
QUÈ ÉS UNA FARMACOPEA? 

 

Una farmacopea és un codi oficial de referència 

per a tots els àmbits relacionats amb el medica-

ment, en especial pel que fa a exigències de quali-

tat. Té validesa i és de compliment obligat en el 

territori en concret (països o conjunt de països) en 

el qual té competència l’autoritat sanitària que ha 

nomenat i autoritzat l’equip redactor correspo-

nent.  

 

 

Són repertoris que: 

 Estableixen les normes de fabricació per a 

la indústria farmacèutica i la professió sani-

tària. 

 Inclouen normes referides a substàncies, 

principis actius i preparacions (mètodes 

analítics, materials, reactius). 

 

Bona part de les farmacopees estan dedicades a 

les monografies de substàncies farmacèuti-

ques, que solen incloure la informació següent: 

 

 Identificació: nom, nom en llatí, etc. 

 Fórmula, gràfica i massa relativa moleculars 

 Definició 

 Categoria 

 Descripció: aspecte, solubilitat, etc. 

 Emmagatzematge i conservació 

 Assajos 

 Valoració 

 Indicació 

 Contraindicacions 

 Interaccions farmacològiques 

 Altres informacions 
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I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades i a la resta de 

recursos electrònics contractats pel CRAI, cal activar el 

SIRE i autenticar-se amb l’identificador UB, el mateix 

que s’utilitza per accedir a la intranet UB. 

Més informació a: 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics 

del CRAI a través de Cercabib  

cercabib.ub.edu 

Per saber-ne més, accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada les 24 

hores del dia i els 7 dies de la setmana 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI podeu trobar més informació sobre 

els propers cursos que es duran a terme a la vostra 

biblioteca 

crai.ub.edu/formacio 

https://crai.ub.edu/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://bit.ly/2sO5WCQ
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/homepage?lang=cat
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Es pot accedir a la versió electrònica de les diferents 

farmacopees del CRAI a través del Cercabib 

(cercabib.ub.edu) 

 

Un cop tingueu seleccionada la farmacopea que voleu 

consultar, heu de marcar l’opció: 

 

 Accés restringit als usuaris de la UB 

 

 

Introduïu el codi i la contrasenya de la intranet de la UB 

(PDI, PAS o MónUB): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans d’entrar al recurs que volem consultar, heu d'a-

notar-vos les claus d’accés que trobareu a la mateixa 

pàgina on està enllaçada la web: 

 

Escolliu l’edició vigent segons 

la data de la vostra consulta. 

 

 

 

 

Per localitzar la informació es pot navegar per l’obra a 

partir del sumari, o bé buscar per termes concrets a 

través de la casella de cerca: 

Disposeu d’un cercador a la part superior o bé podeu 

seleccionar l’apartat Monographs per consultar la USP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es poden fer cerques alfabètiques o utilitzar els filtres: 

 

 

      EUROPEAN PHARMACOPOEIA 

En aquest recurs hi trobareu els continguts de les se-

güents obres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop heu triat l’obra que voleu consultar, podeu utilit-

zar el cercador o bé un índex alfabètic: 

 

EN ACABAR, RECORDEU-VOS DE DESCONNECTAR LA 

SESSIÓ (cliqueu Logout o Desconectarse). 

      REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA 

Es pot navegar pel sumari de continguts i fer cerques: 

Des de la pàgina de resultats de la cerca, es pot accedir 

a les opcions de cerca avançada i a un manual d’ús per 

fer les cerques: 

      UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP-NF) 

      MEDICINES COMPLETE 

* També disposeu de la versió impresa fins l’any 2013 * També disposeu de la versió impresa fins l’any 2017 

* També disposeu de la versió impresa fins l’any 2005 

* Recordeu que també disposeu de la versió impresa 

de la British pharmacopoeia fins l’any 2017 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991009463679706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991007441669706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991001619709706708
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991000760919706708

