
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

2.9.5. ОДНОРІДНІСТЬ МАСИ ОДНОДОЗОВИХ 
ПРЕПАРАТІВ

Зважують окремо кожну з 20 довільно відібраних 
одиниць або вміст кожного з 20 контейнерів для од-
нодозових препаратів в індивідуальних упаковках 
та визначають середню масу. Відхилення не більше 
двох індивідуальних мас від середньої маси може 
перевищувати значення припустимого відхилення, 
у відсотках, зазначене у Табл. 2.9.5.-1, та жодне від-
хилення індивідуальної маси від середньої маси не 
має перевищувати подвійне значення припустимо-
го відхилення.

Таблиця 2.9.5.-1

Лікарська форма Середня маса Припустиме 
відхилення, %

Таблетки (без 
покриття і вкриті 
плівковою 
оболонкою)

80 мг і менше 10
Більше 80 мг, але 
менше 250 мг

7.5

250 мг і більше 5
Капсули, гранули 
(без покриття, 
однодозові) 
і порошки 
(однодозові)

Менше 300 мг 10
300 мг і більше 7.5

Порошки для 
парентерального 
застосування* 
(однодозові)

Більше 40 мг 10

Супозиторії і 
песарії

Для всіх випадків 5

Порошки для 
очних крапель 
і лосьйонів 
(однодозові)

Менше 300 мг 10
300 мг і більше 7.5

*Якщо середня маса дорівнює або менше 40 мг, пре-
парат не підлягає випробуванню на однорідність 
маси, але підлягає випробуванню на однорідність 
вмісту однодозових препаратів (2.9.6).

Для капсул і порошків для парентерального за-
стосування випробування проводять, як описано 
нижче.

КАПСУЛИ

Зважують цілу капсулу. Розкривають капсулу, за-
побігаючи втраті будь-якої частини оболонки, та 
видаляють її вміст якомога ретельніше. Для капсул 
з м'якою оболонкою, промивають оболонку підхо-
жим розчинником і залишають на повітрі до вида-
лення запаху розчинника. Зважують оболонку. За 
різницею результатів зважування обчислюють масу 
вмісту капсули. Повторюють процедуру з іншими 
19 капсулами.

ПОРОШКИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ  

З поверхні контейнера видаляють будь-які паперові 
етикетки, миють і сушать його ззовні. Відкривають 
контейнер і негайно зважують його разом із вміс-
том. Обережним постукуванням звільняють кон-
тейнер від вмісту якомога ретельніше, обполіску-
ють його, якщо необхідно, водою Р і потім етанолом 
(96 % )Р і сушать за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 1 год або, якщо природа контейнера не 
дозволяє нагрівання за цієї температури, сушать за 
нижчої температури до постійної маси. Після цього 
охолоджують в ексикаторі та зважують. За різницею 
результатів зважування розраховують масу вміс-
ту контейнера. Повторюють процедуру з іншими 
19 кон тейнерами.

2.9.6. ОДНОРІДНІСТЬ ВМІСТУ ОДНОДОЗОВИХ 
ПРЕПАРАТІВ

Випробування однорідністі вмісту однодозових 
препаратів ґрунтується на кількісному визначенні 
вмісту діючої речовини (діючих речовин) в певній 
кількості одиниць однодозового препарату з ме-
тою визначення, чи знаходиться цей вміст у межах, 
встановлених відповідно до середнього вмісту у ви-
пробовуваному зразку.

Таке випробування не вимагається для полівітамін-
них препаратів, для препаратів, що містять мікро-
елементи, та в інших обґрунтованих і дозволених 
випадках. 

Метод. Використовуючи підхожу аналітичну ме-
тодику, визначають вміст діючої речовини (діючих 
речовин) в кожній з 10 одиниць однодозового пре-
парату, відібраних довільно.

Застосовують критерії тестів А, В або С, як зазна-
чено в монографії на дозовану форму, що випро-
бовується.

ТЕСТ А

 Препарат витримує випробування, якщо вміст у 
кожній його одиниці знаходиться в межах від 85 % 
до 115 % від середнього вмісту. Препарат не витри-
мує випробування, якщо вміст у більш ніж одній 
одиниці виходить за вищезазначені межі або, якщо 
вміст хоча б в одній одиниці виходить за межі від 
75  % до 125 % від середнього вмісту.

Якщо вміст в одній одиниці виходить за межі від 
85 % до 115 %, але знаходиться у межах від 75  % до 
125 % , визначають вміст у кожній з 20 додаткових 
одиниць однодозового препарату, відібраних до-
вільно. Препарат витримує випробування, якщо 
вміст не більш ніж в одній з 30 одиниць виходить 
за межі від 85 % до 115 % і в жодній одиниці не ви-
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ходить за межі від 75  % до 125 % від середнього 
вмісту.

ТЕСТ В

 Препарат витримує випробування, якщо вміст не 
більш ніж в одній одиниці виходить за межі від 85 % 
до 115 % і в жодній одиниці не виходить за межі від 
75  % до 125 % від середнього вмісту. Препарат не 
витримує випробування, якщо вміст у більш ніж 
трьох одиницях виходить за межі від 85 % до 115 % 
від середнього вмісту або, якщо хоча б в одній оди-
ниці виходить за межі від 75 % до 125 % від серед-
нього вмісту.

Якщо вміст у двох або трьох одиницях виходить 
за межі від 85 % до 115 %, але знаходиться у меж-
ах від 75 % до 125 %, визначають вміст у кожній з 
20 додаткових одиниць однодозового препарату, 
відібраних довільно. Препарат витримує випробу-
вання, якщо середній вміст не більш як у трьох з 30 
одиниць виходить за межі від 85 % до  115 % і в жод-
ній одиниці не виходить за межі від 75 % до 125 % 
від середнього вмісту.

ТЕСТ С

 Препарат витримує випробування, якщо серед-
ній вміст у 10 одиницях однодозового препарату 
знаходиться у межах від 90  % до 110 % від номі-
нального вмісту і якщо вміст у кожній з 10 одиниць 
знаходиться у межах від 75 % до 125 % від середньо-
го вмісту.


