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ПАРЕНТЕРАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

Parenteralia

PARENTERAL PREPARATIONS  

Вимоги цієї монографії необов’язкові для засобів, ви-
роблених із крові людини, імунологічних або радіо-
фармацевтичних препаратів. Певні вимоги можуть 
відноситися до препаратів для застосування у ветери-
нарній медицині, залежно від виду тварини, для якого 
призначений препарат.

ВИЗНАЧЕННЯ

Парентеральні препарати — стерильні препарати, 
призначені для введення шляхом ін’єкції, інфузії 
або імплантації в організм людини або тварини.

Для парентеральних препаратів може знадобитися 
використання допоміжних речовин, наприклад та
ких, які забезпечують ізотонічність препарату що
до крові, регулюють рН, підвищують розчинність 
діючих речовин, запобігають їх розкладанню, за
безпечують відповідні антимікробні властивості, 
але ці речовини не мають негативно впливати на 
передбачувану терапевтичну дію препарату або у 
використовуваних концентраціях не мають чини
ти токсичної дії або надмірного місцевого подраз
нення.

Контейнери для парентеральних препаратів вироб
ляють, наскількі це можливо, з матеріалів, які є до
статньо прозорими, щоб забезпечити візуальний 
контроль вмісту, за винятком імплантатів та в ін
ших обґрунтованих та дозволених випадках. 

Де прийнятно, контейнери для парентеральних пре
паратів мають відповідати вимогам загальних статей 
«Матеріали, використовувані для виробництва кон-
тейнерів» (3.1 та підрозділи) і «Контейнери» (3.2 та 
підрозділи).

Парентеральні препарати, призначені для трива
лого застосування або загального парентерального 
живлення мають витримувати відповідні межі для 
окремих компонентів або елементів, зважаючи на 
довгострокову токсичність.

Парентеральні препарати випускають у скляних 
контейнерах (3.2.1 ), або в інших, таких як пласт
масові контейнери (3.2.2, 3.2.2.1 та 3.2.9 ), або в 
заздалегідь наповнених шприцах. Герметичність 
контейнера забезпечується відповідними засобами.
Закупорювальні засоби мають забезпечувати належ
не ущільнення, запобігати доступу мікроорганізмів 
та інших забруднень і зазвичай дозволяють витягати 
частину або увесь вміст контейнера без видалення 
закупорювального засобу. Пластикові матеріали або 
еластомери (3.2.9 ), призначені для закупорюван
ня, мають бути достатньо міцними й еластичними, 

щоб забезпечити проходження голки з найменшою 
можливістю випадання частинок. Закупорювальні 
засоби для багатодозових контейнерів мають бути 
достатньо еластичними, щоб забезпечити гермети
зацію контейнера під час видалення голки. 

Парентеральні препарати можуть бути класифіко
вані за такими категоріями: 
— ін’єкції;
— інфузії;
— концентрати для ін’єкцій або інфузій;
— порошки для ін’єкцій або інфузій;
— гелі для ін’єкцій;
— імплантати.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки парентеральних препаратів, що 
містять антимікробні консерванти, уповноваже
ному органу мають бути надані дані, що підтвер
джують ефективність вибраних консервантів. Під
хожий метод визначення та критерії оцінювання 
ефективності консервантів наведено в загальній 
статті «Ефективність антимікробних консервантів» 
(5.1.3 ). 

Парентеральні препарати виробляють із вико
ристанням матеріалів і методів, які забезпечують 
стерильність і запобігають забрудненню та росту 
мікроорганізмів; рекомендації з цього приводу на
ведено в загальній статті «Методи виробництва сте-
рильних лікарських засобів» (5.1.1 ). 

Вода, використовувана у виробництві парентераль
них препаратів, має відповідати вимогам до води для 
ін’єкцій «in bulk», зазначеним у монографії «Вода 
для ін’єкцій».

ВИПРОБУВАННЯ

Механічні включення: невидимі частинки (2.9.19 ). Для 
препаратів для застосування людиною розчини для 
ін’єкцій або інфузій мають витримувати випробу
вання на механічні включення.

У разі препаратів для підшкірного або 
внутрішньом’язового введення допустимі більші 
межі вмісту невидимих механічних частинок. Радіо
фармацевтичні препарати випробуванню не підля
гають. Препарати, на етикетці яких зазначено, що 
вони мають бути використані з кінцевим фільтром, 
якщо було доведено, що одержаний після фільтра 
розчин витримує випробування на механічні вклю
чення — невидимі частинки, випробуванню не під
лягають. 

Препарати, що застосовуються у ветеринарній ме
дицині та являють собою розчини для інфузій або 
ін’єкцій, мають витримувати випробування на меха
нічні включення — невидимі частинки, якщо вони 
постачаються в контейнерах із номінальним вмістом 
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більше 100 мл і якщо вміст еквівалентний дозі біль
ше 1.4 мл на кілограм маси тіла. 

Стерильність (2.6.1 ). Парентеральні препарати мають 
витримувати випробування на стерильність.

ЗБЕРІГАННЯ 

У стерильних повітронепроникних контейнерах із 
контролем першого розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву і концентрацію кожного антимікробного 

консерванта;
— де прийнятно, що розчин застосовується разом із 

фільтрувальною насадкою; 
— де прийнятно, що препарат вільний від бактері

альних ендотоксинів або апірогенний.

Ін’єкції 

ВИЗНАЧЕННЯ

Ін’єкції — стерильні розчини, емульсії або суспензії. 
Їх виробляють шляхом розчинення, емульгування 
або суспендування діючої речовини (діючих речо
вин) і допоміжних речовин у воді, у підхожій невод
ній рідині, які можуть бути нестерильними, якщо це 
обґрунтовано, або в суміші цих носіїв.

Розчини для ін’єкцій, досліджені в підхожих умовах 
спостереження, мають бути прозорими та практич
но вільними від частинок. 

Емульсії для ін’єкцій не мають виявляти ознак роз
шарування. Суспензії можуть утворювати осад, що 
швидко диспергується під час збовтування, утворю
ючи суспензію, досить стабільну, щоб забезпечити 
необхідну дозу під час введення.

Багатодозові препарати. Багатодозові водні ін’єкції 
містять підхожий антимікробний консервант у не
обхідній концентрації, за винятком препаратів, які 
виявляють достатні антимікробні властивості. Як
що парентеральний препарат випускають у багато
дозовому контейнері, зазначають запобіжні заходи 
щодо його введення й особливо щодо зберігання 
між відбором доз.

Антимікробні консерванти. Водні препарати, які ви
робляють в асептичних умовах і які не можуть бути 
піддані термічній стерилізації, мають містити певні 
антимікробні консерванти у відповідних концен
траціях.

Антимікробні консерванти не застосовують, як
що:

— об’єм, що вводиться в одній дозі, перевищує 
15 мл, якщо не обґрунтовано інше;

— препарат призначений для введення шляхами, де 
з медичних причин антимікробний консервант 
не є прийнятним, наприклад інтрацистерналь
но, епідурально, інтратекально або будьяким 
шляхом, що забезпечує доступ до спинномозко
вої рідини, або інтра або ретроокулярно. 

Такі препарати випускають в однодозових контей
нерах.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва ін’єкцій, які містять диспер
говані частинки, вживають заходів, що забезпечу
ють підхожий та контрольований розмір частинок 
відповідно до призначеного застосування. 

Однодозові препарати. Об’єм ін’єкції в однодозовому 
контейнері має бути достатнім для відбирання та 
введення номінальної дози із застосуванням зви
чайного способу введення (2.9.17 ). 

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Однодозові суспензії 
для ін’єкцій мають витримувати вимоги випробу
вання на однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) 
або, якщо це обґрунтовано та дозволено, вимоги 
випробування на однорідність вмісту, яке зазначене 
нижче. Випробування на однорідність дозованих 
одиниць не поширюється на лікарську рослинну 
сировину та лікарські рослинні препарати, що пред
ставлені в цій дозованій формі.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не обґрунтовано та 
не дозволено інше, однодозові суспензії для ін’єкцій 
із вмістом діючої речовини менше 2 мг або менше 
2 % від загальної маси мають витримувати вимоги 
тесту А на однорідність вмісту однодозових препара
тів. Якщо препарат містить більше однієї діючої ре
човини, вимоги поширюються лише на ті речовини, 
вміст яких відповідає зазначеним вище умовам. 

Бактеріальні ендотоксини — пірогени. Проводять ви
пробування на бактеріальні ендотоксини (2.6.14 ) 
або, якщо це обґрунтовано та дозволено, випробу
вання на пірогени (2.6.8 ). Рекомендації з граничної 
концентрації бактеріальних ендотоксинів зазначені 
в загальній статті (5.1.10 ).

Препарати для застосування людиною. Препарат має 
витримувати випробування на бактеріальні ендо
токсини (2.6.14 ) або випробування на пірогени 
(2.6.8 ). 

Препарати для застосування у ветеринарній медицині. 
Якщо об’єм, що вводиться в одній дозі, становить 
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15 мл або більше і доза еквівалентна 0.2 мл або біль
ше на кілограм маси тіла, препарат має витримувати 
випробування на бактеріальні ендотоксини (2.6.14 ) 
або випробування на пірогени (2.6.8 ). 

Будьякі препарати. Якщо на етикетці зазначено, що 
препарат вільний від бактеріальних ендотоксинів 
або апірогенний, він має витримувати випробування 
на бактеріальні ендотоксини (2.6.14 ) або випробу
вання на пірогени (2.6.8 ) відповідно.

Інфузії

ВИЗНАЧЕННЯ

Інфузії — стерильні водні розчини або емульсії, де 
дисперсійним середовищем є вода. Вони зазвичай 
ізотонічні по відношенню до крові. Вони призна
чені переважно для застосування у великих об’ємах. 
Інфузії не містять ніяких антимікробних консер
вантів.

Розчини для інфузій, досліджені в підхожих умовах 
спостереження, мають бути прозорими і практично 
вільними від частинок. 

Емульсії для інфузій не мають виявляти ознак роз
шарування.

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва інфузій, які містять дисперго
вані частинки, вживають заходів, що забезпечують 
підхожий та контрольований розмір частинок від
повідно до призначеного застосування. 

Об’єм інфузії в контейнері має бути достатнім для 
відбору та введення номінальної дози із застосуван
ням звичайного способу введення (2.9.17 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Бактеріальні ендотоксини — пірогени. Інфузії мають 
витримувати випробування на бактеріальні ен
дотоксини (2.6.14 ) або, якщо це обґрунтовано та 
дозволено, випробування на пірогени (2.6.8 ). Для 
випробування на пірогени вводять 10 мл препарату 
на кілограм маси тіла кроля, якщо не обґрунтовано 
та не дозволено інше.

Концентрати для ін’єкцій або 
інфузій

ВИЗНАЧЕННЯ

Концентрати для ін’єкцій або інфузій — стерильні 
розчини, призначені для ін’єкцій або інфузій після 
розведення. Концентрати розводять підхожою ріди
ною до призначеного об’єму перед застосуванням. 
Після розведення одержаний розчин має відповідати 
вимогам, які висуваються до ін’єкцій або інфузій.

ВИПРОБУВАННЯ

Бактеріальні ендотоксини — пірогени. Концентрати для 
ін’єкцій або інфузій після розведення до відповід
ного об’єму мають витримувати випробування на 
бактеріальні ендотоксини (2.6.14 ) або випробуван
ня на пірогени (2.6.8 ), зазначені для ін’єкцій або 
інфузій.

Порошки для ін’єкцій або інфузій

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки для ін’єкцій або інфузій — тверді сте
рильні речовини, поміщені в контейнер, які під час 
струшування із призначеним об’ємом відповідної 
стерильної рідини швидко утворюють або прозо
рий, вільний від частинок розчин, або однорідну 
суспензію. Після розчинення або диспергування 
вони мають відповідати вимогам, що висуваються 
до ін’єкцій або інфузій відповідно.

Ліофілізовані засоби для парентерального засто
сування розглядають як порошки для ін’єкцій або 
інфузій.

ВИРОБНИЦТВО

Однорідність вмісту й однорідність маси для ліофілі
зованих засобів забезпечується виробничим контро
лем кількості розчину до ліофілізації.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Порошки для ін’єкцій 
або інфузій мають витримувати вимоги випробу
вання на однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) 
або, якщо це обґрунтовано та дозволено, вимоги 
випробування на однорідність вмісту і/або одно
рідність маси, які зазначені нижче. Випробування на 
однорідність дозованих одиниць не поширюється на 
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лікарську рослинну сировину та лікарські рослинні 
препарати, що представлені в цій дозованій формі.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не обґрунтовано 
та не дозволено інше, порошки для ін’єкцій або ін
фузій із вмістом діючої речовини менше 2 мг або 
менше 2 % від загальної маси або з масою дозованої 
одиниці, що відповідає 40 мг або менше, мають ви
тримувати вимоги тесту А на однорідність вмісту 
однодозових препаратів. Якщо препарат містить 
більше однієї діючої речовини, вимоги поширю
ються лише на ті речовини, вміст яких відповідає 
зазначеним вище умовам. 

Однорідність маси (2.9.5 ). Порошки для ін’єкцій або 
інфузій мають витримувати вимоги випробування 
на однорідність маси однодозових препаратів. Ви
пробування на однорідність маси не вимагається, 
якщо випробування на однорідність вмісту перед
бачене для всіх діючих речовин.

Бактеріальні ендотоксини — пірогени. Порошки для 
ін’єкцій або інфузій після розчинення або диспер
гування у відповідному розчиннику мають витри
мувати випробування на бактеріальні ендотоксини 
(2.6.14 ) або випробування на пірогени (2.6.8 ), за
значені для ін’єкцій або інфузій. 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають: «Для приготування ін’єкцій 
або інфузій».

Гелі для ін’єкцій

ВИЗНАЧЕННЯ

Гелі для ін’єкцій — стерильні гелі з в’язкістю, яка 
забезпечує модифіковане вивільнення діючої речо
вини (діючих речовин) у місці ін’єкції.

Імплантати

ВИЗНАЧЕННЯ

Імплантати — стерильні тверді препарати, які мають 
підхожі для парентеральної імплантації розміри й 
форму і вивільняють діючі речовини протягом три
валого періоду часу. Вони упаковані в індивідуальні 
стерильні контейнери.

ВИПРОБУВАННЯ 

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

___________________________________________N

ВИПРОБУВАННЯ

Стійкість суспензії та інші показники. Парентеральні 
препарати, що є суспензіями, після струшування 
до одержання однорідної суспензії мають зберігати 
однорідність протягом не менше 5 хв, якщо не об
ґрунтовано та не дозволено інше.

Суспензія має вільно проходити в шприц крізь гол
ку № 0840, якщо не обґрунтовано та не дозволено 
інше.

Розмір частинок у суспензії контролюють за методи
кою, зазначеною в затвердженій специфікації.


