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 Klasická příprava mastí za použití třenky a těrky dominuje i dnes ještě ve většině 
lékáren. Protože přes 40% všech dermatologických předpisů jsou individuální receptury /1/, 
vyvolává rychlá, neproblematická příprava v souladu s GMP mimořádný zájem. Toto však 
nemohlo být dosud vždy zajištěno. V poslední době pronikají na trh nové technologie jako 
Unguator® a systém Tubag a slibují zajímavé časové úspory oproti osvědčenému míchání 
mastí. Jak to však vypadá s kvalitou takto připravených mastí? Jsou srovnatelné 
s konvenčními produkty? 
 
 Pro malý provoz lékáren vyvstává dále otázka, zda jsou relativně vysoké pořizovací 
náklady na jeden Unguator (kolem 1200,- DM) nebo systém Tubag (startovní balíček asi 
750,- DM) odůvodnitelné. K tomu musí být posouzeny časové nároky na výrobu masti jakož 
i na kvalitu výrobku. Výroba mastí pomocí těchto postupů byla už předmětem dřívějších 
publikací /2,3,4/. 
 Na jedné straně byly podrobně popsány aplikačně technicky relevantní parametry a 
všeobecné přednosti obou systémů /2,3/, na druhé straně byla dokázána pro přípravu mastí 
obsahujících účinné látky pomocí Unguatoru zlepšená homogenita a kratší doba 
zapracování účinné látky /4/. Dále pak mohla být dokázána menší kontaminace patogenními 
zárodky po vyrobení a delší skladovatelnost mastí vyrobených systémem Unguator. 
 Tato studie poprvé porovnává oba nové systémy s klasickou konvenční metodou. 
Masti zhotovené různými výrobními postupy byly posuzovány vzhledem k rozdělení účinných 
látek a jejich dalších, pro masti typických, vlastností. 
 Ukázalo se, že může být dosaženo uvedenými třemi metodami srovnatelné kvality, 
jestliže se při výrobě mastí zohlední určité výrobní podmínky. Kromě toho byly zkoumány 
kelímky používané typicky pro různé výrobní metody na jejich vhodnost. 
 
Výrobní postupy 
Míchací systém Unguator (URSY): Tento systém je 
vybaven míchačkou podobnou míchačce mixeru. Počet 
otáček je postupně nastavitelný. Vlastní míchací 
nástroj představuje Unguator® křídlové míchadlo 
z fyziologicky nezávadného Delrinu. Na základě svého 
tvaru a elasticity má navíc funkci seškrabovací - jeho 
pomocí je možné se dostat ke každému kousíčku 
vnitřní plochy kelímku. Unguator® kelímky 
z polypropylenu (PP) jsou k dostání v různých 
velikostech mezi 15 a 200ml. Snášejí mikrovlny a jsou 
tepelně stabilní až do 85 oC. slouží zároveň jako 
výrobní i dispenzační nádoba. Na Unguator® kelímek 
může být (místo šroubovacího uzávěru) v případě 
potřeby našroubován aplikátor (též z PP) (viz obr.1). 
 Po navážení všech součástí se křídlové 
míchadlo prostrčí centrálním otvorem ve víčku a 
kelímek se uzavře. Vzduch se vytěsní tlakem 
posuvného dna do výšky. Potom se křídlové míchadlo vloží do míchačky a počet otáček se 

 
Obr. 1: UnguatorR míchací systém 
(URSY) a UnguatorR kelímky různé 
velikosti a příslušnými křídlovými 
míchadly 
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zvýší až do požadované výše. Míchací proces by měl být podporován ručním pohybem 
kelímku nahoru a dolů. 
 Po potřebné době míchání se doporučuje nechat běžet křídlové míchadlo na vysoké 
otáčky v pozici těsně pod víčkem, aby se odstředěním masti předem nahrubo očistilo. Při 
vyjmutí míchadla by se měly případné zbytky masti na křídle přenést špachtlí zpět 
do kelímku. Nakonec se našroubuje šroubovací víčko i se šroubovacím uzávěrem případně 
aplikátorem na kelímek a mast se natlačí až k výstupu z dávkovacího otvoru. 
 
Systém Tubag: Označení  „Tubag“ vzniklo z kombinace „Tu“ = tuba a „Bag“ = sáček. Tuby 
typu Tubag jsou k dostání v rozličných velikostech mezi 7 a 120 ml. Tubagové sáčky 
z polyethylenu (PE) jsou k dodání v původním stavu po 
obou stranách svařené. Na základě výroby při vysokých 
teplotách je vnitřek do značné míry bez choroboplodných 
zárodků. Představují vlastní primární obal, ve kterém se 
masti zhotovují. 
 Rolovač Tubagu se skládá z pláště z PVC, na 
jehož vnitřní straně jsou našroubovány střižné kolíky ze 
speciálního dřeva obalené umělou hmotou. Střižné kolíky 
vytvářejí na sobě plochy speciální plochy pro 
homogenizaci. Rolovač tak představuje homogenizační 
nástroj tubagového systému. (Obr. 2) 
 Nejdříve se tuba našroubuje na příslušný držák a 
zavede se do ní pomocí navlékací jehly hadicový sáček. 
Hadice se nahoře rozřízne, otevřený konec se přehrne 
přes okraj tuby a stáhne se dolů až k držáku tuby. Po 
navážení se musí hadice odejmout, ručním 
vyhlazováním musí být zbavena vzduchu (odvzdušněna) a otevřený konec musí být zauzlen. 
 Pro vlastní homogenizační postup se sáček zavede do rolovače a roluje se 
na podložce odolné proti skluzu. Po uplynutí potřebné doby se hadicový sáček i s obsahem 
znovu vloží do tuby, na závitu tuby se rozřízne, tuba se zašroubuje a tuba se na druhém 
konci uzavře. Současná homogenizace na chladící podložce umožňuje rychlé chlazení dříve 
zahřátých součástí masti. 
 
 
Homogenita 

Rozdělení účinných látek v lékové formě je důležitým kritériem pro kvalitu léků. 
U suspenzních mastí je nebezpečí lokálního pře- nebo poddávkování nestejnoměrným 
rozdělením účinné látky zvláště vysoké. Protože v lékárně dochází zřídka k přezkoušení 
homogenity, musí výrobní postup požadovanou kvalitu zajistit. Homogenita byla 
charakterizována stanovením obsahu ve více úsecích přípravku. Kombinace 
polyethylenglykolová mast (PGE mast) a methylenová modř se prokázala jako velmi 
výhodná, protože se všechny součásti rozpouštějí velmi snadno ve vodě, příprava vzorků 
vyžaduje jen málo času a koncentrace methylenové modři může být stanovena pomocí 
fotometrie bezproblémově v oblasti vlnové délky, ve které mast PGE nevykazuje žádnou 
absorpci. Dále poskytuje methylenová modř jako barvivo možnost hodnotit homogenitu 
opticky, jakož i kontrolovat osobní pečlivost při všech pracovních krocích. 
 
Provedení 

Výroba receptur: Při navažování součástí bylo nejdříve naplněno do příslušného 
obalu 50% základu a k němu přidáno barvivo. Potom byl doplněn zbývající základ. Tento 
způsob postupu byl měl při výrobě „per hand“ – ruční a s pomocí Unguator® zabránit tomu, 
aby se příliš mnoho barviva neztratilo ulpěním na výrobní nádobě případně na míchacím 
nástroji. Při použití systému Tubag sice nehrozí nebezpečí v tomto bodě, avšak aby se 
utvářely pracovní kroky jednotně, postupovalo se i zde shodně. 

 

Obr. 2: Systém Tubag skládající se 
z masťového rolovače, rolovací 
podložky, držáků na tuby, tub různé 
velikosti a hadicových sáčků. 
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Při zapracovávání methylenové modři rukou v třence a systémem Tubag byl vždy 

dodržován míchací čas osm minut. V literatuře /2/ bylo už poukázáno na to, že při výrobě 
mastí s pomocí systému Tubag přestavuje předběžné zpracování hadicového sáčku ve 
smyslu podélného promíchání ručně rozhodující krok, a to zejména jestliže má být docíleno 
rychle a jistě uspokojivé homogenity. 

V případě Unguator® byl míchací čas zkrácen na pět minut, protože mast se stává na 
základě vysoké míchací rychlosti příliš horkou a začíná se ztekucovat. Rychlost míchání 
zůstávala přitom stále konstantní na středním stupni. Aby se mohla úplně vytvořit struktura 
masti, byla před následující zkouškou kvality hotová mast uskladněna ještě 24 hodin při 
pokojové teplotě. 

Přípravu šesti mastí v rámci každého výrobního postupu byly řady měření statisticky 
pojištěny. 

 
Zkouška kvality: Pro 

každou ze šesti mastí v rámci 
výrobních metod bylo použito 
pět vzorků. Při odběru vzorků 
bylo střídavě 7,5 g odloženo a 
0,5 g v měrné baňce přesně 
naváženo.  

Tím bylo zajištěno, že 
všechny vzorky v rámci každé 
masti pocházejí z vždy stejného 
definovaného místa. Jako 
rozpouštědlo pro fotometrické 
měření sloužila 
demineralizovaná voda. Po 
odpovídajícím zředění byly 
vzorky stanoveny fotometricky. 
Za základ veškerých výpočtů 
byla brána kalibrační křivka. 
K validaci metody je rozhodující 
dokázat vysoký především co 
možná nejvíce konstantní podíl 
shodných obsahů. Průměr 
těchto fotometrických měření 
činilo 99,17% (standardní 
odchylka: 2,9%).  
 
 

Vyhodnocení: Pomocí kalibračních křivek se dá prostřednictvím změřené absorpce 
vypočítat koncentrace a zjistit obsah barviva ve vztahu k navážce. Výsledkem pro každou 
mast bylo určité procentuální rozdělení. Aby bylo možné různé masti spolu srovnávat, byla 
z pěti zjištěných procentuálních obsahů vzorků na jednu mast stanovena standardní 
odchylka vztažená na průměrnou hodnotu (obr.3). Tak jsme obdrželi pro každý výrobní 
postup šest standardních odchylek. Tyto byly nejdříve specificky pro daný systém 
zpracovány (obr.3 a 4). 
 

Ruční výroba mastí vedla k výsledkům s malými standardními odchylkami asi 4 %, při 
čemž tyto ukazovaly jen nepodstatné výkyvy.  

Unguator® poskytoval po pěti minutách míchání masti rozdělení účinné látky jako 
velmi jednotné. Standardní odchylky asi 2 % se nacházejí v porovnání ke klasické ruční 
výrobní metodě u nižších hodnot. Výrobce Unguator® slibuje časové úspory zkrácením 
míchacího času /5/. Tak mají při zohlednění konsistence a míchací rychlosti už čas 

 
Obr. 3: Standardní odchylka výrobních postupů;zkoumání 
homogenity rozdělování účinné látky (celkové znázornění). Každým 
výrobním procesem bylo vyrobeno šest mastí PEG s obsahem 
methylenové modři. Z každé masti bylo odebráno pět namátkových 
vzorků a po odpovídajícím zředění stanoven fotometricky obsah 
účinné látky. 
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zpracování od 1 minuty vést k uspokojivým výsledkům. Výzkumy ukázaly, že homogenity 
docílené po jedné minutě jsou srovnatelné s kvalitami po osmi minutách ruční metodou, 
případně se systémem Tubag s předběžnou úpravou (ruční podélnou homogenizací). Se 
zvýšením míchací doby je však možné ještě další vystupňování kvality.  

Při výrobě mastí systémem Tubag se ukázalo, že pouhé rolování trvající 20 minut 
vedlo k vysokým standardním odchylkám, částečně přes 20%. Dále bylo nápadné, že 
výsledky podléhaly velkým výkyvům. Další výzkumy s přihlédnutím k rolovacímu času 15 až 
60 sekund /6/ doporučenému výrobcem se jevily proto málo smysluplné a nebyly prováděny. 
Homogenita rozdělení účinné látky mohla být však podstatně zlepšena předběžnou úpravou 
formou podélného promíchávání rukou. Vyhodnocení další řady měření, pro které bylo 
kombinováno dvouminutové předběžné hnětení s pěti minutami rolování, potvrdilo toto 
pozorování. Průměrná standardní odchylka klesla o asi 17 % na 4 %. Jak dalece manuální 
předběžné zpracování umožňuje zkrácení rolovací doby nebylo zkoumáno. 

Paralelní pozorování tří systému při srovnatelné době zpracování ukazuje, že 
klasická výrobní metoda ruční jakož i systém Tubag s předběžnou úpravou vedlo k podobně 
dobrému rozdělení účinné látky. Průměrné standardní odchylky se od sebe lišily málo a byly 
se svými asi 4% relativně nízké, takže obě metody vedly k uspokojivým homogenitám. 
Unguator® poskytoval za podobných podmínek rozdělení účinné látky, jejíž průměrná 
standardní odchylka asi 2% vykazovala poněkud nižší hodnotu. Představuje proto pro výrobu 
masti a přípravy podobné konsistence velmi příznivý postup s lepšími výsledky. 

Závěrem lze konstatovat, že jak systém Tubag s předběžným hnětením, tak také  
Unguator® s přihlédnutím k dosažené homogenitě mohou být požívány jako alternativa ruční 
výroby. Systém Unguator však poskytuje výrazně lepší výsledky v homogenitě. 

 
Vlastnosti mastí 

Masti se označují 
obecně jako polotuhé systémy. 
V souladu s tím mají 
charakteristické vlastnosti, které 
mohou být popsány jako mez 
kluzu, viskozita, konsistence 
a  roztíratelnost. 

Mez kluzu je tečné 
napětí, od něhož mast 
nevykazuje žádné elastické, ale 
jen strukturálně viskózní 
chování. Čím nižší je mez 
kluzu, tím více se mast rovná 
tekutině. Měření byla 
prováděna rotačním 
viskozimetrem (Rheolab MC1, 
firma Paar Physica). Přístroj 
pracuje na základě principu 
Searle, tzn. že měří otáčivý 
moment, který zakouší otáčející 
se válec ve statické odměrné 
kádince díky odporu naplněné 
masti. Tím se dají vypočítat 
mez kluzu i viskozita. 

Pro následující pokusy platily pro stanovení meze kluzu následující podmínky. Masti 
se nechaly po přípravě 15 minut stát, aby dostatečně ztuhly. Potom docházelo k přeplňování 
do odměrné kádinky a po dalších 5 minutách stání k vlastnímu měření. Tím se mohla 
struktura masti porušená zavedením válce zase dostatečně vybudovat. Použitý měřicí 
program se skládá ze tří úseků; vzhledem k tečnému napětí platí: 

Úsek 1: vzestup z 50 na 500 Pa (20 měrných bodů; vzestupná křivka). 

 
Obr. 4: Zkoumání homogenity rozdělení účinné látky (směrodatná 
odchylka jednotlivých výrobních postupů). 
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Úsek 2: udržování 500 Pa (10 bodů měření). 
Úsek 3: redukce z 500 na 50 Pa (20 bodů měření, sestupná křivka). 

Naneseme-li deformační rychlost proti tečnému napětí, pak obdržíme rheogram (křivku kluzu 
a viskozity), který se skládá ze vzestupné a sestupné křivky (obr. 5). Protože v úseku 2 se 
mast konstantně stříhá, a tak se struktura částečně narušuje, nemají vzestupná a sestupná 
křivka žádné identické hodnoty. 

Pomocí vyhodnocovacího 
softwaru přístoje Rheolab byla 
v návaznosti vypočítána mez kluzu.  

 
Viskozita: vazkost masti je popisována 
viskozitou. Je to vlastně odporu, který 
mast klade tečení. Při měření viskozity 
byla předem dána konstantní rychlost 
otáčení viskozimetru 0,1 otáček/sekundu 
a přitom měřen otáčivý moment 
(v závislosti na čase), který vzniká 
odporem masti proti klouzání. 

 
Konzistence: kuželový 

penetrometr s mikrokuželem podle 
Kleina soužil ke zjištění konzistence /7/. 
Jako míra pro konzistenci sloužila 
penetrace kužele, tzn. hloubka proniknutí 
normovaného kužele (určité míry a 
stanovený úhel) během určité doby do 
masti za definovaných podmínek 
pokusu. Čím hlouběji pronikne kužel do 

základu, tím menší je konzistence. Konzistence se udává ve vstupních penetrometru (PG). 
Jeden penetrometrový stupeň odpovídá hloubce proniknutí 0,1 mm. 
 

Roztíratelnost: roztíratelností masti se rozumí jejích schopnost rozprostření se na 
kůži. Stanovení roztíratelnosti se provádí pomocí extenzometru. Přitom se vzorek masti 
umístí do středu mezi dvě skleněné desky a horní skleněná deska se v určitých časových 
intervalech zatěžuje pokládáním závaží. 

Při těchto výzkumech byl vzorek masti o váze 2 g zatížen jednu minutu hmotností 
2 kg. Roztíratelnost masti byla vypočítána z poloměru masti v nezatíženém stavu, násobeno 
poloměrem po příslušném zatížení, násobeno π (pí). Rozpínavost byla udávána 
v centimetrech čtverečních. 

 
Provedení 

Jako systém pro měření byla zvolena vodná alkoholová mast z vosku z ovčí vlny, pro 
jejíž volbu svědčí následující důvody. Je předepisována v DAB 1996, když na lékařském 
předpisu není udán žádný jiný masťový základ. Postupy by měly být podle toho schopny 
zajistit výrobu této masti v dostatečné kvalitě. Alkoholová mast z vosku z ovčí vlny se může 
vyrábět ve větší šarži, aby se zajistily stejné předpoklady při inkorporaci vody. Zapracování 
vody do základu v poměru 1:1 vyvolává změny struktury v její stavbě, které jsou závislé 
na způsobu výroby. Rozdíly výrobních metod by se tím měly stát zvláště zřetelně viditelnými. 
Po vyrobení větší šarže alkoholové masti z vosku z ovčí vlny s pomocí Stephan-míchačky 
(UMC 5 electronic, firma A. Stephan & synové spol.s.r.o.) byla prostřednictvím různých 
výrobních postupů (URSY- Unguator®, Tubag, ručně - třenka) inkorporována voda. Na 
systém bylo vyrobeno šest mastí a pokaždé se nechaly 15 minut stát. Měření probíhalo 
v rotačním viskozimetru, co se týče meze kluzu a viskozity. Příští den probíhala zkouška 
konzistence. 
 

Obr.5: Reogram vodné alkoholové masti z vosku z tuku 
z ovčí vlny DAB 96 
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Vyhodnocení 
Všechny masti byly homogenně bílé a ani příští den z nich voda nevystoupila. 

Naměřené hodnoty se staly absolutními a s pomocí jejich standardních odchylek byly spolu 
porovnány. Masti míchané v Unguator® měly největší pevnost. Pozná se to pomocí jejich 
hranice kluzu, která ve srovnání s jinými systémy se nachází při vyšším tečném napětí. Dále 
vyplývá zvýšená pevnost z výsledků měření konzistence a viskozity (tab. 1). Nejmenší 
naměřené hodnoty byly získány pro masti získané Tubag-systémem. Parametry se však liší 
od sebe jen nepodstatně. Proto jsou všechny tři postupy pro výrobu vodné alkoholové masti 
z vosku z ovčí vlny vhodné. 

 
Abychom získali co možná všestranné srovnání všech tří metod, byly provedeny 

dlouhodobé výzkumy. Bylo nutné osvětlit, zda se v závislosti na výrobním postupu po určité 
době objeví rozdílné vlastnosti mastí. Skladováním při zvýšené teplotě může být pozorována 
závislost na teplotě a tím stabilita. 

Masti se zkoušely po 14-ti denním skladování při 40oC v sušárně. Pro každý druh 
výroby (ruční, Unguator®, Tubag) bylo rovněž zhotoveno šest mastí. Přes extrémní podmínky 
skladování se ve svých vlastnostech od sebe podstatně nelišily. Co se týče zkoušených 
parametrů pohybovaly se výsledky normálních a též dlouhodobých pokusů ve stejném 
velikostním řádu (neznázorněno). 
 
Odpařovací řada 

Pro Unguator® systém 
jsou požadovány speciální 
kelímky. V této pokusné řadě 
bylo zkoumáno, do jaké míry 
se může odpařovat voda, která 
byla inkorporována 
prostřednictvím různých 
výrobních postupů do masti, 
z různých druhů skladovacích 
nádob. Je to zajímavé proto, 
že některé receptury vyžadují 
inkorporaci lehce těkavých 
látek, jako např. roztoků 
ethanolu. 

Při těchto výzkumech 
nebylo zohledněno plnění tub, 
protože je všeobecně 
uznáváno jako relativně 
bezpečné vůči odpařování. Má 
zde být provedeno pouze 
srovnání mezi různými 
lékárenskými obaly a způsoby 
výroby. 
 
Provedení 

Jako vodný systém byla použita vodná hydrofilní mast podle DAB 1996. Test 
byl proveden s následujícími nádobami: 

- Unguator® kelímek z polypropylenu, 
- Sklenice se šroubovacím víkem (široké hrdlo) s uzávěrem z plastu, 
- Normální kelímek z polypropylenu (firma Wepa). 

S pomocí Unguator® a ruční výroby byla voda pokaždé inkorporována do hydrofilní masti, 
tato rozdělena do nádob, které měly být zkoumány a uchovávány po dobu dvou týdnů 
v sušárně při 40oC. Protože měla být zjištěna hustota nádob, musely být obaly  každý den 
váženy. Pomocí váhových změn mohl být učiněn závěr o ztrátě vody. 

 
Obr. 6: Zkouška propustnosti různých dispenzačních obalů 
(odpařování vody z vodné hydrofilní masti při 40oC) 
 



Porovnání alternativ pro míchání mastí    
 

- strana 7 - 

 
Vyhodnocení 

U mastí míchaných Unguator® metodou se dalo pomocí stoupající křivky v diagramu 
rozpoznat, že normální kelímek oproti Unguator® kelímku a skleněné nádobě vykazoval 
podstatně vyšší odpařování vody, a proto měl menší propustnost obalu (obr. 6). Skleněná 
nádoba a Unguator® kelímek vykazovaly relativně stejnou ztrátu vody. Měly přibližně stejnou 
propustnost obalu. 

V případě zkoušky na hustotu je nevýznamné, zda masti byly vyrobeny ručně nebo 
s pomocí Unguator®; ručně míchané masti vykazovaly stejné tendence ke ztrátě vody jako 
masti míchané pomocí Unguator®. 
 

 
Tab. č. 1: Charakteristické hodnoty vodné alkoholové masti z vosku ovčí vlny v závislosti na výrobních postupech 
(ruční výroba v třence, pomocí Unguator® a pomocí systému Tubag – po předběžné úpravě ručním hnětením). 

Vlastnosti masti ruční výroba UnguatorR Tubag 
Mez kluzu (Pa) 103 ± 9 116 ± 3 102 ± 6 
Viskozita (Pa/s) 494 ± 52 620 ± 55 455 ± 32 

Konzistence (PG) 326 ± 24 297 ± 13 325 ± 22 
Rozpínavost (cm2) 24 ± 2 23 ± 1 19 ± 2 

 
 

Souhrn 
Homogenní výroba mastí ručně vyžadovala v našem výzkumu průměrnou dobu 

zpracování asi osm minut. Plnění do finálních obalů a čistění pracovních pomůcek zde 
nebylo zohledněno. Unguator® poskytoval už po minutě velmi homogenní rozdělení účinné 
látky. Prodloužení doby míchání však vedlo k dalšímu zlepšení homogenity. 

Pomocí systému Tubag a při ruční výrobě mastí mohlo být dosaženo podobného 
rozdělení účinné látky při srovnatelné vynaložení času. Přitom byla v případě systému Tubag 
nezbytná manuální předhomogenizace kromě homogenizace rolováním, které uvádí 
výrobce. Jak dalece toto zpracování umožňuje časovou úsporu nebylo zkoumáno. Modelová 
účinná látka methylenová modř mohla být homogenně zapracována do masťového základu 
všemi výrobními postupy. Srovnání meze kluzu, viskozity, rozpínavosti a konzistence 
nedovolovalo rozpoznat žádnou výraznou závislost na výrobním postupu. 

Pomocí alternativních výrobních metod je možné vyrábět masťové receptury 
v lékárně v souladu s GMP. Podstatná výhoda nových metod spočívá v tom, že se 
magistraliter receptury nacházejí v příslušném finálním obalu a tím odpadá pracovní krok 
přeplňování do tub nebo kelímků, který je výrazně ohrožen další kontaminací. Další časová 
úspora vzniká tím, že u systému Tubag není nutné žádné další čistění a v případě Unguator® 
systému se musí čistit pouze křídlové míchadlo. 

Ztráta vody se posuzovala pouze u nedeformovatelných obalů (stojatek); k tubám se 
nepřihlíželo. Unguator®kelímky a skleněné nádoby vykazovaly oproti konvenčním kelímkům 
zřetelně vyšší nepropustnost. Jejich použití lze proto doporučit. Výsledky studie se omezují 
na zkoumání určitých přípravků. Jak dalece se údaje měření mění při variaci složení mastí, 
nemůže být závěrem posouzeno. 

Použití Unguator®kelímků zasluhuje proto i pro případně manuálně míchané masti 
doporučení, zvláště proto že akceptace pacientem je velmi vysoká. Pacient oceňuje 
jednoduchý hygienický odběr a dobrou dávkovatelnost masti. Pokud jde o bezpečnost léků 
znamená pro pacienta nebo příp. ošetřující personál přednost, i v tom, že etiketa je na rozdíl 
od kovové tuby dobře čitelná až do konečného spotřebování masti. Na základě bezvadné 
výrobní hygieny v Unguator® kelímku, vystříhání se dodatečné kontaminace patogenními 
zárodky používáním prstu k  aplikaci a na základě snížení změn na povrchu masti 
podmíněných odpařováním a oxidací je mast v Unguator® kelímku déle trvanlivá 
než v běžném kelímku a vede tím tak k poklesu nákladů na léčbu u magistraliter mastí /6/. 

Při rozhodování, zda je pořízení Unguator® nebo systému Tubag pro provoz lékárny 
rentabilní, hrají roli vedle kritérií kvality a pořizovacích nákladů také faktory jako jsou 
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možnosti využití nebo případné problémy při manipulaci. Do jaké míry jsou nové systémy 
pro lékárnu vhodné se musí proto rozhodovat případ od případu. Mohou však být veskrze 
považovány za kvalitativně konformní alternativy ruční výroby. 
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