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Byla navržena a optimalizována metoda pro stanovení pefloxacin-mesylát dihydrátu (PEF) 

metodou sekvenční injekční analýzy s chemiluminiscenční detekcí, založená na redoxní 

reakci s komplexem tris(2,2´-bipyridyl)ruthenia(II). Jako oxidační činidlo byl použit síran 

amonnoceričitý. Reakce probíhala v prostředí octanu sodného, který signál zesiloval. Lineární 

závislost CL signálu na koncentraci PEF byla potvrzena v oblasti od 5,2
*
10-07 – 1,29

*
10-05 

M, R2= 0,9948. LOD byl 0,21 μM a LOQ 0,28 μM. Tato metoda byla použita pro zjištění 

obsahu PEF v přípravku ABAKTAL. Byl taktéž zjišťován vliv pomocných látek (EDTA, 

disiřičitan sodný a kyselina askorbová) na hodnotu CL 
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A simple and rapid method for determination of pefloxacin mesylate dihydrate (PEF) using 

sequential injection analysis with chemiluminescent detection was devised and optimised. 

Chemiluminescent reaction was based on redox reaction of tris(2,2′-

bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate. Ammonium cerium(IV) sulfate was used as an 

oxidant. Sodium acetate was used as a third component which had enhancing effect on CL 

reaction. The calibration curve was linear in the range 5,2
*
10-07 – 1,29

*
10-05 M of PEF, R2= 

0,9948. The limit of detection (LOD) was 0,21 μM and the limit of quantification (LOQ) was 

0,28 μM. This optimised method was used for the determination of PEF in ABAKTAL inj. 

sol. Interferences from some excipients (EDTA, ascorbic acid and sodium metabisulfite) used 

in the production of injection solutions were examined. 

 


