Pharmaceutical
Analytical
Impurities

A cadeia de abastecimento global de medicamentos inclui fabricantes e fornecedores de
medicamentos e seus ingredientes de todo o mundo. Para garantir a confiança do paciente e do
médico nos medicamentos, os fabricantes devem assegurar que as impurezas em seus medicamentos
e ingredientes sejam devidamente controladas, independentemente de quem os fabrica e como são
produzidos.
Portanto, a análise de impurezas e a criação de perfis são essenciais durante o desenvolvimento do
medicamento e durante todo o ciclo de vida do produto.
Nosso novo conjunto de Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI), junto ao nosso portfólio de Padrões
de Referência da USP, fornece uma solução abrangente para suas necessidades analíticas e de pesquisa
para classes terapêuticas, incluindo:

Analgésicos
Anti-hiperlipidêmicos

Gastrointestinal
Psiquiatria

Antibióticos
Cardiovascular

Oncologia
Esteróides

O que são os produtos PAI?
Os produtos de Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI) são impurezas que podem ser usadas em
pesquisas e aplicações analíticas, incluindo perfis de impurezas, e em conjunto com o Padrão de Referência
da USP para fornecer uma solução abrangente para atender aos requisitos de pesquisa e analíticos durante o
desenvolvimento e ao longo do seu ciclo de vida.
Os produtos PAI são diferentes dos Padrões de Referência da USP. Os produtos PAI são lançados usando um
processo desenvolvido por especialistas da USP. O processo de liberação é baseado em políticas internas,
procedimentos operacionais padrão e requisitos definidos pelo Sistema de Gestão de Qualidade da USP. A
USP é uma instituição com a certificação ISO 9001: 2015.
Os produtos PAI ajudam a reduzir riscos, economizar tempo, recursos e mitigar os riscos associados à
qualidade e consistência.

Pharmaceutical Analytical Impurities

Aplicações no
desenvolvimento de
medicamentos e em
todo o ciclo de vida
do produto

Os produtos Pharmaceutical Analytical Impurites (PAI), juntamente às fichas de informações do produto
específicas do lote, podem ajudá-lo a economizar tempo, recursos e mitigar os riscos associados à qualidade. Eles
podem ser usados nas seguintes aplicações:

Conduzir testes analíticos durante os primeiros estudos de viabilidade de formulação.
Realizar estudos enriquecidos durante a P&D do processo para demonstrar esgotamento após a recristalização.
Identificar ou confirmar os picos comparando os tempos de retenção e/ou espectros.
Determinar os fatores de resposta relativos.
Determinar as impurezas de degradação produzidas durante os estudos de estresse.
Identificar impurezas desconhecidas que se formaram durante as condições de estabilidade.
Identificar as impurezas que estão presentes no medicamento de referência.
Desenvolver, validar e transferir métodos analíticos.
Liberar Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) ou medicamentos testando as impurezas não listadas nas monografias.

Como adquirir os produtos PAI?
Os produtos podem ser pedidos como qualquer outro produto da USP, ou seja, por meio da loja virtual da USP, atendimento ao
cliente (custsvc@usp.org) ou Distribuidores Autorizados selecionados (verifique com seu distribuidor USP para confirmar).
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