
PRILOGA 2 
 
SEZNAM MINIMALNE OPREME  
 
1. Oprema za izdelovanje magistralnih zdravil 
 
– tehtnica z natančnostjo merjenja na 0,01 g 
– grelna plošča 
– oprema za odsesovanje 
 
1.1 Seznam minimalne obvezne opreme 
 
Oprema za izdelovanje trdnih farmacevtskih oblik: 

– terilnice  

– pestila – groba 

– ventilator za odpiranje papirnatih kapsul 

– žlica za deljenje praškov 

– kartice za deljenje praškov 

– žlica 

Oprema za izdelovanje poltrdnih farmacevtskih oblik: 
– patene 

– pestila – gladka 

– lopatice 

– žlice 

– vodna kopel oziroma oprema za vodno kopel = lonec 

– mešalec  

Oprema za izdelovanje tekočih farmacevtskih oblik: 
– čaše 

– menzure 

– palčke 

– žličke 

– pribor za filtracijo 

– merilne bučke 

1.2 Seznam minimalne obvezne opreme, če izvajalec lekarniške dejavnosti izdeluje rektalne 
in vaginalne farmacevtske oblike in sterilnih farmacevtskih oblik 
 
Oprema za izdelovanje rektalnih in vaginalnih farmacevtskih oblik: 

– pribor za oblikovanje svečk in globul 



– vodna kopel 

Oprema za izdelovanje sterilnih farmacevtskih oblik: 
– brezprašna komora 

– bobni (kasete) 

– suhi sterilizator 

– pribor za sterilizacijo z membransko filtracijo 

 
2. oprema za shranjevanje 

– hladilniki  

– oprema za vnetljive in jedke snovi 

– kovinska omara s ključavnico za shranjevanje zdravil, ki vsebujejo prepovedane 

droge 

– oprema s ključavnico za odpoklicana oziroma reklamirana zdravila 

 
3. merilna oprema  

– naprava za merjenje temperature (min-max) v prostorih, kjer se shranjujejo zdravila 

– naprava za merjenje vlažnosti zraka oziroma zračne vlage v prostorih, kjer se 

shranjujejo zdravila 

– sistem za spremljanje in evidentiranje temperature v hladilnikih, ki omogoča 

kontinuirano merjenje  

 
4. strokovna literatura 

– strokovna literatura v skladu s priporočili Lekarniške zbornice Slovenije 

 



SEZNAM MINIMALNE OPREME KONTROLNO-ANALIZNEGA LABORATORIJA izvajalca 
lekarniške dejavnosti  
 
1. Tehtnica analitična 

2. Tehtnica precizna s točnostjo 0,01 g 

3. Pribor za določanje relativne gostote 

4. Refraktometer 

5. Digestorij 

6. Pribor za tenkoplastno kromatografijo 

7. pH meter 

8. Eksikator 

9. Magnetno mešalo 

10. Vodna kopel s termostatom 

11. Aparat za določanje tališča 

12. Mešalec električni z grelcem 

13. Magnetno mešalo 

14. Peč za žarjenje 

15. Eksikator 

16. Oprema za kvantitativno določanje vsebnosti zdravilnih učinkovin v farmacevtskih 
oblikah, ki jih KAL preizkuša (npr. pribor za titracijo ali titrator ali spektrofotometer ali 
denzitometer ali HPLC) 

17. Aparat za destilacijo 

18. Sušilnik 

19. Pipete, merilni valji in ustrezen laboratorijski pribor 

 


