ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ»

Запрошуємо фахівців Вашого підприємства взяти участь у авторському семінарі:

«Застосування високоефективної рідинної хроматографії
для контролю лікарських засобів»
м. Київ, 25.10.18.

Мета семінару: ознайомлення з основними методами рідинної хроматографії, процесами підготовки
хроматографічних систем до роботи та способами оцінки отриманих результатів
Цільова аудиторія: працівники лабораторій контрольною якості ЛЗ, співробітники відділів
забезпечення якості
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: основи використання високо ефективної рідинної
хроматографії в фармацевтичному аналізі, підходи до виконання хроматографічних методик,
застосування на практиці отриманих знань та принципів

Програма семінару
Дата проведення: 25.10.18, четвер
09:00 – 09:15

Збір та реєстрація учасників семінару (м.Київ, пр.Соборності, 7-А, оф. 404)

09:15 – 09:45

Трансфер до Лабораторії контролю якості лікарських засобів і медичної продукції
(м.Київ  с. Велика Олександрівка)

10:00 – 11:30

Основні методи рідинної хроматографії, інструменти (насоси, автодозатори та
детектори), хроматографічні реактиви

11:30 – 12:00

Кваліфікація приладів, підходи та проведення. Вибір хроматографічних колонок і
їх тестування

12:00 – 13:00

Умови хроматографування, вимоги до хроматографічних систем, корегування
умов експерименту, вимоги нормативних документів

13:00 – 14:00

Обід
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14:00 – 15:00

Хроматографічні програми, підходи до інтегрування, створення звітів, аудит

15:00 – 17:00

Практична частина. Ідентифікація та визначення вітаміну В12 в деяких зразках
лікарських засобів.

Тренер: Ігор Лесик
завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Вартість участі у семінарі становить:
3 270,00 (три тисячі двісті сімдесят) грн. (в т.ч. ПДВ) за одну особу.
(У разі відсутності оплати на день початку семінару прохання до слухачів надати гарантійний лист щодо оплати за
навчання).

Адреса проведення: Київська область, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 9.
Лабораторія контролю якості лікарських засобів і медичної продукції.
Для участі в семінарі просимо заповнити Договір та Додаток 1 до нього
(у вкладенні) та відправити на пошту
plaunova@gmpcenter.org.ua або office@gmpcenter.org.ua
Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати.
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