
Comprimidos são formas farmacêuticas sólidas dispensadas em doses unitárias, 
contendo um ou mais insumos ativos, com ou sem diluentes, obtidos por 
compressão ou moldagem. Variam em formato, tamanho, espessura, cor, peso, 
dureza, velocidade de desintegração e taxa de dissolução.  Os comprimidos 
apresentam diversas conveniências que contribuem para sua ampla difusão, 
destacando a alta produtividade e economia no processo de fabricação, exatidão e 
precisão de doses, estabilidade, boa aderência pelo paciente, diversidade de usos (ex. 
oral, sublingual, bucal e outros), boa aparência e elegância farmacêutica, 
portabilidade, facilidade para autoadministração, versatilidade para obtenção de 
diversos perfis de liberação (ex. liberação imediata, liberação prolongada e liberação 
entérica).

Desenvolvido especialmente para obtenção de comprimidos para terapias 
personalizadas por compressão direta, usando máquinas comprimidoras de 
bancada, manuais ou automáticas. O preparo de comprimidos com o excipiente 
DiluTAB® é simples, basta misturá-lo com ingrediente ativo e em seguida 
realizar a compressão.

Versões DiluTAB®
E xc i p i e n t e s G r a n u l a ç ã o  s e c a C o m p r e s s ã o  d i r e t a

DiluTAB® DC
Glicolato sódico de amido, estearato de 

magnésio, dióxido de silício coloidal, fosfato de 
cálcio dibásico e celulose microcristalina.

Destinado ao preparo de 
comprimidos por compressão 
direta para administração oral.

Destinado ao preparo de 
comprimidos por compressão 

direta para administração 
sublingual e também comprimidos 

orodispersíveis pequenos.

Manitol, croscarmelose sódica, taumatina, 
glicirrizinato monoamôneo, estearato de 

magnésio, dióxido de silício coloidal e celulose 
microcristalina.

DiluTAB® OD SL



Os excipientes DiluTAB® foram avaliados laboratorialmente para assegurar uma maior 
qualidade e para que atendam todas as necessidades da farmácia magistral. Os estudos de 
performace dos excipientes foram realizados pelo laboratório da FagronLab.

* Sugestão simplificada considerando dois pesos de comprimidos.

* Sugestão simplificada considerando dois pesos de comprimidos.

* Todos os estudos estão disponíveis na literatura.

Os resultados gerados na tabela abaixo, estão de acordo com 
as especificações da farmacopeia onde os comprimidos não 
revestidos devem ser totalmente desintegrados em até 30 
minutos, Já os comprimidos sublinguais precisam ser 
totalmente desintegrados em até 5 minutos.

Colágeno Tipo II ....................................................................... 42,3 mg
DiluTAB® DC* qsp .................................................................. 180 mg
*Fazer a correção da perda por dessecação conforme o certificado de análise (FC = 1,08).

5-HTP ........................................................................................ 50 mg
DiluTAB® OD SL qsp ................................................... 250 mg
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Avaliações laboratoriais

Teste de desintegração
Os resultados de friabilidade observados estão de acordo 
com as especificações, onde nenhum comprimido poderá 
apresentar rachaduras e ter uma perda superior a 1,5%.

Teste de friabilidade

Sugestão de fórmulas

Comprimidos Colágeno Tipo II não desnaturado Comprimidos de 5-HTP

DiluTAB® + IFA Tempo
DiluTAB® DC + Minoxidil 5 mg

DiluTAB® DC + Hidroxizine HCl

 5 minutos

 6 minutos

 1 minuto

 1 minuto

DiluTAB® OD SL + Tadalafila 

DiluTAB® OD SL + Ácido fólico

DiluTAB® + IFA Friabilidade (%)
DiluTAB® DC + Minoxidil 5 mg

DiluTAB® DC + Hidroxizine HCl

0,35

0,08

0,91

0,7

DiluTAB® OD SL + Tadalafila 

DiluTAB® OD SL + Ácido fólico

Tamanho do 
punção (mm)

Peso mínimo
comprimido (mg)

Peso máximo
comprimido (mg)

7

9

10
13

15

100

180

300
600

1000

Faixa de quantidade
de ativo

veiculado mínimo (mg)

Faixa de quantidade
de ativo

veiculado mínimo (mg)

0 - 25

40 - 50

100 - 150
250 - 300

500 - 600

150

250

500
900

1200

25 - 40

50 - 100

150 - 250
350 - 500

600 - 750

Tamanho do 
punção (mm)

Peso mínimo
comprimido (mg)

Peso máximo
comprimido (mg)

7

9

100

200

Faixa de quantidade
de ativo

veiculado mínimo (mg)

Faixa de quantidade
de ativo

veiculado mínimo (mg)

0 - 25

40 - 45

150

250

25 - 40

50 - 65

Tabela 1. Relação quantidade de ativo x peso final do comprimido (administração oral)*

Tabela 2. Relação quantidade de ativo x peso final do comprimido (administração sublingual)*


