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AGS-OHSAS18001

GMP

ɺññ ȭĨôȹðýÿīȜðĭÿðĲññ ȵīÿóýðȪĜĀɓ
ðôññȌðıĀȅññăĨðÿýðĮȉññăȐóĬȑðôññȅȐýðȢīÿðĦññģĐðùĬċññĄðɒññɸĀȟǴðȢóðıĀññȅĠðĭĀññįɷðôññȌðɒññȅĨǹȑðýÿīǴðĭÿðňññɸīÿóýðȂĜĀññȫ
ðþññȅĤĬȑðþññȍôħȐðÿôěññȌðȢôññȺǴðÿĬññȪĜðňññɸīÿóýðȂññďȈĈðÿýðıÿóȡññĠðĮȍôĨĀññĄðıȢôññĄðĮññȈȅįɷðīðþññȫÿðĲññĤôďȉĨðȼþññİ
ðĲññȉďȈĈðɐôññįȝðıȢôññĄīÿóýðĝÿȥññɷðıôİðȂĜĀññȫðĊññĄĬȑðɐīþññȅĤīĀɰɺðĢññȅȈȍīðıôññİĀħȅģȏĬĨĬİðıÿôññćûȐó
ðĘȍȦȑóĀȉññĄóðīðȂññȅħİóðīðĬññĄðĘññȍðȢóðĲññććȜȑðıôññȍĬɺðīðɇññȅħĐðȩññȐóýðĮññȌðĦññįĨðɒññɸóðȢôññȅȐðĀññğȐôȅɷðȢīĀññĨó
ðĮññȈȅįɷðȂññȪĠȢôȌðĀññɷðĲññȈȉȄĨðĭÿóĬññħİðȂĜĀññȫðɒññɸóðĲññĤôĐðȂññĄôȅĄðþññȫôȌðĲññĨðĀññğȍýðıĬññĄðȢóðġĬññćûĨðɐýĬññɷ
ðɒññɸĀȟǴðôññȌðɇññɷôċĨðÿĬññȪĜðňññɸīÿóýðĮññȅĤīóðýóĬññĨðȂññďȈĈðɐīȥññɃóððȢīÿðȢôññȅȐðɐýÿīǴĀññɷðȂññįȝðÿýðȂññĜĀüðīðĮȍôĨĀññĄ
ȂññĄóðĭýĬññɷðĎññȍôȈĈðĀññğȍýðīðĲȉññȫóþįɷðīðĲññȪȍóÿǴðȂññďȈĈðɐǴðôññȌðĥôğññħİðīðĲññȐôįȝðıôİýÿóþȐôȉññĄó
(PVPɐīþñññȅĤīĀñɰɺðĢññññȅñȈȍīðıôİĀñññħȅģȏĬĨĬİðıÿôñññćûȐóðĭþñññȈȈĜþȅĤĬȑðȂĜĀññȫ ðɒññɸ óðĀññȯ ôüðġôññüðÿý
ðĢññüðȂññȅģȌôɄðĭȦññɸīðąóĬññȟðɒȉññȫóýðôññȌðǾĳĬññćûĨðɒññɸóðȂññĄóðĮññȐôȅĨÿīôȟðīðɐóĀññɸóðÿýðôññįȐǴðǾôɁȉññȪĨðī
ðĎññȍôȈĈðÿýðĭýĀȉññăĠðĢěññȫðĮññȌðȂññăȍȢðĊññȅûĨðôññȌðĢññĨôĜðıÿôĠȢôññĄðīðǼǴðĭȦññɸīðĮññȌðôññİðġĴññüðĀññɵĜóðÿýðɐþññȫ
ðɒññȅȈțħİðīðĲȉññȫóþįɷðīðĲññȪȍóÿǴðňññɸīÿóýðıôññİðĥĀññĜðīðġȣðčóĬññȐóðþññȅĤĬȑðąĀññɄðȀññăȞðɐóĬññȈďȌðňññɸīÿóý
ðȼôññȅĤóðĬȐôȐððıȢÿīôññȪĜðĚññññȅĨóĀñññĄðĲññññħȅȫīĀȉȏðȀñññăȞðčóĬññȐóðɒñññññȍȢÿðīðĞññññȐÿðĢñññȅȄɄðȢóðĎȍôñññññȈĈðĀñññññȍôĄ
ðġôññĄðÿýðɒññȅĨǹȑðýÿīǴðĭÿððňññɸīÿóýðȂĜĀññȫðÿýðġĬññćûĨðɒññɸóðk30ðþññȍĀĠðĲññȪȍôĨȢǴðþññȅĤĬȑðýÿóýðýĀññɷÿôĜððī
ðȥññȅȐðĀññĨĬȐĬĨðþññȅĤĬȑðĀññȲȐðȢóðþññȍýĀĠðĮññȯĀĐðÿóȢôññȌðĮññȌðK25 ġĬññćûĨðĭóĀññħİðĮññȌðÓÕÚÕðġôññĄðôññȑðīðȢôññȺǴðÓÕÚÓ
ðĭīĀññĠðīðɐôññĄôȈȫÿôĜðȩññȫĬĜðīðȨĴññȑðôññȌðɒññȅȈțħİðþȅññĄÿðňññɸôɀĜýĬȟðĮññȌðÓÕÚÖðġôññĄðÿýðȂĜĀññȫðɒññɸó
ðĭýôññĨðɐóĬññȈďȌðPVPƢðɒññɸóþȍǴðɐīþññȍīĬɺðġĬññćûĨðɐīþññȍīĬɺðıôññİþȍĀĠðĀɸôññĄðȂĜĀññȫðĮďññĄĬȑðīðɇññȅɁûȑ
ðǾĴññȍĀĜóðĢññȅȑóðīðþȅññĄóðĚññȅģȍĀĜôȉĨðĀññħȅģȏĬĜðġĬññćûĨðɒññɸýôȉȌðıôññİðĭþȈȈĜðĲññȐĬɀĐþȯðþññȅĤĬȑðĲññģĈó
ðÿýðīðȢôññȺǴðɐīþññȅĤīĀɰɺÔðġĴññüðīðıóÿýôññȏóðąĀññɄðĲññğȐÿðıôññİðȩññĜīÿðčóĬññȐóðL30Dƕƕ, LƑƐƐƕƕ)
ȂññɃĀĠðÿóĀññɄðȂĜĀññȫðǾĳĬññćûĨðþȄññĄ
ðīÿóýðĲññȐôįȝðıôİýÿóþȐôȉññĄóðôññȌðɇññɷôċĨðýĬññȟðǾĳĬññćûĨðĮññȓóÿóðôññȌðɒññȅĨôȑðýÿīǴðĭÿðňññɸīÿóýðȂĜĀññȫðĭȢīĀññĨó
ISOƙƐƐƑð ƒƐƐƘð ISO14001: 2004 ðĢĨôññȫ ð ðĲññģģħĤó ðɒññȅɷ ðıôİýÿóþȐôȉññĄó ðī ðī ðEPUSPBP)
ðȂññįȝðÿýðīðþññȫôȌðĲññĨðĲññģȟóýðĎññȍôȈĈðĮññȅģĜ ðȢôññȅȐðɒññȅĨǹȑðĮññȌðÿýôññɄððGMPīðOHSAS 18001: 2007
ðȂññĄóðĮȉññȫóýĀɷðıĀññȒĬĨðıôññİðĥôĠðȥññȅȐðĭýôññĨðɒññɸóðǾóÿýôññĈ

محصوالت تولیدی

RT.PVP K17
RT.PVP K25
RT.PVP K30
RT.PVP K90, RT.PVP K90 20% solution
RT.PVPI
RT.COAT L30D-55, RT.COAT L100-55
RT.FILM NOR, RT.FILM EZE
RT.SOKALIX
RT.2P

RT.SOKALIX

پلی وینیل پیرولیدون

مشخصات
•قابلیت انحالل در آب و بیشتر حاللهای قطبی
•بی اثر بودن از لحاظ فیزیولوژی و سازگاری زیستی
•عدم ایجاد حساسیت و احساس ناخوشایند نسبت به پوست
•توانایی تشکیل کمپلکس با مولکولهای دیگر
•توانایی تشکیل فیلم
•چسبندگی ذاتی

کاربردها
•پلی وینیل پیرولیدون به طور وسیع در فرمول شوینده ها(به مخصوص البسه رنگی و مشکی)
استفاده می شود .خواص منحصــــر بفردی که ایـــن افــــزودنی به محصــــوالت ش ــوین ــده البسه
میبخشد شامل موارد زیر می باشد:
1)1ممانعت از انتقال رنگ البسه هنگام شست و شو و محافظت از رنگ پارچه.
2)2خنثی کننده کلر موجود در آب شهر و کاهش اثر رنگبری کلر حین شست و شــو پارچه
با آب شهر.
3)3ممانعت از نشـــست مجــــدد چـــرک و آ لودگــــی روی پارچـه حیــن شـســت و شـو و بهبود
درخشندگی البسه.
•در ســـــایر محصـــــوالت نظیـــر قرصهای ماشین ظرفشویی به عنوان بایندر و در امولسیونها و
سوسپانسیونها به عنوان پایدارکننده و بهبود دهنده حاللیت مواد استفاده میشود.

نام شیمیایی
USP name: Povidone
CAS No. : 9003-39-8

ساختار شیمیایی
همو پلیمر وینیل پیرولیدون

فرمول مولکولی
[C6H9NO] n

جرم مولکولی
4٠/٠٠٠ -8٠/٠٠٠

ساختار مولکولی
CH

2

H
C
N

n

O

RT.2P

 -2پیرولیدون

مشخصات
•مایع شفاف و بی رنگ تا زرد کمرنگ ،امتزاج پذیر با آب و بسیاری از حاللهای آلی

کاربردها
•ماده شیمیایی اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی نظیر متیل پیرولیدون پیراستام،
دوگزاپرام و اتوسوکسیمید
•کمک حالل در جوهرهای چاپ دیجیتال پایه آب
•پالستیسایزر برای رزین های اکریلیک
•کمک حالل برای داروهایی با حاللیت کم بویژه داروهای تزریقی دامی نظیر  trimethoprimو
oxytetracycline

نام شیمیایی
BP name: Pyrrolidone
CAS No. : 618-45-5
فرمول مولکولی
C4H7NO
جرم مولکولی
85/11 g/mol
ساختار مولکولی

O

N
H

RT.PVPI

پوویدون -آیداین

نام شیمیایی

مشخصات
•پودر قهوه ای مایل به قرمز با بوی کم
•قابلیت انحالل در آب و اتانول
•تاثیرگذار در کشتن ویروس ،باکتری و قار چ ،بدون تحریک

USP name: Povidone Iodine
CAS No. : 25655-41-8

ساختار شیمیایی

کاربردها

کمپلکس پلی وینیل پیرولیدون و ید

•ماده اولیه تولید محلولهای ضدعفونی کننده پایه ید
•به عنوان ماده گندزدا در برابر طیف وسیعی از بیماری های ناشی از میکروارگانیسم ها
•مورد استفاده برای ضد عفونی کردن پوست و وسایل تزریق و جراحی
•مورد استفاده برای درمان عفونت های واژینال ،پوست و مو
•بسیار تاثیرگذار در غیر فعال سازی ویروس های آنفوالنزای انسانی و مرغی
•به عنوان گندزدا در صنایع مواد غذایی ،آبزی پروری و دامپزشکی برای کنترل باکتریهای
بیماریــزا و کاهــش نفوذشــان بــه تخــم هــای ماهــی ،پیشگیـــــری از بیمــاری هــای حیوانــات و
درمــان آنهــا

فرمول مولکولی
[C6H9NO] n.xl

ساختار مولکولی
3

O

m

N

N

CH

CH
CH2

n

H

O

O

N
CH

2

CH

2

CH

RT.PVP-K17

پلی وینیل پیرولیدونK17-

مشخصات
•پودر سفید رنگ مایل به زرد کمرنگ
•قابلیت انحالل در آب و بیشتر حاللهای قطبی
•بی اثر بودن از لحاظ فیزیولوژی و سازگاری زیستی
•توانایی تشکیل فیلم و کمپلکس با مولکولهای دیگر

کاربردها
عمــده مصــرف ایــن محصــول در صنایــع دارویــی و اســتفاده بعنــوان کمــک حــال بــرای داروهــای
بــا حاللیــت کــم و داروهــای تزریقــی مــی باشــد .همچنیــن در برخــی مــوارد بمنظــور عــدم تشــکیل
کریســتال در شــربتها و داروهــای مایــع و پایدارکننــده آنزیمهــا و داروهــای حســاس گرمایــی نیــز کاربــرد
دارد.

نام شیمیایی
USP name: Povidone
CAS No. : 9003-39-8

ساختار شیمیایی
هوموپلیمر وینیل پیرولیدون

فرمول مولکولی
[C6H9NO] n

جرم مولکولی
7/٠٠٠ -12/٠٠٠

ساختار مولکولی
CH

2

H
C
N

n

O

RT.PVP-K25

پلی وینیل پیرولیدونK25-

مشخصات
•پودر سفید رنگ مایل به زرد کمرنگ
•قابلیت انحالل در آب و بیشتر حالل های قطبی
•بی اثر بودن از لحاظ فیزیولوژی و سازگاری زیستی
•توانایی تشکیل کمپلکس با مولکول های دیگر
•توانایی تشکیل فیلم
•چسبندگی ذاتی

کاربردها
عمــده مصــرف ایــن محصــول در صنایــع دارویــی بــه عنــوان باینــدر قــرص و گرانــول هــا ،عامــل ضــد
تــه نشــینی و تشــکیل کریســتال در شــربت هــا ،تشــکیل فیلــم محافــظ بــرای ترکیبــات موثــره غذایــی
و برخی از روکش ها و  ...می باشد.

نام شیمیایی
USP name: Povidone
CAS No. : 9003-39-8

ساختار شیمیایی
هوموپلیمر وینیل پیرولیدون

فرمول مولکولی
[C6H9NO] n

جرم مولکولی
28/٠٠٠ -34/٠٠٠

ساختار مولکولی
CH

2

H
C
N

n

O

)RT.PVP-K90 (Powder, Solution

پلی وینیل پیرولیدونK90-

مشخصات
•پودر سفید رنگ و محلول %20آبی
•قابلیت انحالل در آب و بیشتر حاللهای قطبی
•بی اثر بودن از لحاظ فیزیولوژی و سازگاری زیستی
•عدم ایجاد حساسیت و احساس ناخوشایند نسبت به پوست
•توانایی تشکیل کمپلکس با مولکولهای دیگر
•توانایی تشکیل فیلم
•چسبندگی ذاتی
•غلظت دهندگی ویژه
•عدم حساسیت ویسکوزیته محلولهای  PVPبه  PHدر محدوده وسیع

کاربردها
عمــده مصــرف ایــن محصـــول در صنایــع آرایشــی و بهداشــتی بعنــوان افزایــش دهنــده چســبندگی
تثبیــت کننــده حالــت مــو و فیلــم ســاز در ژل مــو و برخــی کرمهــا و لوســیونها اســتفاده مــی شــود.
همچنیــن اســتفاده در رنــگ مــو ســبب افزایــش مانــدگاری رنــگ و بهبــود پراکندگــی رنگدانــه هــا
میشــود.
در صنایــع رنــگ و رزیــن بــه عنــوان امولســیفایر رنگهــای پایــه آب و در صنعــت چســب بــه عنــوان
چســب بــا پایــه آب و دوســتدار محیــط زیســت مطــر ح اســت.
در صنایــع دارویــــی نیز به عنــــوان باینــدر قرص ها و گرانولها مصرف می شود.

نام شیمیایی
USP name: Povidone
CAS No. : 9003-39-8

ساختار شیمیایی
هوموپلیمر وینیل پیرولیدون

فرمول مولکولی
[C6H9NO] n

جرم مولکولی
1/٠٠٠/٠٠٠ -1/5٠٠/٠٠٠

ساختار مولکولی
CH

2

H
C
N

n

O

RT.PVP-K30

پلی وینیل پیرولیدونK30-

مشخصات
•پودر سفیدرنگ مایل به زرد کمرنگ
•قابلیت انحالل در آب و بیشتر حاللهای قطبی
•بی اثر بودن از لحاظ فیزیولوژی و سازگاری زیستی
•عدم ایجاد حساسیت و احساس ناخوشایند نسبت به پوست
•توانایی تشکیل کمپلکس با مولکولهای دیگر
•توانایی تشکیل فیلم
•چسبندگی ذاتی

نام شیمیایی
USP name: Povidone
CAS No. : 9003-39-8
ساختار شیمیایی
هوموپلیمر وینیل پیرولیدون
فرمول مولکولی
[C6H9NO] n

کاربردها
در صنایـع دارویـی بـه عنـوان باینـدر قرصهـا و گرانولهـا ،کمـک حلال بـرای داروهـای باحاللیـت کـم
و داروهـای تزریقـی ،عامـل ضـد تهنشـینی و ضـد تشـکیل کریسـتال در شـربتها و داروهـای مایـع،
پایدارکننـده آنزیمهـا و داروهـای حسـاس گرمایی ،تشـکیل دهنده فیلم محافظ بـرای ترکیبات موثره
غذایـی و برخـی از روکشـهای قـرص و ...اسـتفاده مـی شـود .علاوه بـر این بـه عنوان مـاده اولیه تولید
یشـود.
کمپلکس های ضدعفونی کننده نظیر بتادین و پروکسـیدون ) (PVP-H2O2نیز اسـتفاده م 
در صنایـع آرایشـی و بهداشـتی بعنـوان باینـدر اسـپری هـای مـو ،پایدارکننـده امولسـیونها ،معلـق سـاز
سوسپانسـیونها ،تثبیـت کننـده حالـت مـو و فیلـم سـاز اسـتفاده مـی شـود .در صنایـع رنـگ و رزیـن
بعنـوان بهبـود دهنـده قـدرت رنـگ دهـی محصـول ،پایدارسـازی و حفـظ ترکیـب درصـد پیگمنتهـا در
محصـول و بهبـود رنـگ دهـی یکنواخـت اسـتفاده مـی شـود .همچنیـن کاربردهـای مختلفـی از ایـن
محصـول در صنایـع چسـب و جوهـر ،پتروشـیمی ،سـرامیک و  ...گـزارش شـده اسـت.

جرم مولکولی
4٠/٠٠٠ - 8٠/٠٠٠
ساختار مولکولی
CH

2

H
C
N

n

O

RT.COAT L30 D-55, L100-55

پلی (متاکریلیک اسید-کو-اتیل ا کریالت) 1:1

مشخصات
•گرید  L30D-55دیسپرشن  %30کوپلیمر متاکریلیک و اتیل اکریالت نوع  Cدر آب میباشد
•گرید  L100-55پودر خشک کوپلیمر متاکریلیک و اتیل اکریالت نوع  Cمیباشد
•براساس مقدار ماده خشک حاوی 46/0- 50/6واحد مونومری متاکریلیک اسید
•شامل مواد فعال سطحی
•قابلیت رهایش دارو در PHباالی 5/5

نام شیمیایی
USP name: RT. Coat (Methacrylic
Acid & Ethylacrylate Copolymer
CAS No. : 25212-88-8

ساختار شیمیایی
کوپلیمرمتاکریلیکاسید
اتیل اکریالت

کاربردها
•استفاده در روکشهای رودهای قرص ها ،پلت ها و گرانول ها
•مورد استفاده در کنار سایر ترکیبات موثره برای تولید روکشهای آهسته رهش قرص

فرمول مولکولی
[C4H6O2] n[C5H8O2] m

ساختار مولکولی
CH

3

y
O

n

O

x
O

C2H5

HO

)RT.FILM (NOR, EZE

روکش های رنگی قرص

مشخصات
•پودر رنگی مطابق درخواست مشتری

معرفی
روکشــهای رنگــی قــرص ( )RT.FILMآمیزههــای پــودری از پلیمرهــا،
پالستیســایزر ،رنگدانــه هــا ،ضدکــف ،ســورفکتانتها ،مــواد anti-
 tackingو پرکننــده هــا هســتند .بــه منظــور روکــش کــردن قــرص هــا،
 RT.FILMبــا غلظــت مشــخص در آب یــا الــکل حــل شــده و ســپس
روی قرصهــا اســپری میشــود تــا فیلمــی یکنواخــت بــا ضخامــت مــورد
نظــر روی هســته قــرص شــکل بگیــرد.
پایــه پلیمــری  RT.FILMهیدروکســی پروپیــل متیــل ســلولز )(HPMC
یــا کوپلیمــر متاکریلیــک اســید اســت .ایــن پوشــش هــا براســاس نــوع
عملکــرد بــه  3گــروه پوشــش هــای فــوری)،(Immediate Release
پوشــش هــای پیوســته رهــش) (Sustained Releaseو پوشــش هــای
روده ای) (Enteric Releaseتقســیم مــی شــوند کــه بــه طور اختصاصی
بــرای نیــاز مشــتری فرمولــه میگــردد.

مزایای روکش های قرص
•محافظت از هستـ ــه قرص در برابـ ــر فـاکتــورهای محیطی مثل نور
خورشید ،تغییرات دما ،رطوبت ،گازهای محیطی و غیره
•تسهیل بلعیدن قرص
•پوشش مزه و بو نامطلوب قرصها
•افزایش طول عمر (انقضا محصول) قرصها
•افزایش جاذبه زیبایی محصول و تصویر برند
•آسان شدن شناسایی محصول در حین ساخت
•امکان آزادسازی سریع و یا کنترل شده دارو
•امکان آزادسازی در محیط بازی (رودهای)
•یکی از اهداف این شرکت طراحـی و پشتیبــانی فنــی سیستـ ـمهای
پوششــی بــرای اشــکال جامــد دارویــی اســت .مشــتریان بــا اســتفاده
از سیســتم هــای پوششــی مــی تواننــد محصــوالت بــا کیفیــت و بــا
مناســب تریــن هزینــه و کارایــی و ظاهــر ممتــاز را تولیــد کننــد.
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