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 Syrups             الشرابات 

 تعريف الشرابات: 

سكروز )أشكال صٌدالنٌة سائلة عبارة عن سائل رائق حلو المذاق ٌحوي نسبة كبٌرة من السكر 

 .مما ٌعطٌها قوام لزج ممٌز (أو بدٌل عنه

عندما ٌكون السكر هو المكون الوحٌد ٌدعى الشراب بالشراب البسٌط، وعندما تدخل مواد 

 .عطرٌة بالتركٌب ٌدعى بالشراب المذوق

 .ٌستخدم كل من الشراب البسٌط والمذوق كسواغات فً الشرابات الدوائٌة

 أهمية الشرابات: 

 .تقنٌع الطعم غٌر المقبول لبعض المواد الفعالة -1

 .قبول جٌد عند األطفال والبالغٌن على حد سواء -2

 .التركٌز المرتفع من السكر ٌساعد على حفظها -3

 

 السواغات: 

 السكروز أو بدٌل عنه -1

 .تحوي الشرابات ثلثً وزنها تقرٌبا سكر

حتى ال ٌصبح الوسط مالئم لنمو الجراثٌم وأال ٌزٌد عن % 65ٌجب أال ٌقل تركٌز السكر عن 

 .خوفاُ من ترسب السكر كما ان التركٌز المرتفع ٌؤثر على انحاللٌة بعض المواد الدوائٌة% 85

 :المحالت -2

ٌجب أن تكون جمٌع المواد الفعالة والسواغات منحلة ضمن الشراب وأهم المحالت 

الماء وٌمكن استخدام محالت مساعدةال مائٌة بشرط أن تكون مزوجة مع الماء : المستخدمة

 .وغٌر سامة مثل الكحول اإلٌتٌلً والبروبلٌن غلٌكول

 :مواد حافظة -3

 %(0.2كالهما معاُ )% 0.02والنٌبازول % 0.18حمض البنزوئٌك، النٌباجٌن 

 وقاءات -4

 مضادات أكسدة -5

 منكهات -6

 ملونات -7

 طرق تحضير الشرابات: 



 : الحل بالحرارة -1

تطبق هذه الطرٌقة عندما ٌراد تحضٌر الشراب بسرعة وتكون المواد الدوائٌة خالٌة من الزٌوت 

الطٌارة وال تتخرب بالحرارة، حٌث ٌضاف السكروز إلى الماء المقطر وٌسخن حتى الحصول 

على الشراب البسٌط ثم تحل المواد األخرى مع التسخٌن وٌضاف الشراب البسٌط حتى 

 .الحصول على الشراب الدوائً

 :الحل بالبرودة -2

عندما تكون المواد الدوائٌة حساسة للحرارة وتحوي زٌوت عطرٌة حٌث تحل المواد الدوائٌة مع 

 .الشراب البسٌط وتمزج جٌدا وٌكون الشراب أكثر ثبات منه بطرٌقة الحل بالحرارة

 

 (BPتحضٌر الشراب البسٌط حسب ) 1وصفة 

  غ667 سكروز

 غ1000 ماء     حتى
 

 (شراب الٌود العفصً) 2وصفة 

  غ 0.2 ٌود
 مضاد اكسدة، ٌساعد على حل الٌود غ 0.4 عفص

 محلً، رافع لزوجة غ 60سكر ابٌض 
  مل 90ماء منقى   حتى 

 

 .ٌسحق الٌود -1

 حتى ٌنحل 60ٌضاف الٌود إلى العفص فً بٌشر ماء وٌوضع على حمام مائً بدرجة  -2

 .كامل الٌود

 .تضاف كمٌة السكر مع المزج الجٌد -3

 . مل90ٌكمل الحجم حتى  -4

 

 

 


