
 

КОНСПЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ - II 
ЧАСТ 

 
1. Физикохимични свойства на праховете. Свойства на индивидуалните частици. 
2. Реологични свойства на праховете. Методи за определяне на теченето. 
3. Насипни характеристики на праховете. 
4. Подобряване на теченето на праховете. Помощни вещества. 
5. Гранули.  Дефиниция.  Характеристика.  Видове  гранули.  Свойства  и  контрол  
на гранулите. 
6. Състав на гранулите. Помощни вещества. 
7. Технология на гранулите. Основни апарати при гранулирането. 
8. Теоретични основи на гранулирането. 
9. Таблетки. Дефиниция и характеристика. Видове таблетки. Предимства. 
10. Помощни вещества, използвани при таблетирането – разреждащи. 
11. Помощни вещества, използвани при таблетирането – свързващи. 
12. Разпадащи помощни вещества. Механизъм на разпадане. 
13. Помощни вещества, подобряващи реологичните свойства. Смазващи и 
коригиращи ПВ. 
14. Методи за таблетиране. Предимства и недостатъци. 
15. Механизъм на таблетиране. Основни етапи на таблетирането. 
16. Директно таблетиране. Предимства и недостатъци. Основни технологични етапи. 
17. Таблетиране след гранулиране – сухо и влажно. Основни технологични етапи. 
18. Таблетни машини. Принцип на действие. 
19. Контролни показатели при таблетките – фармакопейни и нефармакопейни. 
20. Обвити таблетки. Филм-таблетки. Технология на получаване. Помощни вещества. 
21. Обвити таблетки. Дражета. Технология. Помощни вещества. 
22. Капсули. Характеристика. Класификация. Контролни показатели. 
23. Твърди желатинови капсули. Характеристика. Помощни вещества. Технология 
на получаване. 
24. Меки желатинови капсули. Технология на получаване. 
25. Биофармацевтични аспекти на твърдите дозирани лекарствени форми. 
26. Парентерални лекарствени форми – класификация. Характеристика. 
27. Пътища на парентерално въвеждане. Прилагани обеми. 
28. Изисквания на „Добрата производствена практика” при производство на 
стерилни лекарствени форми. Асептични условия. 
29. Стерилизация. Физични методи на стерилизация – въздействие на суха и 
влажна топлина, други физични методи. 
30. Механични методи на стерилизация. Видове филтри и материали, механизми 
на бактериалното филтруване. 
31. Химични методи на стерилизация. Консерванти. 
32. Разтворители за парентерални форми. Вода за инжекции. Методи за 
получаване. Фармакопейни изисквания. 
33. Инжекционни разтвори – задължителни и допълнителни изисквания. 
34. Тоничност  на инжекционните  разтвори  - методи  за доказване. Изотонизиране  
– методи за пресмятане на изотоничната концентрация. Изохидричност и 
еухидричност. 
35. Технологична схема на приготвяне на инжекционни разтвори – суспензии, 
емулсии и прахове за инжекционни разтвори. Методи за контрол на механичните 
онечиствания. 
36. Стабилност на инжекционните разтвори. Подходи за стабилизиране. 



 

37. Пирогенни вещества. Бактериални ендотоксини. Фармакопейни методи за 
доказване и определяне на пирогени и ендотоксини. 
38. Инфузионни разтвори – характеристика и задължителни изисквания. 
Класификация. Инфузионни разтвори за тотално парентерално хранене (TRN). 
Тоничност и осмоларитет на инфузионните разтвори. 
39. Инфузионни разтвори – приготвяне. Включване на лекарствени вещества към 
инфузионни разтвори, смеси за венозно въвеждане. Bъзможни фармацевтични 
несъвместимости. 
40. Опаковки  за  парентерални  лекарствени  форми  –  изисквания  към  
опаковачните материали. Потенциални взаимодействия с лекарствената форма. 
41. Контрол на парентералните форми – фармакопейни и допълнителни изисквания. 
42. Концентрати за хемодиализа. Характеристика. Видове. Осмоларитет на разтворите. 
43. Лекарствени форми за очи. Анатомични и физиологични особености на окото. 
Сълзи и слъзна течност. Корнеална резорбция – биофармацевтични аспекти. Подходи 
за повишаване на бионаличността. 
44. Лекарствени форми за очи. Характеристика. Класификация. Помощни вещества 
в лекарствените форми за очи. 
45. Методи за стерилизация на лекарствените форми за очи. Консерванти - 
предимства и недостатъци на най-често използваните консерванти. 
46. Технологична схема за приготвяне на капките за очи. Асептични условия. 
Постановки за филтруване. Приготвяне на суспензии – изисквания към големината на 
частичките. 
47. Стабилност и стабилизиране на лекарствените форми за очи. 
48. Фитопрепарати. Характеристика. Класификация. 
49. Стандартизиране  на  растителни  дроги.  Фармакопейни  методи.  Оситняване  
и пресяване на дрогите. 
50. Фактори, влияещи върху извличането. Теория на извличането. 
51. Методи на извличане. Мацерация. Характеристика на метода. 
52. Методи на извличане. Перколация. Характеристика на метода. 
53. Други методи на извличане. 
54. Фитопрепарати, получени от свежи растения. 
55. Водни извлеци от растителни дроги. Видове. Получаване. 
56. Ароматни води. Методи за получаване. 
57. Тинктури. Класификация. Получаване и контролни показатели. 
58. Екстракти. Характеристика и получаване. Контролни показатели. 
59. Максимално пречистени фитопрепарати. 
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