
Вікторина

“Чарівна подорож у

фармакологію”



Бліц - запитання



Дати визначення    

“лікарська форма”



Що таке доза?



Поясніть,як ви розумієте
побічна дія ліків?



Що ви розумієте під
словом
“кумуляція”?



Що таке дисбактеріоз? 



● Як називається дія, яка
характеризується розвитком
фармакологічного ефекту
безпосередньо на місті

застосування лікарської речовини

?



Що таке лікарська залежність
?



Ентеральні шляхи
введення?

Основні способи ? 



Що таке збір?
Види зборів? 



Назвіть синоніми !!!
1. Олія Рицинова
2. Вітамін С
3. Натрію сульфат
4. Вікасол
5. Магнію сульфат
6. Етакредину лактат
7. Аспірин
8. Кухонна сіль
9. Розчин аміаку
10. Водний розчин йоду
11. Ціанокобаламін
12. Пурген



Дайте
визначення термінам :
- Анальгезія
- Аналептики
- Лікарська речовина
- Дезодоранти
- Анестезія
- Антибіотики
- Наркоз
- Адсорбенти
- Інсектициди
- Рецепт
- Гіркоти
- Фунгіциди



Знайди   помилку.



Знайди помилку



Знайди
помилку



Знайди помилку



Знайди помилку



Тести

При якому патологічному стані   застосовують адреналін ?

а)  атонія кишечника

б)  зупинка серця

в) прискорене серцебиття

г)  парез передшлунків



В яких концентраціях застосовують
сольові замінники крові ?

а) ізотонічних
б) гіпертонічних
в) гіпотонічних



Який препарат одержують з жовчі
?

а) кетосан
б) холензим

в) дехолін
г) алохол



Який з препаратів відноситься до
нейролептиків:

а)  валідол
б)  аміназин
в)  натрію бромід
г)  глюкоза



Які препарати відносяться до неорганічних
в`яжучих?

а)  ксероформ, дерматол, вісмуту нітрат
основний;

б)  новокаїн, ксикаїн, анестезин;
в)  танін, теальбін, кора дуба
г)  вазелін, вода, спирт



Офіцинальні розчини новокаїну
випускають в концентрації?

а)  3%, 6%;
б)  0,5%, 2%;
в)  1%, 2%.
г)  3% - 5 %



Антигельмінтні засоби….
а)  бітіонол, празіквантел, піперазин;
б)  ампроліум, ірамін, фармакоцид;

в)  дифенацин, фосфід цинку,зоокумарин
г)   глюкоза, піперазин, нілверм



З чого виготовляють скипидар?
а)  з насіння гірчиці
б)  із живиці сосни
в)  з дурману
г)  з квіток ромашки



Назвіть висушений фермент з плазми
крові:

а)  тромбін;
б)  гепарин;
в)  дикумарин
г)  новокаїн .



Речовини, що стимулюють
травлення називають?

а)  блювотними засобами;
б)  румінаторними засобами;
в)  гіркотами
г)  адсорбенти



Дози натрію сульфату для корови, як
проносний засіб?

а)   200 – 500гр.;
б)   40 - 100гр.;

в)  400 – 800гр..
г)  100 – 200гр.



Блювотні засоби в малих дозах
діють…

а)  відхаркувально;
б)  румінаторно ;
в)  блювотно.
г)  наркотично





Дякуємо за участь !!!

Лабораторія
“Фармакологія”

травень 2018р. 


