
Ingrediënten
Latanoprost stock oplossing (0,05%)

Latanoprost                                                                                                                               cnk 3161916 0,005 g
Polysorbaat 20                                                                                                                         cnk 0262881 0,3 g
Aqua conservans cnk 3264058 qs 10 ml

Finale bereiding (0,005%)
Latanoprost stock oplossing
Seraqua™ cnk 3179090 qs 10 ml
Fagron ooglid applicator cnk 3342060 1 applicator

Bereiding
Latanoprost stock oplossing (0,05%)*
•	Weeg of meet nauwkeurig elk ingrediënt. Latanoprost is vooraf afgewogen en 

verpakt in een flesje.
•	 Los de polysorbaat 20 op in aqua conservans om een 10 ml oplossing te bekomen (A). In oplossing?
•	Voeg 10 ml van de oplossing (A) rechtstreeks toe aan het flesje met latanoprost. 
•	 Sluit het flesje en schud krachtig gedurende 5 min tot de latanoprost is opgelost (B). Homogeen?
•	 Laat het mengsel (B) rusten tot alle luchtbellen zijn verdwenen. Luchtbellen aanwezig?
Finale bereiding (0,005%)
•	 In een keramische mortier of bekerglas 1 ml van de latanoprost stock oplossing (B)

mengen met een gelijke hoeveelheid SeraquaTM en homogeniseer. Homogeen?
•	Via geometrische verdunning SeraquaTM verder toevoegen aan het latanoprost 

mengsel tot 10 ml. Goed mengen na elke toevoeging om een homogeen mengsel te 
bekomen. Homogeen?

•	Verpak 9 ml van het serum in de Fagron ooglid applicator en label. 

*De 0,05% latanoprost stock oplossing is houdbaar voor 3 maanden bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking Bewaarcondities Houdbaarheid Fysische observatie
Luchtdicht, licht-
beschermd, Fagron ooglid 
applicator

Bewaar in de koelkast 
(2-8°C), niet vriezen

120 dagen Wit tot gebroken-wit, 
homogeen

Latanoprost 0,005% in Seraqua™

Magistrale bereidingsmethode
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Magistrale bereidingsmethode

Bereiding latanoprost stock oplossing (0,05%)

1.
Los de polysorbaat 20 (0.3 g) op in 
aqua conservans om een 10 ml 
oplossing te bekomen (A).

2.
Voeg 10 ml van de oplossing (A) 
rechtstreeks toe aan de container 
met 5 mg latanoprost. 

3.
Sluit de container en schud krachtig 
gedurende 5 min tot de latanoprost 
is opgelost (B).   

4.
Laat het mengsel (B) rusten tot alle 
luchtbellen zijn verdwenen.  
(Stock oplossing is houdbaar voor 3 
maanden bij kamertemperatuur 
(15-25°C).
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