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ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОКВИУМ  

ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

 

За колоквиум по Технология на лекарствените форми и биофармация е необходимо 

студентите да представят протоколи, в които да е описано приготвянето на следните 

лекарствени форми: 
 

 Прах за перорално приложение. 

 Течна лекарствена форма за перорално приложение – разтвор, суспензия и 

микстура с екстрактивни производни. 

 Полутвърдa лекарственa формa – унгвент, крем, гел и паста. 

 Ректална лекарствена форма – супозитории. 

 Вагинална лекарствена форма – песарии или други. 

 Твърда лекарствена форма – гранули и гранули за приготвяне на течна перорална 

форма (разтвор или суспензия). 

 Твърда лекарствена форма – необвити таблетки. 

 Твърда лекарствена форма – обвити таблетки (филм таблетки и дражета). 

 Таблетки с изменено освобождаване. 

 Капсули – твърди и меки желатинови капсули. 

 Твърда лекарствена форма – таблетки или капсули, съдържащи стандартизиран 

растителен екстракт. 

 Инжекционна лекарствена форма – с воден носител и с неводен носител. 

 Инфузионен разтвор – въглехидратен и за водно-електролитно лечение. 

 Лекарствена форма за очи – капки за очи, полутвърда лекарствена форма за очи и 

разтвор за контактни лещи. 

 

Протоколите трябва да включват описание на лекарствен продукт от наличните в 

аптечната мрежа, както следва:  
 

 определение за съответната лекарствената форма; 

 състав – лекарствени и помощни вещества; 

 функция на помощните вещества; 

 технологична схема на приготвяне; 

 контролни показатели; 

 приложение на лекарствения продукт. 
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Информация за състава на разрешените за употреба лекарствени продукти в 

РБългария може да се открие в кратките характеристики на продуктите в уебстраницата на 

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ): https://www.bda.bg. 
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