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Sri Krishna Pharmaceuticals Limited, beter bekend als Sri 
Krishna Pharma, is een bekende fabrikant van farmaceutische 
producten zoals paracetamol, foliumzuur, domperidon en 
furosemide die meer dan 150 nichemedicijnen produceert 
voor de Aziatische farmaceutische markt, Europa en de 
Verenigde Staten.

Sri Krishna Pharma werd opgericht in 1974 en beschikt over 
vijf volledig uitgeruste GMP productiefaciliteiten in India met 
certificatie waaronder USFDA, EDQM, COFEPRIS, ANVISA, GHA, 
AIFA en ANSM. De organisatie is het enige bedrijf in de wereld 
met een USFDA gecertificeerde productielocatie voor de 
productie van foliumzuur. In verband met het uitbreiden van 
de productie van een van de productielocaties zocht het bedrijf 
een kwalitatief hoogwaardige zeefoplossing. Aangezien het 
bedrijf eerder met de high performance zeefmachines van 
Russell Finex had gewerkt benaderde Sri Krishna Pharma ook 
nu weer Russell Finex voor een oplossing.

De fabriek van Uppal werd aangepast om ook paracetamol te 
kunnen vervaardigen. Paracetamol is een medicijn dat veel 
gebruikt wordt om pijn en koorts te behandelen. Tijdens het 
productieproces ervan wordt een homogeen product gemaakt 
door verschillende farmaceutische poeders te vermengen tot 
een perfect uniform mengsel. Het product moet dan worden 
gecontroleerd voordat het verpakt wordt om te zorgen dat 
verontreiniging van deeltjes die er niet in thuishoren, en 
overmaatse deeltjes verwijderd worden.

De heer A. Bhaskar Reddy, Assistent-directeur Inkoop en 
Winkels bij Sri Krishna Pharma: “We moeten zeer nauwgezet 
zijn als het gaat om productkwaliteit in alle stadia van de 
fabricage. Daarom vereisen we zeefapparatuur die in staat is 
om uitzonderlijke kwaliteitsnormen te handhaven, en tegelijk 
hoge productiesnelheden. Russell Finex was erg behulpzaam 
in het doorspreken van onze vereisten en het identificeren 
van een geschikte oplossing.”

Met meer dan 80 jaar ervaring met oplossingen voor 
wereldwijde klanten in de farmaceutische industrie waaronder 
Pfizer, GSK, Wyeth en Sanofi-Aventis, analyseerde Russell 
Finex de eisen van Sri Krishna Pharma. Russell Finex leverde 

drie Russell Compact Sieves van 900 mm in diameter met 
het Vibrasonic® Deblinding System. 

De Russell Compact Sieve® is een zeef in staat is om zeer 
hoge doorvoersnelheden te behalen in vergelijking met 
conventionele zeven. Het gesloten systeem is ideaal voor de 
farmaceutische industrie aangezien het totale bescherming 
biedt, waardoor medewerkers beschermd worden tegen 
schadelijke stoffen of dampen. Hoogwaardige roestvrijstalen 
contactdelen zorgen voor eenvoudige reiniging, en 
het apparaat kan gemakkelijk worden ontmanteld en 
gedemonteerd zonder gereedschap.
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Gesloten zeefsysteem elimineert stof en dampen en 
beschermt operatoren

De machine kan eenvoudig en zonder gereedschap wor-
den gedemonteerd en gereinigd

Elimineert bovenmaats materiaal en garandeert 
productzuiverheid

Russell Compact Sieves met Vibrasonic® zeefgaasreinigingssysteem voor hogere doorvoersnel-
heid en hoge kwaliteit in paracetamol productielijn

Foto 1. De Russell Compact Sieve® voor het zeven van farmaceutische 
poeders geïnstalleerd in de Sri Krishna Pharma’s Uppal fabriek.

Sri Krishna Pharmaceuticals produceert API’s op 
hoge snelheid met Russell Finex zeefmachines
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Vanwege de aard van API’s kan verstopping optreden bij 
het zeven van deze farmaceutische poeders. Door het 
monteren van de Russell Compact Sieve® met Vibrasonic® 
ontstoppingssysteem kunnen de poeders op fijnere mazen 
worden gezeefd zonder dat de doorstroomsnelheid eronder 
lijdt. Dit krachtige zeefgaasreinigingssysteem past een ul-
trasone frequentie toe die de oppervlaktespanning door-
breekt, waardoor fijne deeltjes het gaas niet blokkeren. 
Dit resulteert niet alleen in consistente productkwaliteit 
maar verhoogt ook de productiesnelheid. Het voorkomt 
verlies van goed product en schade aan het gaas, en ver-
mindert stilstand van de productielijn voor schoonmaak.

De heer Reddy: “De installatie van de machines van Russell 
heeft niet alleen tot meer hygiëne geleid, ze beschermt 

ook de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. 
Deze units zijn de ideale oplossing gebleken, waardoor we 
aan de productievraag hebben kunnen voldoen terwijl de 
hygiëne is verbeterd. We kijken ernaar uit om de relatie met 
dit bedrijf voort te zetten en ons bedrijf verder te ontwik-
kelen.”

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft een wereld aan 
ervaring met het leveren van hygiënische scheidingsoploss-
ingen voor fabrikanten van farmaceutische middelen. Trill-
ingszeven, separators en zelfreinigende filters ontworpen 
om de kwaliteit en de snelheid van de producten te verho-
gen, de veiligheid te verbeteren en poeders en vloeistoffen 
vrij van enige verontreiniging te garanderen. Bezoek www.
russellfinex.com voor meer informatie.
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