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2.9.6.	 ОДНОРІДНІСТЬ	ВМІСТУ	ДІЮЧОЇ	
РЕЧОВИНИ	В	ОДИНИЦІ	ДОЗОВАНОГО	
ЛІКАРСЬКОГО	ЗАСОБУ

Випробування на однорідність вмісту діючої ре-
човини в одиниці дозованого лікарського засобу 
ґрунтується на кількісному визначенні вмісту ді-
ючої речовини в певній кількості одиниць дозова-
ного лікарського засобу з метою з'ясування, чи зна-
ходиться цей вміст у межах, встановлених стосовно 
середнього вмісту у випробовуваному зразку.

Таке випробування не проводиться для полівіта-
мінних лікарських засобів, для лікарських засобів, 
що містять мікроелементи, й в інших обгрунтова-
них і дозволених випадках. 

Метод. Використовуючи підхожу аналітичну мето-
дику, визначають вміст діючої речовини в кожній з 
10 дозованих одиниць лікарського засобу, відібра-
них довільно.

Застосовують критерії тестів А, В або С, як зазна-
чено у статті для випробовуваної дозованої форми.

ТЕСТ А

  Лікарський засіб витримує випробування, як-
що вміст у кожній його однодозовій одиниці зна-
ходиться в межах від 85 % до 115 % від середнього 
вмісту. Лікарський засіб не витримує випробуван-
ня, якщо вміст у більш як одній одиниці виходить 
за вищезазначені межі або якщо вміст хоча б в од-
ній одиниці виходить за межі від 75  % до 125 % від 
середнього вмісту.

Якщо вміст в одній одиниці лікарського засобу 
виходить за межі від 85 % до 115 %, але знаходить-
ся у межах від 75  % до 125 % , визначають вміст у 
кожній з 20 додаткових однодозових одиниць лі-
карського засобу, відібраних довільно. Лікарський 
засіб витримує випробування, якщо вміст не більш 
як в одній з проаналізованих 30 одиниць виходить 
за межі від 85 % до 115 % і в жодній одиниці не ви-
ходить за межі від 75  % до 125 % від середнього 
вмісту.

ТЕСТ В

 Лікарський засіб витримує випробування, якщо 
вміст не більш як в одній одиниці виходить за межі 
від 85 % до 115 % і в жодній одиниці не виходить за 
межі від 75  % до 125 % від середнього вмісту в лі-
карському засобі. Лікарський засіб не витримує ви-
пробування, якщо вміст у більш як трьох одиницях 
виходить за межі від 85 % до 115 % від середнього 
вмісту або якщо хоча б в одній одиниці виходить за 
межі від 75 % до 125 % від середнього вмісту.

Якщо вміст у двох або трьох одиницях лікарсько-
го засобу виходить за межі від 85 % до 115 %, але 

знаходиться у межах від 75 % до 125 %, визначають 
вміст у кожній з 20 додаткових однодозових оди-
ниць лікарського засобу, відібраних довільно. Лі-
карський засіб витримує випробування, якщо се-
редній вміст не більш як у трьох з проаналізованих 
30 одиниць виходить за межі від 85 % до  115 % і 
в жодній одиниці не виходить за межі від 75 % до 
125 % від середнього вмісту.

ТЕСТ С

 Лікарський засіб витримує випробування, якщо 
середній вміст у 10 однодозових одиницях знахо-
диться у межах від 90  % до 110 % від номінально-
го вмісту і якщо вміст у кожній з 10 одиниць зна-
ходиться у межах від 75 % до 125 % від середнього 
вмісту.
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