Приклади практичних завдань та кросвордів для підготовки студентів до аудиторної контрольної роботи :

Завдання № 1. Дайте відповіді на питання кросворду до теми
«Товари обмеженого аптечного асортименту» :

По вертикалі:
1. Група товарів обмеженого аптечного асортименту, вживана для місцевого кроволікування з метою профілактики або лікування деяких захворювань.
2. Засіб для догляду за тілом або особою у вигляді мазеподібної маси з
тиском активно-діючих речовин
5. Рідкий або твердий продукт, що містить поверхньо-активні речовини
з'єднанні з водою, який використовується або як косметичний засіб — для
очищення та догляду за шкірою; або як засіб побутової хімії — миючий
засіб.
По горизонталі:
3. Засіб, який використовується для дезінфекції, а при великих концентраціях та для стерилізації деяких виробів медичного призначення, шкіри людини або тварини; а також може використовуватися як консервант в деяких лікарських засобах.
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4. Засіб, який використовується для дезинфекції виробів з корозійностійких металів, скла, полімерів, гуми та містить 25-29 % активного
хлора.

Завдання № 2. Дайте відповіді на питання кросворду на тему : «Товарознавчий аналіз контейнерів, закупорювальних засобів, пакувальних матеріалів для фармацевтичного застосування»:

По вертикалі:
1. Споживча тара з циліндровим корпусом та витягнутою горловиною,
продукцією, що герметично запаюється після наповнення, з плоским або
опуклим дном. Широко використовується в хімічних лабораторіях для проведення деяких хімічних реакцій у малих об'ємах, для відбору проб хімічних
речовин.
2. Закупорювальний засіб, що вдавлюється або угвинчуване всередину
горловини тари.
3. Споживча тара переважно з циліндровим корпусом, з горловиною,
діаметр якої рівний діаметру корпусу або трохи менше його, з плоским дном,
місткістю від 0,025 до 10,0 дм3.
По горизонталі:
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1. Разова споживча тара з корпусом у формі паралелепіпеда, що закривається клапанами.
4. Споживча тара переважно з циліндричним корпусом, перехідним у
вузьку горловину з плоским або увігнутим дном.
5. Закупорювальний засіб, який закріплюється по всьому зовнішньому
периметру верху або горловини тари.
6. Споживча тара з плоским або увігнутим дном, з корпусом різноманітної форми, різко перехідним в горловину, діаметр віночка якої значно менше діаметру описаного кола корпусу та передбачає закупорювання кришкою
або пробкою.

Завдання № 3. Дайте відповіді на питання кросворду на тему: «Нормативна документація на медичні та фармацевтичні товари»:

По горизонталі:
1. Прийнятий органом влади нормативний документ, що передбачає обов'язковість правових положень.
2. Скорочена назва Міждержавні стандартів, що діють на території країн
СНД;
6. Скорочена назва галузевих стандарти України.
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По вертикалі:
3. Книга для реєстрації справ або документів.
4. Створений на основі консенсусу і прийнятий визнаним органом нормативний документ, що встановлює, для загального та багаторазового використання, правила, загальні принципи або характеристики різних видів діяльності або її результатів і направлений на досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній сфері та доступний широкому кругу користувачів.
5. Національний стандарт, затверджений Держспоживстандартом України.
Завдання № 4. Заповнити запропоновану таблицю за темою «Організація зберігання ГЛЗ та ВМП»:
Найменування лікарського засобу

Особливості зберігання

Наркотичні лікарські засоби
Термолабільні лікарські засоби
Світочутливі лікарські засоби

Завдання № 5. Заповнити запропоновану таблицю за темою «Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими»:
Найменування виробу Типи (види, роз- Для яких цілей Термін зберігання
міри)
використовується
Грілки гумові
Спринцовки
Кружка ірігаторна
гумова
Пузири гумові для
льоду
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Завдання № 6. Заповнити запропоновану таблицю за темою «Товари
обмеженого аптечного асортименту»:
Найменування товару Умови зберігання
Мінеральні води
Дезинфікуючи засоби
Дезинсекційні засоби
Косметичні засоби

Паковання

Маркування

Завдання № 7 . Заповнити запропоновану таблицю за темою «Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими». Наведіть у таблиці особливості умов зберігання кожного з представлених видів
гумових виробів:
Найменування гумового виробу

Особливості зберігання

Грілки гумові, круги подкладні, пузири
для льоду
Катетери, зонди, жгути
Прогумована тканина

Завдання № 8. Заповнити запропоновану таблицю за темою «Основи
товарознавчого аналізу»:
Назва методу

Суть метода

Позитивні та негативні
сторони

Органолептичний метод
Інструментальний метод
Експертний метод
Соціологічний метод
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Завдання № 9. Заповнити запропоновану таблицю за темою «Шовні
матеріали»:
Шовні матеріали класифікуються за побудовою ниток

Шовні матері- Шовні матеріали Правила Пакування та
али класифі- класифікуються за зберігання маркування
куюься за істо- здатністю до біочником отридеградації
мання

Завдання № 10.

В аптеку поступила партія шприців медичних ін'єк-

ційних. Расшифруйте умовні позначення шприців медичних ін'єкційних:
Умовне позначення
шприців медичних ін'єкційних

Расшифровка
позначень шприців медичних
ін'єкційних

20-1-6:100-В-Ск
5-2-10:100-А-М
1-1-10:100-В-Ск
1-2-6:100-А-И

Завдання № 11. Розрахуйте контрольну цифру з десятинних штрихкодів, представлених нижче:
1) 8901043001042;
2) 6118000180371;
3) 4823002210118.
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Завдання № 12. В аптеку надійшла партія голок хірургічних. Расшифруйте позначення голок хірургічних.
Умовне позначення голок хірургічних

Расшифровка позначень голок
хірургічних

0А1 - 0,7 · 45
2Б1 - 0,6 · 20
3Б1 - 1,2 · 55
5А - 1,3 · 50
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