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П
РОЕКТ

РІДКІ ПРЕПАРАТИ 
ДЛЯ НАШКІРНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

Praeparationes liquidae ad usum 
dermicum

LIQUID PREPARATIONS FOR CUTANEOUS 
APPLICATION

Коли це обґрунтовано та дозволено, вимоги цієї моно-
графії не поширюються на препарати, призначені для 
системної дії, а також для застосування у ветери-
нарній медицині.

ВИЗНАЧЕННЯ

Рідкі препарати для нашкірного застосування — 
різні за в’язкістю препарати, призначені для одер-
жання місцевої дії або трансдермальної доставки 
діючих речовин. Рідкі препарати для нашкірного 
застосування являють собою розчини, емульсії або 
суспензії, що містять одну або більше діючих речо-
вин у підхожому середовищі. Вони можуть містити 
підхожі антимікробні консерванти, антиоксиданти 
та інші допоміжні речовини, такі як стабілізатори, 
емульгатори та загусники.

Емульсії можуть розшаровуватися, однак після 
збовтування легко відновлюються. Суспензії мо-
жуть утворювати осад, який швидко ресуспенду-
ється після збовтування, утворюючи суспензію, що 
лишається досить стабільною для забезпечення до-
ставки необхідної дози.

Де прийнятно, контейнери для рідких 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).

Рідкі препарати для нашкірного застосування, що 
випускають у контейнерах під тиском, мають від-
повідати вимогам монографії «Фармацевтичні пре-
парати, що знаходяться під тиском».

Препарати, призначені для використання на дуже 
ушкодженій шкірі, мають бути стерильними.

Рідкі препарати для нашкірного застосування мо-
жуть бути класифіковані, наприклад, як:
— шампуні;
— піни нашкірні.

ВИРОБНИЦТВО

Під час розробки рідких препаратів для нашкірного 
застосування, до складу яких входять антимікробні 

консерванти, уповноваженому органу мають бути 
надані дані, що підтверджують необхідність засто-
сування та ефективність вибраних консервантів. 
Підхожий метод визначення і критерії оцінюван-
ня ефективності консервантів наведено в загальній 
статті «Ефективність антимікробних консервантів» 
(5.1.3 ).

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

Під час виробництва, пакування, зберігання та дис-
трибуції рідких 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 рідкі препарати для нашкірного  засто-
сування виготовляють з використанням матеріалів і 
методів, які забезпечують стерильність, запобігають 
забрудненню лікарських засобів і росту мікроорга-
нізмів; відповідні рекомендації наведено в загальній 
статті «Методи виробництва стерильних лікарських 
засобів» (5.1.1 ).

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

ВИПРОБУВАННЯ 

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

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо препарат стерильний, зберігають у стериль-
них повітронепроникних контейнерах із контролем 
першого розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— назву кожного антимікробного консерванта;
— стерильно, де прийнятно.
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ШАМПУНІ

ВИЗНАЧЕННЯ

Шампуні — рідкі або іноді м’які препарати, призна-
чені для застосування на шкірі голови і наступного 
змивання водою. Під час розтирання з водою вони 
зазвичай утворюють піну.

Шампуні — це емульсії, суспензії або розчини. Вони 
зазвичай містять поверхневоактивні речовини.

Піни нашкірні 

ВИЗНАЧЕННЯ

Піни нашкірні мають відповідати вимогам моно-
графії «Піни лікувальні».

__________________________________________N

ВИЗНАЧЕННЯ

До рідких препаратів для нашкірного застосуван-
ня також належать розчини, емульсії, суспензії або 
лосьйони.


