Fremstilling af steril batch, Steril 2

Fremstilling af steril batch, Steril 2
Til den erfarne operatør

Kursusfakta

Du bestemmer over dine data

FORMAT
10 dage

Du lærer at fremstille sterile lægemidler efter GMP-forskrifter, at udføre miljømonitorering
samt at identificere og løse procesproblemer.

PRIS I ÅR
Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger
Du kan selvstændigt fremstille en steril batch efter GMP-forskrifter. Du har finpudset din
1.280 kr. ekskl. moms
om dig til forskellige formål, herunder:
sterile arbejdsteknik og adfærd. Med baggrund i viden om planlægning af miljømonitorering
kan du foretage miljøkontrol efter udleverede forskrifter. Du kan bidrage til
procesoptimering og medvirke til at identificere og løse problemer.

Funktionelle, Statistiske, Marketing
Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at
tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte checkboksene ud for formålet,
Har du spørgsmål til kurset?
og derefter trykke på 'Gem indstillinger'.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille Kontakt
ikon nederst i venstre
Kursuskoordinator
hjørne Hillerød
af hjemmesiden. Hillerød

Tilmeldingsdatoer
Hillerød
19. sep.

30. sep.

20. feb.

2022

3. mar.

2023

23. okt.

3. nov.

Elizabeth Ruelykke
+45 48 20 62 64

2023

Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt omerk@pharmakon.dk
vores indsamling og
behandling af personoplysninger ved at trykke på linket.

Om cookies

Målgruppe
Vis detaljer

Faglærte eller ufaglærte som arbejder med sterilproduktion. Kurset egner sig også til
dig, som gerne vil arbejde med sterilproduktion. Vi anbefaler, at du tager kurset
Fremstilling af sterile lægemidler, før du tager dette kursus.

Prisen er 128 kr. ekskl. moms pr. AFVIS
dag, hvis
du er i AMU-målgruppen (deltagere med
ALLE
ACCEPTER ALLE
en erhvervsuddannelse eller mindre). Hvis du har en videregående uddannelse er
prisen 1280 kr. ekskl. moms pr. dag. Et kursus af fem dages varighed koster dermed
4790 kr. ekskl. moms.

Dit udbytteNødvendige

Funktionelle

Du kommer mere i dybden med krav og adfærd ved
sterilproduktion
Du får feedback på din arbejdsteknik i LAF-bænk
Du bliver klædt på til at bidrage til procesoptimering og
forbedringer

Pharmakon a/s

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

DinStatistiske
virksomhedsMarketing
udbytte
Din erfarne medarbejder bliver endnu skarpere til
sterilproduktion.
Din medarbejder får mundtlig feedback på sin sterile
arbejdsteknik.
Din medarbejder kan deltage i kvalitetsforbedring
og
powered by:
optimering i produktionen. Cookie Information

+45 48 20 60 00

info@pharmakon.dk

