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КАПСУЛИ

Cаpsulae

СAPSULES 

Вимоги цієї загальної статті не обов'язкові для пре-
паратів у капсулах, призначених до застосування не 
оральним, а іншим способом. Вимоги до таких препа-
ратів наведені в інших загальних статтях, наприклад 
«Ректальні препарати» або «Вагінальні препарати».

ВИЗНАЧЕННЯ

Капсули — тверді препарати з твердими або 
м'якими оболонками різної форми і місткості, що 
містять одну дозу діючої речовини (діючих речо-
вин). Вони зазвичай призначені для орального 
застосування.

Оболонки капсул виготовлені з желатину або інших 
речовин. Консистенція оболонок може регулюва-
тися шляхом додавання таких речовин, як гліцерин 
або сорбіт. До складу оболонки можуть входити 
такі допоміжні речовини, як поверхневоактивні 
речовини, наповнювачі, що забезпечують непро-
зорість, антимік робні консерванти, підсолоджува-
чі, барвники, дозволені уповноваженим органом, 
ароматизатори. Капсули можуть містити символи 
або інші позначення. 

Вміст капсул може бути твердим, м'яким або 
рідким. Він складається з однієї або більше діючих 
речовин або без додавання допоміжних речовин, 
або з допоміжними речовинами, такими як роз-
чинники, розріджувачі, змащувальні й розпушу-
вальні речовини. Вміст капсули не має руйнувати 
оболонку; однак під дією травних соків оболонка 
має руйнуватися і вивільняти вміст.

Де прийнятно, контейнери для капсул мають від-
повідати вимогам загальних статей «Матеріали, ви-
користовувані для виробництва контейнерів» (3.1 та 
підрозділи) і «Контейнери» (3.2 та підрозділи).

Капсули можуть бути класифіковані як:
— капсули тверді;
— капсули м'які;
— капсули з модифікованим вивільненням; 
— капсули кишковорозчинні;
— облатки.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва, пакування, зберігання та 
дистрибуції капсул мають бути вжиті відповідні за-

ходи, що забезпечують необхідну мікробіологічну 
чистоту; відповідні рекомендації наведено у загаль-
ній статті «Мікробіологічна чистота нестерильних 
фармацевтичних препаратів і субстанцій для фарма-
цевтичного застосування» (5.1.4 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Капсули мають ви-
тримувати вимоги випробування на однорідність 
дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрунто-
вано та дозволено, вимоги випробування на одно-
рідність вмісту і/або на однорідність маси діючої 
речовини в одиниці дозованого препарату, які за-
значені нижче. Випробування на однорідність до-
зованих одиниць не поширюється на лікарську 
рослинну сировину та лікарські рослинні препара-
ти в дозованій формі. 

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та не дозволено інше, капсули із 
вмістом діючої речовини менше 2 мг або менше 2 % 
від маси вмісту мають витримувати вимоги тесту В 
на однорідність вмісту діючої речовини в одиниці 
дозованого препарату. Якщо препарат містить біль-
ше однієї діючої речовини, вимоги поширюються 
лише на ті речовини, вміст яких відповідає зазна-
ченим вище умовам.

Однорідність маси (2.9.5 ). Капсули мають витриму-
вати вимоги випробування на однорідність маси 
для одиниці дозованого препарату. Випробування 
на однорідність маси не вимагається, якщо випро-
бування на однорідність вмісту передбачене для 
всіх діючих речовин.  

Розчинення. Якщо не обґрунтовано та не дозволе-
но інше, проводять підхоже випробування, напри-
клад, одним зі способів, описаних у загальній стат-
ті «Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм» 
(2.9.3 ). 

Якщо передбачено випробування за показником 
розчинення, випробування на розпадання може не 
вимагатися.

ЗБЕРІГАННЯ

За температури не вище 30 °С. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають назву кожного доданого  
консерванта.
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Капсули тверді 

ВИЗНАЧЕННЯ

Капсули тверді — тверді однодозові препарати.
Вони складаються з твердої оболонки різної міст-
кості й містять твердий, м'який або рідкий препа-
рат. Оболонка виробляється з желатину або з інших 
речовин і складається з двох вироблених заздалегідь  
циліндричних частин, відкритих на одному кінці 
та закруглених і закритих на іншому. Одна частина 
заповнюється вмістом і закривається шляхом на-
сування на неї іншої частини.  

ВИРОБНИЦТВО

Діючу речовину (діючі речовини) зазвичай у твер-
дому стані (у вигляді порошку або гранул) засипа-
ють в одну з частин оболонки, яку щільно закрива-
ють іншою частиною. Надійність закриття капсули 
може бути посилена відповідними засобами. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Капсули тверді мають витри-
мувати випробування на розпадання таблеток або 
капсул. Як рідке середовище використовують во-
ду Р. Якщо це обґрунтовано та дозволено, як рідке 
середовище може бути використаний 0.1 М розчин 
хлористоводневої кислоти або шлунковий сік штуч-
ний Р. Якщо капсула спливає на поверхню води, 
може бути використаний диск. Прилад вмикають 
на 30 хв, якщо не обґрунтовано та не дозволено ін-
ше.

Капсули м'які

ВИЗНАЧЕННЯ

Капсули м'які — тверді однодозові препарати. Во-
ни складаються з м'якої оболонки різної місткості й 
форми та містять м'який або рідкий препарат. Обо-
лонка виробляється з желатину або інших речовин 
і може містити одну або більше твердих діючих ре-
човин. Оболонка зазвичай товща за оболонку твер-
дої капсули і складається з однієї частини, оскільки 
м'які капсули, як правило, формуються, заповню-
ються і герметизуються в одній операції.

ВИРОБНИЦТВО

Капсули м'які зазвичай формуються, заповнюють-
ся і герметизуються в одній операції, але для екс-

темпорального застосування оболонка може бути 
вироблена заздалегідь. Матеріал оболонки може 
містити діючу речовину.

Рідини можуть бути поміщені в капсулу безпосе-
редньо; тверді речовини зазвичай розчиняють або 
диспергують у підхожому середовищі для утворен-
ня розчину або суспензії майже пастоподібної кон-
систенції.

Можлива часткова міграція складових компонентів 
вмісту капсули до оболонки і навпаки зумовлена 
природою матеріалів і поверхонь, що контакту-
ють.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Капсули м'які мають витриму-
вати випробування на розпадання таблеток або 
капсул. Як рідке середовище використовують во-
ду Р. Якщо це обґрунтовано та дозволено, як рідке 
середовище може бути використаний 0.1 М розчин 
хлористоводневої кислоти або шлунковий сік штуч-
ний Р. У кожну трубку поміщають диск. Рідкі діючі 
речовини, розподілені у м'якій капсулі, можуть об-
волікати диск; за таких обставин і де дозволено, ви-
ключають використання дисків. Прилад вмикають 
на 30 хв, якщо не обґрунтовано та не дозволено 
інше. Якщо капсули не витримали випробування 
внаслідок прилипання до дисків, результати вва-
жаються недійсними. Повторюють випробування 
на наступних шести капсулах без дисків.

Капсули з модифікованим 
вивільненням

ВИЗНАЧЕННЯ

Капсули з модифікованим вивільненням — тверді 
або м'які капсули, вміст і/або оболонка яких ма-
ють у складі спеціальні допоміжні речовини або 
готуються спеціальним способом, призначеним 
для зміни швидкості, місця або часу вивільнення 
діючої речовини (діючих речовин). 

До капсул з модифікованим вивільненням на-
лежать капсули з пролонгованим, відстроченим і 
пульсуючим ви віль нен ням.
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Капсули кишковорозчинні 

ВИЗНАЧЕННЯ

Капсули кишковорозчинні (капсули гастрорезис-
тентні) — капсули з відстроченим вивільненням, 
які мають бути стійкими у шлунковому соку і ви-
вільняти діючу речовину (діючі речовини) у киш-
ковому соку. Вони можуть бути вироблені спосо-
бом заповнення капсул гранулами або частинками, 
вкритими кишковорозчинною оболонкою. В ін-
ших випадках оболонка капсули вкрита кишково-
розчинним покриттям або сама оболонка має киш-
коворозчинні властивості.



ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Капсули з кишковорозчинною 
оболонкою мають витримувати випробування на 
розпадання таблеток і капсул, яке проводять із та-
кими змінами. Як рідке середовище використову-
ють 0.1 М розчин хлористоводневої кислоти і вмика-
ють прилад на 2 год або на інший дозволений час, 
без дисків. Досліджують стан капсул.Час стійкості у 
кислому сере довищі коливається залежно від скла-
ду випробовуваних капсул. Зазвичай він становить 
від 2 год до 3 год, але, навіть якщо відхилення до-
зволені, він має бути не менше 1 год. Жодна з кап-
сул не має виявляти ознак розпаду або розривів, 
через які можливе вивільнення вмісту. Кислоту за-
мінюють фосфатним буферним розчином рН 6.8 Р. 
Якщо це обґрунтовано та дозволено, може бути ви-
користаний буферний розчин рН 6.8 з додаванням 
порошку панкреатину (наприклад, 0.35 г панкре-
атину порошку Р на 100 мл буферного розчину). У 
кожну трубку поміщають диск. Прилад вмикають 
на 60 хв.  Якщо капсули не витримали випробу-
вання внаслідок прилипання до дисків, результати 
вважаються недійсними. Повторюють випробуван-
ня на наступних шести капсулах без дисків. 

Облатки

Облатки — тверді препарати, що складаються з 
твердої оболонки і містять одну дозу однієї або біль-
ше діючих речовин. Оболонка облатки приготова-
на із прісного тіста, зазвичай з рисового борошна. 
Вона складається з двох вироблених заздалегідь ци-
ліндричних плоских частин. Перед застосуванням 

облатки занурюють у воду на декілька секунд, по-
міщають на язик і проковтують, запиваючи водою.




