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Masticabilia gummis medicata

CHEWING GUMS, MEDICATED 

ВИЗНАЧЕННЯ

Гумки жувальні лікувальні — тверді однодозові 
препарати з основою, що складається переважно з 
гуми, призначені для жування, але не для проков-
тування. 

Гумки жувальні лікувальні містять одну або більше 
діючих речовин, які вивільняються під час жуван-
ня. Після розчинення або диспергування діючих 
речовин у слині гумки жувальні лікувальні засто-
совуються для:
— місцевого лікування захворювань ротової по-

рожнини;
— системної доставки діючих речовин після 

всмоктування через слизову оболонку щік або  
шлунково-кишкового тракту.

ВИРОБНИЦТВО

Гумки жувальні лікувальні виробляються на осно-
ві жувальної гумки, що не має смаку і складається 
з еластомерів натурального або синтетичного по-
ходження. Вони можуть містити інші допоміжні 
речовини, такі як наповнювачі, пом'якшувачі, під-
солоджувачі, ароматизатори, стабілізатори та плас-
тифікатори, а також барвники, дозволені уповно-
важеним органом.

Гумки жувальні лікувальні виробляються пресуван-
ням, або розм'якшенням, або плавленням гумової 
основи і послідовним додаванням інших речовин. 
У цьому разі жувальні гумки потім обробляються 
для одержання бажаного вигляду. Наприклад, жу-
вальні гумки лікувальні, якщо необхідно, можуть 
бути вкриті оболонкою для захисту від вологості та 
світла.



Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції гумок жувальних лікувальних мають бути 
вжиті відповідні заходи, що забезпечують необхід-
ну мікробіологічну чистоту; відповідні рекомен-
дації наведено у загальній статті «Мікробіологічна 
чистота нестерильних фармацевтичних препаратів 
і субстанцій для фармацевтичного застосування» 
(5.1.4 ).

ВИПРОБУВАННЯ 

Однорідність дозованих одиниць. Гумки жувальні ліку-
вальні мають витримувати вимоги випробування на 
однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо 

не обґрунтовано та не дозволено інше, випробуван-
ня на однорідність вмісту діючої речовини і/або на 
однорідність маси в одиниці дозованого лікарсько-
го засобу, що зазначені нижче. Випробування на 
однорідність дозованих одиниць не поширюється 
на лікарську рослинну сировину та лікарські рос-
линні препарати в дозованій формі. 

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та дозволено інше, гумки жувальні 
лікувальні із вмістом діючої речовини менше 2 мг 
або менше 2 % від загальної маси мають витриму-
вати вимоги тесту А на однорідність вмісту діючої 
речовини в одиниці дозованого препарату. Якщо 
препарат містить більше однієї діючої речовини, 
вимоги поширюються лише на ті речовини, вміст 
яких відповідає вищезазначеним умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Гумки жувальні лікувальні 
без оболонки і, якщо не обґрунтовано та не дозво-
лено інше, гумки жувальні лікувальні, вкриті обо-
лонкою, мають витримувати вимоги випробування 
на однорідність маси для одиниці дозованого лі-
карського засобу. Випробування на однорідність 
маси не вимагається, якщо випробування на одно-
рідність вмісту передбачене для всіх діючих речо-
вин. 

Розчинення. Якщо не обґрунтовано та не дозво-
лено інше, проводять підхоже випробування для 
підтвердження відповідного вивільнення діючої 
речовини (діючих речовин), наприклад, одним зі 
способів, описаних у загальній статті «Тест «Розчи-
нення» для гумок жувальних лікувальних» (2.9.25 ). 

ЗБЕРІГАННЯ

Коли доречно, гумки жувальні лікувальні без 
оболонки зберігають у захищеному від вологості та 
світла місці. 


