PENETAPAN VOLUME INJEKSI DALAM WADAH <1131>
Farmakope Indonesia V

Pengambilan Wadah:
a. Pilih salah satu atau lebih wadah, bila volume 10 ml atau lebih,
b. 3 wadah atau lebih bila volume lebih dari 3 ml dan kurang dari 10 ml, atau
c. 5 wadah atau lebih bila volume 3 ml atau kurang.
Pengambilan Isi/sample :


Ambil isi tiap wadah dengan alat suntik hipodermik kering berukuran tidak lebih dan
tiga kali volume yang akan diukur dan dilengkapi dengan jarum suntik nomor 21,
panjang tidak kurang dari 2,5 cm. keluarkan gelembung udara dari dalam jarum clan
alat suntik dan pindahkan isi dalam alat suntik, tanpa mengosongkan bagian jarum, ke
dalam gelas ukur kering volume tertentu yang telah dibakukan sehingga volume yang
diukur memenuhi sekurang-kurangnya 40% volume dan kapasitas tertera (garis-garis
penunjuk volume gelas ukur menunjuk volume yang ditampung, bukan yang dituang).



Cara lain, isi alat suntik dapat dipindahkan ke dalam gelas piala kering yang telah ditara,
volume dalam ml diperoleh dari basil perhitungan berat dalam g dibagi bobot jenis
cairan. Isi dari dua atau tiga wadah 1 ml atau 2 ml dapat digabungkan untuk pengukuran
dengan menggunakan jarum suntik kering terpisah untuk mengambil isi tiap wadah. Isi
dari wadah 10 ml atau lebih dapat ditentukan dengan membuka wadah, memindahkan
isi secara langsung ke dalam gelas ukur atau gelas piala yang telah ditara.

Volume tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah bila diuji satu per satu, atau bila
wadah volume 1 ml dan 2 ml, tidak kurang dari jumlah volume wadah yang tertera pada etiket
bila isi digabung.
Volume tertera
dalam penandaan
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
30,0 ml
50,0 ml atau lebih

Kelebihan Volume yang dianjurkan
Untuk Cairan Encer
0,10 ml
0,10m1
0,15 ml
0,30 ml
0,50 ml
0,60 ml
0,80 ml
2%

Untuk Cairan Kental
0,12m1
0,15 ml
0,25 ml
0,50 ml
0,70 ml
0,90 ml
1,20 ml
3%

Bila dalam wadah dosis ganda berisi beberapa dosis volume tertera, lakukan penentuan seperti
di atas dengan sejumlah alat suntik terpisah sejumlah dosis tertera. Volume tiap alat suntik
yang diambil tidak kurang dan dosis yang tertera.
Untuk injeksi mengandung minyak, bila perlu hangatkan wadah dan segera kocok baik-baik
sebelum memisahkan isi. Dinginkan hingga suhu 250 sebelum pengukuran volume.

