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Cel pracy 
 

Farmaceuci w Polsce coraz częściej wykonują recepturowe proszki doustne w kapsułkach 

żelatynowych. Sporządzanie takiej postaci leku polega na przygotowaniu proszku i rozsypaniu 

go do kapsułek żelatynowych określonego rozmiaru, umieszczonych w kapsułkarce. Konieczne 

jest przygotowanie proszku w określonej objętości, równej iloczynowi deklarowanej 

pojemności pojedynczej kapsułki i liczby kapsułek, jakie należy wykonać. W celu uzyskania 

odpowiedniej objętości proszku należy zazwyczaj dodać substancji wypełniającej (zwykle 

laktozy lub glukozy). Objętość proszku koryguje się stosując cylinder miarowy. Proszek o 

właściwie dobranej objętości powinien jednolicie wypełnić wszystkie kapsułki w kapsułkarce. 

Gdy zachodzi konieczności rozdozowania niewielkiego nadmiaru, można skorzystać z 

urządzenia ubijającego zawartość kapsułek (tzw. „grzebień”). 

Postępowanie to jest odmienne od procedury rozdozowywania proszku do tradycyjnych 

kapsułek skrobiowych. W przypadku kapsułek skrobiowych należy odważać każdą porcję 

proszku przed umieszczeniem jej w kapsułce (lub ważyć bezpośrednio do kapsułki). W tym 

przypadku istotnym parametrem jest masa a nie objętość proszku i substancję wypełniającą 

dodaje się do uzyskania określonej masy.  

Rozsypywanie objętościowe, a nie wagowe, z którym mamy do czynienia przy 

kapsułkach żelatynowych jest zdecydowanie mniej czasochłonne i w kilka minut można 

rozdozować proszek nawet do 100 kapsułek. Istnieje jednak obawa dotycząca jednolitości 

zawartości substancji leczniczej w kapsułce, jeżeli nie stosuje się metody wagowej przy 

dozowaniu. 

Przeprowadzone doświadczenia miały na celu wykazanie, jakie są odchylenia masy 

proszku w kapsułkach, jeżeli zastosowana jest metoda objętościowa przy rozdozowaniu 

proszku do kapsułek żelatynowych. 

Wykonano doświadczenia z proszkiem placebo (glukoza i laktoza) oraz z proszkiem 

zawierającym mieszaninę substancji wypełniających i masy tabletkowej (sproszkowane 

tabletki dwóch produktów leczniczych) w stosunku 1:1. Wykonywano 20 lub 100 kapsułek, 

stosując dwie kapsułkarki i wszystkie rozmiary kapsułek żelatynowych (od 4 do 00). 

Uwzględniono postepowanie bez ubijania i z ubijaniem.
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Wykaz używanej aparatury, odczynników i materiałów 
 

Aparatura 

a) kapsułkarka ręczna (kapsułkarka A) wyposażona w płytki umożliwiające jednoczesne 

dozowanie do 30 kapsułek żelatynowych twardych o rozmiarze: 00, 0, 1, 2 i 3, prod. 

Kress & Meinberg, Essen, Niemcy, 

 

b) kapsułkarka ręczna (kapsułkarka B) wyposażona w płytki umożliwiające jednoczesne 

dozowanie do 100 kapsułek żelatynowych twardych o rozmiarze: 3 i 4, prod. 

Tecnyfarma, Miranda de Ebro, Hiszpania, 

 

c) elektroniczna waga proszkowa, typ WTB 200, prod. Radwag, Radom, wyposażona w 

drukarkę typ Kafka 1, prod. Mefa, Błonie. 

 

Odczynniki 

a) substancje pomocnicze – wypełniające 

 glukoza bezwodna, seria: 19/04/05, prod. Chempur, Piekary Śląskie, 

 laktoza jednowodna, seria: 151607, prod. Pharma Cosmetic, Kraków, 

b) leki gotowe używane jako źródło substancji leczniczej 

 Dienoestrolum 5 mg, 20 tabletek (masa 1 tabletki = 200 mg), prod. Jelfa, Jelenia Góra, 

 Furosemidum 40 mg, 30 tabletek (masa 1 tabletki = 100 mg), prod. Polpharma, 

Starogard Gdański. 

 

Materiały 

 cylindry miarowe, poj. 10 ml, 25 ml i 50 ml, prod. Chemland, Stargard Szczeciński, 

 kapsułki żelatynowe twarde o rozmiarze: 00, 0, 1, 2, 3 i 4, prod. Aca Pharma, Waregem, 

Belgia. 

 

Tabela 1. Deklarowana pojemność [ml] i wyznaczona praktycznie masa [mg] pustych kapsułek 

żelatynowych twardych o różnych rozmiarach (00-4) 
 

Ilość kapsułek 
Deklarowana pojemność kapsułek żelatynowych [ml] o rozmiarze 

00 0 1 2 3 4 

1 kapsułka 0,95 0,68 0,50 0,37 0,30 0,21 

20 kapsułek 19,0 13,6 10,0 7,4 6,0 4,2 

100 kapsułek 95,0 68,0 50,0 37,0 30,0 21,0 

 Wyznaczona średnia masa pustej kapsułki ± sd [mg], (n=10) 

1 kapsułka 115±2,8 92±1,1 74±1,3 59±1,4 48±2,1 39±1,1 
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Ogólne zasady sporządzania i podziału proszku do kapsułek 

żelatynowych 
 

Niezależnie od ilości i rozmiaru sporządzanych kapsułek żelatynowych oraz 

zastosowanego wypełnienia i procedury dozowania proszku, składniki przeznaczone do 

umieszczenia w kapsułkach: substancje wypełniające (glukoza, laktoza) lub ich mieszaniny z 

lekami gotowymi (furosemid, dienestrol), rozcierano wstępnie w moździerzu porcelanowym 

(ok. 3-5 min) aż do uzyskania jednorodnego, miałko rozdrobnionego proszku. 

 Następnie uzyskany proszek jednoskładnikowy (substancja wypełniająca) lub 

mieszaninę masy tabletkowej z substancją wypełniającą dozowano do kapsułek żelatynowych 

twardych o rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3 i 4, przy użyciu kapsułkarki ręcznej (ryc. 1). 

 

 

 

 
Ryc. 1. Kapsułka ręczna (większa – B) i inne materiały używane w opisywanych doświadczeniach. Na 

zdjęciu widoczna jest również ramka, pełniąca funkcję ogranicznika liczby napełnianych kapsułek oraz 

„grzebień”, wykorzystywany do ubijania proszku w kapsułkach. 

ogranicznik umożliwiający w 

kapsułkarce na 100 kapsułek 

podział proszku do 20 kapsułek 

ubijak – „grzebień” 
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W trakcie doświadczeń korzystano z 2 aparatów – kapsułkarek ręcznych – mniejszej 

(kapsułkarka A), umożliwiającej podział proszku do 20 kapsułek o rozmiarze 00, 0, 1, 2 i 3 

oraz większej (kapsułkarka B – ryc. 1), umożliwiającej jednoczesny podział proszku do 100 

kapsułek o rozmiarze 3 i 4. Należy zauważyć, że dozowanie proszku do kapsułek o rozmiarze 

3 zawsze odbywało się w 2 aparatach – do 20 i do 100 kapsułek. 

 

 
 

Ryc. 2. Przyrząd do ubijania proszku w kapsułkach umieszczonych w kapsułkarce (tzw. „grzebień”). 

 

 

 

 

 

 
 
Ryc. 3. W przypadku sporządzania małej liczby proszków, ramka (ogranicznik) powoduje zasłonięcie 

niewykorzystywanych gniazd na kapsułki, dzięki czemu w aparacie przeznaczonym do dozowania 100 

kapsułek można, bez ryzyka straty proszku, przygotować 20 kapsułek. 

ramka zamyka światło 80 otworów 

przeznaczonych na kapsułki 



Strona 8 z 18 
 

Wykonanie i ocena proszków dzielonych do kapsułek żelatynowych 
 

Aby uwzględnić różne sytuacje zdarzające się w praktyce recepturowej przy 

sporządzaniu kapsułek żelatynowych, zaplanowano 3 doświadczenia – eksperymenty, różniące 

się rodzajem używanego proszku i sposobem dozowania proszku do kapsułek: 

 

Eksperyment I – kapsułki „placebo” z substancjami wypełniającymi (glukozą lub laktozą) 

dozowane wg standardowej procedury (bez ubijania zawartości) 

 

 Obie substancje – glukozę i laktozę – stosowane powszechnie jako substancje 

wypełniające, rozcierano wstępnie w moździerzu porcelanowym, a następnie uzyskany miałki 

proszek przenoszono do cylindra miarowego o odpowiedniej wielkości (10 ml, 25 ml lub 50 

ml) w celu odmierzenia takiej objętości proszku, która całkowicie wypełni 20 kapsułek 

(rozmiar 00, 0, 1, 2 i 3) lub 100 kapsułek (rozmiar 3 lub 4). W tym celu posługiwano się 

deklarowanymi przez producentów kapsułek pojemnościami (tabela 1) i odmierzano: 

 dla 20 kapsułek rozmiaru 00 – 19,0 ml obu substancji, 

 dla 20 kapsułek rozmiaru 0 – 13,6 ml obu substancji, 

 dla 20 kapsułek rozmiaru 1 – 10,0 ml obu substancji, 

 dla 20 kapsułek rozmiaru 2 – 7,4 ml obu substancji, 

 dla 20 kapsułek rozmiaru 3 – 6,0 ml obu substancji, 

 dla 100 kapsułek rozmiaru 3 – 30,0 ml obu substancji i 

 dla 100 kapsułek rozmiaru 4 – 21,0 ml obu substancji. 

 

W trakcie wsypywania substancji do cylindra zwracano uwagę, by nie ubijać proszku 

(eksperyment I i II). Cylinder był wytarowany, a więc można było ważąc cylinder z 

zawartością, określić gęstość nasypową proszku w cylindrze (eksperyment I – wynik patrz ryc. 

5). 

Napełnianie kapsułek odmierzonymi w ten sposób substancjami obejmowało 

następujące etapy (zgodnie z instrukcją producenta kapsułkarek): 

a) umieszczenie zamkniętych, pustych kapsułek (20 lub 100 sztuk) w gniazdach 

kapsułkarki A lub B, 

b) oddzielenie wieczek od denek kapsułek, za pomocą górnej płytki aparatu, 

c) całkowite wypełnienie dolnych części kapsułek rozdrobnioną glukozą lub laktozą, 

d) nałożenie wieczek i szczelne zamknięcie kapsułek, 
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e) usunięcie zamkniętych kapsułek z kapsułkarki. 

 

W celu całkowitego wypełnienia kapsułek (etap c) w eksperymencie I i II zagarniano 

kilkakrotnie proszek kliszą na płycie kapsułkarki i pomiędzy tymi czynnościami delikatnie 

wstrząsano kapsułkarką (góra-dół). Podczas potrząsania aparatem należy dociskać wszystkie 

górne płytki do jego obudowy, tak by nie doszło do przypadkowego usunięcia kapsułek z 

aparatu i rozsypania dozowanego proszku (nie wolno natomiast dociskać ruchomej płytki 

dolnej). 

 

Analiza 

Aby ocenić jednolitość masy przygotowanych kapsułek i ocenić przydatność 

zastosowanej metody do recepturowego sporządzania proszków dzielonych, otrzymane 

kapsułki – wypełnione glukozą lub laktozą – ważono z dokładnością do 1 mg, a następnie od 

uzyskanej masy odejmowano średnią masę pustej kapsułki danego rozmiaru (tabela 1). Wyniki 

z badania (tabela 2) przedstawiono jako średnią masę [mg] zadozowanej glukozy lub laktozy, 

wraz z odchyleniem standardowym (± sd [mg]) i względnym odchyleniem standardowym 

(± RSD [%]). W oparciu o uzyskane wyniki, dzieląc masę proszku w kapsułce przez nominalną 

objętość proszku w kapsułce, wyznaczono także gęstość nasypową glukozy i laktozy dla 

poszczególnych rozmiarów kapsułek oraz wartość średnią tego parametru (tabela 2, ryc. 4). 

 

Eksperyment II – kapsułki zawierające mieszaninę 1:1 (obj/obj) sproszkowanych tabletek 

furosemidu i laktozy, dozowane wg standardowej procedury (bez ubijania) 

 

Tabletki zawierające furosemid (dawka 40 mg/tabletkę) oraz laktozę ucierano osobno 

w moździerzu porcelanowym w celu uzyskania miałko rozdrobnionego proszku. Do 

najmniejszego cylindra miarowego odmierzono po 3 ml sproszkowanej masy tabletkowej i 

laktozy, a następnie oba proszki połączono, mieszając w moździerzu. Uzyskaną mieszaninę 

rozdozowano do 20 kapsułek żelatynowych, korzystając z kapsułkarki A. Analogicznie 

postępowano przy sporządzaniu 100 kapsułek żelatynowych z takim samym wypełnieniem, 

przy czym w tym przypadku odmierzano po 15 ml sproszkowanych tabletek furosemidu i 15 

ml roztartej laktozy. Uzyskany proszek dozowano przy użyciu kapsułkarki B. 
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Eksperyment II A 

 

Otrzymane kapsułki – dozowane w obu aparatach w sposób opisany w metodzie 1 – 

ważono z dokładnością do 1 mg, a następnie od uzyskanej masy odejmowano średnią masę 

pustej kapsułki danego rozmiaru (tabela 1).  

 

Eksperyment II B 

 

Dodatkowo, dla kapsułek dozowanych w mniejszej kapsułkarce wyznaczono masę 

zawartego w nich proszku poprzez odjęcie od masy wypełnionej kapsułki masę konkretnej 

otoczki żelatynowej, do której trafiła dana porcja proszku. Nie korzystano w tym 

doświadczeniu ze średniej masy kapsułki pustej, a ważono każdą z 20 pustych kapsułek i 

umieszczono je w oznakowanym miejscu w kapsułkarce. 

Wyniki z badania (Eksperyment II A i Eksperyment II B) przedstawiono (tabela 3) jako 

średnią masę [mg] zadozowanego proszku, wraz z odchyleniem standardowym (± sd [mg]) i 

względnym odchyleniem standardowym (± RSD [%]). 

 

Eksperyment III – kapsułki z substancjami wypełniającymi (glukozą lub laktozą) oraz 

mieszaniną 1:1 (obj/obj) sproszkowanych tabletek dienestrolu i glukozy, dozowane wraz 

z ubijaniem zawartości 

 

Rozdrobnione w moździerzu substancje wypełniające – glukozę i laktozę – odmierzano 

w cylindrze miarowym po 30,0 ml, ale tym razem zawartość cylindra kilkukrotnie wstrząsano 

i ostukiwano w celu silnego ubicia proszku. Tak samo postępowano przy sporządzeniu 50% 

(obj/obj) mieszaniny glukozy (15 ml) z lekiem hormonalnym – dienestrolem (15 ml). 

Uzyskane w ten sposób proszki dozowano następnie do 100 kapsułek rozmiaru 3 (kapsułkarka 

B), przy czym konieczne było tutaj również silne wielokrotne ubijanie proszku w 

poszczególnych kapsułkach poprzez silny nacisk „grzebieniem” (ryc. 2).  

Otrzymane kapsułki ważono z dokładnością do 1 mg, a następnie od uzyskanej masy 

odejmowano średnią masę pustej kapsułki danego rozmiaru (tabela 1). Wyniki z badania 

przedstawiono (tabela 4, ryc. 4) jako średnią masę [mg] zadozowanego proszku, wraz z 

odchyleniem standardowym (± sd [mg]) i względnym odchyleniem standardowym 

(± RSD [%]). 
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Wyniki 
 

 
Tabela 2. Wyniki z Eksperymentu I (bez ubijania) – jednolitość masy proszku dozowanego do 

kapsułek żelatynowych (glukoza i laktoza) oraz wyznaczona gęstość proszku w kapsułce 

 

 Rodzaj kapsułki 

Rozmiar kapsułek→ 00 0 1 2 3 3* 4* 

Glukoza – masa proszku w kapsułce [mg] 

wartość średnia 
(n=20 lub n=100*) 

676 514 408 302 231 234 153 

sd 13,6 6,2 8,7 4,5 5,5 7,1 3,5 

RSD [%] 2,0 1,2 2,1 1,5 2,4 3,0 2,3 

Glukoza – wyznaczenie gęstości proszku w kapsułce [mg/ml] 

objętość proszku [ml] 
(w 20 lub 100*kapsułkach) 

19,0 13,6 10,0 7,4 6,0 30,0 21,0 

masa proszku [g] 
(w 20 lub 100*kapsułkach) 

13,52 10,28 8,16 6,04 4,62 23,40 15,30 

gęstość nasypowa 
proszku [mg/ml] 

712 755 816 816 770 780 729 

wartość średnia 768 ± 40 (RSD = 5,2%) 

Laktoza – masa proszku w kapsułce [mg] 

wartość średnia  
(n=20 lub n=100*) 

509 385 241 198 143 159 113 

sd 11,6 9,5 5,2 5,4 5,5 7,3 4,7 

RSD [%] 2,3 2,5 2,2 2,7 3,9 4,6 4,2 

Laktoza – wyznaczenie gęstości proszku w kapsułce [mg/ml] 

objętość proszku [ml] 
(w 20 lub 100*kapsułkach) 

19,0 13,6 10,0 7,4 6,0 30,0 21,0 

masa proszku [g] 
(w 20 lub 100*kapsułkach) 

10,18 7,70 4,82 3,96 2,86 15,9 11,3 

gęstość nasypowa 
proszku [mg/ml] 

536 566 482 535 477 530 538 

wartość średnia 523 ± 32 (RSD = 6,2%) 
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Tabela 3. Wyniki uzyskane z Eksperymentów II A i II B – masy proszków [mg] dozowanych do 

kapsułek o rozmiarze 3 bez ubijania (50% rozcierka masy tabletkowej furosemidu z laktozą)  

 

Kapsułki o rozmiarze 3 
dozowane bez ubijania 

Eksperyment II A Eksperyment II B 

tara: średnia masa 
pustej kapsułki nr 3 

(n=20) 

tara: średnia masa 
pustej kapsułki nr 3 

(n=100)* 

tara: masa danej, 
pustej kapsułki nr 3 

(n=20) 

wartość średnia 
(n=20 lub n=100*) 

172,9 189,0 172,9 

sd 4,5 4,5 4,2 

RSD [%] 2,6 2,4 2,4 

 

 

Tabela 4. Wyniki uzyskane z Eksperymentu III – masy proszków [mg] dozowanych do kapsułek o 

rozmiarze 3 z ubijaniem (glukoza, laktoza oraz 50% rozcierka masy tabletkowej dienestrolu z glukozą) 

 

Kapsułki o rozmiarze 3 
z ubijaną zawartością 

Eksperyment III 
tara: średnia masa pustej kapsułki nr 3 (n=100) 

rodzaj proszku: 
glukoza 

rodzaj proszku:  
50% rozcierka 

dienestrolu z glukozą 

rodzaj proszku:  
laktoza 

wartość średnia 
(n=100) 

293 284 235 

sd 13,7 4,4 18,9 

RSD [%] 4,7 1,6 8,0 
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Ryc. 4. Wpływ ubijania glukozy i laktozy w cylindrze miarowym na masę proszku w kapsułce ([mg], 

wykres kolumnowy), dozowanego do kapsułek (rozmiar 3) oraz gęstość proszku w kapsułce ([mg/ml], 

wykres liniowy). 

 

 
 
Ryc. 5. Wpływ procesu ubijania proszku na jego objętość w cylindrze. W obu cylindrach znajduje się 

25,0 g laktozy. W cylindrze po lewej stronie proszek nasypano luźno (objętość ok. 45 ml; gęstość 555 

mg/ml) po prawej stronie proszek ubijano przez postukiwanie o blat roboczy (objętość ok. 30 ml; gęstość 

833 mg/ml). 
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Omówienie wyników 
 

Dawka substancji leczniczej, którą otrzymuje pacjent w kapsułce decyduje o skuteczności 

i bezpieczeństwie leku. W jednostkach dawkowanych, takich jak tabletki lub kapsułki, wymaga 

się odpowiedniej jednolitości zawartości. Odchylenia zawartości substancji czynnej w 

kapsułce, która jest lekiem gotowym nie powinny być większe niż 10%, ale zależy to również 

od wielkości kapsułki i obecnie producentów obowiązuje badanie jednolitości zawartości z 

elementami analizy statystycznej (monografia 2.9.40 Farmakopei Polskiej XI). Jeżeli do 

analizy jednolitości zawartości pobiera się tylko 20 kapsułek z całej serii produkcyjnej, taka 

analiza dopuszcza też pojedyncze kapsułki, w których zawartość substancji czynnej może 

nawet przekroczyć ±10%. 

Oznaczenie jednolitości masy może być wykonane, jeżeli nie ma ryzyka, że rozsypywana 

masa do kapsułek jest niehomogenna. W warunkach przemysłowych takie badanie może 

wystarczyć np. przy dozowaniu roztworu do kapsułek miękkich, ale nie wystarcza przy 

proszkach lub granulatach dozowanych do kapsułek twardych. Jednak farmaceuta w aptece, nie 

mając aparatury analitycznej, może ocenić jednolitość dawek leku w kapsułach tylko na 

podstawie pomiaru jednolitości masy proszku w kapsułkach.  

Przeprowadzone badanie miało na celu określenie ryzyka braku jednolitości masy w 

kapsułkach żelatynowych, do których proszek dozowany jest objętościowo, bez ważenia. Takie 

badanie jest wystarczające, jeżeli ma służyć porównaniu z metodą wagową stosowaną dla 

kapsułek skrobiowych, ponieważ tylko etapy poprzedzające dozowanie mogą wpływać na 

niewłaściwą homogenność proszku, a te etapy w obu metodach są takie same (rozsypywany 

jest tak samo przygotowany proszek).  

W Eksperymencie I napełniano kapsułki laktozą lub glukozą. Obie substancje mają inną 

gęstość nasypową (ciężar właściwy), więc np. masa glukozy w kapsułce nr 3 wynosiła 231 mg, 

a laktozy 143 mg (tabela 2). W prowadzonym badaniu najważniejsza jest jednak ocena 

odchylenia mas proszków w poszczególnych kapsułkach. Jak dowodzi analiza wyników w 

tabeli 2, względne odchylenie standardowe (RSD) w żadnym przypadku nie przekraczało 5%, 

a tylko w najmniejszych kapsułkach (nr 3 i 4) z laktozą przekroczyło 3%. Takie wyniki 

świadczą o dobrej powtarzalności etapu dozowania objętościowego. Również średnia gęstość 

proszku w kapsułce, obliczona na podstawie wyników dla wszystkich rozmiarów kapsułek 

charakteryzowała się małym rozrzutem (RSD 5-6%), co dowodzi, że dokładność dozowania 

nie zależy od rozmiaru kapsułki. 
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Podobnie niskie wartości RSD <3% uzyskano dozując mieszaninę laktozy z masą 

sproszkowanych tabletek (tabela 3). Jednocześnie nie zaobserwowano, żeby istniała zależność 

występowania mniejszych lub większych odchyleń masy od liczby przygotowywanych 

kapsułek (20 lub 100 sztuk) (tabela 2 i 3).  

W Eksperymencie II B masę proszku w kapsułce obliczano uwzględniając rzeczywistą 

masę osłonki kapsułki, a nie masę uśrednioną. Okazało się, że nie miało to wpływu ani na 

średnią masę proszku, ani na odchylenie standardowe (tabela 3). Jest to zrozumiałe, ponieważ 

wyznaczana masa osłonek (tabela 1) charakteryzowała się małym rozrzutem (RSD 1-2%, z 

wyjątkiem kapsułek 3, dla których RSD masy wynosiło 4,4%). 

W recepturze aptecznej czasami trzeba zastosować ubijanie proszku w kapsułce. Dzieje się 

tak wtedy, gdy nie ma większego rozmiaru kapsułki, a objętość proszku bez substancji 

wypełniającej już przekracza objętość wyliczoną dla danej liczby kapsułek ze swobodnym 

nasypem. Przeprowadzono eksperyment, który pozwolił na ocenę rozrzutu masy proszku przy 

maksymalnym jego ubijaniu z użyciem „grzebienia” palcowego (ryc. 2). Wyniki przedstawione 

w tabeli 4 dowodzą, że dla proszków z glukozą uzyskano dobrą jednolitość masy (100 kapsułek; 

RSD 1,6% lub 4,7%). W przypadku laktozy RSD wynosiło 8%, co świadczyło o największym 

rozrzucie wyników w całym przeprowadzonym badaniu. Zastanawiał fakt, że w eksperymencie 

z ubijaniem łatwiejsze było umieszczenie w kapsułkach proszku z laktozą niż z glukozą. 

Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że przy ubijaniu masy proszku w kapsułkach mogą 

podlegać większym wahaniom niż przy swobodnym nasypywaniu. 

W monografii farmakopealnej „Leki sporządzane w aptece” (FP XI) zamieszczono 

wymaganie badania jednolitości masy proszków recepturowych. Ustalone dopuszczalne limity 

odchyleń wynoszą: 

±7,5% wartości deklarowanej masy dla proszków o masie 300 mg i powyżej, 

±10% wartości deklarowanej masy dla proszków o masie poniżej 300 mg. 

 

W tabelach 5 i 6 zebrano wyniki obrazujące występowanie kapsułek poza powyższym limitem. 
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Tabela 5. Ocena spełnienia wymagań monografii „Leki sporządzane w aptece” (FP XI) dla masy 

proszków recepturowych – kapsułki z glukozą i laktozą 

 

 
Rozmiar kapsułki 

00 0 1 2 3 3* 4* 

Eksperyment I – glukoza [mg] 

masa średnia 
(n=20 lub n=100*) 

676 514 408 302 231 234 153 

min-max 648-700 501-525 392-421 293-314 217-240 220-252 143-161 

limit FP 
625-727 
(±7,5%) 

475-552 
(±7,5%) 

378-439 
(±7,5%) 

279-324 
(±7,5%) 

208-254 
(±10%) 

211-258 
(±10%) 

138-168 
(±10%) 

liczba kapsułek poza 
limitem 

0 0 0 0 0 0 0 

Eksperyment I – laktoza [mg] 

masa średnia  
(n=20 lub n=100*) 

509 385 241 198 143 159 113 

min-max 489-525 361-401 233-250 189-204 130-150 143-177 104-127 

limit FP 
471-547 
(±7,5%) 

356-414 
(±7,5%) 

217-265 
(±10%) 

179-218 
(±10%) 

129-157 
(±10%) 

143-175 
(±10%) 

102-124 
(±10%) 

liczba kapsułek poza 
limitem 

0 0 0 0 0 2/100 3/100 

 

 
Tabela 6. Ocena spełnienia wymagań monografii „Leki sporządzane w aptece” (FP XI) dla masy 

proszków recepturowych – kapsułki sporządzane bez ubijania i z ubijaniem 

 

 
Eksperyment II - furosemid z laktozą (bez ubijania) 

n=20 
n=20 (określona masa 

każdej osłonki) 
n=100 

masa średnia (mg) 173 173 189 

min-max 164-182 165-181 183-204 

limit FP (±10%) 156-190 156-190 170-208 

liczba kapsułek poza 
limitem 

0 0 0 

 
Eksperyment III (z ubijaniem) n=100 

glukoza glukoza+dienestrol laktoza 

masa średnia (mg) 293 284 235 

min-max 265-339 263-294 201-276 

limit FP (±10%) 264-323 255-312 212-259 

liczba kapsułek poza 
limitem 

2/100 0 4/100 
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Jeżeli proszek był dozowany bez ubijania, to tylko w 5 kapsułkach na 740 sporządzonych 

zanotowano niewielkie przekroczenie farmakopealnego limitu i dotyczyło to dozowania do 100 

kapsułek o mniejszym rozmiarze (3-4). Przy zastosowaniu intensywnego ubijania zjawisko 

niespełnienia limitu farmakopealnego było również rzadkie – na 300 kapsułek tylko 6 nie 

spełniało limitu, ale zdarzały się większe odchylenia przy dozowaniu laktozy (zanotowano 

odchylenie w pojedynczej kapsułce do 15%). 

Należy podkreślić, że w kontroli jakości serii produkcyjnych leku gotowego dopuszcza się 

pojedyncze wyniki poza limitem. W rozdziale 2.9.5. Jednolitość masy preparatów 

jednodawkowych podano (FP XI): Przy badaniu 20 kapsułek „tylko 2 masy jednostkowe mogą 

różnić się od średniej masy o więcej niż wymagany limit, lecz nie więcej niż 2-krotnie”. W 

kontekście tego stwierdzenia nie zanotowano w żadnym z eksperymentów niespełnienia 

wymagania jednolitości masy.  

Powszechnie na całym świecie stosuje się kapsułki żelatynowe do dozowania proszków 

recepturowych i wykorzystuje się kapsułkarki oraz metodę objętościową dozowania. Nie są 

znane w innych krajach kapsułki skrobiowe, wymagające metody wagowej. Farmaceuci w 

Polsce nie powinni obawiać się dokładności dozowania proszków do kapsułek żelatynowych, 

pod warunkiem prawidłowego wykonania wszystkich etapów sporządzania leku.  
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Wnioski 

 metoda objętościowego dozowania proszku do kapsułek twardych zapewnia bardzo 

dobrą jednolitość masy proszku w kapsułkach, 

 tylko sporadycznie, w mniejszych kapsułkach zdarzały się odchylenia przekraczające 

limit farmakopealny, ale nadal wyniki mieściły się w zakresie ±15%, a odchylenia RSD 

nie przekraczały 5%, zwykle mieszcząc się poniżej 3%, 

 większe odchylenia notowano w proszkach poddanych intensywnemu ubijaniu i 

chociaż można uznać, że kapsułki nadal spełniały wymaganie jednolitości masy, w 

praktyce, jeżeli jest to możliwe, powinno się unikać takiego postępowania,  

 nie zaobserwowano istotnego wpływu na jednolitość dawkowania rodzaju substancji 

wypełniającej oraz dodatku masy tabletkowej, 

 nie ma znaczenia liczba przygotowywanych kapsułek w zakresie 20-100 sztuk ani 

rodzaj kapsułkarki, 

 farmaceuci w Polsce powinni, wzorem innych krajów, w szerszym stopniu 

wykorzystywać kapsułki żelatynowe do dozowania proszków, nie obawiając się 

niewłaściwej dokładności dozowania z wykorzystaniem metody objętościowej. 

 


