
ПОЉОПРИВРЕДНО – ХЕМИЈСКА  ШКОЛА, школска  2020/2021. година.                              

Предлог тема за матурски испит 
Образовни профил : Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

  

Наставни предмет 
Предметни 

наставник 
Тема матурског рада 

Технологија 

фармацеутских 

производа 

Теодора 

Стојадиновић 

Технологија израде водених раствора. 

Раствор  јода за испирање уста и грла 0,3%  SOLUTIO LUGOLI (50g)   

Технологија течних препарата који се дозирају у капима.  

Капи за испирање ока озлеђеног киселином COLLYRIA (50g) 

Технологија израде суспензија.  

Суспензија за лечење акни  SUSPENSIO АNTISEPTICUM(50g) 

Технологија израде емулзија. 

Емулзија за чишћење лица EMULSIO DETERGENS (50g) 

Технологија израде емулзија. 

Емулзија од семена горког бадема  EMULSIO AMYGDHALAE AMARAE ESEMENIS (50g) 

Технологија израде сирупа. 

Сируп тимијана са NaBr THYMI SIRUPUS COMPOSITUS (20g) 

Технологија лековитих масти. 

 Aналгоантиреуматска мастUNGUENTUM ANALGOANTIRHEUMATICUM(30g) 

Технологија лековитих масти. 

Mаст за очи PILOCARPINI CHLORIDI OCULENTUM(5g) 

Технологија израде крема. 

Стеарински хидрофилни крем ЕXCIPIENS STEARICUM (30g) 

Технологијa израде крема. 

Антирид кремa  CREMORES ANTIRID (30g) 

Технологија израде гелова. 

Празан гел  CARBOPOLI GELUM (30g) 



Технологија израде пасти. 

Ласарова паста PASTA LASSARI (30g) 

Технологија израде супозиторија. 

Супозиторије глицерола SUPPOSITORIAE GLYCEROLI  NºV 

Технологија израде вагиторија. Глобуле натријум- тетрабората. NATRII BORATIS 

VAGITORIA 20% NoV 

Технологија израде капсула. 

Капсуле са аскорбинском киселином  ACIDI ASCORBICI CAPSULAE NoIII 

Технологија израде прашкова.  

Сложени прашак слатког корена PULVIS GLYCYRRHIZAE COMPOSITI (10g) 

Технологија израде прашкова. 

Прашак против знојења PULVIS ANTIHYDROTICUS(20g) 

Технологија израде гранула. 

Грануле активног угља CARBO MEDICINALIS ( 30g) 

Контрола 

квалитета 

сировина и 

производа 

Јелена 

Ранковић 

Контрола квалитета сировина. Испитивање степена чистоће биљних дрога. 

Контрола квалитета сировина. Одређивање карактеристичних константи биљних уља. 

Испитивање водених раствора.Испитивање пречишћене воде, аquа purificata. 

Испитивање водених раствора.Испитивање hydrogenii peroxydi solutio 3%. 

Испитивање инфузија.Испитивање раствора за инфузију (Natrii chloridi infundibile) 

Одређивање натријум хлорида. 

Испитивање инфузија.  

Испитивање раствора за инфузију Glucosi infundibile 5% Одређивање глукозе. 

Испитивање таблета. Одређивање садржаја ибупрофена у обложеним таблетама 

Испитивање таблета.Одређивање садржаја ацетилсалицилне киселине у таблетама. 

Испитивање материјала који се користе за израду амбалаже.  

Испитивање алуминијумских туба 



Аутоматска 

контрола 

процеса 

Миља 

Милојевић 

Регулација pH вредности при производњи деминерализоване воде – ТЕНТ А 

Регулација притиска при производњи деминерализоване воде – ТЕНТ А 

Аутоматска регулација при генерисању и регенерацији деми воде-ТЕНТ А 

Регулација нивоа-прозводња сирупа 

Аутоматска регулација при производњи чврстих фармацеутских препарата 

Аутоматска регулација при производњи получврстих фармацеутских препарата 

Процес добијања питке воде из подземних вода - ТЕНТ Б 

  

 
 


