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РОЕКТ

М'ЯКІ ПРЕПАРАТИ 
ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Praeperationes molles veterinariae 
peroraliae

Veterinary semi-solid preparations for oral 
use

ВИЗНАЧЕННЯ

М'які препарати для орального застосування у вете-
ринарній медицині (зазвичай пасти або гелі) містять 
одну або більше діючих речовин, розчинених або 
диспергованих у придатній основі. Їх застосовують 
у порожнині рота, та вони призначені для проков-
тування та доставки діючих речовин до шлунково-
кишкового тракту. 

М'які препарати для орального застосування у вете-
ринарній медицині можуть містити придатні анти-
мікробні консерванти та інші допоміжні речовини, 
які забезпечують диспергування, суспендування, 
а також загусники, емульгатори, речовини, при-
значені для створення або стабілізації необхідного 
значення рН, для забезпечення змочування та роз-
чинення, стабілізатори, ароматизатори та підсоло-
джувачі. 

М'які препарати для орального застосування у вете-
ринарній медицині зазвичай випускають у багато-
дозових контейнерах у вигляді оральних шприців, 
які сконструйовані так, щоб уможливити точне до-
зування залежно від ваги тварин.

Контейнери для м'яких препаратів для орального 
застосування у ветеринарній медицині мають відпо-
відати вимогам статей «Матеріали, використовувані 
для виробництва контейнерів» (3.1 та підрозділи) та 
«Контейнери» (3.2 та підрозділи), де доречно.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки м'яких препаратів для орального 
застосування у ветеринарній медицині, до складу 
яких входять антимікробні консерванти, уповнова-
женому органу мають бути подані дані, що підтвер-
джують необхідність застосування та ефективність 
вибраних консервантів. Придатний метод визначен-
ня та критерії оцінювання ефективності консерван-
тів наведені в статті «Ефективність антимікробних 
консервантів» (5.1.3). 

Під час виробництва, пакування, зберігання та реалі-
зації м'яких препаратів для орального застосування у 
ветеринарній медицині мають бути вжиті відповідні 
заходи, які забезпечують необхідну мікробіологічну 

чистоту; відповідні рекомендації наведено у статті 
«Мікробіологічна чистота нестерильних фармацев-
тичних препаратів і субстанцій для фармацевтичного 
застосування» (5.1.4).

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Проводять придатне випробування, що 
дозволяє визначити відповідне вивільнення діючої 
речовини (речовин). 

Однорідність маси доз, що витягаються із багатодозових 
контейнерів (2.9.27). Якщо не обґрунтувано та не до-
зволено інше, проводять визначення мінімальної та 
максимальної доз, зазначених на етикетці, де мож-
ливо, використовуючи ті самі контейнер і дозуючий 
пристрій.

Випускають одну дозу та відкидають для запуску 
системи, якщо це зазначено на етикетці та залежно 
від типу та розміру контейнера. 

Якщо не обґрунтувано та не дозволено інше, пре-
парат має витримувати випробування.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат містить воду або інші леткі інгреді-
єнти, його зберігають у повітронепроникних кон-
тейнерах.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву кожного антимікробного консерванта;
— якщо це необхідно, запуск дозуючого пристрою 

перед застосуванням.


