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 קושל דע ןושארה בלשהמ ךרדה לכ

Services Pharma Custom באשמה תויהל הלדג ,1979 תנשב הדסונ רשא 
 תונורתפו רוצי ,הזוח חותיפ ימוחתב םינופ וילאש
 .הפוריא יבחרבו תדחואמה הכלממב הזירא

 ,רוחסמל דעו םיינילק םירקחממ הצקל הצקמ הכימת עיצמ אוה רשאכ
 תוינשדח תויצפוא רצייל לוכי ונלש הסונמה חותיפה תווצ
 קדצומ ןיטינומ ונשי Custom-ל .םכלש םיישיאה םיכרצל תומאתומה
 ירצומ רובע םג תולובג םירבושה ,םיידוחיי תונורתפ תאצומה הרבחכ
 .תודחוימ יכה תושינל םיכיישה תוחקורה

 םינש תורשע םע םינעוצקמ לש הסונמ תווצ ליבומ הרבחה תא
 םגו םינעדמו םיאמיכ ללוכ ונלש תווצה .תוחקורה םוחתב ןויסינ לש
 יחמומו תוכיאה תרקב םוחתב םיחמומ ,םיכמסומ דוביע יסדנהמ
 ,הפוריאבו תדחואמה הכלממב תכמסומ Custom .םיטקיורפ תלהנה
 עיצמש ,רצומה חותיפ םוחתבו ינילקה םוחתב הסונמ תווצ הקיסעמ איהו
 תישיא םאתומ ירחסמ רוצי ללוכ ,םיינשדח תונורתפ
 .הזירא תולוכיו

 ולבקתש תויתועמשמ יכה תוטלחהה תחא ןכלו ,םכלש תבוכרתב הברה םתעקשה
 םכל רוזעי רשא ףתוש תריחב איה
 ,טפסנוקה םע םכל רוזעי רשא ףתושל םיקוקז םתא רשאכ .התוא קוושל
 תוביצי תוקידב ,סופיט תובא ,החסונהו דוביעה חותיפ
 תינושאר הזירא ,יזוח רוצי ,דועית ,תויטילנא תוקידבו
 !רוזעל הלוכי Custom ,תוחוקלב הכימתו ץועי ,חולשמ

Richardson Nigel 
 ל"כנמ ,ןוסדרא'ציר ל'גינ

 

ANALYTICAL
DEVELOPMENT
& STABILITY

COMMERCIAL
MANUFACTURING

& PACKING
TROUBLESHOOTING &

REMEDIATION

CLINICAL PRODUCT
DEVELOPMENT

FULLY TRACEABLE
SERIALISATION

FORMULATION
DEVELOPMENT

www.CustomPharma.co.uk 



2 
www.custompharma.co.uk 

 
 
 תוביציו יטילנא חותיפ

 !הלוכי Custom ?ינושארה בלשהו הנטק תומכמ םכתא הלעיש והשימ םיכירצ 

 ופוס דעו ךילהתה תליחתמ ,םיסונמ
 — תוחקורה תיישעתב ןויסינ לש םינש תורשע םע םהמ םיבר — ךילהתה יסדנהמו םינעדמה ,Custom לש םיסונמה םיאמיכל
 םייוסינ רובע )IMPs( םייאופר רקחמ ירצומ םע רוצי ןויסינ םג ומכ ,החסונה בלשלו החסונה םורט בלשל םיבחרנ םינדמוא םנשי
  .ונל םיקוקז ויהת וב בלש לכב ברעתהל וא טקיורפה לכ ךרד םכתא ךירדהל םילוכי ונא .םיינילק

 
 ינילק רצומ חותיפ

 !הלוכי Custom ?ינושארה בלשה ןמו הנטק תומכמ םכתא הלעיש והשימ םיכירצ

 דואמ רצק ןמזב םדא ינבב הנושארל - הסומכה תייגולונכטב Quantos Mettler תפורת
-ה לש תויזיפה תונוכתה םע המאתהל ןונימ ישאר לש הריחב .םיידועיי תוסומכ יקיזחמב שומיש השועה ןוכנו קיודמ ,חוטב ןונימ

API פי'צ .םכלש RFID תופורתו תויביטקפא תויולעב חותיפ רובע ילאדיא ןורתפ .תילמיסקמ הקופתו אלמ בקעמ חיטבמ 
 .GMP תוסומכב

 
  :חוסינ חותיפ

n הביצי הנמ 
n תוילבט 
n קצומ ל'ג ,תוסומכ 
n םאתומו ידימ רורחש 
n תוקבא 
n הכופה החסונ תסדנה 
n נילקה יוסינל הקפסא תסדנה 
n ירחסמל ינילקמ הבחרה 

 :החסונ םורט
n תוביצי/תוסיסמ תכרעה 
n םיליעפ יתלב םירמוח תקירס 
n תונוכת API חונ דוביעל 

 
 
 
 
 

 :םאתומ רורחש
n ימופ ןתמ 
n יעמה לע הנגהל יופיצ 

 הצחמל רידח יופיצ §
 רכוס יופיצ §
 רמילופ תוצירטמ §
 םיבלש תבר תוריגרג §
 הסיעלל תונתינה תופורת §
 ורושיאו ךילהתה בוטימ §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ונלש תוחוקלה םירמוא המ 

 הכלממב רתויב תובוטה ןיב ןה Custom לש תויטילנאה תויונמוימה"
 ”.הפוריאבו תדחואמה
מ"עב Medica Haoma ,ישאר חותיפ ןיצק —

  :םכלש תוינילקה תולאשל עגונב הסיל םע רשק ורצ
  

c l inical@custompharma.co.uk     +44-7717 758 524 
 

 םכלש תווצה ןמ קלחכ וא יאמצע ןפואב דובעל לוכי ונלש תווצה“
 ”.ונלש םימדקתמה רצומה חותיפ ינקתמב

 הפיצר תיטילנא הרבעה

Burns Lisa 
 ינילק חותיפ תלהנמ ,סנרוב הסיל

www.CustomPharma.co.uk 
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1.5 
הנש/תוילבט דראילימ

 
 ירחסמ רוצי
 ?תוקבאו קצומ ל'ג תוסומכ ,תוביצי תונמ לש ךמסומ ןרציל םיקוקז םתא םאה
 
 רתויב תוינכדעה תולוכיה
 גתומ תופורת רובע קצומ ל'ג תוסומכו תוקבא ,תוביצי תונמ לש בחר ןווגמ הרציי Services Pharma Custom-ל
 םיקפסמ ונאו תושדח תואחסונו תומייק תואחסונ רציל םילוכי ונלש םינקתמה .1979 תנש זאמ תויללכ תופורתו
 .תודחוימה תושינל םכלש םירצומה רובע םיינשדח תונורתפ

  .)IMPs( םייאופר רקחמ ירצומ תודחוימ תופורת ,תורקובמ תופורת ,םינומרוה רוצי רובע תונוישיר ונל שי

 .)MHRA( יאופר לופיט ירצומו תופורתל תוסיוה תונכוס ידי לע םירשואמ ונלש םיתורישהו םינקתמה

 

  בקעמו הזירא 
הזירא יכרוצ  לש  בחר  ןווגמל  תולע  ימאתומו  םיליעי  ,םיריהמ  תונורתפ   

 האלמה הזיראה
 תוזירא יווק םע םידבועה ,הקיטסיגול יחומו םיטקיורפ ילהנמ ידי לע תוכמתנ Custom לש תוירחסמהו תוינילקה תולועפה
  .םיקובקב תוזיראו תוביצי וא תוירחסמ ,תוינילק תועוב תוזירא תורשפאמה המאתהל תונתינה תוינושאר

 
 
n  4,000 הזירא ינקתמ לש עבורמ רטמ 
n  1,700 תרקובמ הרוטרפמט ילעב םינסחמ לש עבורמ רטמ 
n  רורב םוטיא ןסחוד 
n  םייחכונה םיקוחב עובקה םינמזה וק םע דחא וקב הרדסמ קלחכ םוסרפ 
 
 

 
 :הזירא תויצפוא

n תוביציו תוירחסמ ,תוינילק תוזירא 
n  ALU/ALU PVC/PVDC, )הרק הרוצ ללוכ(, ACLAR 
n גויתו םיקובקב יולימ 
n הנשב תועוב ןוילימ 50 לעמ לש תלוביק םע תועוב תוזירא 
n םילכ לש בחר ןווגמ 

 
 ורצ ,יפוריאה דוחיאה ךותב םילעופה םיציפמ וא םיאנוטיס ,םינאובי ,םירחוס ,םיללכ םינרצי ,רקחמ יססובמ םינרצי םתא םא
 .םכרובע הרדסה םוסרפ תא טשפל םילוכי ונא ךיא תולגל תנמ לע תעכ רשק ונתיא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 :ונלש תוחוקלה םירמוא המ

 דימתו םיטקיורפ המכ לע Pharma Custom םע יתדבע"
 לש המר תוארהל וחילצה םה ,טקיורפ לכבש ללגב םהילא יתרזח
 ”ילש תושירדה תמרל המיאתמה תונמוימו תונעוצקמ
 מ"עב Medica Haoma ,ישאר חותיפ ןיצק —

 :םכלש תוירחסמה תושירדה רובע הווא םע רשק ורצ

commercial@custompharma.co.uk    +44-753  758  299  

 ונלש םיתורישה ףקיה תא ונבחרה ,םינורחאה םירושעה תעברא ךשמב
 ,םכלש תושירדה ןהמ הנשמ אלש חיכוהל תנמ לע ךשמתמ ןפואב

Custom הלוכי!” 
kTörö Éva  

 יקסע חותיפ תלהנמ ,קורוט הווא
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 תוכיא תחטבה

 .בלשו בלש לכב םכלש תוינכטה תושירדבו ביצקתה ,ןמזה תושירדב ודמעתש םיחיטבמ םיישעמ םילהנמ
 

 ביצקתה ךותבו ןמזב
 םיחיטבמ םה רשאכ ,טקיורפו טקיורפ לכמ יטירק קלח םה Services Pharma Custom לש םיטקיורפה ילהנמ
 תנמ לע םכלש תינכתה לש בלש לכב ךילהת לכ םאתי םכלש טקיורפה להנמ .האולמבו ןמזב םלשות תינכת לכש
 .םכלש ביצקתבו םינמזב דומעל

 ןה םיטקיורפ ולהינ םה רשאכ ,תופורתה תיישעת ךותב ןויסינ לש םינש רשעמ רתוי שי ונלש םיטקיורפה ילהנמל
 להנמ ,םכלש רצומהו ךילהתה לש חותיפה תווצב חתפמ שיא שמשמ אוה רשאכ .ירחסמה רזגמב ןהו ינילקה רזגמב
 וב תווסמ רגתא לכ רותפל תנמ לע םכתא דובעי אוהו ואלומי םכלש תוינכטה תושירדה לכש חיטבי םכלש טקיורפה
 .ולקתית

 ילהנמ הללגבש הביסה יהוז .םייח ירישעמו םייח יליצמ םירצומ םלועה לא איבהל דובכ והזש םיבשוח ונא
 תא םינכדעמ ונא רשאכ ,בלשו בלש לכב םכתא רשקתנ ונא .םהלש איה וליאכ תינכת לכב ולפיט ונלש םיטקיורפה
 .םכלש תודחוימה תושירדל םיאתמו ריהמ הנעמ םינתונו חותיפה רוזחמ ךלהמב םכלש טקיורפה לש תומדקתהה

 

 חטבואמו חוטב
 תופורת ,םינומרוה ,תורקובמ תופורת רצייל ןוישיר ונל שיו לודג הדימ-הנקב לופיט קפסל רושיא ונל שי
 .םידחוימ םירצומו )IMPs( םייוסינ םייאופר םיירצומ ,תוירנירטו

 ותומלש תא חיטבהל ידכ FMD תמאותו תינשדח יכה בקעמו רוטינ תייגולונכטבו RFID יבבשב םישמתשמ ונחנא
 .ךילהתה ךרוא לכל רצומה לש

 

  תורוקיב םייטילנא / ינכט
 .םיכמסמ קית )הרקבו רוציי ,הימיכ(  CMC )ירנירטו / םדא( תופורת

 

 , תוחוקל תורישב  תחלצומ  תויהל  הלוכי  רשא  הרבח  םישפחמ  םתא  םא    
! הלוכי  Custom

תוחוקל לש  תעד  תווח   

ךמסומ  
PRINCE2 

FMD 
2011/62/EU 

 דובעל גונעת והזו ישעמ ,שימג אוה Custom-ב תווצה"
 Custom ,ןמזב םינוע דימת םהש הדבועה דבלמ .םתא
 רבד ,האלמ תופיקשבו רתויב םיהובגה םיטרדנטסב תדבוע
 ”ןומא הנובה
 Modepharma ,להנמ ,הטפוג .א —

 םילוכיו תונטק תוסומכב תוחקורה תולבגמב םיניבמ םה"
 ”םילבגומ םיביצקתב דומעל
 מ"עב Medica Haoma ,טוואוה .ד 'רד —

www.CustomPharma.co.uk 
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Custom Pharma Services 
Conway Street, Hove 
East Sussex, BN3 3LW 
United Kingdom 
Tel: +44(0) 1273 323 513 
Fax: +44(0)1273 729 483 

GOOD MANUFACTURING AND 
GOOD DISTRIBUTION PRACTICES 

01431692 number Company 

. C O . U KC U S T O M P H A R M AW W W . 
i n f o @ c u s t o m p h a r m a . c o . u k 

Group Medicines Ethical the of Member approved cGMP 


