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РИСПЕРИДОНУ ТАБЛЕТКИ

Risperidoni tabulettae 

RISPERIDONE TABLETS 

Рисперидону таблетки містять рисперидон. 

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

Вміст рисперидону (C23H27FN4O2) в таблетці. Не менше 
95.0 % і не більше 105.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ*

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 2 мг рисперидону, додають ме-
танол Р, струшують, витримують в ультразвуковій 
бані, доводять до об’єму 20 мл і фільтрують. 

Розчин порівняння. Готують розчин із концен
трацією 0.1 мг/мл ФСЗ ДФУ рисперидону або 
risperidone BPCRS у метанолі Р. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин із кон
центрацією по 0.1 мг/мл ФСЗ ДФУ рисперидону 
або risperidone BPCRS і ФСЗ ДФУ тразодону або 
trasodone BPCRS у метанолі Р.  

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

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна – вода Р – 
етил ацетат Р (3:5:12). 

Нанесення: 20 мкл. 

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см. 

Висушування: у потоці повітря. 

Виявлення: в УФсвітлі 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, від
повідна їй за кольором. 

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 хроматогра
мі розчину порівняння. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3)*.

Середовище розчинення: 0.1 М розчин хлористоводневої 
кислоти, 500 мл.

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

Час розчинення: 45 хв. 

Визначення проводять методом рідинної хромато
графії (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. Готують розведенням алікво
ти фільтрату середовищем розчинення до одержання 
розчину з очікуваною концентрацією 0.0005 мг/мл 
рисперидону. 

Розчин порівняння (а). Готують розчин з концен
трацією 0.0005 мг/мл ФСЗ ДФУ рисперидону або 
risperidone BPCRS у середовищі розчинення. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин з концентра
цією 0.05 мг/мл risperidone impurity standard BPCRS 
у середовищі розчинення. 

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

октадецилсилільний, деактивований відносно 
основ Р (5 мкм). 

Рухома фаза: суміш трифтороцтова кислота Р – аце-
тонітрил Р – вода Р (0.1:20:80), рН якої доведено 
до 3.0 аміаку розчином концентрованим Р.

Швидкість рухомої фази: 2.5 мл/хв. 

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 237 нм.

Інжекція: 50 мкл. 

Відносне утримування до рисперидону (час утри
мування — близько 10 хв): домішки 2 — близько 
0.65; домішки В — близько 0.7; домішки 1 — близь
ко 1.6.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b): 
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками до

мішки 2 і домішки B.

Нормування: не менше 75 % (Q) від номінального 
вмісту C23H27FN4O2.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Супровідні домішки*. Рідинна хроматографія 
(2.2.29). 

Розчини готують безпосередньо перед використан-
ням.

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 5 мг рисперидону, додають 
10 мл води Р і витримують в ультразвуковій бані про
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тягом 30 хв. Додають 40 мл метанолу Р, витримують 
в ультразвуковій бані протягом 15 хв, охолоджують 
і фільтрують крізь підхожий фільтр із діаметром 
пор 0.45 мкм.

Розчин порівняння (a). 1.0 мл випробовуваного розчи
ну доводять 0.1 М розчином хлористоводневої кислоти 
до об’єму 200.0 мл. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин із концентра
цією 0.1 мг/мл risperidone impurity standard BPCRS у 
0.1 М розчині хлористоводневої кислоти. 

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

октадецилсилільний, деактивований відносно 
основ Р (5 мкм). 

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: суміш трифтороцтова кислота Р – 

ацетонітрил Р – вода Р (0.1:20:80), рН якої дове
дено до 3.0 аміаку розчином концентрованим Р;

— рухома фаза В: суміш трифтороцтова кислота Р – 
метанол Р – вода Р (0.1:39:61), рН якої доведено 
до 3.0 аміаку розчином концентрованим Р; 

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–8 100 0
8–16 100 → 0 0 → 100

16–20 0 100
20–21 0 → 100 100 → 0
21–30 100 0

Швидкість рухомої фази: 2.5 мл/хв. 

Після кожного хроматографування урівноважують 
колонку, пропускаючи метанол Р протягом 30 хв. 

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 275 нм.

Інжекція: 50 мкл. 

Відносне утримування до рисперидону (час утриму
вання рисперидону — близько 11 хв): домішки В — 
близько 0.6; домішки 2 — близько 0.7; домішки 1 — 
близько 1.8.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b): 
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками до

мішки B і домішки 2.

Нормування: 
— домішка 1: на хроматограмі випробовуваного роз

чину площа піка домішки 1 не має перевищувати 
площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (a) (0.5 %); 

— домішка 2: на хроматограмі випробовуваного роз
чину площа піка домішки 2 не має перевищувати 
площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (a) (0.5 %); 

— будь-яка інша домішка: на хроматограмі випро
бовуваного розчину площа піка будьякої іншої 
домішки не має перевищувати 0.4 площі основно

го піка на хроматограмі розчину порівняння (a) 
(0.2 %); 

— сума домішок: на хроматограмі випробовуваного 
розчину сума площ піків усіх домішок не має пе
ревищувати 2.4 площі основного піка на хрома
тограмі розчину порівняння (a) (1.2 %); 

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ*

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

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 10 мг рисперидону, додають 
50 мл 0.1 М розчину хлористоводневої кислоти, ви
тримують в ультразвуковій бані протягом 30 хв, до
водять 0.1 М розчином хлористоводневої кислоти до 
об'єму 100.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину доводять 
0.1 М розчином хлористоводневої кислоти до об’єму 
10.0 мл. 

Розчин порівняння (а). Готують розчин із концен
трацією 0.01 мг/мл ФСЗ ДФУ рисперидону або 
risperidone BPCRS у 0.1 М розчині хлористоводневої 
кислоти. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин із концентра
цією 0.05 мг/мл risperidone impurity standard BPCRS 
у 0.1 М розчині хлористоводневої кислоти. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (с): 
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками до

мішки B і домішки 2.

Обчислюють вміст C23H27FN4O2 в таблетці, у пере
рахунку на середню масу таблетки, враховуючи за
явлений вміст C23H27FN4O2 у ФСЗ ДФУ рисперидону 
або у risperidone BPCRS. 

ДОМІШКИ

Домішки, що нормуються цією монографі
єю, включають домішку В, описану в моногра
фії Rispersdon Європейської Фармакопеї, та такі: 

1. cis4(6фторо1,2бензоксазол3іл)1[2(2
метил4оксо6,7,8,9тетрагідро4Hпіридо[1,2а]
піримідин3іл)етил]піперидин Nоксид гідрат;
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2. 3(4фторо2гідроксифеніл)1[2(2метил4
оксо6,7,8,9тетрагідро4Hпіридо[1,2а]піримідин
3іл)етил]1,2діазабіцикло[2,2,2]окт2ен1іум 
йодид.

____________________________________________

* Використано матеріали монографії Risperidone 
Tablets Британської Фармакопеї.


