İbuprofen
25 yılı aşkın süredir Bishop, Teksas tesisimizde ibuprofen
üretmekteyiz. Dört farklı toz türünde, doğrudan basılabilir
formda ve iki adet hızlı etki gösteren türlerden oluşan
geniş bir portföy sunuyoruz. Deneyimli ve işbirliğini esas
alan bir ortak olarak, küresel ve bölgesel varlığımızla birinci
sınıf regülasyon, kalite ve teknik servis desteği sağlıyoruz.
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Ürün sayfasını
ziyaret etmek
için tarayınız!

API'lerde 75 yıldan fazla deneyim

Çevre dostu proses

ABD'deki en büyük Avrupalı
üretici tarafından üretilmiştir.*
* hacim kapasitesine göre

Yüksek kalitede ürün

Ekolojik ayak izi hesaplamalarında
20 yılı aşkın deneyim
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İbuprofen 25, 38, 50, 70
Formülasyon ihtiyaçlarınız için farklı partikül boyutu dağılımlarına sahip dört toz türü

Faaliyetlerimiz
Teksas’ta görev alan bilgili ve işine kendine adamış
 Bishop,

 Geniş,
 küresel dağıtım ağı
optimize etmek ve arttırmak için tesise yapılan
 Süreç
sürekliverimliliğini
yatırım ve iyileştirmeler

 Çevre
 dostu süreç*
geri kazanımı ve geri dönüşümü
 Katalizör/solvent

 Metal
 içeren sulu atık yoktur

Ürün Bilgileri
İbuprofen 25, 38, 50, 70
Eşanlamlıları/kimyasal adı

(±)-2-(p-İzobütilfenil)propiyonik asit

CAS numarası

15687-27-1

Fiziksel form

Beyaz kristal toz

Üretim yeri

Bishop, Teksas (ABD)

Ürün adı

İbuprofen 25

Uygulama

İbuprofen 38

İbuprofen 50

İbuprofen 70

Oral süspansiyon / topikal Yaş granülasyon
kremler

Yaş granülasyon,
doğrudan basım

Yaş/kuru granülasyon,
doğrudan basım

PRD numarası

30076127

30076128

30076166

30487271

Ambalaj boyutu

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

Ürün numarası

50909135

50909188

50914488

54017960

Ürün numarası (0,5 kg numune)

56929776

56929829

56929882

54165459

Mevcut Regülasyon Bilgileri: Ibuprofen mevcut Ph. Eur., USP, JP ve IP monograflarının koşullarını karşılar.
DMF'ler ve CEP'ler talep üzerine mevcuttur.
* ISO standartlarına göre gözden geçirilmiş LCA metodolojisinden ürün karbon ayak izi bilgileri talep üzerine temin edilebilir.

İbuprofen DC 85 W
Proses iyileştirmeleri için doğrudan basılabilir tür

Tablet baskı basitleştirildi.
Granülasyon
işlemlerinden kaçınarak üretim süresini kısaltın
 Standart

türlere kıyasla daha iyi akışkanlık
 Patentli

formülasyon üretim sırasında yapışkanlığı en aza indirir
 Daha
 yüksek
verim oranları ile güvenilir, hatasız tablet basımını mümkün kılar
 Yüksek
 ilaç konsantrasyonu,
yardımcı madde maliyetlerinin azaltılmasını ve daha
 küçük
 tabletlerin elde edilmesini
mümkün kılar.
adımlı süreç: Tartın ve tabletinizi basın! Kaydırıcıya gerek yoktur ve
 Tek
kombinasyon
tedavileri için mükemmeldir

Standart türleri içeren tabletin tipik kusuru

İbuprofen DC 85 W içeren tablet

Ürün Bilgileri
İbuprofen DC 85 W
Eşanlamlıları/kimyasal adı

(±)-2-(p-İzobütilfenil)propiyonik asit

Bileşim

İbuprofen 50, Mikrokristalin selüloz,
Kolloidal silikon dioksit, Kroskarmeloz sodyum

CAS numarası

15687-27-1 (ibuprofen)

Fiziksel form

Beyaz granüller, akışı çok iyi, homojen madde

Üretim yeri

Holland, MI (ABD)

PRD numarası

30526498

Ürün numarası

50192890

50192933

Ambalaj boyutu

50 kg

2 kg

Mevcut Regülasyon Bilgileri: İbuprofen DC 85 W üretmek için kullanılan İbuprofen mevcut Ph. Eur.,
USP, JP ve IP monograflarının koşullarını karşılar. Teknik Paket ve US-DMF talep üzerine mevcuttur.

İbuprofen DC 85 W'nin
geliştirilmiş toz
akışkanlığı

Rasemik İbuprofen Lizinat (RIBL) ve
İbuprofen Sodyum Dihidrat
Portföyünüze çeşitlilik katacak işlevsellik

Hızlı Etkili İbuprofen Sınıfları
Rasemik İbuprofen Lisinat (RIBL) ile Konvansiyonel İbuprofen Karşılaştırılması

 Suda
 daha yüksek çözünürlük
yolunda daha hızlı emilme
 Bağırsak
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İbuprofen Sodyum Dihidrat'a ile Konvansiyonel İbuprofen Karşılaştırılması

 Hızlı
 etkili uygulamalar için konvansiyonel ibuprofenden daha hızlı çözünme ve absorpsiyon
tolerans ve güvenlik profili
 Karşılaştırılabilir
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Ürün Bilgileri

Eşanlamlıları/kimyasal adı

Rasemik İbuprofen Lisinat (RIBL)

İbuprofen Sodyum Dihidrat

(±)-2-(p-İzobütilfenil)propiyonik asit lisinat

2-(4-izobütilfenil)-propiyonat sodyum dihidrat

CAS numarası

57469-86-8

31121-93-4

Görünüm

Beyaz veya beyazımsı toz

Beyaz veya beyazımsı toz

Üretim yeri

Minden, Almanya

Bishop, Teksas (ABD)

PRD numarası

30081848

30260589

Ambalaj boyutu

25 kg

50 kg

Ürün numarası

56477527

51224063

Ürün numarası örneği

51287979 (0,1 kg)

51217385 (0,5 kg)

Regülasyon durumu

E-DMF talep üzerine mevcuttur

E-DMF ve US-DMF talep üzerine mevcuttur

İ buprofen, Rainsford, KD, Taylor & Francis Ltd. Londra, Birleşik Krallık. 1999;
Hermann, TW, Gtowka, FK, Garrett, ER, J. Pharm. Sci. 82(11):1102-11, 1993;
3
Soergel, F., et al. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 43(3):140-149, 2005;
1
2

Olağanüstü Kalite ve Regülasyon Desteği
İlaç Çözümleri Ruhsatlandırma Ekibi, global ve bölgesel varlığıyla ilaç
müşterilerimizin dünya genelindeki bitmiş ilaç ürünlerini ruhsatlandırma
konusunda onlarca yıllık bir deneyime sahiptir. Bunu, proaktif ve şeffaf
iletişim yoluyla yüksek kalitedeki uzman çözümlerini verimli bir şekilde
sunarak yapıyoruz.
Küresel Kalite Ekibimiz, dünyanın dört bir yanındaki kalite ile ilgili
soruları olan müşterilerimizi desteklemektedir.
Bölgesel ayak izi, denetimler, deklarasyonlar ve şikayetler gibi konular
için küresel standartlarla uyumlu, hızlı ve bölgeye özgü çözümleri
güvence altına alır.
Yetkili makamlar ve uluslararası derneklerle yakın etkileşim içinde
müşterilerimize zorlu pazar koşulları altında en iyi hizmeti sunmak için
kalite sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu amaçla, üretim tesisleriyle
yakın işbirliği yapıyoruz ve farmasötik otoritelerin talep ettiği en son
gerekliliklere göre GMP uyumlu üretim ve testler sağlıyoruz.

Standart kalite ve regülasyon belgelere erişim artık her zamankinden daha basit. World hesabınızdan 7/24
belgelerinizi alın veya uyumluluk belgeleri, ruhsatlandırma yardımı ve denetim bilgilerine tek bir platformdan ulaşmak
için çevrimiçi Kalite ve Regülasyon Asistanınız yeni RegXcellence®'a kaydolun.

Hemen aşağıdaki adresten kaydolun:
https://info-mypharma.basf.com
Fiyatlandırma için bizimle iletişime geçin.
pharma-solutions@basf.com
Bu belge veya burada sağlanan herhangi bir bilgi, BASF'nin yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğünü oluşturmaz ve iyi niyetle hazırlanmıştır ve düzenlenme tarihi itibariyle doğru olduğuna inanılmaktadır. Aksi açıkça yazılı olarak bir tedarik
sözleşmesinde veya BASF ile aranızdaki diğer yazılı sözleşmede kararlaştırılmadıkça:
(a)G
 eçerli yasalar tarafından yasaklanmayan en geniş ölçüde, BASF, HERHANGİ BİR ZIMNİ TEMİNAT, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK TATMİNKÂR KALİTE, İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN BEYAN VEYA
KOŞULLAR VE TÜZÜK, ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERE GÖRE YORUM VEYA TİCARİ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN TÜM BEYAN, TEMİNAT, KOŞUL VEYA GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE ALENİ VEYA ZIMNİ, YAZILI VEYA
SÖZLÜ, DOLAYISIYLA VEYA KANUN GEREĞİ TÜM DİĞER HER TÜR BEYAN, TEMİNAT, KOŞUL VEYA GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU AÇIKÇA REDDEDER ve BASF BU BELGE İLE VEYA BU BELGEDEN VEYA BU
BELGEDE YER ALAN HERHANGİ BİR BİLGİDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU, sınırlama olmaksızın (i) BASF’ın münhasır ihmali nedeniyle meydana gelmesi kaydıyla
ölüm veya kişisel yaralanma, (ii) BASF´ın kasıtlı suiistimali, dolandırıcılık veya sahte beyanı veya (iii) geçerli yasalar uyarınca BASF’ın sorumluluğu hariç tutmasının veya reddetmesinin yasadışı olacağı tüm konular hariç olmak üzere
bununla ilişkili olan veya bundan kaynaklanan dolaysız, dolaylı, özel veya cezai hasarlardan ötürü herhangi bir sorumluluk dahil olmak üzere; AÇIKÇA HARİÇ BIRAKIR VE REDDEDER;
(b) Burada sağlanan herhangi bir bilgi, münhasıran BASF'nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve ne bu belgeye ne de burada verilen bilgilere, kendi denetim ve değerlendirmelerinizi yapmanız gerekebilecek
herhangi bir veya tüm yükümlülüklerinizi karşılamak için güvenilemez.
(c) BASF, geçerli yasalar gerektirmedikçe, bu belgeyi ve burada sağlanan herhangi bir bilgiyi herhangi bir yükümlülüğü reddeder ve otomatik olarak güncellemez ve
(d) Kullanıcı, kullanıcının bu belgenin en güncel sürümünü uygun şekilde BASF'den aldığını onaylamaktan sorumludur.
RegXcellence®, BASF'nin tescilli ticari markasıdır. © 2021 BASF Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.
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