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ظاهرة تعدد الشكل 

شكالأإلعطاءالعاليةالحرارةتأثيرتحتالموادبعضتميل•

درجاتاتذ(أيامبضعةبعدتماماتختفي)ثابتةغيربلورية

زمنإطالةإلىيؤديممامنخفضةتصلبوانصهار

فظحسوءمنهاالمساوئمنالعديدإلىإضافةالسواغتماسك

.الزمنمعالتحميلة



نقطة التصلب

منغالسوافيهاينتقلالتيارتفاعااألكثرالحرارةنقطةهي•
.الشديدالتماسكحالةإلىالسائلةالحالة

:أهميتها•

لبتتصأنالمهممنالحارالصببطريقةالتحاميلنحضرعندما
:التاليةلألسبابيمكنمابأسرعالسواغات

.المصهورالسواغفيالموجودةالفعالةالموادترسبتجنب•

.اآلليةالتعبئةطريقعناإلنتاجيةالطاقةلزيادة•

انصهارهنقطتيبينم3.5يتجاوزالفاصاليبديالمثاليالسواغ
.تصلبهو



خصائص االنسياب واللزوجة 

تؤديأنيمكنالصبحرارةدرجةفيجدامائعةسواغاتاستخدام•

:هاعنينتجالتيالترسبظاهرةحدوثإلى(منحلةغيرفعالةموادحالة)

الواحدةالوجبةتحاميلفيالفعالةللمادةمتكافئغيرتوزع➢

.(مباشرةالصبتسبقالتيالمرحلةفيالترسبيحدثعندما)

القالبتجويفأسفلالفعالةالمادةمنكبيرةكميةتراكم➢

تحميلةالكتلةتماسكفترةخاللأوالصبلحظةفيالترسبيحصلعندما)
).

.التكسوتروبيبخاصيةيتمتعأنيجبالمثاليالسواغ

لخالمنوالصبوالخلطسهولةتقديرخاللمنالمثاليةاللزوجةتحدد
.الناتجةالتحاميلفيالفعالةالمادةمعايرة



قابلية التأكسد 

لدسمةاالحموضمنكميةعلىالحتوائهاالتحاميلسواغاتتأكسدقابليةتعود•
برفتعمعقدةظاهرةبحدوثالتأكسديتجلى.استراتهاعلىوالمشبعةغير

وسدةمؤكحرةجذورتظهر,االكاسيدفوقليعطياالوكسجينيتثبت)الزنخ
.(خلوناتوالدهيداتوحموضمنمكونةمختلفةتخربنواتج,مرجعة

الموادضلبعمخربوالمستقيملغشاءمخرشتأثيرلهاالزنخعنالناتجةالمواد•
.الدوائية

)اليودنةبقرييعرفماخاللمنللتأكسدالدسمةالسواغاتقابليةتحديديمكن•
.(الدسمةالمادةمنغ100قبلمنيثبتالذيبالغراممقدرااليودمقدار

مقدار)البيروكسيدقرينةتحديدخاللمنالمؤكسدةالسواغقدرةتحديديمكن•
شكلبالدسمةالمادةمنواحدغرامعلىالمثبتبالميكروغراممقدرااالوكسجين
.(بيروكسيد



القدرة على امتصاص الماء 

دوائيةالللموادمائيةمحاليلإضافةنحتاجعندماالخاصةهذهأهميةتبدو•
.الدسمةالتحاميلسواغاتإلى

مكوناتعلىباحتوائهامرتبطةالماءامتصاصعلىالسواغاتقدرة•
.استحالبيةخصائصذات

.لالهيدروكسيبقرينةمرتبطةالماءامتصاصعلىالسواغاتقدرة•

عددهيوالماءبقرينةمعبرةالماءامتصاصعلىالسواغاتقدرة•
.الدسمالسواغمنغ100فيالمستحلبةالماءمنالملليليترات

خوةرتحاميلعلىنحصلالحتىالماءقرينةقيمةكاملتؤخذالعادة•
.الحفظسيئةوجدا

لمثز/منموذجاستحالبيةعواملباضافةالماءقرينةزيادةيمكن•
.(%5)السيتيليالغول,(%2)كوليسترول,(%5)الالنولين



القدرة على التقلص 

يمكنىحتالتقلصعلىكافيةقدرةالسواغاتتملكأنيجب•
ىعلالسواغاتصببعدذلكوالقوالبمنبسهولةنزعها

.القوالبتجاويففيالساخن

وقشقوظهورإلىيؤديذلكالنبشدةتتقلصالأنيجب•
.التحاميلسطحعلىتصدعات

منلصالتقعلىالقدرةضعيفةالسواغاتذاتالتحاميلنزع•
مادةتخدامباسللقالبالمسبقةالتزليقعمليةيتطلبالقوالب
.(البرافينزيتمثل)مزلقة



المظهر الخارجي 

تيالالتزهرظاهرةالتحاميلعلىتشاهدالحاالتبعضفي•

زبدةحميلةتسطحعلىللبياضمائلةتفلوراتبظهورتتجلى

السطحنحوالثابتةغيرالبلوراتبعضهجرةنتيجةالكاكاو

.(الشكلتعددظاهرةعنالثابتةغيرالبلوراتتنتج)

كمياتوجودبسببدبقامظهراتعطيالسواغاتبعض•

يئيالجزالوزنمنخفضةالدسمةالحموضاستراتمنكبيرة

.



القوام 

الذيالهزوالرضفعلالناتجةالتحاميلتقاومأنيجب•

.الشحنوالتوضيبعملياتخالللهستتعرض

فيهاالدخالمالئمةسواغاتإيجادفيالتحاميلقوامدراسةتفيد•

اللخاألصابعضغطتحتللتشوهتتعرضأندونالمستقيم

فيكافبقواماالحتفاظعلىقادرةتكونأنأيضا,االستعمال

.عةالمصنالتحاميللهاستخضعالتيالحفظشروطمختلف

25ةدرجفيالتحاميلقساوةقياسخاللمنالتحاميلقواميحدد•

ستطيعتالتيبالكغالقصوىالحمولة)ايرويكاجهازبواسطةوم

.تتحطمانودونمعينةحرارةدرجةفيتتحملهاانالتحميلة



ايرويكاباستخدام جهاز القساوةفحص 

فقيأأوعموديبشكقساوتهاقياسالمرادالتحميلةتوضع•

غليشثمعليهاالضغطتمارسإبرةوبينخاصحاملبين

فيقتنكسروعندماالتحميلةعلىسيضغطالذيالحهاز

الخاصةشاشةعلىتحملتهالذيالوزننقرأوالجهاز

قساوةتكون)بهالمسموحالوزنمعونقارن,بالجهاز

(نسبيامنخفضةعادةالتحاميل



التحاميلسواغات

:  زمرتينتصنف وفق •

: الدسمة السواغات-1

.مشبعةغيرومشبعةدسمةلحموضغليسيريدات•

.مهدرجةزيوت•

حاديةأتتضمنصنعيةنصفدسمةأجساممنمزيج:صنعيةنصفسواغات•
.مشبعةدسمةلحموضالغليسيريداتثالثيةوثنائيةو

:المنحلة في الماءالسواغات-2

مثل

الماءوالغليسيرينوالجيالتينأمزجة•

غليكولايتيلينالبولي•

غليكولايتيلينالبوليمشتقات•



الكاكاوزبدة
.طعمهولها رائحة الكاكاو , توجد بشكل كتل بيضاء مصفرة •

.ة مشبعودسمة غير مشبعة لحموضالغليسيريداتمن ثالثية تتالف•

لمواد بالتالي قدرتها على تحرير اومواصفات انصهارها المثالية : ميزاتها •
. الدوائية ضمن المستقيم 

:  مساوئها•

نقاطفيانخفاضإلىتسخينهازيادةلدىتؤدي:الشكلتعددظاهرة.1
.التماسكزمنزيادةالىواالنصهاروالتصلب

يريداتالغليسثالثيةعلىتحتويالنها:الماءامتصاصعلىالقدرةضعف.2
الالنولين%10باضافةالماءامتصاصعلىقدرتهاتحسينيمكن.فقط

.لهامائي

.الصبقبلالقوالبتزليقيلزم,تبريدهالدىللتقلصضعيفاميالتبدي.3

لعالقةاالفعالةالموادترسيبالىيؤديمماجداكبيرانصهارفاصلتملك.4
.فيها



الزيوت المهدرجة 

الكاكاو زبدةتملك فاصل تصلب اقصر من •

التزنخقليلة •

(غير ثابتةتبدالت) ال تبدي ظاهرة تعدد الشكل •

:من أهمها 

ثالثيةمنمعظمهفييتكون:المهدرجاالراشيدزيت

حمض,النخلحمض)مشبعةدسمةلحموضغليسيريدات

الهدرجةموادمنكميهمنو(االراشيديكحمض,الشمع

.اللينولئيكحمضوالزيتحمضلغليسيريدات



المهدرج االراشيدزيت 

م36-35: نقطة االنصهار •

م26قريبة من : نقطة التصلب •

67قرينة اليود نحو •

0.5قرينة الحموضة اقل من •

.النورعنبعيدامحكموعاءفييحفظعندمايزنخال•

.الصهربطريقةالتحاميللتحضيرمناسب•

.تزليقلمواديحتاجال,التقلصعلىجيدةبقدرةيتمتع•

تلينتهكتلالنالضغطبطريقةالتحاميللتحضيرمناسبغير•
.اريالعيبالشكلتتمتعالالناتجةالتحاميلوالعمليةخالل



الصنعيةنصف السواغات

:تحضر من 

رةأستمنأوالغليسيرولمعمشبعةدسمةحموضأسترة.1

.ايتيليناوكسيالبوليمعنباتيةزيوت

مطعمةاودسمةبجذورمطعمةحلقيةاغوالمنبدءا.2

.ايتيليناوكسيبالبولي

ثبحياستحالبيةعواملأليهامضافادسمةاغوالمنبدءا.3

وللماءالحبواالنصهارمواصفاتالناتجةالموادتمنح

.فيهاالمرغوبالثباتية



الصنعيةنصف السواغاتمن أهم 

ADEPSالسواغات• SOLIDUSاألسواقفيتتواجدالتي
لبهاتصدرجاتوانصهارهابدرجاتبعضهاعنتختلفبأنواع

صنعللميتيحمماالماءامتصاصعلىبقدرتهاوبلزوجيتهاو
الجيالعللغرضالمالئمالسواغاختيارمنتمكنهأوسعخيارات

.المرغوب

:هياألشهرالتجاريةأسماؤها•

•WITEPSOL
•MASSA ESTRANIUM
•SUPPOCIRE
•NOVATA



ADEPS SOLIDUSالسواغات

السلسلةذاتالمشبعةالدسمةالحموضأسترةمن:التحضير•
:النباتيةالدسممنعليهايستحصل/(C10-C18)الهيدروكربونية

يثحالغليسيرولمنزيادةمع/الكرنبيالنخلزيتوالكاكاوزبدة
تنقىيالتالغليسيريداتأحاديةوثنائيةوثالثيةمنمزيجيتشكل

.الكريهةروائحهابإزالةثمبالتصفية

:مواصفاتهأهم•

عديمة,باتقريالرائحةعديمة,الكسرسهلة,بيضاءكتلبشكلتتواجد.1
.قليالمصفرأواللون

.البنزن,االيترفياالنحاللسهل.2

.المطلقالغولفيبصعوبةينحل.3

.الماءفيينحلال.4



الوتيبسولسواغات: مثال 

, Sويتبسول, Wويتبسول, Hويتبسول: زمر 4الىتقسم •

.Eويتبسول

تتصف , تتكون من مواد دسمة قاسية : Hويتبسول•

فهي ذات الغليسيريداتباحتوائها على نسبة قليلة من أحادية 

. منخفضة هيدروكسيلقرينة 

.تتمتع بفاصل انصهار ضيق •

ريقة الصهر بطللتحاميلسرعة تصلبها تناسب التصنيع اآللي •

. الكريمي



من أشهر أنواعها 

مواصفاته السواغ

WITEPSOL    H12(م35.5-32) انصهاره منخفضة درجة

موادالوالمساحيقمنعاليةنسبةتحويالتيالتحاميللتحضيرمناسب

الموادتحاميللتحضيرأيضا.االنصهارنقطةرفععلىالقادرةالمتبلورة

هارهانصنقطةبفضلاالمينوفللينمثلالحرارةتجاهالحساسةالدوائية

مثللالماهةالحساسةالموادتحاميللتحضيرمناسبأيضا.المنخفضة

المنخفضةالهيدروكسيلقرينةبفضلاالسبرين

WITEPSOL    H15القوالبفتجاويضمنسريعبتماسكيسمحمماضيقانصهاربفاصليتمتع

.ضمنهالمعلقةالفعالةالموادترسبيمنعو

.ةالحيويالمضاداتوالغلوكوزيداتوالهرموناتتحاميللتحضيرجيد

WITEPSOL    H19قيمالمستداخلانصهارهبعديغطيهيدروكسيليدسملحمضاستريحوي

الموادبعضعنالناجمةالتخريشاتمنتقيهرقيقةبطبقةالمستقيمغشاء

.الهيستامينمضاداتفيكماالدوائية

هاباتااللتبعضلمعالجةالمخصصةلتحضيرالتحاميلاستعمالهيفضل

.الشرجيةالتشققاتوكالبواسيرالموضعية



WITEPSOL Wسواغات

.  تبدي فاصل انصهار كبير•

.جيدة بلزوجيةتتمتع •

.لها بنية لدنة •

بين  WITEPSOL Hمن اعلىهيدروكسيلتتمتع بقرينة •

20-50.

حضير كذلك في التولدى إضافة مواد فعالة طيارة بهاينصح •

.  للتحاميلاآللي 



WITEPSOL  W 35سواغات

.جيدةلزوجيةذو•

.م32–27بينمنخفضةتصلبهدرجة•

زمنبيسمحممالزجةبحالةطويالالمصهورةكتلتهتبقى•

.بعنايةلمجانستهاوالدوائيةالموادإلدخالكاف

زمناطلبتتالتيالمعقدةالتحضيراتفيباستعمالهيوصى•
.سريعاتصلباتتطلبالالتيونسبياطويال



WITEPSOL S

.ةالمنخفضالصبحرارةدرجةفيعاليةبلزوجةتتمتع•

الفعالةللموادجيدةببعثرةتسمحسطحيافعالةعواملتحوي•

وتقيمالمساغشيةعلىللسواغجيدبتوزيعوعليهاالحاوية

.المهبل

.(70-50)جدامرتفعةهيدروكسيلقرينةذو•

الموادىعلالحاويةالتحاميلتحضيرفيباستعمالهاينصح•

.الترسبسهلةالمعلقةالثقيلةالدوائية



WITEPSOL S55

ماما يسمح بإضافة المواد الدوائية في درجات حرارة منخفضة ت•
.قبل التصلب 

.يتصلب في درجة الحرارة العادية •

ات وزن الحاوية على مواد دوائية ذالتحاميليستعمل في تحضير •
.عالية بتراكيزالموجودة ونوعي مرتفع 

.  السلفاميداتتحاميلينصح باستعماله لتحضير •

معالجة) ذات االستعمال الموضعي التحاميلجيد لتحضير •
سبب قدرة ب( االلتهابات الموضعية, التشققات الشرجية, البواسير 

.داخل سوائل المستقيم بهاالبعثرة التي يتمتع 

.   اليكتيولكاالسوائل اللزجة والنباتية الخالصاتيناسب إلضافة •



WITEPSOL E

دقاإلنسانجسمحرارةدرجةمنأعلىمرتفعةانصهارنقاطلها•
لتحضيرمناسب)E85الويتبسولحالةفيم44إلىتصل

طةلنقالخافضةالموادمنعاليةمقاديرعلىالحاويةالتحاميل
.(ارةالحللبلدانالمخصصةالتحاميلتصنيعفيواالنصهار

.لسواغاانصهارلنقطةالخافضةالفعالةالموادحالةفيتستعمل•

االنصهارنقاطذاتالسواغاتانصهارنقطةلرفعتستعمل•
.المنخفضة

عداما(أقصىحد15)منخفضةهيدروكسيلبقرينةتتمتع•
يناسب)40-30هيدروكسيلقرينةلهالذيE76الويتبسول

.(الغليسيرولعلىالحاويةالملينةالتحاميلتحضير



 MASSA ESTRANIUMسواغات

ويةثنائوأحاديةمنتتكون,الويتبسولسواغاتتشبه•
(C12-C18)مشبعةدسمةلحموضالغليسيريداتثالثية

نمكميةلهاالمضافوالكرنبيالنخلزيتمنالمحضرة

/مبيةاستحالكعواملالمشبعةالدسمةالحموضغليسيريدات

.ز

Aإلىتقسم• , B, C, D,EMASSA ESTRANIUM



مواصفاته السواغ

مائية للمحاليل العاليةاستحالبيةقدرة  Aاسترانيومماسا 

تأخير انتشار الدواء ضمن)الدوائية 

(  المستقيم

تأثير ذات الالتحاميليستعمل لتحضير 

.الموضعي 

ة على يستعمل في التحضيرات الصغير Bاسترانيومماسا 

أو على المستوىمستوى الصيدلية

.الصناعي 

عثرة بوجيدة استحالبيةيتمتع بخواص 

جيدة 

نقطة بوبنقطة انصهار منخفضة يتمتع ABاسترانيومماسا 

نصهار تصلب مرتفعة قليال أي بفاصل ا

.ضيق 

لى الحاوية عالتحاميليناسب تحضير 

مقادير عالية من المواد المخصصة 

.وية السريع داخل العضوللتأثير العام 

االمينوفللينالسلفاميداتمثل 

:أمثلة 



الخصائص السواغ

=حاميلللتسريعتصلب:ضيقتصلبوانصهارفاصل✓BBاسترانيومماسا 

فعةمرتحرارةدرجاتفيالتحاميلحفظ,فمترسبيمنع

.

م35.5-33.5االنصهاردرجة✓

28.5-18.5الهيدروكسيلقرينةمحدودةاستحالبيةقدرة✓

وائيةدمقاديرعلىالحاويةالتحاميللتحضيربهينصح✓ BCاسترانيومماسا 

.النوعيالوزنعالية

40-30الهيدروكسيلقرينة✓

30-25الهيدروكسيلقرينة✓BCFاسترانيومماسا 

لللتحامياالليللتحضير:جداضيقانصهارفاصل✓BDاسترانيومماسا 

15منخفضةهيدروكسيلقرينة✓

ىعلالحاويةالتحاميللتحضير:م42-40انصهارهنقطة✓Dاسترانيومماسا 

االنصهارلدرجةخافضةمواد

وللماءاستحالبيةقدرة:60-45عاليةهيدروكسيلقرينة✓ Eاسترانيومماسا 

.السائلةالخالصاتوالغليسيرول

مالدسالسواغداخلالبعثرةصعبةفعالةموادالضافة✓

.الثقيلةالفعالةالموادترسبتمنع:عاليةلزوجية✓



دسمة الغوالمشتقات اودسمة اغوالذات سواغات

و لها MASSE DEHYDAGهيداغالديسواغاتاشهرها

: نوعان 

1.MASSE DEHYDAG       I , II

2.MASSE DEHYDAG         G 



MASSE DEHYDAG       I , II

من أجسام دسمة مهدرجةو, دسمة خاصة الغوالتتكون من أمزجة •

مما يسمح % 40تتمتع بقدرة عالية على امتصاص الماء تصل حتى •

ائية أو ال مائية تحوي مواد فعالة معلقة  أو محاليل متحاميلبتحضير 

. تحوي نسبة عالية من الماء أو تحوي مواد سائلةتحاميل

MASSE DEHYDAG         G

. 18-10بين هيدروكربونيةدسمة ذات سلسلة اغوالتتكون من تكاثف 

صة مواد خاوكما تحوي كمية قليلة من عامل استحالبي غير متشرد 

وققات تقلصها حيث تمنع حدوث التشوتساعد على تصلب الكتلة 

.التصدعات 



استحالبيةذات قدرة سواغات

يريداتغليسثالثيةمنمعظمهايتكونسابقاالمدروسةالسواغات•

إالالمائيةالدوائيةالمحاليلاوالماءامتصاصيمكنهاالو

.جداقليلةبكميات

ضمناستحالبهالتحسينو,الماءامتصاصعلىقدرتهالزيادة•

:تلفةمخاستحالبيةعوامللهاتضافانيمكنالمستقيمسوائل

لدسماالسواغاستحالبفيتفيد:م/زنمطاستحالبيةعوامل•

غشيةامعالدوائيةالمادةتماسيسرعمماالمستقيمسوائلضمن

ليستينالمثل,يحسنهواالمتصاصيسرعبالتاليوالمستقيم

(%5)60توين,(%1)الصوديومسلفاتلوريل,(3-5%)



دسمالالسواغقدرةلرفعتضاف:ز/منمطاستحالبيةعوامل•

للموادالمائيةالمحاليلامتصاصاوالماءامتصاصعلى

.الدوائية

%3النولين:منها

%2كوليسترول

%3الغليسرولمونوستئرات

:(استحالبيةشموع)معقدةاستحالبيةعوامل•

SX10%النيت

%10(1/5)الصوديومستئراتوالشمعحمضمنمزيج



المنحلة في الماء السواغات

: أساسيتين زمرتينتصنف في •

معالجيالتينهالمة)المائيةالعضويةالهالمياتزمرة.1
.(الغليسيرين

.غليكولايتلينالبوليزمرة.2

المادةةبعثرعلىالسواغاتهذهقدرةأنالمؤلفينبعضيعتقد
الموادأنوالدسمةالسواغاتقدرةمنأفضلالدوائية
شاءغمعمباشرتماسعلىتصبحفيهاالموجودةالدوائية
وادالمامتصاصتسرع.امتصاصهايسرعمماالمستقيم
.يناالندوميتاسمثلخصوصاالدسمفيالمنحلةالفعالة



غليكولايتيلينالبولي سواغات

االيتيليناكسيدمتماثراتهي •

األوزانيفسائلةتكونحيثالوسطيالجزيئيلوزنهاتبعاقوامهايختلف•

.1000منأعلىالجزيئيةاألوزانفيصلبةو600-200الجزيئية

لباغفيو(الجزئيالوزنارتفعكلمااالنحالليقل)الماءفيمنحلة•

يتيلاالخالت,الكلوروفورم,االسيتون,الميتانول)العضويةالمحالت

...).

دروكربوناتالهيفيوالنباتيةالزيوتفيوااليتيليااليترفيتنحلال•

.االليفاتية

زيئيالجالوزنبازديادتتناقصوالغليسيرينمناقللكنللماءشرهة•

.للمتماثر

الجراثيمفيهاتنموالبالحرارةثابتةالتبخرقليلة•



غليكولايتيلينالبولي سواغاتسلبيات 

,رسباتتوتلوناتوالقوامفيتبدال:التنافراتمنالعديدتبدي-1

تنافراديتبكماالحافظةالموادفعاليةنقص,العالجيةالفعاليةنقص

.الحيويةالمضاداتمعوالشرسبيةالموادمعوالهالوجيناتمع

اليلهامحتعطيالبوتاسيوميودوربوجوداليودمع:الهالوجيناتمع•

.راسبالمائية

:الشرسبيةالموادمع•

(وباربيتالالفين,الريزورسين,الفينول)المائيةالمحاليلمنترسب-

(الصفصافحمض)انحاللزيادة-

(االسبيرينتحاميلتلين)القوامفيتبدل-

(لومينال)العالجيةالفعاليةفيتناقص-

(نزوئيكالبباراهيدروكسياسترات):الحافظةالفعاليةفيتناقص-



غليكولايتيلينالبولي تحاميلسلبيات 

:  مع المضادات الحيوية •

....بنسيلين, باستيراسينتنقص شديد في فعالية -1

.انحاللها بطيء في سوائل المستقيم-2

.لغشاء المستقيممخرشتأثير -3



التحاميلتحضير 

:هناك طريقتان أساسيتان للتحضير •

:الصب وطريقة الصهر -1

ب في ثم إضافة المادة الفعالة مع المجانسة ثم الصالسواغصهر 

.القوالب 

:طريقة الضغط على البارد-2

لمزيج الدسم  ثم يضغط االسواغتمزج المواد الفعالة مع مبشور 

.على البارد في تجاويف مكبس 



التحاميلتصنيع ومراحل صياغة 

: السواغتحديد نوع •

غشاء المستقيمتخريشعدم -

التوافق مع المواد الفعالة -

تأثير المواد الفعالة في رفع أو خفض نقطة االنصهار-

. القالب بتزليقتصحيح التقلص غير الكافي -

يرة قادر على امتصاص كمية كبسواغأحيانا يجب اختيار -
من السوائل 

يضمن إطالة مدة التأثير سواغأحيانا يجب اختيار -

منعلجداضيقانصهاربفاصلسواغاستخداميلزمأحيانا-
.المعلقةالفعالةالموادترسب



:تحديد طريقة التحضير •

.ي متطلبات اإلنتاج الصناعوحسب حساسية المادة الفعالة 

:  للتحاميلضبط المقادير الدوائية •

:يعني 

.الوزننفسالواحدةالوجبةتحاميلكلتبديأن-

.متساويةالتحاميلجميعفيالدوائيةالمادةكميةتكونأن-

ميةللكمساويةالناتجةالتحاميلفيالدوائيةالمادةكميةتكونأن-

.النظرية



:المؤدية للحصول على مقادير دوائية غير مضبوطةاالسبابان•

وفيهالمنحلةغيرالدوائيةالموادمعالمصهورالسواغمزجعملية-

.الفعالةالمادةلترسبمؤديةشروطفيتمتصبه

ذاتسواغاتمعمعايرةاوبدقةمعايرةغيرقوالباستعمالالىاو-

.المستعملالسواغكثافةعنمختلفةكثافة

للسواغالدوائيةالموادإزاحةلعاملاالعتباربعيناألخذلعدماو-

.المستعمل

مادةغ1قبلمنالمزاحةالسواغمنبالغراماتالكمية:االزاحةعامل

.دوائية


