
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 qua-
litat. Té validesa i és de compliment obligat en 
el territori en concret (països o conjunt de paï-
sos) en el qual té competència l’autoritat sanità-
ria que ha nomenat i autoritzat l’equip redactor 
corresponent.  
 
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 
 

FARMACOPEES 

Guia ràpida 

www.bib.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a    

través del ReCercador: 

http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers cursos 

que es faran a la vostra biblioteca:  

http://cvformacio.ub.edu 

Per saber-ne més accediu a Pregunteu al bibliotecari, un servei 

d’atenció personalitzada les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana:  

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 
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Accediu a tots els recursos del CRAI des 

del Catàleg: http://cataleg.ub.edu 

Recordeu que cal configurar el navegador per accedir als re-

cursos des de fora de la UB: 

http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/ 



UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP-NF) 

Requeriments: cal utilitzar Internet Explorer; la primera 
vegada que s’hi accedeix cal instal·lar un connector. 
 
Escolliu l’edició vigent segons la data de la vostra con-
sulta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deixeu l’opció marcada 
per defecte i cliqueu Co-
nectarse: 
 
 
 
 
Per localitzar la informació es pot navegar per l’obra a 
partir del sumari o bé buscar per termes concrets a tra-
vés de la casella de Búsqueda o de les opcions de Bús-
queda avanzada: 

Dins de cada monografia hi ha diverses icones per con-
vertir el text a PDF, buscar una paraula dins del mateix 
text, guardar el document, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* RECORDEU QUE TAMBÉ TENIU DISPONIBLE LA VERSIÓ IMPRESA 
DE L’EUROPEAN PHARMACOPOEIA. 

Es pot accedir a la versió electrònica des dels ordinadors 
de la Biblioteca (demaneu al taulell el nom d’usuari i la 
contrasenya). 
 
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: 

La versió electrònica es pot consultar des d’un ordina-
dor de la Biblioteca de Farmàcia (informeu-vos-en al tau-
lell). 

 
Des de la pestanya Browse 
es pot navegar pel sumari 
per localitzar la informació. 

Des de la pestanya 
Search podem fer cer-
ques per paraules con-
cretes, limitar la cerca 
a determinades parts 
de l’obra, etc. 
 
* RECORDEU QUE TAMBÉ TENIU DISPONIBLE LA VERSIÓ IMPRESA 
DE LA BRITISH PHARMACOPOEIA. 

Cal seleccionar l’edició vigent en el moment de la 
consulta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es pot navegar pel sumari de continguts o emprar 
les opcions de cerca o de cerca avançada: 

 
Les opcions de cerca avançada permeten buscar a 
determinades parts de l’obra, buscar per diferents 
camps (forma farmacèutica, definició, etc.). 

* RECORDEU QUE TAMBÉ TENIU DISPONIBLE LA VERSIÓ IM-
PRESA DE LA USP-NF. 

EUROPEAN PHARMACOPOEIA REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA 

BRITISH PHARMACOPOEIA 

EN ACABAR, RECORDEU-VOS DE DESCONNECTAR 
LA SESSIÓ (cliqueu Logout o Desconectarse). 


