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DEFINÍCIA KAPSÚL – podľa PhEur.

PhEur.: Kapsuly sú tuhé prípravky, s tvrdými alebo mäkkými 

stenami rôzneho tvaru a objemu, zvyčajne obsahujú jednotlivú dávku 

liečiva (liečiv). Sú určené na perorálnu aplikáciu. 

Steny kapsúl sú zo želatíny alebo z iných látok. Ich konzistencia sa upravuje 

pridaním látok, ako je glycerol alebo sorbitol. Môžu obsahovať excipienty

(povrchovo aktívne látky, plnivá, antimikrobiálne látky, sladidlá a farbivá 

povolené kompetentnou autoritou a korigenciá). Môžu mať povrchové 

označenie.



Obsah kapsúl môže byť tuhý, kvapalný alebo pastovitý. Skladá sa z 

jedného alebo z viacerých liečiv, s excipientmi (rozpúšťadlá, plnivá, klzné 

látky, látky podporujúce rozpad). Obsah nesmie porušovať stenu kapsúl. 

Stenu kapsúl však rozrušujú zažívacie šťavy, aby sa uvoľnil ich obsah.

Obaly na kapsuly musia vyhovovať požiadavkám článkov Materiály 

používané na výrobu obalov (3.1 a príslušné články) a Obaly (3.2 a 

príslušné články) podľa toho, čo je vhodné.



ROZDELENIE KAPSÚL

PhEur. rozlišuje tieto typy kapsúl:

 Tvrdé kapsuly

 Mäkké kapsuly

 Gastrorezistentné kapsuly

 Kapsuly s riadeným uvoľňovaním

 Škrobové kapsuly



HISTÓRIA

Prvý druh kapsúl boli 

škrobové kapsule, ktoré sa 

vyrábali plnením a spájaním 

dvoch častí tvarovaných 

oplátok.



TVRDÉ KAPSULY

- 2 valcovité, na koncoch uzatvorené, vzájomne zasúvateľné

časti (telo + viečko)

- liečivá sú naplnené do tela kapsuly, uzavreté viečkom

- zaistenie pred samovoľným / úmyselným otvorením cps.



pred-uzatváracia 

drážka

„SNAP-FIT“ kapsule „ Coni-Snap“ kapsule

zúžený okraj pre 

bezproblém. 

uzatvorenie



Tvrdé želatínové kapsuly môžu obsahovať:

prášok

pelety – aj viacero druhov

1 alebo > tabliet

kapsuly

tekutinu + iný 

typ náplne

tekutinu



Tvrdé kapsuly - veľkosti

veľkosť a objem v ml

objem [ml] 0.13      0.20      0.27      0.37        0.48      0.67      0.92        1.42

číslo                  5            4           3            2              1             0          00          000 



Tvrdé kapsuly – POMOCNÉ LÁTKY

 ŽELATÍNA

- tradičný materiál používaný od r. 1846

- je netoxická, široké využitie aj v potravinárskom 

priemysle

- získava sa hydrolýzou kolagénu (typ A, B)

- želatína na farmaceutické použitie pochádza z hovädzích kostí z GBR I   

krajín (Geografical BSE Risk), napr. Nový Zéland

Požiadavky:

- vhodné fyzikálne a mechanické vlastnosti (štruktúra, viskozita gélov, 

Bloomovo číslo – pevnosť gélov)

- chemické vlastnosti (pH, Izoelektrický bod, obsah popola, absencia ťažkých kovov)

- mikrobiologické: neprítomnosť patogénov / nepatogénov



Výhody želatíny:

- ľahko rozpustná v telesných tekutinách pri telesnej teplote

- dobrý filmotvorný materiál, vytvorenie silného a pružného filmu  

(hrúbka steny tvrdých želatínových kapsúl je približne 100 μm

- roztoky s vysokými koncentráciami (40% m/v) tečú pri 50 ° C (iné  

prírodné polyméry – napr. agar, tieto vlastnosti nemajú)

- roztok vo vode alebo v zmesi vody a zmäkčovadiel podstupuje 

reverzibilnú zmenu zo sólu na gél pri teplotách len niekoľko stupňov nad 

teplotu okolia



 HYPROMELÓZA (HPMC, Vcaps® Plus, Capsugel ®, Belgicko)

- derivát celulózy, používaná vo farmaceutickom priemysle už od r. 1998

- má lepšiu odolnosť proti vlhkosti a je flexibilnejšia

- často používaná pre cieľovú skupinu pacientov, ktorí neuprednostňujú   

živočíšny pôvod surovín (kapsuly pre vegetariánov, vegánov)

- často používaná aj ako súčasť očných kvapiek („umelé slzy“)

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/h3785?lang=en&region=SK

https://www.ecplaza.net/products/vacant-hypromellose-capsules_4405863



 FARBIVÁ

- vo vode rozpustné farbivá

- vo vode nerozpustné pigmenty (FeO, TiO2)

 PRÍDAVNÉ LÁTKY

- laurylsíran sodný (max. 0,15%): zmáčadlo, na zabezpečenie, že pri  

ponáraní do roztokov želatíny sú namazané kovové formy rovnako    

jednotne pokryté touto zmesou

 KONZERVAČNÉ LÁTKY

- napr. parabény (do 2%) - pridávajú sa len zriedka, keďže obsah vody  

v hotových kapsuliach je max. 13 – 16% (toto množstvo nepodporuje  

rast baktérií)

- SO2 – oxid siričitý – v 0,15% konc. zabraňuje rozkladu želatíny



Metódy prípravy tvrdých kapsúl

Výroba prázdnych tvrdých kapsúl

Plnenie kapsúl

Utesnenie kapsúl (ak obsahujú tekutiny alebo polotuhý obsah)



Výroba prázdnych tvrdých kapsúl



Plnenie tvrdých kapsúl

 dôležitá je správna orientácia kapsúl 

 oddelenie viečok od tiel kapsúl

 plnenie tiel kapsúl – dvoma spôsobmi:

• závislé: plniaci systém použije telo kapsuly na odmeranie množstva 

prášku, kapsula musí byť úplne vyplnená

- „AUGER SYSTEM“ (pozrieť video)

• nezávislé: množstvo prášku je odmerané v špeciálnej meracej jednotke 

a kapsula je len čiastočne naplnená

- dávkovací disk / „TAMPING FINGER SYSTEM“ (pozrieť video)



Plnenie tvrdých kapsúl – „Auger system“



Plnenie tvrdých kapsúl 

Dávkovací disk / „tamping

finger system“

Systém s dávkovacou 

trubicou



Utesnenie kapsúl

- utesnenie „prelepením“ miesta, kde končí viečko kapsuly

- utesnenie striekaním (hydroalkoholický roztok / zahriatie, Capsugel®)

utesnenie kapsúl prelepením

utesnenie nastriekaním tekutiny medzi obe polovice kapsule



MÄKKÉ KAPSULY
- skladajú z tekutiny / polotuhej náplne, ktoré sú vo vnútri tela 

želatínovej kapsuly, ktorá pozostáva len z 1 časti

- formovanie, plnenie aj utesnenie želatínových kapsúl prebieha len v 1 kroku

Patria sem :    bezšvové kapsule (želatínové perly)

kapsule so švom (technológia Scherer)

PhEur: Mäkké kapsuly majú hrubšie steny ako tvrdé kapsuly. Steny kapsúl tvoria jeden 

celok rôzneho tvaru. Prípustná je čiastočná migrácia súčastí obsahu do steny kapsuly a 

obrátene, podľa povahy materiálov a dotykových plôch.

Výhody:

 zlepšená absorpcia lieku (liečivo je v roztoku)

 možnosť použitia aj pre olejovité liečivá / kvapaliny

 lieky podávané v nízkych dávkach tu majú presne dávkovanie

 bezpečnosť pre silno-pôsobiace a cytotoxické látky (prevencia   

tvorby polietavého prášku)



Bezšvové kapsuly –

želatínové perly
Kapsuly so švami

tvar vždy len guľatý

rôzne tvary



Mäkké kapsuly - POMOCNÉ LÁTKY

 ŽELATÍNA

 PLASTIFIKÁTORY - glycerol, sorbitol: zvyšujú flexibilitu steny 

želatínových kapsúl a pôsobia ako prevencia proti prasknutiu stien

 FARBIVÁ

- vo vode rozpustné farbivá

- nerozpustné pigmenty (FeO, TiO2) 

 KONZERVAČNÉ LÁTKY - parabény



VÝROBA BEZŠVOVÝCH KAPSÚL – ŽELATÍNOVÉ PERLY

 roztavená želatínová hmota prúdi von z 

vonkajší ihly (používa sa dvojitá súosá

ihla)

 olejový roztok liečiva prúdi cez vnútornú 

ihlu

 celá „trubica" s ihlami vtečie do 

chladiaceho kúpeľa

 tvorba kvapiek na základe rôznych hodnôt 

povrchového napätia

 tuhnutie, separácia na site, premytie (napr. 

benzín) a sušenie kapsúl vzduchom



VÝROBA KAPSÚL SO ŠVAMI

 proti sebe rotujúce matrice majú 

medzi sebou 2 želatínové 

pásy/fólie

 vstrekovanie výplňového materiálu 

medzi želatínovými páskami

 pásky expandujú do foriem –

priehlbín matrice

 pásky sa zlisujú medzi matricami

 polovice kapsule sa naraz uzavrú a 

spoj kapsule sa usuší
pozrieť video



GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY

- požadované vlastnosti sa dosahujú použitím filmu, ktorý obalí kapsulu a 

zabezpečí rozpad kapsuly napr. až v tenkom čreve

- alebo: kapsuly bez gastrorezistentných vlastností sú naplnené 

multipartikulárnymi systémami (pelety, mini-obalené tablety, 

granuláty, ktoré sú gastrorezistentné)



KAPSULY S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM

- sú to tvrdé / mäkké kapsuly, ktorých stena a/alebo jadro obsahujú pomocné 

látky (alebo sú vyrobené spôsobom), ktoré modifikuje rýchlosť uvoľňovania

liečiv alebo svojou povahou ovplyvňuje miesto, kde k uvoľňovaniu dochádza

- Špecifickým typom toboliek sú tzv. plávajúce toboľky (pôvodne vyvinuté na 

spomalenie účinku liečiv, napr. levodopa). 

MÚ: pomaly rozpúšťajúce sa liečivo má hustotu výrazne menšiu, než hustota 

obsahu žalúdka --> pláva na hladine žalúdka, až do úplného rozpustenia 

obsahu kapsuly



ŠKROBOVÉ KAPSULY

- pevné liekové formy, ktoré pozostávajú z pevného plášťa, ktorý 

obsahuje jednu dávku jednej alebo viacerých účinných látok

- plášť škrobových kapsúl je vyrobený z nekvaseného cesta a (obvykle 

z ryžovej múky) a skladá sa z 2 tvarovaných plochých častí

- pred podaním, sú oblátky ponorené do vody (po dobu 

niekoľkých sekúnd), položia sa na jazyk a prehltnú sa 

s dúškom vody



Potlač na kapsuliach 

 ľahšia identifikácia produktu

 farbivá – vyhovujúce všetkým požiadavkám



KONTROLA KVALITY – HODNOTENIE KAPSÚL

 Skúška rozpadu tabliet a kapsúl (2.9.1)

 Obsahová rovnorodosť jednodávkových liekov (2.9.6)

 Hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov (2.9.5)

 Skúška disolúcie tuhých perorálnych liekov (2.9.3)



Ďalšie zdroje:
Európsky liekopis

Slovenský liekopis – príslušné state

Chalabala: Liekové formy

http://www.biocaps.net/gelatin-capsules/

http://www.yaxonbiocare.com/soft-gelatin-capsules-2352512.html

http://chestofbooks.com/health/materia-medica-drugs/Prescription/Administering-Powders.html

https://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=expositionboites

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0016_01_the_theory_and_practise_of_pharmaceutical_technology/ch25.html

https://sk.pinterest.com/pin/201395414558455282/

http://www.worldwidetechnologiesltd.com/products.html

http://xtalks.com/pharma-capsules-liquid-filling-technology.ashx

https://www.healthcarepackaging.com/machinery/fillingsealing/glaxosmithkline-reduces-product-lead-times

https://www.healthcarepackaging.com/package-type/pharmaceutical-packages/capsugel-capsules-secure-containment-liquids-and-semi-solids

https://www.drugs.com/imprints/a2-14017.html

https://www.goodrx.com/pill-identifier/orange/capsule?page

https://www.goodrx.com/pill-identifier/P51

https://pillbox.nlm.nih.gov/pillimage/search_results.php?submit=search&splid=&getingredient=ergocalciferol

http://www.softigel.com/pharmaceutical-manufacturing/Softgels/Versagel-softgel.aspx#prettyPhoto

https://amrecipe.ru/cs/gelatin-and-religious-beliefs/

Prosím, nezabudnite si pozrieť videá o 

plnení cps a výrobe tvrdých cps, ktoré sú 

nahrané pod prednáškou!


