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діазепаму ТаБЛеТКИ

Diazepami tabulettae

diazepam TaBLeTS

Діазепаму таблетки містять діазепам.  

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

Вміст діазепаму (C16H13ClN2О). Не менше 90.0 % і не 
більше 110.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

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

Випробовуваний розчин. Використовують випробову-
ваний розчин, приготований як зазначено у розділі 
«Кількісне визначення». 

Компенсаційний розчин. Використовують компен-
саційний розчин, зазначений у розділі «Кількісне 
визначення».

Спектральна область: від 230 нм до 350 нм. 

Результати: ультрафіолетовий спектр поглинання 
випробовуваного розчину повинен мати максимуми 
за довжин хвиль 242 нм та 284 нм. 

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

Випробовуваний розчин. До наважки порошку табле-
ток, еквівалентної 50 мг діазепаму, додають 10 мл ме-
танолу Р, струшують і відстоюють. Використовують 
надосадову рідину. 

Розчин порівняння. Готують розчин з концентрацією 
5.0 мг/мл ФСЗ ДФУ діазепаму або diazepam BPCRS 
у метанолі Р. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю G Р.

Рухома фаза: метанол Р – хлороформ Р (10:100).  

Нанесення: 2 мкл.  

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Виявлення: обприскують 10 % (об/об) розчином сірча-
ної кислоти Р в етанолі Р, нагрівають за температури 
105 оС протягом 10 хв і переглядають пластинку в 
УФ-світлі за довжині хвилі 365 нм.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину має виявлятися основна пляма на рівні основ-
ної плями на хроматограмі розчину порівняння, від-
повідна їй за розміром та кольором флуоресценції.

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3). 

Середовище розчинення: 0.1 М розчин хлористоводневої 
кислоти, 900 мл.

Обладнання: прилад 1, швидкість обертання –  
100 об/хв.

Час розчинення: 45 хв. 

Випробовуваний розчин. Використовують фільтрат. 

Компенсаційний розчин: Середовище розчинення.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють за довжини хвилі 286 нм відносно ком-
пенсаційного розчину.

Обчислення проводять, враховуючи що питомий 
показник поглинання діазепаму за довжини хвилі 
286 нм дорівнює 488.

Нормування: не менше 70 % (Q) від номінального 
вмісту C16H13ClN2О.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Cупровідні домішки. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27). 

Випробування проводять у захищеному від світла місці. 
Розчини використовують негайно після приготуван-
ня.

Випробовуваний розчин. До наважки порошку табле-
ток, еквівалентної 50 мг діазепаму, додають 5 мл ета-
нолу Р, струшують і фільтрують. 

Розчин порівняння. 1.0 мл випробовуваного розчину 
доводять етанолом Р до об’єму 50.0 мл. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – гексан Р (1:1). 

Нанесення: випробовуваний розчин – 20 мкл; розчин 
порівняння – 5 мкл.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.  

Нормування: 

— будь-яка домішка: на хроматограмі випро-
бовуваного розчину будь-яка пляма, крім основної 
плями, не має бути інтенсивнішою за пляму на хро-
матограмі розчину порівняння (0.5 %).
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій 
і видимій областях (2.2.25). 

Випробовуваний розчин. До точної наважки порош-
ку таблеток, еквівалентної 10 мг діазепаму, дода-
ють 5 мл води Р, перемішують і відстоюють протягом 
15 хв. Додають 70 мл розчину 5 г/л сірчаної кислоти Р 
в метанолі Р, струшують протягом 15 хв, доводять 
тим самим розчинником до об’єму 100.0 мл і філь-
трують. 10.0 мл фільтрату доводять тим самим роз-
чинником до об’єму 50.0 мл.

Компенсаційний розчин: розчин 5 г/л сірчаної кисло-
ти Р в метанолі Р.

Оптичну густину випробовуваного розчину вимі-
рюють за довжини хвилі 284 нм відносно компен-
саційного розчину.

Обчислюють вміст C16H13ClN2О в таблетці, у пере-
рахунку на середню масу таблетки, враховуючи що 
питомий показник поглинання діазепаму за довжи-
ни хвилі 284 нм дорівнює 450.

____________________________________________

Монографію розроблено на основі монографії Diazepam 
Tablets Британської Фармакопеї.


