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ПРИСТРІЙ-ФОРМА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РЕКТАЛЬНИХ І
ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ
І.П.Бурденюк, О.О. Бліндер, В.Ф.Мислицький, Ю.Г.Масікевич, І.І.Заморський,
Л.В. Пісьменна
Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці

Мета роботи - згідно з розрахунками, за технічними кресленнями і технологічною
картою, виготовити експериментальний пристрій-форму для  приготування рек-
тальних і вагінальних супозиторіїв методом виливання і пресування з викорис-
танням гідрофобних та гідрофільних основ.
Матеріали та методи. При виборі матеріалів для виготовлення деталей прист-
рою-форми головним чином звертали увагу на їхні позитивні характеристики та
доступність. Матеріалом для виготовлення деталей пристрою-форми було
обрано олов'яну бронзу (10 % олова, 90% рафінованої міді) і сталь марки 12ХНЗА
(хромо-нікелевий сплав нержавіючої сталі високої якості). Для приготування
супозиторіїв з використанням пристрою-форми змішують прописані лікарські
засоби з відповідною попередньо-підготовленою основою, готують форму, вили-
вають приготовлену та напівохолоджену масу в робочі гнізда пристрою-форми.
Після охолодження демонтують пристрій і вивільняють готові супозиторії.
Результати. Олов'яна бронза, з якої виготовлено присртій-форму, є стійкою до дії
фізико-хімічних факторів довкілля та до корозії, має високу теплопровідність.
Значна пластичність сплаву дозволяє при механічній обробці деталей пристрою-
форми отримувати високу чистоту робочих поверхонь. Враховуючи недоліки
існуючих засобів виробництва супозиторіїв, як важливої лікарської форми, та
керуючись вимогами Державної Фармакопеї України, виготовлено оригінальну,
конструктивно просту, надійну в роботі, довговічну при експлуатації, продук-
тивну і гігієнічну пристрій-форму для приготування ректальних і вагінальних
супозиторіїв на гідрофільній або гідрофобній основах необхідного складу.
Висновки. Представлена пристрій-форма є простою та надійною в роботі, виго-
товлена зі сплаву, що дозволяє забезпечити виготовлення супозиторіїв відповідно
до вимог Державної Фармакопеї України та відповідає критеріям, сформульо-
ваним авторами (відносна дешевизна вихідних матеріалів, антикорозійність, ан-
тифрикційність, пластичність, висока теплопровідність, можливість стери-
лізації різними методами).

УСТРОЙСТВО-ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКТАЛЬНЫХ И ВАГИНАЛЬНЫХ
СУППОЗИТОРИЕВ

И.П.Бурденюк, Е.А. Блиндер, В.Ф.Мыслицкий, Ю.Г.Масикевич, И.И.Заморский,
Л.В. Письменна

Цель роботы - cогласно расчетам, техническим чертежам и техноллогической
картой, изготовить экспериментальное устройство-форму для приготовлення
ректальных и вагинальных суппозиториев методом выливания и прессования с
использованием гидрофобных и гидрофильных основ.
Материалы и методы. При выборе материалов для изготовления деталей уст-
ройства-формы главным образом обращали внимание на их положительные ха-
рактеристики и доступность. Материалом для изготовления деталей устройст-
ва-формы была избрана оловяная бронза (10% олова, 90% рафинированной меди) и
сталь марки 12ХНЗА (хромо-никелевый сплав нержавеющей стали высокого ка-
чества). Для приготовления суппозиториев с использованием устройства-формы
смешивают прописаные лекарственные средства с предварительно подго-
товленной подходящей основой, готовят форму, выливают приготовленную и
полуохлажденную массу в рабочие гнезда устройства-формы. После охлаждения
демонтируют устройство и высвобождают готовые суппозитории.
Результаты. Оловяная бронза, из которой изготовлено устройство-форму, устой-
чива к действию физико-химических факторов окружающей среды и коррозии,
обладает высокой теплопроводностью. Значительная пластичность сплава
позволяет при механической обработке деталей устройства-формы получать
высокую чистоту рабочих поверхностей. Учитывая недостатки существующих
средств производства суппозиториев, как важной лекарственной формы и

Ключевые слова:
устройство-
форма, суппози-
тории, сплавы,
пластины,
гнезда, винты,
гайки, меха-
ническая
обработка,
штифты.

Клиническая и
экспериментальная
патология Т.18, №1
(67). С.16-22.



17

Клінічна та експериментальна патологія. 2019. Т.18, №1 (67)     ISSN 1727-4338         https://ww.bsmu.edu.ua

Original research

руководствуясь требованиями Государственной Фармакопеи Украины, изготовлено
оригинальную, конструктивно простую, надежную в работе, долговечную при эксп-
луатации, производительную и гигиеничную устройство-форму для приготовления
ректальных и вагинальных суппозиториев на гидрофильной или гидрофобной
основе необходимого состава.
Выводы. Представленое устройство-форма является простой и надежной в ра-
боте; изготовлено из сплава, позволяющего обеспечить изготовление суппози-
ториев в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Украины и
соответствует критериям, сформулированным авторами (относительная деше-
визна исходных материалов, антикоррозийность, антифрикционность, плас-
тичность, высокая теплопроводность, возможность стерилизации различными
методами).

Key words:
devise form,
suppository, alloy,
plate, nest,
guinea, nuts,
mechanical
processing, studs.

Сlinical and
experimental
pathology. Vol.18,
№1 (67). P.16-22.

DEVICE-FORM FOR PREPARING RECTAL AND VAGINAL SUPPLEMENTS

І.P. Burdenyuk, О.О. Blinder, V.F. Myslitsky, Yu.G.Masikevich, І.І. Zamorsky, L.V. Pes'menna

Оbjective  -аccording to the calculations, the technical drawings and a technological
map, to make an experimental device-form for the preparation of rectal and vaginal
suppositories by pouring and pressing using hydrophobic and hydrophilic bases.
Materials and methods. Authors had put attantion on positive characteristics and
availability of matherials chosen for the device. The material for the manufacture of parts
of the mold-shaped material was tin bronze (10% tin, 90% refined copper) and steel
grade 12ChNZA (chromium-nickel alloy stainless steel of high quality). For the
preparation of suppositories using the device-form, the prescribed medicines are mixed
with the appropriate pre-prepared base, the form is prepared, the prepared and semi-
cooled mass is poured into the working nest of device. After cooling, disassemble the
device and release the ready-made suppositories.
Results. The tin bronze, from which the steady-state form is made, is resistant to the
action of physico-chemical factors of the environment and corrosion, has a high thermal
conductivity. Significant ductility of the alloy allows for machining parts of the device-
form to obtain high purity of the working surfaces. Given the shortcomings of the existing
means of suppository production as an important dosage form and guided by the
requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, an original, structurally simple,
reliable in operation, durable in service, productive and hygienic device-form for the
preparation of rectal and vaginal suppositories on the basis of the necessary composition.
Conclusions. The presented device-form is simple and reliable in operation; made of an
alloy that allows the manufacture of suppositories in accordance with the requirements of
the State Pharmacopoeia of Ukraine and meets the criteria formulated by the authors
(relative cheapness of starting materials, corrosion resistance, antifriction, plasticity,
high thermal conductivity, sterilization by various methods).

Вступ
Ера антибіотиків, хімічних речовин біологічного

походження та їх напівсинтетичних похідних, останнім
часом зіткнулася з явищем селекції резистентних до
їхньої дії мікроорганізмів, запобігання якої є надто
складним завданням [1,2,3].

Велику небезпеку становить явище швидкого роз-
повсюдження антибіотикорезистентних штамів різних
видів мікроорганізмів, які викликають важкий перебіг
септицемій, пневмоній, колітів, різних післяопераційних
ускладнень, остеомієлітів, стійкого фурункульозу і ряду
інших гнійно-запальних процесів. У той же час, засто-
сування антибіотиків з широким спектром дії, як вихід із
цього становища, часто призводить до появи різних
форм дисбактеріозу, розвитку захворювань, зумовле-
них стійкими до антибіотиків штамами умовно пато-
генних мікроорганізмів, таких як протей, синьогнійна
паличка та грибів [4,5].

Проблема резистентності мікрофлори далека від

вирішення, оскільки стійкість до антибіотиків "поліва-
лентна" і виникає в результаті порушення трансляції
генетичної інформації, зміни синтезу поліпептидного
ланцюга, зменшення проникності цитоплазматичної
мембрани і клітинної стінки, утворення R-плазмід.

Беручи до уваги явище широкого розповсюдження
антибіотикорезистентності серед патогенних бактерій,
ряд авторів [6,7,8,9] рекомендують застосування комбі-
нованого лікування з використанням таких препаратів і
лікарських форм, до яких ще не сформувалась стійкість
збудників інфекційних хвороб.

Останніми роками в медичній практиці зросло зна-
чення ректальних супозиторіїв як засобів швидкої дос-
тавки лікарських речовин у випадках, що загрожують
життю [10]. Використовуються супозиторії для лікуван-
ня гіпертонічних кризів, при спазмах кровоносних су-
дин і бронхів,  для швидкого встановлення серцевого
ритму і розладів дихання [10,11].

У ряді випадків лікарські речовини, введені у вигляді
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супозиторіїв, поступають у кров швидше, ніж при
підшкірному введенні і проявляють терапевтичний
ефект у менших дозах [12,13].

Перспективність застосування цієї лікарської форми
стає очевидною, враховуючи що деякі лікарські речо-
вини при прийомі через рот, інактивуються травними
соками, можуть пошкоджувати шлунково-кишковий
тракт [13]. Із числа відомих методів приготування супо-
зиторіїв (викачування, пресування та виливання) метод
виливання є універсальним, оскільки дозволяє готувати
супозиторії однакової форми та розмірів та використо-
вувати для них різні основи, що не можливо при засто-
суванні інших способів приготування [12,13]. При цьо-
му процес приготування супозиторіїв проходить знач-
но простіше, швидше та гігієнічніше, з отриманням
свічок стандартної акуратної форми.

Отже, потреба практичної медицини наполегливо
диктує необхідність розробки нових методів приготу-
вання лікарських форм, а також розробки нових та мо-
дернізації і удосконалення вже існуючих машин та апа-
ратів, засобів малої механізації, для промислового і ап-
течного виробництва ліків [10,13,14]. Дана робота, пев-
ною мірою, є відгуком на потреби медичного сього-
дення.

Мета роботи
Згідно з розрахунками за технічними кресленнями і

технологічною картою, виготовити експериментальний
пристрій-форму для приготування ректальних і вагі-
нальних супозиторіїв методом виливання і пресування
з використанням гідрофобних та гідрофільних основ.

Матеріали та методи дослідження
Останнім часом у медичній практиці збільшується

випуск і номенклатура супозиторіїв. Перспективність
цієї лікарської форми залежить від усунення недоліків
існуючих методів і модернізації засобів  їх приготуван-
ня.

Існуючі форми для приготування супозиторіїв, заз-
вичай, виготовлені із полістиролу і мають ряд недоліків.
Пластикові форми не довговічні в експлуатації з причин
"старіння пластмас", проявів ригідності та крихкості
робочих ланок форми, появи щілин між ланками блоку
від деформації пластикових матеріалів, низької тепло-
провідності при охолодженні заповненої супозиторною
масою форми, не можливістю стерилізації в автоклаві.
Тому у нашій роботі, для виготовлення пристрою-фор-
ми матеріалами служили сплави кольорових металів з
необхідними для неї характеристиками. Деталі конст-
рукції пристрою виготовлено зі сплаву олов’яної брон-
зи (10% олова і 90% рафінованої міді) та стального спла-
ву нержавіючої сталі марки 12ХН3А високої якості.
Критеріями вибору матеріалів були: антикорозійність,
антифрикційність на стиках з неметалами, стійкість до
дії фізико-хімічних факторів, пластичність при ме-
ханічній обробці з параметрами шорсткості Ra 0,080-
0,040 робочих поверхонь [15] високий коефіцієнт теп-
лопровідності, жаростійкість при стерилізації, доступна
вартість металевих сплавів.

Із заготовки сплаву олов’яної бронзи, згідно попе-

редньо виготовленого креслення, методом фрезеруван-
ня отримували цільний брусок у вигляді паралелепіпеда
прямокутної форми, з врахуванням допусків його
розмірів, необхідних для проведення наступних видів
механічної обробки. Отриманий після фрезерування
блок, способом шліфування всіх його поверхонь з пара-
метрами шорсткості Ra 2,5-1,25 мкм [15] доводили до
необхідних розмірів.

Після розмітки верхньої площини моноблока тон-
кою дисковою фрезою вертикальми розпилами поділя-
ли брусок на дві зовнішні бокові і центральну базову
робочі пластини. Поверхні прилягання при зборі
зовнішніх і центральної пластин повторно піддавали
обробці шліфуванням з допустимими параметрами
шорсткості Ra 0,160-0,080 Складені шліфованими повер-
хнями, центральна і зовнішні пластини в один блок,
після координатної корекції по співпадінню їх зовнішніх
розмірів, щільно стискали струбцинами.

По діагоналі однієї з бокових площин, стиснутого
струбцинами блока, на відстані 10 мм від вершин про-
тилежних кутів свердлили наскрізні отвори діаметром
4,0 мм з метою монтажу в них направляючих штифтів,
необхідних для точного повторного суміщення деталей
і країв поверхонь робочих гнізд пристрою-форми.

У стиснутому струбцинами і заштифтованому на-
правляючими шрифтами блоці, вздовж ліній приляган-
ня поверхонь, зовнішніх і центральної пластин, прово-
дили розмітку координат центрів майбутніх робочих
гнізд форми. Розмічену верхню поверхню блока цент-
рували спецсвердлом і фрезерували фігурною еліпсо-
подібного профілю фрезою для отримання робочих
гнізд пристрою. Поверхні гнізд після фрезерування по-
ліруванням доводили до параметрів шорсткості Ra
0,080-0,040 мкм.

З’єднання деталей в робочий блок, запобігання по-
яви щілин між пластинами і забезпечення щільності
прилягання поверхонь пластин у зібраному пристрої
здійснюють за допомогою бічних траверзних пластин.

Траверзні пластини, конструктивно розміщені
обабіч пристрою у фрезерованих пазах "П"-подібної
форми, спецгайками скріплюють його деталі за раху-
нок різьбових з’єднань (рис.1).

Виготовлений пристрій-форму випробовано в ро-
боті з приготування ректальних супозиторіїв згідно з
вимогами Державної Фармакопеї України [14].

Для приготування супозиторіїв використовують
широкий асортимент гідрофільних та гідрофобних ос-
нов [13]. При випробуванні пристрою-форми користу-
валися універсальною, широковживаною гідрофобною
основою - олією какао найбільш стабільною в модифі-
кації. Дозування інгредієнтів виробу проводили розпо-
дільним способом, коли кількість лікарських засобів
прописують із розрахунку на один супозиторій і до-
дається вказівка на їх кількість. Для випробування
пристрою  було довільно взято рецептурний пропис:
Rp: Оsarsoli -0,2, Acidi borici 0,1, Glucosi 0,3, Olei cacao
q.s. Misce fint suppositorium. Da tales doses №12.

Приготування супозиторіїв проводили методом ви-
ливання з дотримуванням усіх його стадій: приготуван-
ня та плавлення відповідної основи; змішування пропи-
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саних лікарських засобів з розплавленою основою;
підготовка пристрою і виливання приготовленої на-
півзастиглої маси в робочі гнізда форми; охолодження;
демонтаж пристрою і вивільнення супозиторіїв; упа-
ковка супозиторіїв; оформлення.

Для запобігання прилипання супозиторної маси до
поверхонь робочих гнізд і легкого вивільнення супози-
торіїв після охолодження, поверхні гнізд пристрою-
форми перед початком роботи змащували мильним
спиртом, оскільки для приготування супозиторіїв було
взято жирову основу. У випадках приготування супози-
торіїв на водорозчинних основах, доцільно робочі
гнізда пристрою змащувати простерилізованою вазе-
ліновою олією.

Матеріали деталей пристрою-форми стійкі до дії
факторів зовнішнього середовища, витримують стери-
лізацію відомими методами.

Мінімальний час для приведення розібраного при-
строю-форми в робочий стан 3-5 хвилин. Час переза-
вантаження пристрою в робочому циклі - 7-10 хвилин.

Результати та їх обговорення
З метою удосконалення процесу серійного приго-

тування супозиторіїв, спрощення технології їх вироб-
ництва та уніфікації форми, розмірів, маси, метрологі-
чної стабільності, сконструйовано пристрій для приго-
тування ректальних та вагінальних супозиторіїв. Авто-
рами роботи, після ознайомлення з проблемою, розра-
ховано доцільність і ефективність експерименту, виго-
товлено технічне креслення, підібрано оптимальний
для виробу матеріал, виготовлено і перевірено в роботі
оригінальний блок-універсальний пристрій-форму для
серійного приготування ректальних та вагінальних су-
позиторіїв.

У зібраному робочому вигляді пристрій має форму
прямокутного паралелепіпеда розмірами 120 х35,5 х
35,5 мм. Виготовлений з олов’яної бронзи (сплаву 90%
міді та 10% олова). Олов’яна бронза на відміну від інших
мідних сплавів, володіє цінними властивостями: добре
піддається механічній обробці методом фрезерування з
наступним доведенням чистоти шороховатості робо-
чих поверхонь до параметрів Ra 0,080-0,040 мкм, анти-
корозійною стійкістю, високою мірою антифрикцій-
ності, відсутнісю токсичності для живих організмів.

Вертикальними розпилами диференційовано
цільний бронзовий прямокутний паралелепіпед на дві
зовнішні бокові і внутрішню центральну пластини.
Після обробки основних поверхонь пластин методом
шліфування, з параметрами шорсткості Ra 0,32-0,16
мкм кінцеві розміри товщини оброблених зовнішніх
пластин становили 9,5 мм, центральної - 16,0 мм.

Будучи складеними в моноблок, з однаковими по
периметру розмірами, центральна і зовнішні пластини
щільно прилягають між собою, не утворюючи зазорів
на стиках поверхонь. Після скріплення струбцинами
пакет з пластин нагадує моноблоковий прямокутної
форми паралелепіпед з верхньою і нижньою поверхня-
ми прокресленими двома, ледве помітними, поздовж-
німи лініями стиків. На відстані 22,5 мм від однієї із ма-
лих сторін верхньої площини паралелепіпеда по кожній

із ліній стиків закернені центри перших робочих гнізд
пристрою. Через кожні 15,5 мм від перших базових
центрів закернені центри наступних 10-ти робочих гнізд.
Для завершення формування порожнин робочих гнізд,
фігурною, еліпсоподібного профілю фрезою профре-
зеровані 12-ть гнізд діаметром зовнішнього кільця 11,0 і
глибиною 30,0 мм. Після фрезерування робочі  по-
верхні гнізд  відполіровано до параметрів шорскості Ra
0,080 -0,040 мкм.

Блок з отриманими в процесі фрезерування і по-
лірування робочими гніздами, не звільняючи від струб-
цин, по діагоналі однієї із бокових його поверхонь на
відстані 10,0 мм від вершин лівого верхнього і правого
нижнього кутів просвердлено два наскрізних отвори
діаметром 4,0 мм. Після звільнення блока з під дії струб-
цин, зовнішні пластини вільно відокремлюються від
базисної центральної пластини.

Для обладнання, що являє собою розбірні конст-
рукції (штампи, пресформи та ін.), працюючого за
принципом "пуансон-матриця", важливим парамет-
ром є точність суміщення координат його деталей, от-
ворів, країв стінок робочих поверхонь при збиранні їх у
робочий стан. Тому конструкції таких пристроїв перед-
бачають наявність направляючих вузлів (колонки, штиф-
ти та ін.), здатних забезпечити технічно допустимі су-
міщення їх деталей.

Для монтажу направляючої системи пристрою в
наскрізні кутові отвори центральної базової пластини
вмонтовані, за принципом "тугої посадки" деталей,
штифти виготовлені з антикорозійної сталі марки
12ХН3А довжиною 27 і діаметром 4,05 мм із сферично
округлими кінцями. Кінці штифтів симетрично з обох
сторін на 7,0 мм виступають над поверхнями централь-
ної пластини, легко і точно суміщаються з діагонально
розміщеними отворами зовнішніх  пластин і відіграють
роль направляючих при черговому повторному мон-
тажі зблокованого пристрою, стабілізуючи його мо-
нолітність.

Щільність прилягання робочих поверхонь пластин
між собою, у зблокованому пристрої, забезпечують
бокові бронзові пластинки-траверзи (48 х 9,5 х 4,35 мм)
що розміщуються у фрезерованих "П" подібної форми
поперечних горизонтальних пазах (11,5 х 4,5 мм) по
обидва боки блока-пристрою. Траверзні пластинки у
робочому стані вільно без зазорів розміщаються у па-
зах перпендикулярно поздовжній лінії зблокованого
пристрою. Шарнірно з'єднані конструктивно з однією із
зовнішніх пластин, траверзні пластинки вільно повер-
таються на кут 180о по горизонталі. Вільні рухомі кінці
траверзних пластин, стискаючі блок пристрою в про-
цесі його роботи, закінчуються центрально-розміщени-
ми гвинтами М4х1, довжиною 14,5 мм. Високі корон-
чаті циліндричної форми бронзові спецгайки, що на-
гвинчуються без зусиль ручним способом на консоль-
но виступаючі кінцеві гвинти траверз, щільно стискають
прилягаючі робочі поверхні пластин, приводячи
пристрій у робочий стан. Зовнішній вигляд пристрою-
форми у повному комплекті та його деталі у демонто-
ваному стані представлені на рис.1.

Виготовлений дослідний зразок пристрою-форми
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конструктивно простий, багаторазового використання,
надійний у роботі, оптимально пристосований для
приготування супозиторії уніфікованої форми і ваги з
вмістом у їх основі необхідних лікарських засобів.
Поєднана дія лікарських речовин у складі супозиторіїв
не можлива при приготуванні інших лікарських форм.

Перед збиранням демонтованого пристрою робочі
порожнини протирають марлевим тампоном, змоче-
ним простерилізованим вазеліновим маслом, якщо су-
позиторії приготовлені на водорозчинних основах,

якщо вони приготовлені на жирових основах- мильним
спиртом. Після наповнення робочих гнізд пристрою,
його поміщають у морозильну камеру холодильника
на 10-15 хвилин. Охолоджені супозиторії легко звіль-
няються після часткового розгвинчування гайок, відве-
дення в сторони траверз і демонтажу пристрою.

Приготовлені за допомогою пристрою-форми,
згідно наведеного в роботі рецептурного пропису, су-
позиторії представлені на рис.2.

Для повторної підготовки пристрою до роботи пот-
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Рисунок 1. Пристрій-форма для приготування ректальних і вагінальних супозиторіїв
(у повному комплекті)

2. Комплект центральної і зовнішніх пластин з травеверзними пластинками і гайками у зборі (окремо лежить
друга зовнішня пластина); 3. Зовнішні робочі пластини пристрою; 4. Центральна базова пластина пристрою; 5.
Спецгайка скріплюючої траверзи; 6. Скріплюючі деталі пристрою траверзи

Рисунок 2. Супозиторії, приготовлені за допомогою пристрою форми згідно рецепта, приведеного в тексті
роботи
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рібно лише 3-5 хвилин. Пристрій простий, надійний в
роботі, стійкий до дії хімічних і механічних факторів,
довговічний, з високою теплопровідністю, антифрик-
ційністю, піддається стерилізації автоклавуванням.

Висновки
1. На підставі (основі) положень Державної Фарма-

копеї України, керуючись її вимогами, щодо лікарських
форм супозиторіїв, за розрахунками та виготовленими
кресленнями виготовлено дослідний зразок пристрою-
форми для ректальних і вагінальних супозиторіїв.

2. За характеристиками властивостей сплавів кольо-
рових металів підібрано для виготовлення пристрою-
форми матеріали - олов’яну бронзу (10 % олова і 90%
рафінованої міді) і сталь марки 12ХЗНА (хромо-нікеле-
вий сплав нержавіючої сталі високої якості).

3. Виготовлена пристрій-форма характеризується
позитивними властивостями вихідних матеріалів: від-
носна дешевизна, антикорозійність, антифрикційність,
пластичність, чистота робочих поверхонь при ме-
ханічній обробці, висока теплопровідність, можливість
стерилізації різними методами.

4. Пристрій-форма має сучасний дизайн, є простою
та надійною в роботі, швидко монтується і демонтуєть-
ся. З нею можна працювати в режимах виливання і
пресування супозиторіїв з використанням гідрофільних
та гідрофобних основ.

5. Пристрій-форма випробувана в роботі, продук-
тивність пристрою 48-60 супозиторіїв за годину. Супо-
зиторії кулеподібної форми з діаметром основи 11,0 мм
і висотою 30 мм, їх вага 2,0±0,1 г.

Перспективи подальших досліджень
Зростаючу увагу до лікарських форм супозиторіїв

пов’язують sз можливістю одночасного введення до
складу їх основ кількох активних препаратів потен-
ціюючих загальну поєднуючу дію сполук при щадному
і простому місцевому застосуванні.

Пoдальші дослідження з удосконалення конструк-
тивного і технологічного процесів, виготовленню осна-
щення, будуть спрямовані у напрямку вибору інерт-
них, стійких антифрикційних матеріалів та модифікацій
форм для виготовлення супозиторіїв.
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