
جامعة الشام الخاصة                                                                       صيدلة صناعية
كلية الصيدلـــــــــــة                                                                    الجلسة العملية الثانية

مستحضرات األســــــاس

Foundation 

Loose powder & مساحيق Creams & كريمات Emulsionsتقسم الى عدة أنواع أهمها : مستحلبات 

تستعمل بغرض :

 توحيد لون البشرة )إخفاء التصبغات( بإضفاء لون معين عليها

 إخفاء الندبScarsقليلة العمق : بدءاً من عالمات الحبوب وحتى ندب الجروح و وحمات الوالدة  

Birth mark 

 ..م/زتتواجد بشكل مستقل أو بالمشاركة مع واقي شمسي ... كريمات األساس تكون من نمط  

 Loose Powder( : 1وصفة )

Methicon30% مشتق سيليكوني -  يعطي ملمس ناعم للجلد )احساس حريري( -  مالئ
Talc40% مالئ

Titanium oxide10% صباغ )يعطي لون أبيض( - واقي شمسي فيزيائي

Iron oxide yellow2.85% 

أصبغـــــــــة Iron oxide red1.35% 

Iron oxide black1.1% 

Zinc stearate3%  يعطي لمعان - يؤمن التصاق المستحضر على الجلد بشكل جيد

Nibagen0.2% مواد حافظــــــــــــــة
)نيباجين : ميتيل بارابين( )نيبازول : بروبيل بارابين( Nibazole0.1% 

Coco caprate %5
رابط - يؤمن انزالق المستحضر على الجلد

))يمكن استبداله بالشمعات((

  - ماذا تمثل الوصفة ؟1

 - ما هي طريقة التحضير ؟2

تمزج المساحيق على المازج - وتمزج األصبغة مع بعضها البعض ثم ترذ على مزيج المساحيق بالتدريج مع

التحريك بعد كل إضافة .

 - ما هي أدوار المواد ؟3

 بشمعات المغنيزيوم ؟Coco caprate - هل يمكن استبدال 4

( : مستحلب  م/ز2وصفة )
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Cyclopentasiloxan25%
مشتق سيليكوني -  يعطي الجلد ملمس حريري ناعم

مطري )يشكل طبقة كتيمة(

Glycerol IsoStearate2 - 5% قدرة استحالبية نمط  م/ز

Titanium oxide10% صباغ )يعطي لون أبيض( - واقي شمسي فيزيائي

Iron oxide yellow2.85% 

أصبغـــــــــة Iron oxide red1.35% 

Iron oxide black1.1% 

Propandiol10% ُمحل لألصبغة - مرطب

Water40% طور داخلي

 - ماذا تمثل الوصفة ؟1

 - ما هي أدوار المواد ؟2

( : مشتق سيليكوني - له قوام سائل زيتي - عديم اللون والرائحة((Cyclopentasiloxanمالحظة : )

مالحظة : 

تعتمد الكمية المستخدمة من األصبغة بمستحضرات األساس على نسبة التغطية المراد تحقيقها والتي تتراوح من :

  .Full covered ← تغطية كاملة Medium ← متوسطة Light ← خفيفة Sheerشفافة 

....................................................................................

Cetomacrogole( : مرهم استحالبي بـ السيتوماكروغول 3وصفة )

رافع قوام - عامل استحالبي نمط ز/م g 30شمع استحالبي بالسيتوماكروغول

أساس دسم كاره للماءg 50فازلين

أساس دسم كاره للماءg 20بارافين

 للماء .محب - ما نوع الوصفة ؟ ← مرهم 1

 - أدوار المواد ؟2

 - ما هو تركيب الشمع االستحالبي بالسيتوماكروغول ؟3

....................................................................................

Coco - caprylate / caprate
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 عبارة عن مزيج من أسترات االغوال الدسمة الموجودة بجوز الهند مع حمضCaprylic أو Capric 

: تصنف )يختلف دورها( حسب النسبة المستخدمة منها كـ

Emollient)مطريات(  

Skin conditioning agent تعطي الجلد ملمس حريري ناعم( Silky & Smooth)

Emulsifier)عامل استحالبي( 

 : تستخدم في العديـد من المستحضرات التجميلية مثل

(Body perfume)الكريمات المطرية لأليدي واألقدام - الواقيات الشمسية - عطور الجسم )سبالش( 

 يمكن استبدالها بـethyl hexyl cocoate & Iso decyl cocoate. 

( 25 - 2تستخدم بنسب تتراوح بين)( وذلك حسب الهدف من استخدامها )كما ذكرنا % 

....................................................................................

الشموع االستحالبية

تتألف الشموع االستحالبية من أغوال دسمة صلبة + عامل استحالبي من نمط ز/م .

من أمثلة هذه الشموع :

Lanette - N®  % 10 + سيتيل ستئريل سلفات الصوديوم % 90غول سيتوستئريلي

Lanette SX® 

Lanette W ® % 90غول سيتوستئريلي( لوريل سلفات الصوديوم + SLS % )10

شمع السيتورماكروغول االستحالبي
Emulgade 1000 N1®

20 + سيتوماكروغول % 80غول سيتوستئريلي % 
((PEG)) سيتوماكروغول : ايتر سيتيل ستئريل مع  

10 + سيتريميد % 10غول سيتوستئريلي % شمع السيتيريميد االستحالبي

Emulgade - A® غول سيتوستئريلي + ايتر غول لوريل معPEG 10

....................................................................................

أسترات الغليسيرول ذاتية لالستحالب
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عبارة عن مزيج من : أحادي ستئرات الغليسيرول + عامل استحالبي من نمط ز/م .

من أمثلتها :

Cutina KD
Gelabex

أحادي ستئرات الغليسيرول + ستئرات البوتاسيوم

Cutina LE + أحادي ستئرات الغليسيرولSLS

Gelot 64 أحادي ستئرات الغليسيرول + أسترPEG 

....................................................................................

األســس السيـليـكونيــة

توجد السيليكونات المستخدمة بالصيدلة بحالة زيوت وتسمى عادة بزيت السيليكون

 : من مرادفاتهاDimethicones - Dimethylpolysiloxan 

تدخل بشكل أساسي بتركيب الكريمات الحاجزية ، وهنا يجب أن تكون نسبة زيت السيليكون فيها حتى

 للحصول على التأثير الحاجزي الفعال%30 

ال تستعمل في المستحضرات العينية بسبب التخريش الذي تسببه

: الخصائص والمزايا

مقاومة جيدة للحرارة

ً خاملة كيميائيا

)متحملة بشكل جيد من قبل الجلد )ال تسبب تخريش

مقاومة لكل تفاعالت التخرب و ظواهر التزنخ

 كارهة جداً للماء - ال تنحل فيه

....................................................................................

جدول يُبيًن درجات انصهار بعض السواغات المستخدمة بتحضير المستحلبات

Page 4 of 5



صلب 70حمض الشمع )الشحم(
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ر صلب65 - 60الشمع األبيض )شمع النحل(

صلب49 - 45أبيض البال

صلب60 - 50البارافين الصلب )شمع البارافين(

صلب52 - 45غول سيتيلي

صلب55 - 48غول سيتوستيئريلي

صلب60 - 57غول ستئريلي

صلب85 - 82شمع الخرنوب

ُمعدل قوامنصف صلب50 - 40الفازلين

ُمعدل قوامنصف صلب44 - 38النولين

....................................................................................

طرق تحضير المستحلبات )الكريمــات(

 تحضر بالطريقة المباشرة )التقليديةـ(كريمات م/ز :

تحضر بالطريقة المباشرة )التقليديةـ( أو بطريقة انقالب الطور كريمات ز/م : 

طريقة انقالب الطورالطريقة المباشرة

تتم إضافة الطور الخارجي ← الطور الداخليتتم إضافة الطور الداخلي ← الطور الخارجيكيفية العمل

(Tweenيكون العامل االستحالبي صنعي )يكون العامل االستحالبي صابون يتشكل أثناء التحضيرمتى تستخدم

....................................................................................
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