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Pulveres ad usum dermicum

POWDERS FOR CUTANEOUS APPLICATION

Якщо це обґрунтовано та дозволено, вимоги цієї мо-
нографії не поширюються на порошки для нашкірного 
застосування, використовувані у ветеринарній ме-
дицині.

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки для нашкірного застосування — пре-
парати, що складаються з твердих окремих сухих 
частинок різного ступеня здрібненості. Порошки 
містять одну або більше діючих речовин із допоміж-
ними речовинами або без них. Якщо необхідно, ви-
користовують барвники, дозволені уповноваженим 
органом. 

Порошки для нашкірного застосування являють 
собою однодозові або багатодозові порошки. Вони 
не мають містити агрегатів частинок порошку. По-
рошки для нашкірного застосування, призначені 
для використання на великих відкритих ранах або на 
дуже ушкодженій шкірі, мають бути стерильними. 

Багатодозові порошки для нашкірного застосування 
можуть випускатися в контейнерах із кришками, що 
просіюють, або в контейнерах із механічним роз-
пилювачем, або у контейнерах під тиском. 

Порошки для нашкірного застосування, що випус-
каються у контейнерах під тиском, мають відповіда-
ти вимогам монографії «Фармацевтичні препарати 
під тиском».

Де прийнятно, контейнери для порошків для на-
шкірного застосування мають відповідати вимогам 
загальних статей «Матеріали, використовувані для 
виробництва контейнерів» (3.1 та підрозділи) і «Кон-
тейнери» (3.2 та підрозділи).

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва порошків для нашкірного 
застосування вживають заходів, що забезпечують 
необхідний для передбачуваного застосування роз-
мір частинок.

Під час виробництва, пакування, зберігання та ди-
стрибуції  порошків для нашкірного застосування 
вживають відповідних заходів, що забезпечують 
необхідну мікробіологічну чистоту; відповідні реко-
мендації наведено в загальній статті «Мікробіологічна 
чистота нестерильних фармацевтичних препаратів 

та субстанцій для фармацевтичного застосування» 
(5.1.4 ). 

Стерильні порошки для нашкірного застосування 
виготовляють із використанням матеріалів і методів, 
які забезпечують стерильність, запобігають забруд-
ненню лікарських засобів і росту мікроорганізмів; 
відповідні рекомендації наведено в загальній статті 
«Методи виробництва стерильних лікарських засо-
бів» (5.1.1 ).

ВИПРОБУВАННЯ

Здрібненість. Здрібненість порошків, якщо зазначе-
но, визначають або ситовим методом (2.9.35 ), або 
іншим підхожим методом. 

Однорідність дозованих одиниць. Однодозові порошки 
для нашкірного застосування мають витримувати 
вимоги випробування на однорідність дозованих 
одиниць (2.9.40) або, якщо це обґрунтовано та доз-
волено, вимоги випробування на однорідність вміс-
ту і/або однорідність маси, 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 ). Однодозові порошки для 
нашкірного застосування із вмістом діючої речо-
вини менше 2 мг або менше 2 % від загальної маси 
мають витримувати вимоги тесту В на однорідність 
вмісту однодозових препаратів, якщо не зазначено 
або не обґрунтовано та не доз волено інше. Для по-
рошків, що містять більше однієї діючої речовини, 
вимоги поширюються лише на ті речовини, вміст 
яких відповідає зазначеним вище умовам.

Однорідність маси (2.9.5 ). Однодозові порошки для 
нашкірного застосування мають витримувати вимо-
ги випробування на однорідність маси однодозових 
препаратів. Випробування на однорідність маси не 
вимагається, якщо випробування на однорідність 
вмісту передбачене для всіх діючих речовин.

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

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— стерильно, де прийнятно.


