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Despre plasturii transdermici 

 

 

Un număr din ce în ce mai mare de companii farmaceutice folosesc aceste sisteme 

transdermice pentru distribuirea unei game variate de agenți solizi și lichizi medicali și al 

altor substanțe inclusiv cele recunoscute precum nicotina anti-fumat, clonodine, 

nitroglicerina, estradiol, etc. 

Biotehnologiile moderne folosesc un sistem flexibil de laminate polimerice multistrat și un 

sistem cu rezervor care stochează și eliberează ingrediente active progresiv, furnizarea fiind 

efectuată de la nivel zero cu o eliberare constantă pe toată durata de viață a dispozitivului. 

Durata de viață a dispozitivelor transdermice poate fi programată pentru a varia de la o oră la 

câteva luni. Sistemul de dozare și de eliberare transdermică folosește o metodă extrem de 

eficientă, în condiții de siguranță și ușor de utilizat pentru furnizarea de ingrediente active și 

alți compuși în corp prin piele intactă, oferind astfel multe alte avantaje față de formele de 

dozare tradiționale. 

Sistemul transdermal este format din două tehnologii integrate, un sistem de dozare și un 

sistem cu eliberare controlată a substanței active. 

Dozarea și eliberarea controlată 

Perfuzia transdermală a diferitelor ingrediente în și prin derm depinde de osmoza realizată 

prin și între pereții celulei scuamoase așa cum sunt ele prezente în derma și epiderma 

țesutului uman. Osmoza este procesul prin care se realizează fluxul de molecule și ioni printr-

o membrană semipermeabilă (peretele celular). 

Cantitatea și viteza ingredientelor prin procesul osmotic sunt direct dependente de 

dimensiunea moleculei individuale și de cantitatea intensificatorului specific. Plasturele 

transdermic, este format din ingrediente suspendate și micro-dispersate într-o matrice unică. 

Plasturii transdermici utilizează tehnologii avansate bazate pe structură polimerică laminată 
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cu mai multe straturi, în care un strat de copolimer clorură de vinil sau terpolimer, conținând 

compusul chimic care urmează să fie eliberat între două sau mai multe straturi de pelicule 

polimerice. 

Substanța activă este eliberată din sistemul transdermal cu o viteză controlată printr-un proces 

de difuziune dintre rezervor și straturile exterioare, funcționând totodată ca o membrană care 

controlează viteza de absorbție. 

Producătorii de plasturi au utilizat cu succes această tehnologie unică pentru dezvoltarea și 

comercializarea de nitroglicerină si nicotină transdermică, alte sisteme și compuși chimici 

pentru o varietate largă de terapii. 

Terapia cu plasturi prin sisteme transdermice cu eliberare controlată a substanțelor 

active sunt superioare terapiilor administrate pe cale orală, din următoarele motive:  

1. Capacitatea de dozare: Studiile au arătat că este nevoie de cel puțin 100 mg substanță 

activă administrată pe cale orală în comparație cu o doza 10mg administrată printr-un 

plasture transdermic cu eliminare progresivă. Eficiența acestora din urmă este de 10 ori mai 

mare în comparație cu terapia pe cale orală. 

2. Terapia cu plasturi evită condițiile dure ale sistemului digestiv, sistem care degradează și 

distruge o mare parte din valoarea nutritivă inițială a suplimentului. Substanțele active 

administrate oral sunt expuse la acizii din stomac, bilă, enzime și fiind degradate de către 

ficat. Substanțele active din plasturii cu sistem transdermic sunt absorbite direct în sânge. 

3. Absorbția substanțelor în torentul sanguin: Substanțele active din plasturi încep să intre în 

fluxul sanguin imediat ce plasturele este aplicat, în comparație cu o întârziere de 2 până la 4 

ore a substanțelor administrate pe cale orală. 

4. Funcția de eliberare în timp a substanțelor active din plasturi asigură. fiind optimizată într-

un interval de 24 de ore. Administrarea pe cale orală a substanței active grăbește absorbția în 

organism și doza prea mare într-un timp scurt forțează organismul la o asimilație nefiresc de 

mare. 

5. Confortul la administare: Ce ar putea fi mai ușor decât aplicarea unui plasture înainte de 

culcare și repetând acest proces în ziua următoare, în loc să administrăm mai multe pastile pe 

zi? 

 


