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РОЕКТ

ПОРОШКИ ДЛЯ НАШКІРНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ

Pulveres ad usum dermicum

В обгрунтованих і дозволених випадках вимоги даної 
статті не поширюються на порошки для застосу-
вання у ветеринарії.

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки для нашкірного застосування являють 
собою лікарську форму, що складається з твердих 
окремих сухих частинок різного ступеня здрібне-
ності. Порошки для нашкірного застосування міс-
тять одну або більше діючих речовин з допоміж-
ними речовинами або без них. Якщо необхідно, 
використовують барвники, дозволені до медичного 
застосування. 

Порошки для нашкірного застосування випуска-
ють у однодозових або багатодозових контейнерах. 
Вони не мають містити агрегатів частинок порош-
ку. Порошки для нашкірного застосування, при-
значені для використання на великих відкритих 
ранах або на дуже ушкодженій шкірі, мають бути 
стерильні. 

Порошки для нашкірного застосування у багатодо-
зових контейнерах можуть випускатися у контей-
нерах із кришками, що просіюють, або у контейне-
рах з механічним розпилювачем, або у контейнерах 
під тиском. 

Порошки для нашкірного застосування, що ви-
пускаються у контейнерах під тиском, мають від-
повідати вимогам статті «Лікарські засоби, що зна-
ходяться під тиском».

Де застосовно, контейнери для порошків для на-
шкірного застосування мають відповідати вимогам 
загальних статей «Матеріали, використовувані для 
виробництва контейнерів» (3.1 та підрозділи) і «Кон-
тейнери» (3.2 та підрозділи).

ВИРОБНИЦТВО

При виробництві порошків для нашкірного засто-
сування слід передбачити заходи, що забезпечують 
необхідний розмір частинок та його контроль.

При виробництві, пакуванні, зберіганні та реалі-
зації порошків для нашкірного застосування ма-
ють бути вжиті відповідні заходи, які забезпечують 
необхідну мікробіологічну чистоту; відповідні ре-
комендації наведено у статті «Мікробіологічна чи-
стота нестерильних лікарських засобів і субстанцій 
для фармацевтичного застосування» (5.1.4 ). 

Стерильні порошки для нашкірного застосування 
виготовляють з використанням матеріалів і методів, 

які забезпечують стерильність, запобігають забруд-
ненню лікарських засобів і росту мікроорганізмів; 
відповідні рекомендації наведено у статті «Методи 
виробництва стерильних лікарських засобів» (5.1.1 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Здрібненість. Здрібненість порошків, якщо зазначе-
но, визначають або ситовим методом (2.9.35 ) або 
іншим підхожим методом. 

Однорідність дозованих одиниць. Порошки для на-
шкірного застосування в однодозових контейнерах 
мають витримувати випробування на однорідність 
дозованих одиниць (2.9.40 ) або, в обгрунтованих 
і дозволених випадках, випробування на однорід-
ність вмісту і/або однорідність маси діючої речо-
вини в одиниці дозованого лікарського засобу, як 
зазначено нижче. Дане випробування не поши-
рюється на лікарські засоби, що містять лікарську 
рослинну сировину і лікарські рослинні засоби.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Порошки для нашкірно-
го застосування в однодозових контейнерах із вміс-
том діючої речовини менше 2 мг або менше 2 % від 
загальної маси мають витримувати випробування 
на однорідність вмісту діючої речовини в одиниці 
дозованого лікарського засобу (тест В), якщо немає 
інших зазначень або обгрунтувань та дозволів. Для 
порошків для нашкірного застосування, що містять 
більше однієї діючої речовини, вимоги поширю-
ються лише на ті речовини, вміст яких відповідає 
вищезазначеним умовам.

Однорідність маси (2.9.5 ). Порошки для нашкірно-
го застосування в однодозових контейнерах мають 
витримувати випробування на однорідність маси 
для одиниці дозованого лікарського засобу. Випро-
бування на однорідність маси не вимагається, якщо 
випробування на однорідність вмісту передбачене 
для всіх діючих речовин.

Стерильність (2.6.1 ). Якщо на етикетці зазначено, 
що лікарський засіб стерильний, він має витриму-
вати випробування на стерильність.

МАРКУВАННЯ

 На етикетці, де застосовно, зазначають 
стерильно.


