Sotax CE 7smart
Dissolution Tester,

σύμφωνα με το πρότυπο USP 4
To καινοτόμο dissolution tester
με την μέθοδο "flow through"

Καινοτομία στο χώρο των οργάνων μελέτης
φαρμάκων ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
Η μέθοδος USP 4 βασίστηκε στα Dissolution Tester που πρώτη κατασκεύασε η
Sotax εr που αντί για ανάδευση έχει κυψελίδες συνεχούς ροής.
Το CE 7smart αποτελεί το πιο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα
διαλυτοποίησης δισκίων με χρήση της τεχνολογίας "flow through " (USP
apparatus 4) επιτυγχάνοντας ιδανικές συνθήκες διάλυσης σε κάθε μορφή
σκευασμάτων όπως χάπια, υπόθετα, soft gelatins, macromolecules, granules,
δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης αλλά και σε εμφυτεύματα και stents. Με το
CE 7smart υπάρχει η δυνατότητα για τεστ διαλυτοποίησης σε ανοικτό ή
κλειστό κύκλωμα ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Η συσκευή για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και πλήθος εφαρμογών,
περιλαμβάνει 6 διαφορετικές κυψελίδες, με σκοπό να παρέχει την δυνατότητα
μελέτης κάθε δείγματος.
Με καινοτόμο σχεδιασμό, το CE 7smart acc to USP 4, επιλύει προβλήματα
όπως:
Mέθοδοι που απαιτούν μεγάλο όγκο μέσου (dissolution media), ιδανικό για
δοσοληπτικές μεθόδους χαμηλής δόσης και δυσδιάλυτες ουσίες.

Ανοικτά και Κλειστά
κυκλώματα
Close & Open Loop
Αναλόγως την μελέτη τουσκευάσματος που χρησιμοποιούμε το CE
7smart μας δίνει την δυνατότητα να
επιλέξουμε ανάμεσα στην χρήση
ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.
Ανοικτό κύκλωμα (Open Loop
System)
Το ανοικτό κύκλωμα είναι ιδανικό
όταν:
έχουμε ουσίες χαμηλής διαλυτότητας
ή δόσης, απαιτούνται εύκολες αλλαγές
pH, ειδικά για IVIVC μελέτες όπου
απαιτούνται πολλαπλές αλλαγές στο
pH ή όταν χρειαζόμαστε αυτόματες
αλλαγές του μέσου.

Mέθοδοι που απαιτούν μικρό όγκο μέσου (dissolution media).
Περιορισμός των παραγόντων του μηχανήματος που ενδέχεται να
επηρεάσουν το αποτέλεσμα.
Ειδικές κυψελίδες για "δύσκολες" δοσολητπικές μεθόδους.
Αυτόματες αλλαγές του pH μπορούν εύκολα να επιτευχθούν για μελέτες
IVIVC και σε κάθε κυψελίδα ανεξάρτητα.
Λύνει πολλά προβλήματα της διαλυτοποίησης κατά USP 2 όπως άνωση,
καταβύθιση, κολλώδη προϊόντα, και σφάλματα δειγματοληψίας.
Επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει κάθε φυσική μεταβολή στο δοσοληπτικό
μέσο κατά την διαλυτοποίηση του.
Η ροή μπορεί να αλλάξει με ευκολία ανά flow cell και να επιτρέψει
"επιταχυνόμενες" δοκιμασίες, με καλύτερη ταύτιση των in vivo / in vitro
αποτελεσμάτων ειδικά για λόγους R&D.

Κλειστό κύκλωμα (Closed loop
System)
Η χρήση ενός κλειστού κυκλώματος,
μας εξυπηρετεί όταν:
χρειαζόμαστε ορισμένου όγκου διαλύτη ή όταν η ποσότητα της ουσίας προς
ανίχνευση είναι πολύ χαμηλή. Επιπλέ-

Sotax CE 7smart Dissolution Tester
• Στα νέα φάρμακα χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για τις API, (Active
Products Ingredients), για την μέτρηση της φαινόμενης διάλυσης (E.P.2.9.43).

ον, η κλειστή μέθοδος μας βοηθά κατά
την διαλυτοποίηση ειδικών δοσοληπτικών μέσων όπως σκόνες, pellets,
soft gelatins κ.τ.λ.

Download the USP 4
presentation
from SOTAX

Συμμόρφωση με την USP
σε κάθε όγκο.
Η μέθοδος USP 4 “flow through “ δεν
έχει ογκομετρικούς περιορισμούς όπως
το USP 1 & 2.
To USP 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την δοκιμασία δοσοληπτικών μεθόδων
σε ένα πολύ ευρύ φάσμα όγκου
≈15 ml ∞.
To CE 7smart είναι ιδανικό για χρήση
με δοσιοληπτικές μεθόδους που περιέχουν αδιάλυτες δραστικές ουσίες.
Χωρίς ογκομετρικούς περιορισμούς
το USP 4 επιτρέπει την διαλυτοποίηση
να γίνεται στις βέλτιστες συνθήκες
διάλυσης .

WinSotax

Κυψελίδες για κάθε εφαρμογή

Το όργανο συνοδεύεται από το λογισμικό WinSotax, που δίνει τον έλεγχο
στον χρήστη για την πλήρη παραμετροποίηση του οργάνου από τον υπολογιστή.
Προσφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα όπως το ποσοστό της διάλυσης,
ελέγχει εξωτερικές συνδεδεμένες συσκευές όπως τον συλλέκτη κλασμάτων,
ενώ παράλληλα είναι φιλικό προς τον
χρήστη.

Στο CE 7smart περιλαμβάνονται κυψελίδες για διαλυτοποίηση δισκίων (12
και 22.6 mm), σκονών (API’s) καθώς και
granulates, ειδική κυψελίδα για εμφυτεύματα, όπως επίσης για υπόθετα και
soft gelatins.
Το πεδίο εφαρμογών καλύπτει:
Δυσδιάλυτα δισκία
Ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία
(Modified Release (MR) Solid Dose
tablets)
Σκόνες (API’s) and Granules
Υπόθετα και μαλακές κάψουλες
Κρέμες και gels
Ενέσιμα εναιωρήματα και
microspheres
Εμφυτεύματα και stents
Ακόμα περιέχεται ειδική κυψελίδα για
την μέτρηση της θερμοκρασίας και την
βαθμονόμηση του οργάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, εφαρμογές
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

210 756 4772, 210 751 5008

sales@linklab.gr

