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55-56. ИСПИТИВАЊЕ ТАБЛЕТА 

 

Таблете су чврсти препарати од којих сваки садржи појединачну дозу једне или више 

лековитих супстанци. Израђују се компресијом одређене запремине прашка или 

гранулата који чини таблетну смешу. 

 

Таблете су чврсте цилиндричне плочице, округлог облика, равне или конвексне 

површине, оштрих или заобљених ивица. На површини таблете се могу налазити 

монограми или друге ознаке и подеона црта. 

 

Постоје следеће врсте таблета: 

 Необложене таблете- када се преломе или посматрају под лупом, треба да 

имају релативно једнолику структуру. Без облоге су. 

 Обложене таблете- на њима се налази превлака израђена од различитих 

супстанци, често обојена. Када се преломе треба да се види језгро 

 Ефервесцентне таблете- су необложене таблете које у присуству воде 

ослобађају угљен-диоксид. 

 Растворљиве таблете- пре употребе се растварају у води 

При испитивању таблета испитује се: изглед. Уједначеност садржаја лековите 

супстанце,варирање масе, брзина растварања лековите супстанце из чврстих 

лековитих препарата, распадљивост и  фриабилност необложених таблета. 

 

 

ОДГОВОРИ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА 

 

1. Које се врсте поступака користе у циљу контроле квалитета готових производа? 

2. Која испитивања обухватају биолошки поступци? 

3. На основу чега се врши избор аналитичког поступка који ће се применити у 

циљу квантитативне анализе лековите супстанце? 

4. Која испитивања су карактеристична за контролу квалитета водених раствора? 

5. Која испитивања су карактеристична за контролу квалитета неводених 

раствора? 
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57-58.  ИСПИТИВАЊЕ ТАБЛЕТА- ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ИБУПРОФЕНА 

 

Препарат: Brufen дражеје  (1 дражеја – обложена таблета садржи 200mg ибупрофена). 

 

Метода: ацидо-базна титрација 

 

Поступак:  

Измери се 10 Brufen дражеја и израчуна се просечна маса једне дражеје. Отклони се 

заштитни филм прањем дестилованом водом, а затим се дражеја суше у сушници на 

100 ˚С, 20 мин. Након сушења језгра дражеја се спраше и измери се маса која садржи 

0.450 g ибупрофена. Ова количина се пренесе у ерленмајер и раствори у 50ml 

метанола. Додају се 0,4ml  раствора фенолфталеина и титрише са 0,1mol/dm3  

раствором  NaОН до појаве црвеноружичасте боје. 

 

Истовремено се врши титрација слепе пробе. 

 

Прорачун:  

Запремина раствора NaOH, која одговара количини ибупрофена C13 H18 O2 , израчунава 

се из разлике запремине утрошених за титрацију узорка и титрацију слепе пробе 

 

1ml  0,1mol/dm3    NaОН  одговара 20, 63 mg C13 H18 O2 

 

једна таблета мора садржавати од 190 до 210 mg  ибупрофена.  

 

Задатак:  

Узорак таблете испитиван је на варирање масе. Просечна маса таблете износила је 

76,36 mg, а декларисана маса је 80 mg. Израчунати проценат одступања. 

 


