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ОРОМУКОЗНІ ПРЕПАРАТИ 

Praeparationes buccales

OROMUCOSAL PREPARATIONS 

Вимоги цієї загальної статті не поширюються на 
препарати для стоматології, а також на такі пре-
парати, як таблетки жувальні, гумки жувальні лі-
кувальні, оральні ліофілізати й інші тверді або м'які 
препарати, які конкретно не наведені в цій загальній 
статті. Якщо це обґрунтувано та дозволено, вимоги 
цієї загальної статті не поширюються на препарати 
для застосування у ветеринарній медицині. 

ВИЗНАЧЕННЯ

Оромукозні препарати (препарати для ротової по-
рожнини) — тверді, м'які або рідкі препарати, що 
містять одну або більше діючих речовин; призна-
чені для застосування в порожнині рота і/або горла 
для отримання місцевої або системної дії. Препа-
рати місцевої дії можуть бути призначені для за-
стосування в певній ділянці порожнини рота, такій 
як ясна (гінгівальні препарати), або в горлі (оро-
фарингеальні препарати). Препарати системної дії 
призначені для абсорбування переважно в одній 
або більше ділянках слизової оболонки порожнини 
рота (наприклад, сублінгвальні препарати). Муко-
адгезивні препарати призначені для утримування 
в порожнині рота через прилипання до мукозного 
епітелію і можуть модифікувати системну абсорб-
цію в ділянці аплікації. Для багатьох оромукозних 
препаратів є можливість того, що деяка частина ді-
ючої речовини (діючих речовин) може бути про-
ковтнута й абсорбована через шлунковокишковий 
тракт.

Оромукозні препарати можуть містити підхожі ан-
тимікробні консерванти та інші допоміжні речо-
вини, такі, які сприяють диспергуванню, суспен-
дуванню, буферизації, змочуванню, солюбілізації, 
а також загусники, емульгатори, стабілізатори, 
ароматизатори, підсолоджувачі. Тверді препара-
ти також можуть містити речовини, що сприяють 
ковзанню, змащувальні речовини (лубриканти) і 
речовини, що модифікують вивільнення діючої ре-
човини (діючих речовин).

Де прийнятно, контейнери для оромукозних пре-
паратів мають відповідати вимогам загальних ста-
тей «Матеріали, використовувані для виробництва 
контейнерів» (3.1 та підрозділи) та «Контейнери» 
(3.2 та підрозділи).

Оромукозні препарати можуть бути класифіковані 
як:

— обполіскувачі для горла;
— промивки для рота;
— розчини гінгівальні;
— оромукозні розчини й оромукозні суспензії;
— м'які оромукозні препарати (включаючи, напри-

клад, гінгівальні гелі, гінгівальні пасти, орому-
козні гелі, оромукозні пасти);

— оромукозні краплі, оромукозні спреї, сублінг-
вальні спреї (включаючи орофарингеальні 
спреї);

— льодяники і пастилки;
— пресовані льодяники;
— сублінгвальні та букальні таблетки;
— оромукозні капсули;
— мукоадгезивні препарати;
— плівки, що диспергуються в ротовій порожнині.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки оромукозних препаратів, що міс-
тять антимікробні консерванти, уповноваженому 
органу мають бути надані дані, що підтверджують 
ефективність вибраних консервантів. Підхожий ме-
тод визначення і критерії оцінювання ефективності 
консервантів наведено в загальній статті «Ефектив-
ність антимікробних консервантів» (5.1.3 ).

Під час виробництва, пакування, зберігання та 
дистрибуції оромукозних препаратів 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 ). 

Під час виробництва м'яких і рідких оромукозних 
препаратів, що містять дисперговані частинки, слід 
передбачити заходи, які забезпечують необхідний 
розмір частинок і його контроль.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Оромукозні препа-
рати в однодозових контейнерах мають витриму-
вати вимоги випробування на однорідність дозова-
них одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрунтовано та 
дозволено, вимоги випробування на однорідність 
вмісту і/або на однорідність маси діючої речови-
ни 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. 
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Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та не дозволено інше, оромукозні 
препарати в однодозових контейнерах із вмістом 
діючої речовини менше 2 мг або менше 2 % від за-
гальної маси мають витримувати вимоги тесту А 
(дозовані форми, що виробляються пресуванням 
або литтям) або тесту В (капсули) на однорідність 
вмісту діючої речовини в одиниці дозованого пре-
парату. Якщо препарат містить більше однієї ді-
ючої речовини, вимоги поширюються лише на ті 
речовини, вміст яких відповідає зазначеним вище 
умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Тверді однодозові оро-
мукозні препарати мають витримувати вимоги 
випробування на однорідність маси для одиниці 
дозованого препарату. Випробування на однорід-
ність маси не вимагається, якщо випробування на 
однорідність вмісту передбачене або обґрунтоване 
та дозволене для всіх діючих речовин. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають назву кожного доданого  
консерванта.

Обполіскувачі для горла

ВИЗНАЧЕННЯ

Обполіскувачі для горла — водні розчини, призна-
чені для полоскання з метою одержання місцевої 
дії. Їх не ковтають. Випускаються у вигляді готових 
до застосування розчинів або концентрованих роз-
чинів, які розводять перед використанням. Вони 
можуть бути приготовані з порошків або таблеток, 
які розчиняють у воді перед застосуванням.

Обполіскувачі можуть містити допоміжні речовини 
для регулювання рН, який, наскільки це можливо, 
має бути нейтральним.

Промивки для рота

ВИЗНАЧЕННЯ

Промивки для рота — водні розчини, призначе-
ні для застосування під час контакту зі слизовою 
оболонкою порожнини рота зазвичай після розве-
дення водою. Їх не ковтають. Вони випускаються у 
вигляді готових до застосування розчинів або кон-
центрованих розчинів, які розводять перед засто-

суванням. Вони також можуть бути приготовані з 
порошків або таблеток, які розчиняють у воді перед 
застосуванням.

Промивки для рота можуть містити допоміжні ре-
човини для регулювання рН, який, наскільки це 
можливо, має бути нейтральним.

Розчини гінгівальні

ВИЗНАЧЕННЯ

Розчини гінгівальні (розчини для ясен) — рідкі, 
зазвичай багатодозові препарати, призначені для 
застосування на яснах за допомогою підхожого 
аплікатора.

Оромукозні розчини й оромукозні 
суспензії

ВИЗНАЧЕННЯ

Оромукозні розчини й оромукозні суспензії — рідкі 
препарати, призначені для застосування в порож-
нині рота за допомогою підхожого аплікатора.

Оромукозні суспензії можуть утворювати осад, 
який має швидко диспергуватися під час збовту-
вання, утворюючи досить стабільну суспензію для  
забезпечення необхідної дози під час застосуван-
ня.

М'які оромукозні препарати

ВИЗНАЧЕННЯ

М'які оромукозні препарати — гідрофільні гелі, 
креми, мазі або пасти, призначені для застосу-
вання в порожнині рота або на певній ділянці по-
рожнини рота, такій як ясна (гінгівальні гелі, гінгі-
вальні креми, гінгівальні мазі, гінгівальні пасти). 
Вони можуть бути представлені як однодозові пре-
парати.

М'які оромукозні препарати мають витримувати 
вимоги, наведені в загальній статті «М'які препара-
ти для нашкірного застосування».
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Оромукозні краплі, оромукозні 
спреї та сублінгвальні спреї

ВИЗНАЧЕННЯ

Оромукозні краплі, оромукозні спреї та сублінг-
вальні спреї — розчини, емульсії або суспензії, 
призначені для місцевої або системної дії. Їх за-
стосовують, закапуючи або розпилюючи в порож-
нині рота або на окрему ділянку порожнини рота, 
наприклад розпилюючи під язиком (сублінгвальні 
спреї) або в горло (орофарингеальні спреї).

Емульсії можуть розшаровуватися, однак під час 
збовтування мають легко відновлюватися. Сус-
пензії можуть утворювати осад, який має швидко 
диспергуватися під час збовтування, утворюючи 
суспензію, досить стабільну, щоб забезпечити не-
обхідну дозу під час застосування.

Рідкі оромукозні спреї випускаються в контейнерах 
з розпилювальними пристроями або в контейнерах 
під тиском, забезпечених відповідною насадкою, 
а також дозуючим клапаном або без нього. Якщо 
рідкі оромукозні спреї випускаються в контейне-
рах під тиском, вони мають відповідати вимогам 
загальної статті «Фармацевтичні препарати, що зна-
ходяться під тиском».

Розмір розпилених краплинок має бути таким, щоб 
забезпечувати їх осадження у порожнині рота або 
горла, відповідно до призначення.

ВИПРОБУВАННЯ

Якщо не зазначено або не обґрунтовано та не до-
зволено інше, оромукозні краплі, які випускаються 
в однодозових контейнерах, а також одиничні до-
зи дозованих оромукозних і сублінгвальних спреїв, 
що призначені для системної дії, мають витримува-
ти випробування, які зазначені нижче.  

ОРОМУКОЗНІ КРАПЛІ В ОДНОДОЗОВИХ 
КОНТЕЙНЕРАХ

Однорідність дозованих одиниць. Оромукозні краплі 
в однодозових контейнерах мають витримувати 
вимоги випробування на однорідність дозованих 
одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрунтовано і до-
зволено, випробування на однорідність маси або 
на однорідність вмісту діючої речовини в одиниці 
дозованого препарату, які зазначені нижче. Ви-
пробування на однорідність дозованих одиниць не 
поширюється на лікарську рослинну сировину та 
лікарські рослинні препарати в дозованій формі. 

Однорідність маси. Оромукозні краплі, що являють со-
бою розчини, мають витримувати таке випробуван-
ня. Спорожнюють кожен з 10 контейнерів якомога 

ретельніше і зважують вміст кожного контейнера. 
Визначають середню масу вмісту. Індивідуальна 
маса вмісту не більш як двох контейнерів може від-
хилятися від середньої маси більш як на ± 10 % і 
маса вмісту жодного контейнера не має відхиляти-
ся більш як на ± 20 % від середньої маси.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Оромукозні краплі, що 
являють собою суспензії або емульсії, мають витри-
мувати таке випробування. Спорожнюють кожен 
контейнер якомога ретельніше і визначають вміст 
діючої речовини для кожного контейнера. Вони 
мають витримувати вимоги тесту В на однорідність 
вмісту діючої речовини в одиниці дозованого пре-
парату. 

ДОЗОВАНІ ОРОМУКОЗНІ ТА СУБЛІНГВАЛЬНІ 
СПРЕЇ

Однорідність дозованих одиниць. Дозовані оромукозні 
та сублінгвальні спреї мають витримувати вимоги 
випробування на однорідність дозованих одиниць 
(2.9.40 ) або, якщо це обґрунтовано і дозволено, ви-
пробування на однорідність маси або на однорід-
ність дози, що доставляється, які зазначені нижче. 
Випробування на однорідність дозованих одиниць 
не поширюється на лікарську рослинну сировину 
та лікарські рослинні препарати в дозованій фор-
мі. 

Дозовані оромукозні та сублінгвальні спреї, що яв-
ляють собою розчини, мають витримувати таке 
випробування. Випускають дозу і відкидають. Не 
менше ніж через 5 с збовтують контейнер протя-
гом 5 с, випускають дозу і відкидають. Повторюють 
зазначену операцію ще тричі. Після цього контей-
нер зважують, випускають дозу і знову зважують 
контейнер. Розраховують масу індивідуальної до-
зи як різницю двох мас. Повторюють зазначену 
вище процедуру ще для дев'яти контейнерів. Ви-
значають однорідність вмісту діючої речовини 
розрахункововаговим методом (2.9.40 ).

 

Однорідність маси. Дозовані оромукозні та сублінг-
вальні спреї, що являють собою розчини, мають ви-
тримувати таке випробування. Випускають дозу 
і відкидають. Не менш як через 5 с знову збовтують 
контейнер протягом 5 с, випускають дозу і відки-
дають. Повторюють зазначену операцію ще тричі. 
Після цього контейнер зважують, випускають до-
зу і знову зважують контейнер. Розраховують масу 
індивідуальної дози як різницю двох мас. Повторю-
ють цю операцію ще для дев'яти контейнерів. 

Препарат витримує випробування, якщо індивіду-
альна маса дози не більш як для двох контейнерів 
відхиляється від середнього значення більш як на 
± 25 %, але не більш як на ± 35 %.
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Однорідність дози, що доставляється. Дозовані орому-
козні спреї, що являють собою суспензії або емульсії, 
мають витримувати таке випробування. Викорис-
товують прилад, що дозволяє кількісно утримувати 
дозу після натиснення на клапан розпилювального 
пристрою.

Збовтують контейнер протягом 5 с, випускають до-
зу і відкидають. Не менш як через 5 с знову збов-
тують контейнер протягом 5 с, випускають дозу і 
відкидають. Повторюють зазначену операцію ще 
тричі. Через 2 с натискують на клапан, спрямову-
ючи дозу оромукозного спрею у збірник для проб. 
Вміст збірника шляхом послідовних промивань 
об'єднують і визначають вміст діючої речовини в 
об'єднаному розчині. Повторюють зазначену вище 
операцію ще для дев'яти контейнерів.

Якщо не обґрунтовано або не дозволено інше, пре-
парат витримує випробування, якщо вміст діючої 
речовини в дозі не більш як для одного контейнера 
виходить за межі від 75 % до 125 %, але не виходить 
за межі від 65 % до 135 % від середнього значення.

Якщо вміст діючої речовини у дозі для двох або 
трьох окремих контейнерів виходить за межі від 
75 % до 125 %, але знаходиться у межах від 65 % до 
135 %, повторюють випробування ще для 20 кон-
тейнерів. Препарат витримує випробування, як-
що вміст діючої речовини в дозі не більш як для 
трьох контейнерів із 30 виходить за межі від 75 % до 
125 %, але знаходиться у межах від 65 % до 135 % від 
середнього значення.

Льодяники і пастилки

ВИЗНАЧЕННЯ

Льодяники і пастилки — тверді однодозові пре-
парати для смоктання зазвичай з метою одержан-
ня місцевої дії в порожнині рота або горла. Вони 
містять одну або більше діючих речовин зазвичай в 
ароматизованій і підсолодженій основі та призна-
чені для повільного розчинення або розпадання у 
роті під час смоктання.

Льодяники — тверді препарати, вироблені шляхом 
лиття. Пастилки — м'які, еластичні препарати, ви-
роблені шляхом лиття сумішей, що містять нату-
ральні або синтетичні полімери або гуми і підсо-
лоджувачі.

Пресовані льодяники

ВИЗНАЧЕННЯ

Пресовані льодяники — тверді однодозові препара-
ти для смоктання з метою одержання місцевої або 

системної дії. Вони виробляються пресуванням і 
частіше мають ромбоподібну форму.

Пресовані льодяники відповідають загальному ви-
значенню таблеток.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва пресованих льодяників ма-
ють бути вжиті відповідні заходи, що забезпечують 
відповідну механічну міцність з метою запобігання 
крихкості або ламкості під час подальшого обігу.  
Ця вимога підтверджується випробуваннями «Сти-
раність таблеток без оболонки» (2.9.7 ) і «Стійкість 
таблеток до роздавлювання» (2.9.8 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Для пресованих льодяників системної 
дії має бути проведене підхоже випробування на 
відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин), наприклад одним зі способів, описаних 
у загальній статті «Тест «Розчинення» для твердих 
дозованих форм» (2.9.3 ).

Сублінгвальні та букальні таблетки

ВИЗНАЧЕННЯ

Сублінгвальні та букальні (для защічного мішка) 
таблетки — тверді однодозові препарати для за-
стосування під язиком або в порожнині за щокою, 
відповідно, для одержання системної дії. Вони ви-
робляються пресуванням суміші порошків або гра-
нуляцією в таблетки відповідної форми залежно від 
передбачуваного застосування.

Сублінгвальні та букальні таблетки відповідають 
загальному визначенню таблеток.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва сублінгвальних і букальних 
таб леток мають бути вжиті відповідні заходи, що 
забезпечують відповідну механічну міцність з ме-
тою запобігання крихкості або ламкості під час 
подальшого обігу. Ця вимога підтверджується ви-
пробуваннями «Стираність таблеток без оболонки» 
(2.9.7 ) та «Стійкість таблеток до роздавлювання» 
(2.9.8 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Якщо не обґрунтовано або не дозволе-
но інше, має бути проведене підхоже випробування 
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на відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин).

Оромукозні капсули

ВИЗНАЧЕННЯ

Оромукозні капсули — м'які капсули для жування 
або смоктання.

Мукоадгезивні препарати

ВИЗНАЧЕННЯ

Мукоадгезивні препарати містять одну або більше 
діючих речовин, призначених для системної аб-
сорбції через букальну слизову оболонку протягом 
пролонгованого часу. Вони можуть випускатися 
у вигляді мукоадгезивних букальних таблеток або 
букальних плівок або інших мукоадгезивних твер-
дих або м'яких препаратів. Зазвичай вони містять 
гідрофільні полімери, які при зволоженні слиною 
утворюють еластичний гідрогель, який прилипає 
до защічної слизової оболонки.

Мукоадгезивні букальні таблетки виробляються 
шляхом пресування моно або мультишарових та-
блеток. 

Букальні плівки — моно- або мультишарові плас-
тини з підхожих матеріалів.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва мукоадгезивних букальних 
таблеток або букальних плівок мають бути вжиті 
відповідні заходи, що забезпечують відповідну ме-
ханічну міцність з метою запобігання крихкості або 
ламкості під час подальшого обігу. Для мукоадге-
зивних букальних таблеток ця вимога підтверджу-
ється випробуваннями «Стираність таблеток без 
оболонки» (2.9.7 ) та «Стійкість таблеток до роздав-
лювання» (2.9.8 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Якщо не обґрунтовано або не дозво-
лено інше, проводять підхоже випробування на 
відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин), наприклад одним зі способів, описаних 

у загальній статті «Тест «Розчинення» для твердих 
дозованих форм» (2.9.3 ).

Плівки, що диспергуються в 
ротовій порожнині

ВИЗНАЧЕННЯ

Плівки, що диспергуються в ротовій порожнині, – 
моно- або мультишарові пластини з відповідних 
матеріалів, які поміщають в порожнину рота, де 
вони швидко диспергуються.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва плівок, що диспергуються в 
ротовій порожнині, мають бути вжиті відповідні 
заходи, що забезпечують необхідну механічну міц-
ність під час подальшого обігу. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Якщо не обґрунтовано або не дозво-
лено інше, проводять підхоже випробування на 
відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин), наприклад одним зі способів, описаних 
у загальній статті «Тест «Розчинення» для твердих 
дозованих форм» (2.9.3 ).


