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Вимоги до порошків, використовуваних для приго-
тування розчинів або суспензій для орального засто-
сування, наведені в монографії «Рідкі препарати для 
орального застосування». Якщо це обґрунтовано та 
дозволено, вимоги цієї монографії не поширюються на 
порошки для орального застосування, використовувані 
у ветеринарній медицині.

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки для орального застосування — препарати, 
що складаються з твердих окремих сухих частинок 
різного ступеня здрібненості. Порошки містять одну 
або більше діючих речовин із допоміжними речови
нами або без них. Якщо необхідно, використову
ють барвники, дозволені уповноваженим органом, 
й ароматизатори. Порошки зазвичай приймають з 
водою або іншою підхожою рідиною. Їх також мож
на ковтати як вони є. Порошки являють собою одно
дозові або багатодозові препарати. 

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

Багатодозові порошки для орального застосуванння 
мають бути забезпечені пристроєм для відмірювання 
призначеної кількості препарату. Кожна доза одно
дозового порошку має бути упакована в індивідуаль
ний контейнер, наприклад саше або флакон. 

ВИРОБНИЦТВО

Під час виробництва порошків для орального засто
сування вживають заходів, що забезпечують необ
хідний для передбачуваного застосування розмір 
частинок.

Під час виробництва, пакування, зберігання та 
дистрибуції порошків для орального застосування 
вживають відповідних заходів, що забезпечують 
необхідну мікробіологічну чистоту; відповідні реко
мендації наведені в загальній статті «Мікробіологічна 
чистота нестерильних фармацевтичних препаратів 
та субстанцій для фармацевтичного застосування» 
(5.1.4 ). 

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Однодозові порош
ки для орального 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 
орального застосування із вмістом діючої речовини 
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 порошків, 
що містять більше однієї діючої речовини, вимоги 
поширюються лише на ті речовини, вміст яких від
повідає зазначеним вище умовам.

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

Однорідність маси доз, що витягаються з багатодозових 
контейнерів (2.9.27 ). Порошки для орального засто
сування в багатодозових контейнерах мають витри
мувати випробування на однорідність маси доз, що 
витягаються з багатодозових контейнерів.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат містить леткі речовини або вміст 
підлягає захисту, зберігають у повітронепроникному 
контейнері.

Порошки шипучі

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки шипучі — однодозові або багатодозові 
препарати, що здебільшого містять кислоти та кар
бонати або гідрокарбонати, які швидко реагують у 
присутності води з виділенням вуглецю діоксиду. 
Порошки шипучі призначені для розчинення або 
диспергування у воді перед застосуванням.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникних контейнерах.


