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PRESSMEDDELANDE                      7 maj 2019 

 

Recipharm lanserar Recipharm Inhalation SolutionsTM, en helhetslösning 

för utveckling och tillverkning av inhalationsprodukter 

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm lanserar en 

helhetslösning för inhalationsprodukter och kan därmed erbjuda läkemedelsföretag en integrerad 

tjänst från tidig utvecklingsfas till kommersiell tillverkning. 

Recipharm Inhalation Solutions™ lanseras vid konferensen Respiratory Drug Delivery Europe 2019, 

7–10 maj i Lissabon, Portugal. 

Lanseringen av den nya tjänsten följer förvärvet av CMO-verksamheten för inhalationsprodukter i 

Holmes Chapel, Storbritannien, som tillkännagavs i juni 2018. Verksamheten i Holmes Chapel är 

sedan 40 år specialiserad på tillverkning av inhalationsläkemedel och kompletterar de tjänster som 

Recipharms utvecklingsanläggning för inhalationsprodukter i Research Triangle Park, North 

Carolina, USA redan erbjuder. 

Shabbir Mostafa, Global Key Account Director, kommenterar: "Det finns ett stort behov av 

behandling av respiratoriska sjukdomar, vilket gör detta till ett viktigt tillväxtområde för oss. Vidare 

är inhalationsläkemedel av stort intresse inom läkemedelsindustrin, det pågår utveckling av nya 

behandlingsmetoder av exempelvis nervsjukdomar där inhalationsläkemedel förväntas ge ökad 

effekt och färre biverkningar.” 

"Recipharmteamet har en lång historia inom läkemedelsutveckling och tillverkning av 

inhalationsprodukter. Lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions™ är en naturlig följd av våra 

samlade erfarenheter och attraktiva möjligheter på marknaden.” 

"Vårt team har den kompetens som krävs för att övervinna utmaningarna för att utveckla och 

tillverka dessa produkter. Vi förstår potentiella hinder på vägen till kommersialisering, vi kan 

hantera både komplexiteten och eventuella risker." 

Helhetslösningen Recipharm Inhalation Solutions™ inkluderar även analytiska tjänster för 

inhalationsprodukter. En särskild pilotanläggning bestående av flera avsnitt som kan replikera 

kommersiella processer bidrar också till en smidig överföring av projekt från småskalig produktion 

till kommersiell tillverkning.  

För mer information, besök www.recipharm.com/solutions/recipharm-inhalation-solutions  

 

 

Kontaktinformation 
Shabbir Mostafa, Key Account Director for Inhalation, shabbir.mostafa@recipharm.com, +44 7753469835 

För mediaförfrågningar kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 
1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing 
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Om Recipharm  
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. 
Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre 
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA 
med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.  
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