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ВИЗНАЧЕННЯ

Інтрамамарні (інтрацистернальні) препарати для 
застосування у ветеринарній медицині — стериль-
ні препарати, призначені для введення в молочну 
залозу через дійковий канал. Вони бувають двох 
основних категорій: препарати, що застосовують-
ся для тварин лактуючих, і препарати, призначені 
для застосування у тварин після періоду лактації або 
нелактуючих для лікування або запобігання інфек-
ціям.

Інтрацистернальні препарати для застосування у 
ветеринарній медицині — це розчини, емульсії, 
суспензії або м'які препарати, які містять одну або 
більше діючих речовин у відповідному розчиннику. 
Вони можуть містити підхожі допоміжні речовини, 
такі як стабілізатори, емульгатори, суспендуючі ре-
човини та загусники. Суспензії можуть утворювати 
осад, який має швидко диспергуватися при збов-
туванні, утворюючи суспензію, досить стабільну, 
щоб забезпечити необхідну дозу при застосуванні. 
Емульсії можуть розшаровуватися, однак при збов-
туванні мають легко відновлюватися. 

Якщо немає інших обґрунтувань та дозволів, ін-
трацистернальні препарати для застосування у ве-
теринарній медицині випускають в однодозових 
контейнерах для введення в один дійковий канал 
тварини.

Якщо препарат випускають у багатодозових контей-
нерах, водні розчини мають містити придатні ан-
тимікробні консерванти у придатній концентрації, 
крім тих випадків, коли сам препарат має достатню 
антимікробну дію. Необхідно вживати запобіжних 
заходів при введенні та зберіганні між застосуван-
нями.

Контейнери для інтрацистернальних препаратів для 
застосування у ветеринарній медицині мають відпо-
відати вимогам статей «Матеріали, використовувані 
для виробництва контейнерів» (3.1 та підрозділи) і 
«Контейнери» (3.2 та підрозділи), де доречно.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки інтрацистернальних препара-
тів для застосування у ветеринарній медицині, до 
складу яких входять антимікробні консерванти, 
уповноваженому органу мають бути надані дані, 
що підтверджують ефективність вибраних консер-
вантів. Придатний метод визначення та критерії 
оцінювання ефективності консервантів наведено в 
статті «Ефективність антимікробних консервантів» 
(5.1.3). 

Інтрацистернальні препарати для застосування у 
ветеринарній медицині виготовляють із викорис-
танням матеріалів і методів, які забезпечують сте-
рильність, запобігають забрудненню лікарських 
засобів та зростанню мікроорганізмів; відповідні 
рекомендації наведено в статті «Методи виробни-
цтва стерильних лікарських засобів» (5.1.1).

При виробництві інтрацистернальних препаратів 
для застосування у ветеринарній медицині, які міс-
тять дисперговані частинки діючих речовин, необ-
хідно передбачити заходи, що забезпечать необхід-
ний розмір частинок та його контроль.

ВИПРОБУВАННЯ

Маса або об'єм вмісту контейнера. Видавити якомога 
більше вмісту 10 контейнерів відповідно до інструк-
ції для застосування. Відхилення середнього значен-
ня маси або об'єму від номінальної маси або об'єму 
контейнера не має перевищувати 10 %.

Стерильність (2.6.1). Інтрацистернальні препарати 
для застосування у ветеринарній медицині мають 
витримувати випробування на стерильність: ви-
користовують метод мембранної фільтрації або в 
обґрунтованих випадках метод прямого висівання. 
Видавити вміст 10 контейнерів і ретельно перемі-
шати. Для кожного живильного середовища вико-
ристовують від 0.5 г до 1 г (від 0.5 мл до 1 мл) проби 
з об’єднаного та змішаного зразка.

ЗБЕРІГАННЯ

У стерильних повітронепроникних контейнерах із 
контролем першого розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву діючої речовини (речовин), масу або актив-

ність діючої речовини або речовин у Міжнарод-
них одиницях (МО), які можуть бути витягнуті з 
контейнера за допомогою звичайного методу;

— використовується препарат для лактуючих або 
нелактуючих тварин; 


