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Granulata

GRANULES 

Вимоги до гранул, що використовуються для приготу-
вання оральних розчинів або суспензій, наведені в моно-
графії «Рідкі препарати для орального застосування». 
Якщо це обґрунтовано та дозволено, вимоги цієї моно-
графії не поширюються на гранули для застосування у 
ветеринарній медицині.

ВИЗНАЧЕННЯ

Гранули — препарати, що складаються з твердих 
сухих агрегатів частинок порошку, достатньо міц-
них, щоб витримувати маніпуляції в обігу. Гранули 
призначені для орального застосування. Деякі ков-
тають як є, деякі розжовують, а деякі розчиняють 
або диспергують у воді або в іншій підхожій рідині 
перед застосуванням. 

Цей термін також може бути використаний з мір-
кувань безпеки пацієнта та для правильного застосу-
вання лікарського засобу, коли в саше представлені 
дуже маленькі таблетки (а не гранули) і коли весь 
вміст саше призначений для орального застосування 
у вигляді однієї дози.

Гранули містять одну або більше діючих речовин із 
допоміжними речовинами або без них. Якщо необ-
хідно, використовують барвники, дозволені уповно-
важеним органом, й ароматизатори. 

Гранули являють собою однодозові або багатодозові 
препарати. Кожну дозу багатодозового препарату 
застосовують за допомогою пристрою, придатного 
для відмірювання призначеної кількості. У разі од-
нодозових гранул кожну дозу поміщають в індивіду-
альний контейнер, наприклад саше або флакон. 

Де прийнятно, контейнери для гранул мають від-
повідати вимогам загальних статей «Матеріали, ви-
користовувані для виробництва контейнерів» (3.1 та 
підрозділи) та «Контейнери» (3.2 та підрозділи). 

Гранули можуть бути класифіковані за такими ка-
тегоріями:
— гранули шипучі;
— гранули, вкриті оболонкою;
— гранули з модифікованим вивільненням;
— гранули кишковорозчинні.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції гранул вживають відповідних заходів, що 
забезпечують необхідну мікробіологічну чистоту; 

рекомендації з цього приводу наведено в загальній 
статті «Мікробіологічна чистота нестерильних фар-
мацевтичних препаратів і субстанцій для фармацев-
тичного застосування» (5.1.4 ). 

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Однодозові гранули 
мають витримувати вимоги випробування на одно-
рідність дозованих одиниць (2.9.40 ) або, якщо це 
обґрунтовано та дозволено, вимоги випробування 
на однорідність вмісту і/або однорідність маси, які 
зазначені нижче. Випробування на однорідність до-
зованих одиниць не поширюється на лікарську рос-
линну сировину та лікарські рослинні препарати в 
цій дозованій формі.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та не дозволено інше, однодозові 
гранули із вмістом діючої речовини менше 2 мг або 
менше 2 % від загальної маси мають витримувати 
вимоги тесту В на однорідність вмісту однодозових 
препаратів. Якщо препарат містить більше однієї 
діючої речовини, вимоги поширюються лише на ті 
речовини, вміст яких відповідає зазначеним вище 
умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Однодозові гранули, за 
винятком гранул, вкритих оболонкою, мають ви-
тримувати вимоги випробування на однорідність 
маси однодозових препаратів. Випробування на 
однорідність маси не вимагається, якщо випробу-
вання на однорідність вмісту передбачене для всіх 
діючих речовин. 

Однорідність маси доз, що витягаються з багатодозових 
контейнерів (2.9.27 ). Гранули в багатодозових кон-
тейнерах мають витримувати випробування на од-
норідність маси доз, що витягаються з багатодозових 
контейнерів.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат містить леткі інгредієнти або вміст 
підлягає захисту, зберігають у повітронепроникному 
контейнері.

Гранули шипучі

ВИЗНАЧЕННЯ

Гранули шипучі — гранули без оболонки, що пере-
важно містять кислоти та карбонати або гідрокар-
бонати, які швидко реагують у присутності води з 
виділенням вуглецю діоксиду. Гранули призначені 
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для розчинення або диспергування у воді перед за-
стосуванням. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання. Одну дозу гранул шипучих поміщають у 
склянку з 200 мл води Р за температури від 15 °С до 
25 °С; виділяються численні бульбашки газу. Гра-
нули вважають такими, що розпалися, якщо після 
припинення виділення газу вони або розчинилися, 
або диспергувалися у воді. Повторюють процедуру 
на п’яти інших дозах. Гранули витримують випро-
бування, якщо кожна з шести доз розпадається про-
тягом 5 хв.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникних контейнерах.

Гранули, вкриті оболонкою

ВИЗНАЧЕННЯ

Гранули, вкриті оболонкою, — зазвичай багатодо-
зові препарати, які складаються з гранул, вкритих 
одним або кількома шарами сумішей різних допо-
міжних речовин.

ВИРОБНИЦТВО

Речовини, які використовуються для одержання 
оболонки, зазвичай застосовують як розчин або 
суспензію в умовах, в яких відбувається випарову-
вання середовища.

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Відповідне вивільнення діючої речови-
ни (діючих речовин) може бути продемонстроване 
за допомогою підхожого випробування, наприклад  
одним із випробувань, описаних у загальній стат-
ті «Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм» 
(2.9.3 ). 

Гранули з модифікованим 
вивільненням

ВИЗНАЧЕННЯ

Гранули з модифікованим вивільненням — грану-
ли, вкриті оболонкою або без оболонки, які містять 

певні допоміжні речовини або вироблені певними 
способами, які окремо або разом призначені для 
регулювання швидкості або часу вивільнення ді-
ючої речовини (діючих речовин). 

До гранул із модифікованим вивільненням нале-
жать гранули з пролонгованим і відстроченим ви-
вільненням.

ВИРОБНИЦТВО

Відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин) має бути продемонстроване за допомогою 
підхожого випробування.  

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Відповідне вивільнення діючої речови-
ни (діючих речовин) має бути продемонстроване 
за допомогою підхожого випробування, наприклад 
випробування, описаного в загальній статті «Тест 
«Розчинення» для твердих дозованих форм» (2.9.3 ). 

Гранули кишковорозчинні

ВИЗНАЧЕННЯ

Гранули кишковорозчинні (гранули гастрорезис-
тентні) — гранули з відстроченим вивільненням, 
які стійкі до шлункового соку і здатні вивільняти 
діючу речовину (діючі речовини) у кишковому со-
ку. Ці властивості досягаються покриттям гранул 
стійким до шлункового соку матеріалом або іншими 
підхожими способами.

ВИРОБНИЦТВО

Відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин) має бути продемонстроване за допомогою 
підхожого випробування.  

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення. Відповідне вивільнення діючої речови-
ни (діючих речовин) має бути продемонстроване 
за допомогою підхожого випробування, наприклад 
випробування, описаного в загальній статті «Тест 
«Розчинення» для твердих дозованих форм» (2.9.3 ). 


