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petletti-en puri-staminen tableteiksi sekä
ssin vaikutus puristuskäyttäytymiseen
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Farmasian laitos, teknologian osasto

puristus,pelletit,- Nyckcroró

o n o S a t_ set, sääde1lysti lääkeainetta vapauttavat lääke-
et óvat parempia kuin yksiosaiset valmj-steet.Moni-
lääkevalmisteita voidaan valnj-staa pääl1ystämä11ä

valmi ste
o sai- s ia
pellettejä sopivalla polymeerillä ja jakamalla ne kapse-
ieihin täi puri-stamalla ne tableteiksi. Koska kapseliko-
ko on rajoitettu, tabletointi on väIttämätön tapauksissa'
j oi-ssa tãäkeaineen annos on suuri, esin. ibuprof eenill-a.

Eks truus i o / s feronj- saati o-mene telmä11ä valmi s te tut ibupr o -
feenipelletit päällystettiin leijupedissä Eudragit RL:n
ja RS:n vesidisþetsioil-1a. Päällystetyt pelletit pgristet-
iiin tableteiksi käyttäen täyteaineena mikrokiteistä
sell-uloosaa O, 17,38 tai 3/rr75 7" n/n ja 5r5; ,8r5. tai
11,5 kN puristusvoirnla. Lisäksi tutkittin pelletöinti
prosessan eri vaiheissa syntyvi-en tuotteiden ( jauhe,
rakeet, pel-l-etit) puristuskäyttäytymistä ja syntyvien
tablettien ominaisuuksia, kun tabletit puristettiin ilman
täyteainetta 5,5; 8,5 tai 11 ,5 kN puristusvoi-milla.
Vaimistettujen tablettien fysikaalista säilyvyyttä tutkit-
tiin 550C lámpötilassa ja 75 % suhteellisessa kosteudessa.

Täyteainemäärän lisääninen suurensi päällystetyistä pelle-
teistä puristettujen tablettien ylä- ja alapainintöitä,
sekä kitka- ja þoistotöitä. Päällystevahvuus vaikutti
ainoastaan taËletiien laajentumistyöhön. Täyteainemäärä
vaikutti eniten pääIlystetyistä pelleteistä puristettujen
tablettien ominaisuuksiin.Täyteainetta sisä1tävät tabl'etlt
laa j enivat .eniten puristuksen j älkeen, ol j-vat 1u j ia j a
ha j ósivat nopeasti.- Kun pellette j ä puristettiin j-lman

täfteainetta, syntyi hajoamaton runkorakenne. Ibuprofeenin
vaþautumisnopeui -moniosaiseksi 

ha j oavi-sta tabl-eteista
j a runkotabieteista ei eronnut pa1i..o1 puristamattomista
þelleteistä. Tabletit turposivat säilytyksessä, .niiden
murtolujuudet pienenivät ja ibuprofeenin vapautuminen
nopeutui.

Tablettien yIä- ja alapainintyöt ja kitkatyöt olivat
suurimmat päaffyslämättömistä pelleteistä puristetuilla
tableteilla. fôi-stotyOt olivat suurimmat j auheesta
puristetuill-a tableteilla. Pelleteistä puristetut tabletit
iaajenj-vat eniten puristuksen jäIkeen. Kaikki tabletit
haj ósivat nopeasti. Pelletelstä puristetut tableti-t
haj osivat p"ileteiksi, j olsta ibuprofeeni vapautui
hiiaamnin kuin jauheesta ia rakelsta. Tabletit turposivat
säilytyksessä ja niiden murtolujuudet kasvoivat'
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