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РІДКІ ПРЕПАРАТИ  
ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Praeparationes liquidae peroraliae

LIQUID PREPARATIONS FOR ORAL USE

Вимоги цієї загальної статті не поширюються на 
рідкі препарати для орального застосування, призна-
чені для використання у ветеринарній медицині, коли 
це обґрунтовано та дозволено.

ВИЗНАЧЕННЯ

Рідкі препарати для орального застосування зазви
чай являють собою розчини, емульсії або суспензії, 
що містять одну або більше діючих речовин у під
хожому середовищі; також вони можуть складати
ся з використовуваних як є рідких діючих речовин 
(оральні рідини).

Деякі препарати для орального застосування готу
ються розведенням концентрованих рідких пре
паратів або з порошків і гранул для приготування 
оральних розчинів або суспензій, оральних крапель 
або сиропів за допомогою підхожого середовища.

Середовище для препаратів для орального засто
сування обирається з урахуванням природи діючої 
речовини або діючих речовин і має забезпечувати 
відповідну органолептичну якість препарату залеж
но від передбачуваного використання.

Рідкі препарати для орального застосування мо
жуть містити підхожі антимікробні консерванти, 
антиоксиданти та інші допоміжні речовини, та
кі які сприяють диспергуванню, суспендуванню, 
буферизації, змочуванню, розчиненню, а також  
загусники, емульгатори, стабілізатори, аромати
затори, смакові добавки та барвники, дозволені 
уповноваженим органом. 

Емульсії можуть розшаровуватися, однак після 
збовтування легко відновлюються. Суспензії мо
жуть утворювати осад, який швидко ресуспенду
ються після збовтування, утворюючи суспензію, 
що лишається досить стабільною для забезпечення 
доставки необхідної дози.

Де прийнятно, контейнери для рідких препаратів 
для орального застосування мають відповідати ви
могам загальних статей «Матеріали, використову-
вані для виробництва кон тейнерів» (3.1 та підрозді
ли) та «Контейнери» (3.2 та підрозділи).

Рідкі препарати для орального застосування мо
жуть бути класифіковані як:
— оральні розчини, емульсії та суспензії;

— порошки та гранули для оральних розчинів і сус
пензій;

— оральні краплі;
— порошки для оральних крапель;
— сиропи;
— порошки та гранули для сиропів.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки препарату для орального засто
сування, що містить антимікробний консервант, 
уповноваженому органу мають бути надані дані, що 
підтверджують необхідність застосування та ефек
тивність вибраного консерванта. Підхожий метод 
визначення і критерії оцінювання ефективності 
консервантів наведено в загальній статті «Ефек-
тивність антимікробних консервантів» (5.1.3 ). 

Під час розробки рідких препаратів для орального 
застосування в однодозових контейнерах необхід
но підтвердити, що номінальний вміст може бути 
витягнутий з контейнера.

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис
трибуції рідких препаратів для орального застосу
вання вживаються відповідні заходи, що забезпечу
ють необхідну мікробіологічну чистоту; відповідні 
рекомендації наведено в загальній статті «Мікро-
біологічна чистота нестерильних фармацевтичних 
препаратів та субстанцій для фармацевтичного за-
стосування» (5.1.4 ). 

Під час виробництва рідких препаратів для ораль
ного застосування, які містять дисперговані частин
ки, вживаються заходи, які забезпечують належний 
та контрольований розмір частинок відповідно до 
передбачуваного застосування.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Розчини, суспензії 
та емульсії в однодозових контейнерах мають ви
тримувати вимоги випробування на однорідність 
дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрун
товано та дозволено, вимоги випробування на 
однорідність вмісту або на одно рідність маси, які 
зазначено нижче. Випробування на однорідність 
дозованих 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, суспензії 
або емульсії в однодозових контейнерах мають 
витримувати таке випробування: після збовтування 
спорожнюють кожен контейнер якомога ретельні
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ше і визначають вміст діючої речовини у кожно
му контейнері. Препарат має витримувати вимоги 
тесту В на однорідність вмісту діючої речовини в 
одиниці дозованого препарату.

Однорідність маси. Рідкі препарати у вигля
ді розчинів в однодозових контейнерах мають 
витримувати таке випробування: спорожнюють 
кожен з 20 контейнерів якомога ретельніше і зва
жують вміст кожного контейнера. Визначають 
середню масу вмісту. Маса вмісту не більше двох 
контейнерів може відхилятися від середньої маси 
більш як на ± 10 %, і маса вмісту жодного контей
нера не має відхилятися більш як на ± 20 %.

Доза і однорідність маси доз оральних крапель. У під
хожий мірний циліндр поміщають за допомогою 
крапельниці кількість крапель, зазвичай відповідну 
одній дозі, або за допомогою дозуючого пристрою 
зазначену кількість препарату. Швидкість капання 
не має перевищувати 2 крапель на секунду. Рідину 
зважують, додають ще одну дозу і знову зважують; 
наступне додавання з подальшим зважуванням 
проводять до отримання маси 10 доз. Визначають 
середню масу дози. Маса жодної дози не має відхи
лятися більш як на ± 10 % від середньої маси. 

Якщо на маркуванні зазначена маса, сумарна ма
са 10 доз не має відрізнятися більш як на ± 15 % від 
номінальної маси 10 доз, зазначеної на маркуванні. 
Якщо на маркуванні зазначений об'єм, вимірюють 
загальний об'єм 10 доз. Цей об'єм доз не має відріз
нятися більш як на ± 15 % від номінального об'єму 
10 доз, зазначеного на маркуванні.

Однорідність маси доз, що витягаються з багатодозових 
контейнерів (2.9.27 ). Рідкі препарати для орального 
застосування у багатодозових контейнерах мають 
витримувати вимоги випробування на однорідність 
маси доз, що витягаються із багатодозових контей
нерів. Це випробування не поширюється на ораль
ні краплі. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають назву кожного доданого  
консерванта.

Оральні розчини, емульсії 
та суспензії

ВИЗНАЧЕННЯ

Оральні розчини, емульсії та суспензії випускають
ся в однодозових або багатодозових контейнерах. 

Кожна доза з багатодозового контейнера прийма
ється за допомогою дозуючого пристрою, придат
ного для вимірювання зазначеного об'єму. Таким 
пристроєм зазвичай є ложка або склянка місткістю 
5 мл або кратною до зазначеного об'єму, або ораль
ний шприц для інших об'ємів.

Порошки та гранули для оральних 
розчинів і суспензій

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки і гранули для приготування оральних 
розчинів або суспензій призначені для відновлення 
у зазначеній рідині для одержання рідкого препа
рату для орального застосування. Вони можуть 
містити допоміжні речовини, зокрема для сприян
ня диспергуванню або розчиненню та для запобі
гання агрегації частинок.

Після розчинення або суспендування вони мають 
відповідати вимогам, які зазначені для розчинів або 
суспензій для орального застосування відповідно.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Порошки та гранули 
для оральних розчинів і суспензій в однодозових 
контейнерах мають витримувати вимоги випробу
вання на однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) 
або, якщо це обґрунтовано та дозволено, вимоги 
випробування на однорідність вмісту і/або на од
норідність маси. Випробування на однорідність 
дозованих 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, порошки та 
гранули для оральних розчинів і суспензій в одно
дозових контейнерах з вмістом діючої речовини 
менше 2 мг або менше 2 % від загальної маси мають 
витримувати вимоги тесту В на однорідність вмісту 
діючої речовини в одиниці дозованого препарату. 
Для порошків та гранул, що містять більше однієї 
діючої речовини, вимоги поширюються лише на ті 
речовини, вміст яких відповідає зазначеним вище 
умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Порошки та гранули для 
оральних розчинів і суспензій в однодозових кон
тейнерах мають витримувати випробування на од
норідність маси для одиниці дозованого препарату. 
Випробування на однорідність маси не вимагаєть
ся, якщо випробування на однорідність вмісту пе
редбачене для всіх діючих речовин.
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МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— спосіб приготування розчину або суспензії;
— умови і термін зберігання після приготування.

Оральні краплі

ВИЗНАЧЕННЯ

Оральні краплі — розчини, емульсії або суспензії, 
які приймаються малими об'ємами – краплями — 
за допомогою підхожого дозуючого пристрою.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають кількість крапель в 1 мл або 
в 1 г препарату, якщо доза вимірюється у краплях. 

Порошки для оральних крапель

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки для приготування оральних крапель 
призначені для відновлення у зазначеній рідині 
для одержання рідкого препарату для орального 
застосування. Вони можуть містити допоміжні 
речовини для  сприяння розчиненню або диспергу
ванню у зазначеній рідині та запобігання агрегації 
частинок.

Після розчинення або суспендування вони мають 
відповідати вимогам, які зазначені для оральних 
крапель.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Порошки для ораль
них крапель в однодозових контейнерах мають ви
тримувати вимоги випробування на однорідність 
дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо це обґрун
товано і дозволено, вимоги випробування на од
норідність вмісту і/або на однорідність маси. Ви
пробування на однорідність дозованих одиниць не 
поширюється на лікарську рослинну сировину та 
лікарські рослинні препарати, наявні в дозованій 
формі.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не обґрунтовано та 
не дозволено інше, порошки для оральних крапель 
в однодозових контейнерах із вмістом діючої речо
вини менше 2 мг або менше 2 % від загальної маси 
мають витримувати вимоги тесту В 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 ). Порошки для оральних 
крапель в однодозових контейнерах мають витри
мувати 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.

Сиропи

ВИЗНАЧЕННЯ

Сиропи — водні препарати, що характеризуються 
солодким смаком і в'язкою консистенцією. Вони 
можуть містити сахарозу в концентрації не мен
ше 45 % (м/м). Солодкий смак також може бути 
одержаний використанням інших поліспиртів або 
підсолоджувачів. Сиропи зазвичай містять арома
тизатори або інші смакові добавки. Кожна доза з 
багатодозового контейнера приймається за допо
могою дозуючого пристрою, придатного для вимі
рювання зазначеного об'єму. Пристроєм зазвичай 
є ложка або склянка місткістю 5 мл або кратною до 
зазначеного об'єму.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають назву і концентрацію полі
спирту або підсолоджувача.

Порошки та гранули для сиропів

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки та гранули для сиропів призначені для 
відновлення у зазначеній рідині для одержання рід
кого препарату для орального застосування. Во
ни можуть містити допоміжні речовини для спри
яння розчиненню. 

Після розчинення вони мають відповідати вимо
гам, які зазначені для сиропів.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Порошки і гранули 
для приготування сиропів в однодозових контей
нерах мають витримувати вимоги випробування на 
однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо 
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обґрунтовано і дозволено, вимоги випробування на 
однорідність вмісту і/або на однорідність маси, які  
зазначено нижче. Випробування на однорідність 
дозованих 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 обґрунтувано та не дозволено інше, порошки і 
гранули для приготування сиропів в однодозових 
контейнерах з вмістом діючої речовини менше 
2 мг або менше 2 % від загальної маси мають ви
тримувати вимоги тесту В на однорідність вмісту 
діючої речовини в одиниці дозованого препарату. 
Для порошків i гранул, що містять більше однієї ді
ючої речовини, вимоги поширюються лише на ті 
речовини, вміст яких відповідає зазначеним вище 
умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Порошки і гранули для 
сиропів в однодозових контейнерах мають витри
мувати 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.


