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ВУШНІ препарати

Auricularia

EAR PREPARATIONS

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні препарати — рідкі, м'які або тверді препарати, 
призначені для закапування, розпилення, вдування 
або аплікації у слуховий отвір або для промивання 
вуха.

Вушні препарати зазвичай містять одну або біль-
ше діючих речовин у підхожому середовищі. Вони 
можуть містити допоміжні речовини, наприклад, 
для регулювання тонічності або в'язкості, створення 
або стабілізації рН, збільшення розчинності діючих 
речовин, забезпечення стабільності або надання від-
повідних антимікробних властивостей. Допоміжні 
речовини не мають негативно впливати на передба-
чувану терапевтичну дію препарату або у використо-
вуваних концентраціях не мають чинити токсичної 
дії або надмірного місцевого подразнення.

Препарати, які застосовуються в разі ушкодження 
вуха, особливо в разі ушкодження барабанної пере-
тинки або перед хірургічними операціями, мають 
бути стерильними без вмісту антимікробних кон-
сервантів і мають постачатися в однодозових кон-
тейнерах.

Вушні препарати випускають у багатодозових або 
однодозових контейнерах, оснащених, якщо необ-
хідно, пристроєм, який надає можливість застосо-
вувати препарат, уникаючи забруднення.

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, водні 
вушні препарати, які випускають у багатодозових 
контейнерах, містять підхожий антимікробний кон-
сервант у необхідній концентрації, за винятком пре-
паратів, що самі виявляють достатню антимікробну 
властивість.

Де прийнятно, контейнери для вушних препаратів 
мають відповідати вимогам загальних статей «Мате
ріали, використовувані для виробництва контейнерів» 
(3.1 та підрозділи) і «Контейнери» (3.2 та підрозді-
ли).

Вушні препарати можуть бути класифіковані як:
— вушні краплі та спреї;
— вушні м'які препарати;
— вушні порошки;
— вушні промивки;
— вушні тампони.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки вушних препаратів, до складу яких 
входять антимікробні консерванти, уповноважено-
му органу мають бути надані дані, що підтверджують 
необхідність застосування та ефективність вибра-
них консервантів. Підхожий метод випробування 
і критерії оцінювання ефективності консервантів 
наведено в загальній статті «Ефективність анти
мікробних консервантів» (5.1.3 ). 

Під час розробки вушних промивок в однодозових 
контейнерах необхідно підтвердити, що номіналь-
ний вміст може бути витягнутий із контейнера.

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції вушних препаратів вживають відповідних 
заходів, що забезпечують необхідну мікробіологічну 
чистоту;  відповідні рекомендації наведено в загаль-
ній статті «Мікробіологічна чистота нестерильних 
фармацевтичних препаратів та субстанцій для фар
мацевтичного застосування» (5.1.4 ).

Стерильні вушні препарати виготовляють із вико-
ристанням матеріалів і методів, які забезпечують 
стерильність, запобігають забрудненню препаратів 
і росту мікроорганізмів;  відповідні рекомендації 
наведено в загальній статті  «Методи виробниц тва 
стерильних лікарських засобів» (5.1.1 ).

Під час виробництва вушних препаратів, які містять 
дисперговані частинки, вживають заходів, що забез-
печують належний та контрольований розмір части-
нок відповідно до передбачуваного застосування.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Однодозові вушні 
препарати мають витримувати вимоги випробу-
вання на однорідність дозованих одиниць (2.9.40 ) 
або, якщо це обґрунтовано та доз волено, вимоги 
випробування на однорідність вмісту і/або одно-
рідність маси, які зазначені нижче. Випробування на 
однорідність  дозованих одиниць не поширюється 
на лікарську рослинну сировину та лікарські рос-
линні препарати в цій дозованій формі.

Однорідність вмісту (2.9.6 ). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та не дозволено інше, однодозові 
вушні препарати із вмістом діючої речовини менше 
2 мг або менше 2 % від загальної маси мають витри-
мувати вимоги тесту В на однорідність вмісту одно-
дозових 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 вушні препа-
рати мають витримувати вимоги випробування на 
однорідність маси однодозових препаратів. Випро-
бування на однорідність маси не вимагається, якщо 
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випробування на однорідність вмісту передбачене 
для всіх діючих речовин. 

Стерильність (2.6.1 ). Якщо на етикетці зазначено, що 
вушний препарат стерильний, він має витримувати 
випробування на стерильність.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат стерильний, зберігають у стериль-
них повітронепроникних контейнерах із контро лем 
першого розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву кожного доданого антимікробного консер-

ванта;
— стерильно, де прийнятно;
— для багатодозових контейнерів — термін збері-

гання після розкриття. Цей термін не має переви-
щувати чотирьох тижнів, якщо не обґрунтовано 
та не дозволено інше.

Вушні краплі та спреї

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні краплі та спреї — розчини, емульсії або сус-
пензії, які містять одну або більше діючих речовин 
у підхожих рідинах (наприклад, вода, гліколі або 
жирні масла), придатних для введення в слуховий 
отвір без небезпечного тиску на барабанну перетин-
ку. Вони також можуть вводитися в слуховий отвір 
за допомогою тампона, просоченого препаратом.

Емульсії можуть розшаровуватися, однак після  
збовтування легко відновлюються. Суспензії мо-
жуть утворювати осад, який швидко ресуспенду-
ється після збовтування, утворюючи суспензію, що 
лишається досить ста більною для забезпечення до-
ставки належної дози.

Вушні краплі зазвичай випускають у багатодозо-
вих контейнерах зі скла або підхожого пластикового 
матеріалу, оснащених вбудованою крапельницею 
або гвинтовою кришкою з відповідного матеріалу 
у комплекті з крапельницею і гумовою або плас-
тиковою пробкою. Комплект такої кришки може 
постачатися окремо. Спреї зазвичай випускають у 
багатодозових контейнерах, оснащених підхожим 
аплікатором. Якщо вушні спреї випускають у кон-
тейнерах під тиском, вони мають відповідати ви-
могам монографії «Фармацевтичні препарати під 
тиском».

Вушні м'які препарати

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні м'які препарати призначені для нанесення в 
зовнішній слуховий отвір. Якщо необхідно, заклада-
ють або вводять за допомогою тампона, просоченого 
препаратом.

Вушні м'які препарати мають відповідати вимогам 
монографії «М'які препарати для нашкірного засто
сування». 

Їх випускають у контейнерах, оснащених підхожим 
аплікатором.

Вушні порошки

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні порошки призначені для нанесення або вду-
вання в зовнішній слуховий отвір. Вушні порошки 
мають відповідати вимогам монографії «Порошки 
для нашкірного застосування».

Їх випускають у контейнерах, оснащених підхожим 
аплікатором для нанесення або вдування.

Вушні промивки

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні промивки — препарати, призначені для очи-
щення зовнішнього слухового отвору. Вони зазви-
чай являють собою водні розчини зі значенням рН, 
що знаходиться у фізіологічних межах.

Вушні промивки, що застосовуються в разі ушко-
дження вуха або перед хірургічними операціями, 
мають бути стерильними.

Вушні тампони

ВИЗНАЧЕННЯ

Вушні тампони призначені для введення в зовніш-
ній слуховий отвір. Вони мають відповідати вимогам 
монографії «Тампони лікувальні».


