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METTLER-TOLEDOs veje- og doseringsløsninger muliggør vækst og fremgang hos et kontraherende 
laboratorium for forskning og udvikling 
 
CoreRx, der er baseret i Clearwater i Florida, USA, er et kontraherende forsknings- og 
udviklingslaboratorium, der er specialiseret i formulering og design af lægemidler. De sætter deres lid 
til METTLER-TOLEDO Quantos med henblik på at opfylde strenge kundekrav og levere rettidige, 
konkurrencedygtige veje- og doseringsløsninger. 
 
Idet medicinalvirksomheder skal opfylde stadig mere krævende mål for produktinnovation, beror de 
på, at kontraherende samarbejdspartnere kan hjælpe med at skabe innovation inden for formulering 
og fremstilling af lægemidler.  CoreRx tilbyder sine kunder mere end 200 års erfaring inden for 
formulering af lægemidler samt topmoderne analyseudstyr til understøttelse af udviklings- og 
produktionsmål.  
 
Virksomheden blev oprettet for at opfylde et kendt behov for API-formuleringsdesign og leveringsstøtte 
til forskning i lægemidler i tidlige faser, specifikt til kliniske forsøg i fase I-III. Oprindeligt investerede 
virksomheden i et instrument til en værdi af over 300.000 USD til opfyldning af kapsler, men 
virksomheden havde tekniske udfordringer i forhold til enheden, hvilket bremsede produktionen og 
medførte tab af et projekt. Mens der blev søgt efter en løsning, fyldte teknikere kapslerne manuelt op i 
en økonomisk uholdbar proces. 
 
Virksomhedens førende måletekniker kontaktede METTLER-TOLEDO med henblik på en løsning og 
opdagede, at Quantos i høj grad kunne øge hastigheden af kapselopfyldningsprocessen på CoreRx 
med en doseringstolerance på blot 1 procent. Sammenlignet med den første kapselopfyldningsenhed 
var Quantos mindre i pris og størrelse, brugervenlig og kunne serviceres internt. I det første projekt 
gjorde Quantos det faktisk muligt at opfylde kapsler 5 gange hurtigere end i den gamle proces. 
 
CoreRx anvendte derefter Quantos HPD-enheden (håndholdt 
pulverdispensering), som er en bærbar, sikker og fuldt ud lukket metode til 
håndtering af API'er i deres laboratorium. Enheden har forbedret 
produktionen betydeligt, idet mange projekter starter med kun et par gram 
API.  HPD-enheden sætter formuleringseksperter i stand til at foretage 
enkelte analyseprøver og understøtte ubesværet teknologioverførsel og 
opskalering. 
 
 
 

http://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Automated_Sample_Preparation/Automated_Powder_Liquid_Dispensing.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_PR_BRA_CorX_170304_20170314
http://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Automated_Sample_Preparation/Automated_Powder_Liquid_Dispensing.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_PR_BRA_CorX_170304_20170314
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I dag er CoreRx' tjenester vokset til at omfatte hele spektret af cGMP-løsninger til medicinale 
anvendelser. I dette hurtigt voksende miljø sætter virksomhedens førende formuleringsforsker særligt 
pris på Quantos' prøve for prøve-sporbarhed. 
Lær, hvordan Quantos og andre METTLER-TOLEDO-teknologier kan hjælpe med at skabe 
omkostningseffektiv dosering og vejning i dit laboratorie- eller produktionsmiljø. 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   
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