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Sri Krishna Pharmaceuticals Limited, informalmente conhecida 
como Sri Krishna Pharma, é uma fabricante estabelecida de 
produtos farmacêuticos, como o acetaminofeno (paracetamol), 
o ácido fólico, a domperidona e a furosemida, fornecendo 
mais de 150 fármacos de nicho ao mercado farmacêutico 
asiático, bem como à Europa e aos EUA. 

Fundada em 1974, a Sri Krishna Pharma possui cinco fábricas 
GMP completamente equipadas na Índia, atendendo a várias 
certificações regulatórias, incluindo USFDA, EDQM, COFEPRIS, 
ANVISA, GHA, AIFA e ANSM. A organização também é a 
única empresa do mundo a ter uma fábrica certificada pelo 
USFDA para a fabricação de ácido fólico. Durante a expansão 
da produção de uma de suas plantas, a empresa buscou 
uma solução de peneiramento de alta qualidade. Tendo 
previamente fornecido equipamentos de peneiramento de 
alta performance à empresa, a Russell Finex foi procurada 
pela Sri Krishna Pharma para uma solução.

A produção na fábrica de Uppal estava sendo ampliada para 
incluir a fabricação de paracetamol. O paracetamol é uma 
medicação amplamente utilizada para tratar febres e dores 
moderadas. Durante sua fabricação, um produto homogêneo 
é obtido por meio da mistura de vários pós farmacêuticos 
para fornecer a mistura uniforme perfeita. O produto deve 
então ser peneirado antes de ser embalado, para garantir 
que qualquer contaminação ou partículas acima do tamanho 
especificado sejam removidas. 

O Sr. A Bhaskar Reddy, Gerente Geral Adjunto de Compras e 
Almoxarifados da Sri Krishna Pharma disse: “Somos muito 
conscienciosos quando se trata da qualidade do produto 
em todas as etapas de fabricação. Portanto, nós exigimos 
equipamento de peneiramento capaz de alcançar padrões de 
qualidade excepcionais, bem como altas taxas de produção. A 
Russell Finex foi muito eficaz em reconhecer nossos requisitos 
e identificar uma solução adequada.”

Com experiência de mais de 80 anos no fornecimento de 
soluções farmacêuticas para clientes globais, incluindo 
Pfizer, GSK, Wyeth e Sanofi-Aventis, a Russell Finex analisou 
os requisitos exclusivos da Sri Krishna Pharma e forneceu 
três Russell Compact Sieves de 900 mm de diâmetro com 
Vibrasonic® Deblinding Systems. A Russell Compact Sieve® é 
uma peneira vibratória de controle de alta capacidade, capaz 
de atingir maiores taxas de produção em comparação com 
equipamentos convencionais. 
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Peneiramento em sistema fechado elimina pós e 
vapores, salvaguardando operadores 

Fácil de desmontar e limpar entre lotes sem a necessi-
dade de quaisquer ferramentas 

Elimina as partículas acima do tamanho especificado e 
garante a higiene do produto 

As Russell Compact Sieves com Vibrasonic® Deblinding Systems permitem taxas de produção eleva-
das e qualidade superior na linha de produção de paracetamol 

Figura 1. A Russell Compact Sieve® para peneirar pós farmacêuticos na 
fábrica de Uppal da Sri Krishna Pharma 

A Sri Krishna Pharmaceuticals alcança produção 
de alta capacidade de APIs com soluções de 
peneiramento da Russell Finex 

http://www.russellfinex.com/br/
http://www.russellfinex.com/br/equipamento-de-separacao/peneiras-vibratorias/peneira-vibratoria/
http://www.russellfinex.com/br/


O Sr. Reddy comenta: “A instalação dos equipamentos Russell 
não só tornou fácil alcançar a sanitização total, mas também 
protege a saúde e a segurança de nossos operadores. Essas 
unidades provaram ser a solução ideal, ajudando-nos a 
atender à demanda de produção, ao mesmo tempo em que 
melhorávamos a higiene”. O Sr. Reddy continua: “Estamos 
na expectative de continuar com esse relacionamento à 
medida que desenvolvermos nosso negócio.”

Criada  em  1934,  a  Russell  Finex  possui  ampla  experiência  
em   fornecer   a   setores   de   engenharia   equipamentos   
customizados de peneiramento e filtragem. Sua longevidade 
e  reputação  a  tornam  uma  das  três  líderes  do  mercado  
global,  atendendo  diversos  setores,  incluindo  aplicações  
em produtos farmacêuticos, químicos, alimentos e bebidas, 
revestimento, pós metálicos e cerâmicas.
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O sistema fechado é ideal para a indústria farmacêutica, 
pois fornece contenção total, protegendo os operadores de 
quaisquer pós ou vapores nocivos. As partes que entram 
em contato com o produto são de aço inoxidável de alta 
qualidade, permitindo fácil limpeza, e a unidade pode ser 
facilmente desmontada e montada sem a necessidade de 
ferramentas.

Devido à natureza dos APIs, o bloqueio ou cegamento da 
malha pode ocorrer frequentemente ao peneirar estes 
pós farmacêuticos. Equipar a Russell Compact Sieve® 
com o Vibrasonic® Deblinding System assegura que 
esses pós possam ser peneirados em malhas mais finas 
sem comprometer as vazões. Este poderoso sistema de 
desobstrução de malha aplica uma frequência ultrassônica 
à tela, quebrando a tensão superficial para evitar que as 
partículas finas obstruam ou bloqueiem as malhas da tela. 
Isso não só resulta em qualidade de produto consistente e 
taxas de produção aumentadas, mas também evita perda 
de produto bom e danos na malha, além de reduzir ainda 
mais o tempo de parada para limpeza de malha. 
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