Variationer i tabletproduktionen

Variationer i tabletproduktionen
Få kontrol over dine tabletudfordringer

Kursusfakta

Få grundigt kendskab til tekniske forhold og inspiration til problemløsning i
tabletfremstillingsprocesser. Du bliver guidet gennem tabletfremstillingers forskellige faser samt
årsager til variationer i tabletproduktioner.
Når du arbejder med formulering og/eller tabletproduktion, ved du, at der kan opstå
udfordringer med variationer, som du skal afdække. Det kan være variationer i råmaterialer og
udstyr, eller det kan være i forbindelse med planlagte ændringer, fx up-scaling, indkøring af
nye produkter, nyt apparatur, nye processer og nye råvarer.
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Kurset belyser disse problemstillinger og giver dig løsninger i relation til forskellige
kvalitetskrav. Vi gennemgår, hvordan du vurderer råvarer, så du bedre kan forebygge eller
finde egnede løsninger på problemer. Du præsenteres for forskellige typer af
produktionsproblemer, og du får inputs til løsninger gennem kendskab til bl.a. råvarer,
tekniske forhold og forskellige kvalitetskrav.

Kurset består af både teoretiske indlæg og cases, hvor du har mulighed for at diskutere
forskellige problemstillinger.
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Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

du kender til tekniske forhold og udfordringer i de
forskellige processer i tabletproduktion
du håndterer variationer i råvarer, processer og udstyr
du tilgår udfordringer i jeres tabletproduktionen med nye
ideer.

din medarbejder har viden om alle tabletproduktionens
faser fra råvarer til coatning
din medarbejder kan analysere og evaluere variationer i
råvarer, processer og udstyr
din medarbejder får faglig sparring på udfordringer i jeres
processer.

Kursusagenda
Kurset er et 3-dages kursus med overnatning.
1. dag kl. 09.30 – 21.00
Variationer
Råvarer
Granulering
Tørring
Blanding og kompaktering
2. dag kl. 09.00 – 21.00
Tablettering og problemer
Indkøb af stempler, design og vedligehold
3. dag kl. 09.00 – 16.00
Coatning og problemer
Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og cases i gruppearbejde

English abstract
Variations in tablet production
Do you observe variations in raw materials, processes and equipment? Is up-scaling a challenge?
This course will give you knowledge of technical issues and we will discuss ideas and solutions of typical problems in tablet
production area. The course is aimed for you, working with formulation and/or production of tablets.
The course language is Danish.
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