
تتعامل الصناعات الصيدالنية والصناعات المشابهة بمواد يأخذها اإلنسان والحيوان

بطرق مختلفة، ومع ذلك فليست كل هذه المواد تعد أدوية، فمن الضروري تعريف

:  المجموعات األربع اآلتية للتفريق بينها

األدوية-

الجهائز الطبية-

الصوابين-

.مستحضرات التجميل-



أو الدواء هو أية مادة تستخدم إما في تشخيص مرض ما أو المداواة أو لتسكين األلم•
.عند اإلنسان أو الحيوانللمعالجة أو الوقاية من األمراض

.الجسمللتأثير في بنية أو وظيفة ما فيمعّدة)غير غذائية(أو هو مادة •

لها من المادة الفعّالة في الدواء هي ما يعرف بمادة الدواء أو الدواء الحقيقي، إال أنه ال بد•
الصيدالني باسم أن تمزج مع مواد تساعد في تقديمها إلعطاء شكل صيدالني يسّمى الشكل

 Drug productأو المنتج الدوائيDrugالدواء 



:يمكن تصنيف الدواء 

Delivery routesحسب طرق اإلعطاء 
:     Oralاألدوية المعطاة عبر الفم  





Medical Devicesالجهائز الطبية 

 Implementأو وسيلةMachineأو آلة  Apparatusأو جهازInstrumentهي أداة •
مستخدمة لتشخيص األمراض أو في المداواة أو تسكين اآلالم أو المعالجة أو Implantأو غرسة

.تهالوقاية من األمراض في اإلنسان أو الحيوان، أو هي ُمعّدة لتؤثر على بنية الجسم أو وظيف

اللزقة، والقثطرة: مثال عليها •

مد على تختلف عن الدواء في أنها ال تنجز هدفها عبر فعل كيميائي مع الجسم أو عليه، وال تعت•
.استقالب معين لتحقيق هدفها

يمكن أن تصنف هذه الجهائز الطبية وفقاً الستخدامها بحسب االختصاصات الطبية•

:المعنية•

جراحة عامة–بولي –هضمي –حنجرة –أنف –أذن –سني –قلبي وعائي –التخدير •

جراحة العظام وتقويم–عينية –أمراض نسائية وتوليد –عصبي –جراحة الرأس –•

...أشعة–طب فيزيائي –العظام •



Soapالصوابين 

.Emulsifyingواستحالبية Cleaning Agentsهي عوامل منّظفة : تعريف•

أثير الفعل فتنتج من ت(عادة ما تكون الصوابين أمالحاً صودية أو بوتاسية للحموض الدسمة •
القلويّ 

.في الدسم والحموض الدسمة•

و عام، ولها عدة أنواع كصوابين الزينة أو صوابين الغسيل أ2000صنعت الصوابين منذ •
ة نقاوتها الصابون السائل، وجميعها مصنوعة من نفس المكّونات ولكنّها تختلف في درج

.وكميّة الغليسرين الموجودة فيها

صابون مع يصنع الصابون بتصبين الدسم النباتية أو الحيوانية مع قلوي ما، فينتج ال•
.دوءالغليسرين، ثم ينقى الصابون بعد ذلك بعمليات غليان عديدة مع التحريك به



: Cosmeticsالمستحضرات التجميلية 

أي هي مواد معّدة لتدهن على الجلد أو ترذ على شكل مسحوق أو تُرش أو تطبق على: تعريف•
.جزء من جسم اإلنسان وذلك بغرض التنظيف أو التجميل وتغيير المظهر

كياج الوجه، للمستحضرات التجميلية العديد من األنواع، كصبغات الشعر، الماسكارا، ظل العين، ما•
.حمرة الشفاه، طالء األظافر، غسوالت الجسم، معاجين األسنان، غسوالت الفم، وغيرها

د من على الرغم من التشكيلة التي ال تحصى من مستحضرات التجميل فهناك فقط عدد محدو•
:األشكال الفيزيائية األساسية لها

ضغطها ، والتي تحّضر بمزج المكّونات مع مادة رابطة و(ظل العيون، مساحيق الوجه)المساحيق -1
soft cakeفي قالب طري 

.قالب طريالتي تصنع بصهر المكّونات ومجانستها في: السوائل والغسوالت المائية والالمائية-2

شيحها وهي التي تحّضر بصهر المحتويات ومزجها وتر) كأحمر الشفاه: (المستحضرات الشمعية -3
.ساخنة وإعطائها أشكالها بالتبريد في قوالب



تشابك األصناف

ميل تكادإن الحدود الفاصلة بين األدوية والجهائز الطبية والصوابين ومستحضرات التج•

.تكون غير واضحة

االت فإن االهتمام بالجودة في جميع هذه المنتوجات يجب أن يكون واحداً، وفي بعض الح•
نيعية مثل األغذية واألدوية والجهائز فإنه من المطلوب لتصنيعها االلتزام بممارسات تص

.جيدة


