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Гнучкість, масштабованість та точність
на ринку пристроїв для інгаляцій. Технологія MG2
підкоряє групу компаній Aenova Group –
проєкт на заводі в Мюнстері (Münster)
На одному з важливих ринків у Європі, (Німеччина) MG2 завоювала довіру однієї
з найбільших європейських контрактних дослідно-виробничих компаній (CDMO),
виробничі майданчики якої роташовані в Німеччині, Ірландії, Італії, Румунії,
Щвейцарії та США.

A

enova Group розширює
свою міжнародну при
сутнсть, пропонуючи рішен
ня від одного постачальника відпо
відно до потреб клієнта. Завод
компанії в Мюнстері розширює
портфоліо своїх новітніх продуктів
за рахунок випуску сильнодіючих
препаратів, що містять активні
фармацевтичні інгредієнти (АФІ)
в низьких дозах, у формі поро-
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шку для інгаляцій, надаючи по
слуги від розробки продукта, ви
пуску партій для клінічних дослі
джень та комерційних партій про
дукції для кінцевих ринків.
Партнерство з цією важливою
компанією дало MG2 можливість
довести своє технологічне лідерство. Насправді MG2 надала клієн
ту машину для промислового на
повнення капсул, яка здатна ви
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робляти цей спеціальний лікар
ський засіб для інгаляцій без ком
пресії та пошкодження під дією
всмоктування вакуумом. Ключови
ми технологічними перевагами
стали наявність як модуля дозу
вання порошку, здатного дозувати
продукт порціями від 5 до 40 мг,
так і сучасної на 100% інтегрованої в процес системи MultiNETT
для контролю чистої маси кожної
наповненої капсули. Ця система,
запроваджена більш ніж 10 років
тому, забезпечила лідерство ком
панії MG2 на ринку завдяки ста
більності та точності дозування,
а також точності визначення маси.

На заводі компанії Aenova
Group в Мюнстері встановлено ма
шину для наповнення капсул моде
лі PLANETA 200, що має швидкість
наповнення 100 000 капсул
на 1 год з можливістю її подальшо
го збільшення до 200 000 капсул
на 1 год. Завдяки модульності на
повнювача капсул клієнт із часом
зможе інтегрувати додаткові дозу
вальні пристрої, що дозволить
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Про компанію MG2

комбінувати різні лікарські форми, наприклад, пелети і порошки,
таблетки і пелети та їхні різні поєд
нання.
Для німецької контрактної до
слідно-виробничої компанії роз
робка та запуск промислового ви
робництва фармацевтичного про
дукту для інгаляцій були важливим
клієнтським проєктом, і MG2 стала
надійним партнером у запуску про
дукту в промислове виробництво.
Це стало можливим з огляду на
досвід технічних співробітників у
фармацевтичній галузі, а також
завдяки Pharma Zone, флагману
робочої моделі MG2, яка інтегрує
технологічні можливості виробни
цтва в масштабах як лабораторних пробних, так і промислових
партій у приміщеннях, що відпові
дають стандартам фармацевтичного виробництва.
Pharma Zone дозволяє викону
вати пробне дозування ще на ета
пі ухвалення рішення, до купівлі
машини, а після придбання техно
логії – під час стадії монтажу об
ладнання, яка необхідна для запус
ку реального виробництва.
У конкретному випадку компа
нії Aenova Group в Мюнстері техніч
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ні спеціалісти MG2 в галузі фар
ми надали цінну підтримку на ета
пі монтажу і в процесі розробки
продукту шляхом проведення
тестів із порівнювальними поро
шками, що дозволило клієнту
зберегти багато часу.
Цей досвід дав можливіть за
мовнику провести важливе по
рівняння, а також продемонстру
вати різносторонність пропозиції
MG2 з підтримки клієнтів – почи
наючи з проєктування виробни
чої лінії до поставок унікальних
технологічних рішень та надання
послуг, які пропонує сервісний
департамент технічної підтримки
(Technical
Support
Service
Department).
Обидва партнери планують
продовжити успішне співробітни
цтво, завдяки чому буде можливо
поєднати знання, здобуті за раху
нок досвіду проєктування та від
повідності стандартам GMP, з ме
тою поліпшення здоров’я пацієн
тів у всьому світі. Наступним важ
ливим кроком стане установка
різнобічної та гнучкої машини
моделі FlexaLAB для наповнення
капсул для проведення науководослідних робіт (R&D).

Машини для наповнення
капсул та пакувальні технології
Заснована у 1966 р.
компанія MG2 наразі
є світовим лідером в галузі
проєктування та виробництва
пакувального і технологічного
обладнання для підприємств
фармацевтичної, косметичної
та харчової галузей промисловості. Компанія працює
на міжнародних ринках,
незмінно пропонуючи індивідуалізований підхід та рішення
з урахуванням конкретних
вимог інноваційних проєктів
клієнтів – як підприємств
«Великої Фарми», так і невеликих лабораторій.
Більш детальна інформація
представлена на сайті
www.mg2.it та на сторінках
MG2 в соціальних мережах
LinkedIn, Facebook
та YouTube.
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