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Де прийнятно, для паличок можуть бути наведені до-
даткові вимоги, зазначені в інших монографіях, напри-
клад «Назальні препарати».

ВИЗНАЧЕННЯ

Палички — тверді препарати, призначені для місце-
вого застосування. Вони можуть бути однодозові 
або багатодозові. Палички мають форму стрижня 
або конуса. Вони складаються безпосередньо тільки 
з однієї або більше діючих речовин, або діючі речо-
вини розчинені або дисперговані в підхожій основі. 
Зазвичай розчиняються або плавляться за темпера-
тури тіла. Палички можуть бути введені в порожни-
ну тіла або рани або застосовані нашкірно.

Уретральні палички і палички для введення в рани 
мають бути стерильними. 

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції паличок вживають відповідних заходів, що 
забезпечують необхідну мікробіологічну чистоту; 
відповідні рекомендації наведено в загальній статті 
«Мікробіологічна чистота нестерильних фармацев-
тичних препаратів і субстанцій для фармацевтичного 
застосування» (5.1.4 ). 

Уретральні палички та інші стерильні палички виго-
товляють із використанням матеріалів і методів, які 
забезпечують стерильність, запобігають забруднен-
ню препаратів і росту мікроорганізмів; відповідні 
рекомендації наведено в загальній статті «Методи 
виробництва стерильних лікарських засобів» (5.1.1 ).

 

ВИПРОБУВАННЯ 

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Однодозові 
палички мають витримувати вимоги випробування 
на однорідність дозованих одиниць або, якщо це 
обґрунтовано та дозволено, вимоги випробування 
на однорідність вмісту і/або на однорідність маси  
однодозових препаратів, які зазначені нижче. Ви-
пробування на однорідність дозованих одиниць не 
поширюється на лікарську рослинну сировину та лі-
карські рослинні препарати в цій дозованій формі. 

Однорідність вмісту (2.9.6). Якщо не зазначено або 
не обґрунтовано та не дозволено інше, однодозові 
палички із вмістом діючої речовини менше 2 мг або 
менше 2 % від маси вмісту мають витримувати ви-

моги 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 палички мають 
витримувати вимоги випробування на однорідність 
маси однодозових препаратів. Випробування на од-
норідність маси не вимагається, якщо випробування 
на однорідність вмісту передбачене для всіх діючих 
речовин.

Стерильність (2.6.1). Уретральні палички і палички 
для введення в рани мають витримувати випробу-
вання на стерильність.

МАРКУВАННЯ

На етикетці для уретральних паличок і паличок, що 
вводяться в рани, зазначають: «стерильно».


