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A Gerresheimer investe em uma nova fábrica
de sistemas médicos de plástico e seringas
em Skopje (Macedônia do Norte)
A Gerresheimer AG irá construir uma nova
fábrica em Skopje, na República da Macedônia do Norte. "No âmbito de nossa estratégia
de crescimento, precisamos de mais capacidade e estamos expandindo nossa rede de
produção européia. Para a produção de sistemas de plástico para a indústria farmacêutica e tecnologia médica, assim como seringas
pré-carregáveis, iremos construir uma nova
fábrica em Skopje. A Macedônia do Norte é
uma localização ideal para expandir nossa
produção. Há uma boa infra-estrutura e estrutura de custos, técnicos especializados
treinados, assim como um excelente suporte
das autoridades", explica Dietmar Siemssen,
Presidente da Direção da Gerresheimer AG.

A Gerresheimer está investindo um valor médio de dois dígitos em milhões de euros na
nova fábrica na capital da Macedônia do
Norte, Skopje, que é já parte integrante do
planejamento de investimentos a médio prazo. Os trabalhos de terraplenagem já começaram, a conclusão do edifício e início da
construção interior deve ocorrer ainda em
2019. A conclusão da construção está prevista para o primeiro semestre de 2020. O
início da produção dos primeiros produtos
está previsto para o segundo semestre de
2020. Na fábrica deverão ser produzidos sistemas médicos de plástico, bem como seringas de vidro pré-carregáveis em uma fase de
expansão adicional.

Skopje

Estão planejados 12.500 m2 de área utilizável
e de produção, incluindo capacidades de salas limpas. Na primeira fase de expansão, a
produção chegará a cerca de 7.500 m². No
entanto, graças a um design modular, a superfície pode mais tarde ser facilmente alargada. Na nova fábrica deverão ser produzidos
sistemas médicos de plástico, bem como
seringas de vidro pré-carregáveis em uma fase
de expansão adicional. A médio prazo, podem
ser criados até 400 postos de trabalho na
fábrica.
A fábrica faz parte da área de negócios Plastics & Devices, na unidade de negócios Medical Systems. A construção da fábrica, o
treinamento de técnicos especializados e a
organização da produção são seguidos de
perto e apoiados pelo Centro de Competência
Técnica (CCT) da Gerresheimer em Wackersdorf (Alemanha) e as fábricas irmãs européias
em Pfreimd (Alemanha), Bünde (Alemanha)
e Horšovský Týn (República Checa). A Gerres
heimer produz em fábricas na América do
Norte e do Sul, na Europa e na Ásia. A fábrica em Skopje será, para a Gerresheimer, a
primeira fábrica no sudeste da Europa.
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Água ultrapura para a produção de vidro
Sistema WFI (Water for Injection) para Small Batch Production concluído
ocorre em três etapas. Em uma primeira etapa,
os íons de endurecimento por dureza, como
cálcio e magnésio, são ligados por estabilização da dureza. Em uma segunda etapa, íons
de sódio e outras impurezas são filtrados por
osmose reversa. O resultado é já Purified Water (PW) muito pura. Em uma terceira etapa,
a Water for Injection (WFI) estéril, de elevada
pureza é produzida a partir da PW através de
destilação.

A nova estação de tratamento de água abastece a Small Batch Production Glass com a água ultrapura
necessária para o processo RTF.

Um ano após o lançamento da primeira
pedra do edifício de extensão do CCT, a
otimização de ferramentas e o treinamento já foram transferidos para o novo prédio.
Também a criação de uma Small Batch Production (SBP) (produção de pequenos lotes)
para produtos de vidro está progredindo
rapidamente.
Na SBP, todos os processos de produção de
seringas, desde a formação de vidro até a
colagem de agulhas e a siliconização a quente até ao processo Ready-To-Fill (RTF), serão
implementados em uma escala de pequena
série no futuro. A produção ocorre na sala
limpa qualificada, de acordo com a GMP, Grau
C e D. Isto significa que o nosso próprio desenvolvimento e os nossos clientes de vidro
têm acesso a uma instalação especial para
ensaios, amostragem, ensaios clínicos e
pequenas séries. Um foco particular
reside em trazer produtos recém-desenvolvidos para a maturidade de
produção, para, em seguida, os armazenar em uma fábrica de produção. A SBP trabalha ao nível da qualidade de uma produção em massa, mas
é concebida para produtos de rápida mudança e, portanto, aplicável de maneira particularmente oportuna e flexível. Com a criação de um sistema de água ultrapura, foi
agora aprovado um importante componente
da Small Batch Production no ensaio.

Água que cumpre
os requisitos mais rigorosos
As seringas RTF são lavadas por nós, siliconizadas, se necessário, embaladas em ninhos
e esterilizadas, para que possam ser alimentadas pelo cliente farmacêutico sem outras
etapas de pré-tratamento em seus sistemas
de enchimento farmacêuticos. O processo
RTF requer grandes quantidades de água ultrapura, que deve cumprir os requisitos da
Water for Injection (WFI). Os requisitos de
pureza são, portanto, tão rígidos quanto na
produção de uma solução medicamentosa
que deve ser injetada nos pacientes. Os requisitos para a água ultrapura estão estabelecidos nas farmacopéias internacionais, no
nosso caso, na Farmacopéia Européia PhEur.
Lá, está estipulado que a água deve obedecer a vários critérios de qualidade em
um procedimento validado. Testamos
continuamente a condutividade eléctrica (CE) e o conteúdo total de carbono orgânico (TOC) por meio de um
controle durante o processo durante
a produção da WFI. Para testar o teor
de nitrato em nosso laboratório, coletamos
regularmente amostras, bem como para testes
microbiológicos em um laboratório externo.
A produção da WFI de acordo com a PhEur

O Site Acceptance Test (decurso SAT), que
requer que o sistema demonstre sua função
em conformidade com as especificações, foi
aprovado com sucesso na 5.ª semana de calendário. A partir de março, a Performance
Qualification (PQ) poderia ser iniciada. Nessa
verificação, que dura até ao 1.º trimestre de
2020, se garante que o sistema atende aos
critérios de qualidade exigidos, mesmo que
as qualidades da água de alimentação mudem,
assim como mudanças climáticas sazonais e
ambientes de produção. No final do ano, o
primeiro produto RTF na Small Batch Production Glass será fabricado usando a seringa de
segurança Gx InnoSafe®.

Medição Inline-TOC: Aqui é medido quanto
carbono orgânico ainda está presente na água.

Com essa parte do sistema, a água é levada para
o padrão WFI por destilação na última etapa do
tratamento.

Autores:
Christian Duschinger, Global Head of Quality Engineering, Equipe 2, Gerresheimer Regensburg GmbH, Wackersdorf
Holger Heining, Head of Small Batch ProductionGerresheimer Regensburg GmbH, Wackersdorf
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Bomba inovadora de microinfusão
desenvolvida pela subsidiária da
Gerresheimer Sensile Medical para a
EVER Pharma e lançada com sucesso
A bomba de micro-infusão portátil, que foi especialmente des-
envolvida pela Sensile Medical para a EVER Pharma com o nome
de marca bomba D-mine®, recebeu recentemente a aprovação
européia da CE e já foi lançada em vários países europeus. Essa
bomba de infusão fácil de usar e compacta é usadapara
administração subcutânea contínua de medicamentos na Terapia
de Parkinson. A primeira micro-bomba disponível no mercado da
subsidiária da Gerresheimer Sensile Medical permite aos pacientes
de Parkinson terem mais autonomia na vida cotidiana.

A bomba D-mine® é usada na terapia avançada de Parkinson com o medicamento apomorfina. Fácil manuseio, segurança e operação intuitiva foram os principais objetivos do
desenvolvimento. O design compacto foi alcançado usando a tecnologia de bombas de
micro-rotação proprietária da Sensile Medical
e é fácil de usar através de uma interface de
tela de menu intuitiva.

"Com o lançamento bem-sucedido no mercado da Ever Pharma, a Sensile conseguiu
implementar um projeto ambicioso com requisitos de usuário altamente inovadores. Os
pacientes de Parkinson têm agora uma solução inovadora à sua disposição. Nossa tecnologia integrada de bombas já se comprovou
também em outras áreas terapêuticas", explica Derek Brandt, CEO Sensile Medical AG.

"Com o desenvolvimento da bomba EVER
Pharma D-mine® para a terapia de Parkinson,
realizamos um projeto muito ambicioso com
elevados requisitos. Esse produto é um compromisso claro da EVER Pharma de se concentrar nas necessidades dos pacientes e de os
apoiar com soluções personalizadas e produtos medicinais inovadores", declarou Georges
Kahwati, General Manager da EVER Pharma
GmbH.

Os pacientes com Parkinson, que muitas vezes
são deficientes motores, valorizam o manuseio
simplificado, como por exemplo, o enchimento automático de medicamentos, a eliminação
de cálculos complexos de taxas de fluxo e a
navegação intuitiva no menu. A seleção integrada de idiomas e a exibição de texto

completo no visor colorido simplificam a familiarização. Tecnologias modernas, como
armazenamento de dados ou taxas basais
individualmente ajustáveis, dão suporte a um
melhor gerenciamento de terapia. A bomba
D-mine® possui uma estação de carregamento especialmente desenvolvida e não requer
quaisquer baterias convencionais.
A EVER Pharma oferece agora um pacote
completo de tratamento com o medicamento apomorfina para Parkinson e seu próprio
produto médico.
Pode encontrar mais informações em
www.d-minecare.com.

"Com o lançamento bem-sucedido
no mercado da Ever Pharma, a
Sensile conseguiu implementar um
projeto ambicioso com requisitos de
usuário altamente inovadores."
Derek Brandt
CEO Sensile Medical AG
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Good Design Award
para o design dos Drug Delivery
Devices da Sensile Medical

Linguagem de design Sensile Medical

Os Drug Delivery Devices com micro-bomba
da Sensile Medical, uma empresa do Grupo
Gerresheimer, têm um design inconfundível.
Foi desenvolvida pela agência Team Consulting, estabelecida em Inglaterra. Esta recebeu,
em 2018, o prestigiado Good Design Award
americano, na categoria "Medical 2018". Na
CPhI North America, em Chicago, de 30 de
abril a 2 de maio, a Sensile Medical apresentou suas soluções eletrônicas e digitais para
Drug Delivery Devices no estande da Gerresheimer.

É assim que o júri
do Good Design Award fundamenta sua decisão
A estrutura modular dos dispositivos
(Devices) reduz o desperdício.

A família de produtos Sensile atende a muitas das principais preocupações do usuário
e comerciais em torno dos dispositivos de
injeção portáteis: Simplicidade de operação,
conforto, discrição, redução de desperdícios,
flexibilidade e adaptabilidade.

"Trabalhamos continuamente
para melhorar a qualidade de vida
dos pacientesque dependem de
auxiliares de injeção",
… diz Sandra de Haan, CBO na Sensile Medical. Com a tecnologia de micro-bombas
SenseCore, a Sensile Medical permite uma
dosagem segura, fácil e precisa de medicamentos líquidos pelo próprio paciente: Em
casa e em viagem, mas sempre com absoluta
confiabilidade. Uma aplicação simples e discreta, em que o paciente não vê a agulha,
distingue este auxiliar de injeção e o qualifica
para uma ampla variedade de aplicações.
A fim de fornecer designs fáceis de usar a
esses requisitos e características de seus Drug
Delivery Devices, a Sensile Medical contratou,
em 2017, a agência britânica Team Consulting, especializada em Medical Devices. O
Good Design Award, do Museu Athenaeum
de Arquitetura e Design de Chicago é o prêmio de design mais prestigioso e mais antigo
do mundo, aberto a fabricantes, empresas e
empresas Start-up emergentes.
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O Sensile Medical Design Language fornece uma aparência consistente para uma
variedade de dispositivos de injeção. Diferentes variantes de produtos podem ser
claramente identificadas como uma família,
com os principais recursos da tecnologia
Sensile: a abordagem modular flexível e o
elemento descartável de baixo custo.

Criar uma família de produtos consistente
com uma linguagem de design coerente
fortaleceu significativamente a oferta da
Sensile. Os pacientes, em particular, confiam
nos dispositivos para fornecer uma experiência de usuário consistente, independentemente da embalagem primária dos medicamentos.
https://www.chi-athenaeum.org/
medical-2018/2018/12/18/sensilemedical-design-language-2017/

Sobre a Sensile Medical AG
A Sensile Medical AG é uma empresa de tecnologia médica suíça fundada em 2004 e é,
desde 2018, uma filial da Gerresheimer AG.
Em colaboração com empresas farmacêuticas,
está desenvolvendo dispositivos de dispensa
de medicamentos líquidos para uma terapia
ideal. O elemento principal forma a tecnolo-

gia SenseCore patenteada. A micro-bomba é
altamente precisa na dosagem. Os produtos
se distinguem pela sua modularidade e flexibilidade. A Sensile Medical emprega cerca de
120 colaboradores em sua sede em Olten, na
Suíça.
www.sensile-medical.com
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O Dr. Bernd Metzner (48)
é Presidente Financeiro
da Gerresheimer AG
desde 15 de maio de 2019.

Alterações na organização
de vendas da Primary Packaging Glass
Europe & MENA
A 15 de maio de 2019, reorganizamos nossa organização de
vendas da Primary Packaging Glass Pharma na região da
Europa e MENA (Oriente Médio / Norte da África) e dividimos
a equipe de vendas em dois novos segmentos:

O Dr. Bernd Metzner foi Presidente Financeiro
da Ströer SE & Co. KGaA, cotada no SDO
desde 2014.
"Fico feliz com o conhecimento financeiro
especializado e muitos anos de experiência
no ramo, que o Dr. Ing. Bernd Metzner traz
para a Direção. Junto com ele e o Dr. Lukas
Burkhardt, formamos uma forte equipe da
Direção, que impulsionará o crescimento sustentável da Gerresheimer", comenta Dietmar
Siemssen, Presidente da Direção da Gerres
heimer AG.
Depois de estudar Administração de Empresas
em Siegen, de se ter doutorado e iniciado sua
carreira em um gabinete de advogados, o Dr.
Metzner ocupou vários cargos de gerenciamento no setor financeiro do Grupo Bayer,
de 2002 a 2011. Deste modo, ele ficou responsável pela coordenação e introdução na
bolsa da Lanxess, CFO da Bayer de Itália e
diretor financeiro global da divisão financeira
da Bayer. Antes de ingressar na Ströer, ele foi
responsável, desde meados de 2011 até meados de 2014, pela empresa familiar Döhler
Group, como CFO.
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Primary Packaging Glass
Pharma Parenteral
Sales Europe & MENA:

Primary Packaging Glass
Pharma Oral / ENT / Dermal
Sales Europe & MENA:

Essa equipe vende todos os produtos
da Primary Packaging Glass para
aplicação parenteral, ou seja, medicamentos para injeção e infusão.

Essa equipe é responsável por todos
os produtos da Primary Packaging Glass,
projetados principalmente para a administração de medicamentos por via oral,
da garganta, nasal, auditiva e da derme.

Enquanto as embalagens de vidro para produtos parenterais é predominantemente feita de
Tubular Glass e Moulded Glass Tipo II e Tipo I, na gama Oral/ENT/Dermal Moulded Glass, é
predominante o Tipo III.
Nesta organização específica do segmento, usamos os Key Account Manager (KAM) para
grandes clientes selecionados com elevado potencial de receita e crescimento, assim como
Area Sales Manager (ASM), que cobrem os países da Europa e MENA, assim como as principais localizações de produção das Key Accounts em seu país.

A nova organização
é apoiada por uma nova
estrutura de liderança:

A Direção da
Gerresheimer AG
(desde 15 de maio de 2019):
Dietmar Siemssen
Presidente da Direção, entre outros,
responsável pelas áreas de negócios
Plastics & Devices e Advanced
Technologies
Dr. Bernd Metzner
Presidente Financeiro
Dr. Lukas Burkhardt
Executivo responsável pela área
de negócios Primary Packaging Glass
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Além das novas vendas,
configuramos a função de
gerenciamento de produtos
da Primary Packaging Glass
Pharma:

Hans-Ulrich Pieper

Lothar Haaf

assume a nova posição como
Senior Director Sales Pharma
Parenteral Solutions Europe &
MENA PPG.

assume a função de Director Product Manage
ment Vials & Ampoules Europe Tubular Glass.

Frank Egert

Silvio Carrico

é agora Vice President Sales
Pharma Oral/ENT/Dermal Solutions & Moulded Glass Food &
Beverage Solutions Europe &
MENA PPG.

é Senior Product Manager Moulded Glass
Pharma & Food and Beverage Europe. Silvio
Carrico veio da Aptar para a Gerresheimer em
novembro de 2018 e dispõe de muitos anos
de experiência em gerenciamento de produtos.
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Gary Waller é
Senior Vice President
Americas Primary Packing
Glass
Desde 8 de abril de 2019, Gary
Waller é Senior Vice President
Americas Primary Packaging
Glass e também Presidente da
Gerresheimer Glass Inc.
Gary Waller trabalhou para a Gerresheimer
Glass nos EUA de 1993 a 2005, onde foi, em
sua última função, Director of Sales Midwest,
West & Canadian. Mais recentemente, ele foi
President of Sales & Marketing Americas na
Nipro PharmaPackaging Americas. Antes
disso, trabalhou na Schott Pharmaceutical
Packaging - North America como Vice President of Sales & Marketing North & Central
America.

Andreas Fürer é
Plant Director &
Managing Director Wertheim
Tubular Glass
Andreas Fürer é Plant Director
& Managing Director Wertheim
Tubular Glass desde 1 de abril
de 2019. Andreas Fürer trabalhou mais recentemente como
Head of Operations na Heraeus
Sensor Technology. Antes disso, ele foi Chefe
do fabrico de células na Schott Solar e Diretor
de Projetos na Schott AG.

WEB & EVENT
Remigiusz Podcaba
é Senior Plant Director
Boleslawiec Tubular Glass e
Chairman of the Management Board da Gerresheimer
Boleslawiec S.A.
Remigiusz Podcaba é Senior
Plant Director da Boleslawiec
Tubular Glass e Chairman of the
Management Board der Gerres
heimer de Boleslawiec S.A.
desde 1 de março de 2019.
Remigiusz Podcaba trabalhou mais recentemente como Plant Manager na LM Wind
Power Blades. Antes disso, ele foi Plant Manager na IQ Metal, assim como na Augusta
Westland PZL Swidnik.

Hong Cui é
Director Operations
China Tubular Glass
Hong Cui é Director Operations
da China Tubular Glass desde
15 de março de 2019.
Hong Cui trabalhou mais recentemente como Plant Manager
na Kunshan Veritas Automotive Systems.
Antes disso, ele era Production Manager na
Contitech China Rubber & Plastic Technology.

VALE A PENA LER
www.ondrugdelivery.com

www.worldpharmaceuticals.net
Connected devices for daily use
World Pharmaceutical Frontiers,
Março de 2019, pág. 34
A contribuição descreve o programa de micro-bombas da Sensile Medical e examina
sua adequação e possibilidades de aplicação
no dia a dia.
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Microlitre dosing with prefillable
syringes – when does a device make
sense?
On Drug Delivery n.º 97, maio de 2019,
pág. 29–31.
Bernd Zeiss, Head of Global Technical Support, Gx® Solutions & Syringe Systems na
Gerresheimer de Bünde, e Gautam Shetty,
PhD, CEO of Congruence Medical Solutions,
destacam os fatores relevantes nesta contribuição, devem ser considerados em uma
abordagem baseada em dispositivos para
injeções de microlitros.

A Assembleia Geral
da Gerresheimer AG
decide o aumento
dos dividendos para
1,15 euros por ação
Na Assembleia Geral da Gerresheimer AG,
que teve lugar em Düsseldorf a 06/06/2019,
ficou decidida a distribuição de dividendos
no montante de 1,15 EUR por ação.
"Temos uma base sólida na Gerresheimer.
Tivemos um bom começo em 2019 e agora precisamos continuar acelerando nos
próximos trimestres para atingir nossas
metas de 2019. Estamos implementando
consistentemente nossos projetos planejados, estabelecendo, deste modo, as
bases para o crescimento futuro e aumentos de produtividade. Nós, enquanto nova
Direção, nos unimos à Gerresheimer para
colocar a empresa em uma rota de crescimento sustentável e rentável", resumiu
Dietmar Siemssen, Presidente da Direção
da Gerresheimer AG, na Assembleia Geral.
Os dividendos foram aumentados em
4,5% para 1,15 euros por ação unitária
com direito a dividendos. No ano anterior,
foram distribuídos dividendos de 1,10
euros por ação. Os dividendos foram
devidos a 12 de junho de 2019.
Os resultados detalhados da votação para
todos os itens da agenda da Assembleia
Geral e o discurso do Presidente da Direção para a Assembleia Geral podem ser
encontrados em:
www.gerresheimer.com/en/investorrelations/annual-general-meeting
Pode encontrar o Relatório Comercial em:
www.gerresheimer.com/en/investorrelations/reports
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Novo panfleto:
Sistema de frascos conta-gotas E
A Food and Drug Administration (FDA) dos
EUA formulou novos requisitos para os frascos
conta-gotas oftálmicos, que exigem que o
anel inviolável esteja firmemente preso ao
frasco para a proteção da autenticidade. Por
conseguinte, a Gerresheimer Boleslawiec desenvolveu um novo sistema de frascos contagotas E com dois designs diferentes de
tampas. Para além da tampa de fecho já
introduzida, existe agora uma outra com um
anel fixo de autenticidade que cumpre com
os novos requisitos e que recebeu agora a
aprovação da FDA. O anel de autenticidade
possui, assim, partes flexíveis que se compor-

tam como tampas de válvula, criando um mecanismo de retenção positivo no gargalo do
frasco. Os frascos conta-gotas oftálmicos são
fornecidos nos tamanhos 5, 10, 15 e 30 ml.
O frasco e o conta-gotas são feitos de LDPE
(Low Density Polyethylene – Polietileno de
Baixa Densidade), a tampa é feita de HDPE
(High Density Polyethylene – Polietileno de
Baixa Densidade). A produção e embalagem
das tampas ocorrem na sala limpa da classe
ISO 7. Você pode baixar o novo panfleto aqui:
https://www.gerresheimer.com/en/products/
download/plastic-bottles-and-vials-downloads.html

PHARMAPACK 2019:

Conferência conjunta
Portal Instruments e Gerresheimer
Andrew Coats, Vice President of Engineering
na Portal Instruments (Cambridge, MA, EUA),
e o Dr. Wenzel Novak, Senior Global Director
Business Development na Gerresheimer em
Bünde, realizaram uma conferência em conjunto, na quarta-feira, 6 de fevereiro, na
Pharmapack, subordinada ao tema "New
Meets Old: Challenges and Solutions with
Developing a Customer Primary Container".
A palestra teve uma boa afluência, com mais
de 70 ouvintes. Nosso cliente, Portal Instruments, é um fabricante em dispositivos médicos eletromecânicos inovadores que desenvolveu um sistema de Drug Delivery em rede
e sem agulhas.
O inovador dispositivo de injeção da Portal Instruments consiste de um injetor de jato
de última geração reutilizável e um cartucho
pré-carregado de uso único feito de COP (Cyclo Olefin Polymer – Polímero Ciclina Olefin)
de plástico cristalino. O sistema de injeção
permite que os pacientes realizem uma automedicação descomplicada sem agulhas e
sigam automaticamente seu esquema de
injeções. Assim, a terapia de pacientes com
doenças crônicas é consideravelmente simplificada.
O cartucho de uso único em COP foi desenvolvido em conjunto pela Portal e pela
Gerresheimer Regensburg GmbH em Wackers
dorf. Devido à competência da Gerresheimer
Regensburg GmbH para o desenvolvimento

e produção de embalagens primárias em COP,
como, por exemplo, a seringa Gx RTF® ClearJect®, a Portal escolheu a Gerresheimer como
parceira. Uma vantagem do sistema Gx RTF®
é a sua compatibilidade retroativa com linhas
de enchimento farmacêuticas padrão.
No início da palestra, Andrew Coats apresentou o novo sistema e esclareceu por que
a Portal optou por um contêiner principal
personalizado de uso único que se encaixa
em um ninho padrão com bacia. Ele explicou
onde estavam os obstáculos específicos no
desenvolvimento e por que a Gerresheimer
de Regensburgo foi selecionada como parceira. Em seguida, o Dr. Novak apresentou a
oferta de nossas seringas de plástico e falou
sobre suas vantagens e desvantagens.

Gerresheimer Shuangfeng

Pharma Days
China
De 5 a 6 de maio de 2019, os Pharma Days,
organizados pela Gerresheimer Shuangfeng e pela Corning Shanghai tiveram
lugar em Hangzhou, na província de
Zhejiang (China). No centro deste evento
farmacêutico, que contou com a participação de cerca de 100 clientes, estavam
as embalagens para sistemas de injeção.
A Sr.ª Lihuilan, da Pharmaceutical Packaging & Excipients Association de Zhejiang,
apresentou o programa. O Sr. Yuhui,
Director of Pharmaceutical Packaging
Materials, do Institute of Food and Drug
Inspection de Zhejiang, informou sobre a
mais recente legislação sobre medicamentos e requisitos regulatórios relevantes. A
Sr.ª Zhang Fangfang, do Food & Drug
Packaging Materials Testing Institute de
Xangai, discursou sobre diretrizes técnicas
e apresentou um estudo de caso sobre a
compatibilidade dos sistemas de embalagem de injeção.

CALENDÁRIO DE EVENTOS
DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2019
Medi-Pharm Expo
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietname
DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2019
CPhI Middle East & Africa
ADNEC, Abu Dhabi, Emirados Árabes
Unidos

Dr. Wenzel Novak
Senior Global Director
Business Development na
Gerresheimer em Bünde

DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2019
Injectable Summit
(Hansen Wade Syringe Conference)
San Diego, Califórnia, EUA

Cartucho de plástico
cristalino COP

DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2019
Medtec China
Xanghai, China
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Save the date

Gerresheimer
Pharma Days 2019 USA
September 24 – 25, 2019
1ST DAY
Conference and Workshops | Philadelphia (PA)
Innovations
Solutions
Quality
2ND DAY
On-site Plant Tours | Vineland (NJ)
Elite Glass Vial Production /
Next Generation Technology & Quality Systems
Preview: Gx ® Glass Innovation & Technology Center
Invitation to follow
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Connected
platform device solutions
for daily home use
Sensile Medical – Connecting bridges from drugs to patients

www.sensile-medical.com
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