etj., të cilat më parë trajtohen 

me avuj uji në trysni të lartë, ku si 

rezultat zbërthehen në acide yndyrore 

dhe glicerinë. 

Si zëvendësues të gjalpit të 

kakaos janë: vaji i kikirikut i hidro-

gjenuar, masat vitepsol, estarinum, etj. 

 

Vaji i kikirikut të hidrogjenuar 

Është masë e ngurtë, me ngjyrë të 

bardhë,  pa erë, me temperaturë 

shkrirje 34-35 ºC. Përbëhet nga 

trigliceridet e acideve yndyrore të 

ngopura-palmitik, stearik, arakidik. 

 

Masat Vitepsol (Witepsol) 

 

Si bazë për përgatitjen shërben  

vaji i kokosit i hidrogjenuar. 

Egzistojnë 4 seri themelore H, W, E, 

S. Vitepsoli tretet në eter, kloroform, 

benzen dhe homologët e tij, nuk tretet 

në alkool, kurse me vështirësi tretet në 

vaj vazeline. 

Përveç këtyre,  si zëvendë-sues 

përdoren edhe eksipienët tjerë me 

emra tregtare si Lassupol G, 

Massupol, etj. 

 

Masat xhelatinore 

Masa xhelatinore është një 

përzierje e  xhelatinës, glicerinës dhe 

ujit në raport 1:7:2.  

Në vend të glicerinës, e cila është 

hipertonike dhe nuk tret në disa lëndë, 

kohët e fundit preferohet propilen-

glikoli, butilenglikoli, etj. Është një 

masë e verdhë elastike. Masa xhelati-

nore ose glicerolxheli i xhelatinës 

përgatitet duke bymyer xhelatinën në 

ujë për rreth 30 minuta. 

Për të shpejtuar bymimin, 

këshillohet ujë i ngrohtë në 35-40ºC. 

Në xhelatinën e bymyer, shtohet 

glicerina, kurse përzierja ngrohet në 

banjo uji me temperaturë jo më të lartë 

se 70ºC, për shkak të mundësisë së 

çpolimerizimit të xhelatinës. Masa 

përdoret vetëm për përgatitjen e  

supozitoreve  me metodën e shkrirjes 

dhe derdhjes në forma. Në përgjithësi, 

masa xhelatinore, përdoret për 

supozitoret të cilët përdoren për të 

patur një veprim laksativ. Duhet pasur 

kujdes për papajtueshmëritë e 

mundshme që mund të shkaktohen 

gjatë proceseve të ndryshme. Supozi-

toret e përgatitura me masën 

xhelatinore, nuk shkrihen në 

temperaturën e trupit, por treten në 

sekrecionet e zgavrës trupore ku futen. 

 

Masa sapuno – glicerinore 

 

Ndryshe quhet edhe glicero-xheli 

i stearatit të natriumit, i cili përgatitet 

duke sapunizuar në të nxehtë (115-

120ºC) acidin stearik me karbonat 

natriumi të tretur në glicerinë ose duke 

tretur stearatin e natriumit  në glicerinë 

të nxehur në 115-120ºC. Në të dy 

rastet, masa e shkrirë derdhet në forma 

metalike të ngrohura në rreth 80ºC. Në 

praktikën farmaceutike njihen me 

emrin  supozitoret e glicerinës. 

 

Polietilenglikolet 

Bazat e polietilenglikoleve me 

masë molekulare të lartë, të kombinuara   

me polietilenglikole me masë moleku-

lare të mesme ose të ulët, mund të 
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përdoren si baza në përgatitjen e supozi-

toreve me  metodën e shkrirjes dhe  der-

dhjes në forma. 

Këto baza, përzihen me lëngjet 

ujore të zgavrave ku ato përdoren dhe 

nuk kanë prirje që të rrjedhin. Treten dhe 

e çlirojnë mjaft shpejt lendën vepruese. 

Me këto baza, mund të përzihen 

shumë substanca, si: kamfuri, jodoformi, 

oksidi i zinkut etj., por duhen pasur 

parasysh edhe papajtueshmëritë  e tyre  

me lëndët mjekuese, si: acidin tanik, 

kripërat e argjendit, etj. 

Njëstearati i  

polioksietilensorbitanit 

(Polisorbati 61,Tween-i 61) 

 

Ka veti hidrofile dhe lipofile 

afërsisht të barabarta.  Është masë në 

trajtë dylli, me ngjyrë të verdhë, që 

shpërndahet në ujë. 

Në këtë bazë, përzihen me lehtësi 

tretësirat ujore dhe vajore. Japin 

supozitore plastike, të cilat kanë prirje 

për t‘u deformuar. 

 

Stearati i polioksietilenit 40 

Është lëndë e ngurtë në trajtë dylli, 

me ngjyrë të bardhë dhe që tretet në ujë. 

Kombinohet edhe me  dyoktilsulfosuk-

sinat natriumi, dyll bletësh, etj. 

 

Lëndët ndihmëse 

Krahas lëndëve vepruese për 

përgatitjen e supozitoreve, përdoren 

edhe lëndët ndihmëse, të cilat ndihmojnë 

në optimizimin e procesit  teknologjik të 

prodhimit, dhe rrisin qëndrue-shmërinë e 

tyre. Në lëndët ndihmëse bëjnë pjesë: 

lëndët që rrisin veshtullinë, lëndët që 

rrisin  temperaturën, emulgatorët, etj. 

 

1. Lëndët që rrisin       veshtullinë – 

1%: 

 stearati i natriumit, 

 bentoniti, 

 lecitina. 

 

2. Lëndët që rrisin tempera-turën e 

shkrirjes: 

 alkooli cetilik, stearilik, 

 dylli i bletëve, etj. 

 

3.  Lëndët që ulin tempera-turën e 

shkrirjes: 

 vaj ricini ose vajra të tjera bimore. 

 

4. Emulgatorët (emulgatorët me vlera 

të HLB rreth 4):  

 kolesteroli, 

 lanolina, 

 polisorbatet, lecitina. 

 

5. Lëndët konservuese dhe 

kundër oksidimit: 

 acid sorbik dhe kripërat e tij, 

 esteret e acidit p-hidroksibenzoik, 

 α–tokoferol, u shtohet bazave të 

ndieshme ndaj oksidimit,  

 

6. Lëndët ngjyruese: 

 eritrozinë, 

 klorofil, 

 betakaroten. 

 

Pergatitja e supozitoreve 

Gjatë përgatitjes së supozitoreve, 

duhet të kemi parasysh disa faktorë, si: 
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 llogaritjen e lëndëve për përgati-

tjen e supozitoreve (llogaritet doza 

individuale dhe sasia e cila mund 

të humbase gjatë përgatitjes), 

 temperaturën e shkrirjes ose të 

ngurtësimit të eksipientëve dhe 

lëndëve që marrin pjesë në përga-

titjen e supozitoreve (nuk duhet të 

kalohet temperatura e shkrirjes), 

 faktorin e zhvendosjes (për shkak 

të dendësisë së ndryshme që kanë 

lëndët), 

 grimcimin (sidomos të bazës së 

supozitoreve dhe të lëndëve të 

patretshme), 

 përzierjen (sidomos ne formulimet 

pezulli gjatë derdhjes në forma 

metalike). 

 

Për përgatitjen e supozitoreve duhet të 

kemi parasysh disa probleme, të cilat 

duhet të zgjidhen në mënyrë para-

prake. Këto probleme zgjidhen në këtë 

mënyrë: 

 

 Nëse në përgatitjen e supozitoreve 

kemi fundërrim  ose sedimentim 

(në supozitoret liposolubel pezu-

lli) duhet që të rritet veshtullia 

duke shtuar 1-2 % monostearat 

alumini ose alkool etilik. 

 Në mënyrë që masa të mos ngjitet 

në format metalike, këto duhen 

lyer paraprakisht me vaj parafine. 

 Nëse kërkohet që të rritet fortësia 

e bazave xhelatinë-glicerol, atë-

herë bazës i shtojmë përqindjen e 

xhelatinës, ndërsa në bazat me 

makrogole i shtojmë sasinë e 

makrogoleve me masë molekulare 

më të madhe. 

 Gjatë përgatitjes manuale të 

supozitoreve lipofile mund të ndo-

dhë shkrirja e masës dhe ngjitja. 

Këtë problem e eliminojmë duke 

bërë pluhurosjen me talk. 

 

 

Procesi i përgatitjes 

 së masës fillestare 

 

Procesi i përgatitjes së supozi-toreve 

është në varësi të përmbajtjes së tyre. 

Kështu, p.sh., nëse masa fillestare 

është: 

 

1. Lipofile veprohet në këtë mënyrë: 

 Për supozitoret tretësirë, të gjitha 

komponentet treten në banjo uji 

dhe pastaj hidhen në forma. 

 Për supozitoret pezulli, lëndët e 

ngurta të pluhurizuara dhe të 

situara, së pari shpërndahen, duke 

u përzier në një pjesë të bazës së 

shkrirë dhe pastaj duke përzier 

vazhdimisht i shtohet pjesa e 

mbetur e bazës deri sa të përftohet 

një masë homogjene. Masa 

homogjene e ngrohtë, duke u 

përzier vazhdimisht hidhet në 

format e përgatitura më parë. 

 

2. Hidrofile veprohet në 

këtë mënyrë: 

 Për bazat xhelatineglicerol, së pari 

xhelatina bymehet në sasinë e 

përshkruar të ujit dhe pastaj 

ngrohet në banja ujore që të tretet. 

Në fund, me përzierje të vazhdue-

shme, i shtohet gliceroli. Lëndët 

vepruese treten në ujë ose pezullo-

hen në masën e shkrirë xhelatinë-

glicerol dhe duke përzier vazhdi-

misht hidhen në format e përga-

titura më parë. 
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 Për bazën PEG, polietilenglikoli 

tretet me ngrohje në banja ujore 

dhe në fund me përzierje të 

vazhdueshme i shtohet glicerina.  

 Lëndët vepruese treten në ujë ose 

pezullohen në masën e shkrire 

PEG-glicerol dhe duke përzier 

vazhdimisht hidhen në format e 

përgatitura më parë. 

 

Përgatitja e supozitoreve në 

praktikën receptuale 

Supozitoret në praktikën receptuale 

përgatiten me disa metoda, si: 

 Metoda me modelim me dorë-

substanca mjekuese e grimcuar mirë 

përzihet (ngjeshet) derisa të përftohet 

një masë homogjene plastike. Pasi  

është arritë homogjeniteti, atëherë 

masës i jepet forma e topit dhe më pas 

hollohet në formën e një cilindri, i cili 

quhet  magdaleon. Magdaleoni ndahet 

në numrin e caktuar të supozitoreve të 

cilëve me dorë i jepet forma me maje.  

 

 Metoda me derdhje të masës së 

shkrirë-lënda mjekuese tretet ose 

pezullohet në bazën e shkrirë dhe 

homogjenizohet. Temperatura 

duhet të mos jetë shumë e lartë, 

sepse ndikon në qëndrueshmerinë 

e supozitoreve, fortësimin  dhe 

sedimentimin. Masa  homogjene 

duhet të hidhet shpejt në forma 

duke përzier vazhdimisht. 

Përzierja shërben per largimin e 

ajrit por edhe për ruajtjen e 

shpërndarjes së lëndës mjekuese 

në gjithë masën e bazës. 

 Metoda me presim të masës së 

ngurtë - baza e supozitorit 
përzihet në mënyrë homogjene me 

lëndën vepruese të grimcuar imët. 

Përzierja vendoset në presë, duke 

e ngjeshur mirë, dhe me anë të 

presionit të presës nxirren format 

e supozitoreve. 

Epërsi të kësaj metode  janë përfti-

mi i supozitoreve me sipërfaqe të 

lëmuar dhe fakti që lënda mjeku-

ese nuk sedimenton. 

 Metoda e kombinuar-me anë të 

kësaj metode, baza e shkrirë 

përzihet mirë me lëndën 

mjekuese, masa lihet të ftohet dhe 

pastaj grimcohet. Pasi grimcohet, 

përzihet, ngjishet mirë  dhe futet 

në presë ku me anë të presionit 

përftohen supozitoret. Kjo metodë 

eliminon të metat e homogjeni-

zimit. 

 

Përgatitja  e supozitoreve me 

modelim me dorë 

 

Metoda me modelim me dorë  

është metoda më e thjeshtë dhe e 

përshtatshme kur kemi për të 

pergatitur një numër të vogël 

supozitorësh (në recepturën ma-

gjistrale). Kjo metodë përdoret për  

baza që kanë karakter lipofil, si p.sh. 

gjalpi i kakaos. Supozitoret e 

përgatitur mund të mos kenë pamje të 

bukur dhe mënyra e përgatitjes nuk 

është higjienike.  

Substanca mjekuese e grimcuar 

mirë, përzihet (ngjeshet) me një pjesë 

të vogël të bazës, pastaj përzihet me 

pjesën e mbetur të bazës derisa të 

përftohet një masë homogjene 

plastike. Për të arritur një shpërndarje 

të njëtrajtshme të barit në bazë,  

sidomos nëse duhet të shtohet një sasi 

e madhe pluhuri, lënda vepruese mund 
të përzihet paraprakisht me një sasi 

vajrash bimore ose minerale. Pasi 
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është arritur homogjeniteti, atëherë 

masës i jepet forma e topit.  

Në vazhdim, në një pllakë qelqi, 

porcelani ose plastmasi dhe me 

ndihmën e një shpatulle ose vizoreje, 

masës i japim formën e një cilindri, i 

cili quhet  magdaleon. Gjatë rrotulli-

mit, masa merr formën e zgjatur. Pasi 

masa arrin gjatësinë e duhur, atëherë 

ndahet në numrin e caktuar, me 

madhësi të barabartë, të supozitoreve 

dhe secilit prej tyre i jepet forma me 

maje, me anë të modelimit me dore. 

Gjatë punës me këtë metodë, duart dhe 

mjetet e punës, duhet të jenë të lyera 

(pudrosura)  me amidon, laktozë ose 

talk, në mënyrë që të evitohet ngjitja e 

tyre.  

 

Metoda me presim të masës së 

ngurtë 

Metoda me presim (me shtypje) - 

bëhet me anë të presimit të masës së 

përgatitur në aparate të tipave të 

ndryshëm - presë dore ose në shiringa, 

me madhësi të caktuar të vrimave-

matricave përkatëse. Është e 

përshtatshme për bazat që kanë 

karakter lipofil.  

Substancat mjekuese, përzihen 

me bazën fillestare në të njëjtën 

mënyrë sikurse me metodën me 

modelim me dorë, vetëm se peshohen 

sasi 5-10 % më të mëdha të të gjithë 

komponenteve, për arsye se një pjesë 

mbetet e pashtypur në shiringë. Në 

vazhdim, masa e përgatitur me kujdes, 

futet në presë/shiringë, duke e 

ngjeshur derisa pistoni i cilindrit të 

mbyllet. Pas kësaj, hapet kapaku dhe 

me anë të një shtypjeje të lehtë shtyhet 

masa dhe nxirren supozitoret me 

gjatësinë e dëshiruar. 

Pastaj veprohet në të njëjtën 

mënyrë sikurse në metodën me 

modelim me dorë. Gjatë përgatitjes së 

supozitoreve me këtë metodë, duhet të 

kemi kujdes që në masën e 

supozitoreve të mos trupëzohet-

përzihet ajër gjatë mbushjes së 

shiringës, i cili ndikon negativisht në 

vetitë e lëndës vepruese. Gjithashtu, 

duhet të kemi parasysh temperaturën e 

mjedisit, në mënyrë që ajo mos të 

ndikojë në deformimin e supozitoreve.  

 

Metoda me shkrirje dhe derdhje në 

forma 

Është metoda më e përshtatshme 

për shumicën e bazave. Gjatë 

përgatitjes me këtë metodë, masa e 

përgatitur shkrihet dhe derdhet në 

forma të veçanta. Format metalike, në 

të shumtën e rasteve, janë prej alumini 

ose bronzi dhe përbëhen nga dy pjesë. 

Kur këto dy pjesë bashkohen, atëherë 

hapësira në mes tyre duhet të ketë 

formë konike, cilindrike ose të 

torpedos (silurit). Në vend të formave 

metalike mund të përdoren edhe forma 

plastike prej polistireni ose polietileni, 

të cilat shërbejnë si ambalazh 

përfundimtar i supozitoreve. 

Format metalike duhet të kenë 

parete të lëmuara dhe të jenë të 

pastruara mirë. Lyerja e formave është 

e domosdoshme, në mënyrë që 

supozitoret e ftohur të nxirren më lehtë 

dhe të kenë formën e dëshiruar. Lënda 

e cila duhet përdorur për lyerjen e 

formave varet nga lloji i bazës që 

derdhet, dhe përgjithësisht, lënda më e 

mirë për lyerje është ajo e cila nuk 

përzihet me bazën. 

Sipas disa farmakopeve, metoda 

me derdhje bëhet në mënyrë që 

substanca mjekuese të tretet, të 
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pezullohet njëtrajtshmërisht ose të 

emulgohet  në bazën e shkrirë, dhe 

pastaj kjo përzierje derdhet në forma. 

Për shkak të humbjeve të mundshme 

gjatë përgatitjes, peshohen rreth 20 % 

më shumë të gjitha substancat. Duhet 

thënë që në praktikë, pergatitja me anë 

të kësaj metode nuk është aq e 

thjeshtë. Në mënyrë që supozitoret të 

jenë të përgatitura mirë, dhe lënda 

vepruese të jetë e shpërndarë në 

mënyrë homogjene në bazë dhe e 

dozuar saktësisht, duhet t’u përmba-

hemi disa rregullave. 

Hapi i parë është të përcaktohet 

kapaciteti i formave (hapësirave të 

formave metalike). Një pjesë e vogël e 

bazës, shkrihet në banja uji, derdhet 

me kujdes dhe lihet të ngurtësohet. Pas 

ngurtësimit, sasia e tepërt largohet nga 

sipërfaqja e sipërme e formave, me 

anën e shpatullës. Pastaj supozitori 

nxirret, peshohet, dhe kjo vlerë 

shënohet si vlerë e masës së formave. 

Në bazë të kësaj vlere, llogaritet sasia 

e nevojshme e bazës dhe e lëndës 

vepruese për numrin e dëshiruar të 

supozitoreve. Duhet patur parasysh që 

të peshohen sasi 20% më të mëdha, 

për arsye se gjatë derdhjes mund të 

kemi humbje (në patene, në forma, 

shpatull, etj.).  

Baza e grimcuar shkrihet mirë në 

patenën e emaluar në banjo uji. Si 

rregull, baza për supozitore duhet të 

ngrohet vetëm disa sekonda pasi ka 

arritur pikën e shkrirjes. Për më tepër, 

është mirë që lënda vepruese në bazën 

e shkrirë, të mos u ekspozohet 

temperaturave të larta, të cilat mund të 

çojnë deri në shpërbërjen e tyre 

(iktioli, acidet tanike, ekstraktet e thata 

të opiumeve-belladona etj.). Format 
metalike mbushen pak më tepër, në 

mënyrë që të baraspeshohet 

kontraksioni vëllimor që ndodh gjatë 

ftohjes. Pas ftohjes, teprica largohet 

me brisk ose shpatull të mprehtë. 

Supozitoret e gatshëm, pasi janë 

ftohur mirë, nxirren duke ushtruar një 

presion të lehtë në bazën e tyre (është 

mirë që gishti të ftohet për momentin 

në akull) dhe të vendoset në letër filtri.  

 

Supozitoret si sisteme të shpërndara 

Supozitoret mund të përgatiten në 

formën e tretësirave, pezullive dhe 

emulsioneve. 

 

Supozitoret e formuluar si tretësira 

 - Lënda vepruese është e tretur në 

bazë. Tretja e lëndës vepruese ka 

epërsitë dhe të metat e veta. Epërsia 

qendron në faktin se lënda vepruese e 

shkrirë në bazë është e shpërndarë në 

mënyrë të njëtrajtshme. Nga ana tjetër, 

baza e çliron me vështirësi lëndën e 

tretur dhe kjo gjë krijon probleme në 

procesin e përthithjes. Gjithashtu, 

duhet të kemi parasysh edhe ndikimin 

e lëndëve të tretura  në ndryshimin e 

temperaturës së shkrirjes, sepse një 

pjesë e tyre siç është kamfuri, salicilati 

i fenilit, etj., e ulin këtë temperaturë. 

 

Supozitoret e formuluar si  pezulli -  

Përmbajnë lëndë të patretshme. Në 

këto formulime duhet patur parasysh 

madhësia e grimcave,  për arsye se ky 

është një faktor që ndikon si në 

procesin e homogjenizimit, ashtu edhe 

në atë të përthithjes. Gjatë përgatitjes 

së supozitoreve në formë pezullie me 

metodën me shkrirje dhe derdhje në 
forma,  duhet të kemi parasysh  faktin 

se substanca e patretur mund të 

fundërrojë, prandaj duhet medoemos 
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që gjatë derdhjes në forma, masa të 

përzihet vazhdimisht. 

 

Supozitoret e formuluar si 
emulsione - duhet të kemi parasysh 

ndikimin e emulgatorit në tempera-

turën e shkrirjes së bazës, mundësinë e 

avullimit të ujit pas përgatitjes dhe 

afatin e përdorimit për shkak se 

përmbajnë ujë. Kjo formë është e 

përshtatshme përsa i përket procesit të 

përthithjes së lëndës. 

 

Ambalazhimi 

 

Supozitoret ambalazhohen në fletë 

stanioli, alumini ose materialesh 

plastike. Në industri, si ambalazh 

shërbejnë format në të cilat derdhet 

masa e shkrirë.  

Supozitoret recepturale ambala-

zhohen në kuti prej kartoni. Për të 

patur nje mbrojtje mekanike, është 

mirë të mbështillen me një shtresë të 

hollë të  vatës. 

Në etiketë, duhet shënuar lënda 

mjekuese, lëndët ndihmëse lëndët 

antimikrobike dhe përqendrimet e tyre. 

 

 

Ruajtja 

 

Supozitoret e përgatitur në praktikën 

receptuale, nuk duhet të ruhen për një 

kohë të gjatë, sepse qëndrueshmëria e 

tyre është e kufizuar. 

Supozitoret duhet të ruhen nga drita, 

ajri dhe lagështia. Zakonisht, ruhen 

mirë kur ambalazhohen në staniol, 

letër dyllore, etj. 

Llogaritja e sasisë së bazës që 

nevojitet në përgatitjen e 

supozitoreve me metodën me 

shkrirje dhe derdhje në forma 

Përpara fillimit te përgatitjes së 

supozitoreve, duhen patur parasysh dy 

faktorë me rëndësi: 

 

 

Faktori i kalibrimit (kapacitetit të  

matricave ose formave boshe)  

Zakonisht, faktori i kalibrimit 

llogaritet për tre bazat kryesore që janë 

gjalpi i kakaos, gliceridet gjysmë 

sintetike (adeps solidus etj.) dhe 

polietilenglikolet. Llogaritja bëhet në 

këtë mënyrë: baza shkrihet dhe der-

dhet në forma. Pas ftohjes peshohen 

supozitoret dhe pesha e matur pjesë-

tohet me numrin e supozitoreve (gjen-

det pesha mesatare e tyre); 

 Duke ditur se supozitoret përgatiten 

me peshë, por dozohen me vëllim, 

duhet marrë parasysh dendësia e 

lëndëve përbërëse. Për këtë arsye, 

duhet që me anë të llogaritjes ose 

eksperimentalisht të përcaktohet sasia 

e bazës që zhvendoset nga lënda 

vepruese. 

Faktori i zhvendosjes varet nga 

dendësia, vëllimi, sasia e ajrit të 

përzier, tretshmëria dhe përmbajtja e 

ujit të lëndës vepruese. Kështu për 

shembull 0,1g bizmut galati bazik, nuk 

zhvendos 0,1 g cacao oleum, por 

vetëm 0,037 g. D.m.th. nëse nuk do te 

kishim marre parasysh faktorin e 

zhvendosjes, në vend te 6 supozitoreve 

do të kishim përftuar 5, ndërsa doza e 

barit për një supozitor do të ishte 20 % 
më e madhe. 
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Faktori i zhvendosjes - jep sasinë  në 

gram të bazës që zhvendoset nga 1 g 

lëndë vepruese. Ky faktor është me 

rëndësi, sepse ekzistojnë ndryshime  

midis dendësisë së lëndës vepruese 

dhe bazës së përdorur. 

Faktori i zhvendosjes, llogaritet 

në bazë të kësaj formule: 

vepruese lëndës e dendësia

bazës e dendësia
f 

 

P.sh. nëse marrim dendësinë e 

bazës X e cila është 0.60 dhe 

dendësinë e lëndës vepruese Y e cila 

është 1.1, llogarisim faktorin e 

zhvendosjes në këtë mënyrë:  

55.0
1.1

0.60
f

 

Pra një gram lëndë vepruese 

zhvendos 0.55 gram bazë-eksipient. 

 

 

Faktorët  e zhvendosjes për masën 

Adeps solidus: 

Diazepam.....................0,70 

Diklofenaku.................0,64 

Indometacina...............0,68 

Nistatina......................0,77 

Paracetamoli................0,72 

Oksid zinku................ 0,16 

 

 

Faktorët  e zhvendosjes për masën 

Cacao oleum: 

Aminofilina ...............0,88 

Balsami......................0,83 

Kinina........................0,83 

Indoformina...............0,28 
Fenobarbitani.............0,84 

Prokaina.....................0,80 

 

Kontrolli i supozitoreve 

 Njëtrajtshmëria në peshë- 
peshohen një e nga një 10 

supozitore dhe llogaritet pesha 

mesatare. Pesha e secilit prej 

supozitoreve nuk duhet të variojë 

më shumë se ±5% nga pesha 

mesatare, ndërsa vetëm 1 ±10%. 

 

 Koha e shkrirjes-në një gotë 150 

ml hidhen 3 supozitore, mbulohen 

me 50 ml ujë të ngrohtë 37°C 

±2°C. Lihen 30 min në 

temperaturë të njëjtë dhe kohë pas 

kohe gota tundet (duhet të shkrihet 

baza, ndërsa lëndët e patretshme të 

ndahen). 

 

 Shkrirja ( Dehydag dhe Erweka 

aparate) 

 

Supozitori futet në një spirale qelqi e 

cila ndodhet në një gyp të shkallëzuar, 

të vendosur në një mbështjellës qelqi 

në të cilin kalon ujë i ngrohur 37ºC. 

Matet koha në të cilën supozitori 

shkrihet plotësisht. 

 

 Përmbajtja e lëndëve (maten 

supozitoret dhe përcaktohen 

përbërësit). 

 

 Çlirimi i lëndës mjekuese (në 

banja ujore me termostat në 

temperaturë 37ºC ±1), vendoset  

elenmajeri me mjedisin i cili 

kontrollohet (uji, tretësira me 

vlera të ndryshme të pH-i). Gjatë 

kohës së kontrollit, përmbajtja e 

elenmajerit përzihet me përzierës 

me shpejtësi 50 rrotullime në 

minutë. Në intervale të caktuara 

kohore, pas vendosjes së supozito-
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reve (p.sh. çdo 10 minuta) merren 

kampionet, ndërsa vëllimi në 

elenmajer plotësohet me sasinë e 

njëjtë të mediumit i cili 

kontrollohet. Kampioneve u 

përcaktohet përmbajtja në lëndë 

vepruese dhe kjo shprehet si 

përqindje e  lëndës vepruese të 

çliruar në varësi të kohës (nqs 

është e nevojshme kampionet 

mund të hollohen).   

Në kontrollin e dozave maksimale të 

lëndëve mjekuese, farmacisti i 

përmbahet dozave të cilat vlejnë edhe 

për format orale. 

 

Shembuj 
 

Rp.:  

Amidopyrini ................0,30 

Olei  Cacao........................q.s.  

M.f.supositorium anale 

D.t.dos. No 12 

 

 

Përdoret metoda me modelim me 

dorë 

 

Amidopirini  pluhurizohet imët në 

havan dhe pastaj përzihet me pak ujë 

për të përftuar një masë të butë. 

Përzihet pa ushtruar shtypje me 20 g 

ol.cacao të shtuar pjesë-pjesë dhe 

pastaj me ngjeshje përgatitet masa 

plastike. Shtohet pak parafinë ose vaj 

vegjetal, lanolinë, etj. Në mënyrë që të 

lehtësohet formimi i masës, masa 

homogjene në formën e topit zgjatet 

në një pllakë qelqi dhe ndahet në 12 

supozitore. Duart pluhurosen me talk 

dhe çdo supozitori i jepet forma 

(hollohet maja). Mbështillet me staniol 

dhe i dorëzohet pacientit në kuti letre 

të mbështjella me pak vatë. 

Rp.: 

Balsami peruviani 

Iodoformi         aa...............0,1 

Olei Cacao...........................q.s 

M.f.suposte 

D.tal.dos. No 6 

 

Balsami peruvian nuk përzihet me 

yndyrën e kakaos. Për këtë arsye 

preferohet qe fillimisht, balsami të 

përzihet mirë me vaj ricini (vaj ricini 

sa gjysma e peshës së balsamit). 

Së pari përzihet 0,6 g balsam me 0,3 g 

vaj ricini dhe pastaj duke përzier i 

shtohet jodoformi dhe në fund në disa 

pjesë i shtohet oleum cacao e shkrirë 

(kur kemi jodoform duhet të perdorim 

një patenë të veçantë). Masa  

homogjene derdhet në forma, 

mbështillet me letër staniol dhe 

ambalazhohet në kuti letre. 

 

Metoda me shkrirje dhe derdhje në 

forma 

Rp.:  

Gyrodali............................0,20 

Olei Cacao    ad.................2,0 

M.f.suposie 

D.tal.dos. No 10 

 

Bëhet llogaritja : 

Faktori i zhvendosjes për glicerinën 

është 0,78. 

Faktori i zhvendosjes për girodal 

(Ammon. Ichthyosulfon)  është 0,91 

  1,69 : 2  =  0, 85 

Faktori mesatar  i këtyre dy lëndëve 

është 0,85. 

Për 10 supozitore nevojiten 4 g 

(përzierje: glicerol + girodal) x 

0,85=3,4. 
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3,4 g cacao oleum zë të njëjtin vëllim 

me 4 g përzierje glicerinë + girodal. 

Për këtë arsye, nëse çdo formë 

përmban 2 g kakao, për përgatitjen e 

10 supozitoreve që përshkruhen në 

recetë, duhet të merret 16,6 g bazë 

(20-3,4=16,6). 

2 g girodal përzihen në paten porcelani 

me 2 g glicerinë. 

Tretësirës së girodalit në glicerinë i 

shtohen 16,6 g të cacao oleum, të 

shkrirë në banja ujore e cila nuk duhet 

të kalojë temperaturën 30-33 ºC. 

Përzierja homogjenizohet mirë deri sa 

të fillojë të trashet (duhet të jetë e 

përshtatshme për derdhje) dhe hidhet 

në format e përgatitura më parë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

L2,3,4,8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,44 ,59,61,64,70,75 
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V.  FORMAT FARMACEUTIKE TË NGURTA 

Format farmaceutike të ngurta zënë pjesën më të madhe të prodhimit 

farmaceutik të barnave. Një ndër arsyet kryesore është fakti se procesi 

teknologjik i prodhimit është më i thjeshtë sesa për format e tjera dhe rrjedh 

në mënyrë të vazhdueshme. Nëse kemi parasysh përfaqësuesit e këtij grupi, 

siç janë pluhurat, tabletat, drazhetë, etj., mund të shihet se shumë procese 

teknologjike të përgatitjes së tyre kanë vijueshmëri ose janë të përbashkëta. 

Kjo sjell shumë epërsi të tjera në mënyrën e përgatitjes, ambalazhimit, 

dozimit, transportit, etj. 

1. PLUHURAT                                                                       

(Pulveres) 

Pluhurat janë forma farmaceutike të 

ngurta të pluhurizuara me madhësi të 

grimcave nga 5µm deri në 100µm 

(grimcat <5µm quhen koloide). 

Grimcat e pluhurave dallohen nga 

forma, madhësia dhe pesha, që varet 

nga grimcimi dhe sitimi. Lëndët e 

ngurta mund të jenë amorfe, kristalore 

dhe agregate të cilat quhen forma 

sekondare. Ky klasifikim bëhet në 

bazë të strukturës tredimensionale të 

vendosjes së molekulave. Pluhurat 

përftohen duke grimcuar lëndën 

vepruese (me mullinj të ndryshëm, si 

me kugla,  çekiç, etj.).  dhe duke 

situar. Pluhurat shumë të imët 

përgatiten me anë të proceseve të 

ngrirjes, sublimimit dhe fundërrimit. 

Gjatë pluhurizimit me mënyrat e 

mësipërme duhet patur kujdes në 

ndryshimin e temperaturës dhe praninë 

e metaleve. Një kërkesë e rëndësishme 

gjatë përgatitjes së  pluhurave është 

njëllojshmëria tyre e cila përcaktohet 

nga madhësia e grimcave, dendësia, 

forma, etj. 

Nga pikëpamja farmaceutike pluhurat 
janë forma të ngurta mjekësore, të 

perftuara nga lëndët vepruese, drogat 

ose ekstraktet e thata të drogave; me 

shkallë të njëjtë grimcimi, me ose pa 

shtimin e lëndëve ndihmëse.  

Përgatesa mund të përmbajë, nëse nuk 

është e shënuar ndryshe, maksimumi 

40% grimca më të vogla nga ato të 

kërkuarat (të cilat kalojnë nëpër sita 

me madhësi rrjete më të vogël nga ato 

që kërkohen) dhe maksimumi 5% 

grimca më të mëdha. 

 

Përgatitja e pluhurave 

Pluhurat përgatiten në këtë mënyrë: 

1. Lënda mjekuese dhe lëndët 

ndihmëse thahen në mënyrën e 

përshkruar (zakonisht në tharëse  

në temperaturë 103-105ºC -me 

përjashtim të pluhurave termolabi-

le), 

2. Grimcohen në shkallën e caktuar 

të grimcimit, 

3. Siten, 

4. Përzihen, 

5. Dozohen,  

6. Ambalazhohen. 

 

 Pluhurat e përbëra peshohen në bazë 

të sasisë së përshkruar, së pari sasitë 

më të vogla dhe pastaj më  të mëdhatë 



Receptura magjistrale dhe galenike                                          Z. Gashi & L. Malaj 

 

 160 

(me përjashtim të pluhurave volumi-

nozë, të cilët pavarësisht nga sasitë, 

përzihen në fund). Pluhurat përzihen 

në havan me dorezë ose me rrotullime 

me dorë, me dozatorët metalikë me tri 

kugla çeliku ose qelqi, të përshtatshme 

për pluhurat me vëllim të madh 

(dendësi e vogël). Pluhurat higrosko-

pike ose që agregojnë kanë vështirësi  

në përzierje, siç është rasti me 

ekstraktet e drogave bimore. Për këtë 

arsye, paraprakisht, duhet t’u shtohet 

laktozë ose dioksid siliciumi të cilat 

përmirësojnë rrjedhshmerinë dhe për-

zierjen. 

Në rast se përbërës të lëngët ose lëndë 

gjysmë të ngurta duhet t’u shtohen 

pluhurave, atëherë, paraprakisht, për-

zihen me pak sasi të lëndës së ngurtë 

më të përshtatshme dhe, pastaj, shtohet 

në disa pjesë sasia e mbetur e substa-

ncës pluhur. 

Për përgatitjen e pluhurave të përbëra, 

pa marrë parasysh nëse janë të ndara 

apo jo, vlejnë disa rregulla: 

• Masa e përgatitur të jetë  homogjene 

(komponentet të cilat do përzihen 

duhet të pluhurizohen dhe të sitohen 

në madhësi të njëjtë grimcimi). 

 

• Mënyra e përzierjes së pluhurave 

është shumë e rëndësishme. Përzierja e 

plotë dhe homogjene mund të arrihet 

vetëm pas një përzierje të gjatë. 

 

• Pluhurat e përbërë, pasi të jenë 

përzier mirë, këshillohet që edhe të 

siten, sepse atëherë mund të sigurohet 

njëtrajtshmëria e pluhurit dhe homo-

gjeniteti i mirë. Mbetja nga sitimi, 
duhet të pluhurizohet prapë, sitohet 

dhe t’i shtohet pluhurit të situr më 

parë. 

Përzierja e pluhurave në prakt-ikën 

receptuale bëhet kryesisht në havanë, 

me rrotullim rrethor të dorezës nga e 

djathta në të majtë. Gjatë përzierjes me 

dorezë, duhet të kemi parasysh që të 

mos ushtrohet shumë forcë (për këtë 

doreza kapet me majen e gishtave) në 

mënyrë që pluhuri të mos ngjitet në 

muret e havanit dhe kokën e dorezës. 

Kohë pas kohe, nga muret dhe koka e 

dorezës, pastrojmë mbetjet e pluhurit 

me shpatull. 

Kur pluhurit duhet t’i shtohen sasi të 

vogla, atëherë përzierja gjithmonë 

duhet të fillohet nga përzierja e sasive 

të vogla drejt atyre më të mëdha, duke 

patur kujdes që të shtohet aq pluhur sa 

ndodhet në havan. 

Kur në përbërje marrin pjesë disa 

pluhura me peshë të ndryshme, 

fillimisht, ato përzihen me pluhurin 

më të thatë, që është më i përshtat-

shëm, dhe pastaj pjesë-pjesë i shtohet 

sasia tjetër. 

Kur pluhuri që i dorëzohet pacientit 

është për përdorim të jashtëm, 

farmacisti, përveç udhëzimit në 

signaturën e kuqe, duhet të vendosë në 

kuti ose qese vërejtjen: “Për përdorim 

të jashtëm”, ndërsa për pluhurat që 

përmbajnë lëndë helmuese edhe 

vërejtjen: “Helm”. 

 

 

Ndarja e pluhurave 

 

Disa farmakope përshkruajnë këto 

forma të pluhurave: pulveres mixti, 

pulveres standardisati, pulveres 
stabilisati. 
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Pluhurat e përbëra 

(Pulveres mixti) 

Pulveres mixti ose compositi, janë 

pluhura të përbëra. Janë përzierje të dy 

apo më shumë substancave ne formë 

pluhuri.  

 

Pluhurat e standardizuara 

( Pulveres standardisati -

titrati) 

Pulveres standardisati, janë 

pluhura të standardizuar, që përgatiten 

prej drogave me veprim të fortë dhe 

përmbajnë sasinë e përshkruar të 

substancave vepruese. Si mjet për 

plotësim, në qoftë se nuk është e 

shënuar ndryshe, përdoret laktoza ose 

amidoni.  

Si shembull është Opii pulvis, i 

cili duhet të përmbajë 10 % morfinë. 

 

 

Pluhurat e stabilizuara 

(Pulveres stabilisati) 

Pulveres stabilisati, janë pluhura 

të stabilizuara të cilat përgatiten prej 

bimëve të freskëta. Në mënyrë të 

përshtatshme bëhet çaktivizimi i 

enzimave të pranishme, sepse këto 

mund të shkaktojnë prishje të drogës. 

Në vazhdim, bimët thahen, grimcohen 

dhe përzihen. çaktivizimi kryhet me 

anë të temperaturës së lartë apo 

ekspozimit të drogës në avujt e 

etanolit të nxehtë. Si shembull është 

Digitalis folium, nxehet në 

temperaturë 60ºC që të çaktivizohen 

enzimat.  

Klasifikimi i pluhurave 

Pluhurat klasifikohen në bazë të 

kritereve të ndryshme: 

1. Sipas përbërjes ndahen 

në: 

 pluhura të thjeshtë (pulveres 

simplices), që përbëhen nga një 

lëndë ose drogë e vetme, 

 pluhura të përbërë (pulveres 

compositi), që përbëhen nga dy a 

më shumë lëndë apo droga. 

2. Sipas mënyrës së përdorimit, 

ndahen në:  

 pluhura për përdorim të 

brendshëm - që merren nga goja 

(pulveres ad usum internum), 
 pluhura  për përdorim të jashtëm - 

që përdoren në lëkurë ose mukoza, 
ndryshe quhen edhe pudra 
(pulveres ad usum externum). 
3. Sipas dozimit ndahen në: 

 pluhura të padozuar (pulveres 
indivisi),  

 pluhura të dozuara - që jepen me 
doza të veçanta të përcaktuara 
(pulveres divisi). 

 

4. Sipas shkallës së imtësisë së 
grimcave,  ndahen në: 

 Pulveres  grossus - pluhur i  
trashë  me madhësi deri në 0,75 
mm. Përdoret për përftimin e 
tinkturave, infuzeve, dekokteve, 
etj. 

 Pulveres  subtilis – pluhur i imët 
me madhësi deri në  0.30 mm. 

 Përdoret për përgatitjen e 
preparateve farmaceutike. 

 Pulveres subtilissimus - pluhur 
më i imët me madhësi deri në 0.15  
mm. Përdoret për përgatitjen e 
substancave me ndikim të fortë, 
sidomos të triturateve. 
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 Pulveres impalpabilis - pluhurat 
koloidale. 
 

5. Drogat e grimcuara: 

 Ruditer concisae - drogat e prera 
trashe me madhësi që  kalojnë 
sitën numër ........... 6 

 Concisae - drogat e prera që 
kalojnë sitën numër ........... 3 

 Drogae minutum concisae - 
drogat e prera mirë që kalojnë 
sitën  numër ...........2 
 

Madhësia e grimcës, shënohet 
me numër  arab pas emrit të 
substancës në kllapa (0.15) p.sh. 

 

Rp.:  

Zinci oxydi (0.15) 

Talci veneti (0.15)    aa    25,0 

Vaselini albi           ad     100,0 

 

 

1.1. PLUHURAT E PANDARA 

(Pulveres non divisi) 

Pluhurat e pandara aplikohen për 

përdorim të brendshëm, vetëm atëherë 

kur nuk përmbajnë lëndë me veprim të 

fortë ose shumë të fortë. Shumica e 

pluhurave të pandara kanë përdorim të 

jashtëm. Ato përshkruhen si pluhura 

për pluhurosjen e lëkurës, mukozave 

plagëve (consperngetia), por ka edhe 

pluhura që përdoren për përgatitjen e 

tretësirave për shpëlarje ose lecka të 

lagura. 

Pluhurat  e pandara përgatiten nga një 

ose më shumë lëndë mjekuese si të 

vetme ose të përziera me lëndë 

ndihmëse. Madhësia e grimcave duhet 

të jetë nën 100 µm, në mënyrë që të 

evitohen ngacmimet mekanike. 

Pluhurat e pandara përshkruhen me 

doza nga 50-100 g. 

Pluhurat duhet të jenë të rrjedhshme, 

të përthithin lagështi, dhe, nëse 

kërkohet, të jenë sterile. 

Si bazë fillestare për përgatitjen e 

pluhurave të pandara, janë lëndët me 

prejardhje inorganike, si: talku, 

kaolina, oksidi i zinkut, etj. 

 

Talku 

Talku është silikat magnezi organik, i 

pastruar me pak përzierje të silikatit të 

aluminit. Ka  ngjyrë të bardhë dhe ka 

pamjen e një pluhuri shumë të imët, 

yndyror, pa erë dhe pa shije, i 

patretshëm në ujë, tretësirat organike 

dhe acidet e zbutura. Për shkak të 

karakterit lipofil, ka aftësi të madhe 

për të përthithur vajrat, por jo ujin. 

Është pluhur me rrjedhshmëri shumë 

të mirë. Edhe pse fiziologjikisht është 

inert, nuk duhet të aplikohet në plagë 

të përpunuara, të hapura, apo në plagë 

sipërfaqësore të lëkurës, në kirurgji, 

sepse grimcat e vogla mikroskopike, 

kristalet e mprehta, shkaktojnë 

ngacmime të indeve dhe mund të 

shkaktojnë glaukoma talku. Si 

prodhim natyror, mund të ndotet nga 

mikroorganizmat, dhe për këtë duhet 

të sterilizohet me ajër të thatë të 

nxehtë. 

 

Kaolina 

Është përzierje e silikateve të aluminit 

natyror. Ka ngjyrë të bardhë ose të 

bardhë në të verdhë. Është i lehtë, 

yndyror, pa shije dhe pa erë. Është gati 

i patretshëm në ujë dhe acide. Është 
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përthithës shumë i mirë (me shumë për 

ujin, por edhe vajin). 

 

Oksidi i zinkut 

Është  me ngjyrë të bardhë, i imët, 

pluhur amorf, pa erë dhe pa shije. 

Është gati i patretshëm në ujë. Vepron 

si dezinfektues dhe adstringjens i 

lehtë. Meqë ka reaksion alkalin 

(pH=7,4) neutralizon acidet organike 

të cilat shpesh janë me erë të 

pakëndshme. 

 

Dioksidi i siliciumit dhe oksidi i 

magnezit 

Janë lëndë me disperzitet të lartë, që 

kanë aftësi të madhe të lidhin ujin dhe 

vajin. 

Dioksidi i titanit është bazë fillestare 

inorganike për pudrat mbuluese. 

Prej lëndëve organike përdoren 

amidoni, stearati dhe ndonjëherë 

laktoza. 

 

1.2. PLUHURAT  

E NDARA 

(Pulveres divisi) 
 

 

1.2.1. Pluhurat e dozuara 

(Dosipulveres) 
 

Pluhurat e ndara janë preparate të 

dozuara të barnave të cilat përdoren në 

rrugë orale, dhe përthithen kryesisht 

në stomak. Përgatiten duke shtuar 

lëndët ndihmëse si pluhura të 

njëllojshëm me peshë nga 0,2 deri në 

0,5 gr. Nëse përgatiten pluhura të 

ndara të thjeshta, pluhuri peshohet 

drejtpërsëdrejti në peshore, pastaj 

ndahet në numrin e përshkruar të 

dozave. Pluhurat e ndara të përbëra 

përgatiten në bazë të parimit të 

përgjithshëm për përgatitjen e 

pluhurave të përbëra, pastaj ndahen. Si 

lëndë për plotësim, në qoftë se nuk 

është shënuar ndryshe, përdoret 

laktoza.  

Pluhurat e ndara dozohen në disa 

mënyra, si: “me anë të syrit” 

(krahasohen dozat), me anë të vëllimit 

(me lugë, dozator etj.), me anë të 

peshimit (peshohen veç e veç). 

Në qoftë se masa e përshkruar e 

një pluhuri është më tepër se një gram, 

atëherë patjetër duhet të matet çdo 

pluhur veç e veç. Në qoftë se masa e 

përshkruar e pluhurit është më e vogël 

se 0.2 gr, atëherë  vëllimi i atij pluhuri 

duhet të rritet me shtimin e lëndës 

plotësuese deri në 0.5 gr. Farmacisti 

duhet të shkruajë patjetër në recetë 

llojin dhe sasinë e substancës së 

dhënë. Pluhurat e ndara në recetë, 

mund të përshkruhen në dy mënyra: 

 Me metodën e divizionit  

 Metodën e dispenzionit.  

 

Metoda e divizionit 

Në qoftë se pluhurat e ndara janë 

të përshkruara me anë të metodës së 

divizionit, atëherë në recetë sasia e 

përgjithshme e përshkruar e barit 

duhet të ndahet në numër të caktuar të 

dozave. Në recetë, subskripcioni, 

shkruhet në këtë mënyrë: D. in. dos. 

aeq. N... (divide in dozes aequales 

numero...) çka do të thotë ndaje në 

pjesë të barabarta - numër... 
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Rp|   
Extracti Belladonnae sicci...0,30 

Magnesii oxydi ......................2,0 

Natrii hydrogencaboatis........5,0 
 M.f.pulvis Div.in.dos.aequ.N=10 

S.3 x në ditë nga një pluhur 

 

Metoda e dispenzionit  

Me anë të metodës së 

dispenzionit, në pluhurat e ndara në 

recetë përshkruhet sasia vetëm për një 

pluhur, e cila duhet të shumëzohet me 

numrin e dozave të përshkruara. Sub-

skripcioni në recetë është: D. t.d. N... 

(Dentur tales dozes Numero...) çka do 

të thotë: jepi doza të këtilla - numër... 

 

 

Metoda e dispenzionit 

Rp|  

 Aminophenasoni  
Phenacetini aa....................0,20 

 Coffeini..............................0,05 
M.f.pulvis D.t.d  N=10 

S  3 x në ditë nga një pluhur 

 

Pluhurat e ndara i dorëzohen pacientit 

në mbështjellës letre ose mbështjellës 

dylli.  

 

1.3. GRANULAT 

(Granulata) 

Granulat janë forma farmaceutike 

të ngurta, për përdorim të brendshëm, 

të cilat në bazë të farmakopesë 

përgatiten me granulim të thatë ose të 

njomë me anë të shtimit të lëndëve 

ndihmëse dhe paraqiten si kokrra me 
forma dhe madhësi të ndryshme. Në 

qoftë se nuk është e përshkruar 

ndryshe, madhësia e granulave duhet 

të jetë rreth 2 mm (sita 2). 

 

1.4. TRITURATET 

(Triturationes) 

Trituratet janë përzierje të 

lëndëve mjekuese me veprim të fortë 

ose përgatesa të drogave me lëndët për 

plotësim. Përgatiten në përqëndrimet e 

përshkruara si pluhura dhe yndyrna. 

Shfrytëzohen kryesisht për përgatitjen 

e preparateve mjekuese dhe nuk janë 

të dedikuara për përdorim të drejtpër-

drejtë në pacientë.  

Këto pluhura përgatiten në 

mënyrë që të lehtësohet matja e sigurtë 

e substancës mjekuese me ndikim të 

fortë ose shumë të fortë, të cilat 

përshkruhen në sasi shumë të vogla 

(sasia e përgjithshme e barit është më 

e vogël se 0.05 gr). 

Me shtimin e lëndës ndihmëse 

inerte (në bazë të farmakopesë - 

laktozës), rritet masa e barit dhe, për 

këtë arsye, mundësohet matja më e 

lehtë. Trituratet përgatiten në raport 

1:10, 1:100 dhe rrallëherë 1:1000. 

  

Përgatitja: 

Peshohet lënda me veprim të 

fortë, hidhet në havan dhe përzihet 

përafërsisht me një sasi të njëjtë 

laktoze, 4 min. në njërën anë, dhe 4 

min. në anën tjetër të havanit. Pastaj 

shtohet përsëri laktozë, përafërsisht aq 

sa është sasia e përgjithshme në havan, 

dhe përzihet prapë në të njëjtën 

mënyrë. Përzierja bëhet deri atëherë 

kur harxhohet e gjithë sasia e laktozës 

(afro 30 min.). Trituratet përgatiten 

paraprakisht nga farmacisti dhe pastaj 

përdoren sasitë që nevojiten duke ju 
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referuar përshkrimit të mjekut. Ruhen 

duke patur parasysh karakteristikat e 

lëndëve prej të cilave është përgatitur.  

 

1.5. SHEQERNAT ME 

AROMË 

(Elaeosacchara) 

Janë përgatesa të përshkruara në 

Farmakope. Përdoren si korigjues të 

shijes dhe aromës. 

Përgatitja: një pikë vaji eterik 

tretet në dy gram sheqer. Në rastin e 

Aetheroleum Aurantii ose Rosae, një 

pikë vaji eterik tretet në katër gram 

sheqer. Përgatiten dhe ambalazhohen 

si pluhura të ndara në mbështjellës 

prej cerati, ose si pluhura të pandara 

në shishe  qelqi me fyt të gjerë.  

 

1.6. KRIPËRAT 

(Salia) 

 

Kripërat, zakonisht, përgatiten në 

formën e kripërave që në kontakt me 

ujin çlirojnë dioksid karboni (salia 
effervences) dhe si zëvendësues për 

ujërat minerale natyrore (salia 

theunoum artefactum). Farmakopeja  

përshkruan dy preparate të tipit të 

kripërave. Formula magistrales 3 

përshkruan Iodi Dakon sol artefaktum 

dhe - Salis carolini artefacti pulvis.  

 

1.7.  PLUHURA TË 

VEÇANTA 

Pluhurat yndyrorë përdoren për lëkura 

të thata ose pas përpunimit të lëkurës 

me përgatesa të cilat shkrijnë yndyrat. 

Përmbajnë 2-10 % substanca liofile 

(vajra yndyrorë, lanolinë pa ujë etj.) të 

tretura në  tretës organik, i cili përzihet 

me masën. 

Pluhuri i sulfurit, i cili përmban deri 

në 30 % sulfur koloidal, si masë 

fillestare përmban oksid zinku ose talk 

për shkak të reaksionit të dobët 

alkalin. Sulfuri vepron si keratolitik në 

pH prej 8,5-9. 

Pluhurat për ftohje, si bazë fillestare 

përmbajnë amidonin ose stearatin, për 

arsye se kanë përcjellshmëri të mirë të 

nxehtësisë dhe uji i cili avullon lehtë, 

mundëson ftohjen. 

Gjithashtu, ka edhe pluhura adstrin-

gjent me tanine, komplekse të 

bizmutit, formaldehidit e të ngjashme, 

pluhura dezinfektues me acid borik 

ose salicilik, timol, fenol etj., pluhura 

kundër kruarjes dhe zbutjes së 

dhimbjeve me mentol dhe anestezik 

lokal, pluhura me sulfonamide dhe 

antibiotike. 

 

Ambalazhimi i pluhurave 

Pluhurat, të cilët kanë veti 

higroskopike, ambalazhohen në qese 

letre, e cila i mbron nga lagështia. 

 

Etiketimi 

Etiketimi është operacioni perfun-

dimtar i përgatitjeve të pluhurave.  

Pluhurat për përdorim të jashtëm, 

etiketohen me etiketë të kuqe me 

mbishkrim të bardhë, ndërsa pluhurat - 

helme me shenjën e kafkës me kryq 

me mbishkrim të zi: “Helm’.  
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Ruajtja e pluhurave 

Pluhurat ruhen në enë të mbyllura 

mirë, të mbushura plot dhe të 

mbrojtura nga drita, lagështia, oksi-

gjeni, gazi karbonik, etj. Mund të 

shtohen lëndë higroskopike - të cilat 

thithin lagështinë. 

 

Analiza e pluhurave 

Forma e grimcave të pluhurave nuk 

është gjithnjë e rregullt (kugëll, kat-

rore), dhe vlerat  e madhësisë së grim-

cave nuk janë asnjëherë absolute.  

Kontrolli i pluhurave bëhet me mikro-

skop, sitje, sedimentim, me numëru-

esin elektronik të grimcave, etj. 

Farmakopeja përshkruan këto analiza 

të pluhurave të dozuara (dosi 

pulveres):  

Pamja – paketat me pluhur duhet të 

jenë me pamje dhe madhësi të njëjtë, 

 

Ndryshueshmëria e përmbajtjes në 

peshë - në qoftë se nuk është e shënuar 

ndryshe (veçantë), maten një nga një 

20 paketa me pluhura dhe llogaritet 

pesha mesatare e përmbajtjes së një 

pakete. Vetem 18 paketa mund të 

devijojnë më shumë se ±10%, dhe 

vetëm dy paketa më shumë se ± 15% 

prej peshës mesatare të përmbajtjes.  
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2. TABLETAT                                                                    
(Tablettae, Compressi) 

 

Tabletat përfaqësojnë formën 

farmaceutike më të përdorur (mbi 60 

%). Tabletat administrohen në disa 

rrugë, si: perorale, linguale, vagina-

le, etj. 

Tabletat janë forma farma-

ceutike të ngurta dhe përmbajnë një 

dozë të lëndës vepruese. Përgatiten 

me anë të komprimimit (tabletimit) 

të lëndëve vepruese në formë pluhu-

ri ose granulash, të vetme ose të 

përziera me lëndë ndihmëse.  

Mund të administrohen në 

rrugë orale - nëpërmjet gojës, dhe në 

varësi të llojit të tabletës, përthithen 

në zgavrën e gojës, stomak, zorrë 

ose në zgavrat trupore. Kanë 

konsistence të ngurtë dhe formën e 

pllakëzave të rrumbullakëta, cilin-

drike ose ovale me sipërfaqe të 

rrafshët ose konvekse, mund të jenë 

të lëmuara, me cepa të rrumbulla-

kosura njëlloj. Disa tableta kanë në 

siperfaqe ndarje me vija në reliev, të 

cilat shërbejnë për ndarjen e tabletës 

në bazë të nevojës për përdorim. 

Madhësia e tyre varion nga 5-17 

mm, ndërsa pesha nga 0-1 gram. 

Merren nga pacienti me anë të 

gëlltitjes, duke i shkrirë në gojë, 

duke i tretur në ujë, etj.   

 

Përbërësit e tabletave 

 

Në përbërjen e tabletave, krahas 
lëndëve vepruese, marrin pjesë edhe 

lëndë ndihmëse ose eksipientë, të 

cilët ndihmojnë:  

 në përgatitjen gjatë proceseve 

teknologjike, 

 në rritjen e vëllimit të tabletave  

 në qëndrueshmërinë e këtyre 

formave farmaceutike,  

 në çlirimin e lëndëve vepruese 

në organizëm, 

 në rritjen e rrjedhshmërisë 

(pengimin e ngjitjes) së 

pluhurave në teknikën e 

komprimimit,  etj.  

 

 

Lëndët ndihmëse  

për përgatitjen e tabletave 

 Në procesin e prodhimit të 

tabletave përdoren një numër i madh 

lëndësh ndihmëse, të cilat shërbejnë 

për të optimizuar çlirimin e barit dhe 

për të bërë të mundur përftimin e 

tabletave.  

Lëndët ndihmëse duhet të jenë: 

 fiziologjikisht inerte,  

 jotoksike,  

 kimikisht të qëndrueshme dhe të 

pajtueshme me lëndët 

ndihmëse, 

 të përshtatshme për proceset 

teknologjike të prodhimit. 

Zgjedhja e lëndëve ndihmëse 

bazohet në njohjen e vetive fiziko-

kimike të lëndëve vepruese. Klasifi-

kohen sipas rolit kryesor që luajnë 

ne formulim.  

Lëndët ndihmëse që përdoren 

për përgatitjen e tabletave, në bazë 

të funksionit që kanë, klasifikohen 

në:  
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 holluese,  

 lidhëse,  

 zbërthyese,  

 lyrësuese dhe antistatike, 

 ngjyruese,  

 ëmbëlsuese,  

 aromatizuese,  

 përthithëse,  

 stabilizuese, etj.  

 

 

Lëndët holluese 

 

Lëndët holluese, që ndryshe 

quhen edhe mbushëse, janë lëndë të 

ngurta, të cilat shtohen me qëllim që 

tabletat të arrijnë madhësinë dhe 

peshën e duhur. Këto lëndë shtohën 

në ato raste kur lënda vepruese është 

në doza të vogla, dmth kur 

përgatiten tableta që përmbajnë 

barna helmuese ose me veprim të 

fortë. 

Sasia e lëndës holluese varet 

nga doza e lëndës vepruese dhe 

pesha përfundimtare e tabletës.  

Lëndët holluese, sikurse të 

gjitha lëndët ndihmëse, duhet të jenë 

të plogëta nga ana kimike e farma-

kologjike, me ngjyrë të bardhë.  

Lëndët holluese, mund të kenë 

edhe karakteristika të tjera të 

dobishme, sepse në të njëjtën kohë 

ato mund të luajnë rolin e lëndëve 

lidhëse, zbërthyese, përthithëse, etj.  

Në lëndët holluese bëjnë pjesë: 

 amidoni,  

 sakaroza,  

 glukoza,  

 manitoli,  

 kloruri i natriumit,  

 oksidi i magneziumit,  

 sulfati i kalciumit,  

 hidrogjenfosfati i kalciumit,  

 hidrogjenfosfati i natriumit,  

 celuloza mikrokristalore, etj.  

Siç u tha më lart, këto lëndë 

shtohen atëherë kur lënda vepruese 

është përshkruar në sasi të vogël, 

dhe për arsye se pesha më e vogël e 

lejuar e tabletave është 0.1 g. 

 

Lëndët përthithëse janë: 

 sakaroza,  

 oksidi i magneziunit,  

 fosfati i kalciumit,  

 kaolina, 

 dioksidi i silicit,  

 bentoniti, etj.  

Këto lëndë shtohen në rastet 

kur tableta përmban komponente të 

lëngët. 

 

Lëndët lidhëse ose ngjitëse 

Lëndët lidhëse përdoren me 

qëllim që lëndët vepruese të ngurta e 

të pluhurizuara të shndërrohen në 

agregate që quhen granula (kok-

rriza) dhe që tabletohen më mirë, 

sepse përmirësohet rrjedhshmëria e 

materialit dhe sigurohet mbushja e 

matricës.  

Lëndët lidhëse kanë strukturë 

makromolekulare dhe përdoren 

kryesisht në trajtë tretësirash ujore, 

me përqendrime të ndryshme. Këto 

tretësira koloidale, që quhen edhe 

lëngje granuluese, u shtohen përzi-

erjes së pluhurave, e cila shndërro-

het në një masë të butë. Nga masa e 

butë përgatiten kokrriza me përmasa 

të vogla (granula), që pastaj thahen.  
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Në lëndët lidhëse bëjnë pjesë :  

 xhelatina,  

 amidoni,  

 lloje të ndryshme të sheqerit,  

 derivate te celulozës,  

 makrogolet,  

 polivinil pirolidoni,  

 alginati i natriumit, etj.  

Si lëndë lidhëse, zakonisht, 

përdoret xhelatina 1-5% dhe tretë-

sira e amidonit 5%, 10%. Këto lëndë 

u shtohen masës së pluhurave për të 

përftuar granulat dhe për të rritur 

aftësinë e tabletimit të barnave. Këto 

lëndë mund të shtohen të thata ose 

në formën e tretësirave. 

 

Lëndët zbërthyese 

 

Si lëndë zbërthyese (që bymehen)  

përdoren: 

 lloje të ndryshme të amidonit,  

 derivatet e celulozës,  

 celuloza mikrokristalore,  

 polivinilpirolidoni,  

 lëndët vluese. 

 

Zbërthyesit janë lëndë ose 

përzierje lëndësh të cilat  anullojnë 

efektin e lëndëve lidhëse dhe efektet 

e forcave fizike që veprojnë gjatë 

tabletimit. Zbërthimi mund të 

konsiderohet si proces i anasjelltë i 

procesit që zhvillohet gjatë table-

timit.  

Teorikisht, lëndët zbërthyese, 

mund të shtohen si në përzierjen e 

pluhurave, ashtu edhe gjatë përga-

titjes së granulatit, por në praktikë, 
lëndët zbërthyese shtohen vetëm pas 

përftimit të granulave.  

Si lëndë zbërthyese Farma-

kopea përshkruan:  

 amidonin,  

 agarin,  

 alginatet,  

 xhelatinën,  

 bentonitin,  

 derivatet e celulozës, etj.  

Zakonisht, amidoni përdoret në 

përqëndrimet 5-10%. 

Këto lëndë shtohen në 

formulimin e tabletave, në mënyrë 

që tabletat nën ndikimin e lëngut 

digjestiv të zbërthehen dhe të 

çlirojnë substancën mjekuese. 

 

Lëndët lyrësuese - për 

rrëshqitje 

Lëndët lyrësuese sigurojnë 

rrjedhshmërinë e mirë dhe të 

njëtrajtshme të granulatit nga hinka e 

ushqimit në matricë, mbushjen e 

rregullt dhe të njëjtrajtshme të matricës, 

mënjanojnë ngjitjen e materialit në 

makinën e tabletimit dhe ndihmojnë në 

daljen e tabletave nga matrica.  

Lëndët lyrësuese formojnë në 

sipërfaqen e granulave një cipë të 

njëjtrajtshme, e cila zvogëlon 

fërkimin. Prania e këtyre lëndëve 

jep tableta me pamje më tërheqëse, 

me sipërfaqe më të lëmuar dhe bën 

që shenjat ose mbishkrimet në 

tableta të jenë më të qarta.  

Në  lëndët lyrësuese bëjnë 

pjesë:  

 talku,  

 thartira stearike,  

 stearati i magneziumit,  

 stearati i kaliumit,  

 makrogoli,  

 parafina e lëngët.  
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Ndër lëndët lyrësuese më të 

përdorura përmendim stearatin e 

magneziumit, talkun në përqëndrim 

2-4% ose amidonin e tharë. Këto 

lëndë shtohen në formulimin e 

tabletes për të bërë të mundur 

rrëshqitjen dhe mbushjen e rregullt, 

rënien e lehtë të tabletave të 

gatshme, pengimin e ngjitjes së 

pluhurave dhe granulatit, etj.  

 

Lëndët antistatike  

Grimcat tepër të imëta, 

grumbullojnë në sipërfaqen e tyre 

një sasi të madhe energjie. Këto 

forca elektrostatike, janë më të 

mëdha në grimcat me përmasa më të 

vogla se 100 mm. Në qoftë se 

grimcat që formohen, kanë ngarkesa 

me të njëjtën shenjë, ato do të 

shtyjnë njëra-tjetrën dhe kështu 

pluhuri përkatës do të zërë një 

vëllim më të madh. Përkundrazi, në 

qoftë se grimcat do të kenë ngarkesa 

me shenjë të kundërt, do të ndodhë 

një aglomerim i theksuar i 

materialit.  

Për largimin ose zvogëlimin e 

efektit të ngarkesave elektrostatike, 

mund të shtohen lëndë antistatike. 

Shtimi i një lënde të tillë, zvogëlon 

bashkëveprimin midis grimcave.  

Ndër lëndët me efekt antistatik 

përmendim: laktozën, aerosilin, 

talkun, stearatin e magnezit, 

manitolin, PEG 400, fosfatin 

dykalcik, etj.  

 

Lëndët për veshjen e tabletave 

 

Në lëndët për veshjen e 

tabletave bëjnë pjesë:  

 tretësirat e përqëndruara,  

 sakaroza,  

 talku,  

 karbonati i kalciumit,  

 vaji i kakaos,  

 fosfati i kalciumit,  

 përzierja e sakarozës dhe talkut,  

 tretësirat makrogole,  

 gomën arabike,  

 celulozë acetat ftalatin,  

 derivatet e celulozës : 

metilcelulozën dhe etil-

celulozën,  

 laktozën, etj.  

 

Lëndët ngjyruese 

Shumica e tabletave janë me 

ngjyrë të bardhë. Disa tableta mund 

të jenë të ngjyrosura, në varësi të 

ngjyrës së lëndës vepruese. Por ka 

raste që për arsye të posaçme (për të 

treguar përqendrime të ndryshme të 

një lënde vepruese, për qëllime 

estetike, etj.),  mund të shtohet një 

lëndë ngjyruese. Përdoren lëndë, të 

cilat lejohen dhe përdoren edhe për 

ngjyrosjen e produkteve ushqimore. 

 

Përbërësit  e tjerë të tabletave 

Përveç lëndëve ndihmëse të 

lartpërmendura (holluese, lidhëse, 

zbërthyese, lyrësuese e antistatike), 

në procesin e përgatitjes së tabletave 

mund të shtohen edhe disa lëndë të 

tjera, të cilat nuk luajnë ndonjë rol 

themelor, siç janë: lëndët ëmbëlsu-

ese, aromatizuese, përthithëse, stabi-

lizuese, etj.  

Lëndët aromatizuese e 

ëmbëlsuese 

Lëndët aromatizuese, shtohen 

për tabletat që do të treten në gojë 

ose për ato përshkumëzuese, ndërsa 
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ëmbëlsuesit (ëmbëlsues natyrorë ose 

sintetikë) përdoren kryesisht për 

tabletat që mbahen në gojë ose nën 

gjuhë dhe për ato përshkumëzuese.  

   Si lëndë ëmbëlsuese, përdoren: 

sheqeri, glukoza, laktoza, manitoli, 

sakarina, etj. 

   Si aromatizues, përdoren vajrat 

eterore, të cilat janë të padëmshme. 

 

Përgatitja e tabletave 

Tabletat përgatiten me anë të 

komprimimit (tabletimit) të lëndëve 

mjekuese të grimcuara, të granu-

luara, etj.,  të cilat janë trajtuar më 

parë në mënyrë teknologjike.  

Përgatitja teknologjike e tabletave 

është në varësi të: 

 vetive të lëndëve vepruese, 

 lëndëve ndihmëse,  

 përgatitjes për prodhim, si dhe  

 kërkesave për formën përfundi-

mtare të tabletës. 

Përgatitja përfshin disa operacione, 

si:  

 Grimcimi- për  të përftuar 

grimca - pluhura me madhësinë 

dhe formën e dëshiruar, 

 Sitja-për të seleksionuar dhe 

përftuar grimca me madhësinë e 

dëshiruar, 

 Përzierja-për të tretur lëndët, 

për të përzier dy apo më shumë 

lëndë, etj., 

 Homogjenizimi- për të përftuar 

një masë homogjene, 

 Granulimi-për të përftuar 

grimca më të mëdha se pluhurat 

(për të përftuar granula), 

 Tharja-për të larguar 

lagështinë,  

 Komprimimi-për të bashkuar 

grimcat-granulat në një tabletë, 

për t’i dhënë formën tabletës, 

etj., 

 Lustrimi-për të rregulluar 

pamjen dhe lehtësuar kalimin e 

lehtë deri në stomak, 

 Veshja-për të mbrojtur lëndën 

mjekuese nga faktorët e 

ndryshëm, etj.  

Mënyrat e prodhimit  të 

tabletave mund të klasifikohen në 

këto procese kryesore:  

 

I. Tabletimi i drejtpërdrejtë   (pa 

granulim të mëparshëm) 

Kjo mënyrë është e kufizuar 

sepse lëndët vepruese duhet të 

plotësojnë disa karakteristika të 

veçanta, që kanë të bëjnë me formën 

kristalore, formën e granulit, etj. 

Tabletimi mund të bëhet me ose pa 

lëndë të tjera shtesë;  

 

II. Tabletimi me granulim 
 

Tabletat të cilat përmbajnë lëndë 

vepruese në sasi të vogël mund të 

përgatiten  duke përzier në mënyrë 

homogjene lëndën vepruese me 

granulatin themelor (Granulata si-

mplex) dhe përzierja të kompri-

mohet.  

 

Përgatitja e tabletave në 

praktikën magjistrale 

Granulimi i masës për tabletim, 

zakonisht, bëhet pas shtimit të 

lëndëve ndihmëse, dhe realizohet 

me anë të njomjes (lagies) së masës  

me ujë ose alkool të holluar (70%). 

Masa njomet me kujdes deri në 

krijimin e kokrrizave të mëdha dhe 
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menjëherë kalohet në sitë (më mirë 

sita III). Gjatë njomjes, duhet të 

kemi kujdes që masa të mos laget 

shumë, sepse mund të bllokojë 

vrimat e sitës. Masa e kaluar në sitë,  

shpërndahet në sipërfaqe të gjerë 

dhe thahet në tharëse në temperaturë 

40-60 ºC, ose nëse përmban lëndë 

avulluese në temperaturën e 

dhomës. Granulati  i tharë plotësisht 

kalohet në sitën V dhe me luhatje të 

lehtë, bëhet ndarja e pluhurit të imët, 

i  cili mund të jetë krijuar gjatë 

procesit. Granulati vendoset në 

hinkën e ushqimit të makinës për 

tabletim. Forca e komprimimit është 

e rëndësishme dhe varet nga lloji i 

tabletës që dëshirojmë të përgatisim. 

Tabletat e komprimuara, nuk duhet 

që të thyhen lehtë, duhet të treten në 

ujë, etj.  

 

KONTROLLI I CILËSISË SË 

TABLETAVE 

 

Disa nga provat që kryhen për 

kontrollin e tabletave janë: karakte-

ristikat organoleptike, përmbajtja në 

lëndë vepruese, uniformiteti në 

peshë, fortësia, tretshmëria, etj. 

 

Përcaktimi i përmbajtjes në lëndë 

vepruese.  

 

Tabletat, nëse nuk është e shënuar 

ndryshe, duhet të përmbajnë 90-

110% të përmbajtjes së deklaruar të 

lëndës mjekuese. Për përcaktimin e 

përmbajtjes në lëndë vepruese 

përdoren 20 tableta ose drazhe që 

paraprakisht grimcohen dhe me pas 

u matet sasia. 

Hulumtimi i pamjes-tabletat duhet 

të jenë të njëllojta përsa i përket 

formës, madhësisë dhe ngjyrës, me 

sipërfaqe të lëmuara dhe me cepat e 

padëmtuara. Këto hulumtime bëhen 

me anë të syrit, lupës ose 

mikroskopit. 

 

Hulumtimi i ndryshueshmërisë së 
masës - përcaktohet duke marrë 20 

tableta dhe llogaritet masa mesatare 

e një tablete. 

 

Kontrolli i zbërthimit dhe 
tretshmërisë. Tabletat ose drazhetë 

duhet të zbërthehen dhe të treten në 

ujë, në lëngun e stomakut ose të 

zorrëve për një kohë të caktuar. Kjo 

kohë është në varësi të shumë 

faktorëve, siç janë: shkalla e 

tretshmërisë së lëndës vepruese dhe 

lëndëve ndihmëse, madhësia e 

kokrrave të granulatit, forca e 

ushtruar gjatë tabletimit, lloji i 

tabletave, poroziteti i tabletave, etj. 

 

Zbërthimi në ujë. 6 mostra të 

tabletave, vihen në gypat e qelqit, 

mbulohen me tapa me vrima  dhe 

zhyten në ujë të ngrohur në 37 ºC, 

pastaj vihet në lëvizje krahu 

mekanik i aparatit. Tabletat duhet të 

zbërthehen për 30 min., ndërsa 

lingvaletat për 5-30 min. Nëse njëra 

nga 6 tabletat e hulumtuara nuk 

tretet, prova përsëritet. 

 

Matja e shpejtësisë së tretjes në 
lëngun artificial të stomakut.  

Testi kryhet për 6 tableta. 

Tabletat duhet të treten në lëngun 

artificial të stomakut për 15 min., 

nëse nuk është përshkruar ndryshe. 

Lëngu artificial i stomakut, 
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përgatitet me 2 g klorur natriumi 

dhe 3.2 g pepsinë të tretur në 7 ml 

HCl të përqëndruar dhe të mbushur 

me ujë deri në 1000 ml, në mënyrë 

që pH-i i tretësirës të jetë 1.2. 

Kampionet merren në intervalë kohe 

të caktuara dhe mediumi zëvëndë-

sohet. Përqëndrimi në lëndë vepru-

ese përcaktohet me metoda të për-

shtashme analitike (spektrofotome-

tër UV, etj). Çlirimi i barit shprehet 

në varësi të kohës. 

 

▪ Matja e shpejtësisë së tretjes në 
lëngun artificial të zorrëve.  

Testi kryhet për 6 tableta. 

Tretja duhet të ndodhe në lëngun e 

zorrëve të përgatitur artificialisht, i 

cili përmban 6.5 g hidrogjen fosfat 

kaliumi të tretur në 250 ml ujë, të 

cilit i është shtuar 190 ml hidroksid 

natriumi me përqëndrimin 0.2 

mol/L, 400 ml ujë dhe 10 g 

pankreatinë. Rregullimi i pH-it, 

bëhet me anën e shtimit të 

hidroksidit të natriumit dhe mbushet 

me ujë deri në 1000 ml. Tabletat, 

fillimisht hidhen në lëngun artificial 

të stomakut, ku nuk duhet të treten 

gjatë një ore. Tabletat gastrore-

zistente duhet të treten në lëngun 

artificial të zorrëve brenda 2 orëve. 

 

2. 1. TABLETAT E VESHURA 

(Tabletae obducatae) 

Tabletat vishen me cipa për të 

mbrojtur barin nga faktorët e 

jashtëm, për të fshehur erën  dhe 

shijen e padëshiruar të tij, për të 

lehtësuar gëlltitjen, për të patur një 

pamje të bukur dhe për të çliruar 

barin në vendin e caktuar të 

përthithjes (psh. zorrë). 

Në bazë të mbështjellës, 

dallojmë tre lloje të tabletave të 

veshura: 

 drazhetë (tabletat e veshura me 

sheqer), 

 tabletat e  veshura me cipë, 

 tabletat enterosolvente.   

 

2.2. Drazhetë - janë tableta të 

mbuluara me sheqer. Operacioni 

teknologjik i veshjes ka  shumë faza, 

si: mbulimi, veshja, ngjyrosja, 

lëmimi dhe pastrimi. Bërthama e 

drazheve përftohet me tabletim dhe 

ka formë bikonkave. 

 

2. 3. Tabletat e veshura me 
cipë (film tabletat)- janë të 

mbuluara me një film të hollë, me 

prejardhje natyrore ose sintetike. 

Trashësia e këtij filmi, është shumë 

e vogël, rreth 100 mikrometra. Për 

mbulimin e film tabletave, përdoren 

eteret e celulozës, polivinolpiroli-

doni dhe polietilenglikoli. 

 

2. 4. LLOJET E TJERA TË 

TABLETAVE 

2.4.1. Tabletat enteros-olvente 

- duhet të mbulohen me lëndë të 

cilat nuk treten në lëngun e 

stomakut, por në mjedisin alkalin të 

lëngut të zorrëve. Për veshjen e 

këtyre tabletave, përdoren: acetat 

ftalat celuloza, Eudragit S dhe L 

(esteret e acidit metakril), etj.  

 

2.4.2. Tabletat që vendosen 

nën gjuhë  (lingvalettae)-janë 

përgatesa për barna që duhet të 
përthithen në zgavrën e gojës. 

Mukoza e nëngjuhës, është e pasur 

me enë gjaku, të cilat e çojnë gjakun 
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menjëherë në zemër. Në këto 

karakteristika bazohet përthithja dhe 

veprimi i tyre i shpejtë. 

Këto tableta përmbajnë sasi të 

dozuar të lëndëve vepruese, dhe 

përgatiten, nëse nuk është rekoma-

nduar ndryshe, sipas rregullit të 

përgjithshëm "Tablettae", me peshë 

nga 0,10 deri 0,15 g. 

 

2.4.3. Tabletat që mbahen në 

gojë (oriblettae)-janë forma 

farmaceutike të ngurta, që ushtrojnë 

veprim lokal në mukozën e gojës 

dhe të fytit. Kanë formë të 

rrumbullakët ose elipsoidale, me 

sipërfaqe të rrafshta ose konvekse 

dhe cepa të rrumbullakosura.  

Përgatiten me anë të tabletimit 

dhe me anë  të shtimit të lëndëve 

ndihmëse, nëse është nevoja, perveç 

atyre zbërthyese. 

 

 

2.4.4. Tabletat përshkumëzuese- 

eferveshente (Compresi 

effervescentes) janë tableta pa 

veshje, të cilat përmbajnë lëndë 

acidike dhe karbonate ose hidrogjen 

karbonat, të cilat në praninë e ujit 

treten shpejt duke çliruar CO2. Koha 

maksimale e tretjes, është 5 minuta. 

Janë më të mëdha se tabletat e tjera 

dhe kanë këto karakteristika: 

 

 madhësia 18-25 mm, 

 masa  2,5-4,5 g, 

 koha e tretjes, maksi-malisht 5 

minuta. 

 

2.4.5. Tableta për tretësira ujore 

(solublettae ) - janë tableta të cilat  

kanë  formën e pllakëzave rrethore  

ose katrore. Përdoren për përgatitjen 

e  tretësirave për përdorim të 

jashtëm, të cilat përmbajnë sasi të 

caktuara të substancës mjekuese. 

Përgatiten sipas rregullave të 

përgjithshme të përgatitjes së 

tabletave, nëpërmjet shtimit të 

lëndëve ndihmëse, të cilat treten 

lehtë dhe plotësisht në ujë, pa patur 

nevojën e shtimit të lëndëve 

zbërthyese. Si lëndë holluese, zako-

nisht, përdoret sakaroza, glukoza, 

laktoza, kloruri i natriumit etj. Si 

lëndë të tjera ndihmëse, përdoren 

edhe PEG 4000-6000, përzierja e 

ujit me etanol si dhe izopropanoli. 

Duhet të zbërthehen në ujë për 10 

minuta, në temperaturë 20ºC (2ºC). 

 

2.4.6. Tabletat vaginale -(tablettae  

vaginales) janë forma farmaceutike 

të ngurta një dozëshe, me formë 

ovale ose vezore, pa cepa. Përgatiten 

si tabletat e paveshura, duke shtuar 

lëndë ndihmëse, të cilat treten lehtë 

në sekretin vaginal. 

Si lëndë ndihmëse për 

përgatitjen e tabletave vaginale 

përdoren glukoza, laktoza etj. 

Në formulimin e tabletave vaginale 

përdoren edhe këto lëndë: 

antiseptikë, lëndë dezinfektuese, 

antibiotikë, antifungicidë, etj. 

Shërbejnë për shërimin e mukozës 

vagjinale. Duhet të treten shpejt në 

sekrecionet vaginale.  

Duhet të treten për 20 minuta në 

temperaturën 37 ºC, n.q.s. hidhen në 

një tretësirë laktati.  
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Shembull: 
Rp.: 

Tabl. Acidi acetilsalicylici  

             (Aspirina)     0.5    
 

Pergatitja: 

Për të përgatitur tabletat e 

aspirinës (100 tableta), duhet të 

marrim lëndët e nevojshme me këto 

sasi: 

Acidi  acetilsalicylici....500,0 

Amyli .............................q. 
Talci..................................q.s 

 

     Procedura e punës:  

Me granulim me rrugë të 

njomë, tabletat e aspirinës përgatiten 

kështu: lëndët e ngurta grimcohen, 

sitohen (jo në sita metalike - 

aspirina ngjyroset). Aspirina 

përzihet me amidonin në formë 

pluhuri. Kësaj përzierje, i shtohet 

një sasi e mjaftueshme mucilagje 

amidoni 5% dhe masa e njomur 

granulohet.  

Pastaj, granulat thahen në 

temperaturë të ulët. Granulat e thara, 

pudrosen në mënyrë të njëtrajtshme 

me 5% talk. Përzierja tabletohet, 

duke pasur kujdes që forca e 

ushtruar të mos jetë e madhe.  

Ambalazhohet në shishe prej 

qelqi ose plastike, të cilat ruhen në 

vende të thata. Pamja e tyre, duhet të 

jetë me ngjyrë krejt të bardhë dhe 

shije acidike të lehtë. 

Kontrollohet përqendrimi, era, 

pamja,  shija, tretshmëria, etj. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L2,3,4,8,10,22,24,25,27,28,29,40,41 ,59,61,64,70,75 
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3. KAPSULAT                                                                                        

(Capsulae medicinales) 

 

Kapsulat janë forma farmaceutike të 

ngurta, të përbëra nga një mbështjelle 

me konsistencë të fortë ose të butë, me 

trajta dhe kapacitete të ndryshme, që 

përmbajnë një dozë të barit që, 

zakonisht, administrohet në një herë të 

vetme. 

Në pjesën më të madhe të rasteve, 

administrohen me rrugë orale dhe e 

çlirojnë lëndën vepruese në stomak 

ose në zorrë. 

 Shpeshherë, ndeshen keqkuptime 

me termin kapsule, sepse me të njëjtën 

fjalë emërtohen si mbështjellat bosh 

ashtu edhe ato të cilat përbajnë lëndën 

mjekuese. Për të qenë më të qartë, 

duhet thënë se kapsulat mjekuese 

përbëhen nga dy pjesë: 

1. kapsula, e cila përbëhet prej një 

cipe të hollë, të fortë dhe që shërben 

për mbushjen me lëndë mjekuese. 

Përbërja e kësaj cipe mund të jetë e 

ndryshme, por është e rëndësishme që 

ajo të jetë inerte dhe të mos 

bashkëveprojë me lendën mjekuese, 

dhe gjithashtu të tretet ose të 

zbërthehet shpejt në organizëm;  

 

2. lënda mjekuese, së bashku me 

lëndët ndihmëse, të cilat mbushin 

kapsulën. 

Këto dy pjesë, së bashku përbëjnë 

kapsulën mjekuese. 

Për herë të parë, kapsulat janë 

përgatitur me amidon, nga barnatori 

francez,  St. Limosa, në vitin 1872. 

Qëllimi i tij ka qenë maskimi i aromës 

dhe shijes së keqe të lëndës mjekuese. 

 

Kapsulat kanë forma:  

 cilindrike,  

 vezore, ose rrethore. 

Lënda kryesore që përdoret për 

përgatitjen e kapsulave (mbështjella-

ve)  është xhelatina.  

Lëndët, që përdoren për përga-

titjen e kapsulave, duhet të plotësojnë 

kërkesat e Farmakopesë. 

Duke bërë përndryshime në 

formulimin e mbeshtjellës së kapsulës, 

mund të formulohen kapsula të cilat e 

çlirojnë barin në pjesë të ndryshme të 

traktit digjestiv ose të modifikohet 

kinetika e çlirimit të tij (veprim i 

zgjatur, i vonuar, etj). Për këto arsye, 

ndër format farmaceutike të ngurta, 

75% i takojnë tabletave, 23% 

kapsulave të forta xhelatinore dhe 2% 

kapsulave të buta xhelatinore. 

Kapsulat kanë karakteristikat e 

tyre, të cilat mund t’i ndajmë në epërsi 

dhe të meta: 
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Epërsitë: 

 dozim i saktë, 

 përdorim praktik, 

 paraqitje elegante, 

 paketim praktik, 

 transportim i lehtë, 

 kosto relativisht e ulët, etj. 

 

Të Metat: 

 kapsula mund të ngjiten në paretet 

e mukozës së stomakut dhe kjo gjë 

vonon përthithjen e saj, 

 Nuk mund të përdoren në 

pacientët që kanë probleme me 

gëlltitjen ose që nuk janë 

koshientë, etj. 

 

 Përspektivë: 

Për të ardhmen, janë duke u bërë 

hulumtime si në aspektin diagnosti-

fikues, ashtu edhe  në atë që ka të bëjë 

me çlirimin dhe perthithjen e lëndës 

mjekuese në traktin GI, etj. 

Farmakopetë përshkruajnë këto 

lloje   kapsulash: 

Capsulae amylaceae - kapsulat e 

amidonit, të cilat janë të bardha, pa erë 

dhe pa shije. Përgatiten nga amidoni. 

Përbëhen nga dy pjesë: pjesa e 

poshtme, e cila është më e vogël dhe 

më e ngushtë, dhe ajo e sipërme, e cila 

është më e gjerë se e poshtmja; 

Capsulae gelatinosae-kapsulat prej 

xhelatine janë transparente, gati pa 

ngjyrë ose në të verdhë të zbehtë, 

respektivisht jotransparente, të 

ngjyrosura pa erë dhe pa shije, me 

madhësi të ndryshme. Përgatiten me 

xhelatinë, glicerol dhe ujë, me ose pa 

sakarozë, ngjyrues dhe lëndë të tjera 

ndihmëse. Shërbejnë për të patur një 

dozim të sigurtë, dhe sidomos për 

mbulimin e shijes dhe të erës së 

pakëndshme të barit. 

Egzistojnë metoda të ndryshme të 

përgatitjes së kapsulave. 

Kapsulat e forta përbëhen prej 

trupit dhe kapakut. Mund të mbushen 

me përzierje lëndësh të ngurta, të thata 

ose të lëngeta. Zakonisht, përgatiten 

me xhelatinë, me apo pa shtim të 

ngjyruesit, saharozës, e cila e ngurtë-

son, lëndëve opake (dioksid titani) dhe 

konservuesit. Në përgjithësi, përmba-

jnë 10-15% ujë.  

Kapsulat e buta prej xhelatine 

janë të përbëra nga një pjesë e vetme. 

Mund të mbushen me përzierje 

lëndësh të ngurta, të thata, të lëngëta 

(lipofile)  ose pastoze.  

Xhelatinës mund t’i shtohen 

plastifikues (poliolglicerol, sorbitol) 

në raporte të ndryshme, lëndë të cilat 

modifikojnë fortësinë dhe lëndë 

konservuese; 

Capsulae operculatae-janë kapsula të 

forta xhelatinore të përbëra vetëm prej 

xhelatine. Formën e kanë cilindrike. 
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Pjesa e sipërme e kapsulës, është më e 

shkurtër se e poshtmja. Shërbejnë për 

dozimin e barnave me veprim të fortë 

(substancave pluhur); 

Capsulae geloduratae- janë kapsula 

prej xhelatine, të përgatitura prej 

formaldehidit ose prej ndonjë lëndë 

tjetër të përshtatshme. Janë rezistente 

ndaj lëngut të stomakut dhe treten në 

lëngun e zorrëve. 

Përgatitja e kapsulave 

Përgatitja e kapsulave bosh kryhet 

në dy faza: 

1. përgatitja e masës së kapsulave e 

cila përbëhet nga xhelatina, gliceroli 

dhe uji si masë fillestare. Kësaj mund 

t’i shtohen edhe lëndë ndihmëse, si 

p.sh. sakarozë për fortësim, ngjyrues - 

pigmente, lëndë antimikrobike, lëndë 

gastrorezistente etj. Xhelatina e 

përdorur përbëhet nga një përzierje e 

xhelatinës A, e cila përftohet me 

reaksion acid, dhe e xhelatinës B, e 

cila përftohet me reaksion alkalin. 

Formulimi i përgjithshëm për kapsula, 

është: 

 xhelatinë 46 pjesë, 

 zbutës 20 pjesë, 

 ujë (glicerol, sorbitol etj.)      34 

pjesë. 

Përgatitja kryhet në këtë mënyrë:  

 xhelatina e bymuar me ujë dhe e 

ngrohur në temperaturë 60 – 70 

°C tretet. Shtohet zbutësi dhe 

përzihet mirë. Operacioni kryhet 

në pajisje me vakum dhe 

përzierëse; 

 në masën fillestare të tretur 

shtohen lëndët e tjera ndihmëse, 

tretësirë ose pezulli, 

 në vazhdim, kjo masë, e ngrohtë, 

hidhet në rezervuarin e makinave 

për prodhimin e kapsulave,  

 një sistem i veçantë siguron 

vazhdueshmërinë e procesit nga 

momenti i përgatitjes deri në 

rezervuarin e makinës për 

prodhimin e kapsulave, dhe mban 

konstante temperaturën dhe 

shpejtësinë e përzierjes. 

 

2. formimi i kapsulave 

Makina industriale për përgatitjen 

e kapsulave të zbrazëta xhelatinore të 

forta, ka gjatësi prej 8 deri në 10 

metra. 

 Në mënyrë të vazhdueshme 

kryen këto operacione:  

paralelisht në mënyrë horizontale, ka 

një mbajtës i cili ka format për 

përgatitjen e kapsulave të zbrazëta. Ky 

mbajtës – klinë, mund të ketë deri ne 

30 forma të kapsulave, 

mbajtësi në një rrjesht mban format e 

kapsulave të pjesës së poshtme, ndërsa 

në rrjeshtin tjetër, format e kapsulave 

të pjesës së sipërme, 

mbajtësi me format, në fillim të 

makinës është i futur në rezervuarin ku 

ndodhet masa e përgatitur, 

masa xhelatinore ftohet dhe forcohet 

për shkak se format kanë temperaturë 
më të ulët se masa, 
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me anë të një sistemi me vakum, 

kapsulat hiqen nga format, dhe pjesa e 

tepërt pritet me anë të një thike të 

posaçme, 

në vazhdim, dy pjesët e kapsulës 

mbyllen lehtë me njëra - tjetrën, 

në këtë pikë, kapsulat e mbyllura 

dobët largohen nga makina , 

Kapsulat xhelatinore të forta, 

përmbajnë 12 deri në 16 % lagështi, 

Këto makina, kanë nje kapacitet 

prodhimi prej rreth 40 mijë kapsulash 

në orë, d.m.th. afro 1 milion kapsula 

në 24 orë.  

Përgatitja e kapsulave 

si bar i gatshëm 

Përgatitja e kapsulave si bar i 

gatshëm, gjithashtu, bëhet në dy faza: 

përgatitja e masës kapsulare të 

gatshme që do mbushë kapsulat dhe 

mbushja e kapsulave të gatshme me 

masën kapsulare të përgatitur më parë. 

Masa kapsulare për mbushjen e 

kapsulave bosh, përgatitet njëlloj siku-

rse masa për tableta, me operacione 

teknologjike, lëndë ndihmëse si dhe 

pajisje të njëjta. 

Kapsulat bosh mbushen me 

masën për mbushjen e kapsulave, e 

cila mund të jetë granulare, pluhurore, 

pastoze, etj. 

Mbushja mund të bëhet në disa 

mënyra, si:  

 në mënyrë manuale, 

 në mënyrë automatike, 

 në mënyrë gjysëm automatike. 

 

Çdo makinë për përgatitjen e 

kapsulave ka karakteristikat e veta, 

të cilat  i përshkruan prodhuesi. 

 

Përgatitja e masës për kapsula bosh 

Kapsulat  e buta 

1.Amidon 

2.Ujë 

3.Zbutës 

Lëndë ndihmëse 

gastrorezistente 

Formimi i formave 

Kapsulat e forta 

1.Xhelatinë 

2.Ujë 

3.Zbutës 

Lëndë ndihmëse gastrorezistente 

Formimi i formave 

 

Mbushja 
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Përgatitja e masës mbushëse(lëndës mjekuese) 

Masa e lëngët 

1.Tretësirat 

2.Pezullitë 

3.Emulsionet U/V 

Masa e ngurtë 

1.Granulat i njomë 

2.Granulat i thatë 

3.Tabletim i drejtpërdrejtë 

 

 

 

Mbushja 

Të buta 

1.Me pikim  

2.Rrjedhje 

3.Trysni 

 

Të forta 

1.Mbushje manuale 

2.Komprimim 

 

 

 

KONTROLLET E CILËSISË SË KAPSULAVE 

Provat që përshkruan Farma-

kopea për kapsulat janë: 

Pamja - e cila duhet të jetë e njëjtë 

dhe me sipërfaqe të lëmuar, 

Ndryshueshmëria e peshës së 
përmbajtjes - nëse nuk është e 

shënuar ndryshe: 

maten 20 kapsula të mbushura dhe 

matet pesha mesatare, 18 kapsula 

duhet të jenë brenda një ndryshu-

eshmërie  10%, ndërsa  

maksimumi 2 kapsula  15% prej 

peshës mesatare të përmbajtjes. 

Koha e zbërthimit- kapsulat të cilat 

zbërthehen në ujë, duhet të zbërthe-

hen brenda 15 minutash në tempera-

turën 37ºC. Kapsulat të cilat zbër-

thehen në lëngun alkalin të zorrëve, 

duhet të zbërthehen brenda 2 orëve. 
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Punimi i masës së kapsulave të forta dhe të buta 

  Masa për kapsula të forta              Masa për kapsula të buta 

Xhelatina  30,0       Xhelatina  23,0 

Uji i distiluar  60,0       Uji i distiluar  32,0 

Gliceroli               10,0       Gliceroli            45,0 

 

Përgatitja: 

Xhelatina pritet imët, në mënyrë të 

njëtrajtshme,  

njomet me sasinë e përshkruar të  

ujit të distiluar në enë prej porcelani, 

lihet një orë, shtohet gliceroli dhe 

tretet duke mbajtur në temperaturën 

e avujve të ujit. 

Nga kjo mase, me ndihmën e 

formave speciale prej çeliku të 

paoksidueshëm, perftohen kapsula 

elastike të buta. 

Format, fillimisht, lyhen me vaj 

yndyror (për të përftuar kapsula të 

rregullta pas heqjes prej kallëpit),  

Kapsulat lihen për 1-2 orë në 

një vend të ftohtë dhe të thatë. 

Mbushja bëhet me ndihmën e 

pipetës ose biretës, dhe pastaj 

mbyllen duke i salduar me disa pika 

xhelatinë të shkrirë në zonën midis 

trupit dhe kapakut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L8,10,22,23,24,25,27,28,29,40,41,59,61,64 
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4. PILULAT                                                                              

(Pilulae)

Pilulat (pilulae) janë forma 

farmaceutike të ngurta, me trajtë 

rruzullore, me peshë 0,2-0,5 g. 

Përftohen nga përzierja e lëndëve 

vepruese me lëndë të ndryshme 

ndihmëse te cilat japin një masë 

plastike homogjene. Pilulat përdoren 

në rrugë orale, me gëlltitje, pa i 

përtypur.  

Pilulat janë formë tipike e 

recepturës. Në të kaluarën, ato janë 

përdorur gjerësisht, por dalëngadalë, 

me kalimin e kohës, e kanë humbur 

rëndësinë dhe sot kanë përdorim 

mjaft të kufizuar, sepse janë zëve-

ndësuar me forma tjera farmace-

utike, që përgatiten në shkallë 

industriale, si për shembull; tabletat 

dhe kapsulat xhelatinore.  

Në përbërjen e pilulave, mund 

të marrin pjesë përafërsisht të gjitha 

lëndët e ngurta, të buta ose të 

lëngëta, por sasia e tyre nuk duhet të 

jetë më e madhe se 0,2 g.  

Lëndët vepruese që 

përshkruhen në pilulat, zakonisht, 

nuk japin një përzierje me karakteri-

stikat e duhura. Në shumicën e 

rasteve, për përgatitjen e masës 

pilulare, duhet të shtohen lëndë 

ndihmëse: 

 të lëngëta,  

 të buta,  

 të ngurta.  

 

 

Lëndët ndihmëse 

Lëndët ndihmëse ose eksipie-

ntet që përdoren për përgatitjen e 

pilulave, zakonisht, kanë karakter 

koloidal dhe i japin edhe masës 

pilulare karakter koloidal.  

Zgjedhja e lëndëve ndihmëse të 

përshtatshme, është problem mjaft i 

vështirë. Zgjedhja e përshtatshme  

mund të arrihet vetëm duke njohur 

thellë vetitë fiziko-kimike të lëndëve 

vepruese të përshkruara.  

Lëndët ndihmëse, sipas rolit që 

luajnë në përftimin e masës pilulare, 

mund të klasifikohen në: 

 lidhëse ose ngjitëse,  

 konsistente,  

 holluese.  

Përveç lëndëve të mësipërme, 

pilulat duhet të përmbajnë edhe 

lëndë zbërthyese.  

 

Lëndët lidhëse 

 

Lëndët lidhëse ose ngjitëse, 

ndihmojnë për lidhjen e lëndëve 

vepruese dhe formimin e masës 

pilulare. Këto lëndë, u shtohen 

lëndëve vepruese që nuk treten në 

tretësit e zakonshëm, ose që 

formojnë me to tretësira me 

veshtulli të pamjaftueshme, për të 

përftuar një  masë pilulare.  

Si lëndë lidhëse, përdoren: 

 shurupi i thjeshtë,  

 goma arabike,  

 tragakanta,  

 glicerolati i amidonit,  

 ekstraktet e buta bimore, etj.  
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Lëndët konsistente 

Lëndët konsistente ndihmojnë 

në përftimin e një mase të 

përshtatshme, të fortë, në rastet kur 

përshkruhen lëndë vepruese të 

lëngëta ose të buta.  

Zakonisht janë pluhura me veti 

përthithëse, si për shembull: 

 pluhura bimore,  

 amidoni,  

 kaolina, etj.  

Për të përthithur sasi të mëdha 

lëngjesh, përdoret oksidi i magnezit.  

Një pjesë e lëndëve konsistente, 

mund të luajnë njëkohësisht edhe 

rolin e lëndëve lidhëse ose 

zbërthyese.  

 

Lëndët holluese  

Lëndët holluese u shtohen 

lëndëve vepruese që përshkruhen në 

sasi të vogël, me qëllim që pilulat të 

arrijnë peshën e duhur. Në 

përgjithësi, kur sasia e barit është 

më e vogël se 0,1 g, për një pilulë, 

shtohen lëndë holluese, si: 

 laktozë,  

 sheqer,  

 amidon, etj.  

 

Lëndët zbërthyese 

Këto lëndë shërbejnë për 

zbërthimin e pilulave në organizëm, 

për arsye të tretshmërisë së mirë të 

tyre por edhe për vetitë bymyese që 

çojnë në zbërthimin e pilulës. Si 

lëndë zbërthyese përdoren: 

 glicerina,  

 ekstraktet e buta e të thata 

bimore, 

 amidoni,  

 pektina,  

 agari, etj., të vetme ose të 

kombinuara me ujë.  

Meqenëse, zakonisht, si lëndët 

lidhëse, po ashtu edhe ato holluese 

kanë veti zbërthyese, nuk lind 

nevoja që masës pilulare t'i shtohet 

lëndë zbërthyese.  

 

Përgatitja e pilulave 

Pilulat, zakonisht, përshkruhen 

me metodën e divizionit (ndarjes). 

Kjo do të thotë se, në recetë, është e 

përshkruar sasia e përgjithshme e 

lëndëve mjekuese, nga të cilat duhet 

të përgatiten numër i caktuar i 

pilulave. Rrallëherë përshkruhen me 

metodën e dispensionit. 

Përgatitja e pilulave, kalon  

këto faza:  

 përzierja e përbërësve dhe 

përftimi i masës pilulare;  

 shndërrimi i masës pilulare në 

magdaleon;  

 ndarja e magdaleonit në pilula 

të veçanta dhe rrumbullakosja e 

tyre,  

 veshja e pilulave.  

 

Përzierja e përbërësve dhe 

përftimi i masës pilulare 

 

Lëndët vepruese të ngurta, që 

marrin pjesë në përbërjen e pilulave: 

pluhurizohen imët në havan dhe 

homogjenizohen;  

 pastaj, në to, shtohet një 

eksipient i butë ose ndonjë lëng, 

kurse  përzierja triturohet derisa 

të përftohet një masë homo-

gjene, plastike dhe jongjitëse.  
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Homogjeniteti kontrollohet - 

duke e prerë masën me thikë; nuk 

duhet të dallohen pjesë dhe grimca 

të ngjyrosura ndryshe nga e gjithë 

masa.  

 

Shndërrimi i masës 

pilulare në magdaleon 

Masa pilulare shndërrohet në 

një top të rrumbullakët, të cilit pastaj 

i jepet trajta e një cilindri, me gjatësi 

të caktuar që quhet magdaleon. Në 

farmaci, shndërrimi i masës pilulare 

në magdaleon e pastaj në pilula, 

kryhet me anën e pilulierit.  

Magdaleoni formohet duke e 

rrotulluar topin në pllakën e 

pilulierit me një rigë ose shpatull, në 

mënyrë që magdaleoni të marrë 

trashësi sa më të njëtrajtshme dhe të 

arrijë gjatësinë e duhur, që i 

përgjigjet numrit të caktuar të 

pilulave.  

 

Ndarja e magdaleonit në 

pilula të veçanta dhe 

rrumbullakosja e tyre 

 

Ndarja ose prerja e 

magdaleonit, kryhet me   pilulier. 

Pilulieri përbëhet prej një pllake 

drejtkëndëshe, në të cilën është 

fiksuar një pllakë metalike (çelik i 

paoksidueshëm, bronz) ose prej 

plastmasi, e cila përbën thikën e 

poshtme të pilulierit. Kjo thikë, 

përfundon me maje të mprehtë.  

Magdaleoni, vendoset në 

pllakën e poshtme të pilulierit dhe 

priten  pilulat me  thikë. 

Pilulat, pas prerjes, në 

shumicën e rasteve, nuk janë 

krejtësisht rruzullore, por pak të 

zgjatura. Ato rrumbullakosen me 

anën e një disku prej druri ose 

plastmasi. Rrumbullakosja, zakoni-

sht, bëhet në prani të një pluhuri, i 

cili vesh sipërfaqen e pilulave dhe 

pengon ngjitjen e tyre gjatë kohës së 

ruajtjes.  

 

Veshja e pilulave  

Veshja e pilulave, bëhet me 

anën e një pluhuri të plogët ose me 

një tretësirë, e cila pas avullimit të 

tretësit, formon një cipë të 

vazhdueshme.  

Veshja me pluhur bëhet me 

qëllim që:  

 të pengohet ngjitja e pilulave 

me njëra-tjetrën,  

 të maskohet shija dhe era e 

papëlqyeshme e disa barnave.  

Në disa raste, pudrosja i mbron 

lëndët vepruese nga agjentët 

atmosferikë.   

Për pudrosje, përdoren lëndë të 

ndryshme, si: 

 likopod,  

 amidon,  

 kaolin,  

 talkë,  

 kakao, etj.  

Veshja me cipa të vazhdueshme 

bëhet për të maskuar shijen. Mund 

të përdoren edhe cipa të 

vazhdueshme të cilat i rezistojnë 

veprimit të lëngut gastrik (cipa saloli 

ose keratinë), dhe në këtë mënyrë 

mund të drejtohet zbërthimi i 
pilulave në zorrë.  
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Kontrolli i cilësisë së pilulave 

Pilulat duhet të kenë trajtë 

rruzullore të rregullt, me të njëjtin 

diametër dhe me të njëjtën peshë. 

Ato duhet:  

 të kenë shijen dhe erën e 

përbërësve,  

 të jenë homogjene në prerje,  

 të mos përmbajnë grimca me 

ngjyra të ndryshme. 

Një nga provat më të 

rëndësishme, për kontrollin e 

cilësisë së pilulave, është prova e 

zbërthimit, e cila kryhet njëlloj si 

për tabletat. Pilulat duhet të 

zbërthehen brenda 2 orësh.  

Shembull: 

Rp.:  

Atropini  sulfurimi....0,0005 

Massae pilularum...........q.s. 

M.f.pilula 

D.t.dos. No 50 

 

Pilula është e përshkruar me 

metodën e dispensionit. Për këtë 

arsye, farmacisti, duhet t’i kushtojë 

kujdes të madh subskripcionit. 

Së pari, përgatitet atropina e 

holluar, në raport 1:10 x 0,25 g. Në 

vazhdim, kjo ngjeshet mirë me 5 g 

masë pilulare të përgatitur më parë, 

sipas kësaj mënyrë: 

Sachari lactis............6,0 

Dextrini 

Amyli Tritici aa........2,0 

 

Dhe pastaj, me sasinë e 

nevojshme të ung. Glycerine, 

përzihet masa plastike. 
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VI. FORMULIMET 

STANDARDE 
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AQUA AROMATICAE 
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AQUA DALIBOURI 
 

 

Përbërja Sasia 

Camphora     0,1 

Croci tinctura     0,1 

Cupri sulfas      0,1 

Zinci sulfas     0,4 

Aqua purificata           100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, gotë qelqi  100 ml, thupër qelqi, hinkë, 

letërfiltruese, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat, maten, hidhen në ¾ e ujit duke i 

përzier, u shtohet sasia e mbetur e ujit, tundet fort, dhe filtrohet. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse në etiketë dhe 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në ambalazh qelqi ose plastitke 100 

ml. Signatura e kuqe. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet prezenca e papastërtive mekanike. 

 

7. Përdorimi: Adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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CERATA 
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CERATUM LABIALE 
 

 

Përbërja Sasia 

Cera alba   8,0 

Cetaceum 20,0 

Paraffinum liquidum 71,5 

Bergamottae aetheroleum   0,5 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten të emaluar, banja ujore me 

termometër, forma metalike, ambalazh (kontaktues) stanioli, kuti 

kartoni, etiketë e kuqe.   

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, shkrirje, përzierje, 

formim i formave, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Dylli i bardhë, cetaceumi dhe parafina e lëngët 

përzihen duke u ngrohur në banja ujore. Pas shkrirjes në temperatur 

40-50 ºC, vaji eterik i jepet bazës së lëngët duke përzier vazhdimisht 

dhe masa qitet në forma metalike. 

 

5. Ambalazhimi: Format mbështillen në staniol dhe ambalazhohen në 

kuti prej letre . Etiketohen me etiketë të kuqe me të dhënat  përcjellëse 

në etiketë dhe me vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Shpërndarja e lëndëve përbërëse (homogjeniteti), 

fortësia, temperatura e shkrirjes. 

 

7. Përdorimi: Për mirëmbajtjen dhe mjekimin e buzëve. 

 

8. Mënyra e përdorimit:Buzët, lyhen aipas nevojës. 
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COLLODIA  MEDICATA 
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COLLODIUM CONTRA PERNIONES 
 

 

Përbërja Sasia 

Camphora 15,0 

Collodium 30,0 

Iodi solutio aethanolica 30,0 

Ricini oleum 25,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, gota qelqi 200 ml, thupra qelqi, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe .   

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari përzihet kollodiumi dhe vaji i ricinit. 

Kamfori tretet në përzierjen e kollodiumit dhe vajit të ricinit dhe 

pastaj jepet tretësira etanolike e jodit. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe qelqi me ngjyrë të errët (të 

mbrohet nga drita dhe temperatura e lartë). 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Kundër morthit. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet vendi i sëmurë. 
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COLLODIUM KERATOLYTICUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum 10,0 

Acidum lacticum 10,0 

Collodium elasticum 80,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, havan me dorezë, ambalazh 100.0 (qelqi 

ose plastike), etiketë me ngjyrë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, përzierje, tretje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Acidi salicilik pluhur, tretet në përzierjen e 

acidit qumështor dhe kollodiumit elastik. Masa përzihet deri sa të 

bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe qelqi me ngjyrë të errët (të 

mbrohet nga drita dhe temperatura e lartë). Etiketohet me etiketë 

ngjyrë të kuqe, me të dhënat e përgjithshme dhe vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Kundër lythave . 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhen disa herë vetëm lythat (jo edhe 

lëkura e shëndoshë). 
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EMULSIONES 
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RICINI OLEI EMULSIO 
 

Përbërja Sasia 

Ricini oleum 20,0 

Gummi arabicum (0,75)   5,0 

Sirupus simplex   5,0 

Vanillae tinctura   0,25 

Aqua purificata ad 50,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 ml 

(qelqi ose plastike), etiketë me ngjyrë të bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje grimcim, sitje, përzierje, 

emulgim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Goma arabike e grimcuar dhe e situar(0.75) 

përzihet me vajin e ricinit, derisa të fitohet emulzioni primar 

(dëgjohen kërcitjet specifike), i shtohet 12.5 gr. ujë dhe përzihet aq 

gjatë derisa të fitohet emulsioni i njëtrajtshëm fillestar. Pastaj i jepet 

korrigjues i shijes (shurupi i thjeshtë) dhe sasia e mbetur e ujit deri në 

masën e përshkruar, emulsioni homogjenizohet. 

 

5. Ambalazhimi: Duke e përzier vazhdimisht, hidhet në ambalazh 

kontaktues 100 ml dhe i vihet etiketë me ngjyrë të bardhë me 

vërejtjen: “Para përdorimit duhet të tundet”. 

 

6. Kontrolli:  Me anë të mikroskopit shikohen madhësia e pikëzave 

(grimcave), kontrollohet homogjenizimi (ndarja e fazave). 

 

7.Përdorimi:Laksativ.  

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale 15 gr. 
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JECORIS OLEI EMULSIO 
 

Përbërja Sasia 

Jecoris oleum   40,0 

Methylcellulosum 20     2,0 

seu Polysorbatum 20     2,0 

Benzaldehydum     0,1 ml 

Chloroformium     0,2 ml 

Acidum citricum     1,0 

Sirupus simplex   10,0 

Aqua purificata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 ml 

(qelqi ose plastike), etiketë me ngjyrë të bardhë.     

 

3. Operacionet teknologjike: Matje grimcim, sitje, përzierje, 

emulgim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës:  Metilceluloza e grimcuar  shkallë-shkallë 

përzihet me vajin e peshkut, deri sa të formohet pezullia primare 

(dëgjohen kërcitjet specifike). Pastaj, duke e përzier fortë, i shtohet 

tretësira e thartirës së limonit, shurupi dhe uji (tretësira ujore e 

polisorbatit). Në fund, i jepet tretësira e benzaldehidit dhe kloroformit, 

duke e përzier vazhdimisht deri sa të përgatitet emulzioni homogjen.  

 

5. Ambalazhimi: Duke e përzier vazhdimisht hedhet në ambalazh 

kontaktues 100 ml dhe i vihet etiketa me ngjyrë të bardhë me 

vërejtjen: “Para Përdorimi duhet të tundet”. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit, shikohet madhësia e pikëzave 

(grimcave), kontrollohet homogjenizimi (ndarja e fazave).  

 

7. Përdorimi:  Preventiv, kundër rahitisit.                          

 

8. Mënyra e përdorimit: 1- 3 lugë në ditë. 
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EXCIPIENS 
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CERA EMULSIFICANS 
 

 

Përbërja Sasia 

Cetostearolum 90,0 

Natri laurylis sulfas  10,0 

Aqua purificata   4,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe.   

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, ngrohje, shkrirje, 

emulgim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Cetostearoli, shkrihet në bajno ujore, përzihet 

me lauril sulfatin e natriumit, ujin dhe pastaj përzierja ngrohet deri në 

115 ºC, përzihet vazhdimisht duke shkumuar deri sa të ftohet. 

 

5. Ambalazhimi: E mbyllur mirë në ambalazh 100 ml. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, kontrollohet ndarja e fazave. 

 

7. Përdorimi: Konstituens, emulgatorë për përgatitjen e pomadave. 
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EXIPIENS EMULSIFICANS-ANIONICUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii laurylis sulfas       0,5 

Cetanolum   15,0 

Cera lanae    15,0 

Aqua purificata  ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, paten, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, shkrirje, përzierje, 

homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Cetanoli dhe lanolina pa ujë, shkrihen në 70ºC 

dhe u jepet, duke i përzier vazhdimisht e pak nga pak - tretësirë e 

lauril sulfat natriumit e ngrohur në temperaturë të njëjtë. Masa 

përzihet derisa të ftohet.  

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në kuti ose kavanoza plastike apo 

qelqi. I vihet etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

Duhet të ruhet në vende të freskëta dhe të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet ndarja e fazave, homogjenizimi.  

 

7. Përdorimi: Bazë për pomada mjekuese. 
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EXCIPIENS AD LOTIONES 
Përbërja Sasia 
Cetaceum     0,5 
Acidum stearicum     5,5 
Ricini oleum     6,6 
Paraffinum liquidum   12,0 
Propylenglycolum   10,0 
Triethanolaminum     2,0 
Aqua purificata ad              100,0 

 
2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, paten,  banja ujore, gota qelqi, 

thupra qelqi, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, tretje, ngrohje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Procedura e punës  kryhet në dy faza (ndaras): 

I. Komponentet yndyrore (cetaceum, acidi stearik, vaj ricini dhe parafina e lëngët), 

shkrihen në 80ºC; 

II. Komponentet hidrofile (propilenglikoli dhe trietanolamina) me ujë, ngrohen në 

80ºC. 

Faza e parë (yndyrore) duke përzier ngadalë vazhdimisht i jepet fazës së dytë 

(ujore) dhe masa vazhdimisht përzihet derisa të ftohet. Pastaj, duke e përzier, deri 

në masën e dëshiruar i shtohet uji.  

Masa, përzihet derisa të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Në shishe qelqi. I vihet etiketa e kuqe me vërejtjen: 

“Para Përdorimi duhet të tundet”. Duhet të ruhet në vende të freskëta e 

mbrojtur nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet ndarja e fazave, madhësia e pikëzave (grimcave).  

 

7. Përdorimi:  Bazë për losione mjekuese-emulsione(V/U). Shfrytëzohet si bazë 

për lëndë mjekuese të cilat nuk kanë reaksione acidike dhe si qumësht kozmetik 

për pastrimin dhe mbrojtjen e lëkurës së shëndoshë. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Si bazë për losione. Ti bëhet masazh lëkurës së 

shëndoshë në shtresë të hollë. 
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EXCIPIENS AD UNGUENTA 
 

 

Përbërja Sasia 

Cera alba    5,0 

Cetostearolum   5,0 

Cera lanae    5,0 

Vaselinum album 85,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, lopatë, banja ujore, ambalazh, 

etiketë e kuqe.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, ambalazhim, 

etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Lëndët maten, shkrihen duke u ngrohur në 

banja ujore dhe përzihen  në masë homogjene derisa të ftohen. 

 

5. Ambalazhimi: Kavanozë, me etiketën e kuqe. Të ruhen në enë të 

mbyllura mirë, në vend të ftohtë dhe të mbrojtur nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti-njëtrajtshmëria. 

 

7. Përdorimi:  Ekscipient. Shfrytëzohet si bazë për përgatitjen e 

pomadave mjekuese me veprim sipërfaqësor. 
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EXCIPIENS AD OCULENTA 
 

 

Përbërja Sasia 

Cera lanae 10,0 

Vaselinum album 80,0 

Paraffinum liquidum  10,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten, banja ujore, sterilizatorë, 

ambalazh, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, ambalazhim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit maten dhe duke i ngrohur lehtësisht 

përzihen në masë homogjene-të njëtrajtshme. Sterilizohen me 

veprimin 1 a ose 1 b(Ph. Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në enë të mbyllura hermetikisht, në 

ambalazh steril, të ruajtura në vende të ftohta dhe të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, njëllojshmëria e shpërndarjes së lëndëve 

përbërëse, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Ekscipient, për përgatitjen e pomadave për sy.  
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EXCIPIENS AD UNGUENTA ANTIBIOTIKA 
 

 

Përbërja Sasia 

Vaselinum album 90,0 

Paraffinum liquidum  10,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, banja ujore, filtër,  sterilizatorë, 

ambalazh, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim. 

 

4. Procedura e punës:  Vazelina e bardhë, përzihet me parafinën e 

lëngët dhe shkrihet duke u ngrohur në banja ujore. Masa e ngrohtë, 

filtrohet dhe thahet, duke e përzier herë pas here në 120 C. Sterilizohet 

me veprimin 1 a ose 1 b(Ph.Jug.IV). 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në enë të mbyllura hermetikisht, në 

ambalazh steril, të ruajtura në vende të ftohta dhe të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, temperatura e shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Ekscipient, për përgatitjen e pomadave me antibiotikë. 
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EXCIPIENS EMULSIFICANS 
 

 

Përbërja Sasia 

Cera emulsificans 30,0 

Paraffinum liquidum 20,0 

Vaselinum album 50,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, emulgim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Përbërësit maten, qiten në paten, ngrohen në 

banja ujore duke u përzier në masë homogjene. Përzierja largohet nga 

banja ujore dhe përzihet deri sa të ftohet. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh, kavanoze të mbyllur mirë. Etiketa e 

kuqe. Ruhet në vend të ftohtë e të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shpërndarja, temperatura e 

shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Ekscipient, emulgatorë për përgatitjen e pomadave. 
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EXCIPIENS  MACROGOLI 
 

 

Përbërja Sasia 

Macrogolum       4000 40,0 

Macrogolum 400 60,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, 

homogjenizim, ambalazhim. 

 

4. Procedura e punës:  Përbërësit maten dhe përzihen. Përzierja 

ngrohet në 65ºC, në mënyrë që të tretet dhe pastaj largohet nga banja 

ujore duke e përzier deri sa të ftohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në enë të mbyllura mirë (ena nuk 

guxon të jetë nga masa plastike). Ruhet e mbrojtur nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shpërndarja, temperatura e 

shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Ekscipient, për përgatitjen e pomadave. 
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EXCIPIENS EUCEROLI 
 

 

Përbërja Sasia 

Cholesterolum   5,0 

Paraffinum liquidum 15,0 

Cera lanae 15,0 

Vaselinum album 65,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, ambalazh 100 ml, 

kavanoze (qelqi ose plastike), etiketë me ngjyrë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kolesteroli së pari përzihet (ngjeshet) mirë me 

parafinën e lëngët, pastaj i shtohet lanolina (duke përzier vazhdimisht) 

dhe pjesë- pjesë vazelina. Masa përzihet derisa të fitohet masa 

homogjene.   

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazhe 100 ml ose kavanoza 

me etiketë të kuqe . Duhet të ruhet në vende të freskëta të mbrojtura 

nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shpërndarja, temperatura e 

shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Bazë pa ujë, e tipit absorbues që shërben për përgatitjen 

e pomadave emulsive (U/V). Në të ftohtë mund të emulgojë deri në 

300 % ujë. Mund të shërbejë si bazë për substancat mjekuese lipofile. 
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EXCIPIENES GLYCEROLI 
 

Përbërja Sasia 

Cera emulsificans   15,0 

Glycerolum     7,0 

Aqua purificata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten, thupër qelqi, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, homogjen-

nizimi, ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Dylli i emulguar, shkrihet në 70ºC dhe i jepet 

pak nga pak ujë dhe glicerol, të ngrohur në temperaturë të njëjtë dhe 

përzihet derisa të ftohet. Sipas nevojës, mund të konservohet me 

pluhur për konservim 0.1%.   

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh 100 ml ose kavanoza. Duhet të ruhet 

në vende të freskëta të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shpërndarja, temperatura e 

shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Si bazë për përgatitjen e pomadave mjekuese dhe 

kremrave kozmtike. 
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EXIPIENS STEARICUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum stearicum   24,0 

Propylenglycolum   13,5 

Triethanolaminum     1,2 

Pulvis conservans     0,3 

Aqua purificata  ad      100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten, thupër qelqi, banja ujore, 

kavanoze, ambalazh 100 ml(qelqi ose plastike)       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, shkrirje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Trietanolamina, propilanglikoli, dhe pluhuri 

për konservim, treten në 61 gr ujë të ngrohur në 80ºC. Tretësirës, i  

jepet pak nga pak (pandërprerë) acid stearik të ngrohur në 80ºC duke 

përzier. Përzierja, përzihet derisa të ftohet. Pastaj i shtohet sasia e ujit 

të avulluar dhe masa përzihet derisa të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazhe 100 ml ose kavanoza. Duhet ë ruhet 

në vende të freskëta të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shpërndarja, temperatura e 

shkrirjes etj. 

 

7. Përdorimi: Për përgatitjen e bazave yndyrore me lëndë të cilat nuk 

janë inkopatibile me alkale dhe kremra stearike (kremra ditore). 
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EXTRACTA 
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CHAMOMILLAE EXTRACTUM FLUIDUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Chamomillae flos 50,0 

Ammonii hydroxydi solutio  10 %    q.s. 

Aethanolum concentratum    q.s. 

Aqua purificata    q.s. 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, perkolatorë, ambalazh, 

etiketë e kuqe.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, perkolim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Kurorat e luleve, pa i njomur më parë me kujdes 

njomen me 180 ml të përzierjes (3 pjesë hidroksid amoniumi + 67 pjesë 

etanol të përqëndruar + 30 pjesë ujë), perkolohen në bazë të principit të 

përgjithshëm për përgatitjen e “Extracta fluida”.  60 g të perkolatit të parë 

ndahen, ndërsa pjesa tjetër shtrydhet. Sasia e fituar me shtrydhje i jepet 

perkolatit të ndarë deri në 100 g ekstrakt. Lihet të qëndrojë 72 orë, në vend 

të ftohtë të mbrojtur nga drita dhe pastaj filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe qelqi100 ml me ngjyrë të 

errët. Të mbrohet nga drita dhe temperatura. 

 

6. Kontrolli: Ngjyra e gjelbër e verdhë deri në të mbyllët- ngjyrë hiri, 

shija e idhët me erë karakteristike aromatike. 

 

7. Përdorimi:  Antiflogjistik.  

 

8. Mënyra e përdorimit:  Përqëndrimi i mesëm 1% ( 50 pika në një 

gotë ujë) për shpërlarje. 
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GELA MEDICATA 
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AMMONI SULFOGYRODALATIS GELUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Ammonii sulfogyrodalas 10,0 

Glycerolum  40,0 

Maydis amylum 15,0 

Acidi borici solutio 3% 35,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, gota qelqi 200 ml, thupër qelqi, banja ujore, 

ngrohës, ambalazh 100 ml(qelqi ose plastike), tuba për pomada, kavanoza.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, ngrohje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Amidoni i misrit, përzihet me tretësirën e 

acidit borik, në një masë të njëtrajtshme dhe lihet të bymehet 10 

minuta. Pas kësaj, i shtohet gliceroli i ngrohur në 90ºC. Përzierja 

ngrohet në 130ºC duke e përzier, në mënyrë që të bëhet e dukshme. 

Nëse masa është më e vogël, i shtohet tretësirë e acidit borik të 

ngrohtë. Xhelit të ftohur, duke e përzier vazhdimisht, i shtohet girodal 

amoniumi dhe përzierja homogjenziohet në masë të njëtrajtshme. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në tuba, kuti plastike ose qelqi, 

kavanoza me etiketë të kuqe. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, prania e ajrit, veshtullia, shkrirja. 

 

7.Përdorimi: Antiseptik, antiflogjistik.  

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet vendi i sëmurë në shtresë të hollë 2-3 

herë në ditë. 
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NATRI CARBOXYMETHYLCELLULOSUM GELUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Natrium carboxymethylcellulosum     3,0-6,0 

Propylenglycolum (seu glycerolum)   10,0 

Conservans     q.s. 

Aqua purifcata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, gota qelqi 200 ml, thupër qelqi, banja ujore, 

ngrohës, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba për pomada, kavanoza.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës:  CMC-Na  përzihet (dispergohet) në ujë (ku 

është i tretur konservansi). Pas bymimit me përzierje të lehtë në 

disperzion, i shtohet propilenglikoli. Xheli i përgatitur, 

homogjenizohet mirë, në mënyrë që të largohet ajri i tubuar. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në tuba, kuti plastike ose qelqi, 

kavanoza me etiketë të kuqe. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, prania e ajrit, veshtullia, shkrirja. 

 

7. Përdorimi: Baza joyndyrore e tipit të xhelit, e tretshme në ujë. 

Shërben për përgatitjen e xheleve mjekuese. 
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CARBAPOLI GELUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Carbapolum  934(seu 940)     0,5- 1,0 

Natrii hydroxydi solutio 10%     2,0- 4,0 

seu TEA solutio 10 %     7,0-14,0 

Propylenglycolum (seu glycerolum)   10,0 

Conservans      q.s. 

Aqua purifcata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, gota qelqi 200 ml, thupër qelqi, banja ujore, 

ambalazh 100.0 (qelqi ose plastike), tuba për pomada, etiketa të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Karbapoli, përzihet (dispergohet)  intensivisht në 

ujë. Me përzierje të lehtë në disperzion, i shtohet propilenglikoli, 

konservansi i tretur dhe në fund tretësira alkale (NaOH 10%). Xheli i 

përgatitur, homogjenizohet mirë në mënyrë që të largohet ajri i përzier. 

 

5. Ambalazhimi: Kavanoza, ambalazh 100 ml. Ruhet në enë të 

mbyllura mirë, në vend të thatë e të mbrojtura nga dita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet njëtrajtshmëria e masës, prezenca e ajrit, 

veshtullia. 

 

7.Përdorimi: Bazë joyndyrore e tipit të xhelit. Si bazë për përgatitjen 

e pomadave joyndyrore. 
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ZINCI OXYDI GELATINA 
 

 

Përbërja Sasia 

Zinci oxydum crudum (0,15) 10,0 

Gelatina alba 15,0 

Glycerolum 25,0 

Aqua purificata 50,0 

Pulvis conservans   0,1 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

etiketë e kuqe, ambalazh 100 ml, kavanoza(qelqi ose plastike).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Oksidi i zinkut, grimcohet dhe sitet në sitë 

0,15. Xhelatina, përzihet me ujë dhe lihet një orë që të bymehet, pastaj 

ngrohet në avujt e ujit derisa të tretet. Oksidi i zinkut i grimcuar dhe i 

situr, përzihet me glicerol të cilit i është dhënë pluhur për konservim 

dhe pastaj përzihet me tretësirën e xhelatinës së ngrohtë. Duke përzier 

pa ndërprerë përzierja mbushet me ujë të nxehët deri në 100 gr dhe 

përzihet derisa  të ftohet.  

Vërejtje: Punohet e freskët, sipas nevojës. 

 

5. Ambalazhimi: Kavanoza, ambalazh 100 ml. Ruhet në enë të 

mbyllura mirë, në vend të thatë e të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet shpërndarja (homogjeniteti) e oksidit të 

zinkut, madhsia e grimcave, prezenca e ajrit, temperatura e shkrirjes. 

 

7. Përdorimi: Protektiv. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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MENTHOLI GELUM COMPOSITUM 
 

 

Përbërja Sasia 

Mentholum      5,0 

Camphora      1,5 

Pini aetheroleum     3,5 

Polisorbatum 60     2,5 

Natrii carmoxymethyl- 

cellulosi gelum ad 
100,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, ambalazh 100.0 (qelqi 

ose plastike).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, tretje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në xhelin e CMC-Na, përzihet polisorbati 60, 

dhe pastaj me përzierje të njëjtë i jepet mentholi, kamfori dhe vaj 

eterik i pishës(i përzier më parë). Përzierja vazhdohet derisa të fitohet 

xheli homogjen. 

 

5. Ambalazhimi: Kavanoza, tuba. Të ruhet në enë të mbyllura  më së 

miri në tuba, në vende të ftohta dhe të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet njëtrajtshmëria e masës, prezenca e ajrit, 

veshtullia. 

 

7. Përdorimi:  Antireumatik. Përdoret edhe për inhalim (vepron si 

antiseptik, lehtëson vështirësitë te sinusitet dhe të ftohurit. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lëkura në vendin e sëmurë fërkohet në 

shtresë të hollë (mund të përdoret edhe për inhalim  gjysmë luge e 

kafes me xhel hidhet në gjysmë litër ujë dhe mbi të merret frymë për 

10 minuta). 
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GRANULATA 
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MAGNESII  CITRAS EFFERVESCENS 
 

 

Përbërja Sasia 

Magnesii subcarbonas (0,15) 10,0 

Acidum citricum 46,0 

Aqua purificata   4,0 

Natrii hydrogencarbonas   34,0 

Saccharosum (0,30) 10,0 

Aethanolum concentratum    q.s. 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, sitë,tharëse, ambalazh. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, granulim, sitje,tharje, 

përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Subkarbonat magnezi dhe 30 gr. të acidit të 

limonit, përzihen (shtypen) me ujë në masë të njëjtë, e cila thahet më 

së tepërmi në 30ºC. Pastaj, fërkohet në pluhur gjysmë të imët dhe 

përzihet me hidrogjen karbonat natriumin, me mbetjen e acidit të 

limonit dhe sakarozën. Duke i dhënë pika-pika etanol të përqëndruar 

dhe duke e fërkuar lehtë fitohet masa, e cila kalohet nëpër sitë (1) dhe 

thahet më së shumti deri në 30 ºC. 

 

5. Ambalazhimi: Në  shishe me mbyllës të parafinuar. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet madhësia dhe forma e granulave, 

homogjeniteti, tretshmëria, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Laksativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 10 gr.  
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INFUNDIBILA 
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GLUCOSI INFUNDIBILE 10% 
 

 

(Tretësira përmban 555 mmol(400 Kkal/l) 

Përbërja Sasia 

Glucosum anhydricum   100,0 

Acidum hydrochloricum  0,1 N     10 ml 

Aqua pro injectione   ad 1000 ml 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, elenmajer, gota qelqi, etiketa, filtër, 

sterilizator, ambalazh 500 ml (qelqi).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, sterilizim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi klorhidrik, përzihet me ujin për 

injeksione. Glukoza, tretet në ujin e thartuar për injeksione dhe 

filtrohet. Mbushet në shishe prej 500 ml. Sterilizohet 20 min., në 

temperaturë 120 ºC. 

pH: 3.5-5.5  

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në shishe qelqi 500 ml, të mbyllura 

me tapë gome dhe mbështjellës alumini. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, ngjyra, steriliteti. 

 

Vetitë: Tretësirë e kthjellët, e pangjyrë deri në të verdhë të dobët. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë për perfuzion, 

 

8. Mënyra e përdorimit: Intravenoz. 
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 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%  
 
 

  (Përbërja : mvala/1  154 Na+ 

    154 Cl- 

     308    

 

Përbërja Sasia 

Natrii chloridum       9,0 

Aqua pro injectione  ad 1000 ml 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, elenmajer, gota qelqi, filtër, etiketa,  

sterilizator, ambalazh 500 ml (qelqi).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, sterilizim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kloruri i natriumit tretet në ujë për injeksione. 

Tretja, filtrohet, mbushen shishet prej 500 ml. Sterilizohet: 20 min. në 

120ºC. 

pH: 5-7. 

 

5. Ambalazhimi: Shishe qelqi 500 ml, etiketohen. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë për perfuzion -infuzion. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Intravenoz. 
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 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii chloridum       8,6 

Calcii chloridum       0,5 

Kalii chloridum       0,3 

Aqua pro injectione  ad            1000 ml 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike, ambalazh 500 ml 

(qelqi) ,etiketa,  sterilizator.     

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim,sterilizim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kloruri i natriumit, kloruri i kalciumit dhe 

kloruri i kaliumit treten në ujë për injeksione .Tretësira filtrohet, 

mbushen shishet prej 500 ml, mbyllen hermetikisht, dhe sterilizohet 

menjëherë me metodën 2 a (20 min. në 120 ºC). 

 

5. Ambalazhimi: Shishe qelqi 500 ml, etiketohen.  

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë për perfuzion -infuzion. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Intravenoz 
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 GLUCOSI INFUNDIBILE     5 %  
 

 

Përbërja Sasia 

Glucosum anhydricum     50,0 

Acidum hydrochloricum 0,1 N (mol/l)     10 ml 

Aqua pro injectione   ad 1000 ml 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, elenmajer, gota qelqi, filtër, etiketë, 

sterilizator, ambalazh 500 ml (qelqi).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, sterilizim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari përgatitet tretësira ujore e acidit 

klorhidrik. Glykoza, tretet duke u ngrohur në ujin e thartuar për 

injekcione dhe filtrohet. Mbushet në shishe prej 500 ml, të cilat 

mbyllen hermetikisht dhe menjëherë sterilizohen me metodën 2 a (20 

min. në temperaturë 120 ºC). 

pH: 3.5-5.5 . 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në shishe qelqi 500 ml. 

Vetitë: Tretësirë e kthjellët, e pangjyrë deri në të verdhë të dobët. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, ngjyra, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë për perfuzion. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Intravenoz. 
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NATRII CHLORIDI  INFUNDIBILE  CUM GLUCOSO 
 

(Përbërja : mvala     77 Na+ 

                      77 Cl - 

                    154 

(Tretësira përmban: 140 mmola/1 respektivisht10 Kkal/1 glukozë). 

 

Përbërja Sasia 

Natrii chloridum       9,0 

Acidum hidrochloricum  0,1 N     10 ml 

Glucosum anhydricum     50,0 

Aqua pro injectione ad 1000 ml 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, elenmaier, gota qelqi, filtra, etiketë, 

sterilizator, ambalazh 500 ml (qelqi).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, sterilizim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi klorihidrik përzihet me ujin për 

injeksione. Substancat treten në ujë të thartuar për injeksione.  

Tretësira filtrohet, mbushen shishet prej 500 ml dhe 1000 ml., dhe 

menjëherë sterilizohet 20 min. në 120ºC. 

pH: 3,5-6 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në shishet prej 500 ml, 1000 ml dhe 

etiketohen. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, ngjyra, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë për  infuzion. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Intravenoz, peros. 
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LINIMENTUM 
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 BENZYLIS BENZOATIS LINIMENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Benzylis benzoas   250,0 

Cera emulsificans     20,0 

Aqua purificata ad 1000,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, gota qelqi, shkopinj qelqi, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, përzierje, emulgim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Dylli emulgues shkrihet në 60 ºC, i shtohet 

benzilbenzoati dhe përzihet. Masa e ngrohtë, duke e përzier 

vazhdimisht, qitet në sasinë e nevojshme të ujit të ngrohtë dhe prap 

përzihet derisa të homogjenizohet mirë. 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 200 ml, me signaturë të kuqe dhe 

vërejtjen:”Para Përdorimi të tundet” dhe “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Ndarja e fazave, madhësia e pikëzave (grimcave). 

 

7. Përdorimi: Antiskabiosum. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet i gjithë trupi. 
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 CALCIS LINIMENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Calcii hydroxydi solutio 50,0 

Lini oleum 50,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, elenmajer, gota qelqi, ambalazh 100 ml 

(qelqi), etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat përzihen me tundje të fortë. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në shishe qelqi 100 ml, me signaturë 

të kuqe. 

Vërejtje: Punohet i freskët sipas nevojës dhe jepet në shishe të errëta 

me vërejtjen: "Para përdorimit, të tundet". 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja. 

 

7. Përdorimi: Adstringjens lokal te djegiet. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm: i paholluar.  Lyhet 

vendi i sëmurë. 
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 CAMPHORAE LINIMENTUM COMPOSITUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Camphora   2,0 

Chloroformium 10,0 

Methylis salicylas 10,0 

Capsici tinctura 77,5 

Sinapis aetheroleum   0,5 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, elenmajer, gota qelqi, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike), etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kamfori tretet në kloroform dhe përzihet me 

përbërësit  tjerë. Punohet i freskët, sipas nevojës. 

 

5. Ambalazhimi: Në shishe qelqi, me signaturë të kuqe, me vërejtjen: 

"Para përdorimit, të tundet".. 

 

6. Kontrolli:  Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja. 

 

7. Përdorimi: Rubefaciens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm: i paholluar (për fërkim). 
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 NYSTATINI LINIMENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Nistatinum 5 000 000 Nj. I. 

Glycerolum  ad           100,0 

 

(1 mg nistatin duhet të përmbajë më së paku 300 njësi internacionale 

(Nj.I) e llogaritur si lëndë e tharë). 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, ambalazh 100 ml 

(qelqi ose plastike), etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, përzierje, ambalazhim, 

etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Nistatina, përzihet me 3 g  glicerol dhe 

përzierja vazhdohet derisa masa të homogjenizohet. Pastaj, shkallë-

shkallë, duke e përzier vazhdimisht, i shtohet sasia tjetër e glicerolit. 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe qelqi. Jepet me etiketën  e kuqe dhe 

vërejtjen:”Para përdorimit, të tundet”. Ruhet në vend të ftohtë (5-

15ºC) dhe të mbrojtur nga drita. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja. 

 

7. Përdorimi:  Antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet lëkura ose mukoza, 4-6 herë në ditë. 
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LOTIO 
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 LOTIO MEDICINALIS  I  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum     1,0 

Benzoe tinctura      2,0 

Aethanolum dilutum ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, gota qelqi, thupra qelqi, etiketë e kuqe, 

filtër, ambalazh 100 ml (qelqi).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, tretje, përzierje, 

filtrim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Acidi salicilik,  tretet në alkoolin e zbutur, 

duke e përzier i jepet tinktura e benzoes dhe tretësira filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe qelqi të errëta. Etiketohen me etiketë të 

kuqe, me të dhënat  përcjellëse në etiketë dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik, keratoplastik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Për pastrimin e lëkurës seborike dhe të 

papastër (fytyrës, qafës, dhe shpinës). 
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 LOTIO MEDICINALIS II  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum     1,0 

Benzoe tinctura     2,0 

Chamomillae tinctura     6,8 

Aethanolum dilutum ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, gota qelqi, filtër, ambalazh 100 ml (qelqi 

ose plastike me ngjyrë të errët).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, tretje, përzierje, 

filtrim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Acidi salicilik,  tretet në alkoolin e zbutur dhe 

duke përzier i jepet tinktura e benzoes dhe kamomiles. Tretësira, 

filtrohet pas 24 orëve. 

 

5. Ambalazhimi:  :  Në shishe qelqi të errëta. Etiketohen me etiketë të 

kuqe me të dhënat  përcjellëse në etiketë dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik, keratoplastik.  

 

8. Mënyra e përdorimit: Për pastrimin e lëkurës seborike dhe të 

papastër (fytyrës, qafës dhe shpinës) 
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MIXTURAE 

 

 

 

 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 240 

 MIXTURA ALBA AETHANOLICA  
 
 

Përbërja Sasia 

Zinci oxydum 15,0 

Talcum 15,0 

Glycerolum 10,0 

Aqua purificata 15,0 

Aethanolum dilutum 15,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Zinku dhe talku grimcohen, siten (0,30) dhe 

përzihen. Masës, duke e përzier i shtohet glicerina dhe përzihet derisa 

te fitohet pezullia primare (gjatë përzierjes dëgjohen kërcitjet 

karakteristike). Pezullisë primare, duke e përzier pjesë-pjesë, i shtojmë 

tretësirën ujore-alkolike.  

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin dhe e 

hedhim miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e 

dëshiruar, atëherë shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në 

sasinë e dëshiruar. I vihet etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Para 

përdorimit, duhet të tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës, me madhësi të vrimave 

të përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së 

shkallëzuar, matim kohën e sedimentimit - fundërrimit të fazës së 

ngurtë. Kontrollohet edhe homogjeniteti, veshtullina etj. 

 

7. Përdorimi:  Miksturë për ftohje.                          

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet në shtresë të hollë vendi i sëmurë. 
 

 

L15 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 241 

 
 ACIDI BENZOICI MIXTURA   COMPOSITI  

 
Witfield mikstura 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum     5,0 

Acidum benzoicum   10,0 

Iodi sol. Aetanolica   15,0 

Zinci oxydum   15,0 

Talcum   15,0 

Glycerolum   10,0 

Aqua purificata  ad       100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, suspendim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat e grimcuara dhe situra në sitë 0.30, 

fërkohen me glicerinë dhe shkallë-shkallë përzihen me tretësirën etanolike 

të jodit dhe ujit. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin(shishe të 

errëta) dhe e hedhim miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e 

dëshiruar, atëherë shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në 

sasinë e dëshiruar. I vihet etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Para përdorimit, 

duhet të tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës, me madhësi të vrimave të 

përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së shkallëzuar, 

matim kohën e sedimentimit - fundërrimit të fazës së ngurtë.Kontrollohet 

edhe homogjeniteti, veshtullia etj. 

 

7. Përdorimi: Kundër sëmundjeve të myshqeve. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Të lyhet vendi i sëmurë. 
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 AMMONII SULFOGYRODALATIS  MIXTURA  
 
 

Përbërja Sasia 

Ammonii sulfogyrodalas       1,0 

Zinci oxydum   20,0 

Talcum   20,0 

Glycerolum   10,0 

Aqua purificata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Oksidi i zinkut dhe talku grimcohen, siten në 

sitë 0.30 dhe përzihen shkallë-shkallë, me glicerol në masë 

homogjene. Pastaj duke përzier i shtohet sasia e përshkruar e ujit dhe 

në fund i jepet sulfogirodal amoni, duke përzier vazhdimisht deri në 

masë homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim 

ambalazhin(shishe të errëta) dhe e hedhim miksturën e përgatitur. 

Nëse nuk është arritur pesha e dëshiruar, atëherë shpërlajmë havanin 

dhe e mbushim shishen deri në sasinë e dëshiruar. I vihet etiketa e 

kuqe, me vërejtjen: “Para përdorimit, duhet të tundet”. Të ruhet në 

vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave 

të përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së 

shkallëzuar, matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së 

ngurtë.Kontrollohet edhe homogjeniteti, veshtullina etj. 

 

7. Përdorimi: Antipruritik, antiflogjistik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë.  
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 MIXTURA ANTACIDA  

 
 

Përbërja Sasia 

Bismuti subnitras   45,0 

Natrii citras   45,0 

Natrii carboxymethylcellulosum (Lucel®)     2,0 

Cinammomi aetheroleum   gtts   III 

Aqua purificata ad 300,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 ml (qelqi 

ose plastike me grykë të gjërë), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Subnitrati i bizmutit i grimcuar dhe i situr, përzihet 

me CMC natriumi dhe i jepet vaj eterik i cinamonit. Masës homogjene, 

duke e përzier shkallë-shkallë, i jepet tretësirë e citratit të natriumit e tretur 

në ujë dhe përzihet derisa të fitohet pezullia homogjene.  

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin (shishe me 

grykë të gjërë) dhe e hedhim miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur 

pesha e dëshiruar, atëherë, shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri 

në sasinë e dëshiruar. I vihet etiketa e bardhë, me vërejtjen: “Para 

përdorimit, duhet të tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave të 

përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së shkallëzuar, 

matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së ngurtë. Kontrollohet 

edhe homogjeniteti, veshtullina etj. 

 

7. Përdorimi: Antacid. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 2-3 herë në ditë një, lugë supe para ushqimit. 
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 MIXTURA ANTIMYCOTICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum   5,0 

Acidum benzoicum   2,5 

Iodi solutio aethanolica 30,0 

Camphorae solutio aethanolica 62,5 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike me grykë të gjërë), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi salicilik dhe benzoik, treten në tretësirën 

etanolike të jodit dhe kamforit. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin dhe e 

hedhim miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e 

dëshiruar, atëherë, shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në 

sasinë e dëshiruar. I vihet etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Para 

përdorimit, duhet të tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave 

të përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së 

shkallëzuar, matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së 

ngurtë.Kontrollohet edhe homogjeniteti, veshtullina etj. 

 

7. Përdorimi: Kundër sëmundjeve të myshqeve të lëkurës. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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 MIXTURA STOMACHICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Calami tinctura 5,0 

Centaurii tinctura 5,0 

Aurantii tinctura 5,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorez, sitë, ambalazh 100 

ml(qelqi ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Tinkturat përzihen me tundje. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim 

ambalazhin(shishe me grykë të gjërë ) dhe e hedhim miksturën e 

përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e dëshiruar, atëherë, 

shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në sasinë e dëshiruar. 

I vihet etiketa e bardhë, me vërejtjen: “Para përdorimit, duhet të 

tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave 

të përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së 

shkallëzuar matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së 

ngurtë. Kontrollohet edhe homogjeniteti, veshtullia etj. 

 

7. Përdorimi: Stomakik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 10 pika para ushqimit. 
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ZINCI OXYDI CUM TALCO MIXTURA 
MIXTURA ALBA 

 
Përbërja Sasia 

Zinci oxydum   7,5% 15% 20% 

Talcum          aa     7,5 15,0 20,0 

Glycerolum 35,0 20,0 10,0 

Aqua purificata 50,0 50,0 50,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 ml 

(qelqi ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, suspendim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Oksidi i zinkut dhe talku grimcohen, siten në sitë 

0.30 dhe fërkohen me glicerol, deri në përgatitjen e pezullisë primare. 

Duke e përzier shkallë-shkallë, i shtohet uji. Në peshoren e tariruar, në të 

cilën është i vendosur ambalazhi, hidhet mikstura. Nëse nuk është arrit 

masa e dëshiruar, atëherë, shpërlahet havani dhe plotësohet deri në sasinë e 

përshkruar. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin dhe e hedhim 

miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e dëshiruar, atëherë, 

shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në sasinë e dëshiruar. I vihet 

etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Para përdorimit, duhet të tundet”. Të ruhet në 

vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave të 

përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së shkallëzuar, 

matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së ngurtë. Kontrollohet 

edhe homogjeniteti, veshtullia, etj. 

 

7. Përdorimi: Miksturë për ftohje. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 2-3 herë në ditë, të lyhet vendi i sëmurë. 
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 METHENAMINI MIXTURA  AETHANOLICA  
 

Përbërja Sasia 

Methenaminum 20,0 

Zinci oxydum 15,0 

Talcum     15,0 

Glycerolum 15,0 

Aqua purificata 15,0 

Aetanolum dilitum 20,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 100 ml(qelqi 

ose plastike me grykë të gjërë ), etiketa.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, suspendim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Methenamina, oksidi i zinkut dhe talku grimcohen, 

siten në sitë 0.30 dhe fërkohen me glicerol, deri në përgatitjen e pezulllisë 

primare. Duke e përzier shkallë-shkallë, i shtohet përzierja e ujit me etanol. 

Në peshoren e tariruar, në të cilën është i vendosur ambalazhi, hidhet 

mikstura. Nëse nuk është arritur masa e dëshiruar, atëherë, shpërlahet havani 

dhe plotësohet deri në sasinë e përshkruar. 

 

5. Ambalazhimi: Në peshoren e tariruar, vendosim ambalazhin dhe e 

hedhim miksturën e përgatitur. Nëse nuk është arritur pesha e dëshiruar, 

atëherë, shpërlajmë havanin dhe e mbushim shishen deri në sasinë e 

dëshiruar. I vihet etiketa e kuqe, me vërejtjen: “Para përdorimit, duhet të 

tundet”. Të ruhet në vend të freskët  dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Me anë të mikroskopit ose sitës me madhësi të vrimave të 

përshkruara, bëjmë matjen e grimcave. Me anë të menzurës së shkallëzuar, 

matim kohën e sedimentimit - fundërrimit te fazës së ngurtë. Kontrollohet 

edhe homogjeniteti, veshtullia, etj. 

 

7. Përdorimi: Kundër djersitjes së këmbëve. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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OCULOGUTTAE 
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 PILOCARPINI CHLORIDI OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Pilocarpini chloridum   0,10 

Natrii chloridum   0,08 

Aqua  pro injectione ad        10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Lëndët përbërëse treten në ujë për injeksione, 

filtrohen, ambalazhohen dhe sterilizohen. 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 10 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 5 

ditë nga dita e përgatitjes. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi:  Parasimpatomimetik, miotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqendrimi i mesëm për sy 1 %. 
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 SULFACETAMID-NATRII OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Sulfacetamid natrium   1,0 

Aqua pro injectione ad            10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml(qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sulfacetamidi tretet në ujë për injeksione. 

Tretësira, punohet në mënyrë aseptike. 

Sterilizimi: Filtrimi bakteriologjik(veprimi 5,  Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 10 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 5 

ditë nga dita e përgatitjes. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Bakteriostatik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqendrimi i mesëm 10% (për sy). 
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CHLORAMPHENICOLI OCULOGUTTAE OLEOSA 
 

 

Përbërja Sasia 

Chloramphenicolum   0,1 

Ricini oleum sterilisatum ad       10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml(qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kloramfenikoli në kushte aseptike, tretet në 

vajin e ricinit të sterilizuar dhe të ngrohtë (80ºC). Filtrohet i ngrohtë 

në hinkë filtruese nga xhami i sinteruar. 

Vaji i ricinit, sterilizohet me veprimin 1 b (Ph.Jug IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 5 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 30 

ditë nga dita e përgatitjes.  

Të ruhet në vend të ftohtë(5-15ºC) dhe të errët . 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Antibiotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Çdo 8 orë nga 2 pika. 
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 ARGENTI NITRATIS OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Argenti nitras   0,1 

Aqua pro injectione ad  10,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, sterilizator, 

ambalazh 10 ml(qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Nitrati i argjendit tretet në ujë për injeksione 

dhe filtrohe. 

Tretësira punohet në mënyrë aseptike. 

Sterilizimi: Në avuj ujorë të ngopur me shtypje(veprimi 2 a, Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 10 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 5 

ditë nga dita e përgatitjes.  

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi:  Antiseptik, kaustik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Koncentracioni i mesëm 0,5%. 
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 ATROPINI SULFATIS OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Atropini sulfas   0,1 

Ntrii chloridum   0,08 

Aqua pro injectione  ad             10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit, treten në ujë për injeksione dhe filtrohen. 

Tretësira punohet në mënyrë aseptike. 

Sterilizimi: Në avuj ujorë të ngopur me shtypje(veprimi 2 a, Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 10 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 5 

ditë nga dita e përgatitjes. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Spazmolitik, parasimpatolitik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Koncentracioni i mesëm 0,3 %. 
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 ACIDI BORICI OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

     1%     2%    3% 

Acidum boricum     1,0     2,0    3,0 

Natrii chloridum     0,4 - - 

Aqua pro injectione ad 100,0 100,0 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit, treten në ujë për injeksione. 

Tretësira, punohet në mënyrë aseptike(acidi borik tretet në ujë të nxehtë) 

Sterilizimi: Në avuj ujorë të ngopur, me shtypje(veprimi 2 a, Ph.Jug. IV) 

Filtrimi bakteriologjik (veprimi 5,  Ph.Jug. IV). 

Në rrymim të avujve ujorë ose ujë të vluar(veprimi 3 Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 10 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 5 

ditë nga dita e përgatitjes. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik, dezinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 3 herë në ditë, nga 2-3 pika në sy. 
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+ DEXAMETHASONIS NATRII PHOSPHATIS OCULOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Dexamethasonis natrii phosphas   0,01 

Benzalkonii chloridi solutio sterilisata 1%    0,1 

Natrii chloridi solutio sterilisata 0,7 %  ad             10,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, sterilizator, 

ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Dekasmetazon - fosfat – natriumi, tretet në 

kushte aseptike, në tretësirën e klorurit të natriumit, i shtohet sasia e 

përshkruar e tretësirës së klorurit të benzalkoniumit dhe filtrohet. 

Ambalazhohet dhe sterilizohet. 

Sterilizimi: Filtrimi bakteriologjik (veprimi 5,  Ph.Jug. IV). 

Në rrymim të avujve ujorë ose ujë të vluar(veprimi 3 Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe 5 ml, me pikatore. Koha e përdorimit, 30 

ditë nga dita e  përgatitjes. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Antiflogjistik, antialergjik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Çdo 6 orë, nga 2-3 pika në sy. 
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 NATRII CHLORIDI OCULOGUTTAE 
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii chloridum     0,5 

Aqua pro injectione ad    10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, 

sterilizator, ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Kloruri i natriumit, në kushte aseptike, tretet  

në ujë për injeksione dhe filtrohet. Ambalazhohet dhe sterilizohet. 

Sterilizimi: Në avuj ujorë të ngopur, me shtypje(veprimi 2 a, Ph.Jug. IV). 

Filtrimi bakteriologjik (veprimi 5,  Ph.Jug. IV). 

Në rrymim të avujve ujorë ose ujë të vluar (veprimi 3 Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në shishe 10 ml, me pikatore. Afati i 

përdorimit, 5 ditë nda dita e përgatitjes.. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi:  Tretësirë hipertonike për uljen e shtypjes (te glaukoma akute) 

 

8. Mënyra e përdorimit: 4-5 herë në ditë, të pikohet në sy. 
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 + TETRACAINI CHLORIDI  OCULOGUTTAE 
 
  

Përbërja Sasia 

Tetracaini chloridum   0,05 

Solutio conservans sterilisata     1,0 

Acidi borici solutio isotonica sterilisata ad       10,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, sterilizator, 

ambalazh 10 ml (qelqi), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

sterilizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Klorur tetrakaini, në kushte aseptike, tretet  në 

tretësirën izotonike të sterilizuar të acidit borik, i shtohet konservuesi  

dhe filtrohet. Ambalazhohet dhe i nënshtrohet procesit të sterilizimit. 

 

Sterilizimi: Filtrimi bakteriologjik (veprimi 5,  Ph.Jug. IV). 

Në rrymim të avujve ujorë ose ujë të valuar (veprimi 3 Ph.Jug. IV). 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në shishe 10 ml, me pikatore. 

Të ruhet në vend të freskët (5-15ºC) dhe të errëta. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi:  Anestezik lokal. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Sipas nevojës, të pikohet në sy. 
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OTOGUTTAE 
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 ACIDI BORICI  OTOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum boricum      3,0 

Aethanolum dilutum   ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh 

10 ml, etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Acidi borik tretet në 32,0 g të ujit të valuar. 

Kur ftohet tretësira i shtohet 65,0 g alkool i përqëndruar dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe 10 ml, me pikatore. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 3 herë në ditë,  nga 3 pika, në vesh të sëmurë. 
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 NATRII TETRABORATIS  OTOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii tetraboras   2,0 

Glycerolum ad 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, banje 

ujore, ambalazh 10 ml, etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, ngrohje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Tetraborati i natriumit, tretet në glicerinë, 

duke e ngrohur në banjë ujore dhe sipas nevojës, filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Në bocë 10 ml, me pikatore 

Të ruhet në vend të ftohtë. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi:  Antiseptik, antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 3 herë në ditë, nga 2 pika, në vesh të sëmurë. 
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PASTAE 
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 ZINCI OXYDI PASTA MOLA  
 

 

Përbërja Sasia 

Zinci oxydum(0,15)   30,0 

Paraffinum liquidum   20,0 

Excipiens ad unguenta (Ph.Jug. IV)  

seu Excipiens emulsificans (Ph.Jug. IV) ad  
100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Oksidi i zinkut, i grimcuar dhe i situr, 

shpërndahet duke e përzier në parafinën  e lëngët. Shkallë – shkallë, 

duke përzier intensivisht, i jepet baza e shkrirë (në banjë ujore) dhe 

masa përzihet deri sa të homogjenizohet. 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë (më mirë është në tuba 30 g), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi:  Antiseptik, adstringjens.  

 

8. Mënyra e përdorimit: Vihet në lëkurën e sëmurë, 2-3 herë në ditë, 

në shtresë të hollë. 
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 DITHRANOLI PASTA  
 

 

Përbërja Sasia 

Dithranolum (0,15)     0,1-2,0 

Acidum salicylicum (0,15)     0,5 

Zinci oxydi pasta mola ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Lëndët e ngurta pluhurizohen dhe siten në sitë 

0,15. Pastaj pjesë-pjesë, u shtohet baza e pastës, duke e përzier 

intensivisht derisa të formohet masa homogjene. 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë(më mirë është në tuba 30 g), ), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi:  Antipsoriatik. 

Vërejtje: Ditranoli është irritus i fortë dhe nuk guxon të vjen në 

kontakt me syrin dhe pjesë të ndjeshme të lëkurës. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Vihet, vetëm në lëkurën e sëmurë 

(eritematoze), 1-2 herë në ditë, në shtresë të hollë. 
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 AMMONII SULFOGYRODALATIS PASTA  
 

 

Përbërja Sasia 

Ammonii sulfogyrodalas 10,0 

Zinci oxydi pasta 90,0 

 

2. Mjetet e punës:    Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, 

sitë, banja ujore, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sulfogirodalat amoni, përzihet me pastën e 

zinkut në pastë të njëllojshme(homogjene). 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë (më mirë është në tuba 30 g), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi: Dermoantiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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 ZINCI OXYDI PASTA  
 

 

Përbërja Sasia 

Zinci oxydum (0,15) 25,0 

Talcum (0,15) 25,0 

Vaselinum album 50,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Oksidi i zinkut dhe talku i grimcuar dhe i 

situr, shpërndahen duke u përzier në vazelinën e shkrirë. Masa 

përzihet derisa të ftohet dhe të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë (më mirë është në tuba 30 g), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi:  Adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Vihet në lëkurën e sëmurë, 2-3 herë në ditë, 

në shtresë të hollë. 
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 ZINCI OXYDI PASTA SALICYLATA  
Pasta Lassari 

 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum (0,15)   2,0 

Zinci oxydum (0,15) 24,0 

Talcum (0,15) 24,0 

Vaselinum flavum 50,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Acidi salicilik, oksidi i zinkut dhe talku i grimcuar 

dhe situr, shpërndahen pjesë-pjesë, duke u përzier në vazelinën e shkrirë. 

Masa përzihet derisa të ftohet dhe të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë(më mirë është në tuba 30 g), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik, adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Vihet në lëkurën e sëmurë, 2-3 herë në ditë, 

në shtresë të hollë. 
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BECK PASTA  
 

 

Përbërja Sasia 

Bismuti subcarbonas 24,0 

Bismuti subnitras 24,0 

Cera alba   4,0 

Vaselinum flavum 48,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), tuba.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim, homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit-pluhur grimcohen, siten (në sitë 

0.15) dhe përzihen. Pastaj, masa, përzihet me vazelinën e shkrirë(në 

banjo ujore) në patenën e ngrohur derisa të fitohet pastë e 

njëllojshme(masë homogjene). 

 

5. Ambalazhimi:  Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, të mbyllur 

mirë (më mirë është në tuba 30 g), e ruajtur në vend të ftohtë dhe të 

errët, e mbrojtur nga lagështia. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti i fazës së ngurtë, 

temperatura e shkrirjes, shtrirja. 

 

7. Përdorimi: Adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë, 3-4 herë në ditë. 
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PULVERES 
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 CALCII GLUCONATIS PULVIS  
 

 

Përbërja Sasia 

Calcii gluconas 85,0 

Acidum citricum 15,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 

100 g, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit, maten, grimcohen dhe siten. 

Përzihen dhe siten (në sitë 0.30-grimcat më të mëdha pluhurizohen) 

dhe përsëri mirë përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:  Në qese letre dhe kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Terapioni i kalciumit. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 5 g. 
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 PULVIS ADSPERSORIUS  
Baby puder 

 

 

Përbërja Sasia 

Acidum boricum (0,30)     1,0 

Zinci oxydum (0,30)   30,0 

Talcum(0,30)  ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 

ose palstike, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Talku, sterilizohet (veprimi 1a Ph.Jug.IV). Lëndët 

pluhur, më parë pluhurizohen dhe siten në sitë 0,30 dhe përzihen mirë. 

Pastaj, përsëri, kalojnë nëpër sitat 0,30 dhe përsëri përzihen. 

 

5. Ambalazhimi: Qese letre ose ambalazh plastik. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Adstringjens, antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Për pluhurosje. 
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 PULVIS ANTIHYDROTICUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum (0,30)     1,2 

Acidum boricum (0,30)     1,2 

Acidum tannicum (0,30)     1,2 

Zinci oxydum (0,30)   24,7 

Talcum (0,30) ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 

ose plastike, kuti letre, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Lëndët-pluhur, më parë, pluhurizohen dhe 

siten në sitë 0,30 dhe  përzihen mirë. Pastaj, përsëri, kalojnë nëpër sitë 

0,30 dhe përsëri përzihen. 

 

5. Ambalazhimi: Në kuti me letër të performiruar. 

Të ruhen në enë të mbyllura mirë, në vende të thata. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Antihidrotik, adstringens, antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Për pluhurosje, 1-2 herë në ditë, në 

shuplaka, në shtresë të hollë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 275 

 
 

 PULVIS COMBINI   I  
 

 

Përbërja Sasia për një pluhur 

Acidum acetylsalicylicum (0,30) 0,30 

Aminophenazonum (0,30) 0,20 

Coffeinum (0,30)  0,05 

Codeini phosphas (0,30) 0,01 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 0,5 

g, etiketë e bardhë, kuti letre. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në bazë të dozave të dëshiruara, matet sasia e 

përbërësve. Lëndët – pluhur, më parë, pluhurizohen dhe siten në sitë 

0,30 , përzihen mirë, prapë kalojnë nëpër sitë 0,30 dhe prapë përzihen. 

Pastaj, pluhuri i përgatitur, ndahet në doza të dëshiruara, të cilat 

ambalazhohen në kapsula letre 0,5 g. 

 

5. Ambalazhimi: Kapsula letre-kuti letre. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Analgoantipiretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Sipas nevojës, te dhimbjet. 
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 PULVIS COMBINI     II  
 

 

Përbërja Sasia për një pluhur 

Aminophenazonum (0,30) 0,25 

Paracetamolum (0,30) 0,25 

Coffeinum et natrii benzoas (0,30) 0,15 

Codeini phosphas (0,30)  0,01 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh 

letre(kapsula) 0,5 g, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në bazë të dozave të dëshiruara, matet sasia e 

përbërësve. Lëndët – pluhur, më parë, pluhurizohen dhe sitohen në 

sitë 0,30,  përzihen mirë, prapë kalojnë nëpër sitë 0,30 dhe prapë 

përzihen. Pastaj, pluhuri i përgatitur, ndahet në doza të dëshiruara, të 

cilat ambalazhohen në kapsula letre 0,5 g. 

 

5. Ambalazhimi: Kapsula letre-kuti letre. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, madhësia e grimcave, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Analgoantipiretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Sipas nevojës, kur ka dhimbje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 277 

 
 

 PULVIS ANTIDIARRHOICUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Tormentillae rhizomae pulvis 10,0 

Bismuti subgallas 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 

20 g, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit, përzihen mirë, siten (në sitë 0.3) 

dhe përsëri përzihen mirë. 

 

5. Ambalazhimi:  Në qese letre 20 g. 

 

6. Kontrolli: Madhësia e grimcave, homogjeniteti, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Antidiaroik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale 2 g. 
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 PULVIRIS ANTIUROLYTHII  
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii hydrogencarbonas 3,0 

Magnesii oxydum pro dosi 3,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre, 

etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në bazë të numrit të përshkruar të pluhurave, 

përbërësit e matur njëllojshëm grimcohen, siten dhe përzihen. Pasi 

përzihen, edhe njëherë siten (në sitë 0.30) dhe prapë përzihen. 

Përzierja, ndahet në numër të përshkruar të pluhurave (dozave), të 

cilët mbushen në mbështjellës të letrës. 

 

5. Ambalazhimi: Në mbështjellës letre-kuti letre. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, madhësia e grimcave, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Kundër gurëve oksalik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 1 pluhur. 
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 SULFUR DEPURATUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Sulfur sublimatum  100,0 

Aqua purificata 100,0 

Ammonii hydroxydi sol.(10%)   15,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, gota laboratorike,  

tharëse, letër-lakmues, ambalazh, etiketë. 

 

3. Operacionet teknologjike:  Matje, pluhurizim, sitje, ngrohje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sulfuri i sublimuar, grimcohet, sitet përzihet 

me ujin dhe hidroksidin e amoniumit. Përzierja, lihet të qëndrojë 24 

orë, duke e përzier (shpesh) dhe filtrohet. Sulfuri, shpërlahet me ujë, 

deri te reaksioni neutral, në bazë të letër-lakmusit. Pas kësaj, thahet në 

temperaturë jo më të lartë se 30ºC. Pluhurizohet dhe sitet, në sitë  

numër 0,30. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në enë të mbyllura mirë. 

 

6. Kontrolli: Prezenca e lagështisë, madhësia e grimcave, reakcioni 

me letërfiltër. 

 

7. Përdorimi:  Lakasativ, antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Laksanës-doza e mesme individuale: 1 g. 

Antimikotik-përqendrimi i mesëm: 10 % 
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 PULVIS EXSICCANS  
 

 

Përbërja Sasia 

Bismuti subgallas (0,30) 20,0 

Zinci oxydum (0,30)  40,0 

Talcum (0,30) 40,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, ambalazh letre 

100 g, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Talku, sterilizohet (veprimi 1 a, Ph. Jug.IV). 

Lëndët pluhur, më parë pluhurizohen dhe siten në sitë 0,30;  përzihen 

mirë, prapë kalojnë nëpër sitë 0,30 dhe prapë përzihen.  

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në kuti me letërmbështjellës të perforuar. 

Ruhen në enë të mbyllur mirë, në vende të thata. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, madhësia e grimcave, lagështia. 

 

7. Përdorimi: Adstringjens, antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Disa herë në ditë, pluhuroset lëkura e sëmurë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 281 

 

RHINOGUTTAE 
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 + EPHEDRINI CHLORIDI  RHINOGUTTAE  
 

 

Përbërja Sasia 

 0,25% 0,5% 1% 2% 

Ephedrini chloridum  0,25 0,5 1,0 2,0 

Natrii chloridi solutio 0,7 % ad     100,0 100,0 100,0 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh 10 

ml, me pikatore.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kloruri i efedrinës, tretet në tretësirën 0,7% të 

klorurit të natriumit dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Shishe 10 ml, me pikatore. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Dekongjestiv. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 2-3 herë në ditë, 1-2 pika në hundë, më së 

shumti 6-7 ditë. 
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SAPONES 
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 SAPO KALINUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Lini oleum 50,0 

Kalii hydroxydi solutio 30% 34,5 

Aethanolum concentratum  10,0 

Aqua  purificata   q.s. 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, paten, enë laboratorike të qelqta, banja 

ujore,forma metalike, ambalazh. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim. 

 

4. Procedura e punës:  Tretësirës së hidroksidit të kaliumit të ngrohur në 

70 ºC, duke e përzier i jepet shkallë-shkallë lini oleum i ngrohur në 70 ºC. 

Pastaj, ngrohet 30 min. në  temperaturë 70 ºC, i shtohet etanoli i 

përqëndruar, përzihet mirë dhe vazhdohet ngrohja. Kur përzierja fillon të 

shkumojë dhe të trashet, i shtohet 15 g ujë të nxehtë dhe vazhdohet 

ngrohja derisa të fitohet masa homogjene nga e cila 1 pjesë tretet në 10 

pjesë ujë. Pas kësaj, i jepet aq ujë të nxehtë saqë të fitohet 100 g sapun. 

Masa e përgatitur, hidhet në forma metalike të përgatitura më parë . 

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen format,  nxirren dhe menjëherë 

mbështillen.  

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, fortësia, tretshmëria, përmbajtja e 

acideve yndyrore(42-48%). 

 

7. Përdorimi:  Keratolitik, detergjent. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Pastrohet vendi i sëmurë. 
 

 

 

 

L50 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 285 

 

SIRUPI 
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 THYMI SIRUPUS COMPOSITUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Thymi tinctura 15,0 

Natrii bromidum   3,0 

Aqua purificata   3,0 

Pulvis conservans   0,1 

Sirupus simplex 79,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Bromidi i natriumit tretet në ujë, pastaj, 

tretësira përzihet me shurupin e thjeshtë dhe tinkturën e timjanit, në të 

cilën është i tretur pluhuri për konservim. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh me ngjyrë të errët. Të ruhet në shishe 

të mbushur e të mbrojtur nga drita, në temperaturë që nuk kalon 10ºC. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përqendrimi i sheqerit. 

 

7. Përdorimi: Ekspektorans, sedativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale:15 g. 
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 ACIDI ASCORBICI SIRUPUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum ascorbicum       1,0 

Acidum citricum       0,5 

Citri tinctura       5,0 

Sirupus simplex   ad  1000,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi askorbik dhe i limonit, treten në 

shurupin e thjeshtë, pastaj, u jepet tinktura e limonit dhe përzihen. Në 

rast nevoje, filtrohen. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh 100 ml- qelqi ose plastike. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përmbajtja e sheqerit. 

 

7. Përdorimi: Mungesë e vitaminës C . 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale 15 g 
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 ALTHAEAE SIRUPUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Althaeae radix(sitë 3)   2,5 

Aethanolum concentratum   2,0 

Aqua purificata 40,0 

Saccharosum  64,0 

Pulvis conservans   0,1 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, grimcues, sitë, enë për macerim, nxehës, 

mjet kullues, ambalazh.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, tretje, macerim, 

tretje, kullim, ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Rrënjët  e mullagës së bardhë, grimcohen, 

siten dhe në mënyrë të përshkruar macerohen (2 orë), me sasi të 

përshkruar të etanolit dhe ujit, duke i përzier herë pas here dhe 

kullohen. Në kolirat, duke e ngrohur, tretet sakaroza dhe pluhuri për 

konservim, zihen shpejtë për 2 minuta dhe shurupi mbushet me ujë të 

vluar deri në 100 g, filtrohet dhe mbushen shishet e thara dhe të 

sterilizuara me madhësi 50-200 ml, të cilat pastaj mbyllen mirë. Kur 

ftohet shurupi plotësisht, përzihet edhe një herë. 

 

5. Ambalazhimi:  Në shishe të ngrohta, të thara dhe të sterilizuara 

(50-200 ml). 

Të ruhen në shishe të mbushura, në vende të ftohta dhe të errëta. 

 

6.Kontrolli:Papastërtitë,mekanike,karamelizimi,kristalizimi, 

përmbajtja e sheqerit. 

 

7. Përdorimi: Mucilaginozum, korrigjues i shijes. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza mesatare individuale: 15 g. 
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 CARVI SIRUPUS PRO INFANTIBUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Carvi aetheroleum     0,55 

Saccharosum     4,0 

Sirupus simplex ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike).       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Vaji eterik, përzihet me sakarozë dhe përzierja 

tretet në shurup të thjeshtë. Sipas nevojës, filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazh 100 ml, me ngjyrë të errët. 

Vërejtje: Ruhet në vende të ftohta dhe të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përqendrimi i sheqerit. 

 

7. Përdorimi: Karminativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 3 g. 
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 SIRUPUS SIMPLEX  
 

 

Përbërja Sasia 

Sacchrosum 64,0 

Aqua purificata  36,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë qelqi laboratorike, ngrohës, letër-

filtruese, ambalazh qelqi, etiketë e bardhë.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, përzierje, zierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Uji hidhet në gotë qelqi 200 ml dhe ngrohet. 

Duke e përzier, i shtohet sakaroza dhe përzihet derisa të tretet. Pas 

tretjes, shurupi vlohet 2-3 minuta dhe filtrohet në shishet e thara dhe të 

sterilizuara më parë. Shishet, mbyllen mirë, lihen të ftohen dhe pastaj 

edhe njëherë përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:   Në shishe qelqi 100 ml. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përmbajtja e sheqerit, vetitë 

organoleptike, karamelizimi, ngjyra. 

 

7. Përdorimi:  Si korrigjues i shijes dhe vechiculum për përgatitjen e 

shurupeve. 
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 PRIMULAE SIRUPUS  COMPOSITUS  
 

 

Përbërja Sasia 

Primulae extractum fluidum     4,0 

Thymi tinctura     6,0 

Mentholum       0,01 

Natrii benzoas     2,0 

Ephedrini chloridum       0,2 

Sirupus simplex ad  200,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike)       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Benzoat natriumi dhe kloruri i efedrinës, treten 

në shurupin e thjeshtë, pastaj i jepet ekstrakti i lëngët primulae dhe 

tinkturë timianit, në të cilën është i tretur mentoli. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh 100 ml, me ngjyrë të errët. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përqendrimi i sheqerit. 

 

7. Përdorimi: Ekspektorans. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme: 15 g 
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SOLUTIONES 
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 AETHANOLUM DENTIFRICIUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Phenylis salicylas      2,0 

Menthae piperitae aetheroleum     1,0 

Tormentillae tinctura   10,0 

Saccharin-natrium     0,05 

Aethanolum dilutum ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh 

150 ml (qelqi ose plastike).      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit, treten në etanolin e dilutuar dhe 

sipas nevojës filtrohen. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazh 150 ml. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Te kalljet e hapësirës gojore. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Shpërlahet, disa herë në ditë, hapësira-

zgavra e gojës. 
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 AETHANOLUM DILITUM  (70 %)  
 

 

Përbërja Sasia 

Aethanolum concentratum 67,0 

Aqua purificata 33,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, enë qelqi, hinkë, letër-filtrues, alko-

olometër, ambalazh, etiketë e kuqe.  

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Matet uji dhe etanoli dhe përzihen lehtë. Nëse 

është nevoja, tretësira filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe 150 ml, të mbyllura mirë. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përqendrimi. 

 

7. Përdorimi:  Antiseptik, solvens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Dezinfektohet lëkura (nuk guxon të hidhet 

në plagë). 
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NATRII TETRABORATIS  SOLUTIO GLYCEROLATA 
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii tetraboras   4,0 

Glycerolum ad 16,0 

 
2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, banje 

ujore, ambalazh 10 ml, etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, ngrohje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Tetraborati i natriumit, tretet në glicerinë, 

duke e ngrohur në banjë ujore dhe sipas nevojës, filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Në shishe 20 ml. Të ruhet i mbyllur mirë, në vend të ftohtë. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi:  Antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 3 herë në ditë, nga 2 pika, në vesh të sëmurë. 
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CALCII HYDROXYDI SOLUTIO  
 
 

Përbërja Sasia 

Calcii oxydum     1,0 

Aqua purificata 205,0 

 
2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 200 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në enë porcelani hedhet sasia e matur e 

oksidit të kalciumit. Duke përzier i shtohet 5 g ujë. Kur të ftohet, masa 

e butë në elenmajer duke përzier i shtohet 100 g ujë. Pas 4-5 orë 

ndahet lëngu nga fundërrina dhe fundërrinës i shtohet edhe 100 g ujë 

duke përzier disa minuta. Para se të përdoret tretësira nëse është e 

nevojshme filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazh 200 ml. Etiketohen me etiketë të kuqe, 

me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antacid, adstringjens. 
 

8. Mënyra e përdorimit: Shpërlahet mukoza. 
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MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEI 
SOLUTIO AETHANOLICA 

 
 

Përbërja Sasia 

Menthae piperitae aetherolei  

solutio aethanolica 
  5,0 

Aethanolum (90%) 95,0 
 

2. Mjetet e punës:  Peshore, gotë qelqi  100 ml, thupër qelqi, hinkë, 

letërfiltruese, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat, maten, dhe përzihen me tundje të 

lehtë. Sipas nevojës filtrohen. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në ambalazh qelqi ose plastitke 100 

ml. Ruhen të mbrojtura nga temperatura dhe drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet prezenca e papastërtive mekanike. 

 

7. Përdorimi: Karminativ, korigjues. 
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SOLUTIO CONSERVANS 
 

 

Përbërja Sasia 
Methylis para-hydroxybenzoas      7,0 
Propylis para-hydroxybenzoas      3,0 
Aethanoli concentrati   ad 100,0 

 
2. Mjetet e punës:  Peshore, gotë qelqi  100 ml, thupër qelqi, hinkë, 

letërfiltruese, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat, maten, hidhen në ¾ e etanolit të 

përqëndruar duke i përzier, u shtohet sasia e mbetur e etanolit, tundet, dhe 

filtrohet. Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse në etiketë. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në ambalazh qelqi ose plastitke 100 

ml. Signatura e kuqe. Ruhen të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet prezenca e papastërtive mekanike. 

 

7. Përdorimi: Konservans. 
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SOLUTIO CONSERVANS STERILISATA 
(AQUAE CONSEVANS) 

 
 

Përbërja Sasia 
Bezalkonii chloridi     0,1 
Natrii edetas     1,0 
Aquae pro injectione ad 100,0 

 
2. Mjetet e punës:  Peshore, gotë qelqi  100 ml, thupër qelqi, hinkë, 

letërfiltruese, ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, tretje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat, në kushte aseptike maten, hidhen 

në ¾ e ujit për inekcione duke i përzier, u shtohet sasia e mbetur e ujit, 

tundet fort, dhe filtrohet. Sterilizohen(veprimi 2a Ph.Jug IV. ose  

veprimi 3 Ph.Jug IV.). Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  

përcjellëse në etiketë. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në ambalazh qelqi ose plastitke 100 

ml. Signatura e kuqe. Ruhen të mbrojtura nga drita. 

 

6. Kontrolli: Kontrollohet prezenca e papastërtive mekanike, steriliteti. 

 

7. Përdorimi: Konservans i pikave për sy. 
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 ALUMINI CHLORIDUM SOLUTIO ANTIHYDROTICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Aluminii chloridum   20,0 

Lavandulae aetherolei  

solutio aethanolica (F.M.) 
15,0 

Aqua purificata 65,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh 

100 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Klorur alumini, tretet në ujë, i jepet tretësira 

etanolike e lavandës dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazhe 100 ml. Etiketohen me etiketë të kuqe, 

me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Tretësirë kundër djersitjes së këmbëve. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm: i zbutur(për lyerje). 
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 HYDROGENII PEROXYDI SOLUTIO DILUTA  
 

 

Përbërja Sasia 

Hydrogenii peroxydi solutio concentrata  10,0 

Aqua purificata  90,0 

 

Mund të përmbajë deri në 0,15 % konservues 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh 

150 ml (qelqi ose plastike), etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Lëndët përbërëse maten, përzihen dhe filtrohen. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohen në ambalazh me ngjyrë të errët, me 

vëllim më të madh se sa sasia e përgatesës(150 ml). Etiketohen me 

etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

Ruhet i mbyllur mirë, në vend të freskët dhe të errët. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë kimike, përqendrimi. 

 

7. Përdorimi:  Antiseptikë. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Shpërlahet vendi i sëmurë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L50 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 303 

 

 + IODI SOLUTIO AETANOLICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Iodum    5,0 

Kalii iodidum   4,0 

Aqua purificata  10,0 

Aethanolum  concentratum 81,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh  

të errët 150 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe .      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Joduri i kaliumit, tretet në 4 g ujë dhe atij i 

shtohet jodi duke e përzier. Kur tretet jodi, tretësira përzihet me 6 g 

ujë dhe me etanolin e përshkruar. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazhë të errëta. Etiketohen 

me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Dezinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm, i zbutur (për 

shpërlarjen e gojës). I përqendruar, për lyerje të lëkurës. 
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 + IODI SOLUTIO AQUOSA  
 

 

Përbërja Sasia 

Iodum    5,0 

Kalii iodidum 10,0 

Aqua purificata 85,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, enë laboratorike qelqi, filtër, ambalazh  

të errët 150 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Joduri i kaliumit tretet në 10 g ujë dhe i 

shtohet jodi. Kur tretet jodi, tretësira përzihet me sasinë e ujit  të 

përshkruar dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazhe të errëta. Etiketohen 

me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Dezinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm, i zbutur (për 

shpëlarjen  e gojës). I përqendruar, për lyerje të lëkurës. 
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CALCII SULFIDI SOLUTIO  
 

 

Përbërja Sasia 

Calcii oxydum 10,0 

Sulfur depuratum 20,0 

Aqua fontana   q. s. 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, banjë ujore, 

letërfiltr, ambalazh 150 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Oksidi i kalciumit, njomet me 10 g ujë, duke 

pikuar ngadalë. Pastaj, i jepet sulfuri i pastruar, përzihet dhe i jepet 

afro 200 g ujë. Masa zihet me vlim të ngadalshëm, derisa pesha e 

përzierjes nuk arrin afro 130 g. Kur ftohet lëngu dhe pushon, kullohet 

me pak pambuk ose filtrohet në shishe. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe qelqi 150 ml me ngjyrë të 

errët.  

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

Ruhet në shishe të mbushura. 

Vërejtje: Me ndikimin e rrezeve sulfuri ndahet. Shkatërrohet me 

ndikimin e acideve, kripërave, metaleve të rënda, karbonateve të 

tretshme, sulfateve dhe oksiduesve. 

 

6. Kontrolli: Stabiliteti, papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiskabioz. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm: 5%. 
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ACIDI SALICYLICI SOLUTIO  OLEOSA  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum     6,0 

Ricini oleum 

Olivae oleum    aa       ad  
100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, enë laboratorike qelqi, banjë ujore, letër-

filtër, ambalazh 20 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi salicilik, tretet në përzierjen e vajit të 

ricinit (1:7) dhe ullirit të ngrohur në 70 ºC. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe 20 ml.  

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Keratolitik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Terapioni i hiperkeratozës (kujdes lëkurën e 

shëndoshë). 
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CLINDAMYCINI CHLORIDI SOLUTIO  
 

 

Përbërja Sasia 

Clindamycini chloridum     1,0 

Propylenglycolum   10,0 

Aethanolum dilutum   70,0 

Aqua destilata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100.0 (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kloruri i klindamicinit, tretet në përzierjen e 

propilenglikolit, etanolit te dilituar dhe ujit. Tretësira filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe 100 ml.  

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet në vend të freskët dhe të mbrojtur nga drita. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antibiotik (terapion i acnae vulgaris). 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet vendi i sëmurë, 2 herë në ditë. 
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+ METHYLROSANILINII CHLORIDI   
SOLUTIO AQUOSA 0,1%  

 
 

Përbërja Sasia 

Methylrosanilii chlooridum  

GENTIANA VIOLET (USP XXI) 
    0,1 

Aqua destilata ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, enë laboratorike qelqi, 

letër-filtër, ambalazh 100.0 (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, tretje, përzierje, 

filtrim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Gentiana violet, hidhet në sipërfaqe të ujit dhe 

lihet për një kohë që të tretet.  Tretësira, tundet me lehtësi (në mënyrë 

që të mos shkumojë) dhe filtrohet.  

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazh të errët 100 ml. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Stomatologjik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet vendi i sëmurë (mukoza). 
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CHLUMSKY SOLUTIO  
 

 

Përbërja Sasia 

Camphora 60,0 

Phenolum liquefactum 30,0 

Aethanolum conc. 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kamfori tretet në etanol dhe i jepet fenoli i 

lëngshëm. Tretësira, përzihet dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe  100 ml.  

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Për kalljen dhe shërimin e plagëve të vjetruara. 

Terapioni “gangrena pulpe”, me ndryshime peripikale. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Lyhet-spërkatet vendi i sëmurë. 
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FORMALDEHYDI SOLUTIO SAPONATA  
 

 

Përbërja Sasia 

Spiritus concentratus 20,0 

Sapo kalinus  40,0 

Formaldehydi solutio 39,8 

Lavandulae aetheroleum   0,2 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 200 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sapuni i kaliumit, tretet në etanol. Tretësirës 

etanolike, i jepet vaji eterik i livandës dhe përzihet mirë. Pastaj, i shtohet 

tretësira e formaldehidit, përzihet dhe lihet të qëndrojë 2-3 ditë, në mënyrë 

që tretësira të kthjellohet mirë. Pas kësaj, tretësira filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazh 100 ml, i mbyllur mirë. Etiketohen me 

etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për 

përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbrojtur në vende të errësuara ku temperatura nuk është më 

e ulët  se 10 ºC. 

 

6. Kontrolli: Papastërtit mekanike. 

 

7. Përdorimi:  Dezeinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të shpërlahet vagina, 2-3 herë në ditë. 
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CALCII HYDROXYDI SOLUTIO  
 

 

Përbërja Sasia 

Calcii oxydum     1,0 

Aqua purificata 205,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 200 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Në enë porcelani hedhet sasia e matur e 

oksidit të kalciumit. Duke përzier i shtohet 5 g ujë. Kur të ftohet, masa 

e butë në elenmajer duke përzier i shtohet 100 g ujë. Pas 4-5 orë 

ndahet lëngu nga fundërrina dhe fundërrinës i shtohet edhe 100 g ujë 

duke përzier disa minuta. Para se të përdoret tretësira nëse është e 

nevojshme filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazh 200 ml. Etiketohen me etiketë të kuqe, 

me të dhënat  përcjellëse dhe me vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antacid, adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Shpërlahet mukoza. 
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CAMPHORAE SOLUTIO AETHANOLICA 
 

 

Përbërja Sasia 

Camphora 10,0 

Aethanolum concentratum 70,0 

Aqua purificata  20,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100  ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kamfori, tretet në etanolin e përqëndruar, i 

shtohet uji. Tretësira, përzihet dhe filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazh 100 ml. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi:  Irritus. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Për fërkim lëkure ose komprese. 
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SOLUTIO ANTIRHEUMATICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Aethylis aminobenzoas     1,0 

Mentholum     2,0 

Procaini chloridum     1,0 

Aethanolum dilutum ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përbërësit treten në alkoolin e dilituar dhe 

tretësira filtrohet sipas nevojës. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe të errëta 100 ml. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

Ruhet në enë të mbyllur mirë, në vende të errësuara.  

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Anastezik lokal, antireumatik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Sipas nevojës, fërkohet vendi i sëmurë. 
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+ IODI SOLUTIO ALKALINA USUI EXTERNO 
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii hydroxydum       0,83 

Iodum       3,0 

Natrii hydrogencarbonas       1,76 

Natrii chloridum       6,20 

Aqua purificata     ad 1000,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml(qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat mjekuese, treten dhe tretësira  filtrohet.  

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe të errëta 100 ml. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Dezinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm , i dilituar (për shpërlarje). 
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+ IODI SOLUTIO GLYCEROLATA 
 

 

Përbërja Sasia 

Iodum     2,0 

Kalii jodidum   4,0 

Menthae piperitae aqua   4,0 

Glycerolum 90,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike qelqi, letër-filtër, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike), etiketë të kuqe.      

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Jodi tretet në tretësirën e jodurit të kaliumit në ujë 

të menta piperitës dhe përzihet me glicerol. Filtrohet simbas nevojës. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në shishe të errëta 100 ml. 

Etiketohen me etiketë të kuqe, me të dhënat  përcjellëse dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike. 

 

7. Përdorimi: Dezinfektues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Koncentracion i mesëm, i dilituar. 
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SPECIES 

 

 

 

 

 

 

 

ALTHAEAE SPECIES  
 

 

Përbërja Sasia 

Althaeae folium (6) 50,0 

Althaeae radix  (3) 25,0 

Anisi fructus (2)    5,0 

Malvae flos (6) 10,0 

Thymi folium (6) 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sitat e 

përshkruara,  përzihen, duke filluar nga sasitë më të vogla kah sasitë 

më të mëdha. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Antitusik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 3 g. 
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SPECIES DIURETICAE 
 

 

Përbërja Sasia 

Equiseti herba  (6) 40,0 

Glycyrrhizae radix (3) 40,0 

Petroselini radix (3) 40,0 

Taraxaci radix (3) 40,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sitat e 

përshkruara,  përzihen, duke filluar nga sasitë më të vogla kah sasitë 

më të mëdha. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Diuretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 5g. 
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SPECIES PECTORALES  
 

 

Përbërja Sasia 

Althaeae folium (6) 25,0 

Althaeae radix (3) 15,0 

Anisi fructus  (2)   6,0 

Glycyrrhizae radix (3) 20,0 

Malvae flos (6)   2,0 

Primulae radix (3) 10,0 

Thymi folium (6) 20,0 

Verbasci flos (6)   2,0 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sitat e 

përshkruara,  përzihen, duke filluar nga sasitë më të vogla kah sasitë 

më të mëdha. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Ekspektorans. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Doza e mesme individuale: 3 g. 
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SPECIES LAXANTES  
 

 

Përbërja Sasia 

Sennae folium(6) 20,0 

Sambuci flos(6)  20,0 

Foeniculi fructus(2) 15,0 

Frangulae  cortex(3) 35,0 

Kalii natrii tartras 10,0 

Aqua purificata  10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Fletët e senës të grimcuara dhe të situra, 

njomen  me tretësirën ujore të vluar të tartarat kalium-natriumit dhe 

pastaj thahen në temperaturë 40-50ºC. Pas tharjes, duke i përzier, u 

shtohen drogat tjera. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Laksativ, karminativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Njëherë në ditë, më së miri në mbrëmje një 

gotë çaji (1-2 lugë të kafes në 2 dl ujë të ngrohtë). 

Doza e mesme individuale  3 g. 
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SPECIES UROLOGICAE 
 

 

Përbërja Sasia 

Uvae ursi folium (2) 40,0 

Herniariae herba (3) 10,0 

Menthae piperitae folium (6) 10,0 

Ononidis radix (3) 15,0 

Petroselini folium (3) 15,0 

Glycyrrhizae radix (3) 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sita të 

përshkruara, përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Uroantiseptik, diuretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  3-4 herë në ditë, një gotë çaji (1 lugë në 2 

dl ujë të vluar). 
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SPECIES AMARAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Absinthii summitas (6) 15,0 

Centaurii herba (6) 30,0 

Menyanthidis folium (6) 15,0 

Menthae piperitae folium (6) 15,0 

Calami rhizoma (3) 10,0 

Gentianae radix (3) 15,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 323 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sita të 

përshkruara, përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Amarum. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Doza e mesme individuale: 1,5 g. 
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SPECIES UROLOGICAE  
 

 

Përbërja Sasia 

Millefolia herba (3) 10,0 

Ononidis radix (3) 10,0 

Petroselini folium (3)  10,0 

Urticae folium (3) 10,0 

Betulae folium (3) 20,0 

Equiseti herba (3) 20,0 

Uvae ursi folium (2) 20,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sitat e 

përshkruara,  përzihen, duke filluar nga sasitë më të vogla kah sasitë 

më të mëdha. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Uroantiseptik, diuretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  3-4 herë në ditë, një gotë çaji(1 lugë në 2 dl 

ujë të vluar). 
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SPECIES LAXANTES  
 

 

Përbërja Sasia 

Carvi fructus (2) 10,0 

Foeniculi fructus (2) 10,0 

Millefolii herba (6) 10,0 

Menthae piperitae folium (6) 15,0 

Sambuci flos(6) 20,0 

Frangulae  cortex (3) 35,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sita të 

përshkruara, përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Laksativ, karminativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Një herë në ditë, më së miri në mbrëmje 

një gotë çaji (1-2 lugë të kafes në 2 dl ujë të ngrohtë). 
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SPECIES SEDATIVAE 
 

 

Përbërja Sasia 

Aurantii flos (6)   60,0 

Melissae folium (6) 50,0 

Menthae folium (6) 10,0 

Valerianae radix (3) 80,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, grimcues, sitë, kartela plastike, havan, 

ambalazh letre, kuti letre, etiketë e bardhë. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës: Drogat e grimcuara dhe të situra në sita të 

përshkruara, përzihen. 

 

5. Ambalazhimi:  Të mbështjella në qese letre, të ambalazhuara në 

kuti kartoni. 

 

6. Kontrolli: Përbërja  e drogave, prezenca e pluhurit, lagështisë. 

 

7. Përdorimi: Sedativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 10 g 
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SUPPOSITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

GLYCEROLI SUPPOSITORIA  
 
 

Përbërja Sasia 

Natrii carbonas anhydrica     1,7 

Acidum stearicum     9,0 

Glycerolum 100,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, enë laboratorike qelqi, banja 

ujore, forma metalike, parafinë e lëngët, ambalazh –letër dylli, staniol, 

pambuk, kuti letre, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim etiketim.  
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4. Procedura e punës: Acidit stearik dhe karbonatit  të natriumit, pa 

ujë (të pluhurizuar) në enë të përshtatshme, i shtohet gliceroli dhe 

ngrohet në banja ujore, duke e përzier vazhdimisht derisa nuk ndalet 

shkumimi, respektivisht derisa të formohet sapuni. Pastaj ndryshimi i 

masës  nga 100 g(i cili ka mundur të avullohet) plotësohet me ujë, 

duke e përzier vazhdimisht. 

Përzierja, menjëherë, derdhet në forma metalike  me madhësi të 

dëshiruar, të cilat paraprakisht kanë qenë të lyera me vaj parafine dhe 

të ngrohura në 80-90 ºC.  Pastaj, lihen të ftohen, nxirren me kujdes 

dhe ambalazhohen në mënyrë të përshtatshme. 

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen, format e supozitoreve, nxirren dhe 

menjëherë mbështillen me letër dylli, celofan ose staniol dhe pastaj 

parafinohen. Me pak pambuk, ambalazhohen në kuti letre dhe etiketohen.  

 

6. Kontrolli: Fortësia, tretshmëria, masa etj. 

 

7. Përdorimi: Laksativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale:  5 g; 1-2 

supozitore sipas nevojës. 
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GLYCEROLI SUPPOSITORIA 
PRO INFANTIBUS  

 

 

Përbërja Sasia 

Natrii stearas   3,0 

Glycerolum 97,0 

 

2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, enë laboratorike qelqi, banja 

ujore, forma metalike, parafinë e lëngët, ambalazh –letër dylli, staniol, 

pambuk, kuti letre, etiket. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Gliceroli, ngrohet me kujdes në 115-120 ºC, 

pastaj i shtohet stearat natriumi dhe përzihet ngadalë, duke e ruajtur 

temperaturën e mëparshme, derisa të krijohet masa e njëllojtë, e cila 

menjëherë derdhet në forma metalike, që më parë lyhen me vaj 

parafini të ngrohur në 60-90ºC.  

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen, format e supozitoreve, nxirren dhe 

menjëherë mbështillen me letër dylli, celofan ose staniol dhe pastaj 

parafinohen. Me pak pambuk, ambalazhohen në kuti letre dhe etiketohen. 

 

6. Kontrolli: Fortësia, tretshmëria, masa etj. 

 

7. Përdorimi: Laksantiv. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Doza e mesme individuale: 1 supozitorë. 
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ACIDI ACETYLSALICYLICI   
SUPPOSITORIA COMPOSITE  

 

 

Përbërja Sasia 

 1 sup 10 sup 

Codeini phosphas 0,018   0,22 

Acidum acetylsalicylicum 0,250   3,0 

Paracetamolum 0,500   6,0 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 1,232 17,46 
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2. Mjetet e punës:   Peshore, paten, enë laboratorike qelqi, banja 

ujore, forma metalike, parafinë e lëngët, ambalazh –letër dylli, staniol, 

pambuk, kuti letre, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sasia e nevojshme e bazës shkrihet, në banja 

ujore. Përzierjes homogjene, i shtohen shkallë-shkallë lëndët e 

pluhurizuara (38-40ºC). Masa, përzihet mirë, derisa të bëhet 

homogjene. Masa e ngrohtë, duke e përzier hidhet në forma metalike  

të përgatitura (të lyera) më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen, format e supozitoreve, nxirren dhe 

menjëherë mbështillen me letër dylli, celofan ose staniol dhe pastaj 

parafinohen. Me pak pambuk, ambalazhohen në kuti letre dhe etiketohen. 

 

6. Kontrolli: Fortësia, tretshmëria, masa etj. 

 

7. Përdorimi: Analgoantipiretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 1 supozitore sipas nevojës. 
 

 

 

 

L74 

 

 

+  PARACETAMOLI   SUPPOSITORIA  
 

 

Përbërja Sasia 

 1 sup 10 sup 

Paracetamolum  0,25   3,0 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 1,75 21,90 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, paten, enë laboratorike qelqi, banja ujore, 

forma metalike, parafinë e lëngët, ambalazh –letër dylli, staniol, 

pambuk, kuti letre, etiketë e kuqe. 
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3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sasia e nevojshme e bazës, shkrihet në banja ujore. 

Paracetamoli i pluhurizuar më parë, i jepet shkallë-shkallë bazës së shkrirë 

(38 - 40ºC), duke e përzier vazhdimisht. Masa homogjene e ngrohtë, duke 

e përzier hidhet  në forma metalike të përgatitura më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen, format e supozitoreve, nxirren dhe 

menjëherë mbështillen me letër dylli, celofan ose staniol dhe pastaj 

parafinohen. Me pak pambuk, ambalazhohen në kuti letre dhe etiketohen.  

 

6. Kontrolli: Fortësia, tretshmëria, masa etj. 

 

7. Përdorimi: Analgoantipiretik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: 0,06-1 gram në çdo 4-6 orë. 
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SUPPOSITORIA ANTIHAEMORRHOIDALIA I  
 

 

Përbërja Sasia 

 1 sup 10 sup 

Bismuti subgallas 0,20   2,40 

Resorcinolum  0,06   0,72 

Zinci oxydum  0,12   1,44 

Ricini oleum  0,06   0,72 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 1,56 21,95 
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2. Mjetet e punës: Peshore, paten, enë laboratorike qelqi, banja ujore, 

forma metalike, parafinë e lëngët, ambalazh letër dylli, staniol, 

pambuk, kuti letre, etiketë e kuqe. 

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, shkrirje, përzierje, formim të 

formave, ambalazhim etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sasia e nevojshme e bazës, shkrihet në banja 

ujore. Lëndët e pluhrizuara, përzihen mirë me vajin e ricinit, pastaj i 

jepen bazës së shkrirë (38-40ºC) shkallë-shkallë, duke i përzier 

vazhdimisht. Masa homogjene e ngrohtë, duke u përzier, hidhet në 

format metalike të përgatitura më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Pasi që të ftohen, format e supozitoreve, nxirren dhe 

menjëherë mbështillen me letër dylli, celofan ose staniol dhe pastaj 

parafinohen. Me pak pambuk, ambalazhohen në kuti letre dhe etiketohen.  

 

6. Kontrolli: Fortësia, tretshmëria, masa etj. 

 

7. Përdorimi: Antihemoroidal. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Te hemorroidet e brendshme, 1 supozitore 

(pas defekcionit). 
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SUSPENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDI SALYCILICI SUSPENSIO OLEOSA  
 

 

Përbërja Sasia 

   2%   5% 10% 

Acidum salicylicum   2,0   5,0 10,0 

Olivae oleum 22,0 21,0 20,0 

Ricini oleum 76,0 74,0 70,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, homogjenizatorë, 

ambalazh 100 ml (qelqi ose plastike me grykë të gjërë).      
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

suspendim,homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi salicilik  i grimcuar dhe i situr, fërkohet me 

një pjesë të përzierjes së vajit të ricinit dhe  vajit të ullirit deri në formë të 

pastës. Pastaj, duke e përzier, i shtohet sasia e mbetur e vajit të ricinit dhe  

vajit të ullirit. Masa, përzihet, deri sa të bëhet  homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në ambalazh qelqi  ose plastike 100 

ml. Etiketohet me etiketë të kuqe, me vërejtjet: “Për përdorim të 

jashtëm”  dhe “Para përdorimi, duhet të tundet”. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, madhësia e grimcave, sedimentimi, veshtullia. 

 

7. Përdorimi: Keratoplastik, keratolitik. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Të lyhet vendi i sëmurë. 
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TINCTURAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINCTURA ANTODONTALGICA  
 

 

Përbërja Sasia 

Coryophylli aetheroleum   0,5 

Camphora 0,5 

Myrrhae tinctura 1,0 

Chloroformium 4,0 

Aethanolum concentratum 4,0 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike, filtër, ambalazh 10 

ml(me pikatore) me ngjyrë të errët, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, filtrim 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kamfori, tretet në përzierjen e përbërësve 

tjerë. Nëse është e nevojshme, filtrohet. 

 

5. Ambalazhimi: Në ambalazh 10 ml, me ngjyrë të errët dhe me 

vërejtjen: “Për përdorim të jashtëm”. 

 

6. Kontrolli: Papastërtitë mekanike, përmbajtjen e alkoolit. 

 

7. Përdorimi: Anestetik lokal, te dhembjet e dhëmbit. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Përqëndrimi i mesëm: i zbutur. 
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VALERIANAE TINCTURA  
 

 

Përbërja Sasia 

Valerianae radix (2)    200,0 

Aethanolum dilutum 1000,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike, grimcues, sitë filtër, 

ambalazh 10 ml, me ngjyrë të errët, etiketë e bardhë.      
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, macerim tretje, 

përzierje, filtrim ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Droga e grimcuar dhe e situr, njomet me 

etanolin e zbutur dhe me anë të macerimit, përgatitet tinktura. 

 

5. Ambalazhimi: Në enë qelqi, me ngjyrë të errët, në vende të 

freskëta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Përmbajtja e ekstraktit, përmbajtja e etanolit.   

 

7. Përdorimi: Sedativ. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Doza e mesme individuale: 2 g. 
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TORMENTILLAE TINCTURA  
 

 

Përbërja Sasia 

Tormentillae rhizoma (0,75)   200,0 

Aethanolum dilutum 1000,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike, grimcues, sitë filtër, 

ambalazh 10 ml me ngjyrë të errët, etiketë e kuqe.      
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, macerim tretje, 

përzierje, filtrim ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Droga e grimcuar dhe e situr, njomet me 

etanolin e zbutur dhe me anë të macerimmit, përgatitet tinktura. 

 

5. Ambalazhimi: Në enë qelqi, me ngjyrë të errët në vende të freskëta 

e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Përmbajtja e ekstraktit, përmbajtja e etanolit.  

 

7. Përdorimi: Adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit:  Doza e mesme individuale: 2 g, 

përqendrimi i mesëm 5 % ( për shpëlarjen e gojës), për lyerje, e 

pazbutur. 
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UNGUENTA 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDI BENZOICI UNGUENTUM COMPOSITUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum salicylicum   5,0 

Acidum benzoicum   5,0 

Vaselinum album 45,0 

Cera lanae 45,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi salicilik dhe benzoik, grimcohen, siten 

dhe përzihen me një pjesë të bazës së shkrirë, pastaj duke i përzier 

vazhdimisht, u shtohet baza e mbetur dhe përgatitet pomadë e 

njëllojtë. Masa, përzihet,  derisa të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa e kuqe, dhe vërejtja: 

“Për përdorim të jashtëm”. Tëruhet në vende të freskëta e të errësuara.. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, madhësia e grimcave, shtrirja 

në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L15 

 

 

ACIDI TANNICI UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum tannicum     2,0 

Aqua purificata     2,0 

Excipiens Lanacoli aquosum  ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, ambalazh.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës:  
Acidi tanik,  tretet në ujë. Tretësira, përzihet me  një pjesë të bazës, 

dhe duke përzier vazhdimisht, pjesë-pjesë, i shtohet baza  e mbetur. 

Masa, përzihet derisa të bëhet homogjene.  

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa e kuqe, dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm” 

Vërejtje: Të ruhet një kohë të shkurtër. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë . 

 

7. Përdorimi: Adstringjens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
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ACIDI BORICI UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Acidum boricum    3,0 

Vaselinum album 97,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiket.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës:  Acidi borik i pluhurizuar imët dhe i situr, 

shpërndahet në sasi të njëjtë në vazelinën e shkrirë, duke e përzier deri 

në masë homogjene. Pastaj, pjesë-pjesë, duke e përzier, i shtohet 

vazelina, deri në sasinë  e përshkruar. Masa, përzihet deri sa të bëhet e 

njëtrajtshme (homogjene). 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet në vendet e freskëta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Shpërndarja e njëtrajtshme e acidit borik-homogjeniteti, 

madhësia e grimcave, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik, keratoplastik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë, 2-3 herë në ditë. 
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AMMONII SULFOGYRODALATIS  UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Ammonii sulfogyrodalas 10,0 

Cera lanae  10,0 

Vaselinum flavum 80,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, ambalazh.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës: Amonium-sulfogirodalati, përzihet me 

lanolinën pa ujë dhe me vazelinë të verdhë, në yndyrë të njëllojtë. 

Masa, homgjenizohet mirë. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet në vendet e freskëta e të errësuara.. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë.  
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ARGENTI NITRATIS UNGUENTUM COMPOSITUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Argenti nitras   1,0 

Aqua purificata     1,0 

Balsamum peruvianum 10,0 

Cera lanae 10,0 

Vaselinum flavum 78,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, ambalazh i errët.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim,etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Nitrati i argjendit, të tretet në ujë dhe të 

përzihet me lanolinë pa ujë. Përzierjes, i shtohet ngadalë vazelinë e 

verdhë, e në fund balsam peruan. Masa, përzihet, derisa të bëhet 

homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa e kuqe dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm” 

Vërejtje: Të punohet e freskët, sipas nevojës dhe jepet në ambalazh  të errët. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë  
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PHENAZONI UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Phenazonum   10,0 

Aqua purificata    10,0 

Excipiens emulsificans anionicum aquosum  

seu Unguentum emolliens    ad 
100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, ambalazh.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 
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ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Fenazoni, tretet në ujë dhe shkallë-shkallë, 

duke e përzier, i jepet bazës së pomadës. Masa, përzihet, derisa të 

bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë (më së miri në tubë) në vende të ftohta e të 

errësuara.. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiflogjistik, si mjet mbrojtës nga rrezet UV. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Shtrihet në lëkurë, disa herë në ditë. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

 UNGUENTUM ANALGOANTIRHEUMATICUM  I  
 

 

Përbërja Sasia 

Methylis salicylas 10,0 

Camphora 10,0 

Eucalipti aetheroleum 10,0 

Excipiens ad unguenta (Ph.Jug IV) 70,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, enë laboratorike, havan me dorezë, 

ambalazh, etiket.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, tretje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Përgatitet tretësira e kamforit në metil salicilat 

dhe vaj eterik të eukaliptit. Tretësira e përgatitur, i jepet shkallë-

shkallë bazës, duke e përzier vazhdimisht, deri në masë homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë(më së miri në tubë) në vende të ftohta e të 

errësuara.. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Hiperemik lokal. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Disa herë në ditë fërkohet vendi i sëmurë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

UNGUENTUM ANTIHAEMORRHOIDALE   I  
 

 

Përbërja Sasia 

Chamomillae extractum fluidum(Ph.Jug. IV)  10,0 

Hiperici oleum 10,0 

Balsamum peruvianum 10,0 

Cera lanae unguentum (F.M.III.) 70,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, ambalazh (tuba), 

etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës:  Në masën yndyrore të bazës, duke e përzier 

vazhdimisht, shkallë-shkallë, së pari i jepet vaj i kantarionit, pastaj 

ekstrakt i lëngët i kamomiles. Në fund, i jepet balsami peruvinik. 

Masa, përzihet mirë, derisa të homogjenizohet. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. Të ruhet e mbyllur mirë (më së 

miri në tubë me aplikatorë) në vende të ftohta e të errësuara.  

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë.  

 

7. Përdorimi: Antiflogjistik, antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Terapi lokale kundër hemorroideve. 

Përdoret 1-2 herë në ditë, gjatë 7-10 ditëve. 
 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

UNGUENTUM PRO INFANTIBUS  I  
 

 

Përbërja Sasia 

Zinci oxydum (0,15)   0,75 

Talcum (0,15)   0,75 

Acidi borici solutio 3% 12,5 

Aqua amygdalae amarae 12,5 

Cera lanae  30,0 

Vaselinum album 31,0 

Paraffinum liquidum 12,5 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Oksidi i zinkut dhe talku i grimcuar dhe situr 

në sitat e përshkruara, përzihen në mënyrë homogjene  dhe pastaj  

përzihen(ngjishen)  me parafinën e lëngët. Masës së përgatitur shkallë-

shkallë, i jepet lanolina dhe vazelina dhe pastaj acidi borik dhe uji i 

bajameve të idhëta. Përzihet, derisa të fitohet masa homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, madhësia e grimcave, shtrirja 

në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Protektiv, antiseptik i lehtë, adstringens. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Mirëmbahet lëkura e fëmijës, sipas nevojës. 
 

 

L74 

 

 

UNGUENTUM PRO INFANTIBUS  II  
 

 

Përbërja Sasia 

Cera lanae 30,0 

Vaselinum album 30,0 

Acidi borici solutio 3% 30,0 

Jecoris oleum 10,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, ambalazh, etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Lanolina, vazelina dhe vaji i peshkut, përzihen 

në mënyrë homogjene. Masës së përzier, i shtohet shkallë-shkallë, 

duke e përzier tretësira e acidit borik dhe përzihet derisa të fitohet 

masa homogjene.  

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Protektiv, epitelizues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Mirëmbahet lëkura e fëmijës, sipas nevojës. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

CERAE LANAE UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Cera lanae aquosa 50,0 

Vaselinum flavum 50,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, banja ujore, 

ambalazh.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, ngrohje, përzierje, 

homogjenizim, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Lanolina dhe vazelina e verdhë të përzihen, 

sipas nevojës të ngrohen ngadalë, duke i përzier në yndyrë të 

njëllojtë(homogjene). 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Bazë për përgatitjen e pomadave mjekuese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L15 

 
 

JECORIS OLEI UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Jecoris oleum 30,0 

Vaselinum flavum 70,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 351 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Vaji i peshkut, të përzihet me vazelinën e 

verdhë, në masë homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Epitelizues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë, disa herë. 
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PARAFFINI UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Vaselinum album 70,0 

Cera lanae 10,0 

Paraffinum liquidum 20,0 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, shkrirje, 

homogjenizim, ambalazhim, etiketim.  

 

4. Procedura e punës: Vazelina e bardhë dhe lanolina pa ujë, 

përzihen me ngrohje të ngadalshme, pastaj i shtohet parafina e lëngët 

dhe masa përzihet, derisa të përgatitet pomadë e njëllojtë(homogjene). 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Bazë për pomada mjekuese.Për përgatitjen e pomadave 

magjistrale. 
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SULFURIS UNGUENTUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Sulfur praecipitatum 10,0 

Paraffinum liquidum 10,0 

Vaselinum album 80,0 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sulfuri i fundërruar(i grimcuar dhe i situar) të 

fërkohet me parafinën e lëngët, deri në masë homogjene, pastaj 

ngadalë, i shtohet vazelinë e bardhë dhe punohet pomadë e 

njëllojtë(masa homogjene).  

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, madhësia e grimcave, shtrirja 

në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiscabiosum. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet trupi, 2 herë në ditë. 
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SULFURIS UNGUENTUM  ALKALINUM I  
 

 

Përbërja Sasia 

Sulfur praecipitatum (0,15) 20,0 

Kalii carbonas     5,0 

Aqua purificata    5,0 

Sapo kalinus 20,0 
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Excipiens ad unguenta 50,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Sulfuri i fundërruar(i grimcuar dhe i situar), 

përzihet me tretësirën e karbonatit  të kaliumit në ujë, pastaj shkallë-

shkallë, i jepet sapun kaliumi dhe baz, masa përzihet, derisa të bëhet 

homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, madhësia e grimcave, shtrirja 

në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Antiscabiosum. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet trupi, 2 herë në ditë. 
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UNGUENTUM ANTINEURALGICUM  ET  ANTIREUMATICUM  
 

 

Përbërja Sasia 

Caryophili aetheroleum   1,0 

Eucalypti aetheroleum 10,0 

Camphora 10,0 

Mentholum 18,0 
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Paraffinum solidum 30,5 

Vaselinum flavum 30,5 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, ambalazh, etiketë e 

kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, përzierje, homogjenizim, 

ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Kamfori dhe mentoli përzihen, u jepet vaj 

eterik dhe e gjithë kjo përzihet me një pjesë të bazës, pastaj pjesë-

pjesë, përzihet me bazën e mbetur, derisa masa të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Analgoantireumatik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë.  
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UNGUENTUM CONTRA PSORIASEM I 
 

 

Përbërja Sasia 

Ammonii sulfogyrodalas 10,0 

Acidum salicylicum 10,0 

Cera lanae 40,0 

Vaselinum 40,0 
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2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Acidi salicilik grimcohet, sitet dhe përzihet me 

një pjesë të bazës së shkrirë në avuj të ujit. Pastaj me bazën e mbetur, 

punohet masë e njëllojshme. Në fund, i jepet sulfogirodalat amoni, 

duke e përzier, derisa të ftohet(masa të bëhet homogjene).  

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

 Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, madhësia e grimcave, shtrirja 

në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Yndyrë kundër psoriazës. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë.  
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UNGUENTUM CONTRA PSORIASEM II 
 

 

Përbërja Sasia 

Dexamethasonum     0,01 

Acidum borici solutio 3%   10,0 

Betulae pyroleum   10,0 

Unguentum emolliens   
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Cera emulsificans  

Cera lanae      aa    ad 100,0 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Dylli i emulguar, lanolina pa ujë dhe pomada 

për ftohje shkrihen në avullin e ujit, ngadalë përzihet tretësira e 

ngrohtë e acidit borik, katrani i mështeknës dhe deksametazoni, duke e 

përzier derisa  të ftohet. 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”. 

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrirja në lëkurë. 

 

7. Përdorimi: Pomadë kundër psoriazës. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet vendi i sëmurë. 
 

 

 

 

 

 

L15 

 
 

UNGUENTUM EMOLLIENS  
 

 

Përbërja Sasia 

Cetaceum 12,5 

Cera alba  12,0 

Paraffinum liquidum  56,0 

Natrii tetraboras   0,5 
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Aqua purificata 19,0 

 

2. Mjetet e punës:  Peshore, havan me dorezë, grimcues, banja ujore, 

paten, ambalazh, etiketim.  

 

3. Operacionet teknologjike:  Matje, grimcim, ngrohje, përzierje, 

homogjenizim, ambalazhim. 

 

4. Procedura e punës:  Cetaceum-i dhe dylli i bardhë i grimcuar, 

shkrihen në banja ujore në temperaturë deri 70 ºC dhe përzihen me 

parafinën e lëngët. Pas kësaj, tetraborati i natriumit, tretet në ujë të 

ngrohur në 70 ºC dhe duke u përzier vazhdimisht, shkallë-shkallë i 

jepet përzierjes. Masa, përzihet, derisa të ftohet(të bëhet homogjene). 

 

5. Ambalazhimi: Kuti plastike, tuba, kavanoze. Etiketa kuqe,dhe 

vërejtja: “Për përdorim të jashtëm”.  

Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Njëllojshmëria e pomadës emoliente, veshtullia, 

temperatura e shkrirjes. 

 

7. Përdorimi: Demulcienc. Për përgatitjen e pomadave. 
 

 

 

 

 

 

 

L50 

 

 

UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE  
 

 

Përbërja Sasia 

Ephedrini chloridum   0,2 

Aethylis aminobenzoas   3,0 

Resorcinolum   0,1 

Balsamum peruvianum   1,5 
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Bismuti subgallas   1,5 

Zinci oxydum     1,5 

Cera lanae unguentum (F.M.) 22,2 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, sitë, banja ujore, 

ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, sitje, përzierje, 

shkrirje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Substancat pluhur grimcohen, siten dhe 

përzihen me një pjesë të bazës, pastaj jepet pjesa tjetër e bazës dhe 

punohet në yndyrë të njëllojshme. Në fund, i jepet balsami peruvian, 

duke e përzier, derisa të bëhet homogjene. 

 

5. Ambalazhimi: Ambalazhohet në kuti plastike ose tuba (më së miri me 

aplikatorë). Të ruhet e mbyllur mirë, në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, veshtullia, shtrija, madhësia e grimcave.. 

 

7. Përdorimi: Kundër hemoroideve. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Të lyhet, 1-2 herë në ditë. 
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Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 361 

VAGITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATRII BORATIS VAGITORIA 20%  
 

 

Përbërja Sasia 

Natrii boras 20,0 

Gelatina  10,0 

Glycerolum 50,0 

Aqua purificata   20,0 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, paten, enë 

laboratorike qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e 

kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Tetraborat natriumi tretet në 40 g glicerol. 

Tretësira ngrohet në 60ºC, i jepet përzierja e xhelatinës, glicerolit dhe 

ujit. Masa ngrohet në temperaturë të njëjtë, përzihet mirë dhe kur 

bëhet homogjene, qitet në forma metalike. 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol të ambalazhuar në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndresa mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik dhe antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Aplikohen në vagjinë. 

 
 

 

 

 

 

L15 

 
 

ACIDI PIPEMIDICI VAGITORIA  
 

 

Përbërja Sasia 

 1  10 

Acidum pipemidicum 0,2   2,4 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 2,8 34,32 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, paten, enë laboratorike 

qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe.       

 

3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 
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4. Procedura e punës: Pluhurizohet acidi pipemidik. Së pari shkrihet 

baza e Witepsolit (38-40ºC), duke e përzier vazhdimisht, bazës së 

shkrirë i shtohet shkallë- shkallë acidi pipemidik i pluhurizuar më 

parë. Masa homogjene e ngrohtë, duke e përzier vazhdimisht, hidhet 

në forma metalike të përgatitura më parë (të lyera me parafinë). 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol, të ambalazhuara në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndresa mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiseptik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Një vagititorie në mbrëmje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

CLINDAMYCINI CHLORIDI CUM  
NYSTATINI VAGITORIA  

 

 

Përbërja Sasia 

 1 10 

Clindamycini chloridum  0,10   1,20 

Nystatinum (5855 nj.in.=1 mg) 0,017   0,204 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 2,883 35,017 

 

2. Mjetet e punës: Peshore, havan me dorezë, paten, enë laboratorike 

qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari shkrihet baza e Witepsolit (38-40º) 

Duke e përzier vazhdimisht, bazës së shkrirë, i shtohet shkallë - 

shkallë përzierja homogjene e klindamicinës dhe nistatinës, të 

grimcuara më parë. Masa homogjene, e ngrohtë, duke e përzier 

vazhdimisht, hidhet në forma metalike të përgatitura më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol, të ambalazhuara në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndresa mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antibiotik, antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Një vagititorie, në mbrëmje. 
 

 

 

 

 

 

L74 

 

 

METRONIDAZOLI VAGITORIA  
 

 

Përbërja Sasia 

 1 10 

Metronidazolum 1,0 12,0 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 2,0 27,6 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, paten, enë 

laboratorike qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e 

kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari shkrihet baza e Witepsolit(38-40ºC) Duke e 

përzier vazhdimisht, bazës së shkrirë, i shtohet shkallë - shkallë 

metronidazoli i pluhurizuar më parë. Masa homogjene, e ngrohtë, duke e 

përzier vazhdimisht, hidhet në forma të përgatitura më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol, të ambalazhuara në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndresa mekanike. 

 

7. Përdorimi: Trihomonacid. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Një vagititorie, në mbrëmje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L74 

 
 

NYSTATINI CUM OXYTETRACYCLINI CHLORIDI  VAGITORIA  
 

 

Përbërja Sasia 

 1 10 

Oxytetracyclini chloridum 0,10   1,20 

Nystatinum(5855 nj.in.=1 mg) 0,017   0,204 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 2,883 35,017 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, paten, enë laboratorike 

qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari shkrihet baza e Witepsolit (38-40ºC). 

Duke përzier vazhdimisht, bazës së shkrirë, i shtohet shkallë-shkallë 

përzierja homogjene e oksitetraciklinës dhe nistatinës, të pluhurizuar 

më parë. Masa homogjene, e ngrohtë,  me veshtulli  të duhur, duke e 

përzier vazhdimisht hidhet në forma metalike të përgatitura më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol, të ambalazhuara në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndruesh-mëria 

mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antibiotik, antimikotik. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Një vagititorie, në mbrëmje. 
 

 

 

 

 

 

L74 

 

 

VAGITORIA CUM HIPERICI OLEUM  
 

 

Përbërja Sasia 

 1 10 

Hiperici oleum 0,90 10,80 

Cera alba    0,15   1,8 

Adeps solidus (Witepsol® H15) 1,95 23,4 

 

2. Mjetet e punës:    Peshore, havan me dorezë, paten, enë laboratorike 

qelqi, forma metalike, banja ujore, ambalazh, etiketë e kuqe.       
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3. Operacionet teknologjike: Matje, grimcim, ngrohje, shkrirje, 

tretje, përzierje, ambalazhim, etiketim. 

 

4. Procedura e punës: Së pari shkrihet baza e Witepsolit dhe dylli i 

bardhë (38-40ºC).  Duke e përzier vazhdimisht, bazës së shkrirë, i 

shtohet shkallë-shkallë vaji i kantarionit. Masa homogjene, e ngrohtë, 

duke e përzier vazhdimisht, hidhet në forma metalike të përgatitura 

më parë. 

 

5. Ambalazhimi: Jepen të mbështjella me staniol, të ambalazhuara në 

kuti letre me pambuk. 

Ruhen në vende të ftohta e të errësuara. 

 

6. Kontrolli: Homogjeniteti, pamja, tretshmëria, qëndresa mekanike. 

 

7. Përdorimi: Antiflogjistik, epitelizues. 

 

8. Mënyra e përdorimit: Një vagitorie, në mbrëmje. 
 

 

 

 

 

 

L74 
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VII. FORMULIME   

NGA PRAKTIKA E PËRDITSHME NË 

BARNATORE (PHARMACY) 
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RECETA NGA PRAKTIKA E PERDITSHME MAGJISTRALE 

(RECETA MJEKU) 
 

 

Një pjesë e recetave janë të bazuara nga literatura farmaceutike: Farmakopet, 

formulae magistrales, formular farmaceutik etj.,  por pjesa më e madhe janë të 

vetformuluar nga ana e mjekut. Qëllimisht jam orientuar në formulimet për 

përdorim të jashtëm sepse nuk kam pasur burime të të dhënave nga literatura. 

Jam munduar që një pjes të të dhënave si p.sh. ekscipientët dhe 

përqëndrimet(dozimet e lëndëve mjekuese),   t’i përmirsoj(standardizojë) duke i 

bërë të afërta me të dhënat nga literatura. Shpresoj se në të ardhmen me ndihmën 

e juaj do ti standardizojmë dhe do ti plotësojmë edhe me receta tjera për 

përdorime të mbretshëm  

 

SI DUHET TË VEPROJ MJEKU PARA SE TË PËRSHKRUAJ NJË 
BAR MAGJISTRAL PËR PËRDORIM TË JASHTË 

 

Duke patur parasysh se preparatet magjistrale në praktikën receptuale  kryesish 

kanë përdorim të jashtëm, atëherë këtyre preparateve po u kushtojmë një rëndësi 

të veçantë. 

Mjeku specialist-dermatovenerologu, para përshkrimit të barit magjistral duhet 

të ketë të qartë veprimin e barit në fazën e zhvillimit të sëmundjes, moshën, 

gjininë, vendin e aplikimit, stinën, kohën e përdorimit, mënyrën e përdorimit etj. 

Kështu për shembull: 

Në zgjedhjen e formës farmaceutike në sëmundjet e caktuara duhet të veprojë: 

Në rastet e mjekimit kur kërkohet veprimi qetësues duhet të përshkruaj 

kompresa, pezulli (mixtura), tretësira, pasta xhelatinore me zink etj. 

Në rastet me dermatoza kronike duhet të përshkruaj pomadat, pastat, koloidet 

etj., pasi qëllimi i mjekimit është që të veprojnë në thellësi. Në kohët e fundit për 

këto qëllime përshkruhen pomadat e kombinuara me kortikosteroide dhe 

antibiotik. 

Në zgjedhjen e përqendrimit:  duhet patur kujdes se bari me përqendrime më 
të mëdha futet më tepër në thellësi. 
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Në zgjedhjen e ekscipientit: barnat që përdoren në lëkur me qime nuk duhet të 

përmbajnë ekscipient yndyrorë etj. 

Zgjedhja e mënyrës së përdorimit: nëse bari në vendin e aplikimit mbulohet ai 

depërton më tepër në thellësi, sepse pengohet frymëmarrja, shtohet lagështia, 

zbutet epiderma dhe zgjerohen hapësirat ndërqelizore limfatike. 

Te përshkrimi i barnave gjithmonë duhet të kemi parasysh  edhe moshën e të 

sëmurit  dhe tipin e lëkurës. Duhet të dallojmë nëse kemi të bëjmë me të sëmurë 

të tipit seborroik me yndyrë e djersë të tepërt, apo me të rinj te të cilët përdorin 

më tepër pudrat, miksturat dhe emulsionet e tipit vaj në ujë. Kurse te tipi i 

sebostatikëve dhe në pleq me lëkurë të thatë, këshillohen pomadat e yndyrshme 

dhe emulsionet e tipit ujë në vaj, kurse në kthesa dhe kyçe rekomandohen  pastat 

- pomadat dhe emulsionet e tipit ujë në vaj. Në verë preferohen më tepër 

miksturat, sepse ato nuk mbështillen dhe si rrjedhim nuk pengojnë avullimin e 

lëkurës. 

SI VENDOSIM PËR ZGJEDHJEN E FORMËS FARMACEUTIKE 

 

Para se të përzgjedhim konstituensin(lëndën bartëse dhe formuluese të 

përgatesës magjistrale) duhet të patur parasysh disa karakteristika teknologjike 

dhe vendi i aplikimit të asaj përgatese. Po japim disa shembuj në përzgjedhjen e 

konstituensit respektivisht formës farmaceutike. 

 

Kështu për shembull: 

a. ZGJEDHJA E FORMËS 

1. Pomad: 

Përdoren te ndryshimet e thata kronike të lëkurës, në pjesë pa qime etj. 

2. Mikstur, pezulli, krem: 

Përdoren te dermatozat me lëngëzim 

3. Xhelet: 

Të përshtatshëm për pjes të mbuluara me qime 

b. ZGJEDHJA E BAZËS 

1. Vazelina: 

Nuk e thith lëkura 

Nuk përzihet me ujin 

Nuk ëshët e përshtatshme për kapilicim 
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E papërshkueshme për lëngje 

E papërshtatshme në lëkur me qime 

2. Lanolina: 

E lidh ujin 

Luan rolin e emulgatorit 

Lëkura nuk e thith mirë 

3. Pomada e Glicerolit 

Amyli tritici……………….............10,0 

Aquae destillatae………………......10,0 

Glycerini ad…….........…….....…..100,0 

Është e përshtatshme për kapilarizim, lahet lehtë nga lëkura etj. 
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LËNDËT TË CILAT PËRDOREN MË SHPESH NË PRAKTIKËN 
MAGJISTRALE DERMATOLOGJIKE 

 

Vajrat 

Olei Olivae 

Olei Ricini 

Olei Lini 

Olei Amygdalae dulci 

Olei Jecoris 

 

Pluhurat 

Minerale 

Zinci  oxydi   25% adstrigjens  

Talci veneti   25% adstrigjens 

Magnesii carbonatis 

Bismuti subnitratis 

 

Pluhurat vegjetabile 

Amylli tritici 

Amylli orizae 

Semen lycopodi 

 

Bazat 

Lanolini   anhydrici 

Adeps siulli 

Vaselini albi 

Cerae albae 

Paraffini liquidi 

Glycerini 

Propilenglycoli 

Acidi stearici 
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Tretës 

Aquae destillatae 

Aquae purificatae 

Aethanoli concntrati 

Acetoni 

Propylenglycoli 

Vajrat 

 

Zbutësi 

Acidi alfa hidroxydi 

Amoni lactas 

Propylenglycoli 

Carbamidi 

 

Antibiotikët 

Neomycini     0,5-1%    

Bacitracini     1-5%  

Chloramphenicoli    1-5%  

Gentamycini     0,1%  

Clindamycini     1-5%  

 

Dezinfektuesit/Antiseptikët 

Kalii permanganatis    0,01%  

Acidi borici     3% 

Rezorcinoli     0,1-1% 

Rivanoli (Aethacridini lactas)  0,1% 

Genciana violet(Methylrosalinii chloridum)  0,5% 

(te mikoza, lëngëzimi dhe gryerja e lëkurës) 

Kaltrina metalike(Metilen blau)    0,5% 

Iodi      5% 
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Antihiperhidrotikët-Përtharësit 

 

Methenaminum-urotropina    20% 

Acidi tannici-tanin pluhur    0,5-20% (past ujore), 

     10-100% (pudër) 

Aluminii chloridi   20%  

Aluminii subacetatis   7,5% 

Bismuti subgalatis   10% (pudër) 

Bismuti subcarbonatis   32% 

Bismuti subnitratis   10% 

Zinci oxidi    10-20% 

Kalii permanganatis   0,01% 

Acidi borici    3-5% (pudër) 

Acidi salicylici    3-5% (pudër) 

Zinci carbonatis    15% 

 

1. Acidi borici   

2. Rivanoli 

3. Chamomilae flos 

4. Kortikosteroidet; mbështjella pas përdorimit rrit thithjen - veprimin; 

nuk duhen të përdoren në infeksionet bakteriale, virale, mikotike, parazitare 

(zgjebja), kelitin angular; mund të dëmtojnë lëkurën; nuk duhet të përdoren 

gjatë; nuk duhet të përdoren te fëmijët. 

5. Katranet; përdoren në dermatozat kronike-psoriaz, dermatoza 

egzamatoze, dermatit otopik, keratoplastik, antipruritik dhe antimikotik, 

antiproliferativ, antiseptik. 

 

Gëryrësit-keratolikët 

Acidi salicylici: 

  5-10 te luspat  

20-30% te shtresat e trasha të brinzuara 

Propilenglycoli               40-70%  
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Gryres te lehte jane 

Acidi salicylici     3% 

Resorcini     3% 

Glycerini    8% 

Liquid phenoli    1% 

 

Si gryrës te pigmentet, aknet, dermatohelioza, 

keratoza aktinike dhe bazolioma 

sipërfaqsore përdoren: 

Resorcini     10-20% 

Acidi trichloracetici       35% 

Acidi glycolici     50-75% 

Acidi  retinoici     

 

Depigmentuesit-çngjyruesit 

Hidrogenii peroxydi               10-12% 

Natrii perboratis    50% 

Hydrocinoni    0,1-50% 

Benzyl hydrocinoni    20% 

Kalii carbonatis          2% 

Natrii tetraboratis       2% 

Zinci phenolsulfonatis 

 

Antipuritikët-kundërkruaresit 

Mentholi    3% 

Acidi salicylici    2% 

Thymoli    1% 

Resorcini                2% (pomadë) 

Amonii sulfogyrodalis   2% (pomadë) 

Aethylis para-aminobenzoas-anastezin      

2-5%(pudër e lëngët), 5-10%(pomad) 

 

Epitelizuesit-përtëritësit 

Diacetyl-aminoazotolei   2-5% 

Balsami perivuani   1-10% 

Argentii nitratis    1% 

Acidi borici    3% 

Carbamidi-urea    1-10% 

Resorcini     1-5% 
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Acidi salicylici    3% 

Sulfuris      2-10% 

Tanina                   1-5% 

Vitamina A, B5, C, E dhe D  1-5% 

Olei jecoris    3-30% 

Tincturae Bezoe 

Tretinoina 

Izotretinoina 

Lëndët antimikrobe etj. 

 

Lëndët diellmbrojtëse-antisolare 

Vaselini  albi 

Acidi paraaminobenzoici   3% 

Antipyrini    1% 

Acidi stearici                 15% 

Glycerini     15% 

Kalii carbonatis    1% 

Bismuti subnitratis   5-10% 

Natrii carbonatis    1,5% 

Paraffini liquidi                 1,5% 

Kinini sulfatis     3% 

Titani dioxydi 

Benzofenonet dhe dibenzofenonet 
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1. Rp.: 
 
Aethyli para-aminobenzoatis….....…................1,0 
Acidi borici (pulvis).....………..........................2,0 
Zinci oxydi ......................................................20,0 
Talci veneti ......................................................60,0 
 
Përdorimi: Exanthema variceleformis 
 
 
2. Rp.: 
 
Acidi salicylici...................................................3,0 
Acidi benzoici....................................................6,0 
Zinci oxydi 
Talci veneti   aa   ad......................................100,0 
 
Përdorimi: Antiseptika, antimycotika,  
dermatomycosia superficiale 
 
 
3. Rp.: 
 
Acidi borici 
Acidi salicylici 
Acidi tanici   aa   ............................................20,0 
Zinci oxydi.....................................................400,0 
Talci veneti.....................................................800,0 
 
Përdorimi: Varicella, kundër lisë së dhenve 
 
 
4. Rp.: 
Acidi borici........................................................5,0 
Zinci oxydi.......................................................15,0 
Talci veneti  ad.................................................50,0 
 
Përdorimi: Kundër inflamacioneve  
të lëkurës-antiseptik, pyodermitis bacterialis, varicella 
 
 
5. Rp.: 
 
Acidi salicylici ..................................................5,0 
Acidi tanici ......................................................10,0 
Talci veneti.......................................................85,0 
 
Përdorimi: Hyperhidrosis pedis-pluhur  
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kundër djersitjes së këmbëve 

6. Rp.: 
Acidi salicylici...................................................5,0 

Acidi tartarici 

Acidi borici  aa  .............................................10,0 

Zinci oxydi.......................................................25,0 

Talci veneti.......................................................50,0 

 

Përdorimi: Antihyperhidrosis pedis-pluhur  

kundër djersitjes së këmbëve 

 

7. Rp.: 

 
Acidi borici........................................................2,5 

Bismuti subgallatis............................................2,5 

Zinci oxydi.......................................................25,0 

Talci veneti.......................................................70,0 

 

Përdorimi: Antiseptik për pluhrosje 
 

8. Rp.:  

 

Acidi borici........................................................1,0 

Zinci oxydi.......................................................10,0 

Talci veneti  ad...............................................100,0 

 

Përdorimi: Përtharës, kundër djersitjes 

 

9. Rp.: 

 

Thymoli..............................................................0,1 

Acidi salicylici...................................................0,5 

Acidi tanici.........................................................3,0 

Amyli tritici......................................................10,0 

Talci veneti   ad..............................................100,0 

 

Përdorimi: Hiperhidrozë 
 

 

10. Rp.: 

Hexamethylentetramini .....................................3,0 

Boli alba...........................................................20,0 

Talci veneti  ad...............................................100,0 

 

Përdorimi: Kundër djersitjes së këmbëve,  
pjesët ku puthitet lëkura si sqetullat,  
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ndërmjjet gishtrinjëve etj.. 

11. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................3,0 

Acidi benzoici ...................................................6,0 

Zinci oxydi  

Talci veneti   ad .............................................100,0 

 

Përdorimi: Antimikotik, varicella 

 

 

12. Rp.:   
 

Zinci oxydi ........................................................5,0  

Talci veneti.........................................................5,0 

 

Përdorimi: Adstrigjens, pertharës(dyshidrosis) 

 

 

13. Rp.: 

 

Hexamethylentetramini....................................15,0 

Talci veneti   ad............................................. 150,0 

 

Përdorimi:  Hiperhidrosis 

 

 

14. Rp.:  
 

Anaesthesini ......................................................1,0  

Zinci oxydi 

Talci veneti   aa  ........................................... 50,0 

 

Përdorimi:   Eczantema varicelliformis, 
 hyperhidrosis, H. Zooster. 

 

 

15. Rp.: 

 
Anaesthesini ......................................................5,0 

Bivacyn pulv. ................................................... 5,0 

Talci veneti   ad .............................................100,0 

 

Përdorimi:   Eczantema varicelliformis, 
 hyperhidrosis, H. Zooster. 
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16. Rp.: 

 

Acidi salicylici................................................. 0,5 

Bismuti subnitratis........................................... 7,0 

Hydrogyri alba precip.  ad............................. 30,0 

 

Përdorimi:: Zbardhues, hyperpigmentatis cutis. 

 

 

17. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati …………….…...............10,0 

Talci veneti 

Zinci oxydi   aa   ad……….............……....100,0 

 

Përdorimi: Tinea inguinalis et axillaris 

 

 

18. Rp.: 

 
Acidi tanici 

Acidi borici  aa  ..........................................…..2,0 

Talci veneti 

Zinci oxydi   aa   ad………………...............100,0 

 

Përdorimi: Tinea inguinalis et axillaris 

 

19. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati ………………................…10,0 

Zinci oxydi 

Talci veneti  aa  ad ………………..................100,0 

 

Përdorimi:  Dermatomycosis 

 

 

20. Rp.: 

 

Acidi salicylici 

Acidi borici 

Acidi tanici aa  ……….…………................……2,0 

Zinci oxydi 

Talci veneti  aa  ad …………...................……100,0 
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Përdorimi:  Dermatomycosis 
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PREPARATET E LËNGËTA 
Tretësirat 

 

1. Rp.: 

 
Acidi salicylici………............…..................….5,0 

Acidi benzoici………………..........................10,0 

Tincturae Iodi……………….............................8,0 

Aethanoli diluti ad…………..........................100,0 

 

Përdorimi: Antibakterial, antimikotik,  

dermatozat sipërfaqsore, kandidozat. 

Pyodermia crustoza bacteriale, candidoza,  
tinea superficialis. 

 

 

2. Rp.: 

 
Acidi salicylici  …………............................5-10,0 

Olei Olivae 

Olei Ricini aa………………..........................100,0 

 

Përdorimi: Impetigo, keratolitik, keratoplastik,  
hiperceratosis p.p, verrucae vulgaris,  

verrucae seborroica, verrucae plana 

 

 

3. Rp.: 

 

Aluminii chloridi..…………………...................20,0 

Aethanoli Lavandulae……………......................15,0 

Aquae destillatae             aa ……….................100,0 

 

Përdorimi: Përtharës 

 

 

4. Rp.: 
Acidi salicylici    

Acidi lactici aa ………....................................1,0 

Collodi elasticum ad………......................10,0 

 
Përdorimi: Keratolitik, keratoplastik, hiperceratosis p.p,  

verrucae vulgaris, verrucae seborroica,  
verrucae plana, pityriasi versicolor 
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5. Rp.: 
 

Acidi salicylici  ……………….........................3,0 

Resorcini………………....................................3,0 

Glycerini………………....................................8,0 

Aethanoli diluti  ad..............….....................100,0 

 
Përdorimi: Keratolitik, keratoplastik,  

pityriasi versicaolor. 
 

6. Rp.: 

 
Acidi salicylici  ……………….........................3,0 

Hexachloropheni........……………....................0,5 

Glycerini………………....................................5,0 

Aethanoli diluti      ad…………....................100,0 

 
Përdorimi: Keratolitik, keratoplastik,  

hiperceratosis p.p, verrucae vulgaris, verrucae  

seborroica, verrucae plana, candyloma acuminata 
 

7. Rp.: 
Acidi salicylici ………………..........................2,0 

Liquid phenoli….......….....................................1,0 

Aethanoli diluti ad….....................................100,0 

 

Përdorimi: Keratolitik, keratoplastik,  
hiperceratosis p.p, verrucae vulgaris, verrucae 

seborroica, verrucae plana 

 

8. Rp.: 

Mentholi……………….....................................3,0 

Acidi salicylici………………...........................2,0 

Aethanoli concntrati ad……..........................100,0 

 

Përdorimi: Antipruritik, pruritis symtomatica,  

ictus insecti, antipruriginosa 

 

9. Rp.: 

 
Chloramphenicoli..............................................2,0 

Acidi salicylici..................................................2,0 

Aethanoli dil.    ad.........................................100,0 

 

Përdorimi: Acnae (me qelbëzim),  

acnae pyodermisata, acnae conglobata 
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10. Rp.: 

 

Acidi stearici………………............................10,0  

Chinini sulfatis………………...........................3,0 

Natrii carbonatis……………….........................1,5  

Paraffini liquidi........………………..................1,5 

Aethanoli concntrati ………............................10,0 

Aquae destillatae     ad……………...............100,0 

 
Përdorimi: Diellmbrojtës(antisolar)-ictus solaris 

 

 

11. Rp.: 

 
Antipyrini... ......................................................1,0 

Acidi stearici...................................................15,0 

Glycerini ........................................................15,0 

Kalii carbonatis ................................................1,0 

Aquae destillatae ad .....................................100,0 

 
Përdorimi: Diellmbrojtës(antisolar)-ictus solaris 

 

 

12. Rp.: 

 
Acidi salicylici ..................................................5,0 

Tincturae Iodi ..................................................10,0 

Spiritus vini ad.................................................50,0 

 

Përdorimi: Kundër sëmundjeve të myshqeve,  
për lyerjen e këmbëve, tinea superficialis,  

intertrigo candido-mycotica, dyshidrosis mycotica 

 

 

13. Rp.: 

 

Mentholi...........................................................2,0 

Acidi salicylici 

Resorcini        aa .............................................3,0 

Olei Ricini 

Ammonii carbonatis  aa ..................................4,0 

Spiritus diluti   ad..........................................200,0 

 

Përdorimi: Për forcimin e rrënjëve të flokëve, 

seborhoea, effluvinum capillorum 
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14. Rp.: 

 

Acidi salicylici...................................................5,0 

Resorcini............................................................5,0 

Glyceroli...........................................................10,0 

Spiritus diluti  ad.............................................200,0 

 
Përdorimi: Kundër ramjes së flokëve 

 

 

15. Rp.: 

 
Acidi salicylici...................................................1,5 

Tincturae Benzoatis...........................................3,0 

Spiritus diluti       ad.......................................150,0 

 

Përdorimi: Për pastrimin dhe dezinfektimin e fytyrës 

 

 

16. Rp.: 

 

Sol. Acidi borici  3%......................................500,0 

Tincturae Tormenthilae......................................5,0 

Glyceroli...........................................................10,0 

Olei Methae pip.   gutt..........................................X 

 

Përdorimi: Për shpërlarjen dhe dezinfektimin e fytit 
 

 

17. Rp.: 

 

Plumbi acetatis 

Sulfuris praecipitati  

Amonii chloridi      aa ......................................4,0 

Spiritus  diluti...................................................25,0 

Aquae destillatae       ad..................................200,0 

 

Përdorimi: Për kthimin e ngjyrës natyrale të flokëve  

dhe forcimin e rënjëve të flokëve,  
defluvianum capillorum 
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18. Rp.: 

 

Acidi salicylici......................................................3,0 

Chlorali hydrati.....................................................5,0 

Tincturae Capsici................................................10,0 

Iodi solutio spirituosae  5% 

Aetheri  aethylici  aa .........................................20,0 

Spiritus aethylici  90% ad ..................................50,0 

 

Përdorimi: Alopecia areata,  
alopecia seborhoea (seborhoica) 

 

 

19. Rp.: 

 
Iodi solutio spirtuosae......................................... 6,0 

Kalii iodidi.......................................................... 0,1 

Acidi salicylici.................................................... 0,9 

Spiritus aethylici diluti  ad................................ 30,0 

 

Përdorimi: Antimikotik-pityriasis versicolor 
 

 

20. Rp.: 

 

Olei Ricini  aa ...................................................... 5,0 

Iodi solutio spirutosae 5%....................................10,0 

Spiritus aethylici 90%  ad.................................. 100,0 

 
Përdorimi: Antimikotik, tinea, trichophytia 

 

 

21. Rp.: 

 

Argenti nitratis..................................................... 2,0 

Glycerini 

Spiritus aethylici  aa  ........................................ 20,0 

Aquae destillatae     ad..................................... 200,0 

 

Përdorimi: Epitelizues-te ulceracionet,  

shpërlarjen e ekzemeve të njoma, ulcus exacerbationis,  
ulcus crruris post. ecemae 
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22. Rp.: 
 

Argenti nitrici...................................................... 0,5 

Aquae destilatae     ad.......................................100,0 

 

Përdorimi: Për pastrimin e ulceracioneve, fistulave,  

ulceratio cruris, fistulae perianalis 

 

 

23. Rp.: 

 

Acidi borici........................................................0,6 

Acidi tanici.........................................................3,0 

Glycerini 

Spiritus aethylici aa  ...................................... 10,0 

 

Përdorimi: Decubitus dorsi, ragadet(thumbi i gjirit) 

rhegadae mamae 

 

 

24. Rp.: 
 

Acidi salicylici  

Acidi borici 

Acidi tartarici           aa   ...................................4,0 

Spiritus  dil. (70%)  ad...................................200,0 

 
Përdorimi:  Hiperhidrosis 

 

 

25. Rp.: 

 
Acidi tartarici.....................................................3,0 

Hexamethylentetramini 

Acidi borici  aa  ..............................................10,0 

Formalini..........................................................15,0 

Spiritus aethylici  70%.....................................87,0 

Aquae destillatae  ad......................................300,0 

 

Përdorimi: Kundër djersitjes së këmbëve,  

dezodorans, hyperhidrosis(në vendet ku puthitet lëkura) 
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26. Rp.: 
 

Acidi salicylici...................................................0,5 

Camphorae........................................................9,0 

Aetheri aethylici 

Olei Olivae 

Olei Ricini aa  ...............................................20,0 

 
Përdorimi: Akrocianozë, kundër morthit-acrocianosis 

 

 

27. Rp.:  

 
Kalii hipermanganatis .......................................0,25 

Acidi borici sol 3%........................................300,0 

Aquae destillatae ad.......................................100,0 

 

Përdorimi: Piodermite (komprese),  
shpërlarja e plagëve me fluska-pyodermia carbunculus 

 

 

28. Rp.:  

 
Cupri sulfatis.......................................................0,1 

Camphorae..........................................................0,2 

Zinci sulfatis.......................................................3,0 

Spiritus aethylici................................................10,0 

Aquae destillatae  ad........................................100,0 

 

Përdorimi: Piodermite dhe dermatite  

të impetiginizuara-impetgo contagiosa 

 

 

29. Rp.: 

 

Resorcini........................................................... 0,5 

Acidi salicylici.................................................. 1,5 

Spiritus aethylici diluti ad............................... 50,0 

 
Përdorimi: Seborhoea 
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30. Rp.: 
 

Acidi salicylici  

Mentholi 

Thymoli aa  ................................................... 0,35 

Glycerini.......................................................... 3,0 

Spiritus aethylici  90% ad.............................. 30,0 

 
Përdorimi: Pruriti i gjeneralizuar dhe  

epidermofit-pruritis generalisata, epidermophytia 

 

 

31. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..............................................100,0  

Acidi lactici ...................................................100,0 

Collodi............................................................800,0 

 
Përdorimi:  Keratolitik, keratoplastik,  

verruca vulgaris, ceratolitica, ceratoplastica 

 

 

32. Rp. 
 

Acidi salicylici  

Mentholi ............................................................0,5 

Resorcini   aa   ..................................................3,0 

Spiritus diluti  ad.............................................200,0 

 
Përdorimi:  Urticaria pruriginosa 

 

 

33. Rp.: 

 

Acidi salicylici...................................................1,5 

Sulfuris praecipitati............................................3,0 

Tincturae Benzoe ..............................................4,0  

Spiritus vini dilutus ad...................................200,0 

 

Përdorimi:  Kundër sëmundjeve  
të lëkurës-dermatomycosiae, t. superfitialis. 
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34. Rp.: 

 

Acidi salicylici.................................................12,0 

Spiritus diluti ................................................300,0 

 

Përdorimi:  Keratolitik, antiseptik, keratoplastik 

(kundër kruarjeve), v. vulgaris, antiseptica,  
ceratosis p.plantrais 

 

 

 

35. Rp.: 
 

Acidi salicylici...................................................5,0 

Tincturae Iodi ..................................................10,0 

Spiritus vini ad .........................................50,0 

 
Përdorimi:  Antimikotik për këmbë,  

dermatosis mycotica 

 

 

 

36. Rp.: 

 

Thymoli........................................................ 0,25-1,0 

Mentholi............................................................... 2,0 

Glycerini.............................................................. 5,0 

Spiritus dil.(70%)  ad....................................... 100,0 

 

Përdorimi: Pruritus, sy. pruriginosa 

 

 

 

37. Rp.: 

 

Anaesthesini 

Novocaini  aa  ............................................... 2,0 

Mentholi.......................................................... 5,0 

Spiritus dil.(70%)  ad................................... 200,0 

 

Përdorimi: Antireumatik, kudër lëndimeve sportive,  
pruritiset me dhimbje. 
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38. Rp.: 
 

Clindamycini......................................................3,0 

Aethanoli concentrati ......................................21,5 

Propylenglycoli ...............................................30,0 

Aquae destillatae ad ..........................100,0 

 
Përdorimi:  Acnae conglobata 

 

 

 

39. Rp.: 
Acidi salicylici  

Resorcini       aa  ..............................................3,0 

Sol. Panthenol .................................................50,0 

Aethanoli concentrati ad ...............................100,0 

 

Përdorimi:  Acnae diseboroica, mikoza,  
 

 

 

40. Rp.: 

 

Vitamin C .....................................................1 amp 

Vitamin D .....................................................1 amp 

Vitamin A .....................................................1 amp  

Vitamin B1 ...................................................2 amp 

Vitamin B6 ...................................................4 amp                                                    

 

Përdorimi:  aphtae, gingivitis aphtosis 

 

 

41. Rp.: 

 

Acidi salicylici ................................................40,0 

Camphorae .....................................................60,0 

Acidi borici sol.3% .......................................800,0 

Olei Amygdalae ............................................100,0 

Aethanoli concentrati ....................................980,0 

Tincturae Benzoe.............................................30,0 

 
Përorimi: Tonik losion 
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42. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................5,0 

Acidi benzoici ...................................................3,0 

Tincturae Iodi ..................................................10,0 

Aethanoli concenetrati ad   ............................100,0 

 
Përdorimi:  Hyperceratosis, psoriasis,  

T.superficialis 

 

 

43. Rp.:  
 

Clindamycini....…………………....................0,6  

Isopropyl alcooli.............................................45 ml 

Aquae destillatae………….............................60 ml 

 
Përdorimi: Acnae vulgaris 

 

 

44. Rp.:   

 

Acidi salicylici.................................................... 1,5 

Resorcini............................................................. 1,0 

Aethanoli conc.................................................. 50,0 

 

Përdorimi: Acnae pustulosa 
 

 

45. Rp.: 
 

Acidi salicylici ................................................. 1,5 

Olei Ricini 

Olei Olivae   aa  ............................................. 10,0 

 

Përdorimi: V. planae, keratolitik për lëkurën  
me qime, keratoplastik 

 

46. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..............................................100,0 

Acidi lactici ...................................................100,0 

Collodi............................................................800,0 

 
Përdorimi:  Keratolitik, keratoplastik(në veterinë) 
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47. Rp.: 

 

Anaesthesini ......................................................1,0 

Dermatoli ..........................................................5,0 

Glycerini ..........................................................10,0 

Talci veneti.......................................................50,0 

Zinci oxydi ......................................................50,0 

Aquae purificatae ad .....................................100,0 

 
Përdorimi:  Fissurae, n. haemoroidalis  

 

 

48. Rp.: 

 

Natrii tetraboratis ..............................................4,0 

Glycerini ad ..........................................20,0 

 
Përdorimi:  Antiseptik, antimikotik 

 

 

49. Rp.: 

 
Rivanoli .............................................................0,1  

Aquae purificatae ............................................99,9  

 
Përdorimi:  Antiseptikë,  dezinfektues, 

 në seborroe, dermatite egzematoide etj. 

 

 

50. Rp.: 
 

Acidi borici  ....................................................30,0  

Aquae purificatae ..........................................970,0 

 

Përdorimi: Antiseptik, ,dezinfektues,  

antiflogistik , seborroe, dermatite egzematoide. 

 

 

51. Rp.: 

 

Kalii chloridi .....................................................5,0 

Aquae purificatae ............................................95,0 

 
Përdorimi: Antiseptik, adstringjens 
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52. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................3,0 

Resorcini............................................................3,0 

Glycerini ..........................................................10,0 

Aethanoli concentrati  ad ................................100,0 

 
Përdorimi:  Acnae, antimikotik 

 

 

53. Rp.: 

 

Resorcini............................................................2,0 

Glycerini ad ...................................................100,0 

 

Përdorimi:  Diseborhoea,  

antiseptik, dermatik, keratolitik 

 

 

54. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................1,0 

Aethanoli concentrati   ad .............................100,0 

 

Përdorimi:  Antiseptik, pruritis simptomatica 
 

55. Rp.: 
 

Anasthesinum ....................................................2,0 

Mentholi ............................................................2,5  

Aethanoli diluti  ad ........................................100,0 

 

Përdorimi:  Pruritiset me dhembje,  
fisurat perianale(me kompresa) 

 

 

56. Rp.: 

 

Vitamini       C ..............................................I   amp 

Vitamini  AD sol ........................................½-5 ml 

Dexamethason amp .......................................I amp 

Vitamini       B1 ............................................II amp 

Vitamini       B6 ...........................................IV amp 

Geomycin  caps 250 mg ...............................II 

 

Përdorimi:  Aphtae, semundjet e myshqeve ne goje 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 395 

57. Rp.: 
 

Pronisoni ............................................................0,05 

Xylocaini sol ....................................................20,0 

Nystatini pulv. ..................................................20,0 

Glycerini   ad ...................................................60,0 

 
Përdorimi: Soor, candidosis  

 

 

58. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................1,0 

Erithromycini ( 8 caps  x 250mg)......................2,0  

Aethanoli   50%   ad .....................................100,0 

 

Përdorimi:  Acnae juvenilis 
 

 

59. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................2,0 

Resorcini............................................................2,0 

Aethanoli concentrati   ad .............................100,0 

 
Përdorimi:  Diseborhoea acneiformis 

 

 

60. Rp.: 

Olei Ricini .........................................................1,0 

Resorcini............................................................2,0 

Acidi salcylici..... ..............................................5,0 

Aethanoli diluti  ad .......................................100,0 

 

Përdorimi: Acnae, keratolitik, antimikotik 

 

 

61. Rp.: 
 

Mentholi ............................................................1,0 

Resorcini............................................................3,0 

Acidi salicylici ..................................................6,0 

Aethanoli diluti ad ........................................200,0 

 

Përdorimi:  Acnae, keratolitik, antimikotik 
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62. Rp.: 
 

Dexamethason   amp .........................................I 

Vitamin    A amp............................................... I 

Vitamin    D amp............................................... I 

Vitamin    C amp................................................I 

Vitamin    B1 amp.............................................II 

Vitamin    B6 amp............................................IV 

Geomycin  500 mg  cap....................................II 

 

Përdorimi: Per afte nga jashte-tush; gingivitis afthisae 

 

 

63. Rp.:   
 

Acidi  salicylici ..................................................5,0 

Chloramphenicoli...............................................5,0     

Glycerini      ad ..............................................100,0 

 

Përdorimi:  Acnae conglobata 

 

 

64. Rp.:   
 

Chloramphenicoli ..............................................5,0     

Aethanoli diluti  ad ........................................100,0    

 
Përdorimi: Acnae vulgaris 

 

65. Rp.:   
 

Clindamycini......................................................0,6  

Propylenglycoli .................................................6,0  

Aethanoli .........................................................42,0  

Aquae destillatae .............................................12,0 

 

Përdorimi:  Acnae conglobata 

 

66. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................3,0  

Acidi benzoici ...................................................6,0   

Tincturae Iodi ....................................................5,0 

Aethanoli diluti   ad .......................................100,0                                                                                                                                                                                          

 

Përdorimi:  Dermatomicosis 
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67. Rp.:   
 

Magnesii sulfatis                                  

Zinci sulfatis            aa  ....................................5,0                          

Aquae destillatae     ad ..................................100,0                         

 

Përdorimi:  Alopecia areata, efluvinum capilorum 

 

 

68. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................5,0       

Resorcini............................................................5,0  

Tincturae Iodi         ad ...................................100,0 

 
Përdorimi:  Dermathophytia 

 

 

69. Rp /  
 

Acidi salicylici ..................................................3,0 

Aethanoli diluti        ad .................................100,0 

 
Përdorimi:  Keratolitik, keratoplastik 

 

 

70. Rp /  
 

Acidi salicylici        

Resorcini            aa  ..........................................6,0  

Glycerini ..........................................................16,0  

Aethanoli diluti  ad ........................................200,0 

 

Përdorimi:  Acnae congl.  

 

 

71. Rp /  
 

Acidi salicylici ................................................10,0   

Olei Olivae  ad ..............................................100,0  

 

Përdorimi:  Keratolitik, keratoplastik  
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72. Rp /  
 

Resorcini ...........................................................0,5                                                                                                                                

Acidi salicylici ..................................................1,0                                                      

Belosalic    los. ................................................15,0  

Aethanoli con. ................................................ 15,0                                                  

 
Përdorimi:  Dermatitis eczematoidea 

 

73. Rp.: 

 

Acidi salicylici ................................................. 4,0 

Acetoni............................................................. 4,0 

Collodi q.s. ad................................................. 15,0 

 

Përdorimi: Clavus 

 

74. Rp.: 

Ethylaminobenzoici ......................................... 0,15 

Acidi salicylici.................................................. 4,0 

Acetoni 

Collodi  aa....................................................... 15,0 

 

Përdorimi: Verrucae vulgaris 

 

75. Rp.: 

 

Fuchini ..............................................................1,0 

Acidi borici .......................................................1,0 

Acetoni ..............................................................5,0 

Liquidi phenoli...................................................5,0 

Aethanol concentrati .........................................9,0 

Resorcini .........................................................10,0 

Aquae destillatae .............................................95,0 

 

Përdorimi: Antiseptik, dermatophytia antiseptica 

 

76. Rp.: 
 

Acidi salicylici ..................................................5,0 

Tincturae Iodi ....................................................8,0 

Acidi benzoici .................................................10,0 

Aethanoli diluti ad .........................................100,0 

 

Përdorimi:  Dermatomicosis superficialis 
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77. Rp.:  
 

Eosini .............................................................2-3,0 

Aquae destillatae ad ..................................... 100,0       

 

Përdorimi:  Soor dermatomicosis antiseptica 

 

 

78. Rp.: 
 

Acidi salicylici .............................................5-10,0 

Olei olivae 

Olei Ricini aa .................................................100,0 

 
Përdorimi: Keratolitik, keratoplastik 

 

 

79. Rp.: 

 

Acidi salicylici   

Acidi lactici aa  ........................................1,0 

Collodi elasticum ad ..........................10,0 

 
Përdorimi:  V.vulgaris 

 

 

80. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................3,0 

Resorcini............................................................3,0 

Glycerini ...........................................................8,0 

Aethanoli diluti            ad .............................100,0 

 

Përdorimi:  Acnae, cutis hyhidrotica 
 

 

81. Rp.: 

 

Hexachloropheni ...............................................0,5 

Acidi salicylici ..................................................3,0 

Glycerini ............................................................5,0 

Aethanoli diluti   ad ...................................... 100,0 

 

Përdorimi:  Pruritis simptomatica 
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82. Rp.: 
 

Resorcini............................................................ 2,0 

Acidi salicylici....................................................5,0 

Spiritus dil.(70%) ad....................................... 200,0 

 

Përdorimi: Acnae vulgares 

 

 

83. Rp.: 

 

Liquid phenoli ...................................................1,0 

Acidi salicylici ..................................................2,0 

Aethanoli diluti          ad ...............................100,0 

 

Përdorimi: Pruritis dyshidrotica 

 

 

84. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................2,0 

Mentholi ............................................................3,0 

Aethanoli concntrati ad .................................100,0 

 

Përdorimi: Pruritis symptomatica  

 

 

85. Rp.: 

 

Antipyrinum ......................................................1,0 

Kalii carbonatis .................................................1,0 

Acidi stearici ...................................................15,0 

Glycerini ..........................................................15,0 

Aquae destillatae ad ......................................100,0 

 

Përdorimi:  Antisolar(diellmrojtëse) 

 

86. Rp.: 
Chinini sulfatis ..................................................3,0 

Natrii carbonatis ................................................1,5  

Paraffini liquidi .................................................1,5  

Acidi stearici ...................................................10,0  

Aethanoli concentrati ......................................10,0 

Aquae destillatae     ad ..................................100,0 

 

Përdorimi:  Mbrojtës-filter nga rezet e dielit, djegiet 
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87. Rp.: 
 

Acidi salicylici…………………………....……..0,5 

Resorcini …………………………....…..............1,5 

Belosalic lotio………………………….……....15,0 

Aethanoli diluti ad………….………….....…....50,0 

 
Përdorimi: Acne vulgaris, dermatitis seborrhoica 

 

 

 

88. Rp.: 
 

Zinci oxydi 

Talci veneti      aa    …………….……........….15,0 

Glyceroli…………………………………...……5,0 

Belosalic  lotio……………………………..…..15,0 

Aethanoli diluti  

Aquae destillatae  aa   ad……….….................100,0 

 

Përdorimi: Dermatitet e kontaktit të lokalizuara 

(për rrëth hundës dhe gojës) 
 

 

 

89. Rp.: 

 

Acidi salicylici……………...................…..5,0-10,0% 

Oleum olivae 

Oleum ricini aa  ad……………......................100,0 

 

Përdorimi: Zbutës i krustave 

 

 

 

90. Rp.: 
Mentholi 

Acidi salicylici aa  …………………….....…….1,0 

Aethanoli diluti ad………………………....…100,0 

 

Përdorimi: Antipruriginosum 
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91. Rp.: 
 

Antipyrini…………………………………….…4,0 

Kalii carbonici 

(Amonii carbonici)………………………….......1,0 

Acidi stearici 

Glycerini aa……………………………………15,0 

Aquae destillatae   ad…………………...……100,0 

 
Përdorimi:  Antisolar 

 

 

92. Rp.: 

 

Acidi salicylici……………………….............….5,0 

Acidi bezoici ………….…………...............…..10,0 

Tinc. Jodi…………………………............……..8,0 

Aethanoli diluti   ad……………….............….100,0 

 

Përdorimi:  Dermatomycosis 
 

 

93. Rp.: 

Sulfuris praecipitati …………….............……..10,0 

Talci veneti 

Zinci oxydi   aa   ad……………….................100,0 

 

Përdorimi: Tinea inguinalis et axillaris 
 

 

94. Rp.: 
 

Acidi tanici 

Acidi borici  aa ………………………...............2,0 

Talci veneti 

Zinci oxydi   aa   ad……………….................100,0 

 

Përdorimi: Tinea inguinalis et axillaris 
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PREPARATET SHUMFAZËSHE 
 

1. Rp.: 

 
Urotropini 
Glyceroli    
Zinci oxydi   
Talci veneti  
Aquae destillatae  aa   ...........................................................20,0 

 

Përdorimi: Pastë kundër djersitjes  
së këmbëve; inertrigo candido-mycotica 
 

 

2. Rp.:  

 
Mentholi...................................................................................0,5 
Talci veneti.............................................................................30,0 
Zinci oxydi.............................................................................30,0 
Glycerini................................................................................70,0 
Aquae destillatae....................................................................70,0 

 

Përdorimi: Varicella 
 
 
3. Rp.: 

 

Rivanoli....................................................................................0,5 
Talci veneti.............................................................................30,0 
Zinci oxydi.............................................................................30,0 
Glycerini................................................................................70,0 
Aquae destillatae....................................................................70,0 
 

Përdorimi: Herpes zoster, varicellae 
 

 

4. Rp.: 

Tumenoli..................................................................................4,0 
Talci veneti.............................................................................30,0 

Zinci oxydi.............................................................................30,0 
Glycerini................................................................................70,0 
Aquae destillatae....................................................................70,0 
 

Përdorimi: Herpes gestasyones, urtikaria akute 
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4. Rp.: 

 
Chloranphenicoli...................................................2,5 
Zinci oxydi 
Talci veneti  

Glycerini aa  ...........................................20,0 
Aquae purificatae ad  ........................................100,0 
 

Përdorimi:  Eczatema variceliforme 
 
 

5. Rp.: 

 
Talci veneti........................................................500,0 
Zinci oxydi ........................................................500,0 
Glycerini ...........................................................100,0 
Dermatoli ............................................................50,0 

Anaesthesini .......................................................10,0 
Aquae destillatae ..............................................300,0 
 

Përdorimi: Ulceracionet me dhembje,  
pyodermite, fisurat genitourinare.  
 

 
5. Rp.: 

 
Cera alba  
Triaethanolamini    aa   ........................................1,0 
Acidi stearici.... .....................................................4,0 

Paraffini liquidi........ .............................................6,0 
Aquae purificatae ................................................88,0 
 

Përdorimi: Emulsion  për pastrimin e fytyrës 
 

 

6. Rp.: 

 
Zinci oxydi     
Talci veneti  
Glyceroli     aa  ...................................................40,0 
Aquae destillatae ...............................................120,0 

 

Përdorimi: Kundër shfaqjeve alergjike në lëkurë 
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7. Rp.: 

 
Resorcioni 
Glycerini  aa  ...............................................10,0 
Sulfuris praecipitati  

Acidi borici  
Zinci oxydi  
Talci veneti aa  ...............................................20,0 
Spiritus vini concentrati  
Aquae purificatae  aa   ad ......................... 200,0 
 

Përdorimi: Kundër infeksioneve të lëkurës; pyodermite,  
Scabies te fëmijët; Scabies pyodermisata 
 
8. Rp.: 

 
Acidi salicylici ......................................................1,0 

Glyceroli ...............................................................5,0 
Sulfuris praecipitati..............................................20,0 
Zinci oxydi ..........................................................20,0 
Aquae purificatae  q.s.  
Spiritus diluti  ad ...........................................200,0 
 

Përdorimi: Kundër infeksioneve të lëkurës;  
acnae pyodermisata, dyseborhoea 
 

9. Rp.: 

 
Urotropini ............................................................15,0  

Zinci oxydi ..........................................................15,0 
Talci veneti...........................................................15,0 
Glycerini ..............................................................15,0 
Aquae npurificatae ...............................................20,0 
Aethanoli diluti ....................................................20,0 
 

Përdorimi: Kundër djersitjes së këmbëve, 
intetrigo candido mycotica 
 

10. Rp.: 

 
Resorcini............................................................... 5,0 

Zinci oxydi 
Talci veneti  
Gglycerini  aa .................................................... 10,0 
Acidi borici 3% ad............................................ 100,0 
 

Përdorimi: Piodermite, acnae vulgaris (për përdorim në mbrëmje) 
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11. Rp /  
 
Ichthyoli ................................................................3,0 
Zinci oxydi   
Talci veneti  

Glycerini       aa  ................................................15,0 
Aquae destillatae   ad ........................................100,0 
 

Përdorimi:  Neurodermatitis,  dermatitis sicca 
 
 

 
12. Rp.:   
 
Rivanoli .................................................................1,0                          
Zinci oxydi                                                        
Talci veneti aa ....................................................20,0 

Glycerini .............................................................10,0 
Aquae destillatae      ad .....................................100,0 
 

Përdorimi:  Varicella, impetigo contag. 
 
 

 
13. Rp.: 

 
Zinci oxydi     
Talci veneti   aa .............................................. ....5,0 
Glycerini............................................................. 30,0 

Aquae destillatae ad ..........................................100,0 
 

Përdorimi: Dermatite, ekzeme subakute, 
proceset inflamatore, tharës etj. 
 

 

 

14. Rp.: 

 
Mentholi............................................................... 1,0 
Amyli tritici.......................................................... 5,0 
Zinci oxydi 

Talci veneti  
Glycerini  aa ...................................................... 25,0 
Spiritus athylici ad............................................ 120,0 
 

Përdorimi: Kundër kruarjeve, dermatitis gestativa 
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15. Rp.:   
 
Chloranphenicoli                                  
Talci veneti                                                        
Zinci oxydi          aa .............................................7,0 

Glycerini .............................................................14,0 
Aquae destillatae       ad ....................................100,0 
 

Përdorimi:  Eczantema variciliformis 

 

 

16. Rp.:  
 
Urotropini... .........................................................20,0                           
Talci veneti                                                      
Zinci oxydi        aa .............................................10,0                                    
Glycerini .............................................................14,0        

Aquae destillatae    ad .......................................100,0     
 

Përdorimi:  Intertrigo c.m. 
 
 
17. Rp.: 

 
Mentholi............................................................. 0,5 
Camphorae......................................................... 1,0 
Zinci oxydi....................................................... 10,0 
Amyli tritici...................................................... 15,0 
Talci veneti ad.................................................. 50,0 

 

Përdorimi: Dermatozat me kruarje,  
pruritis symptomatica 
 
 
18. Rp.: 

 
Spiritus aethylici diluti  aa .............................. 10,0 
Zinci oxydi 
Talci veneti........................................................20,0 
Glycerini 
Aetherolei Menthae pip.gtt................................10,0 

Acidi borici sol 3 %...........................................40,0 
 

Përdorim: Urticaria acuta, pruritis senilis. 
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19. Rp.: 

 
Camphorae 
Spiritues aethylici  90 ºC  aa ............................ 5,0 
Sulfuris praecipitati.......................................... 20,0 

Mucilagini gummi arabici.................................40,0 
Aquae calcis  ad.............................................. 200,0 
 

Përdorimi: Acnae vulgaris, s. pruriginosa, 
 

 

20. Rp.: 

 
Sulfuris praecipitati............................................. 5,0 
Natrii laurilsulfatis............................................ 12,0 
Glycerini ad...................................................... 50,0 
 

Përdorimi: Seborohoea 
 
 
21. Rp.: 

 
Sulfuris praecipitati..............................................10,0 

Zinci oxydi ..........................................................20,0 
Talci veneti...........................................................20,0 
Glycerini  .............................................................10,0 
Aquae purificatae  ad ..............................100,0 
 

Përdorimi:  Acnae diseborhoica 
 

22. Rp.: 

 
Prednisoloni ..........................................................0,005 
Zinci oxydi ..........................................................20,0 
Talci veneti...........................................................20,0 

Olei Olivae ..........................................................60,0 
 

Përdorimi: Dermatitis bacterialis, urticaria papulosa 
 
23. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati................................................6,0 
Zinci oxydi ..........................................................30,0 
Talci veneti..........................................................30,0 
Aquae purificatae ad .............................100,0 
 

Përdorimi: Scabies(zgjebe)  për fëmijë 
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24. Rp.: 

Acidi salicylici .....................................................2,0 
Resorcini ..............................................................1,0 
Sulfuris praecipitati.............................................10,0 
Glycerini..............................................................10,0 

Aethanoli concntrati  ad ....................................100,0 
 

Përdorimi: Acnae; acnae seborrhoica 

 
 
 

25. Rp /  
Zinci oxydi  
Magnesii sulfatis        aa .......................................5,0  
Aquae destillatae      ad ..................................... 100,0 
 

Përdorimi: Alopecia areata, efluvinum capilorum 
 

 

 

26. Rp /  
Anaesthesini...........................................................0,1  
Zinci oxydi 

Talci veneti  
Glycerini         aa ................................................20,0  
Aquae destillatae  ad .........................................100,0 
 

Përdorimi: Ulceracio superficialis anogenitalis 
 

 

 

27. Rp /  
 
Sulfuris praecipitati  
Acidi salicylici         

Resorcini               aa  ..........................................4,0 
Glycerini .............................................................16,0 
Aethanoli diluti   ad ..........................................100,0 

 

Përdorimi: Acnae diseborhoica 
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28. Rp.: 

 
Acidi salicylici ......................................................5,0 
Acidi benzoici .....................................................10,0 
Iodi aethanolicae   

Zinci oxydi 
Talci veneti  aa  ..................................................15,0 
Glycerini .............................................................10,0 
Aethanoli diluti  
Aquae destillatae   aa    ad ............................. 100,0 
 

Përdorimi: Antimikotik(trihophytia superficialis) 
 

 

 

29. Rp.: 

 

Zinci oxydi    
Talci veneti  
Glycerini    aa  ....................................................40,0 
Aquae destillatae .............................................. 120,0 
 

Përdorimi:  Pezulli antialergjike të shoqruara me krurje 
 

 

 

30. Rp.: 

 
Resorcini........................................................... 2,0 

Acidi salicylici...................................................4,0 
Sulfuris praecipitati........................................... 8,0 
Spiritus dil.(70%) ad..................................... 200,0 
 

Përdorimi: Deffluvium capilliti 
 

 
 
31. Rp /  
 
Anaesthesini .........................................................0,1  
Zinci oxydi 

Talci veneti  
Glycerini         aa ................................................20,0  
Aquae destillatae  ad .........................................100,0 
 

Përdorimi:  Rhagadae fisuralis, ulceratio 
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32. Rp.: 

 
Acidi salicylici ......................................................2,0 
Resorcini................................................................1,0 
Sulfuris praecipitati..............................................10,0 

Aethanoli concntrati  ad ....................................100,0 
 

Përdorimi:  Acnae vullgaris diseborhoica 
 
 
 

33. Rp.: 

 
Sulfuris praecipitati................................................6,0 
Zinci oxydi ..........................................................30,0 
Talci veneti...........................................................30,0 
Aquae purificatae  ad ..............................100,0 

 

Përdorimi:  Scabies(zgjebe) 
 

 

 

34. Rp.: 

 
Resorcini................................................................2,0 
Sulfuris praecipitati................................................5,0 
Glycerini .............................................................10,0 
Aethanoli concntrati     ad................................. 100,0 
 
Përdorimi:   Acnae juvenilis 
 
 
 
35. Rp.: 
 
Acidi salicylici 
Resorcini   aa .........................................................3,0 
Sulfuris praecipitati............................................. 10,0 
Spiritus dil.(70%) ad......................................... 200,0 
 
Përdorimi: Acnae vulgares 
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36. Rp.: 
 
Acidi salicylici....................................................5,0 
Acidi benzoici....................................................10,0 
Iodi   aethanolicae   
Zinci oxydi 
Talci veneti  aa ...............................................15,0 
Glycerini...........................................................10,0 
Aquae destillatae   ad......................................100,0 
 
Përdorimi: Antimikotik, antibakterial 
 
 
 
37. Rp.: 
 
Acidi salicylici 
Resorcini  aa .................................................... 3,0 
Mentholi............................................................ 0,5 
Sulfuris praecipitati........................................... 2,0 
Spiritus  diliti ad.............................................200,0 
 
Përdorimi: Acnae seborhoica; kundër sëmundjeve të lëkurës 
 
 
 
38. Rp.: 
 
Zinci oxydi 
Talci veneti aa ……………….....................…10,0 
Glycerini………………………….................…15,0 
Aquae destillatae   ad……………....................100,0 
 

Përdorim: Freskon lëkurën, e than, zvoglon inflamcionin dhe pruritin 
 

 

 

39. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati  
Zinci oxydi 
Talci veneti aa .…………….........................…10,0 
Glycerini……………………….....................…15,0 
Aquae destilatae  ad……………......................100,0 
 

Përdorimi: Dermatitis dysseborrhoica 
 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 414 

Linimentat 
 

1. Rp.: 
 

Chloramphenicoli ..................................................1,0 

Propylenglycoli....................................................10,0 

Aquae purificatae ................................................15,0 

Unguenti emulsificans aquosi ad ........................50,0 

 
Përdorimi: Acnae conglobata 

 

 

2. Rp.:   

 

Chlorcresoli ...........................................................0,5 

Hydrocortisoni(pl. i mikronizuar) .......................10,0 

Monostearatis(vetemulgues) ...............................40,0 

Glycerini..............................................................63,0 

Aquae destillatae      ad ...................................1000,0 

 

Përdorimi: Dermatitis atopica, egzema akute e vulvare 

 

 

3. Rp.: 
 

Phenoli ................................................................10,0 

Acidi salicylici   

Acidi lactici  aa ...................................................20,0 

Collodi ...............................................................150,0 

 
Përdorimi: Verrucae vulgaris hyperceratosis,  

hiperkeratoz të lokalizuar dhe psoriazë 

 

 

 

4. Rp.:  
Kalii  hydroxydati .................................................9,5 

Spiritus aethylici ...............................................10 ml  

Olei Lini ..............................................................50,0 

Aquae destillatae  ....................................q.s. 

 
Përdorimi: Mbrojtës të lëkurës dhe mukozave 
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POMADAT 
 

1. Rp.: 
 

Acidi stearici .......................................................45,0  

Glycerini .............................................................45,0 

Antipyrini ............................................................12,0 

Kalii carbonici .....................................................20,0 

Aquae destillatae aa  ad ....................................200,0 

 

Përdorimi:  Krem e that me antipirin,  

për lëkur të yndyrshme. Për zbutjen  e skuqjeve  
dhe njollave; antisolaria 

 

 

 

2. Rp.: 
 

Cholesterini.......................................................... 0,5 

Aquae destillatae................................................ 10,0 

Cetacei…………………………..…....................25,0 

Cera alba..............................................................25,0 

Aquae Amygdalae............................................... 25,0  

Olei paraffini……………………........................25,0 

Olei Ricini……..................................................150,0 

 

Përdorimi: Krem antirid kundër krijimit të poreve 

 

 

 

3. Rp.: 

 

Bismuti subnitratis………………...................5,0 

Vaselini albi  ad ………………..................100,0 

 

Përdorimi: Diellmbrojtës 
 

 

 

4. Rp.: 

 

Acidi paraaminobenzoici……….......................3,0 

Vaselini albi   ad……………........................100,0 

 

Përdorimi: Diellmbrojtës; antisolaria 
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5. Rp.: 

 

Acidi salicylici………………............................2,0 

Zinci oxydi 

Talci veneti        aa ......…...……......................24,0 

Vaselini flavi        ad…………........................100,0 

 

Përdorimi: Antiseptik, përtharës; hyperhidrosis 
 

 

 

6. Rp.:  

 

Sulfuri praecipitati.......................................... 5,0 

Ichtioli.............................................................. 2,0 

Ung. Zinci oxydi ad.............................50,0 

 

Përdorimi: Antiscabiosae    

 

 

 

7. Rp.: 

 

Argenti nitratis    

Aquae destillatae    aa ……………................1,0 

Balsami peruviani 

Lanolini anhydrici   aa ……...........................10,0 

Vaselini  flavi ad………..............................78,0 

 

Përdorimi: Epitelizues; ulcus cruris 

 

 

 

8. Rp.: 

 

Resorcini………………....................................2,0 

Amonii sulfogyrodalis …………..…................2,0 

Lanolini anhydrici   

Vaselini albi aa ...………..........................10,0 

Excipiens emolient      ad………....................100,0 

 

Përdorimi: Antipruritik; antipruriginosa 
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9. Rp.: 

 

Dexamethasoni………………….....................0,03 

Acidi salicylici…………………......................0,5 

Resorcini………………………......................0,5 

Ichtioli............................................................. 1,5 

Glycerini.......................................................... 5,0 

Vaselini albi................................................... 10,0 

Lanolini anhydrici......................................... 15,0 

 
Përdorimi: Eczema(që lëngëzohen dhe kruhen);  

eczema pyodermisata 

 

 

10. Rp.: 
 

Hidrogenii peroxydi………………....................5,0 

Cholesteroli………………...............................10,0 

Vaselini albi ad…………....…….....................20,0 

 
Përdorimi: Depigmentues;  hyperpigmentatio  

chloasma gravidarum 

 

 

11. Rp.: 

 

Resorcinoli………………................................3,0 

Olei Olivae………………................................4,0 

Pastae zinci oxydi ad…………………….......30,0 

 

Përdorimi: Keratolitik;verrucae seborhoica 

 

 

12. Rp.: 

 

Bismuti subcarbonatis   

Bismuti subnitratis  aa  ....................................32,0 

Cera alba.……………….....................................5,0 

Vaselini flavi    ad………................................100,0 

 
Përdorimi: Adstrigjens 
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13. Rp.: 

 

Acidi salicylici……………................................2-4,0 

Acidi benzoici……………….............................4-6,0 

Cera alba  

Vaselini albi   aa ad………...............................100,0 

 

Përdorimi: antimikotik, antibakterial 

 

 

14. Rp.: 
 

Acidi salicylici………………...............................3,0 

Acidi benzoici………………................................6,0 

Excipient emoliens    ad………….....................100,0 

 
Përdorimi: Antimikotik, antibakterial,  

dermoantiseptica; dermatomycosis 

 

 

15. Rp.: 
 

Bismuti subgallastis   

Zinci oxydi aa  …………….........................5,0 

Balsami peruviani……..……................................1,0 

Lanolini anhydrici……………............................15,0 

Vaselini albi ad……………...............................100,0 

 
Përdorimi:  Adstrigjens 

 

 

16. Rp.: 

 

Cholesterini.......................................................... 1,0 

Adeps  lanae......................................................... 5,0 

Cetacei.................................................................. 8,5 

Solutio Acidi borici  3%......................................35,0 

Olei Amygdalari................................................. 45,0 

Cera alba............................................................. 75,0 

 

Përdorimi: Krem vitaminoze hidratuese 
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17. Rp.: 
 

Acidi salicylici.................................................... 0,3 

Resorcini 

Hydrogyri oxydi flavi  aa ................................. 0,6 

Ichtyoli   

Zinci oxydi aa ................................................... 3,0 

Vaselini albi ad.................................................. 30,0 

 

Përdorimi: Piodermite, eczeme pyodermisata 
 

 

18. Rp.: 
 

Iodi  

Acidi salicylici aa ............................................. 3,0 

Camphorae......................................................... 4,0 

Kalii iodidi..........................................................6,0 

Lanolini  anhydrici........................................... 10,0 

Vaselini albi  ad................................................40,0 

 

Përdorimi: Alopeci, piodermite, antimikotik. 
 

 

19. Rp.: 

 

Hydrocortisoni acetatis...................................... 0,2 

Vitamin  A(oleosi)............................................ 30,000  UI 

Lanolini  anhydrici........................................... 10,0 

Vaselini albi   ad............................................... 30,0 

 

Përdorimi: Ekzema subakute, ekzematoz 

 

 

20. Rp.: 
 

Dexamethasoni.................................................... 0,05 

Mentholi.............................................................. 0,5 

Acidi borici sol. 3 % 

Lanolini  anhydrici  

Vaselini albi   aa   ad.........................................50,0 

 

Përdorimi: Ekzema kronike, me kruarje. 
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21. Rp.: 

 

Mentholi.............................................................. 0,2 

Camphorae.......................................................... 1,0 

Zinci oxydi 

Talci veneti    aa ................................................ 6,0 

Lanolini anhydrici 

Vaselini albi  aa   ad.......................................... 50,0 

 
Përdorimi: Dermatite dhe eczema akute;  

dermatitis eczematoidea 

 

 

 

22. Rp.: 
 

Argenti nitrici........................................................ 2,0 

Balsami periviani.................................................. 1,0 

Lanolini anhydrici 

Vaselini albi  aa   ad........................................... 20,0 

 
Përdorimi: Eczema crustosae 

 

 

 

23. Rp.: 
Acidi salicylici........................................................ 1,5 

Sulfuris praecipitati................................................. 2,5 

Ung. Simplicis   ad................................................. 50,0 

 

Përdorimi: Egzema kronike dhe seborre 

 

 

 

24. Rp.: 

 

Acidi salicylici......................................................... 3,0 

Resorcini.................................................................. 5,0 

Olei Ricini.............................................................. 10,0 

Pastae zinci ad........................................................ 50,0 

 

Përdorimi: Acnae vullgare, mikoza 
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25. Rp.: 
 

Resorcini.................................................................. 0,6 

Sulfuris praecipitati.................................................. 1,0 

Lanolini  anhydrici................................................. 10,0 

Vaselini albi  ad..................................................... 20,0 

 

Përdorimi: Acne vulgare, seborhoea 
 

 

26. Rp.: 
 

Acidi salicylici 

Resorcini 

Sulfuris praecipitati   aa..........................................1,0 

Olei Cadini 

Lanolini  anhydrici  

Vaselini albi aa ...................................................10,0 

 

Përdorimi: Acne vulgare, alopeci, dermatit seborroik,  
psoriazë të kokës. 

 

 

27. Rp.: 

 

Iodi..................................................................... 1,5 

Olei Ricini.......................................................... 3,0 

Acidi benzoici 

Acidi salicylici    aa .......................................... 4,0 

Zinci oxydi......................................................... 7,0 

Ung. acidi borici 10 %   ad............................... 50,0 

 

Përdorimi: Antimikotik 

 

 

28. Rp.: 
 

Acidi benzoici...................................................... 2,0 

Phenoli................................................................. 3,0 

Acidi lactici...........................................................4,0 

Acidi salicylici......................................................6,0 

Collodi elasticum................................................ 20,0 

 

Përdorimi: Hiperkeratozë, psoriazë 
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29. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati  

Picis liquidae   aa ............................................... 5,0 

Sapo kalini.......................................................... 10,0 

Veselinum albi  ad.............................................. 30,0 

 

Përdorimi: Psoriaz 

 

 

30. Rp.: 
 

Camphorae......... ....... .........................................1,5 

Balsami peruviani 

Ichtyoli aa............................................................ 3,0 

Ung. emulsificantis nonionici  ad........................30,0 

 

Përdorimi: Akrocianozë, kundër morthit 

 

 

31. Rp.: 
 

Chloramphenicoli.................................................. 0,5 

Balsami peruviani.................................................. 1,0 

Vitamin D2  ............................................................ 4,000  UI 

Vitamin A............................................................300,000 UI 

Lanolini anhydrici................................................. 20,0 

Vaselini albi  ad................................................... 100,0 

 
Përdorimi: Për mjekimin e plagëve, ekzemave,  

dermatiteve, fisurave 

 

 

32. Rp.: 
 

Balsami peruviani..............................................1,0 

Olei jecoris aselli...............................................7,0 

Pastae zinci  ad................................................ 50,0 

 

Përdorimi: Ulceracionet dhe  
infeksionet që shërohen me vështërsi 
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33. Rp.: 

 

Argenti nitratis..................................................... 0,5 

Balsami peruviani................................................ 4,0 

Aquae destillatae ................................................. 4,5 

Ung. zinci oxydi ad. ...........................................50,0 

 
Përdorimi: Për mjekimin e plagëve, fisurave, ragadeve. 

 

34. Rp.: 

 

Anaesthesini........... ....... ........................................2,0 

Balsami peruviani....... .......................................... 5,0 

Ung. cetylici  ad................................................... 50,0 

 

Përdorimi: Për mjekimin eplagëve,  

fisurave, ragadeve. 
 

35. Rp.: 

 

Acidi salicylici ..................................................5,0 

Vaselunum albi ...............................................95,0 

 

Përdorimi:  Hiperceratosis p.p. 

 

 

36. Rp.: 

 

Hydrargyri praecipitati albi.............................. 0,15 

Anaesthesini .................................................... 1,0 

Lanolini anhydrici 

Vaselini albi  aa   ad...................................... 30,0 

 

Përdorimi: Antihemoroidal, fisura anale 

 

37. Rp.: 
 

Acidi borici 

Acidi tanici   aa  ... ........................................... 1,0 

Glycerini............................................................. 2,0 

Lanolini anhydrici 

Vaselini albi   aa  ad.......................................... 20,0 

 

Përdorimi: Dekubitus, rhagadae mamae 
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38. Rp.: 

 

Acidi salicylici.......................................................3,0 

Camphorae tritae................................................... 5,0 

Hydrargyri praecipitati albi 

Olei Amygdalae  aa ........................................... 10,0 

Lanolini anhydrici................................................ 40,0 

Vaselini albi......................................................... 50,0 

 

Përdorimi: Kundër njollave, për zbardhje të lëkurës. 

 

 

39. Rp.: 
 

Lidocaini........................................................... 1,5 

Ung.  simplicis ad........................................... 30,0 

 

Përdorimi: Anastezik, qetsues i dhembjeve  
dhe kruarjeve. 

 

 

40. Rp.: 

 

Rivanoli..............................................................0,1 

Acidi salicylici 

Resorcini  aa .....................................................0,25 

Antipyrini ......................................................... 1,0 

Talci veneti....................................................... .1,5 

Lanolini  anhydrici..............................................5,0 

Vselinum albi ad............................................... 20,0 

 

Përdorimi: Dermatite seborroike 
 

 

41. Rp.: 
 

Sulfuris praecipitati............................................ 20,0 

Acidi borici sol 3 % .......................................... 60,0 

Lanolini anhydrici  

Vaselini albi   aa     ad .....................................200,0 

 
Përdorimi:  Scabies(zgjebe) 

 

 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 425 

42. Rp.: 

 

Acidi borici......................................................... 2,0 

Glycerini............................................................. 3,0 

Lanolini anhydrici 

Aquae destillatae  aa ....................................... 10,0 

Olei Cacao 

Olei Amygdalari 

Ung. me vitamin AD      aa .............................. 5,0 

 

Përdorimi: Dermatitis eczematoid 

 

 

43. Rp.: 
 

Vitamin C..............................................................3,0 

Ung. me vitamin A+D........................................ 7,0 

Glycerini   ad.................................................... 100,0 

 
Përdroimi: Dermatitis simplex 

 

44. Rp.: 
 

Ung.  AD 

Sulfadiasini    aa ......……………………………3,0 

Lanolini anhydrici 

Aquae destillatae             aa ..…….....................15,0 

 

Përdorimi: Ragade e fistulizuar 

 

45. Rp.: 

 

Hydrogenii peroxydi 10%.....................................5,0 

Lanolini anhydrici.............................................. 20,0 

 

Përdorimi: Chloasma gravidarum 

 

46. Rp.: 

Gyrodali  

Acidi salicylici 

Sulfuris praecipitati   aa    ...................................... 5,0 

Borogal ung   ad................................................... 100,0 

 
Përdorimi: Keratosis palmo-plantoris, pruritus dermatophosis 
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47. Rp.: 

 

Bismuti subnitrastis ...............................................1,0 

Tincturae Benzoe ..................................................2,0 

Zinci oxydi ............................................................8,0 

Vaselini albi ........................................................30,0 

 
Përdorimi: Ekzemat infektive me dhembje 

 

 

 

48. Rp.:   
 

Acidi borici     

Acidi salcylici      aa .............................................1,0  

Chloramphenicoli ..................................................1.5  

Vitamin C ..............................................................4,0  

Esperson mite ......................................................30,0  

Lekobaza           ad ..............................................50,0 

 

Përdorimi: Dermatitet ekzematoide 

 

 

 

49. Rp.: 

Vaselini albi ......................................................400,0 

Lanolini anhydrici .............................................200,0 

Aquae amygdalae ..............................................100,0 

Acidi borici sol 3% ...........................................300,0  

 

Përdorimi:  Adstrigjens, zbutës i lëkurë së brinzuar 

 

 

 

50. Rp.: 

 

Belosalic ung   (II tub)...........................................60,0 

Panthenol  ung   ( I  tub)........................................30,0 

Bivacin ung      (I tub)............................................30,0 

Synopen ung     (I tub)...........................................30,0 

 

Përdorimi : Psoriasis vulgaris, urticaria, d.eczematoidea 
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51. Rp.: 
 

Bethamethasoni dipropionati ........................... 0,175 

Flucionidi ..........................................................0,175  

Gentamycini sulfatis .........................................0,35 

Panthenoli .........................................................0.5  

Acidi salicylici ..................................................5,0  

Excipiens ad .................................................100,0  

 

Përdorimi: Psoriasis(tek nyjet), p.postulosa p.p. 

 

 

52. Rp.: 

 

Amonii sulfogyridali  ...........................................3,0 

Vaselini albi ad ...................................................30,0 

 

Përdorimi: Antiseptik, inflamacionet kronike  

të veshit të jashtëm 
 

 

53. Rp.: 

 

Penicilin cristal  1.000.000 amp ..............................II 

Sulfuris praecipitati................................................3,0 

Pastae Zinci oxydi .................................................4,0 

Vaselini albi     ad ...............................................60,0 

 

Përdorimi:  Antibiotike-tek dermatozat bakteriale,   
pruriginose 

 

54. Rp.: 
 

Pomad bademi .....................................................30,0 

Olei AD ...............................................................10,0 

Talci veneneti ......................................................10,0 

 
Përdorimi:  Antiseptik, antiflogistik, epitelizues 

 

55. Rp.:  
Ornidazoli......................................................... 0,5 

Lekobaza  ad................................................... 50,0 

 

Përdorimi: Acnae rosasea 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 428 

 

 

56. Rp.:   

 
Rivanoli.............................................................. 0,5 

Vaselini albi...................................................... 20,0 

Lanolini anhydrici............................................. 40,0 

Aquae destillatae............................................... 40,0 

 
Përdorimi: Tinea capitis profunda 

 

 

57. Rp.: 

Triamcinoloni acetatis......................................... 0,1 

Lekobaza ad..................................................... 100,0 

 

Përdorimi: Pityriasis alba, pruritik dhe antinflamator 
 

 

58. Rp.: 

 

Flumethasoni........................................................ 0,2 

Acidi salicylici..................................................... 3,0  

Lekobaza   ad................................................... 100,0 

 
Përdorimi: Alopeci areata 

 

 

59. Rp.: 

 
Acidi salicylici.................................................. 1,5 

Olei Ricini..........................................................2,0 

Sulfuris praecipitati    ................................ 4,0-8,0 

Veselini albi ad.............................................. 100,0 

 
Përdorimi: Psoriazë 

 

 

60. Rp.: 

 

Acidi salicylici......................................................3,0 

Veselini albi ad................................................ 100,0 

 
Përdorimi: Kundër zbokthit 
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61. Rp.: 

  

Acidi retinoici  ……………..…..........................0,025 

Ung. emoliens ad …………………................100,00 

 

Përdorimi: Aknet në lëkurë të ndjeshme 
 

 

62. Rp.:  

 

Acidi retinoici  …………………........................0,05 

Ung. emoliens  ad…………………................100,00 

 

Përdorimi: Aknet në lëkurë normale 
 

 

63. Rp.:  

 

Acidi retinoici  ...………………….................... 0,1 

Ung. emoliens  ad …………………...............100,0 

 
Përdorimi: Aknet shum të përhapura 

 

 

64. Rp.: 

 

Acidi borici .........................................................1,50 

Zinci oxydi ..........................................................2,50 

Lanolini anhydrici ...............................................25,0 

Glycerini .............................................................12,0 

Olei jecoris ..........................................................50,0 

 
Përdorimi:  Antiseptik, antiflogjistik, epitelizues 

 

 

65. Rp.: 

 

Acidi salicylici ......................................................2,0 

Olei paraffini.... ...................................................10,0 

Geocorton ung .....................................................20,0 

 

Përdorimi:  Pomadë me antibiotik dhe tharje lekure 
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66. Rp.: 

 
Acidi salicylici ......................................................2,5 

Sulfuris praecipitati................................................2,5 

Ung. Beloderm ....................................................30,0 

Lekobaza ad ..............................................50,0 

 
Përdorimi:  Psoriasis 

 

 

67. Rp.:   
 

Chloramphenicoli                    

Acidi borici         aa ............................................1,5             

Vitamin    C .........................................................2,0          

Aquae destillatae .................................................6,0       

Sinoderm crem ..................................................15,0         

Lekobaza     ad ...................................................30,0   

 
Përdorimi:  D. eczematoidea 

 

 

68. Rp.:   
 

Sulfuris praecipitati............................................20,0            

Sinoderm N crem ..............................................15,0 

Lekobaza ad ....................................................200,0 

 

Përdorimi:  Kundër zhugës, kruarjes(Sy. pruriginosa) 

 

 

69. Rp.:   
 

Acidi   salicilici .. ...............................................2,0 

Chloramphenicoli ...............................................3,0 

Sulfuris praecipitati............................................ 5,0 

Lanolini anhydrici         

Vaselini albi  aa   ad ........................................50,0   

 

Përdorimi:  Rhagadae  p.p. 
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70. Rp.:   
 

Sulfuris praecipitati  

Acidi salicilici 

Acidi ascorbic         aa  ..........................................1,5    

Vitamini A+D .........................................................2,0  

Aquae destillatae.....................................................6,0  

Sinoderm   crem ...................................................  1/2  

Lekobza    ad ........................................................25,0 

 

Përdorimi: Dermatitis eczematoidea hyperceratotica 

 

71. Rp.:   
 

Vitamini C ............................................................1,0 

Vitamini  A+D ......................................................3,0          

Sol. Hydrocortisoni 2.5% .....................................5,0        

Aquae destillatae ..................................................8,0   

Lecobaza        ad ................................................50,0 

 
Përdorimi:  Dermatitis eczematoidea p.p. 

 

72. Rp.:   

 

Sulfuris praecipitati..............................................12,0      

Sinoderm .............................................................15,0                                               

Lekobaza  ad .....................................................240,0 

 
Përdorimi:  Scabies eczematoidea(tek fëmijët) 

 

73. Rp.:   
Acidi salicylici ......................................................3,0                                                

Acidi benzoici .......................................................4,0                                       

Vaselini albi      ad ............................................240,0                                            

 
Përdorimi:  Disceratosis, hyperceratosis p.p. 

 

74. Rp /   
 

Hydrogyrii percipitatum  

Aquae destillatae....................................................5,0  

Lekobaza                     ad ....................................50,0 

 
Përdorimi:  Depigmentues, chloasma gravidarum ephelides 
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75. Rp.:   
 

Lincomycini                                               

Acidi borici     aa    ..............................................1,5 

Acidi salicylici ......................................................2,0 

Vitamin A+D ........................................................8,0 

Aquae destilatae...................................................15,0                                          

Synalar crem........................................................30,0     

Lekobaza   ad ....................................................100,0 

 

Përdorimi:  Psoriasis vulgaris, eczema chronica 

 

76. Rp.:   
 

Acidi borici  ..... ....................................................0,6    

Vitamin A+D ........................................................2,0  

Aquae destillatae....................................................4,0  

Lanolini anhydrici .................................................4,0 

Lekobaza                      ad ...................................20,0    

 

Përdorimi:  Dermatitis atopica 

 

77. Rp.: 
 

Resorcini................................................................0,50 

Gyrodali ................................................................5,0 

Vaselini albi ad .............................................50,0 

 

Përdorimi:  Pruritus, dermatomycosis 

 

 

78. Rp.:   
 

Sulfuris praecipitati .............................................20,0  

Lekobaza                ad .......................................200,0 

 
Përdorimi:  Scabies(zgjebe) 

 

79. Rp.:   
 

Olei Olivae     

Rezorcini            aa   ............................................2,0  

Pastae  zinci oxydi ..............................................10,0    

 

Përdorimi:  Verucae vulgaris, m. contagiosa 
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80. Rp /   
 

Argenti nitratis ......................................................0,2  

Balsami peruviani..................................................2,0  

Vaselini albi  ad ..................................................20,0 

 

Përdorimi: Zbutës i krustave(dregëzave)  

 

 

81. Rp /  
 

Betamethazon       tub ...........................................I  

Sulfuris praecipitati. ..............................................5,0 

Lekobaza               ad ..........................................50,0 

 
Përdorimi:  Pruritis eczematoidea 

 

 

82. Rp /  
 

Cloramphenicoli ....................................................2,0  

Vitamin    A+D .....................................................8,0  

Vitamin  C .............................................................2,0  

Olei Hyperici .........................................................5,0  

Sinoderm (crem) ..................................................30,0  

Panthenol (crem) ..................................................30,0  

Lekobaza     ad ...................................................100,0 

 
Përdorimi:  Ekzema, dermatitis dentritiva 

 

83. Rp.:  
 

Acidi salicylici ......................................................3,0 

Collodi....................................................................1,0 

Lanolini anhydrici    ad .....................................100,0 

 

Përdorimi:  Keartolitik, verrucae vulgaris 

 

84. Rp /  
 

Gyrodali ................................................................5,0  

Hydrocortisoni     2.5% .......................................15,0         

Pastae zinci oxydi      ad ......................................50,0 

 

Përdorimi:  Forunculosis, intertrigo, pruritis 
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85. Rp /  
 

Acidi salicylici ......................................................0,5  

Resorcini ...............................................................1,5  

Olei Olivari ...........................................................2,0  

Pastae zinci oxydi ...............................................10,0 

 
Përdorimi:  Veruca plana, vulgaris 

 

 

86. Rp /  
 

Cephtriaksoni   

Sol. Acidi borici  3%      aa  ... .............................1,5  

Acidi ascorbici ......................................................2,0  

Aquae destillatae....................................................8,0  

Lekobaza                   ad ......................................35,0 

 
Përdorimi:  Infeksionet bakteriale, impetigo contagiosa,  

dermatitis bacterialis 

 

 

87. Rp /  
 

Erithromycini ........................................................2,0  

Esperson (crem) ..................................................15,0  

Aquae destillatae..................................................10,0  

Lekobaza                 ad ........................................50,0 

 
Përdorimi:  Ictus solaris,  

djegiet nga temperaturat e larta. 
 

 

88. Rp /  
 

Zinci oxydi ..........................................................50,0 

Sinoderm   N .......................................................10,0                                                         

Vitamin    A+D ...................................................15,0 

Promethasini .......................................................15,0 

Borogal  K ...........................................................10,0 

 

Përdorimi:  Pruritis symptomatica,  
dermatitis eczematoidea 
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89. Rp /  
 

Mentholi ..............................................................0,25  

Aquae destillatae 

Lekobaza                  ad .......................................50,0 

 
Përdorimi:  Pruritis 

 

90. Rp /  
 

Lincomycini    

Acidi borici   sol       aa   ......................................1,5 

Vitamin    C ...........................................................2,0 

Aquae destillatae..................................................10,0 

Synalar         ( tub )................................................I 

Lekobaza        ad .................................................50,0 

 
Përdorimi:  Dermatitis acuta, dermatitis eczematoidea infl. 

 

91. Rp /  
 

Borogal K  crem tub ..................................................I  

Sinoderm N crem tub ................................................I  

Vitamin      A+D .....................................................10,0 

 
Përdorimi:  Dermatitis eczematoidea 

 

92. Rp /  
 

Gentamycin   amp. ................................................ III 

Acidi borici   ..........................................................1,5 

Vitamin     A+D .....................................................8,0 

Sol.Panthenol .......................................................10,0 

Olei Hyperici .......................................................20,0 

Lekobaza           ad .............................................100,0 

 

Përdorimi:  Infekcionet bakteriale-dermatitis bacterialis 

 

 

93. Rp /  
 

Oestradioli .........................................................0,005  

Ung. Gentamycin...............................................15,0  

Pastae zinci oxydi ...........................................50,0 
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Përdorimi:  Acnae vulgaris dyshidrotica 

94. Rp.:   
 

Kalii carbonatis......................................................1,0 

Antipyrini ..............................................................4,0 

Acidi stearici .......................................................15,0  

Vitamin A+D ......................................................20,0 

Glycerini .............................................................15,0 

Lekobaza 

Aquae destillatae  aa  ad ..................................100,0 

 

Përdorimi:  Mbrojtës-filter nga rrezet e diellit(djegiet) 

 

 

 

95. Rp /  
 

Esperson mite ......................................................30,0    

Lekobaza   ad ......................................................50,0 

 
Përdorimi:  Ictus solaris(goditje dielli) 

 

 

 

96. Rp /  
 

NaCl ....................................................................20,0  

Aquae destillatae 

Lanolini anhydrici      aa ....................................40,0  

Vitamini  A+D ..................................................200,0 

 
Përdorimi:  Dermatitis dentritiva 

 

 

 

97. Rp.:  
Acidi salicylici ......................................................1,0  

Acidi ascorbici ......................................................1,0  

Rifampicini  

Acidi borici             aa ..........................................1,5    

Aquae destillatae....................................................5,0  

Synalar (crem)......................................................15,0    

Lekobaza     ad ....................................................50,0 
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Përdorimi:  Eczema pyodermisata 

 

 

98. Rp.:    
 

Lanolini anhydrici    

Vaselini albi    aa  ...............................................10,0  

Sol. Acidi borici 3%  ...........................................10,0  

Vitamin A+D .......................................................10,0 

Ung.Hydrocyclini.................................................20,0   

 

Përdorimi:  Pyodermia bacterialis 

 

 

99. Rp /  
 

Dexamethasoni ....................................................0,05                                        

Clotrimazoli.........................................................0,5                                                 

Acidi borici (crem) ad .......................................50,0   

 

Përdorimi:  Dermatosis micotica 

 

 

100. Rp /  
 

Ung. Tetracyclini      ..............................................I                                        

Vitamin     A+D ....................................................0,2  

Vitamin        C ......................................................0,2 

Vaselini albi   ad .................................................50,0  

 

Përdorimi:  Pyodermite me regada 

 

 

101. Rp.:   
 

Acidi ascorbici ..................................................1,0                                             

Chloramphenicoli                                                 

Acidi borici            aa    ...................................1,5                                          

Vitamin A+D ....................................................4,0 

Aquae destillatae...............................................6,0                                             

Synalar   (crem  tub) .........................................   I                                                

Lekobaza                  ad ...................................50,0 

 
Përdorimi:  Eczema  acuta, pruritis eczematoidea 
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102. Rp.:   
 

Amikacini  

Acidi salicylici    aa .............................................1,5     

Vitamin A+D ........................................................3,0  

Sol. Acidi borici    3% ..........................................4,0  

Aquae destillatae....................................................5,0  

Lekobaza       ad ..................................................50,0                           

 
Përorimi: Impetigo contagiosa 

 

 

103. Rp.: 

 

Amyli tritici .........................................................10,0 

Aquae destillatae..................................................10,0 

Glycerini ad ...........................................100,0 

 

Përdorimi:  Eczema subacuta 

 

 

104. Rp.: 
 

Acidi salicylici ......................................................3,0 

Acidi benzoici .......................................................6,0 

Excipient emoliens ad ..............................100,0 

 
Përdorimi:  Drmatitis mycotica generalisata,  

ulcus necrotica 

 

 

105. Rp.: 
 

Bismuti subgallatis   

Zinci oxydi aa ..............................................5,0 

Balsami peruviani .................................................1,0 

Lanolini anhydrici ...............................................15,0 

Vaselini albi ad .................................................100,0 

 
Përdorimi:  Eczema subacuta 
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106. Rp.: 

 

Cera albae ..............................................................5,0 

Bismuti subcarbonatis   

Bismuti subnitratis aa ...............................32,0 

Vaselini flavi ad ............................................100,0 

 
Përdorimi:  Plagë fisurale që shërohen me vështërsi 

 

 

107. Rp.: 

 

Hidrogenii peroxydi ..............................................5,0 

Cholesteroli .........................................................10,0 

Vaselini albi ad ...................................................20,0 

 

Përdorimi:  Depigmentues 

 

 

 

108. Rp.: 

 

Resorcini ...............................................................2,0 

Amonii sulfogyrodalis ..........................................2,0 

Lanolini anhydrici   

Vaselini albi aa .............................................10,0 

Excipiens emoliens      ad ..................................100,0 

 

Përdorimi:  Diseborrhoea 
 

 

 

109. Rp.: 

 

Argenti nitratis    

Aquae destillatae    aa  .........................................1,0 

Balsami peruviani 

Lanolini anhydrici   aa  ......................................10,0 

Vaselini  flavi ......................................................78,0 

 

Përdorimi:  Fissurae rhegade mamae 
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110. Rp.:  
 

Acidi salicylici ......................................................2,0 

Zinci oxydi 

Talci veneti     aa  ...............................................24,0 

Vaselini flavi ad............................................100,0 

 
Përdorimi:  Antimycotica, dermato mycosis 

 

 

111. Rp.: 

 

Acidi paraminobenzoici ........................................3,0 

Vaselini  albi   ad ..............................................100,0 

 
Përdorimi:  Seborrhoea solaris 

 

 

112.  Rp.: 

 

Bismuti subnitratis ................................................5,0 

Vaselini albi  ad  ...............................................100,0 

 

Përdorimi:  Lëkurë e likenifikuar, antiseptik, adsigjens 

 

 

113. Rp.: 

 
Resorcini ...............................................................3,0 

Olei Olivae ............................................................4,0 

Patae zinci oxydi ad ............................................30,0 

 

Përdorimi:  Verucae vulgaris, verucae seborrhoica,  

moluscae contagiosa 

 

 

114. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati..............................................30,0 

Cera lanae  

Vaselini albi  

Solutio Acidi borici  3%   aa    ad ................... 200,0 

 

Përdorimi: Scabies(zgjebe) 
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115. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati..............................................10,0 

Paraffini liquidi ...................................................10,0 

Vaselini albi ........................................................80,0 

 

Përdorimi: Scabies(zgjebe) 

 

 

116. Rp.: 
 

Mentholi ................................................................0,2  

Anaesthesini 

Aetherolei Eucalypti  aa  ................................2,0 

Solutio Adrenalini 1%   gutt………….................20 

Ung. Acidi borici 3% ad .......................................60,0 

 

Përdorimi: Vazokonstriktor 

 

 

117. Rp.: 
 

Ephedrini chloridi..................................................0,1  

Mentholi ................................................................0,3  

Anaesthesini...........................................................0,7  

Aetherolei eucalypti ..............................................0,7  

Cera lanae ..............................................................2,0 

Ung. Acidi borici .................................................11,2  

 
Përdorimi: Vazokonstriktor, varice haemorroidalis 

 

 

118. Rp.: 

 

Saloli ................................................................... 10,0 

Olei Amygdalae  

Olei Cacao  aa   ..........................................100,0 

 
Përdorimi: Për rrezitje(për lëkurë të thatë) 
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119. Rp.: 

 

Balsami peruviani..................................................1,0 

Bismuti subgallatis ................................................5,0 

Zinci oxydi ............................................................5,0 

Adeps lanae hydrosus .........................................15,0 

Vaselini albi ........................................................74,0 

 

Përdorimi: Pomad mbrojtëse për fëmijë 

 

120. Rp.: 

 

Zinci oxydi ..........................................................0,75  

Talci veneti...........................................................0,75  

Solutio acidi borici 3% ........................................12,5  

Paraffini liquidi.... ...............................................12,5  

Aquae laurocerasi .............................................. 12,5  

Cera lanae ............................................................30,0 

Vaselini albi ........................................................30,0 

 
Përdorimi: Pomadë mbrojtëse për fëmij 

 

121. Rp.: 

 

Vitamin A+D.......................................................30,0 

Cetacei .................................................................90,0 

Sol.Acidi borici 3%  .........................................110,0 

Butirum  Cacao .................................................120,0 

Aquae Amygdalari ................................ 150,0 

Vaselini albi ......................................................160,0 

Paraffini liquidi .................................................170,0 

Lanolini anhydrici..............................................190,0 

Përdorimi: Krem yndyrore(mbrojtëse) ; antisolaria infantilis 

 

122. Rp.: 
 

Acidi borici............................................................4,0 

Vitamin A+D ........................................................5,0 

Aquae purificatae  

Aquae Laurocerasi     

(ose Amygdalari) aa  .........................................24,0 

Lanolini anhydrici  

Vaselini albi      aa  ...........................................48,0 

 

Përdorimi: Krem (neutrale)  për mirëmbajtje të lëkurës 
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123.Rp.: 

 

Ammonii carbonatis ..............................................1,0 

Antipyrini...............................................................4,0 

Cetacei ...................................................................4,0 

Vitamin A+D ........................................................5,0 

Stearini ................................................................15,0 

Glycerini .............................................................15,0 

Aquae purificatae ................................................70,0 

 

Përdorimi: Krem e thatë antipirini 

(kundër skuqjeve dhe njollave të diellit) antisolaria 
 

 

124. Rp.: 
 

Camphorae ............................................................5,0 

Bismuti subnitratis ................................................4,0 

Cetacei .................................................................20,0 

Paraffini solidi .....................................................60,0 

Cera albae ............................................................80,0 

Olei paraffini ad ................................................200,0 

 

Përdorimi: Kundër njollave-antipigmentosa 

 

125. Rp.: 

 

Acidi salicylici…………………………….....….1,0 

Sulfuris praecipitati…………………...………...2,5 

Aquae destillatae  

Belobaza    aa      ad………………….....….....50,0 

 

Përdorimi:  Acne vulgaris, dermatitis seborrhoica 

 

 

126. Rp.: 
 

Acidi salicylici 

Resorcini   aa ………………………………….1,0 

Sulfuris praecipitati………………………..........2,5 

Talci veneti …..………………………………....2,0 

Glycerini…………………………………….....10,0 

Belobaza    ad……………………………....…..50,0 

 

Përdorimi: Acne vulgaris, dermatitis seborrhoica 
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127. Rp.: 

 

Zinci oxydi 

Talci veneti     aa ...….…………………….......15,0 

Glycerini………………………………....…..….5,0 

Belobaza………………………………….…....15,0 

Aquae destillatae   aa    ad……..….................100,0 

 

Përdorimi: Dermatite e kontaktit të lokalizuara 
(për rreth hundës dhe gojës) 
 
 
128. Rp.: 
 
Acidi salicylici……………………………….....2,5 
Olei  Ricini………………………………….....18,0 
Belobaza    ad……………………………..…...50,0 
 
Përdorimi: Dermatitis(alergica, eczematoides, hypostasica),  
neurodermitis, prurigo 
 
 
129. Rp.: 
 
Pasta zinci 
Beloderm crème 
Belobaza    ad………………………….…….....50,0 
 
Përdorimi: Dermatitis(alergica, eczematoides, hypostatsica),  
neurodermitis, prurigo 
 
 
130. Rp.: 
 
Zinci oxydi………………………………….........5,0 
Acidi borici…………………………………........5,0 
Olei Amygdalari………..………………..............8,0 
Beloderm crème………………………...............30,0 
Belobaza    ad…………………………....….....100,0 
 
Përdorimi: Dermatitis(alergica, eczematoides, hypostasica),  
neurodermitis, prurigo 
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131. Rp.: 
 
Acidi salicilyci………………….………........….3,0 
Acidi benzoici………………………………......6,0 
Belosalic lotio…………………………..…......15,0 
Belobaza    ad…………………………….......100,0 
 
Përdorimi: Dermatomycosae 
 
 
132. Rp.: 
 
Anaesthesini……………………………..............5,0 
Aquae destillatae  
Belobaza   aa   ad……………………...............50,0 
 
Përdorimi: Pruritus 
 

 

133. Rp.: 

 

Acidi salicylici………………………………......5,0 

Olei Ricini………..………………………….....35,0 

Olei  Olivae…….…………………….…..….....10,0 

Belobaza    ad………………………….....…...100,0 

 
Përdorimi:  Psoriasis vulgaris 

 

 

134. Rp.: 

 

Acidi salicylici………………………………......5,0 

Belosalic lotio……………………….…..…......15,0 

Belobaza    ad………………………….....….....50,0 

 

Përdorimi:  Psoriasis vulgaris 

 

 

135. Rp.: 
 

Rivanoli…….………………………….……......0,25 

Pasta zinci mollis 

Belobaza     aa .………………………….....…50,0 

 

Përdorimi: Pyodermiae 
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136. Rp.: 

 

Argenti nitratis………..………….....….……......0,5 

Balsami peruviani…………………....……….....5,0 

Belobaza      ad……………………....……......100,0 

 

Përdorimi:  Ulcus cruris, epitelizues 
 

 

137. Rp.: 

 

Procaini chloridi…………………………...…....5,0 

Aquae destillatae .……………...……………....10,0 

Belobaza    ad………………………………....100,0 

 
Përdorimi: Anastezik lokal 

 

 

138. Rp.: 

 

Zinci oxydi 

Talci veneti     aa ..……………….......................5,0 

Vaselini albi  ad………………..........................10,0 

 

Përdorim: Thith sekretin dhe përthan lëkurën e lëngzuar 

 

 

139. Rp.: 

 

Hydrogeni hyperoxydati  12-20%........................5,0 

Lanolini anhydrosum……………………….....10,0 

Vaselini albi…………………………………...15,0 

 

Përdorimi: Depigmentues, ephelides 

 

140. Rp.: 
 

Hg. pp. albi………………………………….......2,0 

Bismiti subnitratis…………………………..…..3,0 

Lanolini anhydrosum 

(ung. Glycerini) 

Vaselini albi 

(ung. Simplicis)   aa    ad………………….....20,0 

 

Përdorimi: Depigmentues, chloasma 
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141. Rp.: 

 

Mentholi…………………………………….…...1,0 

Acidi salicylici………………………………......2,0 

Lanolini anhydrosum……………………..…....10,0 

Vaselini flavi  ad….…………………….…...... 50,0 

 
Përdorimi: Antipruriginosum 

 

 

142. Rp.: 

 

Anaesthesini………………………………….....4,0 

Lekobaza   ad…………………………..……....20,0 

 
Përdorimi: Antipruriginosum 

 

 

143. Rp.: 

 

Gyrodali 

Acidi salycilici 

Sulfuris praecipitati       aa ………………..........5,0 

Aquae destillatae  

Lanolini anhydrosum 

Vaselini  albi      aa    ad….…………………100,0 

 
Përdorimi: Psoriasis 

 

 

144. Rp.: 

 

Acidi paraaminobenzoici…………………….....1,0 

Vaselini flavi  ad……………………………....30,0 

 
Përdorimi: Antisolar 

 

145. Rp.: 

 

Sulfuris praecipitati …………………........10-15,0 

Acidi borici 3% 

Lanolini anhydrosum 

Vaselini flavi   aa    ad….……………….....100,0 

 
Përdorimi : Scabies  
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146. Rp.: 
 

Balsami peruviani…………………………..…40,0 

Bismuti subgalici……………………………...20,0 

Lanolini anhydrosum……………………….....40,0 

Vaselini flavi  ad….……………..…………...200,0 

Përdorimi: Scabies(te fëmijët) 
 

147. Rp.: 
 

Sulfuris praecipitati  

Aquae destillatae      aa …………………....10-15,0 

Lekobaza   ad………………………………....100,0 
 

Përdorimi: Scabies 
 

148. Rp.: 
 

Acidi salicylici…………………………..............3,0 

Acidi bezoici ………….………………...............5,0 

Ung. Simplicis   ad……………........................100,0 
 

Përdorimi:  Dermatomycosis 
 

149. Rp.: 
 

Resorcini ……………………….......................…3,0 

Oleum olivae…………………..........................…4,0 

Pastae zinci  ad……………….............................30,0 

Përdorimi:  Verrucae planae juvenilis 
 

150. Rp.: 
 

Acidi salicylici………………...........................…1,0 

Sulfuris praecipitati ……………...........................2,0 

Pastae zinci ad…………..……............................30,0 

 

Përdorimi: Dermatitis dysseborrhoica 
 

151. Rp.: 
 

Acidi salicylici………………………...................1,0 

Resorcini……………………………....................0,5 

Gyrodali…………………………….....................1,5 

Borogali 

Pastae zinci    aa   ad……………..…............….30,0 
 

Përdorimi: Dermatitis dysseborrhoic 
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Përbërja e formave farmaceutike të gatshme dhe ekscipentët të cilat 
bëjnë pjesë  në formulimet (vetformulimet) magjistrale  

Emërtimi i fabrikuar ose 

popullorë 

Pake. Përbërbëhet ose ndodhet me këta 

emra 

Adeps solidus  Witepsol H 15 

Adeps  lanae   Lanolin 

Alkool  Spiritus, alcochol, aethanoli 

Adevit ung. 100 g Vazalin + lanolin + acid 

borik+vitamin A+D (30+30+30+10) 

Borogal ung. 25 g Acid borik 100g/ 3g 

Borogal K crem. 100ml Acid borik+ekstarkt 

kamomile(1,5g+1,8) 

Belosalik losion 50ml Betametazon+ Acid salicilik 

(0,5 mg+20mg/1g los.) 

Belosalik crem. 30g Betametazon+Acid salicilik(20 mg 

(0,5 mg+30mg/1g los.) 

Bivacin ung. 3,5 g Neomicin+Bacitracin 

(3500 NjI+250 NjI/ 1g) 

Beloderm ung. 15 g Betametazon(0,5 mg/1g) 

Cera alba  Dyll i bardh 

Cera lanae  Lanolin 

Esperson mite 30 g Dezoksi metazon  (0,5 mg/1g) 

Esperson 30 g Dezoksi metazon  (2,5 mg/1g) 

Galsana, Lekobaza, 

Belobaza, 

 Baz emoliente 

Gentamycin amp. 2 ml 80 mg/2 ml 

Gentamycin ung. 15 g 1mg/1g 

Geocorton ung. 5 g Oksitetraciklin+kortizolonacetat 

(30 mg+10 mg/1 g) 

Geomycin cap. 1 cap Oksitetraciklin 250 mg 

Gyrodali  Amonii sulfogyridali 

Gentiama violet  Methylrosanilium chloride 

Glycerini  Glicerin 

Kaltrina metalike  Methylen blue, sodium triphenyl-p-

rosanilinetrisulfate 

Olei olivae  Vaj ulliri 

Olei hiperici  Vaj kantarioni 

Olei Amygdalari  Vaj bajame 

Olei cacao  Vaj kakao 

Pomad bademi  Vaj bajamesh, lanolin, vaselin, acid 

borik 

Pastae zinci oxydi  Oksid zinku, talk, Vaselin 

Panthenol sol. 100ml Dekspantenol /kalcium pantotenat 
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 (50mg/1ml) 

Rivanoli  Aethacridinum laticum 

Synoderm crem. 15 g Fluocinolonacetonid (0,25 mg/1g) 

Synoderm N cerm. 15 g Neomicin 

sulfat+Fluocinolonacetonid  

(3300 NjI+0,25mg/1g) 

Synalar crem. 15 g Fluocinolonacetonid (0,25 mg/1g) 

Synopen ung. 20 g Kloropiramin(1g/100g) 

Tetracyclini       ung. 5 g Tetraciklin(1g/100g) 

Uji si tretes 

 

 

 

Aquaee destillataee, Aquae 

destillatae, Aquae purificatae 

Urotropina  Methenaminum 

Vitamini A  amp. 2 ml Retinol (50000NjI/ml) 

Vitamini B1 amp. 2 ml Tiamin(100 mg/2ml) 

Vitamini B6 amp. 2 ml Piridoksin(50 mg/2 ml) 

Vitamini C amp. 5 ml Acid askorbik(50 mg/2 ml) 

Vitamini A+D   solu. 10 ml Retinol+Ergokalciferol 

(22,522 NjI+5000 NjI/1ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 451 
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1. LËNDËT FARMAKOTERAPEUTIKE  QË PËRDOREN NË 

PËRGATITJEN DHE PRODHIMIN E PREPARATEVE 

FARMACEUTIKE 

 

 

Lëndët mjekuese që përdoren për përgatitjen e preparateve mjekuese janë 

bartëse të veprimit të barit të gatshëm. Ato duhet të plotësojnë kriteret optimale 

për përgatitjen dhe përdorimin e një bari. Egzistojnë një numër i madh i lëndëve 

mjekuese të cilat janë të ndara në bazë të efektit të tyre terapeutik, si: 

antibiotikët, kortikosteroidet etj. Ato përgatiten në forma faramceutike të 

ndryshme, si: pluhura, pomada, tableta etj., të shoqëruara me lëndë ndimëse ose 

të vetmuara.  

 

Ndër kriteret fillestare që duhet t’i plotësojnë janë: 

 pastërtia kimike, 

 jotoksiciteti, 

 krijimi i preparateve stabile, 

 joinkopatibiliteti etj. 
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2.  LËNDËT NDIHMËSE QË PËRDOREN NË PËRGATITJEN DHE 

PRODHIMIN E PREPARATEVE FARMACEUTIKE 

 

Lëndët ndihmëse të cilat përdoren në përgatitjen e preparateve farmaceutike 

duhet të plotësojnë disa kritere, si: 

 nuk duhet të jenë toksike, 

 nuk duhet të jenë inkopatibile si me lëndën mjekuese, ashtu edhe me 

ambalazhën kontaktuese, 

 duhet të japin preparate stabile, 

 duhet të jenë të qëndrueshme në nxehtësi etj. 

 

Në bazë të qëllimit të përdorimit ndahen në: 

 

Lëndët për thartim-aciditet: 

Acidum aceticum 

Acidum aceticum glaciale 

Acidum citricum 

Acidum fumaricum 

Acidum hidrochloricum 

Acidum maleicum 

Acidum nitricum 

Acidum phosphoricum 

Acidum sulfuricum 

Acidum tarataricum 

 

Propolentët për aerosole: 

Butan 

Dichlorodifluoromethan 

Dichlorotetrafluoroethan 

Isobutan 

Propan 

Trichloromonofluoromethan 
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Shtytësit e ajrit: 

1. Carbonie dioxidum 

2. Nitrogenium 

 

Lëndët për alkalizim: 

1. Ammoniae solutio concentrata 

2. Ammonii carbonas 

3. Diethanolaminum 

4. Kalii hydroxydum 

5. Natrii bicarbonas 

6. Natrii boras 

7. Natrii carbonas 

8. Natrii hydroxydum 

9. Trolaminum 

 

Lëndët antipenetike: 

1. Dimethiconum 

2. Simethiconum 

 

Lëndët antimikrobe: 

1. Acidum benzoicum 

2. Acidum benzylicum 

3. Acidum dehydroaceticum 

4. Acidum sorbicum 

5. Alcohol benzylicus 

6. Bezalkonii chloridum 

7. Benzethonii chloridum 

8. Butylis parahydroxybenzoas 

9. Cetylpyridinii chloridum 

10. Chlorbutanolum 

11. Chlorocresolum 

12. Cresolum 

13. Kalii sorbas 

14. Ethylis parahydroxybenzoas 

15. Methylis parahydroxybenzoas 

16. Natrii benzoas 

17. Natrii dehydroacetas 

18. Natrii propionas 
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19. Phenolum 

20. Propylis parahydroxybenzoas 

21. Propylis parahydroxybenzoas-Natrii 

22. Thiomersal 

23. Thymolum 

 

Antiokasidansët: 

1. Acidum ascorbicum 

2. Acidum hypophosphoricum 

3. Ascorbylis palmitas 

4. Butylhydorxyanisolum 

5. Butilhydroxytoluenum 

6. Monothioglycerolum 

7. Natrii formaldehydi sulfoxylas 

8. Natrii metabisulfis 

9. Natrii thiosulfas 

10. Propylis gallas 

11. Sulfuris dioxydum 

12. Tocopherolum 

 

Buferët: 

1. Acidum aceticum 

2. Acidum boricum 

3. Acidum citricum 

4. Acidum lacticum 

5. Acidum phosphoricum 

6. Ammonii carbonas 

7. Ammonii phosphas 

8. Kalii citras 

9. Kalii methaphosphas 

10. Kalii phosphas 

11. Natrii phosphas 

12. Natrii citras 

13. Natri lactas 

14. Natrii phosphoricum-dibasicum 

15. Natrii phosphoricum-monobasicum 

 

Lëndët xhelatinore: 

1. Ethylendiaminotetraacetas 

2. Natrii ethylendiaminotetraacetas 
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Lëndët për mbështjellje: 

1. Carboxymethylcellulosum natricum, 

2. Cellulosi acetas, 

3. Cellulosi acetas phtalas, 

4. Ethylcellulosum, 

5. Gelatina, 

6. Hydroxypropylcellulosum, 

7. Hydroxypropyl methylcellulosum, 

8. Hydroxypropyl methylcellulosi phtalas, 

9. Methylcellulosum, 

10. Ployethylen glucolum, 

11. Polyvinyli acetas phtalas, 

12. Sacharosum, 

13. Lacca(Shellac), 

14. Titanii dioxydum, 

15. Cera carnauba, 

16. Zein. 

 

Ngjyrat: 

1. Caramel, 

2. Ferri oxydum. 

 

Lëndët për kompleksim: 

1. Ethylendiaminotetraacetas, 

2. Natrii ethylendiaminotetraacetas, 

3. Oxyquinolini sulfas. 

 

Lëndët për largimin e lagështisë, desikantët: 

1. Clacii chloridum, 

2. Calcii sulfas, 

3. Silica; Silicii dioxydum. 

 

 

Emulgatorët dhe/ose Solubilizatorët: 

1. Acaciae gummi, 

2. Acidum oleicum, 

3. Acidum stearicum, 

4. Cera emulsificans, 

5. Cholesterolum, 

6. Glyceroli monostearas, 

7. Lanae alcohols, 
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8. Lecitin, 

9. Monoethanolaminum, 

10. Natrii laurilsulfas, 

11. Natrii stearas, 

12. Alcohol oleylicus(stabilizator), 

13. Poloxamer, 

14. Polyoxyethylen 50 stearas, 

15. Polyoxyl 35 ricini oleum, 

16. Polyoxyl 40 hydrogenatum ricini oleum, 

17. Polyoxyl 10 oleyl ether, 

18. Polyoxyl 20 cetostearyl ether, 

19. Polyoxyl 40 stearas, 

20. Polisorbatum 20, 

21. Polisorbatum 20, 

22. Polisorbatum 40, 

23. Polisorbatum 60, 

24. Polisorbatum 80, 

25. Propylenglicoli diacetatum, 

26. Propylenglicoli monostearatum, 

27. Sorbitani monolauras, 

28. Sorbitani monooleas, 

29. Sorbitani monopalmitas, 

30. Sorbitani monostearas, 

31. Trolaminum. 

Mjetet për filtrim: 

1. Cellulosi pulvis, 

2. Dheu i siliciumit i pastruar. 

 

Aromat dhe parfimet: 

1. Anetholum, 

2. Benzaldehydum, 

3. Balsamum tolutanum, 

4. Ethyl vanilinum, 

5. Aurantii floris oleum, 

6. Menthae piperitae oleum, 

7. Mentholum, 

8. Methylis salycilas, 

9. Natrii glutamines, 

10. Rosae oleum, 

11. Thymolum, 

12. Vanillinum. 

 

Lizgaqët ose lëndët kundër fortësimit (ngurtësimit) të fundërrinës: 

1. Calcii silicas, 

2. Magnesii silicas, 
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3. Silica  colloidalis, 

4. Talcum. 

Humektansët: 

1. Glycerolum, 

2. Hexylen glucolum, 

3. Propylen glycolum, 

4. Sorbitolum. 

 

Bazat për yndyra: 

1. Adeps lanae, 

2. Lanolinum anhydricum, 

3. Polyethylen glicolum, 

4. Vaselinum album, 

5. Vaselinum flavum. 

 

Plastifikuesit: 

1. Diethylis phtalas, 

2. Glycerolum, 

3. Mono dhe di monogliceridet e acetiluara, 

4. Polyethilen glicolum, 

5. Propylen glicolum, 

6. Ricini oleum, 

7. Triacetinum, 

8. Triethylis citras. 

 

Membranat polimere: 

1. Cellulosi acetas 

Tretësit: 

1. Acetonum, 

2. Alcoholi isopropylicus, 

3. Amylen hydrat, 

4. Arachidis oleum, 

5. Aqua pro iniectione, 

6. Aqua pro iniectiones, sterilisata, 

7. Aqua irigatione, sterilisata, 

8. Aqua purificata, 

9. Benzylis benzoas, 

10. Butanolum, 

11. Carbonie tetrachloridum, 

12. Chloroformium, 

13. Ethanolum, 

14. Ethylis acetas, 

15. Glycerolum, 
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16. Gossypii oleum, 

17. Hexylen glycolum, 

18. Macrogolum, 

19. Maydis oleum, 

20. Methanolum, 

21. Methyleni chloridum, 

22. Methyl isobutyl keton, 

23. Paraffinum liquidum, 

24. Polyethilen carbonas, 

25. Propylenglycolum, 

26. Sesami oleum. 

Adsorbensët: 

1. Cellulosi pulvis, 

2. Carbomedicinalis, 

3. Dheu i siliciumit, i pastruar. 

 

Adsorbensët  e dioksidit të karbonit: 

1. Barii hydroxydum, 

2. Natrii hydroxydum. 

 

Forcuesit: 

1. Adeps solidus, 

2. Alcohol cetylicus, 

3. Alcohol stearylicus, 

4. Alcohol cethylicus et stearylicus, 

5. Cera alba, 

6. Cera emulsificans, 

7. Cera flava, 

8. Ekscipentët e polietilenit, 

9. Paraffinum solidum, 

10. Ricini oleum hydrogenatum. 

 

Bazat-ekscipentët për supozitorie: 

1. Adeps solidus, 

2. Cacao oleum, 

3. Macrogolum. 

 

Lëndët për trashje dhe suspendim: 

1. Acaciae gummi, 

2. Acidum alginicum, 

3. Agar, 

4. Aluminii monostearas, 

5. Bentonitum, 
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6. Carbomer  935 P, 

7. Carboxymethylcellulosum natricum, 

8. Carboxymethylcellulosum calcii, 

9. Carrageen, 

10. Cellulosum microcristallinum, 

11. Dextrosum, 

12. Gelatina, 

13. Guar gummi, 

14. Mthylcellulosum, 

15. Natrii alginas, 

16. Pectinum, 

17. Polyexyethylenum, 

18. Polyvinylolum, 

19. Povidonum, 

20. Silica, 

21. Tragacantha, 

22. Aluminii magnesii silicas(Veegum), 

23. Xanthan gummi. 

 

Lëndët për ëmbëlsim: 

1. Aspartamum, 

2. Dextrinum, 

3. Dextrosum, 

4. Fructosum, 

5. Mannitolum, 

6. Saccharinum, 

7. Saccharinum natricum, 

8. Saccharinum calcicum, 

9. Saccharosum, 

10. Sirupus simplex, 

11. Sorbitolum. 

 

Lëndët lidhëse për tabletim: 

1. Acaciae gummi, 

2. Acidum alginicum, 

3. Carboxymethylcellulosum natricum, 

4. Cellulosum microcristallinum, 

5. Dextrinum, 

6. Ethylcellulosum, 

7. Gelatina, 

8. Glucosum, 

9. Guar gummi, 

10. Hydroxypropyl methylcellulosum, 

11. Poliethylen oxydum, 

12. Povidonum, 

13. Amylum pregelificatum. 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 461 

 

 

Lëndët plotësuese (mbushëse, dilutuese): 

1. Amylum, 

2. Calcii carbonas, 

3. Calcii phosphas dibasicum, 

4. Calcii phosphas tribasicum, 

5. Calcii sulfas, 

6. Cellulosum microcristallinum, 

7. Cellulosi pulvis, 

8. Dextrinum, 

9. Fructosum, 

10. Kaolinum, 

11. Lactosum, 

12. Mannitolum, 

13. Amylum pregelificatum, 

14. Sacharosum, 

15. Sheqerna, 

16. Sorbitolum. 

 

 

Lëndët për zbërthim te tabletat: 

1. Acidum alginicum, 

2. Amylum, 

3. Cellulosum microcristalinum, 

4. Amylum pregelificatum. 

 

 

Lëndët lyrësuese te tabletat dhe kapsulat: 

1. Acidum stearicum, 

2. Calcii stearas, 

3. Hydroxyethylcellulosum, 

4. Hydroxypropylcellulosum, 

5. Macrogolum, 

6. Magnesii stearas, 

7. Natrii laurilsulfas, 

8. Natrii stearyl fumaras, 

9. Paraffinum liquidum, 

10. Talcum, 

11. Zinci stearas. 

 

Lëndët për izotonizim: 

1. Dextrosum, 

2. Glycerolum, 
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3. Kalii chloridum, 

4. Mannitolum, 

5. Natrii chloridum. 

Vehikulumët: 

 

a. Vehikulumët aromatikë ose ëmbëlsues: 

1. Eleksirët aromatikë, 

2. Shurupet. 

 

 

b. Vehikulumët hidrofob: 

1. Amygdalae oleum, 

2. Arachidis oleum, 

3. Ethyl oleum, 

4. Isopropylis myristas, 

5. Isopropylis palmitas, 

6. Maydis oleum, 

7. Alcohol myristilicus, 

8. Olivae oleum, 

9. Paraffinum liquidum, 

10. Sesami oleum, 

11. Soyae oleum, 

12. Squalana. 

 

 

c.Bartësit e fortë nga sfera e sheqernave 

 

d.Vehikulumet sterile: 

1. Aqua pro iniectione, 

2. Natrii chloridi solutio isotonica. 

 

 

Lëndët për njomje-lagie ose solubilizatorët: 

1. Benzalkonii chloridum, 

2. Benzethonii chloridum, 

3. Cetylpyridinii chloridum, 

4. Natrii docusas, 

5. Natrii laurilsulfas, 

6. Nonoxynol 19, 

7. Nonoxynol 10, 

8. Octoxynol 9, 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 463 

9. Poloxamer, 

10. Polyoxyl 35 Ricini oleum, 

11. Polyoxyl 40 hydrogenatum ricini, 

12. Polyoxyl 50 stearas, 

13. Polyoxyl 10 oleyl ether, 

14. Polyoxyl 20 cetostearyl ether, 

15. Polyoxyl 40 stearas, 

16. Polisorbatum 20, 

17. Polisorbatum 40, 

18. Polisorbatum 60, 

19. Polisorbatum 80, 

20. Sorbitani monolauras, 

21. Sorbitani monooleas, 

22. Sorbitani monopalmitas, 

23. Sorbitani monostearas, 

24. Toloyxapol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L58, 19 
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VIII. PAPAJTUESHMËRITË 
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PAPAJTUESHMËRITË TË CILAT MË SË SHPESHTI HASEN NË 

PRAKTIKËN RECEPTUALE 

 

1. Acidum ascorbicum me: 

 reaksionet alkale,  

 lëndët oksidative,  

 kripërat e metaleve të rënda - shkatërrohet.  

 ajrin - tretësira është jostabile, shpejt oksidohet.  

            Prezenca e sheqerit e zvogëlon oksidimin. 

 

2. Acidum citricum me:  

 coff. Natr. benzoic.,  

 coff. Natr. Salicylic,  

 Natr. benzoic.,  

 Natr. Salicylic.,  

 tartarat kaliumin e tretshëm,  

 eufilinin,  dhe  

 tiogenolin - krijon fundërrinë. 

 oksidansët dhe  

 tretësirat e zbutura të acidit të limonit. 

 

3.  Acidum lacticum me: 

 lëndët  oksidative - copëton; 

 tigenol dhe proteina - fundërron. 

 

 

3. Acidum salicylicum me: 

 kripërat e kininës dhe xhelatinës,  

 albarginën, 

 kolargolin, 

 kolevalin, 

 hegenonin  dhe 

 rivanolin - fundërron; 

 rezorcinin 

 mentolin dhe  

 naftolin - jep masë të lagësht; 

 kriprat e hekurit - jep bashkëdyzime me ngjyrë; 
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 oksidin e zinkut në prezencë të ujit - jep bashkëdyzim të fortë-

salicilat zinku; 

 kremrat e thata (në të cilat si bazë kanë sapunin) - është 

inkompatibile. 

 

      5.   Acidum tanicum me: 

 acedikin,  

 alkaloid, 

 amidopirin,  

 antipirin,  

 dikodid,  

 dilaudid,  

 dionin,  

 eufilin,  

 glikozide,  

 gomat,  

 heksametilentartarin,  

 jod,  

 kardizol,  

 kripërat e kafeinës,  

 kripërat e metaleve të rënda,  

 pantokain,  

 pantopon,  

 pepsinë,  

 perkain,  

 proteinat,  

 rivanol,  

 tripaflavin, 

 tutokain, 

 xhelatin dhe me tretësirat të cilat përmbajnë jargë dhe amidon - jep 

fundërrinë; 

 me substancat alkale- jep tretësira të turbullt; 

 kripërat e hekurit - jep ngjyrë të kaltër të mbylltë ose të gjelbër 

të mbylltë; 

 tretësirat e taninës në ajër dhe nën ndikimin e dritës - errësohen; 

 oksidansët e fortë (i trituruar)-permanganat kaliumi, bikromat 

kaliumi, klorat kaliumi e të ngjashëm - jep reaksione eksploduese; 

 tanin dhe prezencë jodi - tretësira e jodit e humb ngjyrën. 
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        5. Acidum tartaricum me: 

 kripërat e kalciumit - jep fundërrinë; 

 kripërat e amoniumit dhe  kaliumit - krijon bitartarate vështirë të 

tretshme. 

 

        6. Acidum sulfuricum concentratum me: 

 ujin (kur përzihen duhet që  thartirën ta qesim në ujë e jo ujin 

në thartirë). 

 

        7. Acriflavinum me: 

 sublimat dhe nitrat argjenti - jep fundërrinë; 

 dritën - e dekompozon tretësirën e acriflavinës. 

 

        8. Aether me: 

 oksigjenin, oksidansët, sidomos në prezencë të lagështisë dhe ujit –

shkatërrohet; 

 proteina - krijon fundërrinë. 

 

        9. Aethylium p-amidobenzoicum me: 

 alkalie - hidrolizon; 

 metol,  

 fenol,  

 kamfor,  

 rezorcin- nëse triturohet jep masë të lagësht (përlëngësohet). 

 

      10. Amidupyrinum me: 

 tanin,  

 jod,  

 kripërat e metaleve të rënda - jep fundërrinë; 

 gomë arabike(sidomos në mjedis acid) - tretësira  ngjyroset; 

 jod,  

 klorur hekuri,  

 nitrat argjendi - tretësira ngjyroset ngjyrë vjollce; 

 pepsinë – ngjyroset ( kuqe); 

 acidi acetil salicilik, kloralhidrat, salol, fenol, timol, rezorcin, 

acidet-e limonit, salicilik, të verës - jep masë të lagshtë.  
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      11. Amonium hydroxydatum solutio me: 

 alkaloide,  

 tanin,  

 tanate,  

 metale të rënda - jep fundërrinë. 

 

      12. Antipyrinum me: 

 jod,  

 tanin - jep fundërrinë; 

 acetanilid, 

 beta-naftol, 

 acid acetilsalicilik, 

 kamfor, 

 heksametilentetramin,  

 salicilat natriumi, 

 salol, 

 guajakol, 

 mentol, 

 rezorcin, 

 fenol, 

 timol - jep mas të lagësht; 

 kripërat e hekurit - ngjyroset me ngjyrë të kuqe; 

 gomën arabike - ngjyroset me ngjyrë hiri; 

 NaNO2 ose nitritet tjera, në tretësira acidike - ngjyroset me ngjyrë 

të gjelbër; 

 Kalomelin - kalon në sublimat dhe zhivë; 

 ujin e bajameve - shkatërrohet; 

 sulfatin e kininës - ja rrit tretshmërinë. 

 

 

      13. Antrakinoni me: 

 lëndët alkale - ngjyroset me ngjyrë të kuqe. 

 

 

      14. Aqua amygdalarum amararum me: 

 kripërat e argjendit - krijon fundërrinë. 
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      15. Aqua calcis me: 

 alkaloide, 

 borate, 

 karbonate, 

 citrate, 

 fosfate, 

 sulfate, 

 tartarate,  

 metale,  

 kripërat e merkurit etj., - jep fundërrinë. 

 

16. Aqua carbolisata me: 

 kripërat e hekurit - ngjyroset; 

 oksidansë - shkatërrohet. 

 

17. Aqua chlorophormii me: 

 kokainë - dalin pikat e kloroformit (mund të parandalohen nëse 

tretësirës i jepet 5 % alkool ose 1 % acid limoni). 

 

18. Argentum colloidale me: 

 acide minerale, 

 tanin, 

 tretësirat e përqendruara të NaCl, 

 kripërat e metaleve të rënda, 

 acidi salicilik, 

 nitrat  argjendi, 

 formaldehid, 

 pantokain, 

 rivanol, 

 tripaflavin, 

 jod dhe 

 jodur kaliumi - krijon fundërrinë. 

 

19. Argentum nitricum me: 

 kripërat e hekurit, arsenit, hipofosfitit, tartaratit 

 vaj eterik, 

 sheqer, 

 dritën dhe shumë lëndë organike - reduktohet në argjend metali; 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 471 

 kloride, 

 bromide, 

 jodide, 

 boraks, 

 hidrokside, 

 karbonate, 

 fosfate, 

 sulfate, 

 salicilate, 

 acetate,  

 tanin, në mjedis neutral ose alkalik, 

 shumë alkaloide, 

 glikozide, 

 iktiol, 

 novokain, 

 pantokain, 

 perkain, 

 rivanol, 

 tigenol, 

 tripaflavin, 

 tumenol-amonium, 

 tutokainë etj., - fundërron; 

 me tretësirën acidike - të patretshme janë vetëm kloridet, bromidet 

dhe jodidet e argjendtit. 

 

 

20. Balsamum peruvianum me: 

 uji - është plotësisht i patretshëm; 

 alkool, 

 vaj parafine, 

 vaj vegjetabil, 

 vazelinë dhe 

 tinkturat - përzihet pjesërisht.  

Kur përshkruhet të përzihet me yndyra, së pari duhet të shpërndahet 

në vajin e ricinit (sa gjysma e sasisë së përshkruar të balsamit), pastaj 

të përzihet me yndyrën. 
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21. Benzonaphtolum me: 

 lëndët alkale në temperaturë të lartë - shkatërrohet; 

 kamfor, 

 salol, 

 timol, 

 antipirin dhe 

 kloralhidrat - krijon masë të  lagshtë.  

 

22. Benzylium benzoicum me: 

 glicerinë dhe 

 uji - është i patretshëm. 

Përzihet me alkool, kloroform dhe etër. Nën ndikimin e temperaturës 

dhe alkaleve, shkallë-shkallë shkatërrohet. 

 

23. Bismutum subgallacum me: 

 acide minerale - shkatërrohet; 

 lëndë alkale - ngjyroset. 

 

24. Bismutum subnitricum me: 

 lëndë reduktuese - ngjyroset; 

 acide - shkatërrohet; 

 tanin - ngjyroset errët. 

 

25. Calcium bromatum me: 

 borate, 

 tartarate, 

 citrate, 

 karbonate, 

 fosfate, 

 oksalate, 

 sulfate, 

 kripërat e argjendtit, plumbit dhe hekurit dyvalent, 

 etilmorfin, 

 kodein, 

 morfin, 

 papaverin dhe  

 kinin - krijon fundërrinë. 
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26. Calcium gluconicum me: 

 oksidansët - shkatërrohet; 

 me alkoolin - në tretësira ujore ndahet; 

 borate, 

 tartarate, 

 citrate, 

 karbonate, 

 fosfate, 

 oksalate, 

 sulfate, 

 kripërat e argjendtit, plumbit dhe hekurit dyvalent, 

 etilmorfin, 

 kodein, 

 morfin, 

 papaverin dhe  

 kinin - krijon fundërrinë. 

 

 

27. Calcium lacticum me: 

 oksidansë - shkatërrohet; 

 me alkoolin - në tretësira ujore ndahet; 

 borate,  

 tartarate, 

 citrate, 

 karbonate, 

 fosfate, 

 oksalate, 

 sulfate, 

 kripërat e argjendtit, plumbit dhe hekurit dyvalent, 

 etilmorfin, 

 kodein, 

 morfin, 

 papaverin dhe  

 kinin - krijon fundërrinë. 
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28. Camphora  me: 

 klorhidrat, 

 mentol, 

 antipirin, 

 betanafol, 

 fenol, 

 acid salicilik, 

 pirogalol, 

 rezorcin, 

 salol dhe timo - krijon masë të lëngshme; 

 me uji ose glicerin në tretësira alkoolike - fundërron. 

 

29. Camphora monobromata me: 

 klorhidrat, 

 mentol, 

 antipirin, 

 salol dhe timol - krijon masë të lëngshme; 

 lëndë alkale - shkatërrohet. 

 

30. Carbo animalis me: 

 alkaloide, 

 glikozide - është inkompatibile. 

 

31. Codeinum (kripërat) me: 

 alkalie, 

 tanin, 

 bromide, 

 jodide dhe kripërat e metaleve të rënda - jep fundërrinë. 

 

32. Coffeinum me: 

 tanin - jep fundërrinë. 

 

33. Emulsiones me: 

 elektrolit - i ndërrohet veprimin kimik i emulgatorëve, 

 kripërat e acideve dhe 

 bazave - vjen deri te koagulimi dhe fundërrimi; 

 tanin - prishet stabiliteti i gomës arabike; 

 alkoolin dhe preparatet me alkool - emulgatori e humb ujin. 
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34. Ephedrinum hydrochloridum me: 

 jod, 

 preparatet e argjendtit, 

 sulfat zinku  dhe 

  tretësirat e përqendruara të alkalineve - jep fundërrinë. 

 

35. Formaldehydum solutum me: 

 Proteina, 

 amidon, 

 rivanol, 

 tripaflavin, 

 kokainë - krijon fundërrinë. 

 

36. Gelatina alba me: 

 tanin, 

 alkool - jep fundërrinë; 

 zierjen e gjatë me acidet minerale dhe alkalinet - xhelatina e humb 

aftësinë xhelifikuese. 

 

37. Glicerinofosfas me: 

 alkool - jep fundërrinë. 

 

38. Glicerinum me: 

 katran, 

 kloroform, 

 yndyrat shtazore dhe bimore, 

 vajrat yndyrore dhe  

 vazelinë - nuk përzihet. 

 

39. Gummi arabicum me: 

 tanin, 

 kripërat e metaleve të rënda, 

 alkool, 

 eter dhe 

 boraks - jep fundërrinë; 

 adrenalin, 

 apomorfin, 

 morfin,  
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 atropinë,  

 kokainë,  

 skopolamin, 

 fizostigmin, 

 homatropin, 

 antipirin, 

 fenol, 

 timol,  

 vanill etj.,- është inkompatibile. 

 

40. Gyrodalum(amonium sulfoichtyolicum, ichthyolum) me: 

 vazelinë, 

 vajrat vegjetabile dhe minerale - nuk përzihet mirë; 

 alkale dhe karbonate alkale - shkatërrohet në amoniak; 

 acide dhe kripa acidike - shkatërrohet; 

 jod dhe joduret alkale - bëhet kristalizimi; 

 metale alkaline-toksore dhe kripërat e metaleve,  

 kripërat e alkaloidëve,  

 nitrat argjendi, 

 kripërat e novokainës, 

 rivanol,  

 tripaflavin - jep fundërrinë. 

 

41. Hexamethylentetraminum me: 

 tretësirat e forta acidike, tretësirat e acideve organike - shkatërrohet 

dhe lirohet formaldehidi; 

 tanin,  

 kriprat alkaloide, 

 kripërat e metaleve - fundërron; 

 acid acetilsalicilik, 

 kripërat e litiumit, 

 benzoat natriumi, 

 salicilate, 

 karbonate dhe bikarbonate, 

 salol dhe  

 salipirin - gjatë triturimit jep masë të lëngshme. 
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42. Hydrogyrum oxydatum flavum me: 

 shumë acide - krijon kripëra; 

 reduktuesi - reduktohet në bashkëdyzime të zhivës dhe zhivë 

metalike; 

 jodide, 

 kloride dhe 

 bromide - hyn në reaksion. 

 

43. Hydrogyrum praecipitatum album me: 

 lëndë alkale, 

 jod, 

 jodide, 

 tiosulfat natriumi - shkatërrohet. 

 

44. Iodum me: 

 vajrat vegjetabile - krijon bashkëdyzime; 

 hidrokside alkale dhe karbonate - krijon jodide dhe jodate; 

 jodi në formë të tretësirës alkoolike me amoniakun dhe vajrat eterike - 

krijon reaksion eksplodues; 

 kripërat e metaleve, 

 gomat, 

 pjesën më të madhe të alkaloidëve - jep fundërrinë; 

 tiosulfat natriumi, 

 hekur dhe  

 zhivë - hyn në reaksion; 

 lëndët  që përmbajnë amidon - i ngjyros. 

 

 

45. Jodoformium me: 

 lëndë alkale, 

 kripërat e zhivës dhe argjendtit, 

 superoksid hidrogjeni, 

 tanin, 

 balsam pruvianik dhe  

 lëndë oksiduese - shkatërrohet. 
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46. Kalium hypermanganicum me: 

 alkool, 

 glicerinë, 

 tanin etj., gjatë triturimit - jep përzierje eksplozive (është lëndë e fortë 

oksiduese); 

 superoksidin e hidrogjenit - shkatërrohet duke liruar oksigjenin; 

 arsen, 

 hipofosfite, 

 tartarate, 

 nitrite, 

 alkool, 

 fenol, 

 merkur, 

 kripërat e hekurit dhe  

 bakrit (në formë të tretësirës) - i oksidon; 

 letërfitër - nuk duhet të filtrohet (është reduktues). 

 

47. Magnesium sulfuricum me: 

 karbonate dhe bikarbonate - percipitohet; 

 salicilate - kalon në salicilat bazik 

 tartarate 

 fosfate - fundërron; 

 alkoolit - tretësira ujore ndahet. 

48. Mentholum me: 

 kloralhidrat, 

 kamfor, 

 monobromat kamfori, 

 beta-naftol, 

 fenol, 

 rezorcin, 

 fenacetin, 

 salipirin, 

 pirazol, 

 timol, 

 uretan si dhe me shumë lëndë organike - krijon masë të lëngshme; 

 oksidansët  - e shkatërrojnë; 

 acid borik - jep masë të ngjitshme. 
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49. Methylenum caeruleum me: 

 elektrolit 

 albaragin, 

 kolevalon, 

 kolargol, 

 hegonon - fundërron; 

 oksidues 

 reduktues - shkatërrohet. 

 

 

50. Methylium salicylicum me: 

 kripërat e hekurit - ngjyroset; 

 dritë - ngjyroset 

 alkale - sapunifikohet në alkool metilik dhe salicilat. 

 

51. Naphtalinum me: 

 fenol 

 salol dhe shumë bashkëdyzime organike - jep masë të lëngshme. 

  

52. Natrium benzoicum me: 

 acide inorganike - ndahet nga tretësira ujore;  

 kripërat e metaleve alkaline - fundërron. 

 

54. Natrium chloratum me: 

 plumb, 

 kripërat e argjendtit  

 kripërat e merkurit 

 preparatet organike 

 argjend, 

 rivanol, 

 tripaflavin - jep fundërrinë. 

 

55. Natrium phosphoricum me: 

 alkaloide, 

 kripërat alkalino-tokësore, 

 alumin, 

 argjend, 

 metalet e rënda - jep fundërrinë. 
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56. Natrium salicylicum me: 

 lëndë alkale (nën ndikimin e dritës)-oksidohet 

 acetanilid, 

 kloralhidrat, 

 heksametilentetramin, 

 antipirin, 

 salipirin - jep mas të lagshtë. 

 

57. Novocainum hydrochloricum me: 

 lëndë alkale, 

 tanin, 

 jodide, 

 kripërat e argjendtit, 

 kripërat e zhivës, 

 iktiol, 

 jod, 

 targezin, 

 tigenol, 

 tumenolamon - jep fundërrinë. 

 

58. Oleum jecoris aselli me: 

 dritë, 

 oksidans, 

 gomë arabike - shkatërrohet 

 

59. Oleum terebenthinae  me: 

 ajër, 

 dritë - trashet (bëhet veshtullore); 

 oksidues - shkatërrohet; 

 jod - eksplodon. 

 

60. Pantocainum me: 

 lëndë alkale, 

 tanine, 

 bromide, 

 jodide, 

 jod - jep fundërrinë. 
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61. Penicillinum(Na, K, Ca) me: 
 tretësira acidike, 

 kripërat e metaleve të rënda - inaktivizohet (krijon fundërrinë); 

 lëndë oksidues, 

 ujë, 

 alifatet e ulëta, 

 alkool dhe 

 glicerinë - humb aktivitetin. 

 

62. Phenacetinum me: 

 klorhidrat, 

 rezorcin, 

 fenol, 

 timol, 

 mentol dhe 

 acid salicilik - jep masë të lagshtë. 

 

63. Phenolum me: 

 acetanilid, 

 acetfenetidin, 

 amidopirin, 

 antipirin, 

 salipirin, 

 kamfor, 

 kloralhidrat, 

 anastezin, 

 mentol, 

 naftalin, 

 beta-naftol, 

 salol, 

 pirogalol, 

 rezorcin, 

 timol dhe 

 disa alkaloide - jep masë të lagshtë. 

 

64. Phenylium salicylicum(saloli) me:  

 antipirin, 

 benzonaftol, 

 kamfor, 

 fenol, 

 monobromat kamfori, 

 kloralhidrat, 

 heksametilentetramin, 
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 terpinhidrat, 

 mentol, 

 salipirin dhe 

 timol - krijon masë të lëngshme. 

 

65. Physostygminum salicylicum me: 

 dritë dhe  

 ajër - ngjyroset së pari në ngjyrë trëndafili e pastaj të kuqe; 

 ambalazh qelqi që lëshojnë alkale - ndryshon ngjyrën; 

 lëndë alkale 

 lëndë acidike 

 kripërat e argjendtit dhe  

 jod - fundërron. 

 

66. Pilocarpinum hydrochloricum me: 

 kripërat e argjendtit, 

 jod - fundërron; 

 permanganat - shkatërrohet. 

 

67.  Procainum hydrochloricum me: 

 lëndë alkale, 

 tanin, 

 jodide, 

 kripërat e argjendtit, 

 kripërat e zhivës, 

 iktiol, 

 jod, 

 targezin, 

 tigenol, 

 tumenolamon - jep fundërrinë. 

 

68. Resorcinum me: 

 ajër, 

 lagështi, 

 dritë - lehtë oksidohet ( bëhet me ngjyrë të trëndafiltë); 

 acetanilid, 

 antipirin, 

 kamfor, 
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 kloralhidrat, 

 mentol, 

 fenol, 

 pirogalol, 

 uretan, 

 acid salicilik - krijon mas të lëngshme; 

 kloralhidrat, 

 kripërat e hekurit, 

 formaldehid, 

 disa sheqerna etj., - jep bashkëdyzime të ngjyrosura; 

 oksidues - shkatërrohet. 

 

69. Riboflavinum me: 

 alkalie 

 reduktues - nuk është stabile. 

 

70. Rivanolum me: 

 tanin, 

 acid salicilik, 

 kriprat e argjentit, 

 kloruret e natriumit, amoniumit, kalciumit dhe zinkut 

 klorat kaliumi, 

 bikarbonat natriumi, 

 jod, 

 sulfat  bakri, 

 sublimat, 

 tretësirë të formaldehidit, 

 kloramin, 

 hegonon, 

 iktiol - krijon fundërrinë. 

 

 

71. Salolum me:  

 antipirin, 

 benzol-naftol, 

 kamfor, 

 fenol, 
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 monobromat kamfori, 

 kloralhidrat, 

 heksametilentetramin, 

 terpinhidrat, 

 mentol, 

 salipirin dhe 

 timol - krijon mas të lëngshme. 

 

72. Sapo kalinus me: 

 kripëra alkaline-tokësore, 

 metalet e rënda - krijon sapunë vështirë të tretshëm; 

 acide - shkatërrohet. 

 

73. Scopolaminum hydrobromicum me: 

 alkale, 

 kripërat e argjendtit, 

 jod - ndryshon ngjyrën. 

 

74. Spiritus concentratus (tretësirat alkoolike) që përmbajnë: 

 kripëra inorganike (glicerofosfat kaliumi dhe kalcium, alumin, fosfate 

alkaline, kripërat e bakrit etj.), 

 gomë arabike, 

 proteina, 

 iktiol, 

 xhelatin,  

 fermente - kur përzihen me ujin fundërrojnë. 

 

75. Sulfur praecipitatum me: 

 hipoklorit kalciumi, 

 klorat kaliumi, 

 nitrat, 

 permanganat - eksplodon. 

 

76. Sulfur sublimatum me: 

 hipoklorit kalciumi, 

 klorat kaliumi, 

 nitrat, 

 permanganat - eksplodon. 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 485 

77. Theobromino-natrium salicylicum me: 

 qëndrim të gjatë në ajër - bëhet i patretshëm në ujë; 

 acide - fundërron; 

 tanin, 

 karbonate alkalike, 

 bikarbonate, 

 boraks, 

 fosfat natriumi, 

 kripërat e amoniakut, 

 kripërat e metaleve, 

 jod - krijon fundërrinë. 

 

78. Thiaminum hydrochloricum(vitamin B1)me: 

 alkale - shkatërrohet; 

 tanin, 

 bromide, 

 kripërat e hekurit, 

 citrat amoniumi, 

 kinin dhe  

 striknin - fundërron. 

 

79. Thigenolum me: 

 acide 

 kripërat e acideve, 

 kripërat e zinkut, 

 kripërat e aluminit, 

 nitrat argjendi, 

 klorur kalciumi, 

 novokain, 

 pantokain, 

 perkain, 

 rivanol, 

 tripaflavin - krijon fundërrinë. 
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80. Thymolum me: 

 acetanilid, 

 antipirin, 

 amidopirin, 

 benzol-naftol, 

 kamfor, 

 monobromat kamfor, 

 kripërat e acideve, 

 kloralhidrat, 

 mentol, 

 fenol, 

 salol, 

 santon - krijon masë të lagësht. 

 

81. Trypaflavinum me: 

 tanin, 

 kripërat e zhivës, 

 jodur  kaliumi, 

 jod, 

 klorurin e amoniumit, natriumit, kalciumit dhe zinkut, 

 citrat natriumi, 

 sulfat bakri, 

 nitrat argjendi, 

 albargin, 

 koleval, 

 kolargol, 

 hegonon, 

 targezin, 

 kloramin, 

 fenol, 

 formalin, 

 perkain, 

 tutokain, 

 iktiol, 

 tigenol - krijon fundërrinë; 

 superoksid  hidrogjeni - shkatërrohet. 
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82. Tumenol-amonium me: 

 kripërat e metaleve të rënda, 

 kripërat e aluminit, 

 nitrat argjendi, 

 klorur kalciumi, 

 novokain, 

 pantokain, 

 perkain, 

 tutokain, 

 rivanol, 

 tripaflavin - krijon fundërrinë. 

 

83. Tutocainum me: 

 tanin 

 kripërat e argjendit, 

 acetatin e plumbit, 

 bikloratin e zhivës, 

 albargin, 

 targezin, 

 iktiol, 

 tumenolamon, 

 tripaflavin - krijon fundërrinë. 

 

84. Urethanum me: 

 antipirin 

 kamfor, 

 kloralhidrat, 

 mentol, 

 beta-naftol, 

 fenol, 

 pirogalol, 

 rezorcin 

 acid benzoik, 

 acid salicilik, 

 timol - krijon mas të lëngshme. 
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85. Vanillinum me: 

 ajrin e lagësht - oksidohet; 

 glicerinë - krijon bashkëdyzim vështirë të tretshëm në alkool; 

 alkale, 

 oksidues - shkatërrohet; 

 anestezinë, 

 kripërat e hekurit - ngjyroset. 

 

86. Vaselinum me: 

 glicerinë, 

 iktiol - nuk përzihet; 

 alkool - nuk tretet. 

 

87. Zincum oxydatum me: 

 vajrat dhe yndyrat vegjetabile kur qëndron gjatë - reagon me acidet 

yndyrore dhe krijon masë të fortë; 

 acidin salicilik në pudra të lëngëta - kalon në masë të fortë. 

 

 

88. Zincum sulfuricum me: 

 lëndë alkale, 

 tanin, 

 kripërat e kalciumit, 

 kripërat e plumbit 

 fosfatet e tretura, 

 albargin, 

 targezin, 

 iktiol, 

 tigenol, 

 tumenolamon - jep fundërrinë; 

 proteina - koagulon; 

boraks - krijon fundërrinë të patretshme. 
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IX. DOZAT 

 
TERAPIA E DOZËS MAKSIMALE NE  BAZË TË  PH. JUG. III 
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Absinthii herba     1 g 

Acetazolamidum                  0,5 g  1 g 

0,25 g     (çdo të dytën ditë te edemet)                               

0,125 g    (4 herë në ditë, gjatë dy ditëve te galukoma)      

Acetphenolisatinum 0,01g                                  0,02 g 0,02 g 

Acetylcholinii chloridum 0,05 g                         0,2 g 0,4 g 

(dozat për cc. dhe im. injeksione)  

Acidum acetylsalicylicum 0,5 g 

Acidum ascorbicum 

      0,05 g  (profilaktike) 

      0,5 g    (për terapion) kjo    

Acidum benzoicum 0,1 g   

Acidum boricum 

3 %  (tretësirë ujore) 

10 %  (pluhura dhe pomada)   

Acidum citricum 0,3 g 

Acidum citricum sicum 0,3 g 

Acidum dehydrochloricum  

dilitum 0,25 g   

Acidum glutamicum 2 g   

Acidum hydrochloricum 

dilutum 1 g 

Acidum folicum  0,01   

Acidum iopanoicum 3 g                                           6 g 6 g 

Acidum lacticum 0,5 g 

   0,5 % (për shpëlarje vagjinale) 

   50%   (si kaustik)   

Acidum salicylicum 

2 %   (si antiseptik) 

10%  (si keratolitik)   

Acidum tannicum 

0,5% (për mukoza) 

10%  (për lëkurë)   

Acidum tartaricum 0,5g   

Acriflavinii chloridum 0,1% 

2% në pomada dhe pluhura   

Adrenalini hydrogentartras 

Për injek.   s.c. 0,0005   0,001  0,004 g 

Për injek.  i.v. 0,001 g   0,0002 g  0,004 g 

Aethacridini lactas 

0,1% (tretësirë ujore) 

1%    (pluhura, pomada dhe pasta)   

Aethambutoli chloridum 1 g                                    1,75 g 1,75 g 
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Aether 0,1 g   

Aethinyloestradiolum 0,00002 g                             0,0003 g 0,0006 g 

Aethionamidum 0,25 g                                               0,5 g 1,5 g 

Aethisteronum 0,005 g                                               0,025 g 0,05 g 

Aethylis acetas 0,1 g   

Aethylis aminobenzoas 0,3 g   1 g  3 g 

10 %    (përgatesat mjekuese/                                                                  

Aethylis biscumacetas 0,3 g                                  1 g 1 g 

Aethylmorphini chloridum 0,02 g                       0,06 g  0,2 g 

5%  (në pika dhe pomada për sy) 

Agar   4 g   

Allopurinolum 0,1                                                0,25 g 0,6 g 

Althaeae folium 1,5 g   

Althaeae radix 2,5 g 

2,5% (për  shpëlarje të mukozave  dhe komprese të lëngëta)   

Althaeae sirupus 15 g   

Aluminii chloridum 20 %   

Aluminii hydroxydum 0,5 g 

përqendrimi i mesëm (i pa zbutur) për pluhurosje   

Aluminii kalii sulfas 0,3 g 

2%  (për mukoza) 

20% (për pluhurosje)   

Aluminii subaceetatis solutio 

15 g (për klizma) 

7%  (për pluhurosje)   

Aluminii sulfas 0,3 g 

2% (për mukoza) 

20% (në pluhura)   

Aminophenazonum 0,3 g                                       0,5 g 1,5 g 

Aminophyllinum 0,25 g                                         0,5 g 1,5 g 

Amitriptylini chloridum 0,025 g                            0,1 g 0,3 g 

                                                                         im. 0,06                  im. 0,12 

Ammonii chloridum 0,5 g   

Ammonii sulfogyrodalas 

0,5 g  (si supozitore) 

10%  (në pomada)   

Amphetamini sulfas 0,005 g                 0,02 g               0,04 g 

për  injek. s.c. 0,003 g                  0,01 g  0,03 g  

Ampicillunim trihydratum 

0,25 g   

Ampicillin-natrium 0,25 g   

Anisi aethroleum 0,1 g   

Antazolini chloridum 0,1 g 

2% (në pomada)     0,2 g  0,6 g 

Apomorphini chloridum 0,005 g                           0,01 g 0,01 g 

Dozat për inekc. s.c., i.m. 
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Argenti nitras    0,03 g  0,1 g  

0,5% (për mukoza) 

2%    (për lëkurë)       ( në substancë si kaustik )                                          

Arseni trioxydum 0,001 g                                       0,005 g 0,015 g 

Atropini sulfas 0,0005 g   0,002 g                0,004 g 

dozat për injek. s.c.                                               0,001 g 0,003 g 

3% (në pika dhe pomada për sy) 

 

 

Bacitracinum 500 nj.i. në 1 g vehikulum  

Balsamum peruvianum 

 10%  në pomada 

Barbitonum 0,25 g    0,5 g   1 g 

Barii sulfas 150 g  

Belladonnae folium 0,05 g                   0,2 g   0.6 g 

Belladonnae extractum  

siccum 0,02 g     0,05 g   0.15 g  

Belladonnae tinctura 0,5 g                   1,5 g   5 g  

Benzalkonii chloridum  

0,2%  (për dezinfektimin e mjeteve) 

0.1%  (për dezinfektimin e lëkurës) 

0,05% (për shpëlarjen vagjinale, plagëve, djegieve) 

0,003% (për dezinfektimin e mëshikëzës së urinës) 

Benzathini benzylpenicillinum  

200,000 nj.i.  

 injek. i.m. 600,000 nj.i. 2 herë 3,00,000 nj.i 300,000 në javë 

Benzathini phenoxymethylpenicillinum  

500.000 nj.i.            2,000.000 nj.i.      6,000,000 nj.i.  

Benzylis benzoas  

20% (për lëkurë) 

Benzylpenicillin-kalium 100,000 nj.i.  

10,000 nj.i. në 1g vehikulum, (pika dhe pomadë për sy). 

Benzylpenicillin -natrium  

100,000 nj.i. 10,000 nj.i. në 1g vehikulum, (pika dhe pomadë për sy) 

Betainii chloridum 0,5 g  

Bisacodylum 0,01 g    0,02 g  0,02 g.  

Bismuti subcarbonas 0,5 g 

Bismuti subgallas 0,5 g 

 10%  në pomada, i pa zbutur për pluhurosje 

Bismuti subnitras 0,5 g 

10% (në pomada)    2 g  6 g 

Bismuti tribromphenylas 0,5 g 

10%  (në pomada, i pa zbutur për pluhurosje) 
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Bromhexyni chloridum 0,004 g   0,01 g   0,03 g 

Buformini chloridum 0,05 g                    0,2 g  0,3 g 

Busulfanum 0,002 g    0,004  0,006 g 

Butaperazini malcas 0,008 g                  0,03 g  0,1 g 

 

Calami rhizoma 1 g 

Calcii bromidum 1 g 

Calcii carbonas 2 g 

50% (në pasta dhe pluhura) 

Calcii chloridum 1 g (3%)  

Calcii gluconas 2 g  

Calcii hydrogenphosphas 1 g  

Calcii hydroxydi solutio 30 g  

(i pa zbutur për shpëlarje të mukozave) 

Calcii pantothenas 0,1 g  

Camphora 10%  

Camphora solutio aethanolica  (i pa zbutur për fërkim dhe komprese) 

Carbamidum 3 g  

Carbarsonum 0,15 g    0,3 g   1 g  

Carbo medicinalis 2 g   

Carbonei dioxydum  

5% (për frymëmarrje në përzierje me oksigjen dhe ajër) 

Carvi aetheroleum 0,1 g  

Carvi fructus 1 g  

Caryophylli aetheroleum 0,1 g  

50% ( pika për dhëmbë) 

Centaurii herba 1 g  

Cetrimonii bromidum 0,5%  

Chamomillae flos 1,5 g  

3%  (për komprese) 

Chinidini sulfas 0,2 g    0,5 g   1,5 g  

Chinini chloridum  

si aritimalarik 0,25 g    0,5 g   1,5 g  

si uterotonik 0,1 g     0,2 g   0,6 g  

Chloralhydratum 1 g    2 g   6 g  

Chlorambucilum 0,01 g    0,02 g   0,02 g  

Chloramphenicolum 0,5 g                   1 g   4 g  

5%  (në pomadat për lëkurë) 

1% (në pomadat për sy) 

Chloramphenicolis palmitas  

0,85 g      1,75 g   7 g  

Chlordiazepoxydum 0,005 g                   0,02 g   0,06 g  
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Chlormethini chloridum  

0,003 g      0,01 g   0,01 g  

dozat për injek. i.v. 

Chlorobutanolum 0,3 g    1 g   2 g  

Chlorochini phosphas    1 g   1.5 g  

0,75 g  (për terapi të malaries) 

0,125 g  (për profilaksi të malaries) 

0,25 g  (si antireumatik) 

Chlorocresolum  

50%  (si antiseptik për dhëmbë) 

Chloroformium 0,1 g    0,5 g   1,5 g  

 

Chlorophenolum  

2%  (si antiseptik) 

25%  (si kaustik) 

Chloropyramini chloridum                   0,075 g   0,15 g   

0,025 (përqendrimi mesëm 1 %)     

Chlorpromazini chloridum  

0,025 g      0,2 g   0,6 g  

Chlorpeopamidum 0,25 g                   0,5 g   0,5 g  

Chlortalidonum 0,1 g    0,4 g   0,4 g  

Chlortetracyclini chloridum  

0,25 g      1 g   3 g  

3% (në pomadat për lëkurë) 

1% (në pomadat për sy) 

Chrysarobinum  

0,5% (si keratolitik) 

0,5%  (si keratoplastik) 

Citri aetheroleum 0,1%  

Citri tinctura 2 g  

Cliochinolum 0,25 g    1 g   3 g  

3% (në pomada) 

Cloxacillin-natrium 0,25  

Cocaini chloridum                    0,03 g   0,1 g  

1%  (për inhalim) 

2%  (në pika dhe pomada për sy) 

10% (për mukoza) 

Codeini phosphas 0,03    0,1 g   0,3 g  

Coffeinum 0,1 g     0,3 g   1 g  

Coffeinum et natrii benzoas   

doza për  inek. sc     0,2 g    0,6 g   2 g  

Colistini sulfas 1,500,000 nj.i.                4.500,000   18,000,000 
Corticottophinum 20 nj.i.    60 nj.i.   300 nj.i.  
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Cortisolonum 0,02g    0.1 g   0,2 g 

1%  (në pomada) 

Cortisolonis acetas 0,01 g                    0,1 g   0,2,g  

dozat për injek. intraartikulare 

1% (në pika dhe pomada për sy) 

Cortisonis acetas  

1%  (në pika dhe pomada për sy) 

Cresoli solutio saponata 1 %  

Cupri sulfas 0,15 g                      0,5 g   1 g 

si emetim, (0,2% në ujë dhe pomada për sy, si substanc kaustike) 

Cyanocobalaminum 0,00005 g   0,001 g   0,001 g  

(dozat për injek. i.m.) 

Cyclobarbitonum  

0,2 g (si hipnotik) 

0,05 g (si sedativ) 

Cyclophosphamidum 0,1 g                   0,3 g   0,6 g  

Cycloserinum 0,25 g    0,5 g   1 g  

 

Desipramini chloridum 0,025 g   0,07 g   0,2 g  

Desoxycortonis acetas  

perilinguale 0,001 g    0,015 g   0,03 g  

injek. i.m. 0,005 g    0,015 g   0,03 g  

Dexamethasonum 0,0005 g                    0,005 g   0,015 g  

0,1% (pomada dhe pika nga jashtë) 

Dexamethasonis natrii  

phosphas injek. i.m.,i.v.      0,004 g  0,02 g  0,04 g 

0,1 % (pika për sy dhe vesh) 

Diaethylstilbrestrolum    1 g   1 g  

0,001 g (estrogjen)  

0,2 g (citostatik)  

Diaethylstilboestrolis dipropionas  

injek. i.m. 0,0025 g    0,025 g   0,025 g  

Diazepamum 0,002 g    0,03 g   0,06 g  

Dicumarolum 0,05 g    0,3 g   0,3 g  

(sipas kohës së koagulimit) 

Dienoestrolum 0,001 g    0,015 g   0,03 g  

Digitalis folium 0,1 g    0,5 g   1 g  

Digitoxinum 0,00015 g    0,0005 g   0,001 g  

(dozat për injek. i.v.)    0,0003  0,0006 g 

Digoxinum 0,00025 g    0,001 g   0,002 g  

(dozat për injek. i.v. )     0,0015 g  
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Dihydroergotamini mesylas  

 0,001 g     0,002 g   0,006 g  

(dozat për injek. i.v.)  0,0005 g   0,001 g   0,002 g  

Dihydrotachysterolum 0,0005 g                   0,015 g   0,015 g  

Dimercaprolum 0,2 g    0,3 g   1,5 g  

Diodondiaethanoliminum  

25%  (për urografi) 

50% (për angiografi) 

Diphenhydramini chloridum  

0,025 g      0,1 g   0,3 g  

Disulfiramum 0,125 g  dy herë në ditë  1,5 g   1,5 g  

 

Emetini chloridum 

 injek. s.c. , i.m.  0,03 g    0,05 g   0,1 g  

Ephedrini chloridum 0,03 g                    0,05 g   0,15 g  

3%  (pika për sy dhe hundë) 

Ergocalciferolum 0,00025 g                   0,015 g  

Për profilaksi të  rahitisit 1-2 herë në vit 

Perorale ose injek. i.m. 0,015 g = 600,000 nj.i.  

Ergometrini maleas 0,0002 g                     0,001 g   0,003 g  

injek. s.c., i.m., iv.    0,0005 g   0,0015 g  

Ergotamini tartras 0,001 g                     0,002 g   0,006 g  

injek. s.c. i.m. 0,00025 g    0,0005 g   0,0015 g  

Erythromycinum 0.25 g    1 g   4 g  

Eugenolum i pa zbutur 

 

Ferrosi gluconas 0.4 g  

Ferrosi sulfas 0.25 g  

Fluocinolonacetonidum 0.025%  

Fluorescein-natrium  

2%  (pika për sy) 

Fluphenazini chloridum 0.001 g   0,01 g   0,02 g  

Foeniculi aetheroleum 0,1 g  

Formaldehydi solutio 3%  

Formaldehydi solutio saponata  

1%  (për shpëlarje vagjinale) 

3% (për dezinfektim) 

Frangulae cortex 2 g  

Frangulae extractum siccum 0.5 g  

Furosemidum 0.04 g    0.1 g   0.1 g  
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Gallaminii iodidum injek. i.v.   

0.04 g      0.08 g   0.08 g  

Gentamycini sulfas injek. i.m/i.v 0.04 g       i.m/i.v 0,08 g       i.m/i.v 0.24 g  

Gentianae radix 1 g  

Gentianae tinctura 1.5 g  

Glutethimidum 0.25 g    0.5 g   1 g  

Glycerolum 5 g  

G.lycerylis trinitratis lingualettae  

0,0005 gl (= 1 lingualete)    0,001 g   0,004 g  

Glycerylis trinitratis solutio  

0,05 g ( = 3 pika)     0,1 g   0,4 g  

Glycyrrhizae radix 1,5 g  

Glycyrrhizae extractum  

Fluidum 1,5 g  

Gonadotrophinum chorionicum  

injek. i.m. 500 nj.i.  

Griseofulvinum 0,25 g  

Guarrethldini sulfas 0,02 g    0,05 g   0,1 g  

 

Heparinum injek. i.v. 10,000 nj.i.   20,000 nj.i.  80,000 nj.i. 

Herniariae herba 1,5 g  

Hexachlorophenum 1%  

Hexobarbiton natrium iv.  

inek. 0,5 g     1 g   1 g  

Hexobarbitonum 0,25 g    0,5 g   1,5 g  

Homattopini bromidum 0,0005 g   0,002 g   0,004 g  

0,5% (pika për sy) 

Hydrargyri aminochloridum  

1%  (pomadë për sy) 

5% (pomadë për lëkurë) 

Hydrargyri chloridutn 0,1 %  

Hydrargyri oxydum flavun 5%  

pomadë për sy 

Hydrochlgrothiazidum 0,025 g   0,1 g   0,2 g  

Hydrogenii peroxydati solutio  

concentrata 1% (=0,3% H2O2)  

Hydrogenii peroxydi solutio  

diluta 10% (=0,3% H2O2)  

Hydroxyzini chloridum 0,02 g   0,1 g   0,2 g  
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Hypophysis partis posterioris  

pulvis  

3% nj.i.  (endonazal)   10 nj.i.  

injek.  s.c./i.m. (uterotonik) 

1,5 nj.i.      3 nj.i.  

inek. sc./im. (uterostiptik, antidiuretik) 

5 nj.i.  

 

Imipramini chloridum 0,025 g   0,1 g   0,2 g  

Insulini cum zinco (amorphi)  

suspensio inek. sc.  

Insulini injectio 10 nj.i.    30 nj.i.   100 nj.i.  

(në bazë të përqendrimit të sheqerit në gjak) 

Insulini zinci protaminati  

injectio 20 nj.i.     60 nj.i.   60 nj.i.  

në bazë të përqendrimit të sheqerit në gjak 

Iodoformium 10%  

Iodum 0,005 g     0,03 g   0,1 g .  

2%  (pomadë) 

7%  (për lyerje) 

Iodi solutio aethanolica 0,04 g   0,3 g   0,9 g  

0,3% (për shpëlarje të gojës) 

Iodi solutio aquosa 0,1 g    0,4 g   1,2 g  

I pa zbutur për lyerje 

Ipecacuanhae radix 0,05 g    1 g   2 g  

Isoniazidum 0,2 g     0,5 g   1 g  

Isoprenalihi sulfas 0,015 g  

periliguale    0,04 g   0,1 g  

0,002 g  (për inhalim në tretësirë 1 % ) 

 

Jecoris oleum 10 g  

25%  (pomad) 

Juniperi aetheroleum 0,1 g  

Juniperi fructus 2 g  

Kalii bromidum 1 g  

Kalii carbonas  

2% (ujë për pastrimin e lëkurës) 

5% (pomadë) 

Kalii chloridum 1 g  

Kalii iodidum 0,3 g    2 g   6 g  

1% (pika për sy) 

10% (pomadë) 

Kalii permanganas 0,1 %  
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Lactosum 20 g si laksativ 

Lanatosidum C 0,0005    0,0015 g   0,003 g  

Injek. i.v.  0,0004 g    0,001 g   0,002 g  

Lavandulae aetheroleum 0,1%  

Lavandulae hybridae aetheroleum 0,1% 

Levodopum 0,25 g     2 g  8 g 

Levopromazini maleas 0,025 g   0,1 g   0,1 g  

Levothyroxin-natrium 0,0001 g   0,0002 g   0,0006 g 

Lidocaini chloridum 0,15 g    0,3 g   0,6 g 

2% (pika për sy) 

injek. s.c.  në tretësirën  0,5%  

me vazokonstrgjens në tretësirë 2%   0,6 g   0,6 g 

me vazokonstrgjens    0,3 g  0,3 g   

Lynestrenolum 0,0025 g    0,005 g   0,01 g  

 

Magnesii oxydum 0,5 g  

Magnesii subcarbonas 0,5 g  

Magnesii sulfas 10 g  

injek. i.m.    4 g   10 g 

injek.  i.v.     2 g  10 g  

Magnesii sulfas siccata 5 g  

Magnesii trisilicas 0,5 g  

Maydis amylum 2%  (për klizma) 

Meclozini chloridum 0,025 g    0,1 g   0,3 g 

Melissae folium 1,5 g  

Menadiolis acetas 0,01 g    0,03 g   0,1 g  

injek. i.m./s.c. 0,05 g  

Menadioni natrii hydrogen    0,03 g   0,1 g  

sulfis 0,01 g injek. i.m.     0,05 g  

Menthae piperitae aetheroleum  

0,1 g (0,1%)  

Menthae piperitae folium 1,5 g  

Mentholum 0,05 g (2%)  

Meprobamatum 0,3 g    1 g   3 g  

Mercapropurinum 0,05 g    0,1 g   0,3 g  

Mestranolum 0,0001 g    0,0003 g   0,0006 g 

Methacyclini chloridum 0,3 g   0,6 g   1,2 g  

Methadoni chloridum 0,005 g   0,015 g   0,045 g  

 

Methandienonum 0,002 g  

0,5% pomad      0,02 g   0,04 g  

Methenaminum 0,5 g  

Methyldopum 0,25 g    1 g   3 g  
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Methylergometrini maleas 0,0005 g   0,0015 g   0,000125 g  

injek. s.c./i.m. 0,0001 g    0,0003 g   0,001 g  

injek. i.v. 0,00005 g     0,0002 g   0,0006 g  

Methylis hydroxybenzoas 0,1%  

Methylis salicylas 10%  

Methylphenobarbitonum    0,3 g   0,6 g   

0,1 g (antiepileptik)  

0,03 g (sedativ)  

Methylrosanilinii chloridum  

0,06 g (0,1%)     0,2 g   0,5 g  

Methyltestosteronum 0,005 g   0,05 g   0,1 g  

Methylthioninii chloridum inek. iv.  

0,1 g  

përqendrimi mesëm 0,2%  

Meticillin-natrium injek. i.m.i.v.  

1 g  

Metronidazolum 0,25 g    0,5 g   1 g  

Morphini chloridum 0,01 g    0,03 g   0.1 g  

injek. s.c.     0,02 g   0,05g ,  

 

Nalorphini chloridum injek. s.c., im 

 0,005 g      0,01 g   0,04 g  

Nadrolonis phenylpropionas  

injek. i.m. 0,02 g     0,1 g   0,1 g  

Naphazolini nitras  

0,05% (pika për sy) 

0,1%  (pika për hundë) 

Naphtholum 

2% (keratoplastik) 

6% (keratolitik) 

Natrii amidotrizoasa 25%  (për orografi) 

Natrii benzoas 0,5 g  

Natrii bromidum 1 g  

Natrii calcii edetas injek. i.v. 0,3 g   0,5 g   1,5 g  

Natrii carbonas  

2% (ujë për shpëlarjen e lëkurës) 

Natrii chloridum 5 g  

Natrii citras 1g  

Natrii dihydrogenphosphas 1 g  

Natrii fluoridum 0,001 g    0,01g   0,01 g  

2%  (për lyerjen e dhëmbëve) 

Natrii hydrogencarbonas 1 g  

Natrii hydrogenphosphas 0,5 g  

Natrii iodidum 0,3 g    2 g   6 g  
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10% (pomadë) 

1% (pika për sy) 

Natrii mersalylas  

Injek. i.m. 0,1 g  dy herë në javë   0,2 g  0,2 g  

Natrii p-aminosalicylas 5 g  

 3 herë në ditë 

Natrii radiochromatis injek. i.v.  

10-125 Ci  

Natrii radioiodidi solutio  

peroral ose injek. i.v.  

1-100 Ci  

Natrii radiophosphatis  

peroral ose injek. i.v. 0,25-1 Ci  

Natrii salicylas 1 g  

Natrii sulfas 10 g  

Natrii sulfas anhydrica 5 g  

Natrii tetraboras  

0,5%  (pika për sy) 

3%  (ujë për gojë) 

20% ( në glicerol përlyerjen e mukozave) 

Natrii thiosulfas 1 g (10%)  

Neomycini sulfas 0,5 g (0,5%)   2 g   2 g  

Neostigminii bromidum 0,01 g   0,03 g   0,1 g  

3%  (pika për sy) 

Neostigminii methylsulas  

sc./im. inek. 0,0005 g    0,003 g   0,006 g  

Nialamidum 0,025 g    0,25 g   0,5 g  

Nialamidum 0,025 g    0,25 g   0,5 g  

Nicethamidum 0,25 g    0,5 g   1 g  

Niclosamidum 1 g     1 g   2 g  

Nicotinamidum 0,1 g    0,3 g   1 g  

Injek. i.m/i.v      0.2 g   0,6 g  

Nitrofurantoinum 0,1 g    0,3 g   0,6 g  

0,05%  për shpëlarjen e mëshikëzës së urinës 

Noradrenalini hydrogentartras  

injek. s.c/i.m 0,0005 g     0,001 g   0,004 g  

injek. i.v 0,0002 g     0,0003 g   0,004 g  

Noraminophenazoni na trii  

mesylas 0,5 g     2,5 g   5 g  

Noscapini chloridum 0,03 g    0,2 g   0,6 g  

Nystatinum 500,000 nj.i.  

100,000 nj.i. (vaginalete) 100,000 ij/g vehikulum, pomadë she pluhura 
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Oestradiolis benzoas 0,0001 g  

Perilingual 

injek. i.m. 0,001 g     0,02 g   0,02 g  

Oestradiolis dipropionas   0,02 g   0,02 g 

injek. i.m. 0,001 g  

Ononidis radix 1,5 g  

Opium titratum 0,05 g    0,15 g   0,5 g  

Orciprenalini sulfas 0,005 g    0,02 g   0,06 g  

injek. i.m. 0,0005 g     0,001 g  

injek. i.v. 0,00025 g    0,0005 g  

Oryzae amylum 2% për klizma 

Oxedrini tartras 0,1 g  

injek. s.c/i.m 0,06 g    0,2 g   0,6 g  

Oxycodoni chloridum 0,005 g   0,03 g   0,1 g  

Injek. s.c.      0,02 g   0,06 g 

 Oxyphenputazonum 0,1 g  

5%  (pomad)    0,2 g   0,6 g  

Oxyphenonii bromidum 0,005 g   0,015 g   0,05 g  

inek. sc/im/iv. 0,002 g    0,005 g   0,015 g  

 

 

Oxytetracyclini chloridum    1 g   3 g   

0,25 g injek.  i.v.    0,5 g   2 g  

0,5%  (pika për sy,vesh dhe hundë) 

1% (pomadë për sy) 

3% (pomadë për lëkurë) 

Oxytetracyclinum dihydratum  

0,25 g      1 g   1 g  

Oxytocini injectio  

injek. i.m. uterotonik  

0,5 nj.i.      2 nj.i. 

 injek. i.m. uterostiptik 

3 nj.i.       10 nj.i.  

 

 

Pancreatinum 0,3g  

Papaverini chloridum 0,04 g    0,2 g   0.6,g  

injek. s.c/i.m.    0,l,g   0,3 g  

injek. i.v.     0,5g    0,15 g  

Paracetamolum  0,3 g    1 g   3 g  

Paraffinum liquidum 10 g  

Paraformaldebydum 5%  pluhur 

Pentaerithritylis tetranitratis  

lingualettae 0.01 g (= 1 lingvaleta)   0,05 g   0,15 g  
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Pentanolis nitris  

për inhalim 0,04 g ( = 3 pika )   0,2 g   0,5 g  

Pentetrazolum 0,1 g    0,3 g   1 g  

injek. s.c/i.m/i.v.    0,2g   0,5 g 

 Pepsinum 0,3 g 

Pethidini chloridum 0,025 g    0,l g   0,3 g  

Petroselini radix 1 g  

Phenacetinum 0,3 g    1 g   3 g  

Phenazoni et coffeini citras  

0,5 g      1,5 g   3g 

Phenobarbitonum     0,3 g   0,6 g  

0,1 g (hipnotik)  

0,015 g (sedativ)  

Phenobarbiton-natrium 0,1 g    0,3 g   0,6 g  

Phenolphtaleinum 0,1 g    0,2 g   0,4 g  

Phenoxymethylpenicillinum    1,2 g   3,6 g   

0,06 g 

   (0,06 g = 100,000 nj.i.)  

Phenazonum 0,5 g     1,5 g   3 g  

Phenylbutazonum 0,2 g    0,3 g   0,8 g  

Phenylphrini chloridum  

0,025 g      0,15 g   0,45 g     

0.25%  (pika për sy) 

Phenylhydrargyri boras 0,01% 

Phenylhydrargyri nitras 0,01%  

Phenytoin-natrium 0,1 g    0,4 g   0,8 g 

 

 Phthalysulfathiazolum 1 g    3 g   10 g 

 Physostigmini salicylas 0,2% për sy 

Pilocarpini chloridum 0.005, g   0,02 g   0,05 g  

injek. s.c.      0,01 g   0,02 g  

1%  (për sy) 

Piperazini adipas 1,5 g    4 g   4 g  

Piperazinum 1,5 g     4 g  4 g  

Polymyxini B sulfas 0,075 g    0,1 g   0,4 g  

injek. i.m. 0,05 g     0,07 g   0,2 g  

të gjitha dozimet jo më shumë se 5 ditë 

Pralidoximi chloridum 1 g    2 g   3 g 

Prednisolonis acetas injek. i.m.  

0,025 g 0,5%     0,1 g   0.1 g 

 Prednisolonum 0,005 g    0,03 g   0,1 g  

Prednisonis acetas injek. i.m.  

0,025 g 0,5%     0,1 g   0,1 g  

Prednisonum 0,005 g    0,03 g   0,1 g  
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Primachini phosphas 0,015 g    0,03 g   0,05 g  

Primidonum 0,5 g     0,75 g   2 g  

Primulae radix 0,5 g  

Probenecidum 0,5 g    1 g   2 g  

Procainamidi chloridum 0,5 g   1 g   4 g  

Procaini benzylpenicillinum  

injek. i.m. 300,000 nj.i.   2,000,000 nj.i.       3,000,000 nj.i.  

Procaini chloridum 0,2 g     0,5 g   1 g   

injek.s.c. (në tretësirë 5% 

me vazokonstrgjens )   1,25 g   1,25 g  

injek. s.c. në tretësirë 1% 

me vazokonstrgjens    1 g   1 g 

injek. s.c. (në tretësirë 2%  

me vazokonstrgjens )   0,4 g   0,4 g 

2% (pika për sy) 

injek. i.v. (në tretësirë 0,5 %)   0,1 g   0,2 g 

Prochlorperazini maleas 0,01 g   0,05 g   0,15 g  

Progesteronum injek. i.m.  0,005 g   0,05 g   0,1 g  

Promethazini chloridum  

0,025 g 2%    0,1 g  0,3 g  

Propanthelinii bromidum   

0,015 g     0,03 g  0,12 g  

Propionylerythromycinl  

laurylis sulfas 0,35 g    1,4 g  5,6 g   

të gjitha dozimet jo më shumë se 10 ditë   

Propranololi chloridum 0,02 g   0,1 g   0,4 g  

injek. i.v. 0,001 g     0,003 g   0,01 g  

Propyliodonum 50% 

Propylis hydroxybenzoas 0,1% 

Propylthiouracilum 0,05 g    0,25 g   0,6 g  

Pyrazinamidum 0,5 g    3 g   3 g  

Pyridostigminii bromidum    0,2 g  0,5 g 

0,06 g 

 

Pyridoxini chloridum 0,025 g  

injek. i.m/i.v 0,05 g 

Pyrimethaminum 0,025 g    0,05 g   0,05 

Pyrogallolum  

l% (keratoplastik) 

6% (keratolitik) 

Pyrvinii embonas 0,5 g    0,6 g   0,6 g  

 

Quercus cortex 10% (dekokt)   
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Radioauri colloidalis injectio 

Në diagnostik 10-100 Ci 

(injek. iv.), në terapion 50-150 Ci (injek. i.v.) 

Reserpinum 0,00025 g    0,003 g   0,01 g 

Resorcinolum 

2% (antiseptik)  

20% (keratolitik)  

Retinylis acetatis solutio oleosa 30,000 nj.i. 

injek. i.m. 300,000 nj.i.  çdo dy  ose tre ditë 

Riboflavinis natrii phosphas  

0,005 g  

Riboflavinum 0,005 g  

Ricini oleum 20 g 

Saccharin-natrium  

Salviae aetheroleum  

Serum antigangrenosum perfringens  

Për profilaksion më së paku 10,000 nj.i. 

Për terapion më së paku 30,000 nj.i.  

Serum antigangrenosum septicum 

Për profilaksion më së paku 5,000 nj.i. 

Për terapion më së paku 15,000 nj.i.  

Serum antigangrenosum polyvalens  

për profilaksi  

Cl. odematiens  5,000 nj.i.  

Cl. perfringens 5.000 nj.i.  

Cl. septicum 2,500 nj.i.  

Për terapion dozat mund të jen 10 herë më të mëdha 

Serum antilathrodectus  

Për terapi më së paku 5 ml  

Serum antiscarlatinosum  

Për profilaksi 1,500-3,000 .nj.i.  

injek. s.c. ose im.  

Për terapi 3,000-40,000 nj.i. injek. i.m. ose i.v.  

Serum antistaphylococcicum  

Për terapi l0.000-l00,000 nj.i.  

Serum antitetanicum  

Për profilaksi 1,500 nj.i. të reja  

Për terapi së paku 50,000 nj.i. të reja 

 

 

Serum antiviperinum  

Për terapi së paku 3 deri 7,5 ml  

0,1% (ujë për shpërlarjen e fytit) 
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Salviae folium 1 g 

2,5%  (infuz për shpëlarjen e gojës) 

Sapo kalinus (i pa zbutur) 

Sapooariae radix 0.5 g    0,001 g   0,003 g   

Scopolamini bromidum  

0,00025 g  

(injek. s.c.)    0,0005 g  0,001 g 

0,1% (për sy) 

Sennae folium 2 g  

Serum antianthracicum  

Serum antibotulinicum  

Për profilaksi 500-2.000 nj.i.  

Për terapion  më së paku 10,000 nj.i. 

Serum antidiphtericum  

Për  profilaksi 5.000 nj.i. –serum i gjedhit, deles ose kalit 

Për terapion 10,000 nj.i. - serum i kalit 

Serum antidysentericum  

Për profilaksi 5.000-10,000 nj.i.  

Për terapi  20,000-75,000 nj.i 

Serum antigangrenosum oedematiens  

Për profilaksi  më së paku 10,000 nj.i. 

Për terapi më së paku 30.000 nj.i.  

 

Sinapis aetheroleum  

2% (për lyerje) 

Species amarae 1,5 g   

Species laxantes 3 g 

Species urologicae 3 g  

Spironolactonum 0,05 g    0,1 g   0,2 g 

Stibophenum (injek. i.m/i.v) 0,2 g   0,3 g   0,3 g 

Streptomycini sulfas (injek. i.m.)  

0,5 g      1 g   2 g 

1% (për sy) 

Strychnini nitras 0,001 g    0,005 g    0,01 g 

(injek. s.c.)    0,003 g 

Sulfacetamid-natrium 10%  (për sy) 

Sulfadiazin-natrium 10%  (për sy) 

Sulfadiazinum 1 g     2 g   7g 

Sulfadimethoxinum 0,5 g    1 g   3 g  

Sulfadimidinum 1 g    2 g   7 g 

Sulfafurazolum 1 g     2 g   8 g 

Sulfaguanidinum 1 g    3 g   10 g 

Sulfamerazinum 1 g    2 g   7 g 
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Sulfamethoxypyridazinum 0,5 g   1 g   2 g 

Sulfaphenazolum 0,5 g    2 g   4 g 

Sulfur depuratum 1 g (10%)  

Sulfur praecipitatum 10%  

Suxamethonii chloridum injek. 

 i.v. 0,01 g      0,1 g  0,3 g 

 

 

Testosteronis propionas injek. i.m.  

0,01 g      0,1 g   0,1 g 

Tetracaini chloridum 0,015 g    0,03 g   0,07 g 

injek. s.c. (në tretësirë  0,1 %    

me vazokonstrigjens)   0,7g   0,7 g 

0,1% (për mëshikëz të urinës) 

0,5 g (pika për sy dhe mukozë) 

1 %(për lëkurë dhe plagë) 

 

 

Tetracyclini chloridum 0,25 g   1 g  3 g 

0,5 %(pika për vesh) 

1 %(pomadë për sy) 

3 %(pomadë për lëkur) 

injek. i.v.     0,5 g  2 g 

Theobromin-natrium et  

natrii salicylas 0,5 g    1,5 g   5 g 

 Theobromidum 0,3 g    l g   3 g 

Theophyllinum 0,15 g   0,3g   1 g 

 Thiabendazolum 0,2 g    1,5 g   3 g  

Thialbarbiton-natrium    

injek. i.v. 1 g     6 g   6 g  

Thiamazolum 0,01 g    0,04 g   0,1 g  

Thiamini chloridum 0,01 g   

injek. S.c/i.m/i.v  0,025 g  

Thiopenton-natrium et natrii carbonas   

injek. i.v. 0,3 g     l g   l g  

Thioridazini chloridum 0,025 g   0,2 g   0,6 g  

Thymi folium 1 g  

Thymi sirupus compositus  

15 g 

 

Thymi tinctura 2 g  

Tiliae flos 1,5 g   

Tinctura amara 1,5 g  

Tocopherylis acetas 0,01 g    0,3 g   0,6 g  
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injek. i.m. 0,1 g     0,2 g   0,4 g  

Tolazolini chloridum 0,01 g    0,05 g   0,15 g  

injek. s.c/i.m/i.v.     0,03 g   0,1 g  

10 % (për sy) 

Tolbutamidum 0,5 g    1,5 g   3 g 

Tormetillae rhizoma 1 g 

Tormetillae tinctura 2 g 

5% (për shpëlarjen e gojës) 

i pa zbutur ( për lyerje) 

Tosylehloramid-natrium 

0,3%(për dezinfektim) 

Tretaminum 0,002 g  

çdo dy ditë    0,005 g   0,005 g  

Triamcinolonacetonidum 0,1%  

Triamcinolonum 0,004 g    0,025 g   0,08 g  

Trichloraethylenum  

(doza e mesme individuale për inhalim 2 g) 

(në përzierje 5% me gaz) 

(në përzierje 0,5% me gaz)   10 g   10 g  

Tricresolum 50%  

Trihexyphenidyli chloridum  

0,002 g      0,01 g   0,02 g  

Trimethadionum 0,3 g    0,6 g   1,8 g  

Trimetozinum 0.3 g    0,6 g   2 g  

Trimethoprimum 0,15 g    0,3 g   0,6 g  

Tubocurarjnii chloridum injek.  

i.v. 0.006 g  

(me frymëmarrje të lehtë)   0,015 g   0,015 g  

 

Uvae ursi folium 2 g  

 

Vaccinum cholerae  

Për profilaksi: doza e parë 0,5 ml pas 7 deri 28 ditë,  

doza e dytë 1 ml, si injek. s.c. ose i.m. 

 

Vaccinum diphtheriae  

Për profilaksi: 2 doza  në interval prej 28 ditësh deri 3 muaj, si injek. i.m. ose s.c. 

 

Vaccinum diphtheriae et tetani  

2 doza në interval prej 28 ditë deri 3 muaj,  si injek. s.c. ose i.m. 

 

Vaccinum diphtheriae tetani et pertussis  

3 doza në interval prej 28 ditësh deri në 3 muaj, si injek. s.c. ose i.m. 
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Vaccinum influenzae inactivatum  

Pë profilaksi së paku 1 dozë 

 

Vaccinum influenzae vivum  

Së paku 2 doza në interval së paku 14 ditë  

 

Vaccinum pertussis  

Për profilaksi 3 doza në interval prej 28 ditë deri në 3 muaj, si injek. s.c. ose i.m. 

Vaccinum tetani 

Për profilaksi 2 doza të cekura në singaturë në interval prej 28 ditë deri 3 muaj,  si injek. s.c. 
ose i.m. 

Vaccinum tetani, typhi et paratyphi A, B 

Për profilaksi 2 doza nga 0,5 ml në interval nga 28 ditë deri në 3 muaj, si injek. i.m. 

Vaccinum typhi et paratyphi AB   

2 doza në interval prej 7  deri 42 ditësh, si injek. i.m. ose s.c. 

Vaccinum typhi, paratyphi A, B et cholerae 

Për profilaksi doza fillestare 0,5 ml, doza e dytë 1 ml, në interval kohor nga 7 deri në 28 ditë, 
si injek. i.m.ose s.c. 

 

Valerianae radix 1,5 g  

Valerianae tinctura 2 g  

Vanillinum 0,05%  

Vasopressini injectio, injek.  

s.c/i.m.  3 nj.i.     10 nj.i.   40 nj.i.   

 

Zinci oxydum 10%(pomadë)  

Zinci sulfas 0,1 g     1 g   1 g  

0,3% (pika për sy) 

1% (për shpëlarjen e vagjinës) 
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1. Abscessus - Absces, grumbullimi i qelbit në një hapësirë nga shkatërrimi i 

indeve. 

2. Absorbens - Përthithës. 

3. Acanthosis – Akantoliza, është këputje e urëzave ndërqelizore në shtresën 

spinoze gjatë veprimit të ndonjë lënde dëmtuese. Kështu krijohen fshikat 

(pemfigu vulgar).  

4.  

5. Acanthosis - Akantozë, hipertrofi ose trashje e shtresës gjembore të lëkurës. 

6. Acanthosis nigricans - Akantoza e zezë (hiperpigmentim të murrmë ose të zi, 

brirëzime verruciforme të trasha).  

Mjekimi: Simptomatike. 

7. Achromatosis - Akromatozë, pakësim i pigmentit në inde, në lëkurë dhe në 

iris; humbje e aftësisë së qelizave dhe të indeve për t’u ngjyrosur. 

8. Acne - Akne, sëmundje inflamatore e gjëndrave sebace. 

9. Acne vulgaris (acne juvenilis, acne simplex) - Puçrrat e rinisë, aknet e 

rëndomta - komedonet (yndyra dhe qeliza e brizuar-lë përshtypjen e dyllit) e 

shumta të vendosura në kallëfet e qimeve të zgjeruara pa pezmatim shoqërues; si 

pika të zeza të murrme ose të verdha të cilat gjatë shtrydhjes dalin mbi lëkurë).  

Mjekimi: Sulfur 2-10%, kremra vitaminoze, acid borik 3%, antimikrobikë, 

metronidazol 0,75%, permetrin 5%, hidrokortizon 0.5-1%. 
10. Acrodermatitis entheropathica - Akrodermatiti enteropatik (skuqje, puprra, 

fshikëza, pucërra, dregëza, luspa).  

Mjekimi: Sulfat zinku. 

11. Adjuvans – Ndihmës, remedium adjuvans - mjet ndihmës, lëndë përbërëse e 

një bari. 

12. Akrocyanosis - Akrocianoza (lëkurë trëndafili, e lagësht dhe e ftohtë). 

Mjekimi: Banjë me ujë të vakët, pomadë vitaminoze etj. 

13. Albinismus - Albinizmi (lëkura e bardhë, sipërfaqet që i rrah drita të kuqe, 

shpeshherë me njolla të verdha në të murrme, flokët të bardha, të verdha ose të 

kuqe).  
Mjekimi: Mbrojtja nga rrezet e diellit. 

14. Allergia - Alergji, ndjeshmëri e tepruar e organizmit ndaj disa lëndëve, 

alergjenëve. Përsëritja e veprimit të alergjenëve sjell reaksionin alergjik. 

15. Alopecia androgenetica - Alopecia androgjene (rënie e shpeshtë e flokëve - 

mbizotëron te meshkujt).  

Mjekimi: Minoksidil 2%, acid retinoik. 

16. Alopecia areata - Alopecia areate (rënia e flokëve në trajtë të fushave të 

kufizuara).  

Mjekimi:  Krioterapi, tretioninë 0.5%, cignolinë 0.5%, kortikosteroide. 

17. Alopecia favosa - Alopecia favore (pasojë e atrofisë së lëkurës). Mjekimi: Si te favus. 

18. Alopecia seborrhoica - Alopecia seborroike (flokët janë të yndyrshme, bien, 

rrallohen dhe zëvendësohen me qime të holla).  

 Mjekimi: Ketokenazol, katran, selenium sulfid, acid salicilik, squfur, rezorcinol. 
19. Amygdalae – Bajame. 

20. Amyloidosis - Amiloidoza (grumbullimi i amiloidit në inde) 
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21. Amyloidosis lichenoides - Puprra dikrete, të ndritshme dhe të kuqe të 

murrme.  
Mjekimi: Kortikosteroide, krioterapi, dimetil-sulfoksid, etretinat. 

22. Amyloidosis mucularis - Njolla pruritike, të përhime në të murrme. 

23. Amyloidosis systemica - Amiloidoza sistemime (njolla purpurike rreth syve,  

puprra të rrafshëta, me ngjyrë dylli,  nyja). 

24. Anaesthesia - Anestezi, humbje e ndjeshmërisë për shkak të sëmundjeve të 

sistemit nervor ose e shkaktuar me anë të barnave gjatë operimeve. 

25. Anaphylaxis - Anafilaksia, sulm anafilaktik (zhvillohet shumë shpejtë, lëkura 

skuqet, shfaqet djersitja, kruarja, dridhja, ethet, paniku, shtangim në gjoks etj.).  

Mjekimi: Adrenalinë, antihistaminik, kortikosteroide. 

26. Angioedema (oedema angioneuroticum) – Angjioedema ( ënjtje elastike, të 

zbehta e cila zhvillohet shpejtë në buzë, rreth syve, rreth organeve gjenitale, në 

qafë).  

Mjekimi: Danazol, antihistaminikë, kortikosteroidë. 
27. Anhidrosis - Anhidrozë, pakësim i djersës. 

28. Anhydrous - I pa ujë, që nuk përmban ujë. 

29. Antagonismus - Antagonizëm, veprim i kundërt. 

30. Anthrax - Plasja (sëmundje ngjitëse). 

31. Antibacterialis - Kundërbakterial. 

32. Antihydrotica - Antihidrotikë, lëndë kundër djersitjes. 

33. Antimicrobica-  Lëndë mjekuese antimikrobike, që shkatërrojnë mikrobet ose 

pengojnë shumëzimin e tyre. 

34. Antiphlogistica - Antiflogjistikë, lëndë mjekuese kundër pezmatimit dhe 

etheve. 

35. Antipruriginosa, antiproritica - Kundërkruarës, lëndë mjekuese kundër 

kruarës. 

36. Antipyretica - Antipiretikë, lëndë mjekuese kundër temperaturës së lartë, që 

ulin temperaturën e lartë. 

37. Antirheumatica - Kundëreumatikë, lëndë mjekuese kundër reumatizmit. 

38. Antiscabiosa - Bar zgjebeje, lëndë mjekuese kundër zgjebes. 

39. Antiseptica - Antiseptikë, lëndë që pengojnë shumëzimin dhe rritjen e 

mikrobeve pa i shkatërruar ato. 

40. Antispasmodica - Lëndë mjekuese kundër spazmës (ngërçit). 

41. Antitoxina - Antitoksina, antitrupëza kundër ekzotoksinave mikrobike që 

veprojnë në mënyrë specifike. 

42. Aphtae recidivantes chronicae (stomatitis aphtosa) - Aftat përsëritëse (afta të 

rrumbullakëta ose vezake, të bardha, me unazë të kuqe dhe pak të ënjtur). 
Mjekimi: Peroksid hidrogjeni 3%, tetraciklinë, amfotericinë, sodë buke, 

genciana violet 1%, anastetikë. 

43. Aphtha - Afte, sëmundje e cipës mukoze të gojës, që karakterizohet me 

shfaqjen e flluskave të dhembshme plot me lëng të tejdukshëm; prek më shumë 

fëmijët e gjirit. 
44. Asepsis - Gjendje aseptike, gjendje e mungesës së infeksionit dhe të 

qelbëzimit; parandalim i infeksioneve mikrobike. 
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45. Atrophia – Atrofia, është hollim i lëkurës si pasojë e zhdukjes së elementeve 

përbërëse të indeve. Lëkura është e thatë, joelastike. 

46. Balanopostitis canddidomycotica (balanitis) - Balanopostiti kandidial (skuqja 

e kokës së penisit dhe faqes së brendshme të lafshës, shpeshherë e përcjellur 

edhe me qelb).  

Mjekimi: Nistatinë klotrimazol; si te kandidoza intrigjinoze. 

47. Basalioma - Bazalioma (tumor i fortë, në qendër të tij çelet varrë, periferia e 

ngritur, i lëmuar, ngjyrë të kuqe ose në të verdhë të murrme ose të zezë).  

Mjekimi: Kirugjik, 5-fluoruracil 5%. 
48. Bulla – Fshikë,  është vezikul me diametër 1 cm. 

49. Callus (callositas, tyloma) - Kalloja, kallot, mëzenjtë (shtresa të brizuara, të 

ngjeshura mirë më të trasha në qendër, ngjyrë të verdhë, të fortë, me dhembje në 

ecje).  

Mjekimi: Keratolitikë ( acid salicilik 2.0+ acid laktik 2.0+ kolloid elastik 

6.0),acid salicilik 20-40%, vaj liri 20% me lanolinë. 
50. Candidosis (candidiasis, moniliasis) - Kandidoza (sëmundje mikotike 

sipërfaqësore e mukozave dhe lëkurës intertrigjinoze të lagësht). 
Mjekimi: Komprese me acid borik 3 %, permanganat kaliumi 0.01% 2-3 herë në 

ditë nga 10-15 minuta; në formë të pluhurave ose lëngu përdoren: nistatin, 

klotrimazol, mikonazol, ekonazol, ketokonazol, gentiana violet(2-5%),eozin (2-
3%),boraks-glicerol(25%), hidrokarbonat 5.0+glicerol 15.0+ujë i distiluar 

15.0; tinctura Castellani, pezulli kundër djersitjes. 

51. Candidosis angularis oris (stomatitis angularis oris) - Kandidoza e skajeve të 

buzëve (buzërr, përleche).  

Mjekimi: Nistatinë, klotrimazol. 

52. Candidosis gastrointestinalis - Kandidoza gastrointestinale. 

53. Candyloma acuminatum - Kandilomat e mprehta (lytha në sipërfaqe 

intertrigjinoze të lagështa-gjenitale, puprra të vogla, të kuqe si mishi, të 

lëmueshme, të ngjashme me verrukat e sheshta).  

Mjekimi: Taninë 2-5%, urotropinë 20%. 
54. Carcinoma spinocellulare - Spinalioma ( nyje e kuqërremtë ose e verdhë, e 

lëmuar, pak e ngritur mbi sipërfaqe, e fortë në prekje; nuk ka brirëzim 

sipërfaqësor, është e butë dhe e kuqe e ngjashme me mishin, e lëmueshme me 

puprra ose nyje).  

Mjekimi: Kirugjik, 5-fluoruracil 5%. 
55. Cellulitis - Celuliti (skuqje, pezmatim, ënjtje, dhembje i indit të lëkurës dhe 

nënlëkurës).  

Mjekimi: Si te erizipela. 
56. Ceratocanthoma - Keratokantoma (pseudokarcinom; në nyje e vetmuar, e 

skuqur, sa një qershi; majën e ka me gropë). 

57. Cheilitis allergica - Keiliti alergjik ( pezmatim, ënjtje, luspim, fshikëza, 

dregëza).  

 Mjekimi: Kortikosteroide. 
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58. Cheilitis angularis (stomatitis angularis) - Keiliti angular, buzërr, keliti këndor 

(skuqje, ënjtje e lehtë, llëngëzim i skajeve anësore të buzëve, gërryerje dhe 

plasaritje të shoqëruara me dhembje, përgjakje dhe dregëza). 

59. Cheilitis exfoliativa - Keiliti luspor (luspim i buzave të poshtme). 
Mjekimi: Pomada të yndyrshme neutrale, antimikrobik, kortikosteroid. 

60. Cheilitis glandularis - Keiliti gjëndërorë (ënjtje e lehtë e buzëve, njolla të 

kuqe gjatë prekjes). 

61. Cheilitis granulomatosa - Keliti kokrrizor (ënjtje dhe skuqje e buzës së 

poshtme, buzët e buta, elastike e cila më vonë forcohet). 

62. Cheilitis solaris - Keiliti solar. 

63. Cheilitis solaris - Keliti veror. 

64. Cheloid - Keloidi (rritje e tepruar e indit fibrozë, në formë të nyjës së fortë, në 

fillim të kuqe e pastaj ngjyrë të lëkurës dhe në fund zbardhohen).  

Mjekimi: Krioterapi, infiltrim me kortikosteroide, mbulim me shtresa silikoni. 

65. Chlamydiosis urogenitalis - Klamidoza urogjenitale (e ngjashme me gonorrenë). 

66. Chloasma - Kloazma, njolla barre (njolla të murrme ose edhe të zeza, të 

kufizuara mjaft qartë dhe të shpërndara në mënyrë simetrike). 
Mjekimi:  Si te efelidet. 

67. Cicatrix – Nishan, është riformim i indit kolagjen i cili e mbulon defektin e 

lëkurës. Formohet atëherë kur procesi shkatërrues e kalon kufirin epidermo-

dermal. Nuk posedon qime, folikule pilare, gjëndra ose papila dermale. 

68. Clavus - Trajtë e kallos (brirëzime që depërtojnë në thellësi si pykë). 

Mjekimi: Si te kalloja. 

69. Combustio - Djegia (shkalla e parë: skuqje dhe ënjtje të lëkurës e shoqëruar me 

dhembje dhe djegie; shkalla e dytë: si te shkalla e parë, por pasojnë edhe 

fshikëza ose fshika, të mbushura me lëng seroz i cili më vonë turbullohet, pastaj 

erozione të lëkurës,  dregëza; shkalla e tretë:  nekrozë e lagësht ose e thatë,  

varra, vraja). Mjekimi: Shkalla e parë : kortikosteroide dhe pasta ujore; shkalla 
e dytë:  komprese me acid borik 3%, rivanol o.1%, kortikosteroid të përzier me 

antibiotik; shkalla e tretë: mjekim spitalor. 

70. Congelatio - Ngrirjet. 
71. Cornu cutaneum - Briri i lëkurës (hiperkeratozë me dendësi të fortë si të bririt).  

Mjekimi: Si te keratoza aktinike. 
72. Crusta – Dregëza, është mbishtresë e formuar nga sekreti i terur(gjaku, qelbi, 

lëngu seroz, yndyra, qelizat e shkatërruara) 

73. Cutis hiperelastica - Lëkura tejlastike (lëkurë e butë dhe tepër elastike, lehtë e 

lëndueshme, sajohen vraja të shumta). 

74. Cutis laxa (dermatochalasis, dermatolysis) - Kutis laksa (lëkura e hollë, e butë, 

joelastike, me rrudha dhe e varur). 

75. Cutis senilis - Lëkura e pleqërisë (e thatë, joelastike, e rrudhur, me ngjyrë të 

verdhë, me pigmente). 

76. Cylindroma - Cilindroma (tumor i gjëndrave të djersës). 

77. Cysta (cystis) - Cista, qeska (hapësirë me përmbajtje të lëngshme  ose të fortë). 
78. Cysta dermoides - Qeska dermoide (qeskë e mbushur me dhjam, qeliza të 

brizuara dhe qime. 
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79. Cysta epidermoides (cista sebacea, cista pilare) - Qeska epidermoide ( e 

vendosur në thellësi të lëkurës e mbushur me dhjam dhe qeliza të brizuara, sa 

një kokërr lajthie, si gungë. 

80. Cystis – Hapësirë,  kapsulare me indin lidhës (cysta spuria) ose me epitel (cysta 

vera). Përmbajtja mund të jetë djersë, dhjam, ose keratinë. 

81. Dermatitis asteatotica (eczema craquelatum) - Dermatitisi asteototik ( lëkura 

e thatë, me luspa të imëta, me fusha ekzematoze pak të skuqura, me plasaritje).  
Mjekimi: Pomadë yndyrore me kortikosteroid, pomadë të yndyrshme neutrale. 

82. Dermatitis atopica (neurodermatitis, eczema atopica) - Dermatitit atopik ( 

pllaka e likenifikuara të kufizuara në mënyrë jo të qartë nga lëkura e shëndoshë, 

me skuqje të pakët, e trashë, me ngjyrë të përhimët ose të murrme, me relief të 

theksuar, me kruarje të fortë dhe të mërzitshme).  
Mjekimi: Pomadë yndyrore me kortikosteroid dhe antimikrobikë, katran, 

pomada të yndyrshme neutrale. 
83. Dermatitis glutealis infantum - Dermatitisi i mënelave (lëkura e skuqur dhe 

pak e ënjtur, me puprra, gërryeje dhe dregëza të holla, fshikëza, puçrra).  
Mjekimi: Shpëlarje me çaj kamomili, permanganat kaliumi (në raport me 
ujin1:80.000), pasta të lëngshme të përziera me ndonjë antimikrobikë, 
antimikotikë. 

84. Dermatitis herpetiformis Duhring (morbus Duhring) - Dermatiti 
herpetiform (efloroshencat polimorfe të shoqëruara me kruarje të fortë). 
Mjekimi: Pasta ujore, pomadë me kortikosteroide. 

85. Dermatitis irritata - Dermatiti irritues, dermatititi joalergjik i kontaktit 
(lëkura e thatë e terur,  e vrazhdë, me luspa të holla, me shtresë brinore etj.).  
Mjekimi: Si te ekzema akute, pomada e yndyrshme vitaminoze. 

86. Dermatitis lichenoides (lichen simplex chronica) - Dermatiti likenoid (shfaqet 
me plaka të likenifikuara pak të skuqura të hiperpigmentuara).  
Mjekimi: Kortikosteroid, katran. 

87. Dermatitis phototoxyca (dermatitis photodinamica) - Dermatiti i 
fotokontaktit, ekzema fotosensitive (skuqje, urtika, ënjtje, fshikëza, fshika, 
kruarje, djegie, pigmentim). Mjekimi: Komprese, pasta ujore, kortikosteroide. 

88. Dermatitis rosaceiformis - Dermatiti rozaceiform (puprra të kuqe dhe të 
mprehta, me papulo-vezikula të grumbulluara, me një luspim të hollë, me 
kruarje ose me djersitje të lehtë).  
Mjekimi: Shpërlarje me ujë të vakët dhe sapunë, kompresa të kamomilit, 
metronidazol 0,75%, hidrokortizon 0.5-1%. 

89. Dermatitis seborrhoica infantum (dermatitis dysseborrhoica infantum) - 
Dermatiti seborroik i foshnjave (pezmatim i lehtë, skuqje, lëngëzim, luspa të 
yndyrshme, dregëza të verdha në të murrme, të trasha,  të plasaritura i shprehur më 
së shumti në kokë).  
Mjekimi: Aacid salicilik 2-3% në vaj ulliri të vakët, antimikotik, antimikrobik, 
shpërlarje me çaj kamomili, permanganat kaliumi (në raport me ujin1:80.000). 

90. Dermatitis solaris acuta - Dermatiti veror, djegiet e diellit ( lëkura e skuqur 
dhe me pak ënjtje, me gufim të fshikëzave ose fshika të mbushura me lëng, të 
shoqëruara me therje dhe djegie).  
Mjekimi: Pasta ujore, vaj liri /aqua calcis, kortikosteroide, acid glikolik 8%. 

91. Dermatitits photoalergica - Dermatiti fotoalergjik (alergjia ndaj rrezeve të 
diellit). 
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92. Dermatoheliosis (cutisagricolae et naute) - Dermatohelioza, lëkura e bujqve dhe 
marinarëve (lëkurë e thatë-kseroze, e vrazhdë, joelastike, atrofike, e rrudhur, me 
ngjyrë të murrme në të kuqe, me brirëzime, etj.).  
Mjekimi: Acid retinoik 0.05-0.1%, acid laktik 8%, acid glikolik 8%. 

93. Dermatomyositis (polymyositis) - Dermatozoiti (ënjtje ngjyrë vjollce e kuqe 

rreth syve dhe në kapakët e sipërm të syve, skuqje e hundës, skuqje e pjesëve 

qendrore të fytyrës, ënjtje të buzëve, puprra me ngjyrë të kuqe vjollce mbi nyjet e 

gishtave të duarve, luspime të lehta dispigmentime etj.).  

Mjekimi: Kortikosteroide. 

94. Dermatophytosis intertriginosa (tinea inguinalis, tinea cruris) - Mukoza 

intertrigjinoze (qerja intertrigjinoze).  

Mjekimi: Urotropinë (methenaminum) 10-20%, acid tanik 2 % dhe acid borik 2% 
në trajtë pluhuri në pjesë të barabarta të zinkut dhe talkut, sulfur 10 % në trajtë 

pluhuri në pjesë të barabarta të zinkut dhe talkut. 

95. Dyshidrosis (dermatitis dyshidrotica, dermatitis eczematosa dyshidrotica) - 

Disidroza (shfaqje e shpejt e fshikëzave të cilat janë të mbushura me lëngë të 

kthjellët seroz, në sipërfaqe anësore të gishtave dhe duarve, më rrallë në këmbë, të 

cilat mund të shoqërohen me kruarje).  
Mjekimi: Tretësirë ujore e kripës së kuzhinës, acidit borik 3%, kortikosteroide në 

trajtë të kremrave, antimikrobikë. 
96. Dyskeratosis follicularis - Diskeratoza folikulare (puprra keratolitike 

folikuluese, të verdha ose të kuqe në të murrme, të yndyrshme). 

Mjekimi: 5-fluoruracil  5%, tretinoinë(thartirë e vitaminës A) 0.05-0.5%, keratolitik, 

kortikosteroide, krioterapi(bora e karbondioksidit ose azot i lëngshëm). 

97. Dysseborrhoea - Diseborrea (prodhimi cilësor dhe sasior i ndryshuar i gjëndrave 

sebaceale-shfaqet me zbokth të dukshëm, sidomos në kokë i cili është i imët, i terur 

dhe i bardh si milli ose krundet).  

Mjekimi: Acid salicili 2 %, squfur rezorcinol, ketokenazol, nizoral, katran. 
98. Ecthema gangrenosum - Ektima gangrenoze ( varra të zeza në lëkurë e cila fillon 

me njolla të kuqe të cilat shndërrohen në fshikëza ose puçrra).  

Mjekimi:  Aminoglikozide. 
99. Ecthyma simplex (ecthyma vulgare) - Ektima e rëndomtë (proces ulceroz i 

lëkurës, i cili fillon me fshika ose puçrra, vazhdon me krijimin e dregëzave me 

ngjyrë të verdhë në të zbehtë në të cilat zhvillohet varra e thellë).  

Mjekimi: Acid borik 3%, rivanol 0.1%-në formë të kompreseve, vajra, barna 

antimikrob. 
100. Eczema herpeticum (postulosis varicelliformis Kaposi) - Pastuloza variceliforme 

(lëkura e skuqur dhe e ënjtur me puprra dhe fshikëza gjysmësferike të shpërndara të 

cilat shndërrohen në dregëza shpeshherë hemoragjike).  
Mjekimi: Aciklovir. 

101. Eczema infantum (eczema vulgare infantum et lactentium) - Ekzema e fëmijëve 

(skuqje dhe ënjtje të lëkurës, fshikëza dhe lëngëzim, krijim i dregëzave të verdha, 

luspim dhe plasaritje).  

Mjekimi: Vaj i vakët, antimikrobikë, pomada indiferente. 
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102. Eczema vulgare - Ekzema e rëndomtë, dermatiti alergjik i kontaktit ( pezmatim i 

skuqur, i kufizuar në mënyrë jo të qartë, me puprra të vogla dhe fshikëza të 

mbushura me lëng seroz të cilat pas kruarjes lëshojnë lëng dhe krijohen dregëza).  

Mjekimi: Acid borik 3%, tanin 0.5-2 %, nitrat argjenti 0,1 %, rezorcinol 0.5-1 %, 
heksaklorofen 0.5%, rivanol 0.1%, genciana violet 1-3%, kalium ermanganat 

0.01%, çaj kamomili, vaj të vakët, tretësirë fiziologjike. 

103. Effluvium capillorum - Rënie telogjene e flokëve (rënie difuzive, qimet rrallohen 

dhe shkurtohen në mbarë sipërfaqen e lëkurës së kokës). 

104. Elephantiasis – Elefantiaza, është trashje e tepërt e lëkurës (gjenitale, buzët, 

gjymtyrët) si pasojë e pengimit të qarkullimit të limfës dhe të gjakut. 

105. Ephelides - Efelidet (njolla ngjyrë të verdhë ose të murrme në të verdhë me 

madhësi të pikave ose thjerrzës).  

Mjekimi: Pomadë depigmentuese (peroksid hidrogjeni të përqendruar 

5.0+kolesterol 1.0+vazelin të bardhë 14.0 ose pomad perborat natriumi 50%). 

 

106. Epidermolysis bullosa - Epidermoliza buloze hereditare (gufim i fshikave në 

lëkurë ose edhe në mukoza).  

Mjekimi: Kortikosteroide,  epitelizues, antimikrobikë. 

107. Erithema multiforme (erithema exsudativum multiforme) - Eritema 

multiforme (gufim i efloreshencave eritematoze, eritemo-papuloze ose papulo-

urtikariale me ngjyrë të kuqe si tjegulla ose ngjyrë vjollce në të kuqe, në 

sipërfaqet e rrahura nga drita, mund ta shoqëroj kruarja). 

Mjekimi: Pasta ujore. 

108. Erithema multiforme bullosum (erithema exsudativum majus) - Eritema 

multiforme buloze (gufimi i fshikave dhe  fshikëzave në mukozën e buzëve, në 

hapësirën e gojës, në vrimat e hundës, në konjunktiva dhe në mukozat e 

organeve gjenitale. Pasojnë me dregëza hemorragjike dhe gërryerje të mukozës 

së gojës që mund të shkojnë deri në varra, shoqërohen me dhembje).  
Mjekimi: Çaj kamomili, gencianë violet 1%, peroksid hidrogjeni, kalium 

permanganat 0.01%, anastezin 5%. 
109. Erysipelas - Erizipela (të kuqtë e madh e cila fillon me pezmatim me ngjyrë të 

verës së kuqe, ënjtje, ngrohje, lëmueshme e ndritshme e kufizuar në lëkurë të 

shëndoshë).  
Mjekimi: Acid borik 3%, antibiotik (pomadë). 

110. Erysipeloid - Erizipeloid (ënjtje me ngjyrë të kuqe,  në të zbehtë ose në të 

kaltër, të kufizuar mjaft mirë nga lëkura e shëndoshë duke u zbehur në qendër. 

Mund të krijohen edhe fshika.  

Mjekimi: Komprese kundërpezmatuese-tretësirë e acidit borik 3%. 
111. Erythema nodosum (erythema contusiforme) - Eritema nyjore, skuqja e nyjeve 

( nyjet e kuqe e të forta, të ënjtura, të nxehta dhe me dhimbje). Mjekimi: 

Kompresa të ftohta. 
112. Erythematodes discoides (lupus erythematosus discoides) - Eritematoidi 

diskoi (infiltrimet e kuqe,  me luspa, atrofia e lëkurës me dispigmentim, 
ndryshimet në sipërfaqet e fotoeksponuara).  

Mjekimi: Pomada të yndyrshme vitaminoze, kortikosteroide. 



Receptura magjistrale dhe galenike                             _        Z. Gashi & L. Malaj 

 

 521 

113. Erythematodes sistemicus - Eritematoidi sistemik (ënjtje të kuqe, të 

lokalizuara në fytyrë në trajtë të fluturës, luspim i lehtë, efloroshqencat ngjyrë 

vjollce).  

Mjekimi: Mbrojtja nga rrezet e diellit, preparate mbrojtëse kudër diellit. 
114. Erythematodes subacutus - Eritematoidi subakut (pllakat psoriazofome, 

luspimi i lehtë, shenja të eritemës multiforme). 

Mjekimi: Kortikosteroide. 
115. Erythodermia desquamativa  Leineri - Eritrodermia luspore e foshnjave( 

dermatiti-me skuqje, deskuamimi- me luspa, diarre dhe dobësimi).  
Mjekimi: Antimikrobik, antimikoti, pastrimi me çaj kamomili, permanganat 

kaliumi (në raport me ujin1:80.000). 

116. Erythrasma - Eritrazma (fillon me njolla të kuqe të murrme ose të kuqe në të 

verdhë, luspim i hollë sipërfaqësorë, kruarje të lehtë). 

Mjekimi: Acid salicilik 5% në alkool, benzoil peroksid 2.5%(xhel), povidon jod, 

mikonazol, antimikrobik. 

117. Erythrocyanosis crurum puellarum - Eritrocianoza (ënjtje të kufizuar me 

ngjyrë vjollce të kuqe).  
Mjekimi: Si te perniones. 

118. Erythrodermia exafoliativa (dermatitis exfoliativa, erythroderma generalisata) 

-Eritrodermia luspore (skuqje dhe luspim në lëkurë, e gjithë sipërfaqja e 

lëkurës e ka ngjyrën e tjegullës së kuqe, lëkura trashet, lëngëzohet, qimet 

rrallohen, thonjtë bien, ka kruarje).  

Mjekimi: Pomada të yndyrshme indiferente, antimikrobike, kortikosteroide. 

119. Exanthema infectiosus - Ekzantema ngjitëse ( zjarrmia, dhembja e kokës, 

plogështia, njollat, puprrat me ngjyrë trëndafili). 

120. Exanthema medicamentosum - Ekzantemat e barnave (ndryshimet  ë shkaktojnë 

reaksionet e barnave si: njollat e kuqe, puprra, fshikëza, gërryerje, likenoide,  etj.). 

Mjekimi:  Ndërpritet marrja e barit, antihistaminik, kortikosteroide. 
121. Excoriatio – Gërvishtje, është defekt epidermal sipërfaqësorë i shkaktuar nga 

kruarjet. Erosio – Erozioni, është defekt sipërfaqësor si gërvishtjet dhe nuk 

depërton në thellësi. Nga sipërfaqja kullon lëng seroz. 

122. Favus(tinea favosa) - Favusi (populli e quan qele, qerosë, krostë etj.). 

Mjekimi: Flokët duhet të qethen çdo javë. Lëndët mjekuese: acid salicilik 10-15 
% në vazelinë, ketokenazol,klotrimazol, ekonazol-nitrati, mikonazol-nitrati, 

naftalinë, tolnaftat, haloginit. Te sipërfaqet e infektuara përdoren edhe 
preparatet e jodit ose gentianës (3%), mikstura (acid salicilik 5%, acid benzoik 

10%, tinctura jodi 8% të përziera në alkool të zbutur). Mjekimi duhet të 

vazhdojë edhe 2-3 javë pas zhdukjes. 
123. Fissurae – Plasaritjet, në mukoza semimukoza dhe në regjionin anal. Përcillen 

me dhimbje dhe gjakosje. 

124. Fistula – Kanal, që çelet në sipërfaqe të lëkurës. Nga fistula kullon lëng seroz 

ose hemoragjik. 

125. Folliculitis - Folikuliti (pezmatim i kallëpeve të qimeve, krijohen puprra e 
pastaj puçrra të vogla të cilat kalojnë në dregëza).  

Mjekimi:  Si te impetigoja. 
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126. Folliculitis sclerotisans nuchae (keloid nuchae, acne cheloidalis) - Keloidi i 

zverkut (folikuliti sklerotizues i zverkut-puprra të kuqe, rrallë puçrrat dhe 

dregëzat, krijimi i keloideve në kufirin e lëkurës së mbuluar me flokë dhe pa 

flokë).  
Mjekimi: Azoti i lëngshëm. 

127. Furunculus - Forunkuli ( i thati c-qibani-pezmatimi qelbëkrijues i indeve të 

thella të lëkurës dhe nënlëkurës, pasojë e folikulitit). 

Mjekimi:  Vitaminë C, iktiol, preparate të jodit, antibakterial. 

128. Gingivostomatitis herpetica (staomatitis aphtosa) - Gjingjivostomatiti 

herpetik (skuqje, ënjtje dhe gërryerje, mukoza e gojës e mbuluar me një shtresë 

të bardhë).  

Mjekimi: Genciana violet 2%, ksilokainë. 
129. Glossitis candidomycotica - Mukoza e bardhë në shtresën e gjuhës. 

Mjekimi:  Si te shor. 

130. Glossitis rhomboidalis - Glositi romboid (fushë romboide e zhveshur, e 

lëmuar, nyjore).  

Mjekimi: Mikostatikë. 
131. Glossopyrosis - Glossodynia, djegie ose dhembje (kruarje, therje, ndjenjë e 

keqe). 

132. Gonorrhoea - Gonorrea (pezmatim i kanaleve gjenitale). 

133. Granuloma annulare (lichen annularis) - Granuloza unazore (fryrje e fortë 

dermale, të lëmuara, të qëndrueshme në trajtë shiriti, të gjarpëruara, 

gjysmëharkore ose unazore).  

Mjekimi: Krioterapi-azot të lëngshëm ose bor karbondioksidi, kortikosteroide. 

134. Granuloma pyogenicum - Granuloma qelbkrijuese (indi i pezmatuar ngritët 

mbi sipërfaqe të lëkurës me madhësi të kokrrës së grurit ose misrit, është i butë 

dhe ka ngjyrë të kuqrremtë, është e pasur me gjak dhe pas lëndimit të lehtë 

krijon dregëza të zeza). 

135. Granulosis – Granuloza, është trashje e shtresës granuloze (eritematoidi, likeni 

i rafshët). 

136. Haemangioma sclerotians (nodulus cutaneus) - 

Dermatofibroma/histiocytoma (tumor menzenkimal i indit fibrozë, me trajtë të 

nyjës, me konsistencë të fortë, sipërfaqe të lëmuar, ngjyrën si të lëkurës, ose të 

kaltër në të verdhë). 

137. Herpes genitalis - Herpesi gjenital (fshikëzat e grumbulluara që mund të 

shndërrohen në puçrra, varra dhe dregëza).  

Mjekimi: Aciklovir. 

138. Herpes gravidarum - Herpesi i shtatzënave (kruarje të fortë sidomos në bark).  
Mjekimi: Pomadë kortikosteroide. 

139. Herpes simplex (herpes labialis) - Ethet e buzëve (lëkura pakëz skuqet dhe 

ënjtet lehtë dhe pastaj shpejtë gufon grumbulli i fshikëzave, shpeshherë me 

gropëz në majë të veçuara nga njëra tjetra).  

Mjekimi: Pasta zinku, pastë ujore të përzier me antibiotik të spektrit të gjerë, 
liniment (oleum lini, aqua calcis në pjesë të barabarta), ksilokaina, 

diklonhidroklorid 2%(xhel) 
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140. Hidradentis suppurativa (hidradentitis axillaris) - Hidradenti qelbëzues 

(pezmatimi nga gjëndrat apokrine deri në lëkurë, krijohen nyjat të cilat e ngrehin 

lëkurën e ënjtur dhe të skuqur. Në brendësi të nyjave krijohet qelbi dhe kur 

fillon çelja e fistullave rrjedh qelbi. 
Mjekimi: Iktiol, antibiotik, antiandrogjene (te femrat). 

141. Hipertrichoosis - Hipertrikoza (rritja e tepërt e qimeve). 

142. Hirsutismus - Hirzutizmi (zhvillim i qimeve të tipit mashkullor-te femrat). 

143. Histiocytosis X - Hiosticitoza X (proliferimi dhe infiltrimi i indit me histocite të 

tipit Langerhans). 

144. Hordeolum (folliculitisciliorum) - Rëxuell (elbth, kath-pezmatim stafilokoksik i  

qerpikut dhe i gjëndrës dhjamore).  

Mjekimi: Kompresa të ngrohta dhe antibiotik (pomada). 
145. Hydroa vacciniformis - Hidroa verore (puprra të forta me ngjyrë vjollce në të 

kuqe, fshikëza të mbushura me lëng seroz, , dregëza, vraja).  

Mjekimi: Mjete mbrojtëse kundër diellit. 
146. Hyperhidrosis (hyperidrosis) - Hiperhidroza (tejdjersitje - prodhimi i tepërt i 

djersës).  
Mjekimi: Pasta ujore: urotropinë 20%+talc 10%+zink10%+glicerinë 15% , 

tretësira alkoolike e formalinës 5-10%, tretësira alkoolike sulfatit të zinkut 5%. 

147. Hyperkeratosis – Hiperkeratoza, është trashje e tepruar e shtresës brinore të 

epidermës, e cila paraqitet te sipërfaqet që u nënshtrohen shtypjeve të 

vijueshme, si shputat dhe shuplakat, pastaj në mukoza (leukokeratosis) dhe në 

kallëpet e qimeve ku shtresa keratolitike ka ngjyrë të bardh në të verdhë dhe janë 

të forta. 

148. Ichthyosis lamellaris - Iktioza lamelave (lëkura e thatë, e skuqur dhe e 

mbuluar me luspa të mëdha dhe të trasha).  

Mjekimi: I ngjashëm me iktiozën e rëndomtë. 

149. Ichthyosis recidiva - Iktioza recesive (luspa të murrme).  
Mjekimi: Si te iktioza e rëndomtë. 

150. Ichthyosis vulgaris - Iktioza e rëndomtë (lëkura me luspa dhe e thatë).  
Mjekimi: Rrezitje në diell (deti), banja me ujë të nxehtë, tretësirë fiziologjike 

3%, pomadë me acid salicilikë 2-4% ose klorur natriumi 1-2%.urea 2-20%,  

acidi laktikë. 
151. Ictus insecti (morsus insecti) - Thumbimet, pickimet, kafshimet e insekteve.  

Mjekimi: Nxirret thimthi-thumbi dhe vendi i pickuar mbahet me komprese të 
thartirës borike 3% ose me alkool për disa minuta. 

152. Impetigo contagiosa (impetigo vulgaris) - Impetigoja ngjitëse (pezmatimi i 

shpejtë së pari i të skuqurave sipërfaqësore, pastaj zhvillimi i fshikëzave ose 

puçrrave të cilat pas shkatërrimit krijojnë dregëza).  

Mjekimi: Fshikëzat (puçrrat) çelen dhe dezinfektohen me permanganat kaliumi 

0.01% ose rivanol 0.1%. Dregëzat zbuten me acid salicilik 3%+vaj ricini 
30%+vaj ulliri der 100.0. Përdoren edhe antibiotik dhe eozinë 2%. 

153. Infiltratio cellularis - Infiltrim qelizor, grumbullimi i qelizave (leukociteve, 
limfociteve) në dermë gjatë procesit të pezmatimit. 
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154. Intertrigo (dermatitits intertriginosa, intertrigo simplex) - Intertrigoja, 

dermatitisi ngacmues (shfaqet me pezmatim të palëve lëkurore që përputhen 

me skuqje të lëkurës, gërryerje, plasaritje  dhe me lagështi).  

Mjekimi: Acid borik 3%, pastë ujore, kortikosteroide të përziera me 
antimikrobikë dhe antimikotik. 

155. Ixodiosis - Thumbimi, pickimi i rriqrës. Mjekimi: Mënjanimi (disa minuta 

mbulohet me gazë të njomur me vaj ose benzinë, kloroformë apo terpentinë). 
156. Keratosis actinica (keratosis solaris) - Keratoza aktinike, keratoza diellore 

(shtresa të brinzuara, të vrazhda dhe të ngjitura mirë për lëkurë, të përhima në të 

verdhë ose pak të murrme).  

Mjekimi: Krioterapi, 5-fluoruracil 5%, acid retinoid aromatik 0.05-0.5%. 

157. Keratosis folicularis - Keratoza folikulare (puprra të brirëzuara në kallëfet e 

qimeve).  

Mjekimi: Keratolitikë. 

158. Keratosis palmoplantaris hereditaria (tylosis) - Keratoza palmoplanetare 

trashëguese (skuqje, brirëzime të holla, brirëzime të trasha dhe të ngjeshura 

mirë të lëmueshme dhe të verdha si dylli). 

Mjekimi: Acid salicilik deri në 40%, vaj liri 20% në lanolinë. 

159. Keratosis supraartikularis pulvinata - Qeskat e gishtave (pllaka fibromatoze 

në shpinën e gishtave). 

160. Kerion barbae (Trichophytosis profunda barbae, tinea barbae) - Mukoza e 

thellë e mjekrës (qerja e mjekrës).  

Mjekimi: Si te Kerion celsi capitis. 

161. Kerion celsi capitis - Mukoza e thellë e kokës (qerja e thellë e kokës, në 

Kosovë e quajnë  ‘lisha e gjave (shtazëve)’.  
Mjekimi:  Kompresat e lagështa (me acid borik 3%, rivanol  0.1%). Larja me 

permanganat kaliumi 0.01%. Pas tahitjes, përdoret krem me antibiotikë. 

162. Ksantomatoza - Grumbullim në inde i qelizave të ngopura me yndyra. 

163. Larva migrans - Larvat e disa  llojeve të mizave (miza e kalit (hypoderma), 

lopës (myasis).  
Mjekimi: Azot i lëngshëm. 

164. Leishmaniasis - Leishmaniaza ( fillon me njolla të kuqe në qendër të së cilës 

sajohet një shtresë e hollë luspash të cilat dalëngadalë shndërrohen në puçërr, 

duke vazhduar të kaloj në nyjë.  

Mjekimi: Antimon, azot të lëngshëm, bora e karbondioksidit). 
165. Lentiginosis periorificialis - Lentigjinoza periorificiale (njollat e murrme ose 

të zeza në mukozë të gojës, rreth hundë, faqe. Pas pjekurisë zbehen).  

Mjekimi: Kirugjik. 

166. Lentigo maligan - Lentigoja malinje (njollë me ngjyra të përziera, me kufi të 

qartë por jo të rregullt, në sipërfaqe që i rrah drita). 

Mjekimi: Kirugjik. 
167. Lentigo solaris - Lentigoja diellore (grumbullim i melanociteve në shtresën 

bazale të epidermës të shkaktuar nga rezet e diellit). 
168. Lepra (morbus Hansen, hanseniasis) - Gërbula (shfaqet në disa mënyra: njolla të 

bardha, puprra, deformim të gishtave, depigmentim etj.) 
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169. Lichen planus (lichen ruber planus) - Likeni i rrafshët, likeni i kuqë i rrafshët 

(efloreshenca kryesore është puprra poligonale, e ndritshme, e rrafshët, e thatë, e 

kuqërremtë, ose ngjyrë vjollce në të kuqe, e mbuluar me luspë të hollë, e 

kufizuar në mënyrë të qartë nga lëkura e shëndoshë).  
Mjekimi: Kortikosteroide, hiperkeratolitik, vaj liri 20% në vazelinë, acid 

salicilik 20% me vazelinë, azot i lëngshëm, bora e karbondioksidit, retinoid. 

170. Lingua geographica - Gjuha gjeografike (fusha të zhveshura, të kuqe e të 

lëmuara, me skaje kufizuese, pak të ngritura).  

Mjekimi: Tetraciklinë, gencianë violet 0.5%, karbolfuksinë 5%,. 
171. Lingua picata - Gjuha brazdore (hullitë e thella). 

172. Lingua villosa - Gjuha leshatake ( ngjyrë e murrme ose e zezë,  e verdhë ose e 

kaltër).  
Mjekimi: Mikostatikë. 

173. Lipoid proteinosis - Proteinoza lipoide (puprra dhe nyje të verdha, në të 

bardha, puprra si rruza rreth kapakëve të syrit, lëkura e thatë, pllaka verukoze të 

brirëzuara, vraja). 

174. Lipomatosis - Lipoma (tumor i indit dhjamor nënlëkuror, i butë, i pa fiksuar 

për lëkurë).  

Mjekimi: Me azot të lëngshëm. 

175. Lyme borreliosis (lyme disease) - Borrelioza lyme (me përjashtim të mënyrës 

së infektimit, ka ngjashmëri me sifilizin).  

Mjekimi:  Antimikrobikë. 

176. Lymphogranulomatisis maligan - Limfogranulomatoza malinje (limfoma e 

limfociteve T; njollë, puprra ose nyje, pllaka, fshikëza dhe varra, me ngjyrë të 

kuqe ose të kaltër të murrme). 

177. Macula – Njollë,  diskromike në nivelin e lëkurës(me ndryshim të ngjyrës 

eritromatoze, e pigmentuar ose e depigmentuar. 

178. Melanoma malignum - Melanoma malinje (shtrirja sipërfaqësore fillestare e 

pastaj rritja vertikale).  

Mjekimi: Kirurgjikal. 

179. Microsporosis - Mikrosporoza.  
Mjekimi: Si te mukozat e thella (kur janë me pezmatim) dhe mukozat 

sipërfaqësore (kur janë të pa pezmatuar). 
180. Milium - Milia, kokërr meli, aknet e bardha (qeske epidermale në trajtë të 

nyjëzave sa koka e gjilpërës, të bardha në të verdhë, të forta të mbushura me 

qeliza të brizuara në sipërfaqe).  

Mjekimi: Kiret, azot i lëngët. 

181. Molluscum contagiosum - Molusku ngjitës (puprrat rriten për 2-3 muaj sa 

kokrra e orizit, ngjyrën e kanë të lëkurës, me maje ku hetohen gropëza).   

Mjekimi: Azot të lëngshëm (5-10 sekonda në çdo puçërr). 

182. Morbilli - Fruthi (kollitje, riniti, fotofobia, ënjtja rreth syve, njollat dhe puplat e 

kuqe, lëkura merr ngjyrë të verdhë luspimi i lehtë). 

Mjekimi: Te rastet e komplikuar antimikrobikët. 
183. Morbus Behçet  - Sindroma Beheçet (afta ulceroze, ënjtje, skuqje). 
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184. Morbus Bown - Sëmundja Boun (pllaka të infiltruar, të kufizuara në mënyrë të 

qartë, të mbushura me luspa dhe me dregëza, ngjyrë të kuqe të mbylltë ose të 

murrme).  

Mjekimi: 5-fluoruracil 5%, kirurgjik. 
185. Morbus paget - Sëmundja paget (lëkura e gjirit e ngjitur, egzematoze me kufi 

të qartë, me lëngëzim,  me dregëza dhe e shoqëruar me kruarje).  

Mjekim: Kirugjik. 
186. Morbus Ritter (dermatitis exfoliativa neonatorum) - Sëmundja e përvëlimit, 

‘lëkura e përvluar’ (lëkura skuqet shumë shpejtë rreth gojës, kërthizës ose 

organeve gjenitale. Në këto vende sipërfaqja e lëkurës zhveshët).  

Mjekimi: Si te stafilodermia bullosa.  

187. Mucinosis follicularis - Mucinoza folikulare (puprrat folikulare, të vetmuara 

ose të grumbulluara me ngjyrë mishi) 

188. Mucinosis papulosa - Mucinoza papuloze (lëkura sklerotike, puprra ose pllaka 

likenoide me ngjyrë të mishit në të dyllit). 

189. Mycosis - Mukozat (dermatofite, këpurdha të tharmit, myk).  

Mjekimi: Ketokenazol, mikonazol, klotrimazol,ekonazol, oksikonazol, 
sulkonazol, ciklopiroksolaminë, naftifina, terbinafina,tolnaftati, haloprigini. Te 

kandidozat përdoren imidazoli, ciklopiroksolamina, nistatina, amfotericina B. 

190. Myxoedema diffusum - Miksedema difuze (lëkura e ënjtur, e ftohtë, e butë, e 

zbehtë, e thatë). 

191. Myxoedema pretibiale - Miksedema pretibiale (pllakë simetrike, të forta 

elastike, me ngjyrë dylli ose të kuqe). 

192. Naevus - Nishanet, shenjth (njollë e kufizuar e lëkurës). 

193. Naevus naevocellularis melanocyticus (naevus pigmentosus) - Nishan i 

zakonshëm (grumbullim i melanociteve në epidermë ose dermë. Ka kufizim të 

qartë). 

194. Naevus naevomelanocyticus congenitalis - Nishani nevomelanocitik 
trashëgues (shenjë e pigmentuar e lëkurës, pllakë  me ose pa qime, zakonisht e 

përdredh lëkurën, me ngjyrë të murrme në të zezë). 
Mjekimi: Kirugjik.  

195. Naevus naevomelanocyticus dysplasticus - Nishani melanocitik displastik 
(grumbullimi i melanociteve në shtresën bazale të epidermës).  
Mjekimi: Kirugjik, tretinoin 0.05-0.1%, mbrojtje nga rrezet e diellit. 

196. Naevus sebaceus - Nishani sebaceal (bashkim i puprrave në pllaka të verdha-si dylli).  
Mjekimi: Keratolitik. 

197. Naevus Spitz - Melanoma juvenilie ( njollë , pupërr, ose nyje e rrumbullakët, e 

fortë, ivendosur në fytyrë ose këmbë). 

198. Naevus verrucosus (naevus keratoticus) - Nishani verukoz (me sipërfaqe të 

brinjuar).  

Mjekimi: Keratolitikë. 
199. Necrobiosis lipoidica diabeticorum - Nekrobioza lipoidike (pllaka e kuqe si 

mishi, e rrumbullakët, vezake e kufizuar në mënyrë të qartë, në qendër me 
ngjyrë të verdhë në të murrme).  

Mjekimi: Kortikosteroide. 
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200. Neurofibromatosis benigna (morbus Reclinghausen) - Neurofibromatoza 

(njollat  e murrme si qumështi i përzier me kafe, njolla e vogla nënsqetulla, 

njollat e bardha dhe nishanet e pigmentuara, nyjet tumoroze të cilat zmadhohen 

dhe preken nën lëkurë ose qëndrojnë të varura mbi lëkurë, puprrat e 

pigmentuara).  

Mjekimi:  Kirugjik. 

201. Noduli mulgentium - Nyjëzat e mjelësve (në trajtë të nyjeve të rrumbullakëta,  

me madhësi sa kokrra e misrit, me ngjyrë të kaltër ose të kuqe në të murrme).  

Mjekimi: Tërhiqen vetvetiu brenda 4-6 javësh. 
202. Nodus – Nyje, është efloreshencë e fortë  dermo-hipodermale me diametër deri 

në 1 cm. 

203. Oedema - Edema (ënjtja), është pasojë e grumbullimit të lëngut në inde. 

204. Oedema malignum - Edema malinje (ënjtje e theksuar e butë si brumi).  

Mjekimi: Tretësirë rivanoli 0.1%, acid borik, antimikrobë (pomada). 

205. Onychmycosis (tinea unguium) - Mukoza e thonjve, qerja e thonjve. 

206. Otomycosis - Otomykozat, mukozat e kanalit të jashtë  të veshit. 

207. Papula – Pupër,  është ngritje solide e fortë mbi nivelin e lëkurës me diametër 

deri në 1 cm. 

208. Parakeratosis – Parakeratoza, është hiperkeratozë ku qelizat e brirëzuara e 

kanë bërthamën. Vërehet te psoriaza dhe ekzema., është keratinizim i 

parakohshëm në shtresën spinoze të epidermës. 

209. Pediculosis  corporis - Morrat e trupit.  

Mjekimi: Si te morri i kokës. 

210. Pediculosis capitis - Morri i kokës.  

Mjekimi: Duhet të mjekohet e gjithë familja. Lëndët mjekuese janë: permetrina 
(1%) piretrina, neopinamina, klofenotani, lindani, malationi (0,5%) si dhe 

fenotrina. Në lashtësi me sukses është përdorë vajguri (petroleum) dhe vaj ulliri 

në raport 1:1. Me këtë përzierje është lyer koka dhe është mbështjell duke 
izoluar plotësisht një natë dhe në mëngjes me krahë të shpeshtë të lagur në 

uthull të vakët janë krehë flokët. 
211. Pediculosis pulis - Morri i mbivetes.  

Mjekimi:  Si te morri i kokës. 

212. Pellagra - Pelagra (dermatiti-skuqje, gufim i fshikëzave,  ose fshika të cilat 

dregëzohen, diarre, demenca).  

Mjekimi: Pomadë indiferente, antimikrobe. 
213. Pemphigoid juvenilis (dermatitis bullosa chronica) - Pemfigoidi i fëmijërisë 

(gufim i fshikave në sipërfaqe perigjenitale, në tule-vithe, në fytyrë dhe 

kapilicium, me kruarje. 

Mjekimi: Sulfapiridina, dapsoni. 

214. Pemphigoid muco-cutanea cicatricialis - Permfigoidi muko-kutan 

cikatricial (fshikat gërryerjet dhe vrajat në mukoza dhe më pak në lëkurë).  

Mjekimi: Kortikosteroid, sulfone, sulfapiridinë. 

215. Pemphigoid senilis (pemphigoid bullosus) - Pemfigoidi i pleqërisë (kruarje në 
lëkurë, fshikat e mëdha, gërryerjet).  

Mjekimi: Si te pemfigu vulgar, mund të përdoren edhe kortikosteroid (pomada). 
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216. Pemphigus vulgaris - Pemfigu vulga (fshika të fryra të mbushura me ujë,  në 

sipërfaqet e pandryshuara të mukozave dhe të lëkurës, gërryerje, rrjedhje lëngu 

dhe dregëza).  

Mjekimi: Pomadë epitelizuese,  antimikrobike, pasta ujore, permanganat  
kaliumi 0.01%, genciana violet, nistatinë, çaj kamomili. 

217. Perniones (erythema pernio) - Mërdhirjet morthi (ënjtje natyrore të kuqe në të 

kaltër, të ftohta në prekje, të cilat në ambiente të nxehta shfaqen me kruarje dhe 

dhembje).  

Mjekimi: Iktiol 30%, pomad vitaminoze. 
218. Peronychia candidomycotica - Peronikia kandidiale (pezmatimi i indit rreth 

thonit- panaritium paraungualis.  

Mjekimi: Nistatinë, mikonazol,  tretësirë e gentiana violet 2%. 
219. Photodermatitis polymorpha - Fotodermatozë idiopatike (puprrat e kuqe-të 

trëndafilta, fshikëzat, papulovezikulat, ënjtje të lehta, pllaka të kuqe, ndryshime 

me pamje të ekzemës).  
Mjekimi: Kortikosteroide. 

220. Phytophotodermatitis (dermatitis striata et bullosa pratensis) – Fitodermatiti, i 

shkaktuar nga kontakti me bimë (skuqje dhe fshikëza ose fshika, kruarje,  

pigmentim).  

Mjekimi: Kompresa të lëgështa dhe kortikosteroide. 
221. Pityriasis alba (pityriasis alba facei) - Pitiriaza e bardhë ( me njolla të thata 

vezake me ngjyrë të përhimët, me luspim të lehtë-më së shpeshti në fytyrë).  

Mjekimi: Kombinimi antibakterial me kortikosteroide. 

222. Pityriasis rosea - Pitiriaza e trëndafiltë (efloroshencë paralajmëruese të 

vetmuar, të kuqe në trajtë vezake të shpërndara nëpër trup, pjesët proksimale të 

gjymtyrëve, qafë dhe supe me sipërfaqe të kuqe të zbehtë e trëndafiltë).  

Mjekimi: Nuk duhet të lahet (djersët mund të pastrohen me  çaj kamomili), 

pasta ujore, kortikosteroide (pomada)-nuk duhet të përdoren barna kundër 
Scabies(zgjebes)-it. 

223. Pityriasis rubra pilaris (keratosis pilaris rubra) - Lëkurë e skuqur,  me puprra 

me folikula të brirëzuara.  

Mjekimi: Etretinat, izoetretinoinë, metotreksat. 

224. Pityriasis versicolor (tinea versicolor) - Pitiriaza versikolore (dermatoza 

mikotike sipërfaqësore dhe kronike).  

Mjekimi: Acid salicilik 3%, resorcinol 3%, glycerol 8% në alkool të zbutur; 
acid salicilik 3%, heksaklorofen o.5%, glicerol 5% në alkool të zbutur;acid 

salicilik 2%, fenol (liquefacti) 1% në alkool të zbutur; propilenglikol 50 % në 

ujë; selenium sulfid 2%. 
225. Plax (plaque) – Efloreshencë, papuloze infiltrative me diametër mbi 1 cm. 

226. Poikilodermia atrophicansreticularis - Poikiloderma (eritemo-dermatozë, 

pigmente të larme, atrofi).  
Mjekimi: Kortikosteroide. 

227. Polyarteritis nodosa (periarteritis nodosa) - Poliarteriti nyjor (nyje 
nënlëkurore, të pezmatuara, të trëndafilta ose me ngjyrë vjollce të kuqe të cilat 

mund të çelin varrë). 
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228. Porphyria cutanea tarda - Porfiria lëkurore e vonshme (skuqje, fshikëza dhe 

fshika, gërryerje, kruarje, trashje sklerotike e lëkurës, kalcifikim dhe varra në 

lëkurë). 

229. Postula maligan - Postula malinje (puçërr e zezë, puçërr e keqe, në qendër të 

njollës zhvillohet puprra e pastaj fshikëza e mbushur me ujë dhe gjak). 

230. Proctitis candidomycotica - Proktiti kandidial (skuqja e zorrës së fundit,  

njollat e bardha, kruarje pas daljes).  
Mjekimi: Antimikotik. 

231. Protoporphyria erythropietica - Protoporfiria eritropojetike (kruarje, djegie, 

skuqje e lëkurës, ënjtje, ndryshime purpurike, lëkurë me pamjen e lëvores së 

portokallit, rreth buzëve krijohen lugje radiale, pllaka hiperkeratotike etj.).  

Mjekimi: Duhet të mbrohet nga dielli. 
232. Prurigo aestivalis (prurigo actinica) - Prurigoja verore (nyje, likenifikim, 

fshikëza dhe vraja). 

233. Prurigo chronica (prurigo simplex chronica, urticaria papulosa chronica) - 

Prurigoja kronike (prurigo-papulat kryesisht simetrike të cilat më lehtë 

hetohen me prekje se sa që shihen, fshikëzat, kruarja e cila mund të krijojë edhe 

vatra të likenofikuara).  

Mjekimi:  Si te dermatiti optik. 

234. Pruritus - Pruriti, kruarja.  
Mjekimi: Etiologjik, ushqimi, kortikosteroidet, pomadat e yndyrshme neutrale. 

235. Pseudofolliculitis barbae - Folikuliti i rrejshëm (shkaktarë nuk janë 

stafilokokët, por qimet e përdredhura dhe të kthyera në brendësi të lëkurës-

sikurse të keloidi i zverkut).  

Mjekimi: Nxjerrja e qimes; thartirë retinoike ose salicilike (tretësira ose pomada). 
236. Pseudofurunculosis (staphylodermia sudoripara lactentium) - 

Pseudofurunkuloza (pezmatimi i gjëndrave ekrine të djersës, thellësinë e 

lëkurës dhe nënlëkurës, sajohen nyjat të cilat qelbëzohen në qendër e pasta 

bashkohen me njëra tjetrën).  

Mjekimi: Tretësirë 0.01% e permanganatit të kaliumit, antibiotikë (pomada) 
237. Pseudomilium colloidale (elastosis colloidalis conglomerata) - Degjenerim 

koloidal i lëkurës (degjenerimi i indit lidhorë, me puprra të verdha,  herë-herë si 

të tejdukshme).  

Mjekimi:  Me azot të lëngët. 

238. Pseudoxanthoma elasticum - Pseudoksantoma elastike (puprra dhe pllaka të 

bardha ose të verdha, njolla purpurike, lëkura e butë e rrudhur dhe e varur). 

239. Psoriasis vulgaris - Psoriaza vulgare (luspim në kokë, skuqje të lëkurës me 

luspim të lehtë në kufirin e flokëve mbi ballë, puprra folikulare, në kofshë, 

puçrra të imta në palmo-plantare, gropim dhe çrregullim i ngjyrës së thonjve, 

efloreshqencat eritemo-skumoze, pllaka të infiltruara, ndryshime të mbuluara me 

luspa mjaft të trasha. Më së tepërmi përfshijnë: sipërfaqet ekstenzore të 

gjymtyrëve në mënyrë bilaterale, sidomos në bërryla e gjunjë, në kokë dhe 

kryqe, kërthizë, shinën e dorës dhe gishtave si edhe në çdo sipërfaqe të trupit). 
Mjekimi: Acid salicili, squfur, katran, kortikosteroide, acid retinoik, ditranol, 

vitamin D3 , antimikrobikë, vitamin C. 
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240. Purpura anaphylactoides (purpura capilarotoxica) - Purpura anafilaktoide 

(njolla të kuqe, pak të ngritura me madhësi të thjerrës ose të thoit me ngjyrë të 

ndryshme). 

241. Purpura fulminans -  Purpura e rrufeshme (koagullim intravaskular). 

242. Purpura thrombocitopenica - Purpura trombocitenike (shkatërrimi i 

shpejtuar ose krijimi i pakësuar i trombociteve). 

243. Pustula – Puçër, është vezikulë e mbushur me qelb. 

244. Resorbens - Thithës 

245. Rhagas (ragada) - Çarje e thellë e lëkurës në vende me elasticitet të zvogëluar. 

246. Rhagas mammillae - Ragadat mamilare (çarjet dhe pezmatimet e thumbit dhe 

kurorës së gjirit).  

Mjekimi: Permanganat kaliumi 0.01%, antimikotik, antimikrobik. 
247. Rubella - Rubela (mungesa e apetitit, dhembja e kokës, ekzantema në trajtë të 

njollave,  dhe purpurave të trëndafilta). 

248. Sarcidosis - Sarkidoza (nyje tumoroze nëpër lëkurë). 

249. Sarcoma Kaposi - Sarkoma kaposi (njolla purpurike dhe pllaka angjiomatoze, 

nyje dhe tumoredermo-hipodermale). 

250. Scabies - Zgjebja ose zhuga (puprrat e kuqe në trajtë të urtikave ose puçrrat e 

imëta). 

251. Scabies crustosa (Scabies norvegica) - Zgjebja atipike, me dregëza të 

theksuara. 

Mjekimi:  Duhet të mjekohen të gjithë anëtarët e familjes. Larja-pastrimi i trupit 

duhet të bëhet pas 3 ditë mjekimi. Lëndët mjekuese më të shpeshta që përdoren 

janë: squfuri(10-20%), benzil benzoati(25%), krotamitoni(10%), gama 

benzenheksakloridi-lindani(1%). Mund të kombinohen edhe me antibiotikë dhe 
kortikosteroid (kur përcillet me infeksione). 

252. Scarlantina - Skarlantina (ekzantema me pika të kuqe, të vogla, puprrat). 

Mjekimi:  Penicilinë, eritromicinë. 
253. Scleroderma circumscripta - Skleroderma e kufizuar (lëkura e pezmatuar 

lehtë, e fortë, atrofike, dhe e depigmentuar). Mjekimi: Pomada të yndyrshme 
vitaminoze. 

254. Scleroderma progressiva (sclerodermia progressiva, sclerosis systematica 

progressiva) -Skleroderma progresive (ndryshimet në gishta fillon me ënjtje,, 

trashje të lëkurës,  humbje elasticiteti, thonjtë distrofohen etj.).  

Mjekimi: Simptomatik; pomadë vitaminoze, kortikosteroide, acid retinoik 0.1%. 
255. Sclerosis – Skleroza, është forcim i lëkurës. Lëkura është e trashë dhe e fortë, 

nuk mund të krijohet rrudha. 

256. Sclerosis tuberosa (adenoma sebaceum) - Skleroza tuberoze (njolla të bardha 

ezake; puprra dhe nyje tumoroze të forta, të shumta, të verdha ose të murrme,  

në të kuqe).  

Mjekimi: Kirugjik. 
257. Scrophuloderma (tuberculosis coliquativa cutis et subcutis) - Lunga, saraxha (fillon 

në gjëndra limfatike dhe shfaqet me nyje nënlëkurore të zmadhuar e të forcuar). 
258. Seborrhoea - Seborrea (prodhimi dhe tajimi i yndyrës (sebum) gjatë veprimit 

normal të gjëndrave dhjamore). 
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259. Soor - Mykth (kandidoza e mukozës së gojës).  

Mjekimi: Tetraborat natriumi 5.0+glycerol 15.0+ujë i distiluar 15.0; gentianë 
violet 0,5%, eozinë 2%, nistatinë, hidrogjenkarbonat natriumi-tretësirë ujore 

10%. 
260. Spongiosis – Spongjioza, është mbledhje e lëngut në hapësirat ndërqelizore të 

shtresës spinoze të epidermës. Lidhjet ndërqelizore këputen dhe krijohen 

fshikëzat (ekzemat). 

261. Squama – Mbishtresë, e formuar nga qelizat e keratonizuar (brinjëzuara, 

kornifikuara). 

262. Staphylodermia bullosa (impetigo bullosa) - Dermatozë sipërfaqësore 

stafilogjene, me zhvillim të shpejtë të fshikëzave. 

Mjekimi: Lëkura shpërlahet me permanganat kaliumi 0.01%, ndërsa ndryshimet 

lyhen me barna kundërbakteriorë. 

263. Status Fordyce - Shenja Fordajs (gjëndra dhjamore të lira në zonën kalimtare 

të buzëve, si njolla ose puprra të vogla, pak të verdha ose të bardha). 

264. Stomatitis (mucositis) - Stomatiti, mukoziti (pezmatim i cipës së hapësirës së 

gojës, skuqje, puprra, gërryerje, varra) 

265. Stomatitis allergica - Stomatiti alergjik (skuqje dhe ënjtje e mukozës së gojës, 

fshikëza, gërryerje dhe varra). 

266. Stomatitis angularis (angulus infectiosus oris) - Stomatiti angular ose i buzëve 

(pezmatim me skuqje të lehtë, plasaritje, me dhembje dhe shpesher me përgjakje).  

Mjekimi: Si te impetigu. 

267. Stomatitis epidemica epizootia - Stomatiti epidemik apizootik (skuqje, ënjtje, 

afta, tajim të tepërt të pështymës). 

268. Stomatitis gangrenosa - Stomatiti gangrenozë ( varra që vjen e zgjerohet në 

thellësi, zjarrmia, dobësim i organizmit).  

269. Stomatitis ulceromembranacea - Stomatiti ulceromembranoz (gërryerje dhe 

varrat në mukozën e skuqur dhe të ënjtur të gojës). 

Mjekimi: Antimikrobikë, antiseptikë. 

270. Striae cutis distensae - Atrofi fijore ( në fillim janë të kuqe, më vonë marrin 

trajtën e shiritave të bardhë).  

Mjekimi:  Acid retinoik 0.05%-0.5%. 

271. Syndroma gianotti-crosti (Acrodermatitis papulosa eruptiva infantum) - 

Efleroshenca papuloze (janë likenoide, të shumta të shpeshta të vendosura në 

folikulat e qimeve).  
Mjekimi: Simptomatik. 

272. Syndroma ulcerovarcosum - Sindroma ulcerovarikoze (venat e zgjeruara, 

dermatiti stazik, varrat stazike).  
Mjekimi: Dermatiti stazik-kompresa të lagështa të acidit borik 3%, pomada 

antibiotikë të yndyrshme; varar stazike-komprese të lagështa të acidit borik 3%, 

rivanol 0.1%, krem antibiotike, benzol peroksid 
273. Syphilis - Sifilizi (sëmundje gjinore bartëse). 

274. Syringoma - Siringoma (tumor i gjëndrës ekrine të djersës). 
275. Telangiectasia actinica - Telangjiktazia aktinike (te femrat e moshës 

mesatare-bardhoshe ose flokëverdha). 
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276. Tinea asbestin - Tinea asbestin (proces kronik luspor pa pezmatim). 

Mjekimi: Keratolitik, antibakterial. 
277. Tinea pedis (dermatophytosis pedis, dermatomycosis palmoplantaris) - Mukoza e 

këmbëve (dermatomikoza e këmbëve, qarja e këmbëve). 
Mjekimi: Ventilimi (ajrosja) e këmbëve). Lëndët mjekuese: ketokenazol, klotrimazol, 

ekonazol-nitrat, mikonazol-nitrat, në formë të tretësirës permanganat kaliumi 0.01%, 

rivanol 0.1%, kompreset me acid borik 3 %, methenaminum-urotropina   20%, acid 
tanik -tanin pluhur 0,5- 20% (pastë ujore), 10-100% (pudër), klorur alumini 20 

%, subacetat alumini 7,5 %, subgallat bizmuti 10% (pudër), subkarbonat bizmuti, 
32%, subnitrat bizmuti 10%, oksid zinku 10-20%, permanganat kaliumi, 0.01%, acid 

borik, 3-5 % (pudër), acid salicilik 1-2% (pudër), karbonat zinku15 %. 

278. Trichominas vaginalis - Trikominaza vagjinale 
279. Trichonocardiosis (tinea palmellina, trichomycosis axillaris) - 

Trikonokardioza (shenjat pseudomikotike të nënsqetullave ose më rrallë rreth 

organeve gjenitale-qimet janë të thata, përhima ose të verdha).  
Mjekimi:  Rezorcinol 1-5 % në alkool, sulfur 5-7% (pomada) pezulli kundër 

djersitjes. 
280. Trichophytosis cutis glabrae (tinea corporis, dermatophyosis cutis glabrae) - 

Mukoza e trupit (dermatomikozë e trupit), qerja e lëkurës së butë.  

Mjekimi: Ketokenazol, klotrimazol,ekonazol-nitrat, mikonazol-nitrat, preparate 
të jodit. 

281. Trichophytosis superficialis capitis (tinea capitis, dermatomycosis capitis) - 

Mukoza sipërfaqësore e kokës (qerja sipërfaqësore e kokës, në Kosovë e 

quajnë lisha-rrebull).  

Mjekimi: I njëjtë si te favus, por mjekimi zgjat më shkurtë. 

282. Tuberculosis luposa cutis (lupus vulgaris) - Tuberkulozi lupoz (prania e 

lupomave të cilat duke u bashkuar sajojnë vatër të kufizuar mjaft qartë). 

283. Turbeculosis verrucosa cutis (verruca necrogenica - Tuberkulozi verrukoz 

(fillon me nyjë të lëmueshme, të kuqe,  në të murrme ose me ngjyrë vjollce. 

Brirëzimi i qendrës sipërfaqësore fillon dalëngadalë). 

284. Ulcus (ulceratio, ulcera) – Varra, është defekt i të gjitha shtresave lëkurore. 

285. Ulcus (ulcus  stasica, ulcus varicosum, ulcus venosus)- Varra  stazike 

(zhvillohet si pasojë e trombozës me simptoma të kruarjes, dhembjeve të lehta 

sidomos natën).  

Mjekimi: mjekimi lokal bëhet me kompresa të lagështa(thartirë borike 3 %, 
rivanol 0.1% etj., me të cilat edhe pastrohen mbeturinat), dhe me kremra 

antimikrobik,  epitelizues(balsam, nitrat  argjenti etj.) 

286. Unguis incarnatus - Ngulja në mish e skajeve anësore të pllakës së thoit.  
Mjekimi: Antimikrobikë, kompresë kundërpezmatuese, antimikotikë. 

287. Urethritis - Uretriti (pezmatim i kanalit të ujit). 

288. Urethritis gonorrhoica - Uretriti gonorroik (ënjtje dhe skuqje e lafshës dhe e 

kokës së penisit). 

289. Urtica - Hitha, kukunjëza, sugrep është ngritje cirkumskripte (mirë e kufizuar) 
me konsistencë të gomës dhe me ngjyrë të kuqe. 
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290. Urticaria - Urtikaria, rrjebull, rrepull, pullarë (shfaqen shpejt, sikur kur të prek 

hithi, ngrihen mbi lëkurë me ngjyrë të kuqe, shoqërohet me kruarje mjaft të fortë 

dhe me therje dhe djegie).  

Mjekimi: Kalciumi, antihistaminikët dhe qetësues. 
291. Urticaria papulosa (strophulus infantum, prurigo simplex acuta) - Urtikaria 

papuloze ( puprrat e kuqe, rrallë edhe fshikëzat, të cilat me kruarje të fortë 

shpejt shkatërrohen dhe qelbëzohen me çka sajohen dregëzat).  
Mjekimi: Pastat ujore, kortikosteroidet, antimikrobikët (kremra). 

292. Urticaria pigmentosa - Urtikaria pigmentoze (njolla dhe puprra të verdha në 

të kuqe ose të murrme në të kuqe me madhësi mesatare sa kokrra e grurit, ënjtje 

, gufim i fshikëzave, dregëza).  

Mjekimi: Të shumtën e rasteve nuk është i nevojshëm. 

293. Urticaria solaris - Urtikaria diellore (urtika, urtika të gufuara, kruarje, therje, 

djegie, kokëdhembje, nervozë). 

294. Varicella - Lija e dhenve, lija e ujit ( fillon me temperaturë pak të ngritur dhe me 

shfaqjen e njollave të kuqe të cilat shpejt shndërrohen në fshikëza me madhësi të 

kokrrës së grurit të mbushura me lëngë të qartë seroz).  
Mjekimi: Pastë ujore, krem me ndonjë antimikrobik  me spektër të gjërë 

295. Vasculitis hyperergica - Vaskuliti alergjik i lëkurës (ekzantem purpurike,  me 

ngjyrë vjollce, në të kuqe, me nyje, fshikëza dhe varra). 

296. Verruca seborrhoica (keratosis seborrhoica, verruca senilis) - Verruka 

seborroike ( është e rrumbullakët, ose vezake,  me ngjyrë të verdhë, të murrme, 

ose të zezë,  si e ngjitur për lëkurë).  

Mjekimi: Krioterapi, keratolitikë( acid salicilik 5-10% me vazelinë). 

297. Verruca vulgaris - Lyth, lez (fillojnë si puprra ose nyje me ngjyrë të lëkurës ku 

me kohë bëhet e murrme në të kuqe, sipërfaqja brirëzohet, forcohet etj.).  

Mjekimi: Azot i lëngshëm, me acid salicili deri në 40 % nën plaster për në 

shputa dhe për lytha të mëdha, acid laktik, kolodium elastik. 
298. Verrucae planae (verrucae juveniles) - Lythat e rrafshëta, lezet ( shfaqen me 

puprra të rrafshëta me madhësi sa kokrra e orizit, vetëm pak të ngritura mbi lëkurë).  
Mjekimi: Azot i lëngshëm, pastë rezorcini (rezorcinë 3.0+vaj ulliri 4.0 + past 

zinku 23.0), acid retinoik 0.5% (pomada). 

299. Vesicula – Fshikëza, është hapësirë epidermale e mbushur me lëng seroz, 

fibrinoid ose me gjak me diametër deri në 1 cm. 

300. Vitiligo - Vitiligoja (njollat e bardha si qumështi). 

301. Vulvovaginitis candidomycetica (candidosis vulvovaginalis) - Vulvovagjiniti 

kandidial (në vagjinë vërehen skuqje ngjyrë mishi, ënjtje, njollat e bardha, 

kullim qelbi etj.  
Mjekimi: Klotrimazol, mikonazol, nistatinë, gentiana violet 1%. 

302. Xanthelasma npalpebrarum - Ksantelazma e qepallave ( puprra, pllaka të 

verdha, , ngjyrë portokalli).  

Mjekimi: Kirugjik. 

303. Xanthoma papuloeruptivum - Ksantoma papuloeruptive (puprra të verdha të 
rrethuara me unazë të kuqe.  

Mjekimi: Me dietë. 
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304. Xanthoma tuberosum - Ksantoma tuberoze (nyjet e verdha me madhësi deri 

sa kokrra e qershisë). 

305. Xeroderma pigmentosum - Kseroderma pigmentoze ( lëkurë e skuqur, 

fshikëza, luspim, njolla të murrme në të zeza, vraja).  

306. Xerosis - Kseroza, lëkurë e thatë e terur; muri i qelizave të brirëzuara është i 

rritur, humbja  e lëngjeve organike nëpër lëkurë e lartë etj. 

307. Zoster (herpes zoster) - Zosteri, zjarri i natës ( me dhembje neuralgjike, 

pezmatim lëkure, etj).  

Mjekimi: Antineuralgjikë për qetësimin e dhimbjeve, pasta ujore, pasta zinku, 
antimikrobikë me spektër të gjerë, antimikotikë, kortikosteroide. 
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XI. SHKURTESAT LATINE  
QË  HASEN NË RECETA 
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Shkurtesa Fjala latine Përkthimi 

a ante - para 

aa ana - nga secili, në pjesë të barabarta 

acet.  Acetum - uthull 

acid.  Acidum - thartirë 

ad. caps. amyl.  

 

ad capsulas  

amylaceas 

- në kapsulat e amidonit 

ad. caps. gelat.  ad capsulas  

gelatinosas 

- në kapsulat prej xhelatine 

ad. Caps. Gelodurat.  Ad capsulas  

gelodurata 

- në kapsulat prej xhelatine të 

fortë 

ad. caps. operculat.  

 

ad capsulas  

operculatas 

- në kaps. prej xhelatinës së 

fortë me kapak 

ad. chart.  ad chartam - në letër (s) 

ad. chart. cerat.  ad chartas ceratas - në letër dylli 

ad. man. med.  ad manum medici - mjekut në dorë 

ad. oll.  ad ollam - (në kuti), poç, vorbë 

ad. sacc.  ad sacculum - në qese 

ad. scat.  ad scatulam - në kuti 

ad. us. ext.  

 

ad usum externum 

 

- për përdorim të jashtëm 

ad us. int.  

 

ad usum internum 

 

- për përdorim të brendshëm 

ad. us. prop.  

 

ad usum proprium 

 

- për përdorim vetiak, personal 

të mjekut 

ad vitr.  ad vitrum - në shishe 

ad vitr. adl.  ad vitrum adlatum - në shishen e sjellur 

ad vitr. collo ampl.  

 

ad vitrum collo  

amplo 

- në shishen me grykë të gjerë 

 

ad vitr. c. epist.  

 

ad vitrum collo  

episto- meo vitreo 

- në shishe qelqi me piston 

ad vitr. flav ad vitrum flavum - në qelq të verdhë 

ad vitr. fusc.  ad vitrum fuscum - në qelq të errët 

ad vitr. nigr.  ad vitrum nigrum - në qelq të zi 

ad vitr gutt.  ad vitrum  

gutatorium 

- në shishen për pikje 

add.  adde; addatur -le të shtohet 

adde instill.  adde instillatorem - jepe pikatoren 

adhaesiv.  adhaesivus - ngjitës 

aeq.  aequalis - i barabartë 
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Shkurtesa Fjala latine Përkthimi 

aeroph.  

 

aerophorus 

aerofor 

- ajërmbajtës,  

 

aether.  aethereus - eterik 

agit.  

 

agita, agitetur 

 

- shkunde, tunde (le të shkundet, 

tundet) 

alb.  albus - i bardhë 

Amar amarus - i idhët 

Amp.  Ampulla - ampulë, hap 

amp.    amplus - i gjërë  

angydr.  angydricus - pa ujë, i tharë 

Aq.  Aqua - ujë 

Aq. bull.  Aqua bulliens - ujë i vluar 

Aq. Calid.  Aqua calida - ujë i nxehtë 

Aq. comm.  Aqua communis - ujë i rëndomtë 

Aq. dest.  Aqua destillata - ujë i destiluar 

Aq. ebull.  Aqua ebulliens - duke vluar 

Aq. ferv.  Aqua fervida (fervens) - ujë i nxehtë 

Aq. font.  Aqua fontis  - ujë i burimit (fontana) 

Aq. frigid.  Aqua frigida - ujë i ftohët 

Aq. pluv.  Aqua pluvialis - ujë shiu 

Aq. pur.  Aqua pura - ujë i filtruar 

aquos.  aquosus - i ujshëm  

artefact 

 

artefactus(artefakt) 

 

- artificial  

artefic.  arteficialis - artificial  

a. u. p.  

 

ad usum proprium 

 

- për përdorim vetiak, personal 

të mjekut 

Bac.  Bacillus - shkop 

Bac. vitr.  Bacillus vitreus - shkop qelqi 

Bals.  Balsamum - balsam 

Baln.  Balneum - banjë 

Baln. mar.  balneum mariae - banjë uji 

Baln. vap. (B. v.) Balneum vaporis - banjë avulli 

c.  cum - me 

c. v.  cum vitro - me shishe 

caerul caeruleus - i kaltër, ngjyrë blu 

calef.  calefactus - i ngrohur 

Caps. amyl.  

 

Capsulae  

amylaceae 

- kapsula amidoni 

 

Caps. gelat.  Capsulae gelatinosae - kapsula xhelatine 

Caps. gelodurat.  

 

 

Capsulae  

geloduratae 

 

-kapsula të forta prej zhelatine 

që nuk treten në lëngun e lukthit 
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Caps. operculat 

 

Capsulae  

operculatae 

- kapsula të forta xhelatine me 

kapak 

cautissime cautissime - me shumë kujdes 

Cerata 

 

Cerata 

 

- ynd. e fortë në formë pllake. 

Cilindrike.  

Ch. C.  Charta cerata - letër dylli 

cin.  cinereus -i hirtë (ngjyrëhiri) 

citr.  citrinus - i verdhë 

coct.  coctus - i zier 

Col.  Colatura - i kulluar, i filtruar 

col.  coletur - kulloje 

Collempl.  Collemplastrum - melhem prej kauçuku 

Collunar Collunarium - lëng për shërimin e hundës 

Collut.  Collutorium - lëng për shërimin e gojë 

Collyr Collyrium - lëng për shërimin e syve 

Comm.  communus - i rëndomtë 

Comp; cps compositus - i përbërë 

comprim.  

 

coprime,  

comprimatur 

- komprimo, le të komprimohet 

conc.  concentratus - i fortë, përqëndruar 

concis.  concisus - i prerë 

cond.  conditus - i sheqerosur 

consp.  consperge,  

conspergatur 

- derdh, le të derdhet 

conserv.  conserva - konservo, ruaj 

cont.  contude - thërrmo, shtyp 

contus.  contusus - i shtypur, i goditur, tronditur 

conv.  convolve - mbështille 

coq.  coque; coquatur - ziej, le të zihet 

coq. s. q. aq. ad. col.  coque sufficiente  

quantitate 

aquae, ad colaturam 

ziej me sasi të mjaftuar- uji me 

kullim 

coq. s. a.  coque secundun  

artem 

- ziej sipas rregullave të 

mjeshtërisë 

Cort.  Cortex - kore, lëvore 

Cr.  Cribum - sitë, shoshë 

crist.  cristallisatus - kristalor 

crud.  crudus - pa zier 

ctg.  centigramma - centigram 

D. ;d.  da;deur, dentur - jepe; le të ipet 

D. ad. lag. gutt.  da ad lagenum  

guttatorium 

- jepe në shishen për pikëzim 

D. c. form.  da cum formula - jepe sipas rregullës 

D. c. penic.  da cum penicillo - jepe me brushë 

D. s. ;D. S.  da signa; detur signetur - jepe shënoje, le të shënohet 

D. s. nom.  da sub nomine - shëno përbërjen e barit 

D. s. n.  da sub nomine -shën. përb. e barit 

D. s. sigill.  da sub sigillo - jepe me vulë 

D. s. s. nom.  da sub suonomine -shëno përbërjen e barit 
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D. s. s. ven.  da sub signo  

veneni 

- jepe me shenjën e helmit 

D. tal. dos.  dentur tales doses - jep doza të tilla 

D. t. d.  dentur tales doses - të ipen doza të tilla 

decant.  decanta - kulloje 

Decoct.  Decoctum - lëng i zier, dekokt 

decolor.  decoloratus - ç’ngjyrosur 

decort.  decorticatus - i zhveshur 

Denat.  denaturatus - ç’natyruar 

dep.  depuratus - pastruar 

dialys.  dialysatus - dializuar 

dig.  digera - digjëro, tret, zbërthe 

diig. per. horas digere per horas - trete për. . . . (orë) digjëro për 

orë 

dil.  dilutus - holluar, zbutur 

Dilap.  dilapsum -prishur 

dim.  dimidius  - gjysma 

disp.  dispensa; dispensetur - le të ipet  

div. in part. aeq.  divide in partes  

aequales   

- ndaj në pjesë të barabarta 

d. i. P. aeq.  divide in partes 

aequales   

- ndaj në pjesë të barabarta 

div. in dos. aeq.  

 

divide in doses  

aequales 

- ndaj në doza të barabarta 

d. i. d. aeq.  divide in doses equales -ndaj në doza të barabarta 

d. i. duplo dentur in duplo - të ipet në sasi të dyfishta 

dos. ; d.  dosis - doza – sasia 

dulc.  dulcis - i ëmbël 

dupl.  duples - i dyfishtë 

dur.  durus - i fortë 

E e - nga  

eff.  effervescens - vlues, gurgullues 

Elaeos.  Elaeosaccharum -sheqer me vaj eterik  

Elect 

 

 

 

 

 

Electuarium 

 

 

 

 

 

-pekmez, masë e  

dendur e përpunuar  

nga pluhuri i bimëve  

dhe shurupi i thjeshtë, 

respektivisht lëngut  

të pemëve, mjaltit etj 

elect.  electus - i zgjedhur 

elut.  elutus - i larë 

e. m. p.  

 

ex modo  

praescripto 

- sipas rregullës 

Empl.  Emplastrum - melhem, lyej, emplaster 

Emuls.  Emulsio - emulsion 

Enem.  Enema, Enemata -lavazh, klizmë 

Epistom.  Epistomeum - Çep, tapë, shtupë 

evap.  evapora - avullo 

Ex ex -nga 
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exactiss exactissime -në mënyrë shumë të saktë 

extens.  extensus - i zgjatur 

ext. S. linit.  extende supra linteum - shtrij, ndaj, përhap, lyej 

Extr.  Extractum - ekstrakt 

Extr. fl.  Extractum fluidum - ekstrakt i lëngët 

F. ;f.  fiat; fiant - le të jetë, le të jenë 

F. l. A.  fiat (fiant) lege artis - të bëhet (bëhen) sipas 

rregullave 

F. s. a.  

 

fiat (fiant)  

secundum artem 

- të bëhet (bëhen) sipas 

rregullave 

f. s. a.  

 

fiat (fiant) 

secundum artem 

- të bëhet (bëhen) sipas 

rregullave 

f. exp. simpl.  

 

fiat expeditio  

simplex 

- le të jetë përgatitje e rëndomtë 

f. h.  fiat haustus - le të jetë i lëngët 

f. haust.  fiat haustus - le të jetë i lëngët 

f. m.  fiat mixtura - le të jetë përzierje 

fact.  factituis - artificial 

Far.  Farina - miell 

ferv.  fervens - i nxehtë 

Fervid.  Fervidus - i nxehtë 

Fictil.  Fictilis - vegsh, vorbë 

filtr.  filtra - filtro 

filtr.  filtrum - filtër 

fl. flav.  flavus - verdhë 

Fl. ; Flor.  Flores - lule, lulëzim  

fld.  fluidus - i lëngët 

Fol.  Folia - gjethe 

Foliat foliatus - në gjethe 

Foment. Fom.  Fomentum - kompresa 

fort.  fortis - i fortë 

freq.  frequenter - shpesh  

Frict.  Frictus - bar për fërkim 

Fruct.  Fructus - frut 

fum.  fumans - duke tymosur 

fus.  fusus - i shkrirë 

fusc.  fuscus - i errët, mbyllët,  

Garg.  Gargarisma - ujë për gargarë 

Gel.  Gelatina - xhelatinë 

Glob Globus (Globuli) - kokërrzë,  

Glob. vagin.  Globus Vaginalis - kokërrzë vagjine 

g.  gramma - gram 

gris.  griseus - i hirtë  

Gross.  grossus - i trashë 

gtt; gutt.  gutta - pikë 

gtts.  guttas - pikë   

gutt.  guttulum; gutta shishe për pikëtim, pikë 

gutt. p. ocul.  guttae pro oculis - pika për sy 

guttat.  guttatim -me pika- pika-pika 

h.  hora - ora 
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Haust. Ht. Hst.  Haustus - pije 

Herb. Hrb.  Herba - bari 

Hor.  Hora - ora 

idon. vehic.  idoneo vehiculo - në mjetin e përshtatshëm 

in lam.  in lamellis - në fletëza 

in cub.  in cubulis - në katrorë 

in frust.  in frustis - në grimca, pjesë 

in rot.  in rotulis - në rrethe 

in tabul.  in tabulis - në pllaka, tabletë 

Inf.  Infusum - infuz 

inf.  infunde - derdh 

Inj.  Injectio - injektim 

Insip.  insipidus - pa shije 

Instill.  Instillator - pikatore 

inspiss.  inspissatus - i dendur, i kondenzuar 

Iteret.  iteretur - të përsëritet 

l. a.  lege artis - sipas rregullës 

laevig.  laevigatus - pluhurzuar 

Lag. Orig.  Lagenam originulem - shishen origjinale 

lamellat.  lamellatus - në fletëza 

lat.  latitudine - sipas gjerësisë 

Lenien.  leniens - lehtësuese 

lev.  levis - i lehtë 

Leviss.  levissimus - shumë i lehtë 

Lich.  Lichen - liken 

Lign.  Lignum - dru 

Linim Linimentum - liniment (formë të lëngët 

barnash për, lyerje të jashtme) 

Linct.  Linctus - preparate të dendura të ëmbla 

Liq.  Liquor - lëng 

Long.  Longitudine - sipas gjatësisë 

Lot Lotio - lëng 

lot.  lotum - i larë  

lut.  luteus - verdhë 

M. ; m.  misce misceatur - përziej, të përzihet 

M. caute misce caute - përziej me kujdes 

M. f. p.  misce fiat (fiant)  

pulvis (pulveres) 

- përziej të bëhet pluhur 

M. f. l. a.  misce fiat massa  

 

- përziej të bëhet sipas rregullës 

M. f. m. pil.  misce fiat  

massa pilalarum 

- përziej të bëhet brumë për 

pilula 

M. f. m. e qu. form.  misce fiat massa  

equa formentur 

- përziej të bëhet brumi nga i cili 

bëhet 

M. f. mixt.  misce fiat mixtura - përziej të bëhet miksturë 

M. f. sol.  misce fiat solutio përziej të bëhet lëng 

M. D. S.  misca, da signa - përziej, jep, shënoje 

M. u. f.  misca ut fiat (fiant) - përziej të bëhet 

mac.  macera  - zbute-macero 
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Mac.  Maceratio - zbutje- macerat 

Man.  magnus - i madh 

Mg.  milligramma - miligram  

min.  minutim - shumëpak  

Mitt. ; M.  Mitte; Mittantur - jepe, le të ipet 

mit.  mitis - i butë, i qetë, i lehtë 

Mixt.  Mixtura -përzierje 

mod. praescr.  modo praescripto - sipas rregullës 

Modo dict.  modo dicto - sipas rregullës 

moll.  mollis - i butë 

mor. dicto more dicto - sipas rregullës 

Muc.  Mucilago -mucilajg(formë 

medikamentoze) 

Neb.  Nebulae - më turbullt 

ne cop. det.  ne copia detur - mos e kopjo 

ne repet.  ne repatatur - të mos përsëritet 

ne iteret.  ne iteretur - të mos përsëritet 

necesse est necesse est.  - duhet  

nigr.  niger - i zi 

No, Nr.  Numero - në numër  

Norm.  normatus - normuar 

obd.  obduce, obducatur - tërhiqe, të tërhiqet 

Obtrit.  obtritus - grimcuar 

offic.  officinalis - që i përket farmacisë – oficial 

Ol.  Oleum - vaj  

Oleos oleosus - me vaj  

ope spirit.  ope spiritus - me ndihmën e alkoolit 

opt.  optimus - më i miri 

ord.  ordinarius - i rëndomtë (i dalluar) 

Ov.  Ovum; Ovulum - vezë(vagin.) 

p.  pars; partes - pjesë 

p. aeq.  partes aequales - pjesë të barabarta 

pro inject.  pro injectione - për injeksion 

p. us. veter.  pro usu veterinario - për përdorim veterinar 

par.  para; paretur -përgatis, të përgatitet, rregulloj 

parv.  parvus - i vogël  

Past.  Pasta - pastë 

Past.  Pastilli - pastilë 

Pd; pund; ponder ponderis - pesha  

Pd; pund; nder ponderosus - i rëndë 

Penic.  Penicillum - brusha 

Pericarp.  Pericarpium - perikarp 

Phiol. orig.  Phiolam originalem - gypth origjinal 

Pil. ; Pilul.  Pilula; Pilulae - pilula, hape 

ping.  pinguis - i majmë (me dhjam) 

plumos plumosus - pupluar  

plv.  pulvis; Pulveraus - pluhur, e bëj pluhur 

Pot.  Potio - pije 

pp.  praecipitatus - depozituar, precipituar 

praecip.  praecipitatus - depozituar, precipituar 
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praeparat.  praeparatus - përpunuar 

pro. adult.  pro adultis - për të rritur 

pro infant.  pro infantibus - për fëmijë 

pro. med.  pro medico - për mjekun 

Pulp.  Pulpe  - pulpë 

Pulv.  Pulvis - pluhur 

pulv.  pulveratus - bëj pluhur 

Pulv. adsp.  Pulvis adspersorius - pluhur për derdhje 

Pulv. Div.  Pulvis divisus - pluhur i ndarë 

Pulv. gross.  Pulvis gossus - pluhur i trashë 

Pulv. subt.  Pulvis subtilis - pluhur i imtë 

Pulv. subitliss.  Pulvis subtilissimus - pluhur shumë i imtë 

pur.  purum - i pastër 

puriss.  purissimus - shumë i pastërt 

Pyrol.  Pyroleum - katran 

q. l.  quantum libet - sipas dëshirës 

q. p.  quantum placet - sipas dëshirës 

q. s.  quantum satis - sa duhet 

q. s.  quantum sufficit - sa duhet  

Rad.  Radix - rrënjë 

rasp.  raspatus - i grirë 

rec.  recens - i freskët 

rec. par.  recenter para - përgatis të freskët 

rec. par.  recenter paratus - i përgatitur freskët 

rect.  rectificatus - i rektifikuar (pastruar) 

red. in. pulv.  redige in pulverem - bëj pluhur (thërrmoj) 

rem.  remanentia - mbetje (tepricë) 

reit.  reiteretur - të përsëritet 

rep. ; rept.  repetatur - të përsëritet 

Res.  Resina - dyll, rrëshirë 

Rhiz.  Rhizoma -rizomë (kërcell në formë 

rrënje) 

rubr.  ruber - i kuq 

S. ; s; sig.  signa; signetur - shëno, të shënohet 

s.  seu; sive; (sine) - apo  

s.  sive - apo 

s.  sine - pa 

s. a.  secundum artem - me mjeshtëri 

s. confect sine confectione - pa paketim origjinal 

s. f.  sub finem - në fund 

s. form.  sub formula -sipas rregullës 

s. nom.  sub nomine - shëno emrat, shkurt shëno 

përbërjen kryesore të barit 

s. sign. venen.  sub signo veneni - me shenjën e helmit 

s. sigill.  sub sigillo - vulosur, i mbyllur në dyll të 

kuq.  

ss; sem.  semis - gjysma  

s. s. N.  signa suo nomine -shëno përbërjen kryesore të 

barit 

s. s. N.  sub suo nomine -shëno përbërjen kryesore të 
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Shkurtesa Fjala latine Përkthimi 

barit 

Sacc.  Sacculus -qese, qeskë  

Sacch.  Saccharum - sheqer 

Scat. ; Sct.  Scatula - kuti  

Scat, orig.  Scatulam originalem - kuti origjinale 

Sem.  Semen - farë 

sem. ; ss.  semis - gjysma 

seu; s.  seu - apo  

seu simile seu simile - ose njëjtë 

sicc.  siccum - tharë  

Siccat siccatus - tharë 

sig.  signa; signatur -shëno, të shënohet 

simpl. ; spl.  simplex - rëndom  

sing.  singulus - ndonjëri  

sing.  singularum - prej secilit 

Sir.  Sirupus - shurup  

si op. sit; S. O. S.  si opus sit - nëse duhet  

Sol; solut.  Solutio - tretje 

sol. ; solut.  solutus - tretur 

solid.  solidus - fort 

Solub.  solubis - tretshëm  

solv.  solve - tret  

solv. len. cal.  solve leni calore -tret temp. të ulët 

Spec.  Species - çaj  

Spir.  Spiritus - alkool 

Spirit.  spirituosus - alkoolik 

Spiss.  spissus - dendur  

Stabil.  stabilisatus - stabilizuar  

standard.  standardisatus - standardizuar 

Steril.  Sterilisetur; sterilisatum - sterilizo, sterilizuar 

Stigm.  Stigma - stismë 

Stil.  Stilus - shkop 

Stip.  Stipes; Stipites - shkopa 

Sublim.  sublimatus - sublimuar 

Subt.  Subtilis - i imët 

Subtiliss.  Subtilissimus - tepër i imët 

Summ.  Summitates - majet (degëza) 

sum.  sume; sumatur - merri, të mirret 

Supp.  Suppositorium (Suppositoria)  - supozitor, (qiriza) 

Supp. anal.  Supositorium anale - supozitor anal 

Syr.  Syrupus - shurup 

T. M.  Tota massa -tërë brumi,masa e përgjithshme 

Tabl.  Tabulettae - tabletë  

Tct. ; Tinct.  Tinctura - tinkturë  

ter.  tere; teratur - fërko, të fërkohet 

tere exactissime tere exactissime - fërko me kujdes 

titr.  titratus - titrim, i caktuar saktë 

Trit.  

 

Trituratio 

 

-përzierje e përpunuar e pluhurit 

me ndikim të fortë 

trit.  tritus - grimcuar, thërrmuar 
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Shkurtesa Fjala latine Përkthimi 

 

Troch.  Trochiscus - rreth i vogël  

Tub.  Tuber - gungë, tubër, qepinjkë 

Ung.  Unguentum - yndyrë 

us. ext usui externo - për përdorim të jashtëm 

us. inter.  Usui interno - për përdorim të brendshëm 

us. veter.  Usui veterinario - për përdorim veterinar 

V. ; Vitr.  Vitrum - shishe, xham, qelq 

V. a.  Vitrum adlatum - shishe e sjellur 

V. pt.  

 

Vitrum patentatum 

 

-shishe e kapur (përpikje) e 

patentuar 

ven.  venalis - teknik, tregtar 

ver.  verus - i vërtetë 

Vin Vinum - verë 

Vinos.  vinosus - me verë 

virid.  viridis - gjelbër 

Vit; Vitell. ovi Vitellus ovi - të kuqe të vezës 

vitr.  vitreus - qelqor 

Vitr. coll. ampl.  vitrum collo amplum - shishe me grykë të gjërë 

Vitr. flav.  vitrum flavum - shishe ngjyrë të verdhë 

Vitr. fusc.  vitrum fuscum - shishe ngjyrë të errët-mbyllur 

Vitr. lut.  vitrum luteum - shishe ngjyrë portokalli 

Vitr. nigr.  vitrum nigrum shishe ngjyrë të zezë  

Vitr. gutt.  vitrum guttatorium - shishe për pikëtim  

Vitr. propr.  vitrum proprium - shishe personale 

Vitr. rel.  vitrum relatum - shishe e kthyer 

volatil  Volatilis - avullues, fluror.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leximi latin i numrave 
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I 1 unus, una, unum 

II 2 duo, duae, duo 

III 3 tres, tres, tria 

IV 4 quattor 

V 5 quinque 

VI 6 sex 

VII 7 septem 

VIII 8 octo 

IX 9 novem 

X 10 decem 

XI 11 undecim 

XII 12 duodecim 

XIII 13 tredecim 

XIV 14 quattuordecim 

XV 15 quindecim 

XVI 16 sedecim 

XVII 17 septendecim 

XVIII 18 duodeviginti 

XX 20 viginti 

XXX 30 triginta 

XL 40 quadraginta 

L 50 quinquaginta 

LX 60 sexaginta 

LXX 70 septuaginta 

LXXX 80 octoginta 

XC 90 nonaginta 

C 100 centum 

CL 150 centum et quinquaginta 

CC 200 ducenti  

CCC 300 trecenti 

CD 400 quadringenti  

D 500 quingenti  

DC 600 sexgenti  

DCC 700 septingenti  

DCCC 800 octingenti  

CM 900 nongenti  

M 1000 mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L7,18,31,37,43,55,58,59,63,67 
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Acidi  salicylici · 393 
Acidi alfa hidroxydi · 370 
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Acidum glutamicum · 489 
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Acidum hydrochloricum · 220, 223, 489 
Acidum iopanoicum · 489 
Acidum lacticum · 191, 452, 463, 489 
Acidum salicylicum · 191, 232, 233, 237, 240, 261, 264, 270, 302, 330, 336, 352, 463, 489 
Acidum sulfuricum concentratum · 465 
Acidum tanicum · 464 
Acidum tartaricum · 465, 489 
Acriflavinii chloridum · 489 
Acriflavinum · 465 
Adeps  lanae · 415, 446 
Adeps lanae · 117, 439, 455 
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Adeps siulli · 369 
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Aether · 465, 490 
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Aetherolei eucalypti · 438 
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Aethisteronum · 490 
Aethyli para-aminobenzoatis · 374 
Aethylis acetas · 490 
Aethylis aminobenzoas · 309, 355, 490 
Aethylis biscumacetas · 490 
Aethylis para-aminobenzoas-anastezin · 372 
Aethylium p-amidobenzoicum · 465 
Aethylmorphini chloridum · 490 
Agar · 55, 456, 490 
Aknet · 426 
Alkool · 52, 446 
Allopurinolum · 490 
Althaeae folium · 314, 316, 490 
Althaeae radix · 284, 314, 316, 490 
Althaeae sirupus · 490 
Aluminii chloridi · 371, 379 
Aluminii chloridum · 297, 490 
Aluminii hydroxydum · 490 
Aluminii kalii sulfas · 490 
Aluminii subaceetatis solutio · 490 
Aluminii subacetatis · 371 
Aluminii sulfas · 490 
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Amarum · 319 
Amidon · 176 
Amidupyrinum · 465 
Amikacini · 435 
Aminophenazonum · 271, 272, 490 
Aminophyllinum · 490 
Amitriptylini chloridum · 490 
Ammonii carbonatis · 381, 440 
Ammonii chloridum · 490 
Ammonii sulfogyrodalas · 212, 238, 262, 339, 352, 490 
Amoni lactas · 370 
Amonii chloridi · 382 
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Amphetamini sulfas · 490 
Ampicillin-natrium · 490 
Ampicillunim trihydratum · 490 
Amyli tritici · 368, 375, 404, 405, 435 
Amylli orizae · 369 
Amylli tritici · 369 
Anaesthesini · 376, 387, 390, 402, 407, 408, 420, 438, 442, 444 
Analgoantipiretik. · 271, 272, 326, 327 
Analgoantireumatik. · 351 
Anastezik lokal · 309, 443 
Anasthesinum · 391 
Anestetik lokal · 332 
Anisi aethroleum · 490 
Antacid · 239, 293, 307 
Antazolini chloridum · 490 
Antibiotik · 248, 303, 360, 362 
Antidiaroik · 273 
Antiflogjistik · 210, 252, 341, 343, 363 
Antihemoroidal · 328, 420 
Antihidrotik · 270 
Antimikotik · 229, 275, 292, 336, 376, 383, 387, 408, 410, 415, 418, 526 
Antipruritik · 238, 380, 413 
Antipsoriatik · 261 
Antipyrini · 134, 373, 381, 399, 412, 421, 433, 440 
Antipyrinum · 397, 466 
Antireumatik · 216, 387 
Antiscabiosum · 349, 350 
Antiseptik. · 256, 339, 340, 359 
Antiskabiosum · 226 
Antiskabioz · 301 
Antitusik · 314 
Antrakinoni · 466 
Apomorphini chloridum · 490 
Aqua amygdalarum amararum · 466 
Aqua aromaticae · 78, 573 
Aqua calcis · 467 
Aqua carbolisata · 467 
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Aqua chlorophormii · 467 
Aquae amygdalae · 423 
Aquae calcis · 406 
Aquae destillatae · 368, 370, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 

398, 399, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 420, 422, 425, 427, 428, 429, 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447 

Aquae laurocerasi · 439 
Aquae purificatae · 107, 108, 134, 370, 390, 402, 403, 406, 409, 411, 439, 440, 447 
Argenti nitratis · 42, 383, 413, 420, 430, 436, 443 
Argenti nitrici · 27, 384, 417 
Argentii nitratis · 372 
Argentum colloidale · 467 
Argentum nitricum · 467 
Arseni trioxydum · 491 
Atropini sulfas · 250, 491 

B 

Baby puder · 269 
Bacitracini · 370 
Bacitracinum · 491 
Bakteriostatik · 247 
Balsami peruviani · 103, 125, 126, 153, 413, 415, 419, 420, 430, 435, 436, 439, 443, 445 
Balsamum peruvianum · 340, 343, 355, 468, 491 
Barbitonum · 491 
Barii sulfas · 491 
Bazalioma · 513 
Bazat · 21, 45, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 132, 143, 144, 145, 455, 456 
Belladonnae extractum · 491 
Belladonnae folium · 491 
Belladonnae tinctura · 491 
Belobaza · 440, 441, 442, 443, 446 
Beloderm crème · 441 
Belosalic    los. · 395 
Belosalic lotio · 398, 442 
Belosalic ung · 423 
Benzalkonii chloridum · 459, 491 
Benzathini benzylpenicillinum · 491 
Benzathini phenoxymethylpenicillinum · 491 
Benzoat natriumi · 287 
Benzofenonet · 373 
Benzyl hydrocinoni · 372 
Benzylis benzoas · 50, 226, 455, 491 
Benzylium benzoicum · 469 
Benzylpenicillin -natrium · 491 
Benzylpenicillin-kalium · 491 
Betainii chloridum · 491 
Betamethazon · 430 
Bethamethasoni dipropionati · 424 
Bezalkonii chloridi · 296 
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Bisacodylum · 491 
Bismiti subnitratis · 443 
Bismuti subcarbonas · 265, 491 
Bismuti subcarbonatis · 371, 414, 436 
Bismuti subgalatis · 371 
Bismuti subgalici · 445 
Bismuti subgallas · 273, 276, 328, 355, 415, 491 
Bismuti subgallastis · 415 
Bismuti subnitras · 239, 265, 423, 491 
Bismuti subnitrastis · 423 
Bismuti subnitratis · 369, 371, 373, 377, 412, 414, 436, 437, 440 
Bismuti tribromphenylas · 491 
Bismutum subgallacum · 469 
Bismutum subnitricum · 469 
Bivacin ung · 423, 446 
Bivacyn pulv. · 376 
Boli alba · 375 
Boraks · 55, 137 
Borogal  K · 431 
Borogal K · 432, 446 
Borogal ung · 422, 446 
Borogali · 445 
Bromhexyni chloridum · 492 
Buformini chloridum · 492 
Busulfanum · 492 
Butaperazini · 492 

C 

Calami rhizoma · 319, 492 
Calcii bromidum · 492 
Calcii carbonas · 458, 492 
Calcii chloridum · 222, 492 
Calcii gluconas · 268, 492 
Calcii hydrogenphosphas · 492 
Calcii hydroxydi solutio · 227, 492 
Calcii pantothenas · 492 
Calcium bromatum · 469 
Calcium gluconicum · 470 
Calcium lacticum · 470 
Camphora · 60, 186, 190, 216, 228, 305, 308, 332, 342, 351, 471, 492 
Camphora monobromata · 471 
Camphora solutio aethanolica · 492 
Camphorae · 125, 126, 139, 240, 385, 388, 405, 406, 416, 417, 419, 421, 440 
Camphorae solutio aethanolica · 240 
Camphorae tritae · 421 
Carbamidi · 370, 372 
Carbamidum · 492 
Carbarsonum · 492 
Carbo animalis · 40, 471 
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Carbo medicinalis · 492 
Carbonei dioxydum · 492 
Carvi aetheroleum · 285, 492 
Carvi fructus · 321, 492 
Caryophylli aetheroleum · 492 
Centaurii herba · 319, 492 
Cephtriaksoni · 431 
Cera alba · 116, 188, 201, 265, 354, 363, 402, 412, 414, 415, 436, 440, 446, 456 
Cera albae · 436, 440 
Cera emulsificans · 204, 207, 226, 353, 453, 456 
Cera lanae · 116, 199, 201, 202, 206, 336, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 348, 352, 353, 355, 

437, 438, 439, 446 
Cerata · 537, 573 
Cetacei · 412, 415, 439, 440 
Cetrimonii bromidum · 492 
Chamomilae flos · 371 
Chamomillae extractum fluidum · 343 
Chamomillae flos · 210, 492 
Chinidini sulfas · 492 
Chinini chloridum · 492 
Chinini sulfatis · 60, 381, 397 
Chloralhydratum · 492 
Chlorali hydrati · 383 
Chlorambucilum · 492 
Chloramphenicoli · 370, 380, 393, 411, 419, 423, 427, 434 
Chloramphenicolis palmitas · 492 
Chloramphenicolum · 248, 492 
Chloranphenicoli · 402, 405 
Chlorcresoli · 411 
Chlordiazepoxydum · 492 
Chlormethini chloridum · 493 
Chlorobutanolum · 493 
Chlorochini phosphas · 493 
Chlorocresolum · 49, 451, 493 
Chloroformium · 195, 228, 332, 455, 493 
Chlorophenolum · 493 
Chloropyramini chloridum · 493 
Chlorpeopamidum · 493 
Chlorpromazini chloridum · 493 
Chlortalidonum · 493 
Chlortetracyclini chloridum · 493 
Cholesterini · 124, 412, 415 
Cholesteroli · 414, 436 
Chrysarobinum · 493 
Citri aetheroleum · 493 
Citri tinctura · 283, 493 
Clindamycini · 303, 360, 370, 388, 389, 393 
Cliochinolum · 493 
Cloramphenicoli · 430 
Clotrimazoli · 434 
Cloxacillin-natrium · 493 
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Cocaini chloridum · 493 
Codeini phosphas · 271, 272, 326, 493 
Codeinum · 471 
Coffeinum · 271, 272, 471, 493 
Coffeinum et natrii benzoas · 272, 493 
Colistini sulfas · 493 
Collodi · 379, 386, 389, 395, 396, 411, 418, 430 
Collodi elasticum · 379, 396, 418 
Corticottophinum · 493 
Cortisolonis acetas · 494 
Cortisolonum · 494 
Cortisonis acetas · 494 
Cresoli solutio saponata · 494 
Cupri sulfas · 186, 494 
Cupri sulfatis · 385 
Cyanocobalaminum · 494 
Cyclobarbitonum · 494 
Cyclophosphamidum · 494 
Cycloserinum · 494 

D 

Dekongjestiv · 278 
Demulcienc · 354 
Dermatohelioza · 516 
Dermatoli · 390, 402 
Dermoantiseptik · 262 
Desipramini chloridum · 494 
Desoxycortonis acetas · 494 
Dexamethason   amp · 393 
Dexamethason amp · 391 
Dexamethasoni · 414, 416, 434 
Dexamethasonis natrii · 252, 494 
Dexamethasonum · 353, 494 
Dezeinfektues · 306 
Diacetyl-aminoazotolei · 372 
Diaethylstilboestrolis dipropionas · 494 
Diaethylstilbrestrolum · 494 
Diazepamum · 494 
Dicumarolum · 494 
Dienoestrolum · 494 
Digitalis folium · 157, 494 
Digitoxinum · 494 
Dihydroergotamini mesylas · 495 
Dihydrotachysterolum · 495 
Dimercaprolum · 495 
Diodondiaethanoliminum · 495 
Diphenhydramini chloridum · 495 
Disulfiramum · 495 
Diuretik · 315 
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E 

Ekscipient · 201, 202, 203, 204, 205 
Ekspektorans · 282, 287, 316 
Emetini chloridum · 495 
Emulsiones · 99, 471, 573 
Eosini · 396 
Ephedrini chloridi · 438 
Ephedrini chloridum · 278, 287, 355, 495 
Ephedrinum hydrochloridum · 472 
Epitelizues · 347, 383, 413 
Ergocalciferolum · 495 
Ergometrini maleas · 495 
Ergotamini tartras · 495 
Erithromycini · 392, 431 
Erythromycinum · 495 
Esperson (crem) · 431 
Esperson mite · 423, 433, 446 
Ethylaminobenzoici · 395 
Eugenolum · 495 
Excipiens ad unguenta · 260, 342, 350 
Excipiens emoliens · 436 
Excipiens emulsificans · 260, 341 
Excipient emoliens · 415, 435 
Extracta · 71, 210, 573 

F 

Ferrosi gluconas · 495 
Ferrosi sulfas · 495 
Flucionidi · 424 
Fluidum · 496 
Flumethasoni · 425 
Fluocinolonacetonidum · 495 
Fluorescein-natrium · 495 
Fluphenazini chloridum · 495 
Foeniculi aetheroleum · 495 
Formaldehydi solutio · 78, 126, 306, 495 
Formaldehydi solutio saponata · 495 
Formaldehydum solutum · 472 
Frangulae cortex · 66, 495 
Frangulae extractum siccum · 495 
Fuchini · 395 
Furosemidum · 495 

G 

G.lycerylis trinitratis lingualettae · 496 
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Gallaminii iodidum injek. · 496 
Gela medicata · 573 
Gelatina alba me: · 472 
Gentamycin   amp. · 432 
Gentamycin amp. · 446 
Gentamycini · 370, 424, 496 
Gentamycini sulfas · 496 
Gentamycini sulfatis · 424 
Gentianae radix · 319, 496 
Gentianae tinctura · 496 
Geocorton ung · 426, 446 
Geomycin · 391, 393, 446 
Gglycerini · 403 
Glicerinofosfas · 472 
Glicerinum · 472 
Glutethimidum · 496 
Glyceroli · 107, 108, 134, 382, 398, 401, 402, 403, 453 
Glycerolum · 50, 207, 212, 215, 229, 236, 237, 238, 242, 243, 257, 292, 311, 324, 325, 358, 

455, 458, 496 
Glycerylis trinitratis solutio · 496 
Glycyrrhizae extractum · 496 
Glycyrrhizae radix · 315, 316, 318, 496 
Gonadotrophinum chorionicum · 496 
Granulata · 160, 167, 573 
Griseofulvinum · 496 
Guarrethldini sulfas · 496 
Gummi arabicum · 194, 472 
Gyrodali · 127, 153, 422, 429, 430, 444, 445, 446 
Gyrodalum · 473 

H 

Heparinum · 496 
Herniariae herba · 318, 496 
Hexachloropheni · 380, 396 
Hexachlorophenum · 496 
Hexamethylentetramini · 375, 376, 384 
Hexobarbiton natrium · 496 
Hexobarbitonum · 496 
Hidrogenii peroxydi · 372, 414, 436 
Hiperemik lokal · 342 
Homattopini bromidum · 496 
Hydrargyri aminochloridum · 496 
Hydrargyri chloridutn · 496 
Hydrargyri oxydum flavun · 496 
Hydrargyri praecipitati albi · 420, 421 
Hydrochlgrothiazidum · 496 
Hydrocinoni · 372 
Hydrocortisoni · 411, 416, 428, 430 
Hydrocortisoni acetatis · 416 
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Hydrogeni hyperoxydati · 443 
Hydrogenii peroxydati solutio · 496 
Hydrogenii peroxydi · 298, 422, 496 
Hydrogyri alba precip. · 377 
Hydrogyri oxydi flavi · 416 
Hydrogyrii percipitatum · 428 
Hydrogyrum oxydatum flavum · 474 
Hydrogyrum praecipitatum album · 474 
Hydroxyzini chloridum · 496 
Hypophysis partis posterioris · 497 

I 

Ichthyoli · 404 
Ichtioli · 139, 413, 414 
Ichtyoli · 416, 419 
Iktiol · 520, 525 
Imipramini chloridum · 497 
Infundibila · 573 
Insulini cum zinco · 497 
Insulini injectio · 497 
Insulini zinci protaminati · 497 
Iodi · 42, 127, 161, 190, 237, 240, 370, 379, 381, 383, 387, 389, 393, 394, 395, 408, 410, 416, 

418, 497 
Iodi   aethanolicae · 410 
Iodi aethanolicae · 408 
Iodi solutio aethanolica · 190, 240, 497 
Iodi solutio aquosa · 497 
Iodi solutio spirituosae · 383 
Iodi solutio spirtuosae · 383 
Iodoformium · 497 
Iodum · 299, 300, 310, 311, 474, 497 
Ipecacuanhae radix · 497 
Irritus · 308 
Isoniazidum · 497 
Isoprenalihi sulfas · 497 
Isopropyl alcooli · 389 
Izotretinoina · 373 

J 

Jecoris oleum · 195, 345, 347, 497 
Jodi · 42, 127, 311, 399 
Jodoformium · 474 
Juniperi aetheroleum · 497 
Juniperi fructus · 497 
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K 

K · 10, 40, 53, 74, 81, 85, 91, 94, 97, 100, 107, 113, 116, 117, 118, 120, 139, 146, 147, 160, 164, 
165, 166, 168, 170, 173, 176, 179, 180, 206, 249, 250, 431, 432, 446, 478, 547, 548, 549 

Kalii  hydroxydati · 411 
Kalii bromidum · 497 
Kalii carbonas · 350, 497 
Kalii carbonatis · 372, 373, 381, 397, 433 
Kalii carbonici · 127, 399, 412 
Kalii chloridi · 390 
Kalii chloridum · 222, 459, 497 
Kalii hipermanganatis · 385 
Kalii iodidi · 42, 383, 416 
Kalii iodidum · 299, 300, 497 
Kalii permanganas · 497 
Kalii permanganatis · 370, 371 
Kalium hypermanganicum · 475 
Kalomelin · 466 
Kaltrina metalike · 370, 446 
Karminativ · 285, 294 
Keratolitik · 280, 302, 379, 380, 386, 387, 389, 394, 396, 414, 523, 529 
Keratoplastik · 330 
Keratoza aktinike · 521 
Kinini sulfatis · 373 
Konstituens · 198 
Kundër djersitjes së këmbëve · 243, 375, 384, 403 
Kundër gurëve oksalik · 274 
Kundër hemoroideve · 355 
Kundër lythave · 191 
Kundër morthit · 190 
Kundër sëmundjeve të myshqeve · 237, 240, 381 
Kundër sëmundjeve të myshqeve të lëkurës · 240 

L 

Lactosum · 458, 498 
Lakasativ · 275 
Lanatosidum · 498 
Lanolina · 53, 116, 117, 345, 346, 368 
Lanolini   anhydrici · 369 
Lanolini anhydrici · 126, 127, 413, 414, 415, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 

430, 433, 434, 435, 436, 439 
Lanolini anhydrosum · 443, 444, 445 
Lavandulae aetheroleum · 306, 498 
Lavandulae hybridae aetheroleum · 498 
Lekobaza · 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 444, 445, 446 
Lëndët antimikrobe · 373, 451 
Levodopum · 498 
Levopromazini maleas · 498 
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Levothyroxin-natrium · 498 
Lidocaini · 421, 498 
Lidocaini chloridum · 498 
Lincomycini · 429, 432 
Linimentum · 540, 573 
Liquid phenoli · 372, 380, 397 
Lotio · 540, 573 
Lynestrenolum · 498 

M 

Magnesii carbonatis · 369 
Magnesii oxydum · 274, 498 
Magnesii subcarbonas · 218, 498 
Magnesii sulfas · 498 
Magnesii sulfas siccata · 498 
Magnesii sulfatis · 394, 407 
Magnesii trisilicas · 498 
Magnesium sulfuricum · 475 
Maydis amylum · 212, 498 
Meclozini chloridum · 498 
Melissae folium · 322, 498 
Menadiolis acetas · 498 
Menadioni natrii hydrogen · 498 
Menthae piperitae aetheroleum · 290, 498 
Menthae piperitae folium · 318, 319, 321, 498 
Mentholi · 60, 76, 126, 139, 372, 380, 381, 386, 387, 391, 392, 397, 398, 401, 404, 405, 410, 

416, 417, 432, 438, 444 
Mentholum · 216, 287, 309, 351, 454, 475, 498 
Mentol · 83 
Meprobamatum · 498 
Mercapropurinum · 498 
Mestranolum · 498 
Methacyclini chloridum · 498 
Methadoni chloridum · 498 
Methandienonum · 498 
Methenaminum · 243, 371, 447, 498 
Methenaminum-urotropina · 371 
Methyldopum · 498 
Methylenum caeruleum · 476 
Methylergometrini maleas · 499 
Methylis hydroxybenzoas · 499 
Methylis para-hydroxybenzoas · 295 
Methylis salicylas · 228, 342, 499 
Methylium salicylicum · 476 
Methylphenobarbitonum · 499 
Methylrosanilinii chloridum · 499 
Methyltestosteronum · 499 
Meticillin-natrium · 499 
Metilen blau · 370 
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Metronidazolum · 361, 499 
Mikstur · 367 
Miksturë për ftohje. · 236, 242 
Mixturae · 109, 112, 573 
Monostearatis(vetemulgues) · 411 
Morphini chloridum · 499 
Mucilagini gummi arabici · 406 
Mucilaginozum · 284 
Mungesë e vitaminës C · 283 

N 

NaCl · 33, 40, 74, 84, 91, 96, 433, 467 
Nadrolonis phenylpropionas · 499 
Nalorphini chloridum · 499 
NaNO2 · 466 
Naphazolini nitras · 499 
Naphtalinum · 476 
Naphtholum · 499 
Natr. Salicylic. · 463 
Natrii amidotrizoasa · 499 
Natrii benzoas · 287, 451, 499 
Natrii bromidum · 282, 499 
Natrii calcii edetas · 499 
Natrii carbonas · 324, 451, 499 
Natrii carbonatis · 373, 381, 397 
Natrii chloridum · 49, 221, 222, 224, 246, 251, 253, 310, 459, 499 
Natrii citras · 50, 239, 452, 499 
Natrii dihydrogenphosphas · 499 
Natrii edetas · 296 
Natrii fluoridum · 499 
Natrii hydrogencarbonas · 218, 274, 310, 499 
Natrii hydrogenphosphas · 499 
Natrii iodidum · 499 
Natrii laurilsulfatis · 406 
Natrii mersalylas · 500 
Natrii p-aminosalicylas · 500 
Natrii perboratis · 372 
Natrii radiochromatis · 500 
Natrii radioiodidi solutio · 500 
Natrii radiophosphatis · 500 
Natrii salicylas · 500 
Natrii sulfas · 49, 500 
Natrii sulfas anhydrica · 500 
Natrii tetraboras · 257, 292, 354, 500 
Natrii tetraboratis · 372, 390 
Natrii thiosulfas · 452, 500 
Natrium benzoicum · 476 
Natrium chloratum · 476 
Natrium phosphoricum · 476 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

567 

Natrium salicylicum · 477 
Neomycini · 370, 500 
Neomycini sulfas · 500 
Neostigminii bromidum · 500 
Neostigminii methylsulas · 500 
Nialamidum · 500 
Nicethamidum · 500 
Niclosamidum · 500 
Nicotinamidum · 500 
Nitrofurantoinum · 500 
Noradrenalini hydrogentartras · 500 
Noraminophenazoni · 500 
Noscapini chloridum · 500 
Novocaini · 387 
Novocainum hydrochloricum · 477 
Nystatini pulv. · 392 
Nystatinum · 360, 362, 500 

O 

Oculoguttae · 83, 573 
Oestradioli · 432 
Oestradiolis benzoas · 501 
Oestradiolis dipropionas · 501 
Olei cacao · 446 
Olei jecoris · 373, 419, 426 
Olei jecoris aselli · 419 
Olei olivae · 61, 142, 396, 446 
Olei paraffini · 412, 426, 440 
Oleum jecoris aselli · 477 
Oleum olivae · 398, 445 
Oleum ricini · 398 
Oleum terebenthinae · 477 
Ononidis radix · 318, 320, 501 
Opium titratum · 501 
Orciprenalini sulfas · 501 
Ornidazoli · 424 
Oryzae amylum · 501 
Otoguttae · 87, 573 
Oxedrini tartras · 501 
Oxycodoni chloridum · 501 
Oxyphenonii bromidum · 501 
Oxyphenputazonum · 501 
Oxytetracyclini chloridum · 362, 501 
Oxytetracyclinum dihydratum · 501 
Oxytocini injectio · 501 

P 
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Pancreatinum · 501 
Panthenol  ung · 423 
Panthenol (crem) · 430 
Panthenoli · 424 
Pantocainum · 477 
Papaverini chloridum · 501 
Paracetamolum · 272, 326, 327, 501 
Paraffini liquidi · 60, 369, 373, 381, 397, 402, 438, 439 
Paraffini solidi · 440 
Paraffinum liquidum · 114, 188, 200, 202, 203, 204, 206, 260, 344, 348, 349, 354, 456, 458, 

459, 501 
Paraformaldebydum · 501 
Pasta zinci · 441, 442 
Pasta zinci mollis · 442 
Pastae · 129, 414, 417, 419, 424, 429, 430, 431, 432, 445, 446, 573 
Pastae  zinci oxydi · 429 
Pastae zinci · 414, 417, 419, 430, 431, 432, 445, 446 
Pastae zinci oxydi · 414, 430, 431, 432, 446 
Penicilin cristal · 424 
Pentaerithritylis tetranitratis · 501 
Pentanolis nitris · 502 
Pentetrazolum · 502 
Pepsinum · 502 
Perilingual · 501 
Permanganat · 527 
Permanganat kaliumi · 527 
Pethidini chloridum · 502 
Petroselini radix · 315, 502 
Phenacetinum · 478, 502 
Phenazoni et coffeini citras · 502 
Phenazonum · 341, 502 
Phenobarbiton-natrium · 502 
Phenobarbitonum · 502 
Phenoli · 411, 418 
Phenolphtaleinum · 502 
Phenolum · 49, 305, 452, 478 
Phenoxymethylpenicillinum · 502 
Phenylbutazonum · 502 
Phenylhydrargyri boras · 502 
Phenylhydrargyri nitras · 502 
Phenylium salicylicum · 478 
Phenylphrini chloridum · 502 
Phenytoin-natrium · 502 
Phthalysulfathiazolum · 502 
Physostigmini salicylas · 502 
Physostygminum salicylicum · 479 
Picis liquidae · 419 
Pilocarpini chloridum · 246, 502 
Pilocarpinum hydrochloricum · 479 
Piperazini adipas · 502 
Piperazinum · 502 
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Plumbi acetatis · 382 
Pomad · 367, 424, 439, 446 
Pomad bademi · 424, 446 
Pomadë kundër psoriazës · 353 
Pralidoximi chloridum · 502 
Prednisoloni · 406 
Prednisolonum · 502 
Prednisonum · 502 
Primachini phosphas · 503 
Primidonum · 503 
Primulae radix · 316, 503 
Probenecidum · 503 
Procainamidi chloridum · 503 
Procaini benzylpenicillinum · 503 
Procaini chloridi · 443 
Procaini chloridum · 309, 503 
Procainum hydrochloricum · 479 
Prochlorperazini maleas · 503 
Promethasini · 431 
Promethazini chloridum · 503 
Pronisoni · 392 
Propanthelinii bromidum · 503 
Propilenglycoli · 369, 371 
Propionylerythromycinl · 503 
Propranololi chloridum · 503 
Propylenglycoli · 370, 388, 393, 411 
Propyliodonum · 503 
Propylis hydroxybenzoas · 503 
Propylis para-hydroxybenzoas · 295 
Propylthiouracilum · 503 
Proteina · 472 
Protektiv · 215, 344, 345 
Pulveres · 155, 157, 158, 159, 573 
Pulvis adspersorius · 542 
Pyrazinamidum · 503 
Pyridostigminii bromidum · 503 
Pyridoxini chloridum · 503 
Pyrimethaminum · 503 
Pyrogallolum · 503 
Pyrvinii embonas · 503 

Q 

Quercus cortex · 503 

 

R 

Radioauri colloidalis injectio · 504 
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Reserpinum · 504 
Resorcini · 42, 372, 380, 381, 382, 385, 386, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 403, 

407, 408, 409, 410, 413, 414, 416, 417, 418, 421, 429, 431, 436, 437, 440, 445 
Resorcinoli · 414 
Resorcinolum · 328, 355, 504 
Resorcinum · 479 
Retinylis acetatis solutio oleosa · 504 
Rhinoguttae · 87, 573 
Riboflavinis natrii phosphas · 504 
Riboflavinum · 480, 504 
Ricini oleum · 190, 194, 200, 248, 302, 328, 330, 455, 456, 460, 504 
Rifampicini · 433 
Rivanolum · 480 
Rubefaciens · 228 

S 

Saccharin-natrium · 290, 504 
Saloli · 438 
Salolum · 480 
Salviae aetheroleum · 504 
Salviae folium · 505 
Sapo kalini · 419 
Sapo kalinus · 306, 350, 481, 505 
Sapones · 141, 573 
Sapooariae radix · 505 
Scopolamini bromidum · 505 
Scopolaminum hydrobromicum · 481 
Sedativ · 322, 333 
Semen lycopodi · 369 
Sennae folium · 66, 317, 505 
Serum antianthracicum · 505 
Serum antibotulinicum · 505 
Serum antidiphtericum · 505 
Serum antidysentericum · 505 
Serum antigangrenosum oedematiens · 505 
Serum antigangrenosum perfringens · 504 
Serum antigangrenosum polyvalens · 504 
Serum antigangrenosum septicum · 504 
Serum antilathrodectus · 504 
Serum antiscarlatinosum · 504 
Serum antistaphylococcicum · 504 
Serum antitetanicum · 504 
Serum antiviperinum · 504 
Sinapis aetheroleum · 228, 505 
Sinoderm · 427, 428, 430, 431, 432 
Sinoderm   crem · 428 
Sinoderm   N · 431 
Sinoderm (crem) · 430 
Sinoderm crem · 427 
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Sinoderm N · 427, 432 
Sirupi · 103, 112, 573 
Sirupus simplex · 194, 195, 282, 283, 285, 287, 457 
Sol. Acidi borici · 382, 431, 434, 435 
Sol. Hydrocortisoni · 428 
Sol. Panthenol · 388 
Solutio acidi borici · 439 
Solutio conservans · 254 
Solutiones · 78, 573 
Spazmolitik · 250 
Species · 65, 505, 543, 573 
Species amarae · 505 
Species laxantes · 505 
Species urologicae · 505 
Spiritus  dil. (70%) · 384 
Spiritus  diluti · 382 
Spiritus aethylici · 383, 384, 385, 386, 405, 411 
Spiritus aethylici  70% · 384 
Spiritus aethylici 90% · 383 
Spiritus aethylici diluti · 383, 385, 405 
Spiritus athylici · 404 
Spiritus concentratus · 306, 481 
Spiritus dil.(70%) · 387, 397, 408, 409 
Spiritus diluti · 381, 382, 386, 387, 403 
Spiritus vini · 381, 386, 387, 403 
Spiritus vini concentrati · 403 
Spiritus vini dilutus · 386 
Spironolactonum · 505 
Stearini · 440 
Stibophenum · 505 
Stomatologjik · 304 
Streptomycini sulfas · 505 
Strychnini nitras · 505 
Sulfacetamid-natrium · 505 
Sulfadiasini · 422 
Sulfadiazin-natrium · 505 
Sulfadiazinum · 505 
Sulfadimethoxinum · 505 
Sulfadimidinum · 505 
Sulfafurazolum · 505 
Sulfaguanidinum · 505 
Sulfamerazinum · 505 
Sulfamethoxypyridazinum · 506 
Sulfaphenazolum · 506 
Sulfur depuratum · 301, 506 
Sulfur praecipitatum · 349, 350, 481, 506 
Sulfur sublimatum · 275, 481 
Sulfuris · 127, 373, 377, 382, 386, 399, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 417, 418, 419, 421, 422, 
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Zincum oxydatum · 485 
Zincum sulfuricum · 485 

 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

576 

 

PËRMBAJTJA 

 

I PARATHËNIE ................................................................................ 5 

 

1. Barnatorja (pharmacy) ................................................................. 9 

2. Receta ............................................................................................ 13 

3. Udhëzime dhe këshilla për farmacistin  

    në praktikën receptuale ................................................................ 19 

4. Si duhet të kryhet përgatitja e barit magjistral .......................... 21 

5. Dozimi i barnave ........................................................................... 23 

5.1. Dozat për fëmijë ................................................................................. 24 

5.2. Shembull i kontrollit të dozave maksimale .................................. 27 

6. Shprehja e përqendrimit .............................................................. 29

6.1. Zbutjet (hollimi)  e tretësirave ...................................................... 30 

7. Llogaritjet matematikore më të përdorura 

në praktikën magjistrale ................................................................... 35 

8. Inkompatibiliteti (papajtushmëritë ) farmaceutik ..................... 39 

8.1. Inkompatibiliteti (papajtushmëritë)  fizik .................................... 40 

8.2. Inkompatibiliteti    (papajtushmëritë )  kimik .............................  41 

8.3. Inkompatibiliteti (papajtushmëritë) farmakologjik ...................... 42 

8.4. Shembuj praktik të paraqitjes së papajtushmërive  

dhe mundësisë së eliminimit të tyre .................................................... 42 

9. Lëndët ndihmëse ............................................................................ 45

9.1.  Karakteristikat e  lëndëve ndihmëse ........................................... 46 

9.2. Lëndët ndihmëse me përqëndrimet e tyre .................................... 49 

10. Si duhet të sillemi në laborator .................................................. 56 

11. Ekzekutimi i recetës .................................................................... 59 

I.  PËRGATESAT BIMORE ........................................................... 63 

1. Çajrat (species) .............................................................................. 65 

2.  Përgatesat që përftohen me anë të ekstraktimit ........................ 67 

2.1. Maceratet (Macerata) .................................................................. 67 

2.2. Infuzet (Infusum) ......................................................................... 68 

2.3. Dekoktet (Decoctum) .................................................................. 69 

2.4. Tinkturat (Tinctura) .................................................................... 69 

2.5. Extratet (Extractum) ................................................................... 70 

2.6. Ekstraktet e lëngëta (Extracta fluida) ......................................... 70 

2.7. Ekstraktet e buta (Extractum spissum) ....................................... 71 

2.8. Extraktet e thata (Extracta sicca) ............................................... 71 
 



Receptura magjistrale dhe galenike                                           Z. Gashi & L.Malaj 

 

 

 

577 

II.  FORMAT E GAZTA .................................................................. 73 

 

III. FORMAT FARMACEUTIKE TË LËNGËTA ........................77 

1. Solucionet-tretësirat ...................................................................... 81 

1.1. Pikat për sy (Oculoguttae) ........................................................... 83 

1.2. Pika për hundë (Rhinoguttae) ...................................................... 87 

1.3. Pikat për vesh (Otoguttae) ........................................................... 87 

1.4. Pikat për dhëmbë (Guttae dentales) ............................................ 88 

1.5. Përgatesat parenterale .................................................................. 89 

1.5.1. Tretësirat izotonike (Solutio isotonica) .................................... 91 

1.5.2. Përgatesat për injeksion (Iniectabilia) ...................................... 91 

1.5.3.  Perfuzionet-infuzionet (infundibilia) ....................................... 96 

2. Emulsionet (emulsiones) ............................................................... 99 

3. Pezullitë (suspensiones) .............................................................. 105 

4. Miksturat (miksturae) ................................................................ 109 

5. Mucilagjet  (mucilagines) ............................................................ 111 

 

IV. FORMAT GJYSMË TË NGURTA TË BARNAVE ........... 113 

 1. Pomadat mjekuese (unguenta) ................................................... 113 

2. Pastat (pastae) ............................................................................... 129 

3. Kremrat (cremes) ...........................................................................131 

4. Xhelet (gela) ................................................................................. 135 

5. Linimentet  (linimenta).................................................................. 139 

6. Sapunet mjekësore (sapones medicinalis) .................................... 141 

7. Supozitoret (suppositoria)  ........................................................... 143 

 

V.  FORMAT FARMACEUTIKE TË NGURTA ....................... 155 

 1. Pluhurat  (pulveres) ........................................................................  155 

2. Tabletat  (tablettae, compressi) .....................................................  163 

2.1. Tabletat e veshura (Tabletae obducatae) ................................. 169 

2.2. Drazhetë ................................................................................... 169 

2.3. Tableta të veshura me cipë (Film tableta) ............................... 169 

2.4. Llojet e tjera të tabletave .......................................................... 169 

3. Kapsulat  (capsulae medicinales) ................................................  173 

Kontrollet e cilësisë së kapsulave ..................................................  177 

4. Pilulat (pilulae) ................................................................................. 179 

 

VI. FORMULIMET STANDARDE  ........................................... 183 

Aqua aromaticae ........................................................................... 185 

Aqua dalibouri ................................................................................ 186 

Cerata ............................................................................................ 187 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 578 

Ceratum labiale .............................................................................. 188 

Collodia  medicata ....................................................................... 189 

Collodium contra perniones ........................................................... 190 

Collodium keratolyticum ............................................................... 191 

Emulsiones ................................................................................... 193 

Ricini olei emulsio ......................................................................... 194 

Jecoris olei emulsio ........................................................................ 195 

Excipiens ....................................................................................... 197 

Cera emulsificans ........................................................................... 198 

Exipiens emulsificans-anionicum  ................................................. 199 

Excipiens ad lotiones  .................................................................... 200 

Excipiens ad unguenta  .................................................................. 201 

Excipiens ad oculenta   .................................................................. 202 

Excipiens ad unguenta antibiotika  ................................................ 203 

Excipiens emulsificans  ................................................................. 204 

Excipiens  macrogoli  .................................................................... 205 

Excipiens euceroli  ........................................................................ 206 

Excipienes glyceroli  ..................................................................... 207 

Exipiens stearicum   ...................................................................... 208 

Extracta ........................................................................................ 209 

Chamomillae extractum fluidum  .................................................. 210 

Gela medicata ............................................................................... 211 

Ammoni sulfogyrodalatis gelum ................................................... 212 

Natri carboxymethylcellulosum gelum ......................................... 213 

Carbapoli gelum ...........................................................................  214 

Zinci oxydi gelatina  ..................................................................... 215 

Mentholi gelum compositum   ...................................................... 216 

Granulata ..................................................................................... 217 

Magnesii  citras effervescens  ....................................................... 218 

Infundibila ................................................................................... 219 

Glucosi infundibile 10%  .............................................................  220 

Natrii chloridi infundibile 0,9%  ................................................... 221 

Natrii chloridi infundibile compositum ........................................ 222 

Glucosi infundibile     5 %  ..........................................................  223 

Natrii chloridi  infundibile  cum glucoso ...................................... 224 

Linimentum .................................................................................. 225 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 579 

Benzylis benzoatis linimentum ......................................................  226 

Calcis linimentum ........................................................................... 227 

Camphorae linimentum compositum ............................................. 228 

Nystatini linimentum ...................................................................... 229 

Lotio ............................................................................................... 231 

Lotio medicinalis  I  ........................................................................ 232 

Lotio medicinalis II ........................................................................  233 

Mixturae ......................................................................................... 235 

Mixtura alba aethanolica  ................................................................ 236 

Acidi benzoici mixtura compositi ................................................... 237 

Ammonii sulfogyrodalatis  mixtura ...............................................  238 

Mixtura antacida  ............................................................................ 239 

Mixtura antimycotica ...................................................................... 240 

Mixtura stomachica ......................................................................... 241 

Zinci oxydi cum talco mixtura     Mixtura Alba .............................. 242 

Methenamini mixtura  aethanolica .................................................. 243 

Oculoguttae .................................................................................... 245 

Pilocarpini chloridi oculoguttae ...................................................... 246 

Sulfacetamid-natrii oculoguttae  ..................................................... 247 

Chloramphenicoli oculoguttae oleosa ............................................. 248 

Argenti nitratis oculoguttae ............................................................  249 

Atropini sulfatis oculoguttae ..........................................................  250 

Acidi borici oculoguttae .................................................................  251 

+ Dexamethasonis natrii phosphatis oculoguttae ............................ 252 

Natrii chloridi oculoguttae .............................................................  253 

+ Tetracaini chloridi  oculoguttae  .................................................. 254 

Otoguttae ........................................................................................ 255 

Acidi borici  otoguttae ..................................................................... 256 

Natrii tetraboratis  otoguttae  ........................................................... 257 

Pastae .............................................................................................. 259 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 580 

Zinci oxydi pasta mola  ..................................................................  260 

Dithranoli pasta ..............................................................................  261 

Ammonii sulfogyrodalatis pasta ..................................................... 262 

Zinci oxydi pasta ............................................................................  263 

Zinci oxydi pasta salicylata    Pasta lassari ..................................... 264 

Beck pasta ......................................................................................  265 

Pulveres .......................................................................................... 267 

Calcii gluconatis pulvis ................................................................... 268 

Pulvis adspersorius    Baby puder ................................................... 269 

Pulvis antihydroticus ......................................................................  270 

Pulvis combini   I  ..........................................................................  271 

Pulvis combini     II  ........................................................................ 272  

Pulvis antidiarrhoicus .....................................................................  273 

Pulviris antiurolythii  ....................................................................... 274 

Sulfur depuratum  ...........................................................................  275 

Pulvis exsiccans ..............................................................................  276 

Rhinoguttae .................................................................................... 277 

+ Ephedrini chloridi  rhinoguttae .................................................... 278 

Sapones .......................................................................................... 279 

Sapo kalinus ...................................................................................  280 

Sirupi .............................................................................................. 281 

Thymi sirupus compositus .............................................................. 282 

Acidi ascorbici sirupus .................................................................... 283 

Althaeae sirupus .............................................................................  284 

Carvi sirupus pro infantibus ............................................................ 285 

Sirupus simplex ............................................................................... 286 

Primulae sirupus  compositus .......................................................... 287 

Solutiones ....................................................................................... 289 

Aethanolum dentifricium ...............................................................  290 

Aethanolum dilitum  (70 %)  ....................................................... 291 

Natrii tetraboratis  solutio glycerolata ............................................ 292 

Calcii hydroxydi solutio ................................................................. 293 

Menthae piperitae aetherolei     Solutio aethanolica .....................  294 

Solutio conservans ......................................................................... 295 

Solutio conservans sterilisata   (aquae consevans) ........................ 296 

Alumini chloridum solutio antihydrotica .....................................  297 

Hydrogenii peroxydi solutio diluta ..............................................  298 

+ Iodi solutio aetanolica ..............................................................  299 

+ Iodi solutio aquosa ...................................................................  300 

Calcii sulfidi solutio...................................................................... 301 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 581 

Acidi salicylici solutio  oleosa ........................................................ 302 

Clindamycini chloridi solutio .......................................................... 303 

+ Methylrosanilinii chloridi      Solutio aquosa 0,1%  ...................  304 

Chlumsky solutio  ............................................................................ 305 

Formaldehydi solutio saponata ........................................................ 306 

Calcii hydroxydi solutio .................................................................. 307 

Camphorae solutio aethanolica ....................................................... 308 

Solutio antirheumatica ....................................................................  309 

+ Iodi solutio alkalina usui externo ................................................  310 

+ Iodi solutio glycerolata ................................................................. 311 

Species ............................................................................................ 313 

Althaeae species .............................................................................. 314 

Species diureticae............................................................................. 315 

Species pectorales ........................................................................... 316 

Species laxantes .............................................................................. 317 

Species urologicae .......................................................................... 318 

Species amarae ................................................................................ 319 

Species urologicae ..........................................................................  320 

Species laxantes ..............................................................................  321 

Species sedativae ............................................................................. 322 

Suppositoria ................................................................................... 323 

Glyceroli suppositoria  .................................................................... 324 

Glyceroli suppositoria  Pro infantibus ............................................. 325 

Acidi acetylsalicylici  Suppositoria composite ..............................  326 

+  Paracetamoli   suppositoria ......................................................... 327 

Suppositoria antihaemorrhoidalia I  ................................................ 328  

Suspensiones .................................................................................. 329 

Acidi salycilici suspensio oleosa  .................................................... 330 

Tincturae ........................................................................................ 331 

Tinctura antodontalgica  .................................................................. 332 

Valerianae tinctura .......................................................................... 333 

Tormentillae tinctura ....................................................................... 334 

Unguenta ........................................................................................ 335 

Acidi benzoici unguentum compositum .........................................  336 

Acidi tannici unguentum  ................................................................ 337 

Acidi borici unguentum ................................................................... 338 

Ammonii sulfogyrodalatis  unguentum ........................................... 339 

Argenti nitratis unguentum compositum ......................................... 340 

Phenazoni unguentum ..................................................................... 341 

Unguentum analgoantirheumaticum  I  ........................................... 342 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 582 

Unguentum antihaemorrhoidale   I  ................................................. 343 

Unguentum pro infantibus  I ..........................................................  344 

Unguentum pro infantibus  II .........................................................  345 

Cerae lanae unguentum ................................................................... 346 

Jecoris olei unguentum .................................................................... 347 

Paraffini unguentum ........................................................................ 348 

Sulfuris unguentum ......................................................................... 349 

Sulfuris unguentum  alkalinum I ..................................................... 350 

Unguentum antineuralgicum  et  antireumaticum ........................... 351 

Unguentum contra psoriasem I ....................................................... 352 

Unguentum contra psoriasem II ...................................................... 353 

Unguentum emolliens ..................................................................... 354 

Unguentum haemorrhoidale ........................................................... 355 

Vagitoria ........................................................................................ 357 

Natrii boratis vagitoria 20% ...........................................................  358 

Acidi pipemidici vagitoria............................................................... 359 

Clindamycini chloridicum    Nystatini vagitoria ............................. 360 

Metronidazoli vagitoria ................................................................... 361 

Nystatini cum oxytetracyclini chloridi  vagitoria ............................ 362 

Vagitoria cum hiperici oleum .......................................................... 363 

 

VII. FORMULIME  NGA PRAKTIKA E PËRDITSHME  

        NË BARNATORE (PHARMACY) ..................................... 365 

Receta nga praktika e perditshme magjistrale (receta mjeku) ......... 366 

Si duhet të veproj mjeku para se të përshkruaj një bar magjistral  

për përdorim të jashtë ............................................................................. 367 

Si vendosim për zgjedhjen e formës farmaceutike .......................... 368 

Lëndët të cilat përdoren më shpesh në praktikën magjistrale 

dermatologjike ........................................................................................ 369 

Preparatet e lëngëta  tretësirat ............................................................... 379 

Preparatet shumfazëshe .......................................................................... 401 

Linimentat ................................................................................................ 411 

Pomadat .................................................................................................... 412 

Përbërjae formave farmaceutike të gatshme dhe kscipentët të cilat 

bëjnë pjesë  në formulimet(vetformulimet) magjistrale .................. 446 

1. Lëndët farmakoterapeutike  që përdoren në përgatitjen  

dhe prodhimin e preparateve farmaceutike ............................... 449 

2.  Lëndët ndihmëse që përdoren në përgatitjen  

dhe prodhimin e preparateve farmaceutike ............................... 450 

 



Receptura magjistrale dhe galenike                                       Z. Gashi & L. Malaj 

 

 583 

VIII. PAPAJTUESHMËRITË ..................................................... 461 

Papajtueshmëritë të cilat më së shpeshti hasen  

në praktikën receptuale ................................................................... 463 

 

IX. DOZAT .................................................................................... 487 

Terapia e dozës maksimale ne  bazë të  ph. Jug. Iii ........................ 487 

 

X. FJALOR ................................................................................... 509 

 

XI. SHKURTESAT LATINE QË  HASEN NË RECETA ....... 533 

 

LITERATURA .............................................................................. 547 

 

FALËNDERIM ............................................................................. 550 

 

INDEKSI ........................................................................................ 551 

 

 

 

 


