
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

ФЛУКОНАЗОЛУ РОЗЧИН ДЛЯ 
ІНФУЗІЙ 

Fluconazoli solutio pro infusionibus 

FLUCONAZOLE INFUSION 

Флуконазолу розчин для інфузій є стерильним роз-
чином, що містить флуконазол.  

Препарат має відповідати вимогам загальної статті 
«Парентеральні препарати» та наведеним нижче ви-
могам.

Вміст флуконазолу (C13H12F2N6O). Не менше 95.0 % і не 
більше 105.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ*

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

Випробовуваний розчин. Розчин для інфузій розво-
дять, якщо необхідно, метанолом Р до одержання 
розчину з концентрацією 2 мг/мл флуконазолу. 

Розчин порівняння (a). Готують розчин із кон-
центрацією 2 мг/мл ФСЗ ДФУ флуконазолу або 
fluconazole BPCRS у метанолі Р. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин із кон-
центрацією 2 мг/мл ФСЗ ДФУ флуконазолу або 
fluconazole BPCRS і 1 мг/мл ФСЗ ДФУ кетоконазолу 
або ketoconazole BPCRS у метанолі Р. 

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

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ме-
танол Р – метиленхлорид Р (1:20:80).

Нанесення: 20 мкл. 

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см. 

Висушування: у потоці повітря. 

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

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b): 
— на хроматограмі мають виявлятися дві чітко роз-

ділені плями.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину має виявлятися основна пляма на рівні основ-
ної плями на хроматограмі розчину порівняння (а), 
відповідна їй за розміром. 

В. 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 (а). 

ВИПРОБУВАННЯ

pH (2.2.3)*. Від 4.0 до 8.0. 

Супровідні домішки*. Рідинна хроматографія 
(2.2.29). 

Випробовуваний розчин. Розчин для інфузій розво-
дять, якщо необхідно, рухомою фазою до одержання 
розчину з концентрацією 2 мг/мл флуконазолу. 

Розчин порівняння (a). 1.0 мл випробовуваного роз-
чину доводять рухомою фазою до об’єму 100.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять рухомою фазою 
до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). Готують розчин із концентра-
цією 1 мг/мл fluconazole impurity standard BPCRS у 
рухомій фазі. 

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

децилсилільний Р (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза: ацетонітрил Р – розчин 0.63 г/л амонію 
форміату Р (14:86).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 261 нм. 

Інжекція: 20 мкл. 

Час хроматографування: у 3.5 рази більший за час 
утримування флуконазолу.

Відносне утримування до флуконазолу (час утриму-
вання — близько 11 хв): домішки B — близько 0.4; 
домішки A — близько 0.5; домішки C — близько 
0.8. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками до-

мішки C і флуконазолу. 

Нормування: 
— домішка А: на хроматограмі випробовуваного роз-

чину площа піка домішки А не має перевищувати 
4 площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (a) (0.4 %); 

— домішка B: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину площа піка домішки B не має перевищувати 
3 площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (a) (0.3 %); 

— будь-яка інша домішка: на хроматограмі випро-
бовуваного розчину площа піка будь-якої іншої 
домішки не має перевищувати 2 площі основно-
го піка на хроматограмі розчину порівняння (a) 
(0.2 %); 
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— сума домішок: на хроматограмі випробовуваного 
розчину сума площ піків усіх домішок не має пере-
вищувати 10 площ основного піка на хроматограмі 
розчину порівняння (a) (1.0 %); 

— не враховують: піки, площа яких не перевищує 
площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (a) (0.1 %). 

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.416 МО/мг 
флуконазолу.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ* 

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

Випробовуваний розчин. Об’єм розчину для інфузій 
розводять, якщо необхідно, рухомою фазою до одер-
жання розчину з концентрацією 0.5 мг/мл флуко-
назолу. 

Розчин порівняння (a). Готують розчин із кон-
центрацією 0.5 мг/мл ФСЗ ДФУ флуконазолу або 
fluconazole BPCRS у рухомій фазі. 

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 3.0 між піками до-

мішки C і флуконазолу. 

Обчислюють вміст C23H27FN4O2 в препараті, врахову-
ючи заявлений вміст C13H12F2N6O у ФСЗ ДФУ флуко-
назолу або fluconazole BPCRS. 

ДОМІШКИ 

Домішки, що нормуються цією монографією, вклю-
чають домішки A, B, C, які описані в монографії 
Fluconazole Європейської Фармакопеї. 

____________________________________________

* Використано матеріали монографії Fluconazole 
Infusion Британської Фармакопеї.


