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Balenie je integrálna súčasť farmaceutickej výroby,  

 → zahŕňa všetky operácie spojené s prípravou 
a s použitím obalového materiálu a obalu:  

 

 prísun 

 umývanie  

 zostavovanie obalov  

 operácie v priebehu ktorých sa liek dávkuje a plní 
do obalov 

 etiketovanie - označovanie obalov   

 operácie pre skupinové a prepravné balenie. 
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 Prostriedky obalovej techniky, obaly sa definujú 
ako: 

  

 „ Predmety a pomôcky z rôznych materiálov, 
používané na formovanie, dávkovanie, prepravu 
a uskladňovanie liečiv a liekov, ako aj k ochrane 
pred pôsobením vonkajších vplyvov“.  

 

 Obalový materiál musí byť  

 s liečivami kompatibilný, nesmie ich 
znehodnocovať  

 ani sám sa nesmie meniť účinkom vonkajších 
vplyvov  
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1. Základné typy obalov a balenie 

 

Podľa vzťahu k lieku: 

 primárne (vnútorné) obaly 

 sekundárne (vonkajšie) obaly  
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 Primárny (vnútorný) obal prichádza do 

priameho styku s liečivým prípravkom,  

 

  má stabilitne ochrannú funkciu  

  zjednodušuje, resp.  umožňuje aplikáciu 
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 Sekundárny obal  

 uzatvára primárny obal (niekoľko jednotiek 
primárnych obalov) do jednotného celku spolu 
s príbalovou informáciou + aplikačným zariadením 

 

 Chráni primárny obal pred poškodením 

 výrazne liek identifikuje  

 čiastočne, alebo úplne môže nahradiť funkciu 
primárneho obalu.  

 

  väčšinou papierová skladačka 
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 Obal je neoddeliteľná a dôležitá súčasť lieku.  

 

 Nevhodný obal → negatívne ovplyvniť stabilitu 

a znášanlivosť lieku 

 

 → rovnako prísne požiadavky ako na liek 
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 Skupinové balenie  

 je združovanie liekov v sekundárnych obaloch do celkov 

v s určitým počtom kusov, prebalením fóliou.  

 Dôvod: uľahčenie manipulácie pri skladovaní. 

 

 Jednodávkové balenie  

 obsahuje oddelene každú jednotlivú terapeutickú dávku 

lieku, alebo dávku určenú pre jedno použitie  

 náročnejšia výroba 

 Význam: pri drahých liekoch → nie sú vydávané nadmerné 

množstvá lieku.  
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2. Zvláštne typy balenia, obalov 

a uzáverov 
 

 → zvýšenie bezpečnosti liekov  

používajú sa 2 typy: 

 detské bezpečnostné obaly a uzávery na 

zamedzenie zneužitia lieku 

 Garančné balenie s uzávermi  

 má zaistiť originalitu balenia, že s liekom nebolo 

manipulované od jeho zabalenia.  
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Najrozšírenejšie garančné balenie, uzáver: 

 

 Skrutkové uzávery z plastov s garančným prstencom.  

 

 Čiapočka zo zmršťujúcej fólie nasadená na uzáver, alebo 
uzáver ovinutý fóliou.  

 

 Garančný uzáver túb je membrána v hrdle tuby. 

 

 Blistrové,  stripové, tlakové balenie sú dostatočné garančné 
           balenia 
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     Bezpečnostný uzáver  

 

s garančným prstencom         s detskou poistkou 
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 Uzáver bezpečnostný s kvapátkom k liekovke 

sklo 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



PhEur 
 Jednodávkový obal - obsahuje množstvo prípravku určené na celkové 

             / jednotlivé podanie 

 Viacdávkový obal - obsahuje množstvo prípravku určené na dve / viac 
        dávok. 

 

 Dobre uzavretý obal - chráni obsah pred kontamináciou tuhými látkami 
a kvapalinami z vonkajšieho prostredia a pred stratou obsahu za 
zvyčajných podmienok manipulácie, uchovávania a dopravy. 

 

 Vzduchotesný obal - je nepriepustný pre tuhé látky, kvapaliny a plyny 
za zvyčajných podmienok manipulácie, uchovávania a dopravy. Ak je 
obal určený na opakovaný odber, musí byť prispôsobený tak, aby sa 
mohol opakovane vzduchotesne uzavrieť. 

 

 Zatavený obal - je obal uzavretý zatavením obalového materiálu. 

 

 Poistný obal - je uzavretý obal vybavený zariadením, ktoré ireverzibilne 

 dokazuje, že obal bol otvorený. 



3. Funkcia obalu 

 

Obal plní dve základné funkcie:  

 

A.  ochrannú funkciu 

B.  ekonomickú a komunikačnú funkciu 
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A. Ochranná funkcia obalu 

spočíva v ochrane lieku pred: 

 

1. Mechanickými vplyvmi 

2. Svetelným žiarením 

3. Mikrobiálnou kontamináciou 

4. Prienikom plynov a pár 

5. Permeáciou prchavých súčastí 
z prípravkov 
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1. Ochrana pred mechanickými vplyvmi 

 

 napr. pri doprave, skladovaní 

 Obal musí vykazovať dostatočnú pevnosť  

 Skladačka musí tlmiť pred nárazmi  

 

 Zvláštny typ mechanického namáhania  → 

tlakové zmeny pri sterilizácii. 
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2. Ochrana pred svetelným žiarením 

 Obal musí byť pre svetlo nepriepustný, alebo by 
mal odfiltrovať jeho fotochemicky aktívnu časť 

 

 Priepustnosť sa ovplyvňuje zafarbením, napr.  

              oxidom železitým  

 

 Na odfiltrovanie sú vhodné materiály, ktoré túto 
časť spektra absorbujú → obaly sú sfarbené 

červeno, hnedo a žlto 

            Zelené sfarbenie je neúčinné 
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 Plasty sa taktiež farbia na zabránenie prieniku 

svetelných lúčov.  

 

 polyvinylchlorid → žlté a oranžové sfarbenie  

 polystyrén → oranžové a hnedé sfarbenie  

 polypropylén + s prídavkom TiO2   
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 Absolútne nepriepustné  

 → kovové obalové materiály (hliníkové tuby) 

 

 Vhodný spôsob ochrany → nepriehľadné 

sekundárne obaly z kartónu – skladačky 
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3. Ochrana pred mikrobiálnou 

kontamináciou 
 Všetky materiály na primárne obaly musia byť 

nepriepustné pre mikróby 

 Diskutabilné sú  spoje jednotlivých častí,  

     tesnosť uzáverov a  

     prepichovacie zátky 

 

Dôležitá je možnosť sterilizácie obalov 

 Obaly vyrobené v plniacej linke sú sterilné.  

 Všetky ostatné sa sterilizujú. 
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4. Ochrana pred prienikom plynov a pár 

→ možné pri nedostatočnej tesnosti obalov 

 

Z hľadiska stability je dôležité  

 izolovať liek pred prienikom:  

        atmosferickej vlhkosti, O2 , CO2 

  

 Cez steny obalov z plastov prestupujú plyny a pary 

permeáciou. 
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5. Ochrana pred permeáciou prchavých zložiek  

 

 napr. rozpúšťadiel (vehikúl) 

      aromatických látok 

 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



B. Ekonomická a komunikačná funkcia 

 Ekonomická funkcia obalu: 

 

Obal je jednotkou  

 prispôsobenou objemu, hmotnosti obsahu, 

konštrukcii a tvarom, 

  vyhovujúcou manipulácii pri doprave, 

skladovaní, výdaji, predaji a aplikácii.  

 má umožniť čo najúplnejšiu mechanizáciu 

a automatizáciu baliacich operácií 
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 Komunikačná funkcia  

 
 sprostredkuje vizuálnu komunikáciu vo sfére obehu 

       lieku 

 musí zabraňovať zámenám pri balení vo výrobe,  

          pri výdaji v lekárni, pri aplikácii pacientovi,  

 musí priaznivo pôsobiť na psychiku pacienta  

 musí zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé používanie  

 

 k tomu slúžia: čiarové kódy, grafické stvárnenie 
skladačky, piktogramy, príbalová informácia. 
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4. Všeobecné požiadavky kladené  

na obal 
 

Okrem dvoch základných funkcií obalu:  

 A. ochrannej 

 B. ekonomickej a komunikačnej  

musí byť obal: 

 C. zdravotne nezávadný,  

 D. dobre otvárateľný a dostatočne tesný 
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C. Zdravotná nezávadnosť 

obalového materiálu 

 obal nie je nikdy inertný voči obsahu 
 najmä plasty → migrácia prísad a molekuly  

          monoméru, oligoméru 

 

 Nezávadnosť sa overuje: 

 modelovými vyluhovacími skúškami 

 testovaním biologickej nezávadnosti 

 kontaktnými skladovacími skúškami  

 fyzikálno-chemickými skúškami identity obalového 
materiálu. 
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 Princíp modelových skúšok vyluhovania:  

 z obalového materiálu sa za definovaných podmienok 

získa výluh, v ktorom sa zisťuje prítomnosť látok 

špecifických pre daný materiál.  

 

 Skúšky na overenie biologickej nezávadnosti → 

      v liekopisoch,  

 Pri skúške biologickej nezávadnosti pre plasty 

a elasty sa požaduje aj testovanie akútnej toxicity  
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 Vhodnosť obalu sa posudzuje na základe 

 kontaktných skladovacích pokusov (pri vývoji lieku, 

zmene zloženia, balenia) a  

 stabilitnými skúškami 

 

 

 Pri vstupnej kontrole obalového materiálu sa 

odporúča overenie identity každej dodávky. 
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D. Funkčnosť obalu 

Obal je funkčný 

 ak sa jeho uzáver dá dobre otvárať a znovu  

       zatvoriť  

 ak zaisťuje presné a spoľahlivé dávkovanie  

 

Dôležitá požiadavka je: 

 dostatočná tesnosť uzáverov,  

 pri obaloch z plastov vzduchotesnosť spojov 

alebo jednotlivých častí 
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5. Druhy obalového materiálu 

 Hlavné druhy obalového materiálu používaného 

na balenie liekov : 

  papier 

  hliník 

  sklo 

  plasty  

  elasty 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



 

 

Papierová skladačka  

- sekundárny obal  
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Hliník 
Použitie:  

 tlakové nádoby na aerodisperzie,  

 stripové a blistrové balenie     
    

 Kombinácia: hliníková fólia + papierová (z plastu)  

  → pre suspenzné prípravky ako jednodávkový obal,  

  → pre sypké látky 

 

 Výhody: značná chemická odolnosť. Nepriepustnosť pre plyny, 
vodné pary a svetelné žiarenie. 

 Nevýhoda: menšia chemická odolnosť v kyslom prostredí 

    Ochrana proti korózii: lakovanie túb, tlakových nádob, napr. 
epoxidovými lakmi. 
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Sklo 

 aj v súčasnosti → osvedčený materiál, hlavne pre 

kvapalné sterilné lieky 

 

 Výhody: chemická odolnosť, ľahká umývanie, možnosť 

sterilizácie za tepla, priehľadnosť, nepriepustnosť pre 

plyny a pary, možnosť viacnásobného použitia 

 

 Nevýhody: krehkosť, nízka tepelná vodivosť, zlá 

rezistencia voči tepelným zmenám, značná hmotnosť. 
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 Sklenené obaly na farmaceutické použitie:  

 

 uchovávanie prípravkov   

 sú v priamom kontakte s prípravkami 

 nesmú ovplyvniť chemické, fyzikálne alebo terapeutické 
vlastností liekov 

 dôležitý je druh skla a spôsob ako sa chová voči náplni.  

 

 Interakcia skla s liečivami a liekmi, prejavujúca sa 

predovšetkým uvoľňovaním alkálií, môžu 
prebiehať len v nepatrnej miere. 
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Druhy sklenených obalov (PhEur): 

 Ampulky 

 Fľaše, fľaštičky, injekčné striekačky a karpuly 

 Obaly určené na ľudskú krv a krvné produkty 

Karpula For Injection 
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KVALITA SKLA - liekopis 

 Bezfarebné sklo  - veľmi priehľadné vo viditeľnom spektre. 

 Farebné sklo - pridaním malého množstva oxidov kovov  

 

 Neutrálne / bórokremičité sklo - obsahujúce B2O3 , Al2O3 , 
alebo oxidy alkalických zemín.  
 Týmto zložením je daná veľmi silná hydrolytická a tepelná 

odolnosť skla. 

 

 Alkalické kremičité sklo je kremičité sklo obsahujúce oxidy 
alkalických kovov, najmä Na2O a oxidy alkalických zemín, 
najmä CaO.  
 Týmto zložením je daná slabšia hydrolytická odolnosť skla. 
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Chemická stabilita sklenených obalov na 

farmaceutické použitie je vyjadrená 

hydrolytickou odolnosťou.  

 

 Pre parenterálne lieky sa používa neutrálne 

borokremičité sklo, kde je uvoľňovanie 

minimálne. 
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Plasty 

 makromolekulové látky 

 skladajú sa z veľkého počtu navzájom chemicky viazaných 
základných stavebných jednotiek – monomérov. 

 

Na základe chovania za tepla sa plasty delia na: 

 Termoplasty – látky teplom taviteľné, pôsobením  
     tepla mäknú, až topia na viskóznu kvapalinu.  

       Po ochladení opäť stuhnú.  

 

 Reaktoplasty – látky teplom tvrditeľné. Makromolekuly sa 
        nemôžu tvarovať za tepla.  

 epoxidové živice na lakovanie tlakoviek, fólií, túb. 
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 Výhody plastov:  

 nerozbitnosť, nízka hmotnosť, dostupná výrobná cena, 

dokonalá tvarovateľnosť, alebo stlačiteľnosť obalu, 

ľahko prevediteľná úprava obalu, jednorazové balenie, 

výroba obalov priamo na baliacej linke (bottle-pack 

systém), obaly na infúzne roztoky. 

 

 Nevýhody plastov:  

 menšia transparentnosť obalu, obmedzenie sterilizácie, 

priepustnosť plynov a pár v oboch smeroch, permeácia 

prchavých častí z obsahu, možnosť sorpcie látok v lieku, 

migrácia látok z obalu do jeho obsahu a priepustnosť 

svetelného žiarenia. 
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 Všetky druhy plastov sú priepustné pre  

      plyny a pary 

 

 SORPCIA → prechod liečiva alebo PL z lieku do 

obalového materiálu za vytvorenia väzby.  

→ znižuje sa obsah liečiva → účinok → môže byť 

ohrozená aj stabilita. 

 

 MIGRÁCIA (desorpcia) → je prechod látok, ktoré 

sú súčasťou obalového materiálu do lieku.  
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 Prakticky vždy migrujú určité súčasti do lieku.  

 častejšie u tekutých a polotekutých liekoch 

 pri tuhých liekoch je migrácia väčšia pri práškových 
látkach 

 

 

 Migráciou sa môže  

 zmeniť pH lieku, zafarbenie, tvorba zrazeniny.  

 liečivo inaktivovať,  

 zvýšiť toxicita,  

 liek sa môže stať pyrogénnym, spôsobiť hemolýzu. 
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Na farmaceutické obaly sa z plastov využívajú: 

  

 Polyetylén (PE) 

 Polypropylén (PP) 

 Polyvinylchlorid (PVC) 

 Polyvinylidenchlorid (PVDC) 

 Polystyrol (PS) 
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Polyetylén (PE):  

 

 vhodný na parenterálne lieky (vaky na krv) 

 

 Výrazná absorpcia účinných a PL ( parabény) 

 organické rozpúšťadĺá a emulgátory tvoria v PE 
trhliny 
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Polypropylén (PP):  

 
 nižšia priepustnosť pre plyny a pary,  

 dá sa sterilizovať vodnou parou pod tlakom 

 je pevný, tvrdý, tvarovo stály aj za varu 

 sorpcia iných látok je malá 

 

 Vyrábajú sa:  fólie, skrutkové uzávery,  

    fľaše, tégliky,  

    jednorazové injekčné striekačky 
   vrstvené fólie. 
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Polyvinylchlorid (PVC):  

 

 najrozšírenejší v obalovej technike 

 veľká priepustnosť pre plyny a pary  

 

 Z nemäkčeného PVC sa vyrábajú:    

 fólie → spracovávajú sa na blistrové balenie,  

 kelímky, fľaše 

 Z mäkčeného: 

 tesniace krúžky, vaky na krv, infúzne súpravy.  
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Polyvinylidenchlorid (PVDC):  
 vysoká nepriepustnosť pre plyny a pary.  

 Použitie:  impregnácia papieru na výrobu vrstvených 
fólií aj na pretlačovacie balenie namiesto PVC. 

 

 

Polystyrol (PS):  
 je veľmi tvrdý, krehký a priezračný 

 extrémna priepustnosť pre plyny a pary a pre svetelné 
žiarenie (nutnosť farbenia).  

 

 vyrábajú sa:  kelímky, fľaše,  

     širokohrdlé nádoby na tablety,    
    skrutkové uzávery, injekčné striekačky a pod. 
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Elastomery (Elasty) 

 Sú tuhé, polymérové makromolekulové organické 
látky, ktoré sa po deformácii tlakom rýchlo vrátia 
do pôvodného stavu (elastické).  

 Patrí sem : 

   prírodný kaučuk  

   vulkanizovaný kaučuk, tzv. pryž (guma),   

   syntetický kaučuk.  

 

Zahrievaním sa elastoméry rozkladajú. 

  → Permeácia plynov a pár, sorpcia a migrácia  
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V obalovej technike sa používajú nasledovné druhy 

kaučukov:  

 

 Polyizoprénový kaučuk – podobný prírodnému 

     kaučuku 

 Butylový kaučuk – pre prípravky citlivé na  

          oxidáciu a voči vodným parám 

 Halogenované butylové kaučuky –  

 nízka migrácia - vhodný na citlivé prípravky 
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6. Primárne obaly pre jednotlivé 

liekové formy 
 

a) Obaly na prášky, želatinové kapsuly, 

tablety, obduktety, retardety 

 

Základné požiadavky:  

 dostatočná nepriepustnosť pre vodnú paru  a kyslík  

 odclonenie škodlivej časti svetelného žiarenia  
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V súčasnej dobe →  

 

 pretlačovacie balenie (blistrové)   

 pásové balenie (stripové),  

 širokohrdlé liekovky  

 rúrky 
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 Rúrky na balenie tabliet  

 → z plastov (PS) alebo hliníku.  

 uzávery z PE 

 na dolnej časti sú lamely, špirálky alebo iné 

dotlačovacie zariadenia pre zamedzenie pohybu tabl.  

 

 Šumivé tablety → v perforovanej komôrke 

uzáveru je vysušovadlo (silikagel) → viaže 

vlhkosť 
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Uzávery s vysušovadlami,  

s/bez ochrany originality,  

tlačná špirála alebo mech, 

pre rôzne tvary 
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 Pásové, resp. pruhové balenie – stripové                            
(strip = prúžok, pruh, pás) 

 tablety sú uložené v niekoľkých radách a zatavené do 

dvoch identických fólií hliníku alebo plastu. 
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 Širokohrdlé fľaštičky  

 → primárne obaly najčastejšie zo skla, alebo  

      polystyrolu.  

 Uzávery sú z plastov, niekedy z hliníku.  

 Uzatvárajú sa skrutkovým, alebo zaklápacím uzáverom.  

 Tablety sa v obale mechanicky fixujú kúskom vaty,  

valčekom penového PU, ... 

 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



Širokohrdlé fľaštičky - zo skla  
snap-on uzávery v kombinaci s tlačným mechom, 

vysúšadlom a s odtrhávacím prúžkom ochrany originality 



Kelímky so skrutkovým/ zaklápacím uzáverom - z PE 
 30-200ml, s ochranou originality, možnosť detskej poistky, 

možnosť vysušovadla 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



 

 Pretlačovacie balenie, blister (blister = pľuzgier) 

najrozšírenejšie a najvhodnejšie pre TBL, KAPS, OBD 

 

 Kombinácia:  

 teplom tvarovateľná fólia plastu (PVC, PS) 
s vyformovanými dvorčekmi, do ktorých sú 
umiestnené jednotlivé kusy liekov, prekryté 
pritavenou hliníkovou fóliou. 

 
 Oba typy balenia – blistrové aj stripové sú garančnými 

baleniami, čo znamená, že zaručujú ochranu pred cudzím 
zásahom. (Obal sa zreteľne poruší) 
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b. Primárne obaly pre čapíky 

Musia byť  

 dostatočne tesné,  

 nepriepustné pre kyslík,  

 chrániť pred vplyvom svetelného žiarenia,  

 poskytovať dostatočnú mechanickú ochranu proti 
tvarovej deformácii aj za vyšších teplôt. 

 

 Starší typ balenia → stripové balenie  
 fólie: celofán  

 vrstvené fólie: celofán - PE, celofán - PVDC. 
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Ekonomicky výhodnejšie → priame odlievanie 

čapíkov  

 do vytvarovaných obalov z fólií teplom zvárateľných,  

 do obalu, ktorý sa tvaruje priamo na baliacej linke 

z fólie plastu  (nemäkčený PVC a PS), alebo vrstvené 

fólie PVC-PE, PVC-PVDC, hliník - PE.  
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c. Obaly pre masti, krémy a gély 

1. Hliníkové tuby  

 vnútorný ochranný film-  epoxidový lak  

 na zvýšenie tesnosti - gumové tesnenie + membrána 
           v hrdle. 

 

2. Kelímky a tuby z plastov  

→ pre prípravky s krátkou dobou použiteľnosti. 

 

3. Sklenené kelímky 

 zafarbené sklo s dobre tesniacim skrutkovým uzáverom. 
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      Plastový 

Kelímok skrutkovací   Kelímok narážací  

         + uzáver  
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Kelímok  

sklenený                    plastový 
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Obsah vody napr. v géloch, krémoch je veľký,  

preto obalový materiál musí : 

 odolávať korózii   

 nepriepustný pre vodnú paru  

 dostatočne tesný (prípravky majú relatívne 

nízku viskozitu) 

 

 Pre aplikáciu liekov z túb do oka, nosa a ucha je 

vhodné ústie predĺžené do tvaru kanyly s tupým 

koncom (plast). 
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 Tuby z plastov nie sú najvhodnejším materiálom 

pre farmaceutické účely: 

 vysoká permeabilita pre vodnú paru a kyslík.  

 pri každej aplikácii sa nasáva vzduch do tuby, 

čo vedie ku kontaminácii lieku, neprispieva 

k stabilite.  

 

 Pre odstránenie permeability sa vyrábajú  

 tzv. laminované tuby, ich stena je tvorená 

vrstvenou fóliou (PE – hliník - PE). 
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d. Obaly pre kvapalné lieky 

 Roztoky, suspenzie, emulzie  

  

 najčastejšie: liekovky (fľaše) zo skla / plastov 

 Uzávery sú skrutkové:  z plastov/ hliník 

 

 Pre dermatologické účely sa osvedčujú 

stlačiteľné obaly z plastov s aplikátorom. 
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Liekovka  

zo skla    plastová   

    LIGHT 100 ml  
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         Uzáver bezpečnostný              Uzáver samotesniaci  

k  liekovke sklo     liekovke LIGHT           k sklenenej liekovke   
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Perorálne lieky musia mať  

 

 pomôcku na odmeranie terapeutickej dávky.  

 priložená do sekundárneho obalu s liekom,  

 je súčasťou primárneho obalu. 

 

 Dávkovacie pomôcky :  

 dávkovacia lyžička / odmerka na odmeriavanie dávok 

väčších ako 1ml.  

 presné dávkovanie umožňuje pipeta 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



Odmerky a     Dávkovacie pipety  

odmerné lyžičky    piestové a s fľaštičkou  
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Kvapkacie vložky → súčasť primárneho  

      obalu 

 

 Najčastejšie: centrálne umiestnený kvapkací 

         otvor.  

 Optimálna rýchlosť je 2 kvapky za sekundu.  

 Liek sa musí dávkovať v presne zvislej polohe.  

 

 Okrem toho sú okrajové kvapkacie vložky  

  → nie sú také presné 
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Kvapkacie vložky 
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e. Obaly pre sterilné lieky 

 

  zo skla  

  z plastov 
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Viacdávkové obaly pre očné, nosové, ušné instilácie: 

 sklenené liekovky 

 obaly z plastov s aplikátorom umožňujúcim 

vkvapkávanie alebo vstrekovanie. 

 

 

Jednodávkové obaly: 

 Ampulky:  

 sú jednodávkové obaly valcovitého tvaru, 

z neutrálneho skla, na plnenie injekčných roztokov 

 Objem 1, 3, 5, 10, 20 a 25 ml 
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 Ampulky zo skla:   

 bezfarebné  

 hnedo zafarbené 

 

 

 Ampulky z plastov (PE, PP)  

 → vyrábajú sa za súčasného plnenia prípravkom 

(bottle-pack systém).  

 Zriedkavejšie  - k vôli nevýhodám plastu. 
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Ampulky     Injekčné liekovky 
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 Injekčné liekovky  

 

 jednodávkový obal pre tuhé látky, z ktorých sa 

pripravuje roztok v čase potreby 

 viacdávkový obal pre roztoky, suspenzie 

 

 objem 20 a 30ml 

 uzatvárajú sa s gumovým prepichovacím uzáverom 

(zátkou), ktorý sa fixuje hliníkovou obrubou 
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 Infúzne fľaše  

 

 širokohrdlé sklenené obaly  

 objem 100, 500 a 1000ml 

 Prepichovací gumový uzáver je fixovaný kovovou 
obrubou. 

 

 Infúzne fľaše z plastu sú vyrábané a plnené 
v jednom výrobnom cykle. 

 Prednosť infúznych vakov z plastov:  

     tenké steny, flexibilnosť 
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Infúzna fľaša plastová 
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Infúzny vak 



f. Obaly liečivých aerodisperzií 
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 Tlakové nádoby sa vyrábajú zo : 

    

   skla, plastu, kovu 
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Kovové tlakové nádoby 

 Hliníkové  musia byť chránené filmom ochranného laku, 
sú ľahké, relatívne lacné 

 Nevýhoda:  korózia 

 

Sklenené tlakové nádoby  
 Najinertnejšie,  najodolnejšie voči obsahu.  

 kvôli vnútornému pretlaku musia mať silnejšie steny.  

 Nevýhoda: krehkosť a priepustnosť pre svetelné  žiarenie.  

 

Obaly z plastov:  
 vysoké požiadavky na kvalitu materiálu, hrúbku steny.  

 Vo farmácii nenachádzajú väčšie uplatnenie. 
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Obal tlakových nádob je tvorený: 

 

 tlaková nádoba (tlakovka) (zo skla, plastu, kovu) 

 ventil,  

 tlakovosacia (ponorná) hadička (PE)  

 rozprašovacia hlava  

 krytka (plast, kov) 
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Okrem aerodisperzií v tlakových nádobách so hnacími plynmi → 

  

 mechanické rozprašovače 

 

 Rozprašuje sa stlačením pumpičky.  

 Liek je len dávkovaný.  

 Výhoda: dajú sa pripevniť (naskrutkovať) na  

  ľubovoľnú liekovku .  

 Nevýhoda: pri každom odbere sa dostáva do obalu 

  vzduch a prípravok sa kontaminuje. 
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Rozprašovače a dávkovače, mikrodávkovače 

RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 

http://www.galapack.cz/res/dwe-files/n_1404034322.jpg
http://www.galapack.cz/res/dwe-files/n_1404034457.jpg


Fľaše plastové pre rozprašovače a 

dávkovače 
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Ďakujem za pozornosť  


