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ТАБЛЕТКИ

Compressi

TABLETS 

Вимоги цієї загальної статті не обов'язкові для пре-
паратів, представлених як таблетки і призначених 
до застосування у спосіб, відмінний від орального за-
стосування. Вимоги до таких препаратів можуть 
бути наведені в інших загальних статтях, напри-
клад «Ректальні препарати», «Вагінальні препара-
ти», «Оромукозні препарати». Вимоги цієї загальної 
статті не поширюються на льодяники, оральні пасти 
та гумки оральні. Якщо це обґрунтовано та дозволе-
но, вимоги цієї загальної статті не поширюються на 
таблетки для застосування у ветеринарній медици-
ні. Таблетки для застосування в ротовій порожнині 
мають відповідати вимогам монографії «Оромукозні 
препарати».

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки — препарати у твердій формі, що містять 
одну дозу однієї або більше діючих речовин. Во
ни одержуються пресуванням однорідних об'ємів 
частинок або іншою підхожою технологією, такою 
як екструзія, формування або ліофільне висушу
вання (ліофілізація). Таблетки призначаються для 
орального застосування. Деякі таблетки ковтають
ся цілими, деякі попередньо розжовуються, деякі 
розчиняються або диспергуються у воді перед вжи
ваниям або залишаються у ротовій порожнині, де 
діюча речовина вивільняється.

Частинки складаються з однієї або більше діючих 
речовин або без додавання допоміжних речовин, 
або з додаванням допоміжних речовин, таких як 
розріджувачі, зв'язувальні, розпушувальні, ковзні, 
змащувальні речовини; речовин, здатних зміни
ти поведінку лікарської форми у травному тракті; 
барвників, дозволених уповноваженим органом; 
ароматизаторів.

Таблетки — зазвичай прямі цільні циліндри, 
торцеві поверхні яких плоскі або опуклі, краї по
верхонь можуть бути скошені. Таблетки можуть 
мати риски для поділу, містити символи або інші 
позначення. Таб летки можуть бути вкриті оболон
кою.

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

Таблетки для орального застосування можуть бути 
класифіковані як:
— таблетки без оболонки;
— таблетки, вкриті оболонкою;

— таблетки кишковорозчинні;
— таблетки з модифікованим вивільненням;
— таблетки шипучі;
— таблетки розчинні;
— таблетки, що диспергуються;
— таблетки, що диспергуються в ротовій порожни

ні;
— таблетки жувальні;



— оральні ліофілізати.

ВИРОБНИЦТВО

Таблетки зазвичай виробляються пресуванням од
норідних об'ємів частинок або агрегатів частинок, 
одержаних методами грануляції. Під час виробни
цтва таблеток мають бути вжиті відповідні заходи 
для забезпечення відповідної механічної міцності 
з метою запобігання крихкості або ламкості під час 
подальшого обігу. Ця вимога підтверджується ви
пробуваннями «Стираність таблеток без оболонки» 
(2.9.7 ) і «Стійкість таблеток до роздавлювання» 
(2.9.8 ). 

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис
трибуції таблеток 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 ).

Розділення таблеток. Таблетки можуть мати одну 
або більше рисок з метою їх поділу на частини, щоб 
полегшити вживання препарату або доставляти 
часткові дози. У випадках, коли частини таблеток 
необхідні для доставки передбаченої дози, зазна
ченої на етикетці, дієвість риски оцінюється під час 
розробки засобу або під час валідації шляхом ви
значення однорідності маси розділених частин за 
допомогою такого випробування.

Довільно відбирають 30 таблеток і розділяють 
їх вручну за рискою. Для випробування з кожної 
таб летки беруть одну частину, а іншу (інші) відки
дають. Зважують кожну з 30 частин окремо і роз
раховують середню масу. Таблетки витримують ви
пробування, якщо не більше однієї індивідуальної 
маси виходить за межі від 85 % до 115 % від серед
ньої маси. Таблетки не витримують випробування, 
якщо більше однієї індивідуальної маси виходить 
за визначені межі або якщо одна індивідуальна ма
са виходить за межі від 75 % до 125 % від середньої 
маси.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Таблетки мають ви
тримувати вимоги випробування на однорідність 
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дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрунто
вано та дозволено, вимоги випробування на одно
рідність вмісту і/або однорідність маси діючої речо
вини в одиниці дозованого препарату, які зазначені 
нижче. Випробування на однорідність дозованих 
одиниць не поширюється на лікарську рослинну 
сировину та лікарські рослинні препарати в дозо
ваній формі. 

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не обґрунтовано 
та не дозволено інше, таблетки із вмістом діючої 
речовини менше 2 мг або менше 2 % від загальної 
маси мають витримувати вимоги тесту А на одно
рідність вмісту діючої речовини в одиниці дозова
ного препарату. Якщо препарат містить більше од
нієї діючої речовини, вимоги поширюються лише 
на ті речовини, вміст яких відповідає зазначеним 
вище умовам. 

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, таб
летки, вкриті оболонкою, за винятком таблеток, 
вкритих плівковою оболонкою, мають витримува
ти вимоги тесту А, незалежно від вмісту в них ді
ючої речовини (діючих речовин). 

Однорідність маси (2.9.5 ). Таблетки без оболонки і, 
якщо не зазначено або не обґрунтовано та не до
зволено інше, таблетки, вкриті плівковою оболон
кою, мають витримувати вимоги випробування на 
однорідність маси для одиниці дозованого препа
рату. Випробування на однорідність маси не вима
гається, якщо випробування на однорідність вмісту 
передбачене або обґрунтоване та дозволене для всіх 
діючих речовин.

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

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

Таблетки без оболонки

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки без оболонки — одношарові таблетки, 
одержані одноразовим пресуванням частинок, або 
багатошарові таблетки, які складаються з концен
тричних або паралельних шарів, що одержані по
слідовним пресуванням частинок різного складу.
Використовувані допоміжні речовини спеціально 
не призначені для зміни вивільнення діючої речо
вини у шлунковокишковому тракті.

Таблетки без оболонки відповідають загально
му визначенню таблеток. На розламі під час роз
глядання під лупою видно або відносно однорідну 
структуру (одношарові таблетки), або пошарову 
структуру (багатошарові таблетки), але не ознаки 
оболонки.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки без оболонки мають 
витримувати випробування на розпадання табле
ток і капсул. Як рідке середовище використовують 
воду Р. У кожну скляну трубку поміщають диск. 
Прилад вмикають на 15 хв, якщо не обґрунтовано 
та не дозволено інше. Якщо таблетки не витрима
ли випробування внаслідок прилипання до дисків, 
результати вважаються недійсними. Повторюють 
випробування на наступних шести таблетках без 
дисків.  

Таблетки, вкриті оболонкою

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки, вкриті оболонкою, — таблетки, вкриті 
одним або кількома шарами суміші різних речовин, 
таких як натуральні або синтетичні смоли, каме
ді, желатин, неактивні і нерозчинні наповнювачі, 
цукри, пластифікатори, поліоли, воски, барвники, 
дозволені уповноваженим органом, іноді аромати
затори та діючі речовини. Речовини, використову
вані для покривання таблеток, зазвичай наносяться 
у вигляді розчинів або суспензій в умовах, що до
зволяють розчиннику випаритися. Коли оболонка 
являє собою дуже тонке полімерне покриття, таб
летки визначаються як «таблетки, вкриті плівко
вою оболонкою». 

Таблетки, вкриті оболонкою, мають гладку поверх
ню, яка часто забарвлена і може бути полірованою; 
на розламі під час розглядання під лупою видно 
ядро, оточене одним або кількома суцільними ша
рами різної структури.

ВИРОБНИЦТВО

Якщо це обґрунтовано, однорідність вмісту або 
однорідність маси таблеток, вкритих оболонкою, 
за винятком таблеток, вкритих плівковою обо
лонкою, може бути забезпечена шляхом контролю 
ядер таблеток. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки, вкриті оболонкою, 
за винятком таблеток, вкритих плівковою обо
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лонкою, мають витримувати випробування на роз
падання таблеток і капсул. Як рідке середовище 
використовують воду Р. У кожну скляну трубку по
міщають диск. Прилад вмикають на 60 хв, якщо не 
обґрунтовано та не дозволено інше. Якщо жодна з 
таблеток не розпалася, випробування повторюють 
на наступних шести таблетках, замінивши воду Р у 
посудині на 0.1 М розчин хлористоводневої кислоти. 
Якщо 1 або 2 таблетки не розпалися, випробування 
повторюють на 12 додаткових таблетках. Вимоги 
випробування вважаються виконаними, якщо не 
менше 16 із 18 випробовуваних таблеток розпали
ся.

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, мають ви
тримувати випробування на розпадання в умовах, 
прийнятих для таблеток без оболонки, за такої умо
ви прилад вмикають на 30 хв, якщо не обґрунтова
но та не дозволено інше. 

Якщо таблетки, вкриті оболонкою, або таблетки, 
вкриті плівковою оболонкою, не витримали випро
бування внаслідок прилипання до дисків, результа
ти вважаються недійсними. Випробування повто
рюють на наступних шести таблетках без дисків.

Таблетки кишковорозчинні

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки кишковорозчинні (таблетки гастроре
зистентні) — таблетки з відстроченим вивільнен
ням, які мають бути стійкими у шлунковому со
ку й вивільняти діючу речовину (діючі речовини) 
у кишковому соку. Зазвичай вони виробляються 
покриванням таблеток кишковорозчинною (га
строрезистентною) оболонкою або з гранул чи 
частинок, зазделегідь вкритих кишковорозчинною 
оболонкою.  

Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, 
відповідають визначенню таблеток, вкритих обо
лонкою. 



ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки, вкриті кишковороз
чинною оболонкою, мають витримувати випробу
вання на розпадання таблеток і капсул із такими 
змінами. Як рідке середовище використовують 
0.1 М розчин хлористоводневої кислоти. Прилад 
вмикають на 2 год або на інший обґрунтований і 
дозволений час, без дисків. Досліджують стан та
блеток. Час стійкості таблеток у кислому середови
щі може бути різним і залежить від складу випробо

вуваних таблеток. Зазвичай він становить від 2 год 
до 3 год, але, навіть якщо відхилення дозволені, час 
стійкості в кислому середовищі має бути не мен
ше 1 год. Жодна з таблеток не має виявляти ознак 
розпадання (не враховуючи фрагментів покрит
тя) і мати тріщин, крізь які можливе вивільнення 
вмісту. Кислоту замінюють фосфатним буферним 
розчином рН 6.8 Р і в кожну скляну трубку вносять 
диск. Прилад вмикають на 60 хв. Якщо таблетки не 
витримали випробування внаслідок прилипання до 
дисків, результати вважаються недійсними. Випро
бування повторюють на наступних шести таблетках 
без дисків.

Таблетки з модифікованим 
вивільненням

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки з модифікованим вивільненням — таб
летки, вкриті оболонкою, або таблетки без оболон
ки, що містять спеціальні допоміжні речовини або 
виготовлені спеціальними способами, які окремо 
або разом призначені для регулювання швидкості, 
місця або часу вивільнення діючої речовини (ді
ючих  речовин). 

До таблеток із модифікованим вивільненням на
лежать таблетки із пролонгованим, відстроченим 
та пульсуючим вивільненням.



Таблетки шипучі

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки шипучі — таблетки без оболонки, що за
звичай містять кислоти й карбонати або гідрокар
бонати, які швидко реагують у присутності води 
з виділенням вуглецю діоксиду. Ці таблетки при
значені для розчинення або диспергування у воді 
перед застосуванням. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання. Одну таблетку поміщають у склянку, 
що містить 200 мл води Р за температури від 15 °С 
до 25 °С; утворюються численні бульбашки газу. 
Таблетка вважається такою, що розпалася, якщо 
після припинення утворення газу навколо таблетки 
або її фрагментів вона або розчинилася, або дис
пергувалася у воді без агломератів частинок. По
вторюють процедуру на п'яти інших таблетках. 
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Випробування вважається витриманим, якщо кож
на з шести таблеток розпалася зазначеним вище 
способом протягом 5 хв, якщо не обґрунтовано та 
не дозволено інше. 

Таблетки розчинні

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки розчинні — таблетки без оболонки або 
таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Ці таблет
ки перед застосуванням розчиняють у воді. В одер
жаному розчині допускається легка опалесценція 
через допоміжні речовини, використані під час ви
робництва таблеток.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки розчинні мають роз
падатися протягом 3 хв. Як рідке середовище ви
користовують воду Р з температурою від 15 °С до 
25 °С. 

Таблетки, що диспергуються

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки, що диспергуються, — таблетки без обо
лонки або таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 
Перед застосуванням їх диспергують у воді до утво
рення гомогенної суспензії.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки, що диспергуються, 
мають розпадатися протягом 3 хв. Як рідке сере
довище використовують воду Р з температурою від 
15 °С до 25 °С.

Ступінь диспергування. Дві таблетки поміщають у 
колбу, що містить 100 мл води Р, і перемішують до 
повного диспергування. Має утворитися однорідна 
суспензія, що проходить крізь сито з номінальним 
розміром отворів 710 мкм.

Таблетки, що диспергуються  
в ротовій порожнині 

ВИЗНАЧЕННЯ

Таблетки, що диспергуються в ротовій порожни
ні, — таблетки без оболонки, які поміщають у ро

тову порожнину, де вони швидко диспергуються 
перед проковтуванням. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки, що диспергуються в 
ротовій порожнині, мають розпадатися протягом 
3 хв. Як рідке середовище використовують воду Р.

Таблетки жувальні 

Таблетки жувальні призначені для розжовування 
перед проковтуванням.

ВИРОБНИЦТВО

Виробництво таблеток жувальних має забезпечити 
їх легке подрібнення під час жування. 



Оральні ліофілізати

ВИЗНАЧЕННЯ

Оральні ліофілізати — тверді однодозові препа
рати, вироблені шляхом ліофілізації рідкого або 
м'якого препарату. Ці препарати швидко вивіль
няються; вони призначені для розміщення в рото
вій порожнині, де їх вміст вивільняється в слині та 
проковтується, або, альтернативно, призначені для 
розчинення або диспергування у воді перед ораль
ним застосуванням. 

ВИРОБНИЦТВО

Оральні ліофілізати одержують ліофілізацією, що  
включає розділення на окремі дози, заморожуван
ня й висушування зазвичай рідких або м'яких пре
паратів.

ВИПРОБУВАННЯ 

Розпадання. Один оральний ліофілізат поміщають у 
склянку, що містить 200 мл води Р з температурою 
від 15 °С до 25 °С. Оральний ліофілізат має розпа
датися протягом 3 хв. Повторюють процедуру для 
п'яти інших оральних ліофілізатів. 

Випробування вважається витриманим, якщо всі 
шість оральних ліофілізатів розпалися. 

Вода (2.5.12 ). Оральні ліофілізати мають витриму
вати випробування; межі вмісту води затверджує 
уповноважений орган.
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ВИПРОБУВАННЯ

Кількісне визначення. Зазвичай не менше 20 табле
ток зважують і визначають середню масу таблетки. 
Зважені таблетки розтирають в порошок. Точну 
наважку одержаного порошку використовують для 
кількісного визначення.


