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РЕКТАЛЬНі пРЕпАРАТи

Rectalia

RECTAL PREPARATIONs

ВИЗНАЧЕННЯ

Ректальні препарати призначені для введення у пря-
му кишку для одержання системної або місцевої дії. 
Вони також можуть бути використані з діагностич-
ною метою.

Де прийнятно, контейнери для ректальних препа-
ратів мають відповідати вимогам загальних статей 
«Матеріали, використовувані для виробництва кон-
тейнерів» (3.1 та підрозділи) і «Контейнери» (3.2  та 
підрозділи).

Ректальні препарати можуть бути класифіковані 
як:
— супозиторії;
— ректальні капсули;
— ректальні розчини, емульсії та суспензії;
— порошки й таблетки для ректальних розчинів і 

суспензій;
— м'які ректальні препарати;
— ректальні піни;
— ректальні тампони.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки ректальних препаратів, що міс-
тять антимікробні консерванти, уповноваженому 
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 рідких та м'яких ректальних препа-
ратів в однодозових контейнерах необхідно підтвер-
дити, що номінальний вміст може бути витягнутий 
із контейнера.

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції ректальних препаратів вживають відповід-
них заходів, що забезпечують необхідну мікробіо-
логічну чистоту; відповідні рекомендації наведено 
в загальній статті «Мікробіологічна чистота фарма-
цевтичних препаратів та субстанцій для фармацев-
тичного застосування» (5.1.4 ).

Під час виробництва м'яких і рідких ректальних 
препаратів, які містять дисперговані частинки, 
вживають заходів, що забезпечують належний та 
контрольований розмір частинок відповідно до пе-
редбачуваного застосування.

ВИПРОБУВАННЯ

Однорідність дозованих одиниць. Рідкі та м'які однодо-
зові ректальні препарати мають витримувати вимоги 
випробування на однорідність дозованих одиниць 
(2.9.40 ). Тверді однодозові ректальні препарати 
мають витримувати вимоги випробування (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 ). Тверді однодозові рек-
тальні препарати із вмістом діючої речовини менше 
2 мг або менше 2 % від загальної маси мають витри-
мувати вимоги тесту А (таблетки) або тесту В (супо-
зиторії, ректальні капсули) на однорідність вмісту 
однодозових препаратів, якщо не зазначено або не 
обґрунтовано та не дозволено інше. Для препаратів, 
що містять більше однієї діючої речовини, вимоги 
поширюються лише на ті речовини, вміст яких від-
повідає зазначеним вище умовам.

Однорідність маси (2.9.5 ). Тверді однодозові ректаль-
ні препарати мають витримувати вимоги випробу-
вання на однорідність маси однодозових препаратів. 
Випробування на однорідність маси не вимагається, 
якщо випробування на однорідність вмісту перед-
бачене для всіх діючих речовин.

Розчинення. Відповідне вивільнення діючої речовини  
(діючих речовин) з твердих однодозових ректальних 
препаратів має бути продемонстроване за допомо-
гою підхожого випробування, наприклад описаного 
в загальній статті «Тест «Розчинення» для твердих 
ліпофільних  дозованих форм» (2.9.42 ).

Якщо передбачене випробування за показником 
розчинення, випробування на розпадання може не 
вимагатися.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають назву кожного доданого 
анти мікробного консерванта.

Супозиторії

ВИЗНАЧЕННЯ

Супозиторії — тверді однодозові препарати. Форма, 
об'єм і консистенція супозиторіїв мають бути при-
датними для ректального застосування.

Вони містять одну або більше діючих речовин, 
диспергованих або розчинених у підхожій основі, 
яка може розчинятися або диспергуватися у воді 
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або плавитися за температури тіла. До складу су-
позиторіїв, якщо необхідно, можуть входити допо-
міжні речовини, такі як розріджувачі, адсорбенти, 
поверхневоактивні й змащувальні речовини, анти-
мікробні консерванти, а також барвники, дозволені 
уповноваженим органом.

ВИРОБНИЦТВО

Супозиторії готують пресуванням або литтям. Якщо 
необхідно, діючу речовину (діючи речовини) попе-
редньо здрібнюють і просіюють крізь відповідне си-
то. Якщо супозиторії готують литтям, приготовану 
масу попередньо розплавлюють під час нагрівання й 
виливають у відповідні форми. Під час охолодження 
супозиторії тверднуть. Для забезпечення цього про-
цесу придатні такі допоміжні речовини, як твердий 
жир, макроголи, масло какао, різні гелеутворюючі 
суміші, які містять, наприклад, желатин, воду і глі-
церин. Проводять визначення часу розм'якшення 
ліпофільних супозиторіїв (2.9.22 ).

Відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин) з супозиторіїв, призначених для модифіко-
ваного вивільнення або пролонгованої місцевої дії, 
має бути продемонстроване за допомогою підхожого 
випробування.

Під час виробництва супозиторіїв, які містять дис-
перговані частинки діючих речовин, вживають захо-
дів, що забезпечують належний та контрольований 
розмір частинок.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.2 ). Якщо супозиторії не призначені 
для модифікованого вивільнення або  пролонгова-
ної місцевої дії, вони мають витримувати вимоги 
випробування на розпадання супозиторіїв і песаріїв. 
Стан супозиторіїв на жировій основі досліджують 
через 30 хв, а супозиторіїв на гідрофільній основі — 
через 60 хв, якщо не обґрунтовано та не дозволено 
інше. 

Ректальні капсули

ВИЗНАЧЕННЯ

Ректальні капсули (супозиторії з оболонкою) — 
тверді однодозові препарати, загалом відповідають 
визначенням для м'яких капсул, наведеним у мо-
нографії «Капсули». Крім того, вони можуть мати 
ковзну оболонку. Вони мають бути гладкими, одно-
рідними за зовнішнім виглядом і мати подовжену 
форму.

ВИРОБНИЦТВО

Відповідне вивільнення діючої речовини (діючих 
речовин) з ректальних капсул, призначених для мо-
дифікованого вивільнення або пролонгованої міс-
цевої дії, має бути продемонстроване за допомогою 
підхожого випробування.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.2 ). Якщо ректальні капсули не при-
значені для модифікованого вивільнення або про-
лонгованої місцевої дії, вони мають витримувати 
випробування на розпадання супозиторіїв і песаріїв. 
Стан капсул досліджують через 30 хв,  якщо не об-
ґрунтовано та не дозволено інше.

Ректальні розчини, емульсії та 
суспензії

ВИЗНАЧЕННЯ

Ректальні розчини, емульсії та суспензії — рідкі пре-
парати, призначені для введення в пряму кишку для 
одержання системної або місцевої дії. Вони також 
можуть бути використані з діагностичною метою.

Ректальні розчини, емульсії та суспензії випускають 
в однодозових контейнерах. Вони можуть містити 
одну або більше діючих речовин, розчинених або 
диспергованих у воді, гліцерині, макроголах або в 
інших підхожих розчинниках. Ректальні емульсії 
можуть розшаровуватися, однак після збовтування 
легко відновлюються. Суспензії можуть утворювати 
осад, який швидко ресуспендується після збовту-
вання, утворюючи суспензію, що лишається досить 
стабільною для забезпечення доставки необхідної 
дози.

Ректальні розчини, емульсії та суспензії можуть 
містити допоміжні речовини, призначені для ре-
гулювання в'язкості препарату, регулювання або 
стабілізації рН, для покращення розчинності дію-
чої речовини (діючих речовин) або для стабілізації 
препарату. Вони не мають негативно впливати на 
основну терапевтичну дію або у використовуваних 
концентраціях не мають чинити надмірного місце-
вого подразнення.

Ректальні розчини, емульсії та суспензії випуска-
ють у контейнерах ємністю від 2.5 мл до 2 000 мл. 
Контейнер має бути пристосований для введення 
препарату в пряму кишку або оснащений підхожим 
аплікатором.
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Порошки й таблетки  
для ректальних розчинів і суспензій

ВИЗНАЧЕННЯ

Порошки й таблетки для ректальних розчинів і сус-
пензій — однодозові препарати, які розчиняють або 
диспергують у воді або в інших підхожих розчин-
никах безпосередньо перед застосуванням. Вони 
можуть містити допоміжні речовини, які сприяють 
розчиненню або диспергуванню або запобігають 
агрегації частинок.

Після розчинення або диспергування вони мають 
відповідати вимогам, які зазначені для ректальних 
розчинів або суспензій відповідно.

ВИПРОБУВАННЯ

Розпадання (2.9.1 ). Таблетки для ректальних розчи-
нів або суспензій мають розпадатися протягом 3 хв 
у воді Р за температури від 15 °С до 25 °С.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— спосіб приготування ректального розчину або 

суспензії;
— умови і термін зберігання розчину або суспензії 

після приготування.

М'які ректальні препарати

ВИЗНАЧЕННЯ

М'які ректальні препарати — креми, гелі або мазі.

Їх зазвичай випускають як однодозові препарати в 
контейнерах, оснащених підхожим аплікатором. 

М'які ректальні препарати мають відповідати ви-
могам монографії «М'які препарати для нашкірного 
застосування».

Ректальні піни

ВИЗНАЧЕННЯ

Ректальні піни мають відповідати вимогам моно-
графії «Піни лікувальні».

Ректальні тампони

ВИЗНАЧЕННЯ

Ректальні тампони — тверді однодозові препарати, 
призначені для введення в нижню частину прямої 
кишки на певний час.

Вони мають відповідати вимогам монографії «Там-
пони лікувальні». 


