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карведилОлУ ТаБлеТки

Carvediloli tabulettae 

carvedilol TaBleTS 

Карведилолу таблетки містять карведилол. 

Препарат має відповідати вимогам статті «Таблет-
ки» та наведеним нижче вимогам.

вміст карведилолу (C24H26N2O4) в таблетці. Не менше 
92.5 % і не більше 107.5 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

а. Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіоле-
товій і видимій областях (2.2.25). 

Випробовуваний розчин. 10 таблеток поміщають у по-
ліпропіленову пробірку місткістю 150 мл, додають 
100 мл метанолу Р до таблеток, що містять 3.125 мг, 
6.25 мг і 25 мг карведилолу, або 50 мл метанолу Р до 
таблеток, що містять 12.5 мг карведилолу, та струшу-
ють механічним способом до розпадання таблеток.  
Рідину над осадом переносять у підхожу мірну колбу 
та доводять метанолом Р до позначки для одержання 
розчину з концентрацією 0.125 мг/мл карведилолу. 
Одержаний розчин фільтрують крізь PTFE-фільтр 
із розміром пор 0.45 мкм.

Розчин порівняння. Готують розчин із концентрацією 
0.125 мг/мл ФСЗ ДФУ карведилолу або USP Carvedilol 
RS у метанолі Р.

Компенсаційний розчин. Метанол Р.

Спектральна область: від 250 нм до 400 нм. 

Товщина шару кювети: 0.2 см.

Відповідність: спектру ФСЗ ДФУ карведилолу або 
USP Carvedilol RS. 

B. Переглядають хроматограми, одержані під час 
кількісного визначення.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину час утримування основного піка має відповіда-
ти часу утримування основного піка на хроматограмі 
розчину порівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

розчинення (2.9.3). 

Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій 
і видимій областях (2.2.25). 

Середовище розчинення: розчин 7 мл/л хлористовод-
невої кислоти, рН якого доведено розчином 500 г/л 
натрію гідроксиду Р до 1.45, 900 мл.

Обладнання: прилад 2, швидкість обертання — 
50 об/хв.

Час розчинення: 45 хв. 

Випробовуваний розчин. Готують розведенням алікво-
ти фільтрату середовищем розчинення до одержання 
розчину з очікуваною концентрацією карведилолу, 
близькою до концентрації розчину порівняння. 

Вихідний розчин порівняння. До наважки 7.0 мг 
ФСЗ ДФУ карведилолу або USP Carvedilol RS додають 
5.0 мл метанолу Р і витримують в ультразвуковій бані 
до повного розчинення. Одержаний розчин охоло-
джують до кімнатної температури, доводять мета-
нолом Р до об’єму 250.0 мл і ретельно перемішують.

Розчин порівняння. Використовують вихідний роз-
чин порівняння, розводячи його у разі необхідності  
середовищем розчинення до одержання розчину з 
концентрацією карведилолу, що зазначена в табли-
ці:  

Номінальний вміст 
карведилолу в таблетці

(мг)

концентрація  розчину
(мг/мл)

25 0.028

12.5 0.014
6.25 0.007

3.125 0.0035

Компенсаційний розчин. Середовище розчинення. 

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
та розчину порівняння вимірюють за довжин хвиль 
285 нм та 380 нм відносно компенсаційного розчи-
ну.

Використовують відкориговане значення оптичної 
густини випробовуваного розчину та розчину по-
рівняння, обчислене як різниця оптичних густин за 
довжини хвилі 285 нм та за довжини хвилі 380 нм.

Нормування: не менше 75 % (Q) від номінального 
вмісту C24H26N2O4.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Супровідні домішки. Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Буферний розчин. 0.7 г безводного калію дигідрофос-
фату Р розчиняють у 500 мл води Р, додають 10 мл 
триетиламіну Р, перемішують  і доводять рН до 3.0 
фосфорною кислотою Р.

Розчинник. Суміш метанол Р – 1 М розчин хлористо-
водневої кислоти (1:1).

Вихідний випробовуваний розчин. До наважки по-
рошку таб леток, еквівалентної 25.0 мг карведило-
лу, додають 10 мл води Р, струшують, додають 70 мл  
розчинника та витримують в ультразвуковій бані 
протягом 30 хв. Потім струшують механічним спосо-
бом протягом 30 хв і доводять розчинником до об'єму 
100.0 мл. 50.0 мл одержаної рідини центрифугують зі 
швидкістю обертання 2000 об/хв протягом 10 хв. 
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Випробовуваний розчин. 25.0 мл вихідного випробову-
ваного розчину доводять водою Р до об'єму 50.0 мл, 
перемішують і фільтрують порцію розчину крізь 
фільтр із розміром пор 0.45 мкм.

Вихідний розчин порівняння. До наважки ФСЗ 
ДФУ карведилолу або USP Carvedilol RS додають 
суміш вода Р – розчинник (1:9), витримують в уль-
тразвуковій бані до повного розчинення  наважки 
та доводять  сумішшю метанол Р – вода Р (1:1) до 
одержання розчину з концентрацією  0.0125 мг/мл 
карведилолу.

Розчин порівняння. Готують розведенням вихідно-
го розчину порівняння сумішшю розчинник – во-
да Р (1:1) до одержання розчину з концентрацією  
1.25 мкг/мл карведилолу.

Колонка: 
— розмір: 0.05 м × 4.6 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний Р (5 мкм). 

Рухома фаза: 1.04 г натрію додецилсульфату Р роз-
чиняють у 150 мл буферного розчину, витримують в 
ультразвуковій бані, додають 720 мл ацетонітрилу Р  
і доводять об’єм розчину водою Р до 2 л.

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 240 нм.

Час хроматографування: 30 хв.

Інжекція: 15 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння: 
— коефіцієнт симетрії піка: не більше 2.0;
— збіжність: не більше 3.0 %.

 Нормування:
— будь-яка домішка: на хроматограмі випробовува-

ного розчину площа піка будь-якої домішки не 
має перевищувати 0.2 площі піка карведилолу на 
хроматограмі розчину порівняння (0.2 %);

— сума домішок: на хроматограмі випробовуваного 
розчину сума площ піків усіх домішок не має пе-
ревищувати площі піка карведилолу на хромато-
грамі розчину порівняння (1.0 %);

— не враховують: піки з відносним часом утримуван-
ня, що не перевищує 0.04, та піки, площа яких не 
перевищує 0.05 площі піка карведилолу на хрома-
тограмі розчину порівняння (0.05 %). 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Випробування проводять в умовах, зазначених у 
випробуванні «Супровідні домішки», з такими змі-
нами. 

Випробовуваний розчин. Готують розведенням вихід-
ного випробовуваного розчину сумішшю метанол  Р 
– вода Р (1:1) до одержання розчину з концентрацією  
0.0125 мг/мл карведилолу, перемішують і фільтру-

ють порцію розчину крізь фільтр із розміром пор 
0.45 мкм.

Розчин порівняння. Готують, як зазначено для вихід-
ного розчину порівняння. 

Інжекція: 25 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння: 
— коефіцієнт симетрії піка: не більше 2.0.

Обчислюють вміст C24H26N2O4 в таблетці, у перера-
хунку на середню масу таблетки, враховуючи заяв-
лений вміст C24H26N2O4 у ФСЗ ДФУ карведилолу або 
USP Carvedilol RS. 

_____________________________________________

Монографію розроблено на основі монографії Carvedilol 
Tablets Фармакопеї США.


