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Rezumat 
 

Prezentul referat face o descriere succint  a comprimatelor i a eventualelor utiliz ri în terapeutica veterinar . 
Sunt descrise: clasificarea, componentele, modul de preparare i metodele de comprimare, defectele i 
controlul comprimatelor. Sunt de asemenea descrise comprimatele de uz special precum i comprimatele 
acoperite (drajeurile). 
 

Abstract 
 
This paper is a brief description of tablets and possible uses in veterinary therapeutics. Are described: 
classification, components, method of preparation and methods of compression defects and control tablets. 
Are also described special purpose tablets and coated tablets (tablets). 
 

Introducere 
Comprimatele sunt preparate farmaceutice 

solide ob inute prin presarea substan elor 
medicamentoase cu sau f  adaos de 
substan e ajut toare (43, 44). 

Inven ia “comprim rii prafurilor” îi apar ine lui 
W.Brockedon (1843), dar primul care a fabricat 
efectiv comprimate a fost farmacistul american T. 
Dunton, cu ma ina sa de comprimat brevetat  în 
1876 (8, 25). Acestea, în func ie de farmacopee, mai 
sunt cunoscute i sub denumirea de: 
 tabulettae; tablettae, în farmacopeele 

germane, austriace, daneze, ungare, 
americane, engleze (tablets). Denumirea î i 
are originea de la substantivul latin tabula - 
tabuletta = tabl , t bli  (se refer  la forma 
exterioar  a preparatului). 

 compresii în farmacopeile elve ian i 
interna ional  (denumirea deriv  de la verbul 
latin comprimo – comprimare = a presa). 

 alt  denumire întâlnit  este i cea de 
pastillus = pastil  (acest termen este mai 
potrivit bomboanelor medicinale ob inute 
dup  procedee din industria alimentar ). 

1. Clasificarea comprimatelor 
 

Clasificarea se poate face dup  mai multe 
criterii, cel care primeaz  fiind scopul 
terapeutic: 
 comprimatele perorale se absorb sau 

ac ioneaz  în tractul gastro-intestinal (cele 
mai numeroase) (2, 4, 7, 12, 16, 17, 21, 25, 32, 46, 52); 

 comprimatele orale (bucale) se dizolv  în 
gur , ac ioneaz  local i de cele mai multe 
ori con in substan e antiseptice (ex. 
Faringosept). Acestea au un uz mai restrâns 
în medicina veterinar ; 

 comprimatele perlinguale sau sublinguale se 
in sub limb  (ex. nitroglicerina); 

 comprimatele vaginale (ginecologice) se 
administreaz  în vagin (ex. Metronidazol); 

 comprimatele parenterale se administreaz  
în esuturi sau, dup  dizolvare, prin injectare. 
Sub aceast  form  se pot administra 
preparatele hormonale (asigurând o ac iune 
de durat ). Acestea mai sunt cunoscute i 
sub denumirea de microtablete; 
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 comprimatele efervescente se dizolv  în ap  
înaintea administr rii (ex. acidul acetilsalicilic 
efervescens, diferitele comprimate pe baz  
de vitamine i microelemente). 
Avantaje: 
Condi ionarea sub form  de comprimate 
asigur  o serie de avantaje: 

 se asigur  o administrare comod i eficient  
a majorit ii substan elor de uz intern (pentru 
animale de companie i p ri mai ales); 
 permite administrarea medicamentelor 
indiferent de solubilitatea substan ei active; 
 stabilitatea substan elor medicamentoase 
transformate în comprimate este foarte bun  
comparativ cu solu iile medicamentoase 
(termenul de valabilitate fiind de 2-3 ani); 
 când unele componente ale comprimatelor 
sunt influen ate de factorii externi se poate 
practica, în plus, acoperirea cu înveli uri 
(drajeifierea); 
 comprimatele satisfac cerin ele terapeutice 
de i se absorb mai lent decât pulberile; 
 prin suprafa a lor redus  (în raport cu pulberile 
din care sunt preparate) sunt mai pu in 
expuse la ac iunea agen ilor atmosferici (aer, 
umezeal  praf, lumin  etc.). 

Dezavantaje: 
 dificultatea de administrare i înghi ire (mai 
ales pentru animalele mici), în administr rile 
de comprimate existând pericolul obtur rii 

ilor respiratorii; 
 prepararea comprimatelor necesit  o 
aparatur  special i în majoritatea cazurilor 
substan ele medicamentoase trebuie 
prelucrate înainte de comprima-re; 
 absorb ia medicamentelor este mai lent  în 
compara ie cu pulberile i depinde i de viteza 
de dizolvare sau dezagregare a 
comprimatelor. 

 
2. Componentele comprimatelor 

 
Comprimatele sunt constituite din 

substan e medicamentoase i substan e 
auxiliare care contribuie la reu ita procesului 
tehnologic la stabilitatea i la punerea în 
libertate cu u urin  a medicamentelor. 

 

2.1. Substan ele medicamentoase 
 
Substan ele medicamentoase solide se pot 

transforma în comprimate fie direct, fie dup  
aplicarea unor tratamente prealabile. Unele 
substan e active cum sunt: s rurile higroscopice 
sau delicvescente, substan ele eflorescente, 
substan ele grase, produsele volatile sau cele 
care sublimeaz , substan ele alterabile în 
prezen a factorilor atmosferici, prezint  
dificult i la preparare (5, 8, 11, 14, 15, 20, 24). 

De asemenea, probleme destul de 
complexe ridic i granulele care au în 
componen  mai multe substan e 
medicamentoase. Asocierea lor poate duce la 
apari ia unor reac ii nedorite între componente 
(care pot fi evitate prin adoptarea unor tehnici 
de lucru corespunz toare), putându-se 
comprima doar un num r restrâns de substan e 
ca atare. De cele mai multe ori se utilizeaz  
substan e medicamentoase care au fost supuse 
unor opera ii preliminare (granulare, uscare 
etc.) (1, 3, 6, 22, 23, 27, 51, 56).  

Dintre factorii determinan i ai comprim rii 
substan elor amintim: 
 puterea de aderare a particulelor substan ei 

la piesele ma inii de comprimat. Cu cât 
aceast  putere este mai mic , cu atât 
comprimarea are loc mai u or; 

 coeziunea particulelor, dac  nu este 
corespunz toare, la comprimare, particulele 
nu se vor agrega ducând la sf râmarea 
comprimatului; 

 sistemul cristalin al substan ei1, rimea 
particulelor i con inutul în ap  a materialului 
comprimat2. 

 
2.2. Substan ele auxiliare 

 
Pentru a se putea transforma în 

comprimate, majoritatea substan elor active 
                                                             
1 Substan ele care cristalizeaz  în sistem cubic se pot comprima 
direct, cele cristaline monocline, rombice, hexagonale i cele 
tetragonale putând fi comprimate doar par ial. 
2 În substan ele care con in ap  de cristalizare, acestea pot servi 
drept excipient aglutinant care înlesne te comprimarea. 
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necesit  prezen a unor substan e ajut toare. 
Cunoa terea caracteristicilor fizico-chimice ale 
substan elor active determin  alegerea 
substan elor auxiliare potrivite i a procedeelor 
de ob inere cele mai potrivite. S-au încercat mai 
multe clasific ri ale substan elor auxiliare, cea 
mai potrivit  fiind cea descris  de St nescu 
(1983).  

Aceste substan e, în func ie de rolul pe 
care îl îndeplinesc, se clasific  în: diluan i; lian i; 
dezagregan i; lubrifian i; antistatici; alte 
substan e (absorban i, coloran i, aromatizan i, 
îndulcitori, stabilizatori) (8, 18, 25, 39, 41, 44, 58). 

Diluan ii 
Ace tia sunt substan e solide care se 

adaug  pentru a se putea da comprimatelor o 
anumit  greutate. Propor ia în care sunt utiliza i 
diluan ii este în func ie de doza substan elor 
active i de greutatea dorit . Substan ele 
diluante trebuie s  fie inerte din punct de 
vedere chimic i farmacodinamic, având 
culoarea alb . Substan ele preferate sunt cele 
care prin prezen a lor ajut  la opera iile de 
preparare i satisfac exigen ele de calitate a 
comprimatelor. Diluan ii mai pot îndeplini i rol 
de: aglutinan i, dezagregan i, absorban i etc. 

Cele mai utilizate substan e diluante sunt: 
 Lactoza (C12H22O11) este o pulbere 

cristalin  cu gust u or dulce, solubil în ap , 
insolubil în alcool. Nu este higroscopic i are 
iner ie mare (cu excep ia aminelor). Are 
propriet i aglutinante (de aceea reclam  
adaosul dezagregan ilor) care se prezint  sub 
form  de pulbere granular  sau cristale. Punctul 
de topire este 202 C, nu este higroscopic i se 
usuc  u or dup  granularea umed . Cristalele 
de lactoz  au dimensiuni de 120-240 m fiind 
plastice (deformabile la presare) i relativ dure 
(de aceea se folose te cu succes mai ales la 
sâmburii de drajeuri). 

Lactoza sub form  de pulbere groscioar  
poate fi comprimat  f  adaos de lian i i f  
granulare. Forma anhidr  are o curgere u oar  
i este coeziv . La toate tipurile de lactoz  este 

necesar  ad ugarea lubrifian ilor deoarece o 
propor ie prea mare de lactoz  poate duce la 
comprimate dure care nu se vor dezagrega în 
timp util, motiv pentru care sunt preferate 
asocierile cu amidon care are i un rol ca agent 
de dezagregare. De asemenea, asocierea cu 
amidonul m re te porozitatea comprimatelor cu 
formarea de pori i capilare, ceea ce va favoriza 
penetrarea lichidului intersti ial.  

Alte asocieri se pot face cu: manitolul, 
levuloza, carbamida, clorura de sodiu. 

Dezavantaje: 
 asocierea cu alte substan e higroscopice 

trebuie f cut  cu aten ie deoarece datorit  
func iei aldehidice pot s  apar  reac ii 
chimice; 

 substan ele din grupele aminice sau amidice 
pot colora în brun în prezen a lactozei (mai 
ales dac  este prezent i stearatul de 
aluminiu). 

 Amidonul (C21H28ClNO). Pe lâng  faptul 
 este diluant, poate fi folosit în acela i timp 

aglutinant, dezagregant, sau chiar lubrifiant. Ca 
diluant se folose te în propor ie de pân  la 30% 
din greutatea comprimatelor. Adaosul în 
propor ie mai mare duce la comprimate moi. 
Amidonul cel mai folosit este cel din grâu, 
porumb sau cartofi (amidonul oficinal con ine 
pân  la 15% umiditate). În general nu se indic  
folosirea amidonului a c rui umiditate 
dep te limita aceasta (15%), îndep rtarea 
excesului prin uscare f cându-se la 50 C timp 
de trei ore. Din cauza structurii mai pu in rigide 
amidonul se asociaz  cel mai adesea cu 
lactoza (granulatum simplex). De asemenea, 
amidonul se folose te asociat cu celuloza 
microcristalin i cu fosfatul de calciu. 

 Zah rul (C12H22O11). Se poate utiliza ca 
diluant în cantit i moderate fiind higroscopic.  

Datorit  adezivit ii mari poate adera la 
matri i poansoane, rezultând astfel 
comprimate prea dure care dezagreg  greu. În 
prezen a unor substan e cu caracter acid sau 
alcalin d  reac ii de colorare. 
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 Glucoza (C6H12O6). Este mai pu in 
higroscopic i d  comprimate mai pu in dure 
comparativ cu lactoza. Este indicat  pentru 
ob inerea unor comprimate vaginale deoarece 
are influen  favorabil  asupra pH-ului i florei 
vaginale. 

 Manitolul (C6H12O6). Este un diluant 
solubil, stabil la ac iunea umidit ii i c ldurii 
(este rezistent pân  la 250 C  f  s  se  
descompun ). Este compatibil cu marea 
majoritate a medicamentelor fiind recomandat 
în asociere cu substan ele medicamentoase 
sensibile fa  de ap i cu cele pentru solu ii 
injectabile (deoarece poate fi aplicat  
sterilizarea). 

 Sorbitolul (C6H14O6). Are o aplicabilitate 
restrâns  în medicina veterinar  deoarece este 
higroscopic. De aceea se va asocia cu 
medicamente care au tendin a s  piard  apa de 
cristalizare ( i implicit se înt resc). 

 Acidul boric (H3BO3). Este un diluant 
solubil în ap  cu ac iune antiseptic  care se 
preteaz  la comprimarea direct  f  adaosul 
altor agen i ajut tori. Are de asemenea 
propriet i de lubrifiant. Acidul boric este utilizat 
la prepararea comprimatelor destinate uzului 
extern (comprimate pentru b i oculare i 
comprimate vaginale). 

 Clorura de sodiu (NaCl). Este solubil  în 
ap  fiind utilizat  pentru prepararea 
comprimatelor din care se ob in unele solu ii 
injectabile (ex.: comprimatele cu biclorur  de 
mercur, oxicianur  de mercur, hipoclorit de 
sodiu); poate folosi ca diluant prin m rirea 
solubilit ii, influen ând astfel pozitiv i 
dezagregarea. 

Dezavantajele mai importante sunt legate 
de higroscopicitatea clorurii de sodiu (fiind 
necesare ambalaje închise ermetic) i de uzura 
pe care o induce pieselor ma inii de comprimat. 

 Celuloza microcristalin  (C6H6O5)n. Cea 
mai utilizat  este celuloza purificat i 
depolimerizat  de tip Avicel (celuloz  având 
structura fibroas  cu particule care au diametrul 

mediu de 20 m care se preteaz  atât la compri-
marea direct  cât i dup  granulare uscat  sau 
umed ). Comprimatele prezint  rezisten  
mecanic  ridicat  acestea dezagregând u or.  

Celuloza microcristalin  are propriet i 
bune de dezagregant, lubrifiant i aglutinant, 
putând fi asociat  cu lactoz , amidon, fosfat de 
calciu, sulfat de calciu etc. Concentra ia uzual  
la care se folose te este de 5-20%. 

 Fosfatul de calciu (Ca3(PO4)2. Este 
nehigroscopic, insolubil în ap , d  componente 
dure care au tendin a de sf râmare, de aceea 
se asociaz  cu dezagregan i i lubrifian i. 
Tendin a de înt rire a comprimatelor este 
redus  de c tre fosfatul tribazic de calciu. Tot el 
este i un bun absorbant pentru uleiuri i 
cerate. Con inutul în calciu sau alcalinitatea 
substan ei poate da reac ii cu anumite 
componente. 

 Clorura de amoniu (NH4Cl). Se utilizeaz  
la prepararea compri-matelor cu s ruri de 
mercur i mai ales cu substan e 
organomercuriale deoarece provoac  reac ia 
alcalin  a sângelui i umorilor, excit esutul 
renal m rind astfel efectul diuretic. 

Lian i (adezivi, aglutinan i) 
Acest grup de substan e transform  

substan ele active pulverulente în mici agregate 
denumite granulate, care se pot utiliza cu 
succes la comprimare deoarece asigur  
curgerea materialului i astfel umplerea matri ei. 
Lian ii au structur  macromolecular i sunt 
utiliza i mai ales sub form  de solu ii apoase, de 
anumite concentra ii. Ace tia sunt solu ii de tip 
coloidal (lichide de granulare). Se adaug  
substan elor active pentru a transforma 
amestecul într-o mas  din care se prepar  u or 
particule de dimensiuni mici care se supun 
usc rii. Dup  uscare, la suprafa a granulatelor 
va r mâne un strat lipicios care are mare putere 
de adezivitate. Exist  dou  procedee de 
granulare: umed i uscat . Majoritatea 
substan elor medica-mentoase din medicina 
veterinar  se prelucreaz  prin procedee de 
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granulare umed . Un bun liant trebuie s  fie: 
inert, compatibil cu substan ele active, 
asigurând calit i adezive bune, dar nu excesive 
pentru a nu compromite dezagregarea 
comprimatelor. 

Lian i pentru granularea umed  
 Solu ia de glucoz . Se folose te sub 

forma siropului oficinal 64% (sau 50% sau 
25%). Aceast  solu ie este un bun aglutinant, 
dar uscarea granulatelor reclam  timp destul de 
îndelungat. Cel mai adesea se folose te la 
granularea substan elor u or oxidabile. 

 Amidonul. Este un polimer de origine 
vegetal  a glucozei. Se prezint  sub forma unei 
pulberi albe foarte fine, inodor i insipid , 
hidrofil  (con inând 10-15% ap ). Insolubil în 
ap  rece, la temperaturi de peste 80 C dau 
geluri. Mai modern, se poate folosi amidonul 
carboximetalic. De i nu este un aglutinant 
puternic, are calitatea de a nu diminua 
dezagregarea. Amidonul se utilizeaz  ca 
mucilag sau gel3 în concentra ii de 5-15%, 
putându-se ad uga în propor ie de 2% din 
greutatea comprimatului. Amidonul se poate 
asocia cu: zah rul, lactoza sau glucoza, dând 
comprimate ce dezagreg  u or. 

 Guma arabic . Gumele sunt exsudate de 
plante, solidificate prin desicare (în cazul de 
fa  Acaccia verech) fiind constituit  din 
galactopiranoz . Guma arabic  se folose te 
sub forma mucilagului 10%, 20%. Se utilizeaz  
forma dezenzimat  pentru a evita 
incompatibilit ile datorate peroxidazelor. 
Propriet ile adezive sunt bune, dar utilizarea 
este relativ restrâns  deoarece pot rezulta 
granule tari. 

                                                             
3 La prepararea gelului înc lzirea se face maxim 10 minute (la pH 
4-7) sau maxim 5 minute (la pH>4) aceasta pentru a evita 
dextrinizarea (când comprimatele se înt resc sau se dezagreg  
greu). Amidonul solubil se prepar  prin hidroliza par ial  a 
amidonului de cartofi cu solu ie de acid clorhidric 30  urmat  de 
uscare. Acesta înc lzit la fierbere (1-2 minute) d  o solu ie 
coloidal  care este folosit  ca aglutinant în concentra ie de 10%. 
În general, coca de amidon este satisf toare fiind preferat  
carboximetilcelulozei, gelatinei sau gumei arabice ca aglutinant al 
medicamentelor greu solubile. 

 Tragacanta (Adragante). Provine din tijele 
lui Astragalus gummifer, este fragil i 
depolimerizeaz  în afara zonei de pH, cuprins  
între 4-7,5. Se folose te sub form  de gel 
(tragacantin ) 1-3% (apa se adaug  dintr-o 
dat i apoi se înc lze te o or  la 80-85 C). 
Este folosit ca aglutinant pentru formele cu 
slab  capacitate adeziv  (pulberi vegetale, 

rbune etc.). Dezavantajul major este c : gelul 
este dens i foarte greu de dispersat, 
prelungind timpul de dezagregare al 
comprimatelor. Se mai poate utiliza guma de 
sterculin  (Karaya) care d  geluri foarte 
vâscoase. 

 

Rp/ 
Tragacanta      6,0 
Acid benzoic  18,0 
Ap  distilat                        ad. 100 ml 
 

 Gelatina. Gelatinele sunt proteine ob inute 
prin hidroliza colagenului. Este aglutinant bun în 
solu ii de 5-10-20% (utilizat  la 40 C). 
Substan ele solide se pot înc lzi u or i ele 
înainte de granulare. Solu iile de gelatin  pot 
con ine i alcool precum i o cantitate mic  de 
acid clorhidric (gelatin  10%, ap  27%, alcool 
60%, acid clorhidric 3%, pH 2 sau hidroxid de 
sodiu, pH 11). 

 Alginatul de sodiu. Se prezint  sub forma 
unei pulberi fine, amorfe, albe, insipid i 
inodor . Foarte solubil  în ap i alcool, stabil  
cu un pH între 4,5 i 7. Se folosesc concentra ii 
de 1-3% dar produce aglutin ri puternice care 
îngreuneaz  dezagregarea. 

 Polivinilpirolidona (Polividona). Se 
utilizeaz  ca solu ie apoas  1-5% în alcool etilic 
sau izopropilic. Este un liant puternic i este 
folosit la preparatele care con in coloran i 
solubili, la prepar ri de forme retard. 

 Deriva ii de celuloz . Sunt pulberi fine, 
granuloase, hidrofile. Deriva ii sunt mai stabili i 
se ob in prin esterificare. Deriva ii de celuloz  
sunt poliglucide de origine vegetal . Cei mai 
utiliza i deriva i sunt: metilceluloza, carboxi- 
metilceluloza sodic , hidroxipropilceluloza, 
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hidroxipro -pilmetilceluloza i etilceluloza în 
concentra ii de 1-5%. Toate sunt relativ solubile 
în ap , mai pu in etilceluloza solubil  în alcool. 

Inconvenientele majore ale deriva ilor sunt: 
flocularea peste 60 C, depolimeriz ri în 
prezen a acizilor, oxidan ilor, carbona ilor, 
fenolilor i sulfa ilor (metilceluloza); atacul 
microorganismelor (carboxiceluloza).  

Acetofosfatul de celuloz  este avantajos 
datorit  particularit ii sale de a fi insolubil în 
ap , în mediu acid, dar solubil în mediu alcalin. 
Acest avantaj este folosit la includerea acestui 
derivat la fabricarea comprimatelor gastro-
rezistente. 

 Alcoolul i apa. Se pot considera lian i la 
unele amestecuri de pulberi, care prin umectare 
devin maleabile i cu putere de coeziune 
corespunz toare. Alcoolul este utilizat ca agent 
umectant (ex.: tanalbina, sulfonalul etc.) sau ca 
solvent pentru unii excipien i lubrifian i gra i. 

Conservan ii cei mai folosi i pentru aceste 
substan e utilizate ca solu ii de granulare sunt: 
benzoatul de sodiu 0,1%, nipaginul i nipasolul. 

Lian i pentru granulare uscat  
Granularea uscat  mai este cunoscut i 

sub denumirea de brichetare i este mai 
modern  decât granularea umed . Cele mai 
bune rezultate se ob in cu: 

 Polietilenglicolii (PEG). Sunt folosi i ca 
agen i de aglutinare. În comprimarea direct  
sunt folosi i produ ii cu vâscozitate mare (PEG 
4000 i PEG 6000), în propor ie de 10-20% sub 
form  de pulberi fine. 

Substan e grase sau ceroase 
Cele mai utilizate sunt: acidul stearic, untul 

de cacao i parafina. De asemenea se mai 
folosesc: lactoza uscat  (spray), lactoza 
anhidr , fosfatul de calciu anhidru (Emcom-
press) în propor ie de 5-10%. 

Dezagregan ii 
Ace tia se mai numesc i dezintegran i. Au 

un rol important în desfacerea comprimatelor în 
particule într-un timp corespunz tor, condi ie 
esen ial  pentru fenomenul de absorb ie.  

Dezagregan ii sunt substan e sau 
amestecuri care au rolul de a anula eficacitatea 
lian ilor i efectele lor fizice care au ac ionat la 
comprimare. Eliberarea cât mai rapid  a 
substan elor active din comprimate asigur  un 
ritm de absorb ie corespunz tor i, în 
consecin , un efect terapeutic maxim. Efectul 
dezagregan ilor este în func ie de: natura i 
cantitatea substan ei active, porozitatea 
comprimatului, umiditatea i hidrofilia acesteia. 

Dezagregarea se datore te ririi agen ilor 
de dezagregare în contact cu apa; capilarit ii 
din interiorul comprimatului; presiunii 
hidrostatice care duce la dizolvarea leg turilor 
de liant. De aici rezult  c  viteza de dizolvare a 
aglutinantului e esen ial  pentru dezagregare. 

Cele mai utilizate substan e dezagregante 
sunt: 

 Amidonul. Un polimer al glucozei care for-
meaz  macromolecule liniare (amiloz ) sau 
ramificate în ciorchine (amilo-pectin ) (G.M. 
2x104-6x106). În ap  cald  la 60-80 C granulele 
de amidon se sparg i se umfl  formând un gel 
tridimensional (a c rui vâscozitate depinde de 
procentajul de amilaz ). Se utilizeaz  în 
concentra ie de 5-10%. 

Dintre tipurile de amidon cunoscute cele 
mai bune rezultate le-a dat amidonul de cartofi 
care îmbibat în ap  poate s i m reasc  
volumul 100%, amidonul de grâu sau orez 

rindu- i volumul mult mai pu in (10-50%). 
 Alginan ii. Acidul alginic i alginatul de 

calciu sunt substan e insolubile care au 
calitatea de a se îmbiba în ap i prin m rirea 
volumului duce la dezagregarea comprimatelor 
în particule fine. Pentru a m ri viteza de 
îmbibare se poate apela la asocierea acidului 
alginic cu aerosilul. 

Acidul alginic în asociere cu carbo-
ximetilceluloza poate da incompatibilit i de 
contact cu acidul clorhidric din stomac, dând 
na tere la acizi liberi corespunz tori care 
formeaz  în jurul comprimatelor un strat 
mucilaginos care împiedic  dezagregarea. 
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 Aerosilul. Este sub form  granulat  
putând fi comprimat odat  cu substan a activ  
i diver i aglutinan i. În aceast  categorie a 

dezagregan ilor hidrofili mai enumer m: 
 Pectinele (ultraamilopectina – polimer al 

acidului galacturonic), UAP 4%; bentonitele 
(5%); deriva ii de carboxivinil (4%); veegumul 
(un complex coloidal de silicat de magneziu i 
aluminiu 3-10%); agar-agarul (3-4%); polivinil-
pirolidona (1-2%); carageenul (1-2%); pulberile 
de gelatin  (10%). 

O alt  categorie, cu utilizare mai redus  în 
medicina veterinar , este cea a amestecurilor 
efervescente.  

Acestea produc dezagregarea 
comprimatelor, datorit  apari iei unui gaz (de 
obicei dioxid de carbon sau oxigen), în prezen a 
apei.  

Cei mai reprezentativi în aceast  grup  
sunt: bicarbonatul de sodiu sau carbonatul de 
calciu ca atare sau asocia i cu substan e cu 
caracter acid (acid citric, tartric) cu care 
ac ioneaz  în momentul în care comprimatul 
vine în contact cu mediul stomacal.  

Tot în aceast  categorie se întrebuin eaz  
(mai rar) i peroxidul de magneziu. Aceste tipuri 
de dezagregan i se utilizeaz  atunci când 
dezagregan ii uzuali nu au eficacitate sau când 
se are în vedere o dezagregare rapid .  

La prepararea lor se va ine cont de 
condi iile i precau iile necesare (de obicei dup  
granulare la granulatele uscate). 

Enzimele 
Sunt dezagregante eficiente datorit  

ac iunii asupra agentului de aglutinare (îl 
descompun în mediul umed).  

Acestea, de obicei, se adaug  în 
concentra ii foarte mici la granulat înaintea 
comprim rii, în func ie de liant4.  

Enzimele vor determina dezagregarea 
aglutinantului i desfacerea comprimatului. 

                                                             
4 Când s-a folosit amidon ca liant sunt necesare amilaze, pentru 
gelatin  proteaz , pentru celuloz i deriva i celulaze, pentru 
gum  hemicelulaze, pentru zaharoz  invertaze etc. 

Substan ele tensioactive 
Se comport  ca dezagregan i indirec i 

favorizând desfacerea formulelor hidrofobe prin 
înlesnirea p trunderii apei în comprimate. 

De obicei se utilizeaz : polisorban i, 
laurilsulfatul de sodiu, tweenurile, stearatul de 
trietanolamin , dietil-sulfosuccinatul de sodiu 
etc. Modul de încorporare poate fi: direct în 
lichidul cu care se face granularea; prin 
ad ugare sub form  de solu ii alcoolice peste 
amidonul dezagregant i se usuc ; sau prin 
atomizarea solu iei de substan  tensioactiv  
peste materialul comprimat i uscarea (cea mai 
bun  metod ). Trebuie avut în vedere ce 
cantitate de tensioactiv se comprim , deoarece 
cantit ile prea mari duc la formarea de 
complec i stabili cu substan ele active, f  
ac iune terapeutic . 

Lubrifian ii 
Ace tia sunt substan e care u ureaz  

procesul de comprimare i asigur  umplerea 
regulat i uniform  a matri ei. De asemenea, 
aceste substan e evit  aderarea i lipirea 
materialului pe poansoane i matri , favorizând 
evacuarea comprimatului. Lubrifian ii formeaz  
la suprafa a granulatelor un film uniform care va 
diminua frecarea. 

a) Dup  ac iunea lubrifiantului, structura 
chimic , lubrifian ii se clasific  în lubrifian i de tip: 

 fluid (hidrodinamic), care ac ioneaz  pe baza 
vâscozit ii (hidrocarburile, acidul stearic); 

 bipolar, care au molecul  amfifil  a c ror 
ac iune se datore te catenei de atomi de carbon; 

 laminar, la care ac iunea rezult  datorit  
orient rii cristaline în timpul presiunii (talcul). 

b) Dup  func ia pe care o îndeplinesc excipien i 
lubrifian i se pot grupa în: 

 lubrifian i propriu-zi i, care diminuiaz  
frecarea comprimatului pe matri  favorizând 
expulzarea ; 

 antiaderen i (antiadezivi), care mic oreaz  
aderarea materialului de matri i poansoane; 

 glisan i, care îmbun esc scurgerea 
granulatelor din pâlnia de alimentare în matri e, 
realizând umplerea uniform  a acestora. 
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Adesea pentru a se realiza o lubrifiere bun  
se recurge la asocierea unui lubrifiant propriu-
zis cu un adeziv i cu un glisant.  

Concentra iile uzuale sunt 1-5%, cantit ile 
mai mari putând s  influen eze negativ 
dezagregarea. Lubrifian ii sunt utiliza i sub 
form  de pulberi foarte fine (care s  treac  prin 
sita cu 80-100 de ochiuri/cm). O astfel de 
pulbere se va asocia intim cu materialul imediat 
înainte de comprimare, având în vedere s  nu 
se sparg  granulatele. 

 Talcul. Este un silicat de magneziu 
hidratat natural care se prezint  sub form  de 
pulbere alb  onctuoas  la atingere, insolubil în 
ap i inatacabil de acizi, cu reactivitate foarte 
sc zut , dar greu de ob inut în stare pur . Este 
cea mai folosit  substan  având bun efect 
antiaderent la scurgerea granulatelor prin 
pâlnie. Propor ia uzual  este 3%5. 

Talcul are dezavantajul propriet ilor sale 
adsorbante (re ine unele substan e 
medicamentoase). De asemenea, nu este 
complet indiferent din punct de vedere fiziologic 
provocând destul de frecvent irita ii ale 
mucoaselor. De i s-a încercat înlocuirea lui, 
talcul r mâne, totu i, în continuare, unul din cei 
mai folosi i lubrifian i, pentru a evita irita ia 
mucoaselor apelându-se la asocieri ca: talc – 
aerosil - stearat de aluminiu (8:1:1); talc - alcool 
cetilic (9:1); talc - stearat de magneziu (9:1), 
talc-aerosil-emulsie de silicon (8:1:1), 
amestecuri folosite în concentra ie de 3%. 

 Amidonul. Are propriet i asem toare 
talcului, regleaz  curgerea, dar nu diminueaz  
frecarea dintre particule. Propor ia folosit  este 
de 10-30%, propriet ile de glisare ale 
amidonului crescând odat  cu concentra ia. În 
aceast  situa ie este atât agent de curgere cât 

                                                             
5 Talcul, prin duritatea sa sc zut , este un bun lubrifiant. Supus 
unor for e de frecare tangen iale, cristalele de talc se desfac 
lamelar. Aceast  comportare este favorizat  de apa absorbit  
între straturile cristalului. De asemenea, m rimea particulelor 
deter-min  efectul de lubrefiere. Talcul obi nuit realizeaz  acela i 
efect în concentra ie de 8% ca talcul fin 3% sau ca talcul extrafin 
1% pulverizat. Puterea lubri-fiant  este dat  de structura sa de tip 
lamelar care îi confer  propriet i antistatice.  

i agent dezagregant. Cel mai utilizat este 
amidonul de cartofi, care se adaug  
granulatelor uscate înainte de comprimare. 

 Acidul stearic (C18H36O2). Este un bun 
lubrifiant în concentra ii de 1-2%. Se poate 
ad uga sub form  de pulbere foarte fin  sau 
sub form  de solu ii eterice, care se vor 
dispersa peste granulate. Se recomand  pentru 
lubrifierea granulatelor cu con inut mare de 
zah r. Are dezavantajul  m re te timpul de 
dezagregare a comprimatelor. 

 Stearatul de magneziu Mg (C18H35O2)2. 
Este, al turi de talc, unul dintre lubrifian ii cei 
mai uzuali. Se prezint  sub form  de pulberi 
foarte fine i se recomand  ad ugarea în 
propor ie de 0,5%. Concentra iile peste 2% 

resc timpul de dezagregare. Are 
dezavantajul c  poate da incompatibilit i 
datorit  alcalinit ii care influen eaz  stabilitatea 
medicamentelor cu caracter acid (ex. acidul 
acetilsalicilic). 

 Uleiurile, gr simile, cerurile. Lubrifian ii 
gra i dau în general rezultate bune, dar 
determin  cre terea timpului de dezagregare. 

Cele mai cunoscute sunt: uleiul de vaselin  
1-2% (pentru o reparti ie uniform  la suprafa a 
granulatelor pulverizându-se peste material sub 
form  de solu ie eteric ); untul de cacao 1-2%; 
untul de cocos 1-2%; tristearatul de gliceril 1%; 
ceara carnauba 1%; ceara de albine 1-3%; 
ceara lanette 1-3%; uleiul de parafin  (uneori 
asociat cu talc - 0,5% ulei la 3% talc). 

 Siliconii. Asigur  o bun  curgere a 
granulatelor prezentând marele avantaj c  
prezint  iner ie chimic . Acest avantaj îi 
recomand  la fabricarea comprimatelor în care 
pot s  apar  diferite reac ii chimice. Siliconii se 
folosesc de obicei sub form  de uleiuri sau 
emulsii. Concentra ia de 10-12% asigur  
curgerea bun  a granulatelor i dezagregarea 
corespunz toare. Siliconii nu posed  efect 
lubrifiant propriu-zis, de aceea este necesar  
asocierea cu lubrifian i propriu-zi i (ex.: 
stearatul de magneziu). 
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Lubrifian ii solubili 
Se utilizeaz  pentru tipurile de com-primate 

care trebuie s  se dizolve complet în ap . În 
general, ace ti lubrifian i au ac iune mai slab  
decât a lubrifian ilor insolubili. Cele mai bune 
rezultate le-au dat polietilenglicolii cu greutate 
molecular  mare (carbowax 4000, 6000, 20000 
sub form  de pulbere foarte fin  4% sau solu ii 
2-10% în solven i organici). Ace tia se adaug  
peste granulate apoi se usuc . Prezen a 
polietilenglicolilor poate influen a defavorabil 
dezagregarea i duritatea comprimatelor. 
Pentru comprimate de uz extern se recomand  
acidul boric 2%. Tot în categoria lubrifian ilor 
mai enumer m: aerosilul (tipul hidrofil A-200; 
tipul hidrofob R-972 Tallanox 500 ca agent al 
curgerii); caolinul – Cab-O-Sil-MS; Syloide 244 
etc (8, 13, 30, 38, 50). 

Antistaticii 
În cazul pulberilor foarte fine, la suprafa a 

particulelor se acumuleaz  energie. Aceste 
for e sunt mai crescute la particulele sub 100 

m. Unii electroni sunt îndep rta i de la 
suprafa a cristalelor i trecu i în alt  parte. 
Aceast  separare de sarcini poate avea loc 
între p ile metalice ale morilor i materialele 
de m cinat. Particulele rezultate au sarcini 
electrice de acela i semn, respingându-se între 
ele. De aceea, pulberile respective devin 
voluminoase.  

În cazul în care particulele sunt înc rcate 
cu sarcini de semn contrar se va produce o 
aglomerare intens  a materialului. Pentru a se 
înl tura acest efect al sarcinilor electrostatice se 
pot ad uga substan e antistatice, care vor 
contribui la distrugerea câmpului electric i 

rirea conductibilit ii. 
Cele mai utilizate substan e antistatice la 

noi în ar  sunt: talcul 5-10%; stearatul de 
magneziu 0,2-0,5%; lactoza i manitolul 50%; 
aerosilul 0,1-0,5%; fosfatul dicalcic 5%; 
polietilenglicolii (PEG-400, monolaurat i 
monostearat 0,1-0,5%); lauril-sulfatul de sodiu 
1% i deriva ii de amoniu cuaternar 1%. 

Alte substan e 
În anumite situa ii la prepararea 

comprimatelor se adaug i alte substan e care 
îndeplinesc diferite roluri: 

Adsorban ii 
Ace tia au rolul de a adsorbi umiditatea în 

vederea asigur rii amestecului în cazul 
comprim rii. Se utilizeaz  la prelucrarea 
comprimatelor care con in tincturi, extracte 
fluide, uleiuri, esen e, vitamine liposolubile, 
amestecuri eutectice etc. 

În aceast  categorie amintim: acidul silicic 
coloidal (Aerosilul), Cab-O-Sil-ul (bioxid de 
siliciu pur cu o suprafa  activ  de 200m2/g), 
fosfatul tricalcic, bentonita, talcul, amidonul 
(pentru cantit i limitate). Fixarea moleculelor 
de ap  sau a altor lichide are loc ca urmare a 
unei reac ii de chemosorb ie favorizat  de 
capacitatea substan ei adsorbite de a forma 
pun i de hidrogen.  

În unele formule de comprimate, substan a 
activ  este prescris  în cantit i foarte mici (de 
ordinul miligramelor).  

Pentru ob inerea unei dispers ri omogene 
a medicamentului se poate apela la adsorb ia 
medicamentului pe suport sau agent de 
vehiculare, deoarece permite o uniformizare 
corespunz toare. Cele mai folosite substan e 
sunt: lactoza, amidonul, acidul silicic coloidal, 
celuloza microcristalin  etc. 
 Coloran ii 

Pentru a se evita confuziile, la expediere 
unele comprimate se coloreaz . În special 
comprimatele care con in substan e toxice 
trebuie colorate6.  

În fabricarea comprimatelor pentru uz 
uman se mai folosesc i alte tipuri de substan e 
auxiliare. 

                                                             
6 Coloran ii se adaug  dizolva i într-un solvent volatil la amestecul 
de pulbere înainte de granulare. De obicei se prefer  culorile 
pastel deoarece nu produc p tarea comprimatelor. Substan ele 
folosite sunt, în general, cele admise la colorarea alimentelor. 
ro u de amarant, indigitin , portocaliu GCN, galben tatrazin , 
albastru de metilen, violet de gen iana, indigo-carmin, 
eritrocianina (de exemplu la comprimatele Burovin sau de clorat 
de potasiu se utilizeaz  fucsina). 
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Aromatizan ii i îndulcitorii (edulcoran i) 
Sunt indica i pentru comprimatele care 

dezagreg  treptat în gur  sau în cele 
efervescente. În afar  de zah r (îndulcitorul cel 
mai cunoscut) se mai folosesc ca i edulcoran i 
zaharina i ciclamatul de sodiu. 

Stabilizan ii 
În prepararea comprimatelor se poate 

recurge (destul de rar) i al substan e 
stabilizante, de exemplu: substan e absorbante 
pentru medicamentele sensibile la umiditate, 
substan e tampon pentru substan ele stabile la 
un anumit pH. 

 
3. Prepararea comprimatelor 

 
Prepararea comprimatelor se face ast zi în 

industria medicamentelor, substan ele 
medicamentoase neputând fi comprimate u or 

 adaosul unor substan e auxiliare. Unele 
substan e active se pot comprima direct f  
adaos de excipien i sau vreo preg tire special  
(ex. pulberile vegetale, unele extracte uscate, 
substan ele chimice cristalizate: amidopirina, 
antipirina, clorura de sodiu, urotropina, 
permanganatul de potasiu etc. Oricare ar fi 
tehnica de preparare, materialul de comprimat 
este supus unor opera ii preliminare: uscarea 
substan elor, pulverizarea i cernerea, 
amestecarea (aceste prime opera ii se 
realizeaz  similar ca i la prepararea pulberilor 
compacte), granularea, comprimarea (fig. 1.). 

 

 
 

Fig. 1. Schema prepar ri i dezagreg rii comprimatelor 
 

1-aglutinarea i transformarea pulberii în granulate; 2-desfacerea 
comprimatelor în granulate datorit  agen ilor de dezagregare; 3-
desfacerea granulatelor în pulbere ini ial . 
 

3.1. Uscarea substan elor 
 

Aceast  opera iune preliminar  este 
necesar  pentru a elimina excesul de umiditate 
din componentele comprimatelor (acestea 

putând favoriza unele reac ii între componente, 
poate îngreuna curgerea din pâlnia de 
înc rcare în matri i, de asemenea, poate 
influen a negativ buna func ionare a ma inii de 
comprimat prin în epenirea poansoanelor). 
Procesul de uscare se execut  pentru fiecare 
substan  în parte în func ie de natura fizico-
chimic i de temperatura pe care o pot suporta 
(vitaminele i hormonii se vor usca prin 
presiune redus ). Uscarea (ca durat ) se va 
face cu precau ie deoarece o perioad  prea 
lung  de uscare poate duce la pierderea 
capacit ii de aglutinare prin presare i la 
sf râmarea comprimatului (5, 8, 18, 25, 35, 53, 60). 

 
3.2. Pulverizarea i cernerea 

 
Dup  opera iunea de uscare, materialul se 

va supune pulveriz rii în scopul de a ob ine 
pulberi fine divizate uniform (pentru prelucrarea 

oar  a materialului) (8, 17).  
 

3.3. Amestecarea 
 

Aparatura pentru amestecare se va alege 
în func ie de gradul de m run ire al 
substan elor, de cantitatea i de scopul în care 
se vor întrebuin a. Pentru aceasta se utilizeaz : 
malaxoare, tobe de amestecare sau chiar mori 
cu bile. Amestecarea ca opera ie este întâlnit  
i în cadrul opera iei de granulare. 

 
3.4. Granularea 

 
Este opera ia premerg toare com-prim rii 

i const  în transformarea pulberilor în particule 
(conglomerate) de dimensiuni mai mari, la 

rimea i forma care s  permit  umplerea cât 
mai uniform  a matri ei i aderarea cât mai 
bun  a particulelor în timpul comprim rii. 
Opera ia de granulare poate fi f cut  pe cale: 
uscat , umed , sau prin metode speciale. 

Granularea uscat  
Granularea uscat  mai este denumit i 

brichetare sau precomprimare i se practic  
 aport de lichide. Brichetele au dimensiuni 
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relativ mari, diametrul 2,5cm i greutatea 
cuprins  între 5-20g. Pentru ob inerea 
brichetelor se recurge adesea la excipien i 
lubrifian i, aglutinan i ad ugându-se doar în 
situa ii speciale (la pulberile cu adezivitate 
sc zut ). Lian ii cei mai uzuali sunt: lactoza, 
zah rul i polietilenglicolii. 

Brichetarea se execut  în industria 
medicamentelor cel mai adesea cu ajutorul 
ma inilor cu excentric cu un singur poanson 
sau cu prese hidraulice de mare presiune. Dup  
ob inere, brichetele se macin  în granulatoare 
mecanice pân  la ob inerea unei pulberi 
grosiere, care se va supune apoi comprim rii. 
Pentru a ajunge la consolidarea leg turilor 
intraparticulare, brichetarea ca opera ie se 
poate repeta de 2-3 ori. Granularea uscat  se 
aplic  la substan e cu: adezivitate sc zut ; 
pulberi vegetale; structur  cristalin ; care sufer  
modific ri în prezen a umidit ii. Aceast  
metod  (de i mai limitat  decât granularea 
umed ) prezint  avantajul  scurteaz  
manopera (ne mai fiind necesar  uscarea). 

Comprimatele ob inute astfel au timpul de 
dezagregare mai scurt decât cele ob inute în 
urma granula iei umede. 

O variant  a granul rii uscate este: 
Compactarea 
Pentru ob inerea granulatelor se folosesc 

prese cilindrice. Materialul pentru granulare se 
transform  într-o plac  compact , care, apoi, 
este sf râmat  între dou  role din ate afi ate 
sub cilindrii de presare. 

Granularea umed  
Este un procedeu complex în care 

amestecul de pulberi transformat într-o past  de 
consisten  potrivit  este trecut printr-o sit  
pentru a ob ine granulatele, care sunt supuse 
apoi usc rii i uniformiz rii. Granularea umed  
se realizeaz  în patru faze de lucru: umectarea 
pulberii, transformarea masei umede în 
granulate; uscarea granulatelor; uniformizarea 
granulatelor. În func ie de caracteristicile 
pulberilor lichidul utilizat pentru ob inerea pastei 

poate fi un solvent sau un lichid aglutinant. 
Dac  componentele au calit i adezive bune se 
adaug  ap  (mai rar) sau amestecuri de: ap -
alcool, ap  – alcool - eter, alcool metilic, alcool 
izopropilic. Prin p trunderea intim  a solventului 
va rezulta o mas  prea umed  care va solicita 
timp îndelungat pentru uscarea granulatului. În 
cazul extractelor vegetale uscate (care în 
prezen a apei devin aderente) i a substan elor 

or solubile în ap  se folose te alcoolul.  
De cele mai multe ori se folosesc substan e 

aglutinante sub forma solu iilor coloidale sau a 
gelurilor care vor men ine particulele de pulbere 
adunate în granulate chiar i dup  înl turarea 
solventului.  

Solu iile aglutinante se vor ad uga treptat 
i se vor amesteca malaxând continuu în tobe 

de amestecare cu vitez  de rota ie mic  (pentru 
a ob ine o mas  uniform  timp de 20-60min). 
Granulatele se pot ob ine prin presare, când se 
ob in particule vermiculare de grosimi diferite (în 
func ie de ochiurile sitei). Granulatele astfel 
ob inute poart  denumirea de "granulate prin 
presare". Granulatele se mai pot ob ine i: 

 "prin agitare", când masa umed  se agit  
deasupra unei site rezultând granulate sferice; 

 "prin t iere", când masa se trece printr-un disc 
perforat. 

În industrie, cele mai folosite granulatoare 
sunt cele cu ciocane, oscilante i rotative7.  

Uscarea granulatelor este efectuat  prin: 
intermediul înc lzirii i ventil rii aerului (prin 
serpentine); uscarea cu raze IR (în cazul 
materialelor cu procent mic de umiditate); 
uscarea în curent de aer; uscarea în vid 
(aplicat  în cazul substan elor sensibile la 
ac iunea c ldurii)8. 

                                                             
7 Granulatele ob inute se vor culege în straturi sub iri (de 1cm) pe 

vi din lemn, metal etc. i se usuc  în etuve sau usc toare. 
Opera iunea trebuie s  fie limitat  deoarece lipsa total  a 
umidit ii duce la granule sf râmicioase. Temperatura de uscare 
se va alege în func ie de propriet ile fizice ale fiec rei substan e 
active (ex. acidul acetilsalicilic, aminofenazona se descompun la 
temperaturi ridicate). În general, temperatura de uscare este 
cuprins  între 50-80 C, timp de 6-12 ore. 
8 Dup  uscare granulatele se vor sf râma u or i se vor sorta 
pentru eliminarea excesului de pulbere i pentru a ob ine 
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Procedee speciale de granulare 
În afara metodelor de granulare devenite 

clasice, se cunosc metode care realizeaz  în 
acela i aparat umectarea, formarea i uscarea 
granulatelor. Una dintre metode este i 
procedeul "patului fluidizat" (metoda Würster), 
aparatele cele mai cunoscute fiind cele de 
tipurile AEROMATIC i GLATT. Alt  metod  de 
granulare este i granularea în turbin  
(WALTERS). 

Granulometria i caracteristicile granulelor 
depind de mai mul i factori: cantitatea de 
pulbere luat  în lucru, cantitatea de lichid de 
granulare, temperatura, pozi ia dispozitivului de 
nebulizare. 

 
3.5. Comprimarea 

 
Este procedeul prin care particule solide 

sunt supuse unor for e care ac ioneaz  de la 
exterior la interior, particulele fiind transformate 
în final într-un amestec compact care va lua 
forma matri ei în care s-a efectuat presarea. 

Opera ia de comprimare se realizeaz  în 
trei faze: umplerea matri ei; comprimarea 
propriu-zis ; expulzarea comprimatului.  

Comprimarea se realizeaz  cu ajutorul 
ma inilor de comprimat care au ca piese 
principale o matri  în care se introduce 
materialul pentru comprimat i dou  pansoane 
care exercit  presiunea. Ma inile de comprimat 
se pot clasifica în: ma ini de comprimat cu 
excentric; ma ini de comprimat rotative; ma ini 
de tip mixt. 

 Ma ini de comprimat cu excentric 
Sunt constituite din dou  poansoane 

(inferior, superior), o matri  (care prezint  o 
excava ie în centru), un distribuitor i un 
dispozitiv de expulzare a comprimatului. 

                                                                                                   
particule cât mai uniforme. Excesul de pulbere ar putea 
determina un dozaj neuniform, iar comprimatele ob inute au o 
rezisten  mic . O cantitate mic  de pulbere este totu i util  
pentru a asigura o umplere uniform  a matri ei completând 
spa iile dintre granulate i pentru a asigura comprimate de 
aceea i greutate. Aceast  cantitate nu trebuie s  dep easc  
20%, în care se includ i lubrifian ii i al i adjuvan i. 

Poansoanele sunt confec ionate din o el 
inoxidabil cu suprafa a u or concav  sau plan , 
adesea prev zut  cu inscrip ii, desene, renuri, 
creste etc. În timpul comprim rii pozi ia celor 
dou  poansoane poate fi modificat  cu ajutorul 
unor reglaje, iar în imea comprimatelor va fi 
egal  cu distan a la care se vor afla cele dou  
poansoane la sfâr itul comprim rii. Aceasta 
depinde de capacitatea camerei matri ei, de 
presiunea exercitat i de tipul granulatului. 

Matri a este format  dintr-o plac  
prismatic  sau cilindric  confec ionat  din o el 
rezistent, în care se afl  unul sau mai multe 
canale cilindrice. 

Pâlnia de umplere (distribuitorul) este un 
recipient în care se introduce materialul de 
comprimat. În cazul ma inilor cu excentric 
comprimarea are loc în 5 timpi. Ma inile de 
comprimat cu excentric sunt supuse unor 
solicit ri vibratorii puternice fiind necesar  o 
construc ie solid . Datorit ocului, straturile 
superioare ale comprimatelor sunt de obicei mai 
dure. La cele cu poansoane i matri e multiple 
randamentul e de 1500 - 6000 comprimate/h. 

 Ma ini de comprimat rotative 
La aceste aparate, pâlnia de alimentare 

este fix , poansoanele i matri ele fiind fixate pe 
un tambur rotativ (fig.2.). 

 
Fig. 2. Comprimarea la ma ina de comprimat rotativ  

 

a-umplerea matri ei; b-comprimare; c-sec iune orizontal . 
1-pâlnie; 2-ponson superior; 3-ponson inferior; 4-coroan  
circular ; 5-roata de sus; 6-roata de jos; 7-matri . 

 
Randamentul acestor ma ini este mare, de 

800-1000 comprimate/minut. Comprimarea este 
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determinat  atât de poansonul superior cât i 
de cel inferior. Ambele poansoane exercit  o 
presiune gradat i lent  asupra 
granulatoarelor. Astfel, se evit  includerea de 
aer în comprimate, ob inându-se o duritate 
uniform  a comprimatelor. Absen a ocului, 
face ca uzura pieselor s  fie mult mai mic , 
for a cu care ac ioneaz  fiind de 5-10 tone/cm2 
la o vitez  de rota ie de 5-10 rot./minut. 

 Ma ini de comprimat de tip mixt 
Acestea se deosebesc de ma inile de 

comprimat cu excentric doar prin sistemul de 
umplere al matri ei. Atât matri a, cât i pâlnia, 
sunt inoxidabile, granulele fiind antrenate de un 
"cioc" mobil ata at la pâlnia de distribu ie. Acest 
"cioc" va face o mi care oscilatorie deasupra 
matri ei pe care o va umple cu material. 

Avantajul acestui tip const  în randamentul 
mai mare, ob inerea de comprimate mai 
omogene i mai exacte (deoarece pâlnia este 
fix i nu execut  mi ri violente, 
neproducându-se stratificarea sau sf râmarea 
materialului în timpul lucrului). 
 

3.5.1. Comprimarea direct  
 

Este un procedeu modern care se extinde 
datorit  elabor rii de noi diluan i, care al turi de 
substan a activ  dau amestecuri care se 
comprim  direct. Când substan a activ  
reprezint  pân  la 20% din greutatea final  a 
tabletei comprimarea direct  se poate aplica 
foarte bine. Unele substan e medicamentoase 
se pot comprima direct  a se recurge la 
opera ii de granulare, opera ia având loc f  
modificarea st rii fizice a substan elor active i 

 adaos de adjuvan i. 
Caracterele granulometrice ale materialului 

de comprimat exercit  influen  mare asupra 
posibilit ilor de comprimare direct  a pulberilor 
de substan  activ , tendin a materialului fiind 
de a se deforma i a se rupe dând na tere la 
noi suprafe e de contact. Când substan a activ  
nu se preteaz  pentru comprimare, este util  
asocierea aglutinan ilor solizi, care ac ioneaz  

prin formarea unor noi suprafe e datorit  
comprim rii (ex. unele variet i de lactoz ). 

Sistemul de cristalizare, dimensiunea 
particulelor i densitatea influen eaz , de 
asemenea, ob inerea unor comprimate 
corespunz toare (ex. sistemul de cristalizare 
cubic se preteaz  cel mai bine la comprimarea 
direct . De asemenea, cristalele 
paralelipipedice sau cele cu fe e plane sunt mai 

or de comprimat direct, comparativ cu cele de 
form  sferic ). 

Apa de cristalizare din molecule 
favorizeaz  repartizarea for elor de presiune 
exercitate asupra masei de pulbere care se 
comprim . De aceea nu este indicat  uscarea 
substan elor cu ap  de cristalizare atunci când 
se folose te comprimarea direct . În 
majoritatea cazurilor, pulberile cu densitate 
aparent  mare sunt dificil de comprimat direct 
(ex. clorura de potasiu cu o densitate aparent  
peste 1 este greu comprimabil  direct). 

Un rol deosebit îl are i structura 
materialului de comprimat. Substan ele cu 
caracter plastic sunt deformate ireversibil prin 
presare (acest caracter, dac  se petrece la 
presiuni mici va determina cre terea suprafe ei 
i va favoriza comprimarea). Pentru aderare 

substan ele de comprimat trebuie s  fie 
constituite din particule de 0,5-1,5 mm. 
Particulele prea mici se vor comprima mult mai 
greu (datorit  aerului absorbit) pe care 
aparatele de comprimat nu o pot dezvolta. 

 granulare se pot ob ine comprimate 
cu: borax, acid boric, bromur  de sodiu, clorat 
de potasiu, bicarbonat de sodiu, clorur  de 
sodiu, iodur  de sodiu, permanganat de 
potasiu, unele extracte vegetale etc. Pentru 
comprimarea acestora se folosesc variet i 
cristalizate sau care au form  granular . 

Aspirina, antipirina, unii compu i de bismut, 
piramidonul, diuretina, s rurile de chinin  se vor 
putea comprima direct dup  care se adaug i 
unele cantit i de substan e auxiliare. În cazul 
cantit ilor mici de substan  activ  folosirea 
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unui diluant compresibil va face posibil  
comprimarea direct . Extinderea comprim rii 
directe s-a putut realiza datorit  introducerii în 
uzul curent a unor substan e inerte: lactoza 
uscat  (prin spray); lactoza anhidr ; fosfatul de 
calciu; sorbitolul; manitolul; celuloza 
microcristalin : Avicelul i Elecema celuloz  
foarte pur  microfin . 

 
3.6. Defecte în procesul de comprimare 

 
Datorit  unor factori tehnici pot surveni o 

serie de defecte de fabrica ie, cum ar fi: 
 comprimate sf râmate sau sf râmicioase; 

 Cauze:  
 nu a fost presiune optim ; 
 aglutinantul nu a fost suficient. 
 aderente pe poansoane i matri ; 

 Cauze:   
 granulat umed; 
 aerul în care se comprim  e prea umed; 
 lubrifiant insuficient; 
 poansoane neuniforme, corodate sau ruginite. 
 desfacerea sub form  de plac  a stratului 

superior ale comprimatelor; 
 Cauze:   
 presiunea prea mare; 

masa granulat  prea uscat ; 
 matri  deformat . 
 comprimate cu margini alungite / neuniforme; 

 Cauz :  
 matri i poansoane uzate. 
 grosimea, rezisten a i greutatea variaz ; 

 Cauze: 
 granulat slab glisant, nu umple matri a; 
 granulat aderent la matri  îngreunând poansoane; 
 poansoane nec lite, deformate. 

 
3.7. Controlul comprimatelor 

 
Comprimatele sunt supuse la numeroase 

test ri pentru a se controla calitatea lor.  
Aspect 

Comprimatele trebuie s  aib  o structur  
compact , omogen , form  de discuri, plat , 
biconvex , cu marginile intacte, mirosul, gustul 
i culoarea substan elor pe care le con in, 

aspect uniform pe sec iune i la suprafa .  

Prezen a de puncte sau pete de diferite 
culori sau intensit i este indiciul amestecului 
neuniform sau al unor incompatibilit i survenite 
între componente (lubrifian i din grupa 
gr similor sau uleiuri în exces). Comprimatele 
din pulberi vegetale sau de origine animal  pot 
prezenta pigment ri sau particule colorate 
diferit, dar repartizate omogen. Controlul 
aspectului comprimatelor la un timp de la 
preparare este important i poate da indicii 
legate de gradul de conservare. Schimbarea 
aspectului d  indica ii asupra modific rilor 
esen iale petrecute în timp. 

Dimensionarea 
La diametre i greut i egale un comprimat 

sub ire este presat mai puternic ca unul gros.  
Diferen ele de grosime nu trebuie s  

dep easc  1-1,5% (altfel determin  greut i de 
calibrare i ambalare). Grosimea la margini are 
o importan  deosebit , mai ales pentru cele 
care urmeaz  a fi acoperite. O sub iere 
accentuat  a marginilor poate duce la sâmburi 
prea fragili la drajeizare. 

Greutatea 
Este un factor foarte important i este în 

corela ie cu con inutul în substan e 
medicamentoase. Greutatea depinde de o serie 
de factori lega i de: granulate i ma ina de 
comprimat; omogenitatea amestecului; 
curgerea i umplerea regulat  a matri ei; 
aderen a materialului de poansoane i matri e; 
imperfec iunile poansoanelor; viteza prea mare 
de lucru9. 

Rezisten a mecanic  
Farmacopeea prevede c  comprimatele 

trebuie s  aib  o rezisten  mecanic  
satisf toare pentru a se asigura men inerea 

                                                             
9 Conform Farmacopeei Române greutatea medie pe comprimat 
se va stabili dup  cânt rirea a 30 de comprimate, acestea 
neavând voie s  difere de greutatea declarat  cu  2-4%. 
Acelea i comprimate se cânt resc individual i se calculeaz  
abaterea procentual  fa  de greutatea medie stabilit , doar la 3 
comprimate din cele 30 admi ându-se o abatere de 50% fa  de 
valorile: 

 comprimate cu greutate sub 0,15g 0-10%; 
 comprimate cu greutate între 0,15-0,30g ± 7,5%; 
 comprimate cu greutate peste 0,30g±5%. 
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formei, f  îns  a prevedea probe 
standardizate. O metod  simpl  pentru 
aprecierea densit ii este: 

 ruperea între degete a unui comprimat 
 l sarea în c dere liber  de la în imea de 

1 m, urm rindu-se dup  câte c deri se sparge. 
În ultimul timp s-au propus i oficializat 

unele procedee mai exacte pentru controlul 
rezisten ei i al gradului de pulverizare în urma 
manipul rii marea majoritate exprimând 
rezisten a mecanic  în kilograme. 

Cele mai cunoscute dispozitive sunt: 
dispozitivul MONSANTO (fig.3.); dispozitivul 
PERELMANN-BRODSKI; aparatul ERWEKA tip 
TBT; aparatul STRONG-COBB. Indiferent cu ce 
dispozitiv se face determinarea rezultatele sunt 
reproductibile, obiective, dar fiecare dispozitiv 

 rezultate diferite dpdv mecanic. 
 

 
Fig. 3. Dispozitivul Monsanto. 

 

Friabilitatea 
Pe lâng  rezisten a mecanic  (care se 

refer  de fapt la rezisten a la rupere) se mai 
studiaz i pierderea în greutate prin agitare 
sau rostogolire, adic  friabilitatea. Aceasta 
poate fi determinat  printr-o aparatur  simpl : 
într-un agitator orizontal de laborator se agit  
un num r de comprimate exact cânt rite i 
dup  un timp se cânt re te pulberea rezultat . 
În industrie, friabilitatea se poate m sura cu 
ajutorul friabilatorului ROCHE (fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Schema friabilatorului Roche. 

Dezagregarea 
Aceast  prob  este cea mai important  

metod  de control a comprimatelor, deoarece 
de viteza de dezagregare a acestora depinde în 
mare m sur  absorb ia substan ei active. 

Prin timp de dezagregare se în elege 
intervalul de timp în care are loc dizolvarea 
complet  a comprimatelor solubile sau a 
substan elor solubile sub form  de particule 
foarte mici într-un lichid de testare apos la o 
anumit  temperatur . Timpul de dezagregare 
este influn at de componentele comprimatelor, 
substan ele active i auxiliare (aglutinan i, 
lubrifian i, dezagregan i), precum i de 
dimensiunea, forma i structura comprimatelor 
i a granulatelor care le con in, temperatur , 

umiditate, mod de comprimare.  
Mecanismul dezagreg rii se explic  prin 

faptul c  apa în contact cu un comprimat se 
infiltreaz  în interior între granulate i provoac  
treptat separarea acestora i desfacerea 
structurii ini iale. În ceea ce prive te elaborarea 
metodelor de control s-a inut seama de: 
temperatura corpului (37 C); mediul acid i 
con inutul în pepsin  i mi rlie peristaltice ale 
stomacului (pt probele "in vitro")10. 

Controlul chimic 
 calitatea i cantitatea substan ei active 

(dup  prescrip iile farmacopeei pentru 
monografia respectiv ). Dup  Farmacopeea 

                                                             
10 Dup  Farmacopeea Român  (Ed. a X-a) proba de dezagregare 
se efectueaz  pe 6 comprimate introduse în 300 ml ap  înc lzit  
(37 C 2 C), agitând în sens circular de dou  ori/2 minute. 
Comprimatele trebuia s  se dezagrege în cel mult 15 minute (se 
consider  dezagregate i comprimatele care nu mai prezint  
particule duse la o presare u oar ). Pentru cazuri speciale 
Farmacopeea Român  admite un timp definit: 
 comprimatele sublinguale - cel mult 3 minute; 
 comprimatele perorale - cel mult 15 minute; 
 comprimatele orale - 30-60 minute; 
 comprimatele efervescente - cel mult 5 minute (ob inându-se 

solu ii limpezi sau cel mult opalescente); 
 comprimatele vaginale - în cel mult 2 minute (în solu ii de acid 

lactic - lactat de calciu). 
Mi carea la dispozitivele manuale nu este normal i de aceea 
rezultatele nu sunt întotdeauna concludente. Pentru a asigura 
condi ii de lucru cât mai precise aparatele moderne utilizeaz  
agitare rotativ  continu . În unele farmacopee (cea american i 
englez ), sunt men ionate i dispozitive cu agitare vertical  
periodic . Un dispozitiv cu mi care pendular  utilizat i la noi este 
dispozitivul ERWEKA VZ-4. 



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                                     Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                                  Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

19 
 

Român  substan a activ  se determin  pe 
cantitatea de pulbere indicat  în monografia 
respectiv  luat  din amestecul omogen al 10 
comprimate pulverizate i se raporteaz  la 
greutatea medie11. 

 
3.8. Comprimate de uz special 

 
În afara comprimatelor care se 

administreaz  prin înghi ire (comprimatele 
perorale) i destinate desfacerii în stomac sau 
intestin pentru a fi absorbite la nivelul 
mucoaselor, de obicei, chimio-terapice, 
antibiotice, antiparazitare, microelemente i 
vitamine (fig. 5.), exist i anumite comprimate 
de uz special: bucale (sublinguale, de 
mestecat), subcutanate, hipodermice, efer-
vescente, vaginale, oftalmice, tabletele, 
triturate, pastilele i trochi tii. 

 

 
 

Fig.5. Comprimate Vit-o-sol Plus (Lek) 
 

Un comprimat con ine: vit. A (1.000 U.I.), vit. D3 (100 U.I.), vit. 
K3 (3mg), pantotenat de calciu (2mg), acid nicotinic (6mg), biotin  
(0,1mg), acid folic (0,2  mg), colin  (100mg), fier (20mg), mangan 
(3,3mg), cobalt (0,8mg), cupru (0,5mg), zinc (3,3mg), magneziu 
(20mg), fosfat dicalcic (168,3mg), iod (0,5mg), fluor (0,5mg), 
antioxidan i, cazeina i de sodiu i aro-matizant. Asigur  aportul 
necesar pentru buna desf urare a metabolismului la animalele 
tinere. 

 
Comprimatele bucale 

Comprimatele bucale ac ioneaz  asupra 
mucoasei i sunt administrate pentru a 
dezagrega oral. Aceste comprimate, care 
                                                             
11 Fa  de cantitatea de substan  activ  (dac  farmacopeea nu 
prevede altfel) se admit urm toarele varia ii: 
 pentru un con inut pân  la 0,10g 10% i peste 0,10g 6%, la 

calcularea acestor limite inându-se seama de con inutul prev zut 
de farmacopee pentru substan a activ ); 
 determinarea talcului - aceast  substan  nu este indiferent  

fiziologic i de aceea mul i speciali ti limiteaz  cantitatea admis  
într-un comprimat la 2-5%, tendin a fiind c tre limitarea i mai 
sever  sau înlocuirea cu alte substan e inerte. 

cedeaz  substan a la nivelul mucoaselor bucale 
sunt: bucale, pentru supt i mestecat12. 

Comprimatele subcutanate 
Acestea au form  de disc, cilindru sau 

sfer  si se aplic  subcutanat printr-o incizie. 
Dimensiunile sunt relativ mici (diametru 7-
10mm, grosime 3-5 mm), se prepar  aseptic i 
se condi ioneaz  individual în tuburi de sticl  
sterile (fig.6.). 

 

 
Fig.6. Implant Crestar (Intervet) 

 

o doz  con ine: 3mg Norgestomet i se aplic  s.c. la bovine, la 
baza urechii.  
 

Aceste comprimate sunt utilizate pentru 
administrarea de medicamente care trebuie  
ac ioneze lent, timp de zile sau s pt mâni 
(hormoni, extr. tisulare imunostimulante etc.). 

Comprimatele hipodermice 
Comprimatele hipodermice se prepar  

aseptic i sunt folosite pentru a dizolva total i 
rapid (4 minute la 40 C) în solu ii care se 
injecteaz  parenteral. De obicei diametrul lor 

                                                             
12 Cavitatea bucal  (primul segment al tubului digestiv) este 

ptu it  de mucoasa labial , gingival , palatin i sublingual , 
bogat inervat i vascularizat . Încerc rile de a administra 
medicamente pe aceast  cale au fost justificate total în medicina 
uman  (mai pu in în cea veterinar ) de eficacitatea sigur  a unor 
substan e (care ingerate s-ar inactiva) sau de necesitatea ca 
substan ele active s  ac ioneze la nivelul mucoaselor bucale sau 
în zona c ilor respiratorii superioare. 
Nefiind folosite în medicina veterinar  ne vom rezuma la 
enun area acestora: 
 comprimatele pentru supt  - care se dizolv  treptat în contact cu 

secre ia salivar i con in medicamente cu ac iune local : 
antiseptice, dezinfectante, antibiotice, anestezice locale etc.; 
 comprimatele sublinguale - con in substan e active cu ac iune 

general  deoarece medicamentele p trund prin sistemul de 
irigare al mucoasei linguale direct în circula ia general  f  s  
mai sufere ac iunea sucurilor gastrice, intestinale sau s  sufere 
metabolizarea hepatic . Cele mai utilizate medicamente sub 
aceast  form  sunt hormonii steroidici (metiltestosteronul, 
estradiolul, etenilestradiolul, progesteronul), trinitratul de gliceril, 
nitroglicerina, sulfatul de izoprenalin , tetranitratul de pentaeritrol, 
unele enzime (tripsina, streptochinaza); 
 comprimatele de mestecat - acest tip de medica-mente se 

utilizeaz  în practica uman  pentru administrarea unor 
medicamente antiacide (compu i de aluminiu i magneziu). 
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este mic (5-15 mm) i se dizolv  în cantit i mici 
de ap . 

 
Comprimatele efervescente 

Aceste comprimate au evoluat pornind de 
la pulberi din care sunt preparate limonadele 
efervescente. Vitamina C, polivitaminele, 
microelementele, calciul gluconic, acidul 
acetilsalicilic sunt doar câteva substan e 
medicamentoase care se pot administra pe 
aceast  cale împreun  cu aromatizan i i 
edulcoran i. Comprimatele con in bicarbona i 
(de sodiu, de potasiu, de calciu, de magneziu) 
i acizi organici (acidul citric, alginic, fumaric 

sau tartric), care în contact cu apa reac ioneaz  
punând în libertate bioxidul de carbon, care va 
produce, împr tierea i chiar dizolvarea 
componentelor comprimatelor13. 

Condi ionarea acestui tip de com-primate 
se face în tuburi de aluminiu sau material 
plastic ai c rui pere i sunt impermeabili pentru. 
aer (fig. 7.). Tuburile se închid etan  cu dopuri 
prev zute cu capsule deshidratante de silicagel. 

 

 
 

Fig. 7. Tablete efervescente Efferhydran (Fort Dodge) 
 

Con ine: clorur  de sodiu 2,34g, clorur  de potasiu 1,12g, 
bicarbonat de sodiu 6,7g, acid citric anhidru 3,84g, lactoz  
32,44g, glicin  2,25g. Utilizat în corec ia rapid  a deshidrat rii, 
pierderilor masive de electroli i i corec ia acidozei. 

                                                             
13 Efervescen a poate fi util  în cazul comprimatelor, pentru c : 
 mascheaz  gustul nepl cut al unor medicamente; 
 se ob ine în timp scurt solu ie sau dispersie, în a a fel încât s  

aib  o ac iune terapeutic  rapid  dup  ingerare; 
 spuma ce se produce va vehicula mai u or substan a activ . 

Prepararea comprimatelor efervescente se poate face prin mai 
multe metode: 
 metoda dublei granul rii; 
 metoda fuziunii la cald; 
 granularea cu vapori de ap  prin injectare. 

Indiferent de procedeul aplicat, dup  ob inerea granulatelor se 
vor ad uga lubrifian i solubili (polietilenglicoli, benzoat de sodiu) 
sub form  de pulberi fine. Comprimarea se face într-o atmosfer  
cu umi-ditate relativ mic  (25%) opera ia fiind facilitat  de 
folosirea curen ilor de aer cald i de folosirea poansoanelor 
cromate sau din tifon. 

Comprimatele vaginale 
Acestea sunt folosite mai rar în medicina 

veterinar i sunt destinate introducerii în vagin 
în scop terapeutic local14, ele se mai cunosc i 
sub denumirea de vaginal insert sau tablets. În 
german , termenul de vagitores este echivalent 
cu cel de pessaires vaginalis. Comprimatele 
vaginale trebuie s  se dizolve într-un volum 
foarte mic de lichid, s  difuzeze i s  p trund  
în toate vilozit ile mucoasei vaginale.  

Dezagregarea comprimatelor vaginale 
poate fi: obi nuit , cu efervescen  (sau 
spumogen ) sau foarte lent . Forma acestor 
comprimate este variabil , de la cilindri pla i sau 

or bomba i la comprimate cu extremit i 
diferite (una convex , alta concav ) sau pot fi 
efilate la ambele extremit i. Sub aceast  form  
se administreaz  medicamentele: antiseptice, 
antimicotice, antimicrobiene (cu ac iune local ), 
hormoni sau vitamine (care se absorb în 
circuitul sanguin). 

Comprimate uterine 
Comprimatele uterine sunt de fapt bujiuri 

uterine denumite i pessarie uteri având 
acelea i caracteristici ca i comprimatele 
vaginale. Dezagregarea comprimatelor uterine 
poate fi obi nuit i cu efervescen . Talia 
acestor comprimate este mare ( i de aceea 
sunt denumite bujiuri uterine), având capetele 
rotunjite. Sub aceast  form  sunt administrate 
cu prec dere chimioterapice i antibiotice cu 

                                                             
14 Vaginul are o vasculariza ie proprie asigurat  de arterele 
uterine cervico-vaginale, arterele colului, arterele vaginului i 
hemoroidal  mijlocie). pH-ul vaginului normal este cuprins între 4-
4,5, fiind supus la varia ii (în func ie de vârst i st rile 
patologice). Aceasta se datoreaz  florei vaginale, respectiv 
bacilului Gram pozitiv Döderleine (cu rol în autoap rarea 
aparatului genital). Acest bacil are un rol major în fermentarea 
hidra ilor de carbon în acid lactic care duce implicit la aciditatea 
vaginal . Fiziologic, în timpul gesta iei, vaginul are pH-ul optim 
pentru men inerea homeostaziei florei bacteriene proprii, pentru 
ca, dup  f tare s  aib  loc o alcalinizare a lichidului vaginal i 
deci condi ii favorabile cre terii organismelor str ine cu ac iune 
negativ  asupra tractului genital. Odat  cu înaintarea în vârst , 
datorit  atrofiei ovarelor i sc derii acidit ii (datorit  dispari iei 
sângelui) se creeaz  condi ii favorabile dezolt rii unei flore de 
agresiune. Infec iile cele mai frecvente asupra vaginului sunt 
produse de streptococi, gonococi , colibacili, flagelate 
(Trichomonas) i ciuperci (Candida), ultimele dou  fiind cel mai 
des incriminate în etiologia vulvovaginitelor la animale. 



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                                     Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                                  Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

21 
 

ac iune local  intens . În figura 8. sunt redate 
pesariile efervescente Exuter M (Biogal) i Gy-
nobiotic (Lek). 

 

 
 

Fig. 8. Pesarii efervescente 
 

Pesariul efervescent Exuter  M (Biogal) con ine: oxitetraciclin  
clorhidrat 0,5g, neomicin  sulfat 0,5g, oxichinolin  sulfat 0,67g, 
carbamilcolin  clorat 0,002 g, mas  excipient pân  la 23g. Un 
bujiu poate produce pân  la 2 litri de spum  antibiotic . Se 
folose te la prevenirea i tratarea afec iunilor inflamatorii i 
catarale ale uterului la vaci i iepe. 
Pesariul efervescent Gynobiotic (Lek) con ine: neomicin  sulfat 
0,5g, oxitetraciclin  clorhidric , excipient pân  la15g. Se folose te 
în prevenirea i tratarea infec iilor uterine post-partum, la vaci i 
scroafe. 

 

Comprimate oftalmice 
Aceste comprimate sunt folosite pe 

mucoasa ocular i trebuie s  dezagrege rapid 
în lichidul lacrimal. Dimensiunile acestor 
comprimate sunt mici (diametrul 2-4mm) având 
greut i de ordinul miligramelor (ex. 
comprimatele cu acid boric 2%). Prepararea 
comprimatelor oftalmice se face în condi ii 
aseptice ele conservându-se în flacoane 
speciale sterile. 

Tablete triturate 
Sunt preparate farmaceutice solide ob inute 

prin decupare sau presare, având o form  
specific  ("vermicular ") con inând substan e 
active i zah r în cea mai mare propor ie ca 
excipient. Aceste forme medicamentoase sunt 
rezervate înc  uzului uman. 

Pastile bomboane medicinale 
Sunt preparate farmaceutice de diverse 

forme destinate, în general, uzului uman dar, 
mai nou, i uzului veterinar (fig. 9.), care se 
ob in prin formarea unei solu ii fierbin i saturat  
de zah r în care sunt încorporate substan e 
aromatizante, pl cute animalelor. Solu ia se 
toarn  în pl ci de marmur , faian  sau metal 
concave, unse cu ulei de vaselin , pic turile 

fierbin i c zute pe aceste forme înt rindu-se 
imediat. Acestea se vor usca la etuv  la 35-
40 C. În interiorul bomboanelor se vor depozita 
comprimatele care vor fi astfel înghi ite cu 
pl cere de c tre animale. 

 

 
Fig. 9. Bomboan  medicinal  de uz veterinar i modul de 

administrare al comprimatelor înglobate 
 

Trochi tii 
Sunt tablete rotunde (gr. trochos = disc, 

roat ) ob inute prin întinderea masei i 
decuparea sau turnarea în tipare. Trochi tii sunt 
destina i, în general, uzului uman, inându-se 
sub limb  sau sugându-se pân  la dizolvarea 
complet . În medicina veterinar  s-a încercat i 
reu it utilizarea trochi tilor odorizan i la câine i 
pisic  (ex. trochi tii bioadezivi Stomadhex - fig. 
9.). Cei mai cunoscu i trochi ti sunt cei pe baz  
de cerogelatine. 

 

 
Fig. 9. Troochi ti bioadezivi Stomadhex (Vetoquinol) 

 

Este prezentat sub 2 forme (trochi ti pentru câini peste 
10kg i pentru câini sub 10kg i pisici) i con ine: 
clorhexidin i nicotinamid  cu rol antiseptic de durat , 
foarte activ împotriva pl cii dentare i halenei, frecvent 
întâlnit  la carnasiere. 
 

În figura 10. este prezentat locul de elec ie 
pentru trochi tii bioadezivi. 

 

 
 

Fig. 10. Locuri de elec ie pentru trochi ti bioadezivi 
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Brichetele 
Tot comprimate speciale pot fi considerate 

i brichetele cu sare, minerale i vitamine 
administrate, ca suplimente minerale, la bovine 
i cabaline, care sunt consumate prin lins 

(fig.11.). Adesea în aceste brichete se poate 
include i un antiparazitar intern (50). 

 

 
Fig. 11. Brichete saline i minerale Biosaxon (Salinen) pt. 

bovine i cabaline 
 

3.9. Condi ionarea i conservarea 
comprimatelor 

 
Comprimatele se ambaleaz  la loc uscat i, 

în unele cazuri, ferit de lumin . Periodic (6 luni-
1 an) comprimatele vor fi verificate în ceea ce 
prive te timpul de dezagregare. Ambalarea 
comprimatelor se face în cutii din material 
plastic, cutii de carton, tuburi sau flacoane de 
sticl  sau de metal (8).  

Foarte avantajoas  este ambalarea între 
dou  folii de celofan, material plastic sau 
aluminiu, fiecare comprimat având astfel un 
ambalaj propriu, mult mai ferit de ac iunea 
agen ilor atmosferici i având un aspect estetic 
i calit i igienice mult mai bune.  

Cel mai valoros este sistemul BLISTER (foi 
de aluminiu) (fig.12.) fa  de sistemul STRIP-
SEAL (foi de plastic). 

 

 
 

Fig. 12. Diferite modele de comprimate i folii de ambalare 
tip Blister 

 

4. Aglomerate comprimate acoperite 
 

Acoperirea comprimatelor cu diferite 
înveli uri poart  denumirea de drajeifiere. Cea 
mai veche metod  este acoperirea cu zah r. În 
afar  de aceast  metod , se mai cunosc i 
metode mai noi: acoperirea cu pelicule, 
acoperirea prin comprimare, acoperirea prin 
suspendarea în aer i altele. 

 
4.1. Drajeurile (comprimata obducta) 

 
Drajeurile sunt forme medicamentoase 

compuse dintr-un sâmbure presat, care con ine 
substan e medicamentoase acoperite cu un 
strat înconjur tor care formeaz  un înveli  
compact i uniform. Sâmburii de la care se 
porne te pot avea forme diverse (sferic , 
lenticular , cilindroid  etc.). 

Scopul acoperirii prin drajeificare este: 
mascarea gustului sau a mirosului nepl cut; 
izolarea substan elor active de ac iunea aerului 
i a umidit ii; ob inerea unor produse estetice; 

dirijarea ac iunii f când preparatul solubil nu-
mai în intestin (enterosolubile) (8, 17, 35). 

Procedeul este avantajos pentru c  permite 
asocierea unor substan e incompatibile prin 

ezarea lor în miezul sau în înveli ul drajeului. 
De asemenea, drajeificarea este avantajoas i 
din punct de vedere farmacodinamic, permi ând 
prepararea de formul ri care con in un strat de 
substan  activ , solubil  în mediul acid al 
stomacului i, sub el, un sâmbure acoperit cu 
un strat enterosolubil. Absorb ia se va petrece 
în dou  faze: una imediat i una prelungit  
(a a numitele drajeuri cronative). 
 

4.1.1. Prepararea drajeurilor 
 

Sâmburii se ob in: 
 prin comprimarea substan elor active cu 

ajutorul ma inii de comprimat; 
 prin ob inerea unui nucleu din 

suprapunerea mai multor straturi care con in 
substan e active.  
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Opera iunea se face în turbinele industriale 
de drajeifiere15 (fig. 13.). 

 

 
Fig. 13. Turbine industriale de drajeifiere prev zute cu 
conducte pentru aer cald i rece i o turbin  de agitare 

orizontal . 
 

Fazele: ob inerea sâmburelui de substan  
activ ; formarea subînveli ului (predrajeifierea); 
formarea înveli ului (stratificarea sau 
drajeifierea propriu-zis ); colorarea; lustruirea. 

Ob inerea sâmburelui 
Se face prin: comprimarea substan ei 

active; suprapunerea pe granule a unei solu ii 
care con ine substan a activ . 

Formarea înveli ului (predrajeifierea) 
Const  în: acoperirea sâmburilor cu un 

înveli  protector, care va proteja de umiditatea 
ce ar putea p trunde în timpul opera iunilor 
ulterioare; rotirea marginilor componentelor16. 

Opera ia de predrajeifiere se poate executa 
la rece sau la cald. 

Formarea înveli ului de zah r (stratificarea) 
Se realizeaz  prin depunerea pe suprafa a 

sâmburilor predrajeifia i a unor straturi 
succesive de zah r. Pentru aceasta, sâmburii 
drajeifia i se usuc 17. 

Colorarea 
Scopul este de a u ura recunoa terea 

diferitelor drajeuri. Pentru colorare, se utilizeaz  

                                                             
15 Turbinele au diametrul între 70 i 150 cm i sunt fixate pe un ax 
la 15-45 , viteza de rota ie fiind reglabil  (15-40 rot/min.). 
Opera iunea de ob inere a drajeurilor necesit  c ldur  (cazanele 
putându-se înc lzi cu flac  de gaz, electric sau cu curen i de 
aer cald). 
16 Dup  ce s-a îndep rtat pulberea în exces sau buc ile mici, 
sâmburii se vor introduce în solu ii compuse din amestecuri de: 
sirop de gelatin i zah r (6:1), gelatin , gum  arabic i zah r. 
Pentru ca sâmburii s  nu adere, se vor folosi pulberi de carbonat 
de magneziu i talc, oxid de magneziu i amidon, carbonat de 
calciu, caolin, gum  arabic , zah r i talc. 
17 Aceast  opera iune se repet  de 10-20 de ori, pân  la 
ob inerea formei caracteristice drajeurilor. Dup  aceea, drajeurile 
se men in 24 de ore la 40 C. 

numai substan e aprobate de Ministerul 
ii, f  poten ial nociv18. 

Lustruirea (poli area) 
Drajeurile uscate se introduc în turbine de 

lustruire a c ror suprafa  interioar  a fost 
ptu it  cu straturi foarte fine de: cear , 

cetaceu, ulei de parafin , unt de cacao. 
Procedeele de drajeifiere clasice au fost 
permanent îmbun ite, adoptându-se tehnici 
moderne. S-a urm rit în primul rând: 
schimbarea compozi iei înveli urilor, scurtarea 
timpului de lucru, ob inerea de preparate cu 
ac iune specific . 

Drajeifierea are unele dezavantaje: 
 stratul de zah r prea gros, care duce la 

dublarea volumului ini ial al comprimatului; 
 înveli ul prea compact i lipsit de elasticitate 

(friabil); 
 proces de lucru laborios i lent. 

Din aceast  cauz , zah rul s-a înlocuit cu 
unele substan e solubile în ap  
(carboximetilceluloza, polietilenglicolii 6000, 
zeina, carbowax etc.). Metodele folosite reduc 
timpul de lucru i grosimea înveli ului. 
 

4.1.2. Acoperirea cu pelicule 
 

Peliculele (filmele) de substan e 
macromoleculare sunt alternativele moderne 
ale drajeifierii clasice. În timp ce la drajeifiere 
greutatea comprimatului poate cre te cu 50-
100%, acoperirea cu filme duce doar la 10-20% 
cre tere.  

Acoperirea cu pelicule se realizeaz  prin 
dou  metode: 

 prin pulverizarea solu iei substan ei 
peliculogene pe comprimate în turbine de drajeifiere 
(fig. 14.); 

 prin procedeul suspend rii în aer (metoda 
WÜRSTER), care se realizeaz  în aparatele 
descrise la granularea prin fluidizare a 
comprimatelor i cre te în men inerea comprimatelor 

                                                             
18 Aceast  opera ie se face concomitent cu formarea înveli ului 
de zah r cald, introducându-se colorantul în siropul care serve te 
pentru acoperirea ultimelor straturi. Înainte de colorare, drajeurile 
trebuie s  aib  suprafa a uniform lustruit , deoarece orice 
asperitate poate duce la drajeuri p tate. 
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în suspensie de un curent de aer ascendent, 
acoperirea f cându-se prin pulverizarea 
comprimatelor cu lichidul de acoperire. 

 

 
Fig. 14. Turbin  de drajeifiere în care solu ia substan ei de 
acoperire se pulverizeaz  pe comprimatele care urmeaz  

 fie acoperite. 
 
Peliculele pentru acoperire enteric  sunt: 

gelatina formolat , colodiul, stirenul, cheratina, 
salolul, zeina, cerurile i alcoolii gra i, 
polietilenglicolii, izopropanolul, carboxi-
metilceluloza (acetonaftatul), polivinilpirolidona, 
acetatul de celuloz  (sau propiona i, butira i sau 
steara i), solu iile de lacuri din rezine acrilice 
(Endragit L sau S) sau erlacul. În cazul 
drajeurilor enterosolubile, peliculele trebuie s  
corespund  propriet ilor: 

  fie rezistente fa  de secre ia gastric , dar 
 se desfac  în intestin (cel mult o or ); 

  aib  o grosime uniform i s  nu fie 
discontinuu; 

  nu fie permeabil ; 
  fie solid  pentru a nu se degrada la 

conservare sau transport; 
  necesite aparatur  simpl  pt. presare. 

 
4.1.3. Drajeifierea prin comprimare 

 
Drajeifierea prin comprimare prezint  

avantajul fa  de drajeifierea clasic  în turbine 
 este de scurt  durat , procedeul acoperirii 

fiind înlocuit prin presarea înveli ului în jurul 
nucleului Prin acest procedeu, se pot include 
substan e medicamentoase i în înveli , fiind 
evitate incompatibilit ile prin separarea lor (în 
înveli i în nucleu). În industrie, drajeifierea se 

face cu ajutorul ma inilor de comprimat DRY-
COTA (Manesty) i PRESCOTER (Kilian)19. 

4.1.4. Controlul i defectele drajeurilor 
 

Drajeurile solicit  în plus fa  de 
comprimate un control intermediar al fazelor, 
avându-se în vedere: greutatea specific , 
volumul de tasare, uniformitatea granulatului, 
procentul de pulbere mai fin i umiditatea, care 
trebuie s  fie identic  în ambele granulate (ale 
comprimatului i ale înveli ului). 

Controlul drajeurilor comprimate se face la 
48 de ore de la preparare, comparativ cu 
momentul ie irii din ma in . Drajeurile trebuie 

 aib  fa a neted , lucioas i un aspect 
uniform20. 
 

4.2. Comprimatele retard 
 

Acestea mai sunt denumite i preparate, 
cronative sau preparate cu cedare lent . 
Tehnologia de preparare este asem toare cu 
a comprimatelor i drajeurilor. Comprimatele cu 
ac iune prelungit  asigur  absorb ia 
medicamentelor în mod continuu i constant pe 
perioad  mai lung . Medicamentele 
administrate per os pot asigura efectul 
terapeutic numai atunci când în urma absorb iei 
sunt prezente în organism într-o anumit  
concentra ie. Aceast  concentra ie trebuie s  

                                                             
19 În general, aceste ma ini sunt prev zute cu un dispozitiv de 
sortare automat, comprimatele cu înveli  protector deteriorat, 
care nu au sâmbure sau greutatea cerut  fiind eliminate. 
De asemenea, aceste ma ini a eaz  mecanic sâmburele centrat, 
în acest fel realizându-se o îmbinare foarte bun  între sâmbure i 
straturile de protec ie superior i inferior. 
20 Varia iile în greutate au limitele stabilite astfel: se cânt resc 30 
de comprimate, stabilindu-se greutatea medie/drajeu; un num r 
de 27 de drajeuri, cânt rite exact, nu trebuie s  prezinte varia ii 
mai mari de greutate de 10%, iar restul de 3 drajeuri, de 15%. 
Dezagregarea sau dizolvarea drajeurilor se va face în cel mult 60 
de minute într-o solu ie format  din pep-sin  0,25g i acid 
clorhidric diluat 2 ml, diluate cu ap  la 100 ml la 37-38 C. Proba 
se efectueaz  cu drajeuri/300ml solu ie, agitând circular de dou  
ori/minut. Comprimatele drajeifiate enterosolubile au timpul de 
dezagregare mai mare (de dou  ore). Defectul major al 
comprimatelor drajeifiate este: clivajul sau deta area unor straturi 
dup  cr turi paralele cu suprafa a. Clivajele apar mai ales la 
drajeurile comprimate (deoarece presarea se face peste un 
sâmbure deja presat). Straturile de înveli  (datorit  acestor for e 
de presare) vor permite tendin a de desprindere de pe nucleu i 
de a da na tere la cr turi orizontale. 
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fie situat  între nivelul minim terapeutic i 
nivelul minim toxic. Pentru a se asigura un nivel 
optim, evitându-se concentra ii inutil de înalte, 
se vor utiliza comprimatele cu ac iune 
prelungit , la care o singur  doz  este 
absorbit  continuu pe o perioad  de timp mai 
mare. La ob inerea preparatelor speciale, cu 
ac iune de durat , se va ine seama de: bariera 
lipidic  din sânge i lumenul gastro-intestinal, 
care interfereaz  difuzarea formei lipofobe a 
medicamentelor, dar care permite absorb ia 
medicamentelor liposolubile sau neionizate. 

Absorb ia unui medicament este de 
asemenea dependent i de raportul dintre 
constanta de disociere acid  (pka) a 
medicamentului i pH-ul mediului de 
absorb ie21. Pentru dirijarea unui medi-cament 
spre un anumit esut se poate recurge la 
modificarea hidrofiliei moleculei. Astfel c  în 
esutul respectiv medicamentul se acumuleaz  

într-o concentra ie mai mare (din acest mediu 
se va elibera treptat, realizându-se o ac iune de 
durat ). 

Prelungirea ac iunii medicamentelor uzuale 
se realizeaz i prin încetinirea excre iei, fie 
direct, cu medicamentul respectiv, fie asociindu-
l cu substan e care ac ioneaz  la nivelul tubilor 
renali (ex. eliminarea lent  a penicilinelor se 
poate realiza prin asocierea cu Probenecidul. 

 
4.2.1. Ob inerea preparatelor cu ac iune 

prelungit  
 
Acestea se pot ob ine prin: 
 prepararea comprimatelor bifazice 

Acestea sunt compuse dintr-un strat ce se 
dezagreg  în stomac i un altul ce se 
dezagreg  în intestin, ambele straturi fiind 
compuse din substan  activ . Nucleul acoperit 
cu un strat entero-solubil con ine doza de 
între inere (dezagregare în 2-4 ore), în timp ce 
stratul exterior con ine doza de atac 
                                                             
21 Dac  acestea sunt egale, disocierea are loc în propor ie de 
50%, iar în situa ia când între constanta de disociere i pH exist  
o diferen , absorb ia va fi cu atât mai lent , cu cât este mai mare 
aceast  diferen . 

(dezagregare imediat ). Asemenea produse pot 
fi considerate preparate bifazice, ele înlocuind 
administr rile a dou  doze unitare la intervale 
definite. 

 prepararea comp. multifazice 
Acestea sunt desp ite între ele prin 

pelicule de diferite solubilit i care sunt ob inute 
din diferite granulate cu grade de dezagregare 
diferite, care vor asigura o uniformitate maxim  
a absorb iei. Acest tip de comprimate stratificate 
poart  denumirea de "comprimate Sandwich" 
(fig. 15.). 

 

 
 

Fig. 15. Comprimate stratificate cu dou  (a), trei (b) i 
patru straturi (c). 

 
 acoperirea pulberii groscioare sau a 

granulatelor fine "comprimate mozaic". Se face 
cu substan e grase, ceruri sau lacuri sintetice, 
precum i comprimarea lor împreun  cu 
substan a activ  netratat  cu ace ti excipien i. 
Acoperirea cu substan e enterosolubile se 
realizeaz  în grosimi (care pot avea culori 
diferite). 

 realizarea nucleului care cedeaz  lent 
substan a activ i acoperirea lui cu substan a 
activ  ce asigur  absorb ia rapid  a dozei de 
atac (comprimate cu manta). 

Se realizeaz  prin: 
 granularea cu substan e grase, ceruri 

acoperirea granulatelor cu lacuri sintetice având 
solubilit i diferite; 

 înglobarea substan ei active în particule 
de polimeri macromoleculari etc. Ca substan e 
care prelungesc ac iunea, respectiv întârzie 
cedarea medicamentelor, cele mai folosite sunt: 
acizii gra i (stearic, palmitic); alcoolii superiori 
(cetilic, sterilic); esterii glicerinei cu acizi gra i 
(sterea ii, mono, di i tri de gliceril); polivinil-
pirolina; polietilen-glicolii; uleiul de ricin 
hidrofonat; gelatina formolat ; acetoftalatul de 
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celuloz ; metilceluloza i carboximetilceluloza; 
rezinele acrilice; carbopolii etc. 

 încorporarea substan ei active în 
excipien i greu digerabili (comprimate de 
"eroziune"). Substan a activ  se va încorpora în 
amestecuri topite de gr simi i ceruri, dup  care 
se va pulveriza i apoi particulele se vor 
prelucra în comprimate. 

 amestecarea substan elor active în 
excipien i nedigerabili. Ace tia la comprimare 
se vor comporta ca o "matri  inert " în care 
sunt încorporate substan ele active care vor fi 
extrase încet de c tre sucul gastric, respectiv 
de lichidul intestinal22. 

 folosirea ca excipien i a r inilor 
schimb toare de ioni23 sau a unor adsorban i.  
Acestea vor forma leg turi prin valene 
secundare sau vor forma unii complec i, care 
vor ceda foarte lent substan a activ .  

Prepararea comprimatelor cu ac iune 
prelungit  nu este indicat  în cazul în care: 

 este necesar  administrarea foarte exact  a 
medicamentului; 

 absorb ia medicamentului nu este destul de 
uniform  în tractul gastro-intestinal; 

 doza terapeutic  e aproape de doza toxic ; 
 doza unitar  este mare. 

 
5. Elemente de bifarmacie 

 
O importan  fundamental  pentru tehnica 

farmaceutic  o au problemele legate de 
influen a pe care o are forma farmaceutic  
ascupra ac iunii substan elor active. În ultima 
perioad , în studiul formul rilor, se acord  o 
importan  deosebit  no iunii de: 
biodisponibilitate biologic .  

                                                             
22 Un astfel de excipient este i Polietilena AS (experimentat  la 
noi în ar  de c tre acad. P.I. Stoian). 
23 Cele mai utilizate sunt inile acide (r inat) pentru 
medicamentele bazice i inile bazice pentru fixarea 
medicamentelor având caracter acid ("sarea de r in "). 

inatul de medicament cedeaz  în stomac clorhidratul de 
medicament i r inatul de sodiu. Atât sarea de r in , cât i 

inatul medicamentos find insolubile în lichidele fiziologice nu 
sunt influen ate de ac iunea enzimelor i, la rândul lor, nu 
influen eaz  peristaltismul, astfel încât viteza reac iilor de schimb 
este determinat  de concentra ia ionilor disponibili. 

Biofarmacia este tiin a care se ocup  cu 
studiul raporturilor stabilite dintre propriet ile 
fizice i chimice ale substan elor active ale 
formelor galenice respective, precum i efectele 
stabilite dup  administrare. Aceast  nou  
ramur  a farmacologiei intereseaz  în primul 
rând activitatea de tehnic  farmaceutic  (1, 6, 29, 

30, 37, 55). 
Datorit  biofarmaciei produc torii de 

medicamente stabilesc forma farmaceutic  cea 
mai potrivit  administr rii, care corespunde nu 
doar din punct de vedere medical, ci i din 
punct de vedere al activit ii biologice, în func ie 
de o serie de parametri individuali (vârst , sex, 
starea de boal , calea de administrare). 

 
5.1. Influen a formul rii asupra r spunsului 

terapeutic 
 

spunsul terapeutic al unui medicament 
depinde de forma sa farmaceutic i de o sum  
de parametri fiziologici. În studiul uni 
medicament se fac numeroase teste in vitro. 
Cel mai important este viteza de dizolvare, 
deoarece aceasta determin  viteza de 
absorb ie.. Toate acestea sunt coroborate i cu 
test rile in vivo (6, 9, 13). 

Pe baza urm ririi concentra iei unui 
medicament în sânge sau urin  se pot 
determina: 

 constanta de dizolvare; 
 constanta de absorb ie; 
 timpul de înjum ire biologic; 
 constanta de eliminare; 
 al i parametri cu ajutorul ecua iilor sau 

metodelor grafice.  
În general, biodisponibilitatea biologic  

cre te direct propor ional cu viteza de dizolvare, 
fiecare tip de form  farmaceutic  având un 
comportament propriu. 

Bioechivalen a 
Bioechivalen  medicamentelor este un 

termen relativ, care compar  un medicament cu 
altul sau cu un ansamblu de condi ii de calitate 
prestabilite, din care: 
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Bioechivalen a chimic  – indic  cantitatea 
de substan  activ  din dou  sau mai multe 
preparate; 

Bioechivalen a clinic  - arat  c  dou  
preparate care con in aceea i substan  activ  
dau r spunsuri identice; 

Bioechivalen a terapeutic  – indic  faptul 
 dou  medicamente diferite din punct de 

vedere structural, pot da acela i rezultat clinic. 
De asemenea, bioechivalen  indic  faptul 

 dou  preparate care con in aceea i 
substan  medicamentoas  în cantit i egale 
permit trecerea în circula ia general , cu 
aceea i vitez  relativ  a substan ei active, 
realizând acelea i concentra ii sanguine (3, 10, 19, 

24, 38, 51). 
Substan a medicamentoas  
Pe lâng  condi iile stipulate de 

Farmacopee la capitolele “Identificare”, 
„Puritate”, „Dozare”, „Stabilitate”, „Standarde”, 
întâlnite în literatura de specialitate se mai 
impune i studierea unor parametri cum sunt (19, 

23, 25, 40, 41, 43, 44, 51, 59, 61). 
Polimorfismul 
Reprezint  proprietatea unei substan e de 

a cristaliza în mod diferit (polimorfii unei 
substan e având propriet i chimice identice, 
dar cel fizice diferite). 

Polimorfismul cristalin reprezint  
capacitatea pe care o au substan ele de a 
cristaliza în dou  sau mai multe forme cristaline 
cu un aranjament spa ial diferit. Substan ele 
amorfe au de obicei particule de dimensiuni 
reduse i se pot g si fie sub form  anhidr , fie 
având molecule de ap  de cristalizare. 

De exemplu, substan ele anhidre ale 
cofeinei i teofilinei au vitez  de dizolvare mai 
mare decât formele cristaline. Deci, gradul de 
solubilitate, duritatea, configura ia, dimensiunile, 
propriet ile optice i electrice sunt diferite de la 
un polimorf la altul, modificând disponibilitatea 
biologic . i alte substan e utilizate în mod 
curent (acidul acetilsalicilic, barbituricele, 
corticoizii, sulfatiazolul, deriva ii steroidici) se 

întâlnesc sub dou  sau mai multe forme 
cristaline, fiecare cu vitez  diferit  de dizolvare 
proprie, deci cu absorb ie diferit . 

Desemnarea polimorfilor se face prin cifre 
romane (cifra I corespunzând formei cele mai 
stabile) sau cu litere majuscule (ordinea fiind 
cea a descoperirii).  

De exemplu, novobiocina (forma sa 
amorf , acid ) nu se poate prelucra în 
suspensii, deoarece în mai pu in de ase luni la 
temperatura camerei se transform  într-o form  
cristalizat  (16, 19, 25, 30, 35, 49, 52, 58). 

 
rimea particulelor 

Pentru unele substan e cu solubilitate 
redus  m rimea particulelor condi ioneaz  
absorb ia digestiv , deci, eficacitatea 
terapeutic  (direct propor ional  cu logaritmul 
suprafe ei specifice a particulei) (30). 

rimea particulelor influen eaz  direct 
activitatea medicamentelor care se 
administreaz  parenteral sub form  de 
suspensii (ex. peniciline, esterii testosteronului). 

rimea particulelor în aceste cazuri este 
cuprins  între 1-20µm i sunt pulberi 
micronizate (pulverizate foarte fin) compuse din 
particule foarte mici (monoparticule).  

S-a constatat c  tolerabilitatea unui 
medicament poate fi strâns legat i ea de 

rimea particulelor. De exemplu, aspirina 
administrat  în monoparticule provoac  mult 
mai pu ine hemoragii gastrice decât dac  este 
sub form  de particule de dimensiuni mari. 

Stabilirea dimensiuni particulelor trebuie s  
in  seama nu numai de aspectele de tehnic  
farmaceutic , ci i de implica iile de ordin 
farmacologic. 

Puritatea 
Impurit ile tolerate variaz  în func ie de 

tipul substan ei, origine i destina ie. Astfel: 
substan ele organice de provenien  sintetic  
sunt considerate satisf toare, compatibile cu 
utilizarea terapeutic  dac  impurit ile nu 
dep esc 0,5-1%, deoarece variabilitatea 
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spunsurilor din organism este suficient de 
ampl  pentru a compensa procentele mici ale 
impurit ilor.  

Aceast  condi ie este valabil  când 
impurit ile sunt inerte din punct de vedere 
biologic. 

Salefirea cu „ioni iner i” 
Unele baze slabe (alcaloizii) sau unii acizi 

(barbituricele), pentru a se transforma în 
produ i cu solubilitate mai mare vor fi 
transformate în s ruri, prin a a-zisa salefiere cu 
ioni iner i. Alegerea formei în aceste cazuri 
trebuie s  se fac  prin prisma efectului indus. 
Astfel: fenobarbitalul administrat oral, va fi 
absorbit mai lent decât sarea lui sodic  
(fenomen observat la aproape toate 
barbituricele); polimixina în varianta sa sulfat 
este mai toxic  decât metasulfonatul, probabil 
din cauza acidit ii gastrice care se produce 
(apare un precipitat foarte fin i bine dizolvat 
care permite o absorb ie mai rapid ) (30). 

Forma farmaceutic  
În practica farmaceutic , utilizarea 

substan elor ca atare este foarte rar , cel mai 
adesea, o formulare medicamentoas  este 
constituit  pe lâng  substan e active i din 
substan e ajut toare (solven i, emulgatori, 
antioxidan i, corectori, conservan i, coloran i, 
aglutinan i etc.).  

Aceste substan e, prin defini ie, ar trebui s  
fie inactive, inerte din punct de vedere biologic 
i s  nu produc  modific ri de ordin fizico-

chimic, d un toare substan elor active.  
Adesea, acest lucru este doar teoretic, 

substan ele ajut toare putând avea un rol în 
modificarea absorb iei unui medicament (fie 

rindu-i, fie mic orându-i viteza de absorb ie). 
Tehnica de lucru 
Tehnica farmaceutic  adoptat  

influen eaz , în foarte mare m sur , 
disponibilitatea biologic  a unui medicament. 
De multe ori, s-a constatat c arje diferite ale 
aceluia i medicament au caracteristici diferite, 
acestea datorându-se în special unor modific ri 

aparent nesemnificative ale condi iilor de lucru 
(3, 8, 13, 39, 45, 51).  

De exemplu: comprimatele i drajeurile 
datorit  acestor “mici” modific ri nu se 
dezagreg  în timp util ratând cedarea 
medicamentului. În general, când este vorba de 
instabilitate se poate vorbi de o degradare 
chimic  a substan ei active, înso it  de 
reducerea activit ii, de o modificare a 
medicamentului care frâneaz  eliberarea 
principiului activ sau, o modificare distructiv  a 
unor caracteristici ale medicamentului (5, 25, 44, 56, 

59, 60, 61).  
O sarcin  foarte important  a formul rii i 

tehnicii de lucru este realizarea unor preparate 
care- i men in calit ile un timp mai îndelungat. 
Aceasta nu este o problem  facil  deoarece 
factorii de luat în studiu (temperatura, lumina, 
umiditatea, aerul, microrganismele) provoac  
interac iuni nu întodeauna previzibile (3, 13, 15, 20, 

22, 24, 45). 
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