
— une enceinte à température contrôlée de 2 °C à 8 °C;

— une plaque à pommade;

— un homogénéisateur disperseur capable d’homogénéiser un volume de minimum 30 ml;

— une ou plusieurs balance(s) permettant d’exécuter de manière adéquate toutes les pesées effectuées pour les
préparations en pharmacie, selon la réglementation en vigueur;

— par type de balance, au moins 1 poids certifié adapté à la portée de la balance, de classe de précision F1 par
balance;

— une baguette en verre;

— au moins une fiole conique de 250 ml.

Si des préparations stériles, à l’exception des collyres aqueux filtrables sont faites dans la pharmacie, un banc à flux
laminaire doit également s’y trouver.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

BIJLAGE III

De volgende instrumenten en de installaties moeten in iedere apotheek op elk ogenblik aanwezig zijn :

— een verwarmingsapparaat dat kan dienen als warmwaterbad, waarop een roerder kan aangebracht worden;

— een stel van 6 porseleinen of metalen schalen;

— 3 glazen schalen;

— 2 officinale druppeltellers;

— 2 zeven in zijdedraad of metaaldraad, met een opening van 0,15 mm en 0,30 mm;

— een stel van drie trechters;

— flessen in wit glas en bruin glas, druppeltellerflesjes, druppelbuisjes, zalfpotjes, dozen, gelatinecapsulen, enz.
en in het algemeen, al de recipiënten voor de bewaring en de aflevering van de geneesmiddelen;

— een stel maatcilinders van 10 tot 1000 ml;

— een passend stel gladde porseleinen vijzels met aangepaste stampers;

— een vorm voor zetpillen voor zuigelingen, kinderen en volwassenen;

— wit filtreerpapier;

— een stel pipetten van 1 tot 10 ml, geijkt op 1/10 ml;

— een stel van 6 spatels;

— een thermometer van -10 °C tot 110 °C, geijkt in graden;

— een reeks bekerglazen van 50 tot 1000 ml;

— 5 steriele flesjes en 5 steriele filters voor oogdruppels;

— pH indicatorpapier met een resolutie van een halve eenheid;

— een stel gepaste vormen voor het afvullen van capsulen;

— een toestel voor het vullen van zalftubes;

— een driewalsmolen voor zalven;

— een ruimte met een gecontroleerde temperatuur van 2 °C tot 8 °C;

— een zalfplaat;

— een homogenisator die tenminste 30 ml kan homogenisren;

— eén of meerdere weegschalen om op een adequate manier alle wegingen voor de bereidingen in de apotheek
uit te voeren, volgens de toepasbare reglementering;

— per type weegschaal, ten minste 1 erkend ijkgewicht, aangepast aan de capaciteit van de weegschaal, met
nauwkeurigheidsklasse F1 per weegschaal;

— een glazen roerstaaf;

— ten minste één conische kolf van 250 ml.

Indien in de apotheek steriele bereidingen met uitzondering filtreerbare wateroplossingen worden gemaakt moet
tevens een werkbank met laminaire flux aanwezig zijn.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 januari 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX
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