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АМIОДАРОНУ ТАБЛЕТКИ

Amiodaroni tabulettae 

AMIODARONE TABLETS 

Аміодарону таблетки містять аміодарону гідрохло
рид.  

Препарат має відповідати вимогам загальної статті 
«Таблетки» та наведеним нижче вимогам.

Вміст аміодарону гідрохлориду (C25H30ClI2NO3) в таблет-
ці. Не менше 95.0 % і не більше 105.0 % від номі
нального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Переглядають хроматограми, одержані під час кіль
кісного визначення. 

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз
чину час утримування основного піка має відповіда
ти часу утримування основного піка на хроматогра
мі розчину порівняння (а). 

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Супровідні домішки*. Рідинна хроматографія 
(2.2.29).  

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 50 мг аміодарону гідрохло
риду, додають 50.0 мл метанолу Р, витримують в 
ультразвуковій бані протягом 15 хв, залишають до 
охолодження і фільтрують крізь мембранний фільтр 
із тефлону (PTFE) з діаметром пор 0.45 мкм. 5.0 мл 
одержаного розчину доводять сумішшю рівних 
об’ємів ацетонітрилу Р і води Р до об’єму 10.0 мл. 

Розчин порівняння (a). 1.0 мл випробовуваного роз
чину доводять сумішшю рівних об’ємів ацетонітри-
лу Р і води Р до об’єму 50.0 мл. 1.0 мл одержаного 
розчину доводять сумішшю рівних об’ємів ацето-
нітрилу Р і води Р до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 10 мг ФСЗ аміодарону до-
мішки D або (2butilbenzofuran3il)(4hydroxy3,5
diiodophenyl)methanone BPCRS (домішка D) і 10 мг 
ФСЗ аміодарону домішки E розчиняють у метанолі Р 
і доводять об’єм розчину тим самим розчинником 
до 50.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину доводять су
мішшю рівних об’ємів ацетонітрилу Р і води Р до 
об’єму 200.0 мл.

Колонка: 

— розмір: 0.15 м × 4.6 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: буферний розчин рН 4.9 – метанол Р – 
ацетонітрил Р (30:30:40). Буферний розчин рН 4.9 
готують так: до 800 мл води Р додають 3.0 мл оцтової 
кислоти льодяної Р, доводять рН до 4.9 аміаку розчи-
ном розведеним Р1 та доводять об’єм розчину водою Р 
до 1000 мл.

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 240 нм.

Інжекція: 20 мкл. 

Відносне утримування до аміодарону (час утриму
вання — близько 24 хв): домішки A — близько 0.26; 
домішки D — близько 0.29; домішки E — близько 
0.37; домішки B — близько 0.49; домішки C — близь
ко 0.55; домішки G — близько 0.62; домішки F — 
близько 0.69.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.5 між піками до

мішки D та домішки E. 

Нормування: 
— домішка D: на хроматограмі випробовуваного роз

чину площа піка домішки D не має перевищувати 
2.5 площі піка домішки D на хроматограмі роз
чину порівняння (b) (0.5 %); 

— будь-яка інша домішка: на хроматограмі випробо
вуваного розчину площа піка будьякої іншої до
мішки не має перевищувати площі основного піка 
на хроматограмі розчину порівняння (a) (0.2 %); 

— сума домішок: на хроматограмі випробовуваного 
розчину сума площ піків усіх домішок не має пере
вищувати 5 площ основного піка на хроматограмі 
розчину порівняння (a) (1.0 %); 

— не враховують: піки, площа яких не перевищує 
0.25 площі основного піка на хроматограмі роз
чину порівняння (a) (0.05 %). 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ* 

Рідинна хроматографія (2.2.29) в умовах, описаних 
у випробуванні «Супровідні домішки». 

Випробовуваний розчин. До точної наважки порошку 
таблеток, еквівалентної 50 мг аміодарону гідрохло
риду, додають 100.0 мл метанолу Р, витримують в 
ультразвуковій бані протягом 15 хв, залишають до 
охолодження і фільтрують крізь мембранний фільтр 
із тефлону (PTFE) з діаметром пор 0.45 мкм. 2.0 мл 
одержаного розчину доводять сумішшю рівних 
об’ємів ацетонітрилу Р і води Р до об’єму 10.0 мл. 

Розчин порівняння (a). Готують розчин із концентра
цією 0.5 мг/мл ФСЗ ДФУ аміодарону гідрохлориду або 
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amiodarone hydrochloride BPCRS у метанолі Р. 2.0 мл 
одержаного розчину доводять сумішшю рівних 
об’ємів ацетонітрилу Р і води Р до об’єму 10.0 мл. 

Розчин порівняння (b). Готують, як зазначено в розділі 
«Супровідні домішки» для розчину порівняння (b).  

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.5 між піками до

мішки D та домішки E. 

Обчислюють вміст C25H30ClI2NO3 в таблетці, у перера
хунку на середню масу таблетки, враховуючи заявле
ний вміст C25H30ClI2NO3 у ФСЗ ДФУ аміо дарону гідро-
хлориду або в amiodarone hydrochloride BPCRS. 

ДОМІШКИ 

Домішки, що нормуються цією монографією, опи
сані в монографії Amiodarone Hydrochloride Євро
пейської Фармакопеї. 

____________________________________________

* Використано матеріали монографії Amiodarone 
Tablets Британської Фармакопеї.


