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РЕЗЮМЕ: Терминът триизмерен печат е определен от Международната организация по стандартизация (ISO) като: „изработка на предмети чрез отлагане на
материал с помощта на печатаща глава, накрайник или друга технология на принтера“. В последните години се правят все повече и повече проучвания относно
възможностите за употреба на триизмерен печат във фармацевтичното производство. От години в световен мащаб е в ход разработване на комбинация от
няколко лекарствени вещества, включени в една таблетка, наричана "polypill".
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ЦЕЛ/И: Да се проучи задълбочено една от най-бързо развиващите се сфери във
фармацевтичното производство.

МЕТОДИ: Направен бе литературен обзор по темата основно в Google
Scholar, Pubmed и документи от интернет.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Триизмерният печат дава възможности да се
намери отговор и на този въпрос, което ще улесни изключително много пациенти,
приемащи няколко различни лекарства за различни заболявания. Вече има
направени успешни опити за създаване на комбинирана таблетка от шест
лекарствени продукта ( парацетамол, кофеин, напроксен, хлорамфеникол,
преднизолон и аспирин). Проведено е проучване и за създаване на комбиниран
продукт за лечение на ССЗ, съдържащ правастатин, рамиприл, атенолол,
хидрохлоротиазид и атенолол, като в случая 3D печатът дава възможност за
таблетки както с незабавно, така и с удължено освобождаване. Проучванията
показват, че 3D печатните таблетки в концепцията на Polypill могат да бъдат много
рентабилни. Това прави технологията достъпна за по-бедните, развиващите се
страни и приложима към здравните програми на достъпна цена.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Tози метод е изключително обещаващ и дава
надежда, че скоро пациенти с множество заболявания ще могат да приемат
една единствена таблетка за своето лечение. Въпреки положителните
резултати, масовото използване на 3D принтирани лекарства е ограничено,
тъй като е необходимо да се преминат редица регулаторни процеси.
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