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ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ 
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Praeparationes intra-uterinae ad usum 
veterinarium

IntrauterIne preparatIons for veterInary 
use

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові препарати для застосування у 
ветеринарній медицині — рідкі, м'які або тверді пре-
парати, призначені для прямого введення в матку, 
зазвичай для одержання місцевої дії (на шийку мат-
ки, порожнини або стінки). Вони містять одну або 
більше діючих речовин у придатній основі.

Контейнери для внутрішньоматкових препаратів 
для застосування у ветеринарній медицині мають 
відповідати вимогам статей «Матеріали, використо-
вувані для виробництва контейнерів» (3.1 і підрозді-
ли) і «Контейнери» (3.2 і підрозділи), де доречно. 

Внутрішньоматкові препарати можуть бути класи-
фіковані як:
— внутрішньоматкові таблетки;
— внутрішньоматкові капсули;
— внутрішньоматкові розчини, емульсії та суспен-

зії, концентрати для внутрішньоматкових роз-
чинів;

— таблетки для приготування внутрішньоматкових 
розчинів і суспензій;

— м'які препарати для внутрішньоматкового засто-
сування;

— внутрішньоматкові піни;
— внутрішньоматкові палички.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки внутрішньоматкових препара-
тів для застосування у ветеринарній медицині, до 
складу яких входять антимікробні консерванти, 
уповноваженому органу мають бути надані дані, 
що підтверджують ефективність вибраних консер-
вантів. Придатний метод визначення та критерії 
оцінювання ефективності консервантів наведено у 
статті «Ефективність антимікробних консервантів» 
(5.1.3). 

Під час виробництва, пакування, зберігання та ре-
алізації внутрішньоматкових препаратів для засто-
сування у ветеринарній медицині мають бути вжиті 
відповідні заходи, які забезпечують необхідну мікро-
біологічну чистоту; відповідні рекомендації наведе-
но у статті «Мікробіологічна чистота нестерильних 

фармацевтичних препаратів та субстанцій для фар-
мацевтичного застосування» (5.1.4, Табл. 5.1.4.-1. 
Препарати для нашкірного застосування).

Стерильні внутрішньоматкові препарати для засто-
сування у ветеринарній медицині виготовляють із 
використанням матеріалів і методів, які забезпечу-
ють стерильність, запобігають забрудненню пре-
паратів та зростанню мікроорганізмів; відповідні 
рекомендації наведено у статті «Методи виробництва 
стерильних лікарських засобів» (5.1.1).

Під час розробки рідких і м'яких внутрішньомат-
кових препаратів для застосування у ветеринарній 
медицині необхідно продемонструвати, що номі-
нальний вміст може бути витягнутий із однодозо-
вого контейнера. 

ВИПРОБУВАННЯ  

Однорідність дозованих одиниць. Внутрішньоматкові 
препарати для застосування у ветеринарній медици-
ні в однодозових контейнерах мають витримувати 
випробування на однорідність дозованих одиниць 
(2.9.40) або, де це обґрунтовано та дозволено, ви-
пробування на однорідність вмісту діючої речовини 
та/або однорідність маси одиниці дозованого пре-
парату, як зазначено нижче. Дане випробування не 
поширюється на дозовані форми, що містять лі-
карську рослинну сировину, та лікарські рослинні 
препарати.

Однорідність вмісту (2.9.6). Якщо не обґрунтувано та 
не дозволено інше, тверді препарати в однодозових 
контейнерах із вмістом діючої речовини менше 2 мг 
або менше 2 % від загальної маси мають витриму-
вати випробування на однорідність вмісту діючої 
речовини в одиниці дозованого препарату (тест А — 
внутрішньоматкові таблетки або тест В — внутріш-
ньоматкові капсули). Якщо препарат містить більше 
однієї діючої речовини, вимоги поширюються лише 
на ті речовини, вміст яких відповідає зазначеним 
вище умовам.

Однорідність маси (2.9.5). Тверді препарати в одно-
дозових контейнерах мають витримувати випробу-
вання на однорідність маси для одиниці дозованого 
препарату. Випробування на однорідність маси не 
вимагається, якщо випробування на однорідність 
вмісту передбачене для всіх діючих речовин.

Розчинення. Випробування може бути проведене для 
підтвердження відповідного вивільнення діючої ре-
човини або речовин, наприклад, одним із придатних 
методів, наведених у статті «Тест “Розчинення” для 
твердих дозованих форм» (2.9.3).

Якщо проводять випробування за показником роз-
чинення, випробування на розпадання не вимага-
ється. 
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Стерильність (2.6.1). Стерильні внутрішньоматко-
ві препарати для застосування у ветеринарній ме-
дицині мають витримувати випробування на сте-
рильність. Аплікатори, прикладені окремо, також 
мають витримувати випробування на стерильність. 
Їх витягують із контейнера в асептичних умовах і 
вміщують у ємність з живильним середовищем, по-
вністю занурюючи. Інкубацію посівів і оцінювання 
результатів проводять відповідно до вимог випро-
бування на стерильність.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву кожного антимікробного консерванта;
— стерильно, де це доречно.

Внутрішньоматкові таблетки

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові таблетки — тверді однодозові 
лікарські форми, що містять одну або більше діючих 
речовин. Вони, в основному, відповідають визна-
ченню, наведеному у статті «Таблетки».

Для введення в матку можуть бути використані при-
датні аплікатори. 

ВИПРОБУВАННЯ 

Розпадання. Якщо внутрішньоматкові таблетки не 
призначені для пролонгованої місцевої дії, вони 
мають витримувати випробування на розпадання 
супозиторіїв і песаріїв (2.9.2). Стан таблеток визна-
чають через 30 хв, якщо не обґрунтувано та не до-
зволено інше.

Внутрішньоматкові капсули

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові капсули — тверді однодозові 
лікарські форми, в основному подібні до м'яких 
капсул за визначенням, наведеним у статті «Капсу-
ли». Внутрішньоматкові капсули можуть бути різної 
форми, зазвичай яйцеподібної. Зовні вони мають 
бути гладенькими, однорідними.

Для введення в матку можуть бути використані при-
датні аплікатори. 

ВИПРОБУВАННЯ 

Розпадання. Якщо внутрішньоматкові капсули не 
призначені для пролонгованої місцевої дії, вони 
мають витримувати випробування на розпадання 
супозиторіїв і песаріїв (2.9.2). Стан капсул визна-
чають через 30 хв, якщо не обґрунтувано та не до-
зволено інше.

Внутрішньоматкові розчини, 
суспензії та емульсії 

Концентрати для 
внутрішньоматкових розчинів 

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові розчини, суспензії та емульсії — 
рідкі лікарські форми. Концентрати для внутріш-
ньоматкових розчинів призначені для застосування 
після розведення.

Внутрішньоматкові розчини, емульсії та суспензії 
можуть містити допоміжні речовини, призначені 
для забезпечення необхідної в'язкості, створення 
або стабілізації необхідного значення рН, для по-
кращення розчинності діючої речовини (речовин) 
або для стабілізації лікарського засобу. Вони не ма-
ють негативно впливати на основну терапевтичну 
дію та не повинні виявляти місцево-подразнюючої 
дії. Внутрішньоматкові емульсії можуть розшаро-
вуватися, однак при збовтуванні мають легко від-
новлюватися. Суспензії можуть утворювати осад, 
що має швидко ресуспендуватися при збовтуванні, 
утворюючи суспензію, досить стабільну, щоб забез-
печити необхідну дозу при введенні.

Внутрішньоматкові розчини, емульсії та суспензії 
випускають в однодозових контейнерах, які присто-
совані для введення препарату в матку або укомп-
лектовані придатним аплікатором.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва внутрішньоматкових суспен-
зій необхідно передбачити відповідні заходи, що 
забезпечують необхідний розмір частинок та його 
контроль.
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Таблетки для приготування 
внутрішньоматкових розчинів і 

суспензій

ВИЗНАЧЕННЯ 

Таблетки для приготування внутрішньоматкових 
розчинів і суспензій — однодозові препарати, що 
розчиняють або диспергують у воді безпосередньо 
перед застосуванням. Вони можуть містити допо-
міжні речовини, які сприяють розчиненню або дис-
пергуванню або запобігають агрегації частинок. 

Таблетки для внутрішньоматкових розчинів або 
суспензій відповідають визначенню, наведеному у 
статті «Таблетки».

Після розчинення або диспергування вони мають 
відповідати вимогам, які висуваються до внутріш-
ньоматкових розчинів або суспензій, коли дореч-
но.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання. Таблетки для внутрішньоматкових роз-
чинів або суспензій мають розпадатися протягом 
3 хв, якщо випробування проводять за методикою 
розпадання таблеток і капсул (2.9.1), використо-
вуючи як рідке середовище воду Р за температури 
від 15 °С до 25 °С. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— спосіб приготування внутрішньоматкових роз-

чинів або суспензій;
— умови та термін зберігання розчину або суспензії 

після приготування. 

М'які препарати для 
внутрішньоматкового застосування

ВИЗНАЧЕННЯ

М'які препарати для внутрішньоматкового застосу-
вання — це мазі, креми або гелі.

М'які препарати для внутрішньоматкового засто-
сування мають відповідати вимогам статті «М'які 
препарати для нашкірного застосування». 

Вони зазвичай випускаються в однодозових кон-
тейнерах, пристосованих для введення препарату в 
матку або споряджених придатним аплікатором.

Внутрішньоматкові піни

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові піни мають відповідати вимогам 
статті «Піни лікувальні».

Вони зазвичай випускаються у багатодозових кон-
тейнерах, пристосованих для введення препарату в 
матку або споряджених придатним аплікатором.

Внутрішньоматкові палички 

ВИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоматкові палички мають відповідати 
вимогам статті «Палички». Зазвичай вони пере-
творюються в піни при взаємодії з фізіологічними 
рідинами.


