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L 100-55. W praktyce zawartość czystego polimeru 
wynosi w nich nie mniej niż 95%. Eudragity w posta-
ci proszków wyróżniają się w nazwie członem PO od 
ang. powder, np. Eudragit RL PO i Eudragit RS PO.

Ciecze
Roztwory otrzymane na bazie rozpuszczalników 

organicznych zawierające w nazwie liczbę 12,5, czyli 
zawartość procentową w przeliczeniu na suchą masę 
czystego polimeru w roztworze organicznym, np. Eu-
dragity L 12,5 i S 12,5. Do tej grupy należą również 
Eudragity RL 12,5 i RS 12,5. Należy pamiętać, aby 
w procesie transportu i przechowywania nie narażać 
ich na temperaturę otoczenia poniżej 10°C, z uwagi 
na możliwość rozdziału faz.

Wodne dyspersje
Mają w nazwie liczbę (np. 30) określającą za-

wartość procentową czystego polimeru w wodzie, 
np. Eudragit L30 D-55. Dyspersje Eudragitu NE 30 D 
i NE 40 D zawierają dodatkowo odpowiednio 1,5 i 2% 
emulgatora Nonoxynolu 100. Przeciętna masa takiej 
cząsteczki to około 800 000 [2].

Wodne dyspersje Eudragitów muszą być przecho-
wywane w temperaturze od 8 do 25°C. Bezwzględnie 

Nowoczesna technologia farmaceutyczna postaci 
leków nie mogłaby istnieć bez polimerów, czyli 

tzw. wielkocząsteczkowych substancji pomocniczych. 
Jedną z istotnych grup stanowią w niej Eudragity – ko-
polimery kwasu metakrylowego [1].

Wzór Eudragitów: 

Gdzie, w zależności od typu Eudragitu: 
R1 = H, CH3

R2 = H, CH3, C2H5, CH2CH2N(CH3)2

R3 = H, CH3

R4 = CH3, C2H5, CH3C4H9, CH2CH2N+(CH3)+3Cl-
Eudragity występują w formie stałej, tzn. proszków 

i granulatów, lub jako produkty płynne – roztwory w roz-
puszczalnikach organicznych i dyspersje wodne [2].

Wiele rodzajów Eudragitów wykorzystuje się po-
wszechnie w procesach otrzymywania tabletek lub 
kulistych granulatów – peletek. Mają one zastosowa-
nie jako substancje powlekające, ale również wiążące 
w granulacji na mokro oraz w tabletkowaniu bezpośred-
nim. Obok doustnych postaci leków, Eudragity znajdują 
także zastosowanie przy sporządzaniu leków na skó-
rę i błony śluzowe, np. w postaci plastrów czy żeli [1].

podział eudragitów

Biorąc pod uwagę postać fizyczną możemy wyróż-
nić trzy podstawowe grupy Eudragitów [2].

Substancje stałe (granulaty lub proszki)
To znaczy wszystkie Eudragity zawierające w naz-

wie 100, czyli np. Eudragit L 100, S 100 czy też 
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należy chronić je przed zamrożeniem, a każdorazowe 
pobieranie materiału z pojemników musi być przepro-
wadzane w warunkach zabezpieczających pozostałą 
ilość substancji przed kontaminacją mikrobiologicz-
ną. Natomiast dyspersja Eudragit® FS 30 D powinna 
być przechowywana w szczelnie zamkniętych pojem-
nikach w temperaturze od 5 do 10°C.

Bardzo często w procesie technologicznym Eu-
dragity mają zastosowanie w postaci roztworów 
w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu izo-
propylowym i acetonie z dodatkiem emulgatorów (np. 
laurylosiarczanu sodu, czy Polisorbatu 80), konser-
wantów (np. kwasu sorbowego), stabilizatorów pH 
(np. wodorotlenku sodu) i plastyfikatorów (np. ftala-
nu dimetylu i dibutylu).

Wybrane aspekty użycia eudragitów 
w sporządzaniu i stabilności tabletek

Eudragity znalazły szerokie zastosowanie szcze-
gólnie w technologii sporządzania granulatów, w tym 
peletek, oraz w tabletkowaniu. Mogą one wchodzić 
w skład rdzenia, np. peletki czy tabletki, tworząc ma-
trycę, jednak częściej stanowią podstawowy polimer 
tworzący otoczkę – błonę [3].

W składzie otoczek Eudragity w porównaniu z in-
nymi polimerami charakteryzuje szereg zalet, np.: 
–  wysoki stopień ochrony substancji aktywnej rdze-

nia tabletki przed wilgocią,
–  długotrwałe maskowanie nieprzyjemnych w sma-

ku substancji leczniczych i pomocniczych,
–  ograniczone właściwości adhezyjne do błon ślu-

zowych jamy ustnej i przełyku, a przez to łatwość 
połykania,

–  stosunkowo niski koszt procesu powlekania.
Eudragity serii E są stosowane przede wszystkim 

do powlekania tabletek, których substancja aktyw-
na powinna być uwolniona już w żołądku. Natomiast 
L i S przeznaczone są do powlekania tabletek dojeli-
towych. Ich odporność na soki żołądkowe zapewnia 
przejście tabletki przez obszar niskiego pH (1 do 3,5) 
żołądka i jej rozpuszczenie w środowisku jelit przy pH 
w zakresie od 5,5 do 7,5.

Natomiast zastosowanie Eudragitów nierozpusz-
czalnych umożliwia otrzymanie doustnych postaci 
leków uwalniających substancję leczniczą w sposób 
spowolniony i niezależny od pH w poszczególnych od-
cinkach przewodu pokarmowego. Przykładowo Eu-
dragity serii NE/NM oraz RL/RS są nierozpuszczalne 
niezależnie od pH w przewodzie pokarmowym. Wyso-
ką przepuszczalnością odznaczają się otoczki z Eudra-
gitu RL, mniejszą z Eudragitu NE i NM, a najmniejszą 
z Eudragitu RS [3].

Biorąc pod uwagę powyższe właściwości poszcze-
gólnych Eudragitów można je pogrupować w zależ-
ności od miejsca w przewodzie pokarmowym, gdzie 
ma następować uwolnienie substancji leczniczej (ta-
bela 1), [3, 4].

eudragity jako składnik mieszaniny 
powlekającej

W procesie powlekania rdzeni, np. tabletek czy pe-
letek, odpowiedni skład, sposób sporządzenia i na-
niesienia mieszaniny powlekającej jest zadaniem 
kluczowym dla właściwości fizycznych otoczki i trwa-
łości uzyskanej postaci leku. Nieodpowiednie dobra-
nie substancji pomocniczych w składzie mieszaniny 
powlekającej – lakieru, może spowodować przykła-
dowo, że tabletka z upływem czasu przechowywania 
będzie w sposób niezgodny z założonym uwalniała 
substancję leczniczą.

W stosowanych otoczkach tabletek najczęściej 
spotyka się następujące grupy substancji: 
–  polimer podstawowy – główny składnik tworzący 

otoczkę, np. określony rodzaj Eudragitu,
–  plastyfikator – substancję odpowiedzialną za ela-

styczność otoczki i jej ułożenie na rdzeniu. Pla-
styfikatory wpływają w sposób istotny na proces 
i mechanizm uwalniania substancji leczniczej,

–  substancje poślizgowe,
–  substancje barwiące – laki,
–  dwutlenek tytanu – nośnik dla laku,
–  substancje nadające połysk, np. makrogol 6000.

Istotnym aspektem mającym wpływ na stabilność 
stałych postaci leku z Eudragitami, a nie zawsze re-
spektowanym w procesie technologicznym, jest wła-
ściwy dobór temperatury złoża powlekanych rdzeni 
do stosowanego w składzie mieszaniny powlekającej 
plastyfikatora. Powszechnie wiadomo, że tempera-
tura ta winna być o około 15°C wyższa niż tzw. mini-
malna temperatura tworzenia filmu (minimum film 
building temperature – MFT) [3, 5].

Obrazują to dane przedstawione na rycinie  1 
potwierdzające, że dobór plastyfikatora ma bardzo 
istotne znaczenie dla MFT otoczki. Przy 10% zawar-
tości plastyfikatora, w przypadku układu z Eudragi-
tem L30D-55 różnice w wartościach MFT mogą sięgać 
nawet około 40°C. Przykładowo najwyższe warto-
ści tego parametru uzyskano przy zastosowaniu 

Miejsce 
przewodu 
pokarmowego

pH

Czas [h] przebywania 
np. tabletki w danym 
miejscu przewodu 
pokarmowego

Eudragity ulegające 
pęcznieniu 
i rozpuszczeniu

Eudragity 
nierozpuszczalne, 
tworzące np. otoczki 
dyfuzyjne

żołądek 1–5 0,5–2 E 100, E PO –

dwunastnica 7,1–8,4

6–8 

L 30 D-55, L 100-55
NE 30 D
RS 30 D
RL 30 D

jelito czcze
5,5–7,5

L 100

jelito kręte S 100, FS 30 D

jelito grube 5–7,5 10–20 S 100, FS 30 D –

Tabela 1. Przykłady Eudragitów rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych 

w określonym odcinku przewodu pokarmowego [3, 4]
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cytrynianu tributylu i cytrynian acetylotributylu, 
a zdecydowanie najniższe w przypadku Tweenu 80 
i cytrynianu trietylu.

Ponadto temperatura złoża rdzeni w trakcie po-
wlekania jest również bardzo istotna dla składników 
rdzenia tabletki, głównie substancji aktywnej. Wy-
soka temperatura operacyjna procesu powlekania 
może powodować, np.: rozkład substancji leczniczej, 
zmniejszenie jej zawartości lub odchylenia od zakła-
danej szybkości uwalniania [5, 6].

Dodatkowo prowadzenie powlekania w wyższej 
temperaturze znacząco wpływa na wzrost kosztu 
wytwarzania tabletek. Wynika to z konieczności do-
starczenia większej ilości energii, ale także wydłuże-
nia czasów wstępnego wygrzewania złoża oraz jego 
schłodzenia.

W procesie powlekania rdzeni, np. tabletek tech-
niką w tzw. obrotowym bębnie perforowanym (ry-
cina  2), należy precyzyjnie ustalić i kontrolować 
następujące parametry krytyczne procesu: 
–  temperaturę powietrza wchodzącego do układu,
–  temperaturę złoża rdzeni tabletek,
–  szybkość przepływu powietrza w bębnie,
–  średnicę dyszy rozpylającej mieszaninę powlekającą,
–  ciśnienie sprężonego powietrza do dyszy,
–  odległość dyszy od złoża,
–  kąt padania aerozolu mieszaniny powlekającej na 

złoże tabletek,
–  szybkość obrotów bębna,
–  wielkość jednorazowego wsadu,
–  czas oraz temperaturę wygrzewania i schładzania 

złoża.
Kluczowe znaczenie dla właściwości produktu 

końcowego ma dobór odpowiednich parametrów 
procesowych w trakcie technologii powlekania. 
Zmiany w którymkolwiek z nich mogą doprowadzić 
do zakłócenia przebiegu procesu, nierównomier-
nego rozłożenia otoczki, zalania złoża, czy na-
wet rozkładu substancji leczniczej pod wpływem 
zbyt wysokiej temperatury. Komora bębna powin-
na być też przynajmniej w połowie wypełniona 
 rdzeniami.

Zjawiskiem, które może mieć newralgiczne zna-
czenie dla stabilności powleczonych tabletek jest 
spadek zawartości plastyfikatora w składzie otocz-
ki, np. pod wpływem końcowego procesu suszenia 
tabletek. Spadek ten zależny jest zarówno od rodza-
ju plastyfikatora, jak i jego zawartości w suchej ma-
sie otoczki.

Znaczny spadek zawartości nie musi oznaczać 
konieczności wykluczenia z użycia plastyfikatora 
w danym układzie z Eudragitem, z pewnością jednak 
należy uwzględnić właściwy nadmiar tej substancji 
w składzie mieszaniny powlekającej.

Na podstawie danych przedstawionych na ryci-
nie  3 można stwierdzić, że stosunkowo najniższy 
spadek zawartości plastyfikatora w składzie otoczki 

Rycina 1. Wpływ zawartości plastyfikatora w składzie mieszaniny powlekającej 

z Eudragitem L30 D-55 na wartość minimalnej temperatury tworzenia otoczki [3]

Rycina 2. Wnętrze obrotowego bębna perforowanego w procesie powlekania

Rycina 3. Spadek zawartości plastyfikatora w składzie otoczki tabletek 

z Eudragitu RL w teście stabilności [3]
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tabletek na bazie Eudragitu RL daje się zauważyć 
w przypadku użycia cytrynianu trietylu oraz makro-
golu 6000. W przypadku makrogolu 6000 badanie 
przeprowadzono przy 10% zawartości plastyfika-
tora w suchej masie otoczki. Natomiast najwyż-
sze straty wykazano dla glikolu propylenowego i to 
niezależnie od zastosowanego stężenia w składzie 
błony [3].

Spadek zawartości plastyfikatora w otoczce jest 
spowodowany jego odparowaniem lub migracją do 
wnętrza rdzenia, jest więc bardzo istotny z punk-
tu widzenia stabilności tabletek lub peletek. Zaob-
serwowano istotną korelację pomiędzy warunkami 
przechowywania takich postaci leku a zawartością 
plastyfikatora. Wyższa temperatura i wilgotność po-
wietrza przyczyniają się do wyższych spadków za-
wartości plastyfikatora w czasie. Obrazują to dane 

dla eksperymentu prowadzonego z użyciem glikolu 
propylenowego z zawartością 20, 15 i 10% w przeli-
czeniu na suchą masę powłoczki.

Na rycinie 4 przedstawiono dane w badaniu sta-
bilności tak powleczonych tabletek 6 miesięcy od po-
wleczenia, w trzech zakresach temperatur 25, 30 oraz 
40°C i odpowiadającą im wilgotność względną powie-
trza (w.w.p.) odpowiednio 60, 65, i 75%.

Analizy przeprowadzone zostały bezpośrednio 
oraz 1, 3, i 6 miesięcy od zakończenia procesu po-
wlekania [3, 7].

Nie zaobserwowano tego zjawiska wprowadzając 
inny rodzaj plastyfikatora do składu mieszaniny po-
wlekającej na bazie Eudragitu RL. W teście stabilności 
stwierdzono, że zarówno w przypadku np.: makrogo-
lu 20000, jak i makrogolu 6000, spadek ich zawarto-
ści był nieznaczny. Natomiast zjawisko to całkowicie 

Rycina 4. Spadek zawartości plastyfikatora (glikolu propylenowego) w otoczce tabletek z Eudragitu RL w trakcie przechowywania w warunkach 

6-miesięcznych badań stabilności [7]

Rycina 5. Spadek zawartości różnych plastyfikatorów w otoczce tabletek z Eudragitu RL w trakcie przechowywania w warunkach 3-miesięcznych 

badań stabilności [7]

0
25°C/60% w.w.

25°C/60% w.w.30°C/65% w.w.
30°C/65% w.w.40°C/70% w.w.

40°C/70% w.w.
25°C/60% w.w.

25°C/60% w.w.30°C/65% w.w.
30°C/65% w.w.40°C/70% w.w.

40°C/70% w.w.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Warunki badania stabilności

Za
w

ar
to

ść
 p

la
st

yfi
ka

to
ra

 (
%

) Teoretycznie

Początkowo
Po 1 miesiącu

Po 3 miesiącach
Po 6 miesiącach

0
25°C/60% w.w.

25°C/60% w.w.30°C/65% w.w.
30°C/65% w.w.40°C/70% w.w.

40°C/70% w.w.
25°C/60% w.w.

25°C/60% w.w.30°C/65% w.w.
30°C/65% w.w.40°C/70% w.w.

40°C/70% w.w.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Warunki badania stabilności

cytrynian trietylu – 20% s.m. cytrynian trietylu – 15% s.m.makrogol 20000 – 20% s.m. makrogol 6000 – 10% s.m.

Za
w

ar
to

ść
 p

la
st

yfi
ka

to
ra

 (
%

)

Teoretycznie

Początkowo
Po 1 miesiącu

Po 3 miesiącach



T ech n o l o g i a  p o s Tac i  l e ku

225Tom 66 · nr 3 · 2010

nie występowało w okresie około 3 miesięcy w teście 
stabilności (rycina 5), [7].

Poza rodzajem plastyfikatora, w składzie mie-
szaniny powlekającej z Eudragitami bardzo istotne 
znaczenie ma grupa substancji pomocniczych o wła-
ściwościach poślizgowych. Ich zadaniem jest ob-
niżenie właściwości adhezyjnych otoczki, poprzez 
zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy, 
w celu ochrony jej składników przed aglomeracją.

Nie każdy jednak rodzaj surfaktanta w jednako-
wym stopniu nadaje się do zastosowania w układzie 
z odpowiednim rodzajem Eudragitu. Na rycinach 6 
i 7 zaobserwować można, jak zmieniała się siła roze-
rwania dwóch otoczek – błon wykonanych i spraso-
wanych w identycznych warunkach, w zależności od 
zawartości w nich różnych ilości, pięciu różnych sur-
faktantów [8]. O ile w przypadku powłoczki wykona-
nej na bazie Eudragitu NE 30 D występuje wyraźny 
spadek siły niezbędnej do rozerwania sprasowa-
nych filmów, przy dodatku każdego z rodzajów te-
stowanych substancji. O tyle w przypadku powłoczki 
wykonanej z Eudragitu RS 30 D zastosowanie jako 
dodatku Span 80 lub Span 20 jest zupełnie nie-
uzasadnione, a nawet szkodliwe dla procesu, gdyż 
zamiast zmniejszać zwiększają one właściwości ad-
hezyjne.

Dodatkowo wykresy potwierdzają także, że zwięk-
szanie ilości niektórych surfaktantów od pewnego 
momentu przestaje przynosić dodatkowe korzyści. 
Spadek właściwości adhezyjnych przestaje być za-
uważalny, a dalsze ich dodawanie może nawet spo-
wodować jej wzrost. Zjawisko to zauważyć można 
na przykład wprowadzając dodatkowe ilości Span 
20 do składu otoczki wykonanej na bazie Eudragi-
tu NE 30 D.

eudragity w rdzeniu tabletki

Funkcja Eudragitów w technologii sporządzania ta-
bletek nie ogranicza się wyłącznie do udziału jako ele-
mentu otoczki. Eudragity stosowane są również jak 
nośnik w rdzeniu, przede wszystkim tabletek o mody-
fikowanym, opóźnionym i kontrolowanym uwalnianiu 
substancji leczniczej. Wykorzystuje się je w procesach 
technologicznych granulacji na mokro, granulacji na 

sucho – kompaktorowania oraz tabletkowania bez-
pośredniego [9].

W tabeli 2 przedstawiono przykłady technolo-
gii i rodzaj Eudragitów, które najczęściej mają w nich 
zastosowanie.

Rodzaj technologii sporządzania postaci leku i do-
bór właściwego Eudragitu, jako substancji pomoc-
niczej o właściwościach wiążących, ma kluczowe 

Rycina 7. Wpływ zawartości różnych ilości surfaktantów na właściwości 

adhezyjne otoczki wykonanej na bazie Eudragitu RS 30 D [8]

Rycina 6. Wpływ zawartości różnych ilości surfaktantów na właściwości 

adhezyjne otoczki wykonanej na bazie Eudragitu NE 30 D [8]
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Technologia Rodzaj Eudragitu 

Tabletkowanie bezpośrednie RL PO, RS PO, L100, S100, L 100-55

Kompaktorowanie RL PO, RS PO, L100, S100, L 100-55

Granulacja dyspersją wodną lepiszcza
Ekstruzja w procesie otrzymywania peletek

RL 30 D, RS 30 D, NE 30 D, NE 40 D, L100, S100, L 100-55, L 30 D-55

Granulacja roztworem organicznym lepiszcza RL 100, RS 100, RL PO, RS PO, L100, S100, L 100-55, L 12,5, S 12,5

Granulacja fluidalna RL 100, RS 100, RL PO, RS PO, L 100-55

Tabela 2. Rodzaje Eudragitów najczęściej wykorzystywane w procesach technologicznych sporządzania stałych postaci 

leków [9]
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znaczenie dla szybkości uwalniania substancji lecz-
niczej, np. z tabletek.

Na rycinie 8 przedstawiono profile uwalnia-
nia diprofiliny z tabletek wykonanych w trzech róż-
nych technologiach: tabletkowania bezpośredniego 
z Eudragitem RS PO, mokrej granulacji – dyspersją 
wodną Eudragitu RS 30 D oraz granulacji na mokro 

z udziałem roztworu polimeru – Eudragitu RS 12,5 
w rozpuszczalnikach organicznych [4, 9].

Tabletkowanie bezpośrednie jest w tym wypadku 
procesem korzystniejszym w sytuacji, gdy wskazane 
jest uzyskanie szybkiego profilu uwalniania diprofili-
ny. Natomiast najlepszymi parametrami stabilności 
odznaczały się tabletki otrzymane w procesie granu-
lacji Eudragitem RS 12,5 na bazie mieszaniny alkoho-
lu izopropylowego i acetonu [9, 10].

Nie jest jednak regułą, że tabletki sporządzone 
z wykorzystaniem technik granulacyjnych odznaczają 
się wolniejszą szybkością uwalniania substancji lecz-
niczej, niż w przypadku tabletek tłoczonych bezpo-
średnio z pominięciem etapu granulacji (rycina 9).

Spostrzeżenie powyższe potwierdza porównanie 
profili uwalniania tabletek z diprofiliną, wykonanych 
techniką mokrej granulacji z wykorzystaniem Eudra-
gitu L 30 D-55 oraz tabletek otrzymanych na drodze 
kompresji bezpośredniej.

W tabeli 3 przedstawiono skład poszczególnych 
mas tabletkowych [9].

Przykład ten obrazuje jak szybkość uwalniania 
diprofiliny można determinować zawartością od 
5 do 20% Eudragitu w rdzeniu tabletki. Przy czym 
w tym przypadku najwolniej dozują diprofilinę ta-
bletki otrzymane metodą tabletkowania bezpośred-
niego [9].

Rodzaj zastosowanego w składzie masy tabletko-
wej Eudragitu może wpływać na szybkość uwalniania 
substancji leczniczej. Na rycinie 10 przedstawiono in-
terpretację dostępności farmaceutycznej diltiazemu 
z tabletek w zależności od pH płynu akceptorowego. 
Eudragit L 30 D-55 jako 20% dodatek w składzie le-
piszcza w granulacji fluidalnej przyczynia się uzyska-
nia tabletek, które wykazują szybkie uwalnianie w pH 
około 7,4. Wraz ze spadkiem wartości pH do oko-
ło 6 następuje intensywne spowolnienie szybkości 
uwalniania. Dalsze obniżenie pH, nawet do wartości 
1, nie przyczynia się już do znacznych zmian w szyb-
kości dozowania substancji leczniczej [10].

Natomiast zastosowanie analogicznej technolo-
gii granulacji fluidalnej z użyciem Eudragitu FS 30-D 
umożliwia uzyskanie bardzo zbliżonych profili uwal-
niania niezależnych w stosunkowo szerokim zakre-
sie od pH [10].

Rycina 9. Uwalnianie diprofiliny z tabletek na bazie Eudragitu L 30 wykonanych 

metodą tabletkowania bezpośredniego oraz mokrej granulacji [9]
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tabl. bezpośrednie

Substancja Formulacja 1 (5% polimeru) Formulacja 2 (10% polimeru) Formulacja 3 (15% polimeru) Formulacja 4 (20% polimeru)

Diprofilina 400,0 400,0 400,0 400,0 

Emcompress 159,8 129,8 99,8 69,8 

Eudragit L 30 D-55 100,0 200,0 300,0 400,0 

Woda 300,0 200,0 100,0 –

Talk 6,6 6,6 6,6 6,6 

Stearynian magnezu 3,6 3,6 3,6 3,6 

Tabela 3. Skład (mg) formulacji lepiszcza Eudragitu L 30 D-55 i tabletek z diprofiliną otrzymanych w procesie granulacji [9] 

Rycina 8. Szybkość uwalniania diprofiliny z tabletek wykonanych z użyciem 

różnych postaci Eudragitu RS [9]
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Rycina 11. Uwalnianie diltiazemu z tabletek wykonanych techniką granulacji 

fluidalnej z użyciem Eudragitu FS 30 D w różnych pH środowiska [10]
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Rycina 10. Szybkość uwalniania diltiazemu w różnym pH płynu akceptorowego 

z tabletek sporządzonych metodą granulacji fluidalnej z użyciem Eudragitu L 30 

D-55 [10]
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Uwzględniając możliwe modyfikacje składu for-
mulacji tabletek z Eudragitami, widać jak dużym 
doświadczeniem należy dysponować, aby odpo-
wiednio zaprojektować postać leku. O tym, że jest 
to wiedza ciągle się rozwijająca świadczą chociaż-
by niedawno opatentowane nowoczesne techno-
logie sporządzania doustnych postaci leków typu 
EUDRAMODE™, EUDRAPULSE™ i EUDRACOL™. 
Wykorzystują one w swojej technologii więcej niż 
jeden typ Eudragitu i umożliwiają np. dozowanie 
substancji leczniczej w skutecznym stężeniu tera-
peutycznym w ściśle określone miejsce przewodu 
pokarmowego.
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