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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ

Praeparationes ad irrigationem

PREPARATIONS FOR IRRIGATION

ВИЗНАЧЕННЯ

Препарати для зрошення (іригації) — стерильні 
водні препарати великого об’єму, призначені для 
зрошення порожнин тіла, ран і поверхонь, напри-
клад під час хірургічних операцій.

Препарати для зрошення являють собою або роз-
чини, приготовані розчиненням однієї або більше 
діючих речовин, електролітів або осмотично актив-
них речовин у воді, що витримує вимоги монографії 
«Вода для ін’єкцій», або препарати, що складаються 
лише з цієї води. В останньому випадку препарат 
може бути маркований як «вода для зрошення». За-
звичай розчини для зрошення коригують, щоб вони 
були ізотонічними по відношенню до крові. 

Препарати для зрошення, досліджені в підхожих 
умовах спостереження, мають бути прозорими та 
практично вільними від частинок.

Препарати для зрошення випускають в однодозо-
вих контейнерах. Контейнери та закупорювальні 
засоби мають відповідати вимогам до контейнерів 
для препаратів для парентерального застосування 
(3.2.1 і 3.2.2 ), однак отвір на контейнері для вве-
дення препарату має бути несумісним із пристроєм 
для внутрішньовенного введення і не має дозволяти 
застосування препарату для зрошення з таким при-
строєм.  

ВИРОБНИЦТВО

Препарати для зрошення виробляють із викорис-
танням матеріалів і методів, що забезпечують сте-
рильність, запобігають  забрудненню та росту мікро-
організмів; рекомендації з цього приводу наведено 
в загальній статті «Методи виробництва стерильних 
лікарських засобів» (5.1.1 ).

Під час розробки препаратів для зрошення необхід-
но продемонструвати, що номінальний вміст може 
бути витягнутий з контейнера.

ВИПРОБУВАННЯ 

Стерильність (2.6.1 ). Препарати для зрошення мають 
витримувати випробування на стерильність.

Бактеріальні ендотоксини  (2.6.14 ).  Менше 
0.5 МО/мл.

Пірогени (2.6.8 ). Препарати для зрошення, для яких 
неможливо провести валідоване випробування на 
бактеріальні ендотоксини, мають витримувати ви-
пробування на пірогени. Уводять на кілограм маси 
кроля 10 мл препарату, якщо не обґрунтовано та не 
дозволено інше.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають, що:
— препарат не має застосовуватися для ін’єкцій;
— препарат слід застосовувати лише один раз, а не-

витрачену частину слід відкидати. 


