Корбион Пурак
във
фармацевтиката
Посве тени на ка чес твото

Стандарти за
високо качество
Нашата цел е да подобрим качеството и устойчивото
развитие на жизнената среда. Да помогнем за
изграждането на общество, в което хората да могат да
направят съзнателен избор по отношение на сигурността и
здравословното качество на продуктите. Също така се
стремим чрез устойчиво развитие да защитим планетата
като предлагаме „приятелски настроени” към окръжаваща
среда решение на базата на възобновяеми ресурси.
Корбион Пурак е световен лидер в производството на млечна
киселина и нейните деривати – важни съставки за
фармацевтичната промишленост. В продължение на повече
от 80 години Корбион Пурак използваше „бяла технология”
за създаването на нашите продукти. Ние сме една от найопитните фирми, произвеждащи ингредиенти и химически
продукти чрез ферментация на въглехидрати , като нашата
технология е постоянно обновяема и
усъвърщенствана от нашия екип, водеща към
ефикасност,качество за устойчиво развитие.
Качество и регулаторен режим
Напоследък се наблюдава повече внимание във веригата
относно регулаторния режим със съответен ръст на менъжмента,
прозрачността и контрола. За повечето от нашите активни
фармацевтични съставки Корбион Пурак притежава
необходимите за фармацията регулаторни регистрации (DMF,
CEP, CTD). Чрез постоянни инвестиции в качеството и
регулаторния режим ние внедряваме практиката в
нашата култура и подобряваме търговските практики.
Добрите Производствени Практики (GMP) в съответствие
с Международната конвенция за хармонизация относно
техническите изисквания и регистрацията на
фармацевтичните продукти за човешка употреба
(ICH)Q7Q, Наръчника за Добрите производствени
практики за активните фармацевтични съставки (APls) и
привеждане в съответствие на практиката на Корбион
Пурак с концепциите на Международната организация по
стандартизиране (ISO 9000 standards). В допълнение са и
регламентациите на Европейския Съюз за регистрация,
оценка,разрешаване и ограничаване на химикалите
(REACH) от 1 юни 2007, и регламента за Биоцидните
продукти (EU BPR 528/2012), действащ от септември
2013, осигуряващ съответствието на Корбион Пурак за
особеностите за европейския пазар.
Качество и регулаторни улеснения
Ние разбираме че клиентите очакват от доставчиците си
висококачествени продукти, произведени в рамките на
постоянен качествен режим съгласно последните изисквания на
регулаторните стандарти. Това за нас е приоритетно
изискване. Корбион Пурак е предвидил съответен екип
експерти „Контрол и регулаторен режим”, които са
винаги готови да подпомагат нашите клиенти . Ние
предлагаме и помощ при основната Ви подготвителна
документация.
Парентерално и диализа
Основните водещи фактори определящи глобалния
пазар, придружени от увеличението на възрастното
население и съответно ръста на пациентите с диабет, с
нарастващите случаи на напълняване водещи до високо

кръвно налягане, употребата/консумацията на
неподходящи непредписани лекарства и съответно
водеща до лоши последици за здравето на човечеството.
Тези фактори ще ускорят силно световния пазар в
близкото бъдеще.

Корбион Пурак произвежда продукти фармацевтично
качество от Натурална (L +) от млечна киселина и
нейните деривати, като натриев-S-лактат, който се
продават под търговското име PURASAL S/PF PD за
паретерални приложения, в т.ч. и интравенозни ( IV)
диализни разтвори. Произвежда се също така калциев
глюконат за човешко и ветеринарно парентерално
приложение. Калциевият - S –лактат функционира например като
електтролит или като алкализиращ агент в тези приложения. .
Калциевият глюконат се използва за човешка употреба
при инжекционни приложения с оглед да се избегнат
острихипокалцемия, а във ветеринарно приложение - за
превенция на млечна треска при кравите, например.
Минерални разтвори

Заводът на Корбион Пурак в Холандия.

Нарасналият интерес на консуматорите/пациентите към
превантивното здравеопазване води към по-големи
продажби на минерални продукти с фокусиране върху
използването им за превенция на болести. Тази
тенденция е ключова относно здравето, и по-специално
калциевия недостиг– който може да води до
остеопороза , възпаления, сърдечни проблеми и на
менопаузата, преждевременно стареене.

Офертата на
Корбион Пурак
 Стандарти за високо
качество
 Достъпна верига за
дистрибуция
 Опитен интегриран
процес
 Висококачествен
сервиз
 80 годишен опит на
база биопродукти

Заводът на Корбион Пурак в Испания

За да бъдем конкурентно на този
растящ сегмент е императивно да се
разполага с техническа и маркетингова
експертиза за крайното финално
оформяне доставките на минерали.
Корбион Пурак разполага с широка гама
от натурални минерали, които подхождат
като източник за добавъчни нутриенти
/добавки/ от всякакъв вид. Продуктите на
Корбион Пурак се използват за доставка на
минерали и електролити. Неговите лактати
и глюконати се характеризират с много
добра разтворимост, висока биодостъпност
и неутрален вкус. Нашата гама включва
продукти за директно

компресиране с такова качество, и
съответно лесно таблетиране /не
хидроскопични, не разпиляваща се
пудра/.
Връзка с Корбион Пурак
Корбион Пурак се гордее с
възможността да разработва найдобрите решения в рамката на
партньорските си отношения с
клиентите си. Той предлага решения
които ще срещнат Вашите нужди в
най-възможни кратки срокове.
Предлагаме да се свържете с нас за
Вашите планове и опит.свържете с
нас за Вашите планове и опит.

Product line Pharma
Product name

Pharmacopoeia

PuRaC®PF

Specification

USP, JP, EP,
BP
PuRaSal® S/PF 50% USP, EP

sodium–S–lactate pharma grade 50%

PuRaSal® S/PF 60% USP, EP

sodium–S–lactate pharma grade 60%

PuRaCal® PP/uSP

USP, EP

calcium lactate pharma grade

PuRaCal® DC

USP, EP

calcium lactate for direct compressible use

PuRaCal® XPReSS

L (+) Lactic Acid pharma grade

calcium lactate gluconate pharma grade

GluCoNal® CaM-PiN-eP
GluCoNal® CaM-PiN
GluCoNal® CaM-PoR
GluCoNal® CaDS

EP

calcium gluconate monohydrate pharma
grade for injectable applications

USP

calcium gluconate monohydrate pharma
grade for injectable applications

USP, EP

calcium gluconate monohydrate pharma
grade for oral applications

USP

calcium D-saccharate pharma grade

GluCoNal® FePharma
GluCoNal® MG

USP, EP

ferrous gluconate pharma grade

USP

magnesium gluconate

GluCoNal®

USP

potassium gluconate

GluCoNal® ZN

USP

zinc gluconate

PuRaMeX® MG

EP

magnesium lactate

K

PuRaMeX® ZN

Zinc lactate

МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ НИ С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ

СЕДАЛИЩЕ, ОФИСИ, ПРОДАЖНИ ЦЕНТРОВЕ И РАЗВОЕН ЦЕНТЪР

Корбион във фамацевтиката
За фармацевтичната индустрия Корбион Пурак предлага млечна киселина, нейните
деривати , глюконова киселина и минерални соли. Тези продукти са произведени в
рамките на Добрите Производствени Практики и отговарят на най-високите
стандарти за качество, търсени от фармацевтичната промишленост.

За Корбион
Корбион е пазарният лидер при производството на млечна киселина, нейните
деривати и лактати и водеща фирма за изготвянето на функционални блендове
съдържащи ензими, емулсификатори, минерали и витамини. Компанията доставя
високо качествени био базирани продукти, произведени от възобновяеми ресурси,
прилагани в глобалните пазари като хлебарство, месопреработка, фармацевтиката
и медицинските уреди., продукти за домашни почистващи препарати и такива за
грижа за човека, опаковките, автомобилите, покритията и смолите.
Корбион оперира в 10 производствени заводи в САЩ, Холандия, Испания,

Бразилия и Тайланд чрез своята дистрибуторска мрежа в целия свят. През 2012 г.
Корбион генерира годишни продажби от 753 млн евро с 1 800 работници.

interested in solutions for pharmaceutical industry? Go to www.corbion.com/pharma

pharma@corbion.com

