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М’ЯКІ препарати ДЛЯ 
НаШКІрНОГО ЗаСтОСУВаННЯ

Praeparationes molles ad usum 
dermicum

SEMI-SOLID PREPARATIONS FOR CUTANEOUS 
APPLICATION

Вимоги цієї монографії поширюються на всі м'які пре-
парати для нашкірного застосування. Де прийнятно, 
для м'яких препаратів, призначених для застосування 
на певних поверхнях тіла або слизових оболонках, на-
водять додаткові вимоги, зазначені в інших моногра-
фіях, наприклад «Вушні препарати», «Очні препара-
ти», «Назальні препарати», «Ректальні препарати» 
і «Вагінальні препарати».

ВИЗНАЧЕННЯ

М’які препарати для нашкірного застосування при-
значені для одержання місцевої або трансдермаль-
ної доставки діючих речовин або для зм'якшувальної 
або захисної дії. За зовнішнім виглядом вони мають 
бути однорідними.

М’які препарати для нашкірного застосування скла-
даються з простої або складної основи, в якій за-
звичай розчинені або дисперговані одна або більше 
діючих речовин. Залежно від складу основа може 
впливати на активність препарату.

Основа може складатися з природних або синтетич-
них речовин і може бути однофазовою або багатофа-
зовою. Відповідно до характеру основи препарат мо-
же виявляти гідрофільні або гідрофобні властивості; 
він може містити підхожі допоміжні речовини, такі 
як антимікробні консерванти, антиоксиданти, ста-
білізатори, емульгатори, загусники і пенетратори.

М’які препарати, призначені для застосування на 
сильно ушкодженій шкірі, мають бути стерильни-
ми.

Де прийнятно, контейнери для м'яких препаратів 
для нашкірного застосування мають відповідати ви-
могам загальних статей «Матеріали,  використовува-
ні для виробництва контейнерів» (3.1 та підрозділи) 
і «Контейнери» (3.2 та підрозділи).

М’які препарати для нашкірного застосування мо-
жуть бути класифіковані як:
— мазі;
— креми;
— гелі;
— пасти;
— припарки;
— пластирі лікувальні;

— пластирі нашкірні.

Залежно від їх структури мазі, креми і гелі зазвичай 
виявляють в’язко-пружні властивості, а за високих 
швидкостей зсуву мають неньютонівський тип течії, 
наприклад пластичний або псевдопластичний, та 
виявляють тиксотропні властивості. Пасти частo 
виявляють дилатантність.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки м’яких препаратів для нашкірного 
застосування, що містять антимікробні консерванти, 
уповноваженому органу мають бути надані дані, що 
підтверджують необхідність застосування та ефек-
тивність вибраних консервантів. Підхожий метод 
випробування і критерії оцінювання ефективності 
консервантів наведено в загальній статті «Ефектив-
ність антимікробних консервантів» (5.1.3). 

При час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції м’яких препаратів для нашкірного застосу-
вання вживають відповідних заходів, що забезпечу-
ють необхідну мікробіологічну чистоту; відповідні 
рекомендації наведено в загальній статті «Мікро-
біологічна чистота нестерильних фармацевтичних 
препаратів та субстанцій для фармацевтичного за-
стосування» (5.1.4). 

Стерильні м’які препарати для нашкірного засто-
сування виготовляють з використанням матеріалів 
і методів, що забезпечують стерильність, запобіга-
ють забрудненню і росту мікроорганізмів; відповідні 
рекомендації наведено в загальній статті «Методи 
виробництва стерильних лікарських засобів» (5.1.1).

Під час розробки м’яких препаратів для нашкірного 
застосування в однодозових контейнерах необхідно 
підтвердити, що номінальний вміст може бути ви-
тягнутий з контейнера.

Під час виробництва м’яких препаратів для нашкір-
ного застосування вживають заходів, що забезпечу-
ють відповідність встановленим реологічним влас-
тивостям. Де прийнятно, можуть бути використані 
такі необов’язкові випробування: вимірювання кон-
систенції методом пенетрометрії (2.9.9), визначення 
в'язкості (відносна в’язкість) (2.2.10) і підхоже ви-
пробування, яке підтверджує відповідне вивільнен-
ня діючої речовини (діючих речовин).

Під час виробництва м’яких препаратів для нашкір-
ного застосування, які містять одну або більше не-
розчинних в основі діючих речовин (наприклад, 
емульсії або суспензії), вживають заходів, що за-
безпечують однорідність препарату.

Під час виробництва м’яких препаратів для нашкір-
ного застосування, які містять дисперговані частин-
ки, вживають заходів, що забезпечують належний 
та контрольований розмір частинок відповідно до 
передбачуваного застосування. 
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ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. М’які препарати 
для нашкірного застосування, що випускаються 
в однодозових контейнерах, які містять одну дозу 
препарату, або в контейнерах із дозувальним при-
строєм і призначені для трансдермальной доставки 
діючої речовини (діючих речовин), мають витри-
мувати випробування на однорідність дозованих 
одиниць (2.9.40 ). М’які препарати, в яких діюча 
речовина (діючі речовини) розчинена, мають ви-
тримувати випробування розрахунково-ваговим 
методом, а м’які препарати,  в яких діюча речовина 
(діючі речовини) суспендована, — методом прямо-
го визначення однорідності вмісту. Випробуван-
ня проводять, як зазначено для рідких дозованих 
форм. Випробування на однорідність дозованих 
одиниць не поширюється на лікарську рослинну 
сировину та  лікарські рослинні препарати в цій до-
зованій формі. 

М’які препарати, що випускаються в контейнерах 
із дозувальним пристроєм і в яких діюча речовина 
(діючі речовини) розчинена, мають витримувати 
таке випробування. 

Випускають одну дозу і відкидають.Не менш як 
через 5 с збовтують контейнер протягом 5 с, якщо 
необхідно, випускають знову одну дозу і відкидають. 
Повторюють зазначену операцію ще тричі. Після 
цього контейнер зважують, випускають одну дозу 
і знову зважують контейнер. Розраховують масу 
індивідуальної дози як різницю двох мас. Повто-
рюють процедуру, зазначену вище, ще для дев’яти 
контейнерів. Визначають однорідність вмісту діючої 
речовини розрахунково-ваговим методом (2.9.40 ). 

М’які препарати, що випускаються в контейнерах 
із дозувальним пристроєм і в яких діюча речовина 
(діючі речовини) суспендована, мають витримувати 
таке випробування. Використовують прилад, що до-
зволяє кількісно утримувати дозу, що вивільняється 
з контейнера. 

Збовтують контейнер протягом 5 с, випускають од-
ну дозу і відкидають. Не менш як через 5 с знову 
збовтують контейнер протягом 5 с, випускають зно-
ву одну дозу і відкидають. Повторюють зазначену 
операцію ще тричі. Через 2 с випускають одну дозу 
препарату в збирач для проб. Кількісно збирають 
вміст збирача шляхом послідовних його промивань 
та визначають вміст діючої речовини в об'єднаному 
розчині. Повторюють процедуру, зазначену вище, 
ще для дев'яти контейнерів. Визначають однорід-
ність вмісту діючої речовини методом прямого ви-
значення (2.9.40 ). 

 Стерильність (2.6.1 ). Якщо на етикетці зазначено, 
що препарат стерильний, він має витримувати ви-
пробування на стерильність.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат містить воду або інші леткі компо-
ненти, зберігають у повітронепроникних контейне-
рах. Стерильні препарати зберігають у стерильних 
повітронепроникних контейнерах із контролем 
першого розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву усіх допоміжних речовин;
— стерильно, де прийнятно.

Мазі

ВИЗНАЧЕННЯ

Мазі складаються з однофазової основи, в якій мо-
жуть бути дисперговані тверді або рідкі речовини.

ГІДРОФОБНІ МАЗІ

До складу гідрофобних мазей може бути включена 
тільки незначна кількість води. Типовими основа-
ми, що застосовуються для їх складу, є вазелін, ва-
зелінове або легке вазелінове масло, рослинні олії, 
тваринні жири, синтетичні гліцериди, воски і рідкі 
поліалкілсилоксани.

ВОДОЕМУЛЬСІЙНІ МАЗІ

Водоемульсійні мазі можуть містити значну кіль-
кість води, тим самим утворюючи після гомогеніза-
ції  емульсії «вода в маслі» або «масло у воді» залежно 
від типу емульгатора: емульгатори типу «вода в мас-
лі», такі як спирти шерстного воску, ефіри сорбіто-
лу, моногліцериди і жирні спирти; емульгатори типу 
«масло у воді», такі як сульфатовані жирні спирти, 
полісорбати, цетостеарилові ефіри макроголу або 
ефіри жирних кислот із макроголами. 

Їх основи аналогічні основам гідрофобних мазей.

ГІДРОФІЛЬНІ МАЗІ

Гідрофільні мазі — препарати, що мають основу, яка 
змішується з водою. Зазвичай вони складаються із 
суміші рідких і твердих макроголів (поліетиленглі-
колів). Вони можуть містити відповідну кількість 
води. 
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Креми

ВИЗНАЧЕННЯ

Креми — багатофазові препарати, що містять ліпо-
фільну і водну фази.

ЛІПОФІЛЬНІ КРЕМИ 

Для ліпофільних кремів дисперсійним середови-
щем є ліпофільна фаза. Вони зазвичай містять такі 
емульгатори типу «вода в маслі», як спирти шер-
стного воску, ефіри сорбітолу і моногліцериди. 

ГІДРОФІЛЬНІ КРЕМИ

Для гідрофільних кремів дисперсійним середови-
щем є водна фаза. Вони містять такі емульгатори 
типу «масло у воді», як натрієві або триетаноламі-
нові мила, сульфатовані жирні спирти, полісорбати, 
поліоксиетиленові жирні кислоти і ефіри жирних 
спиртів, у комбінації, якщо необхідно, з емульга-
торами типу «вода в маслі».

Гелі

ВИЗНАЧЕННЯ

Гелі складаються з рідин, в яких досягнуто гелеутво-
рення за допомогою підхожих гелеутворювачів.

ЛІПОФІЛЬНІ ГЕЛІ

Ліпофільні гелі (олеогелі) — препарати, основа 
яких зазвичай складається з вазелінового масла з 
по ліетиленом або з жирних олій і таких гелеутво-
рювачів, як кремнію діоксид колоїдний, алюмінієве 
або цинкове мило. 

ГІДРОФІЛЬНІ ГЕЛІ

Гідрофільні гелі (гідрогелі) — препарати, основа 
яких зазвичай складається з води, гліцерину або 
пропіленгліколю і таких гелеутворювачів, як по-
локсамери, крохмаль, похідні целюлози, карбомери 
і магній-алюмінієві силікати.

Пасти

ВИЗНАЧЕННЯ

Пасти — м’які препарати для нашкірного застосу-
вання, які містять значну кількість твердих речовин, 
рівномірно розподілених в основі. 

Припарки

ВИЗНАЧЕННЯ

Припарки складаються з гідрофільної основи, що 
втримує тепло, в якій дисперговані тверді або рід-
кі діючі речовини. Ними зазвичай густо змащують 
підхожу пов’язку і підігрівають перед аплікацією 
на шкіру.

Пластирі лікувальні

ВИЗНАЧЕННЯ 

Пластирі лікувальні — еластичні препарати, які міс-
тять одну або більше діючих речовин. Вони при-
значені для застосування на шкірі. Розроблені для 
утримання діючої речовини (діючих речовин) у 
щільному контакті зі шкірою, так щоб ці речовини 
могли адсорбуватися повільно або діяти як захисні 
або кератолітичні засоби.

Пластирі лікувальні складаються з липкої основи, 
яка може бути забарвлена і містити одну або більше 
діючих речовин, нанесеної однорідним шаром на 
відповідну підкладку, виготовлену з натуральних 
або синтетичних матеріалів. Вони не мають виявля-
ти подразнюючої або сенсибілізуючої дії на шкіру. 
Липкий шар має бути вкритий підхожою захисною 
плівкою, яку видаляють перед аплікацією пластиру 
на шкіру. Під час видалення захисної плівки препа-
рат не має відшаровуватися від підкладки.

Пластирі лікувальні випускаються різних розмі-
рів, безпосередньо пристосованих відповідно до їх 
призначення, або як великі аркуші, які слід розрі-
зати перед застосуванням. Пластирі мають щільно 
прилипати до шкіри під час м'якого натискання і 
зніматися без помітних ушкоджень шкіри або від-
шарування препарату від підкладки.

ВИПРОБУВАННЯ

розчинення. Відповідне вивільнення діючої речови-
ни  (діючих речовин) може бути продемонстровано 
за допомогою підхожого випробування, наприклад 
описаного в загальній статті «Тест «Розчинення» для 
трансдермальних пластирів» (2.9.4 ).
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Пластирі нашкірні

ВИЗНАЧЕННЯ 

Пластирі нашкірні — еластичні препарати, що міс-
тять одну або більше діючих речовин. Вони при-
значені для застосування на шкірі. Розроблені для 
утримання діючої речовини (діючих речовин) у 
щільному контакті зі шкірою, так щоб ці речовини 
могли надавати місцеву дію.

Пластирі нашкірні складаються з липкої основи, 
яка може бути забарвлена і містити одну або більше 
діючих речовин, нанесеної однорідним шаром на 
відповідну підкладку, виготовлену з натуральних 
або синтетичних матеріалів. Вони не мають виявля-
ти подразнюючої або сенсибілізуючої дії на шкіру. 
Липкий шар має бути вкритий підхожою захисною 
плівкою, яку видаляють перед аплікацією пластиру 
на шкіру. Під час видалення захисної плівки препа-
рат не має відшаровуватися від підкладки.

Пластирі нашкірні випускаються різних розмі-
рів, пристосованих відповідно до їх призначення. 
Пластирі мають щільно прилипати до шкіри під 
час м'якого натискання і зніматися без помітних 
ушкоджень шкіри або відшарування препарату від 
підкладки.

ВИПРОБУВАННЯ

розчинення. Відповідне вивільнення діючої речови-
ни  (діючих речовин) може бути продемонстровано 
за допомогою підхожого випробування, наприклад 
описаного в загальній статті «Тест «Розчинення» для 
трансдермальних пластирів» (2.9.4 ).




