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2.9.20.	 МЕХАНІЧНІ	ВКЛЮЧЕННЯ:	ВИДИМІ	
ЧАСТИНКИ

Механічні включення ін'єкційних та інфузійних лі-
карських засобів – це сторонні рухомі нерозчинні 
частинки, за винятком бульбашок газу, випадково 
присутніх у розчи нах.

Дане випробування призначене для візуальної 
оцінки якості парентеральних розчинів за наявніс-
тю видимих частинок. Можуть бути використані 
інші валідовані методи.

ОБЛАДНАННЯ

Обладнання (див. Рис. 2.9.20.-1) складається із 
пристрою для перегляду, що включає:
— матовий чорний екран придатного розміру, який 

знаходиться у вертикальному положенні;
— білий матовий екран відповідного розміру, що 

знаходиться у вертикальному положенні, поруч 
з чорним екраном;

— плафон, що переміщується і який споряджений 
підхожим затемненим джерелом денного світла з 
підхожим відбивачем (освітлювач може склада-
тися з двох флуоресцентних ламп по 13 Вт кож-
на, завдовжки 525 мм). Інтенсивність освітлення 
у точці контролю має бути від 2000 до 3750 люкс; 
для кольорових скля них і пластмасових контей-
нерів надають перевагу значенням, близьким до 
верхньої межі.

МЕТОДИКА

Прибирають наклеєні етикетки з контейнера, 
миють його зовні і сушать. Плавно обертають або 
перевертають контейнер, уникаючи утворення по-
вітряних бульба шок, і переглядають приблизно 
протягом 5 с перед білим екраном. Повторюють 
цю процедуру перед чорним екраном. Відзначають 
наявність будь-яких частинок.

Рисунок 2.9.20.1. Обладнання для виявлення видимих 
частинок
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Повторюють процедуру що зазначена в розділі Ме-
тодика для інших 19 контейнерів. Препарат витри-
мує вимоги, якщо в жодному з 20 контейнерів не 
знайдено жодної частинки. Препарат не витримує 

вимоги, якщо у більш ніж одному контейнері зна-
йдено одну або декілька частинок. 

Якщо одна або декілька частинок знайдені в одно-
му контейнері, повторюють процедуру ще для 30 
контейнерів. Жодної частинки не має бути знайде-
но у кожному з додаткових 30 контейнерів. Пре-
парат витримує вимоги, якщо не більше як в од-
ному з 50 контейнерів знайдено одну або декілька 
частинок. Препарат не витримує вимоги, якщо у 
більш ніж одному з 50 контейнерів знайдено одну 
або декілька частинок. 

Дана регламентація може бути застосована тільки 
за умови проведення 100 % контролю продукції на 
наявність видимих частинок механічних включень 
та якщо у подальшому вибірковому випробуванні 
продукції відповідно до вимог ISO 2859-1 за загаль-
ним рівнем контролю ІІ (General Inspection Level 
II) для нормального контролю (normal inspection) 
механічні включення містяться не більше ніж у 
зазначеній кількості одиниць продукції для при-
йнятного рівня якості (AQL) 0,65 %. Можуть бути 
застосовані інші плани вибіркового контролю з ек-
вівалентними або більш жорсткими вимогами.


