
 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

Glossa 

GLOSSARY 

У цьому словнику термінів (глосарії) наведено визначення та/або пояснення термінів, які зустрічаються або 

використовуються у загальних монографіях на дозовані форми та відповідних загальних статтях розділу 

«Фармако-технологічні випробування» (2.9), на які немає роз'яснення в цих статтях. Якщо доречно, зазначені 

інші рівнозначні терміни, які можуть зустрічатися в інших публікаціях або контекстах. 

Цей словник термінів має інформаційний характер. 

 

Активна субстанція 

Рівнозначні терміни: діюча речовина, активна речовина, активний фармацевтичний інгредієнт. 

►Дисперсії 

Дисперсія — система, що складається з двох або більше фаз. 

- Колоїдна дисперсія 

Колоїдна дисперсія — система, в якій частинки колоїдного розміру (з номінальним діаметром 

приблизно від 1 нм до 500 нм) будь-якої природи (тверді, рідкі або гази, включаючи ліпосоми та 

наносистеми) дисперговані у дисперсійному середовищі різного складу та/або стану. Термін 

«номінальний діаметр» використовується для наголошення, що не всі частинки мають сферичну 

форму. Дисперсії частинок розміром менш ніж 1 мкм вважаються менш схильними до осадження через 

ефект броунівського руху. 

- Суспензія 

Суспензія — дисперсна система, що містить тверді частинки з номінальним діаметром більш ніж 

приблизно 1 мкм, які дисперговані в рідкому або м'якому дисперсійному середовищі. Якщо тверді 

частинки мають номінальний діаметр менш ніж приблизно 1 мкм, система є колоїдною суспензією. 

- Емульсія 

Емульсія — дисперсна система, що складається з суміші принаймні 2 рідин, які не змішуються одна з 

одною. Одна рідина диспергована в іншій у вигляді крапель діаметром більш ніж приблизно 1 мкм. 

Якщо краплі мають номінальний діаметр менш ніж приблизно 1 мкм, система є колоїдною 

емульсією.◄ 

Дозовані форми з відстроченим вивільненням 

Дозовані форми з відстроченим вивільненням — дозовані форми з модифікованим вивільненням зазвичай для 

орального застосування, початок вивільнення активної речовини або речовин у яких скориговано так, щоб він 

відбувався після певного проміжку часу або у певній ділянці шлунково-кишкового тракту. Відстрочене 

вивільнення досягається підбором спеціального складу та/або методу виробництва. До дозованих форм з 

відстроченим вивільненням належать кишковорозчинні препарати, як визначено в загальній монографії на 

тверді дозовані форми для орального застосування. 

 

Дозовані форми з модифікованим вивільненням 

Дозовані форми з модифікованим вивільненням — препарати, у яких ► початок ◄, ступінь та/або місце 

вивільнення діючої речовини або речовин відрізняється від дозованих форм із традиційним вивільненням, що 

застосовуються у той самий спосіб. Ця навмисна модифікація досягається підбором спеціального складу та/або 

методу виробництва. До дозованих форм із модифікованим вивільненням належать дозовані форми з 

пролонгованим і пульсуючим вивільненням. 

 

Дозовані форми з пролонгованим вивільненням 

Дозовані форми з пролонгованим вивільненням — дозовані форми з модифікованим вивільненням, що 

демонструють повільніше вивільнення діючої речовини або речовин, ніж дозовані форми із традиційним 



 

вивільненням, що застосовуються у той самий спосіб. Пролонговане вивільнення досягається підбором 

спеціального складу та/або методу виробництва. Рівнозначний термін: дозовані форми зі сповільненим 

вивільненням. 

 

Дозовані форми з пульсуючим вивільненням 

Дозовані форми з пульсуючим вивільненням — дозовані форми з модифікованим вивільненням, що 

демонструють послідовне ►переривчасте◄ вивільнення діючої речовини або речовин. Пульсуюче вивільнення 

досягається підбором спеціального складу та/або методу виробництва. 

 

Дозовані форми з традиційним вивільненням 

Дозовані форми з традиційним вивільненням — препарати, вивільнення діючої речовини або речовин з яких не 

модифіковане навмисним підбором спеціального складу та/або методу виробництва. Для твердих дозованих 

форм профіль розчинення діючої речовини переважно залежить від притаманних їй властивостей. Рівнозначний 

термін: дозовані форми з негайним вивільненням. 

Препарати для парентерального застосування великих об'ємів 

Інфузії або ін'єкції, що постачаються в контейнерах із номінальним об'ємом більш ніж 100 мл. 

 

Препарати для парентерального застосування малих об'ємів 

Інфузії або ін'єкції, що постачаються в контейнерах із номінальним об'ємом 100 мл або менше. 

 

Основа 

► Основа — інший можливий термін для «середовища» в м'яких або литих твердих препаратах. Основи 

можуть бути одно- або багатофазовими. ◄ 

Розчин 

Розчин — ► гомогенна однофазова суміш, що містить одну або більше розчинених речовин, тобто речовин в 

молекулярному або іонному стані, що дисперговані в розчиннику або в суміші розчинників. Речовини, що 

розчиняються, можуть бути у твердому, рідкому або газоподібному стані.◄ 

 

Середовище 

► Середовище — носій, що складається з однієї або більше допоміжних речовин, в якому міститься діюча 

речовина або речовини, зазвичай коли йдеться про рідкі або м’які препарати. ◄ 

 

► Стандартні терміни 

Стандартні терміни — затверджені терміни для опису певних аспектів лікарського засобу, а саме дозованої 

форми та способу або шляху її застосування, а також певні важливі елементи упаковки, такі як контейнери, 

закупорювальні засоби та пристрої для введення. Вони встановлюються комісією Європейської Фармакопеї, 

яка почала працювати над переліком стандартних термінів у відповідь на прохання Комісії ЄС для 

використання у заявах щодо реєстрації лікарських засобів (МАА), загальній характеристиці продукту (SmPC), 

маркуванні та електронних засобах зв'язку. Стандартні терміни мають подвійну мету — донесення інформації 

до пацієнта / користувача / особи, що призначає лікарський засіб, а також розрізнення лікарських засобів, що 

мають ту саму торговельну назву; вони публікуються в певній базі даних стандартних термінів. ◄ 

 

Сфероїди 

Сфероїди — сферичні або майже сферичні гранули зазвичай зі збільшеною механічною міцністю порівнюючи з 

традиційними гранулами, описаними в монографії «Гранули». Вони мають гладку, однорідну поверхню та 

типові розміри в межах від 200 мкм до 2.8 мм. Сфероїди можуть бути виготовлені будь-яким підхожим 

методом. 




