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MANITOLOVÉ GRANULY NA PRIAME LISOVANIE

[0001]

Predmetom predkladaného vynálezu sú manitolové granuly vhodné na prí

pravu tabliet priamym lisovaním, ktoré si na použitie vyžadujú len malé množstvo

mazadla. Predmetom predkladaného vynálezu je tiež spôsob prípravy týchto gra
5

núl. Predkladaný vynález zahŕňa aj práškové kompozície zahŕňajúce tieto granuly,
ako aj spôsoby priameho lisovania s použitím týchto práškových kompozícií. Pred
kladaný vynález sa nakoniec vzťahuje na tablety pripravené s použitím týchto práš

kových kompozícií, ako aj na tablety na báze manitolu s nízkym obsahom mazadla.
Doterajší stav techniky
10

[0002] Techniky priameho lisovania umožňujú výrobu tabliet obsahujúcich presné
množstvo účinných látok pri vysokej rýchlosti a pri relatívne nízkych nákladoch.
Táto technológia pozostáva zo silného stlačenia práškovej kompozície v matrici

pomocou razidla do tvaru tablety. Použitý vysoký tlak spôsobuje spojenie častíc
prášku a vytvára pevnú tabletu.
15

[0003]

Tieto práškové kompozície zvyčajne obsahujú pomocné látky a účinné

látky, napríklad tie, ktoré sú predmetom záujmu na farmaceutické, veterinárne, koz

metické, potravinárske, nutraceutické, chemické alebo agrochemické použitie.

[0004]

Medzi pomocné látky, ktoré sa najčastejšie nachádzajú pri priamom liso

vaní, patria rozpúšťadlá, tiež nazývané ako „pomocné látky priameho lisovania“,
20

mazadlá, rozvoľňovadlá, klzné látky, stabilizátory pH, farbivá, príchute a povrchovo
aktívne látky.

[0005]

Aby bolo možné formovať tablety, prášková kompozícia, ktorá sa má liso

vať, vždy pozostáva aspoň z jednej pomocnej látky priameho lisovania a mazadla.

[0006]
25

Pomocné látky priameho lisovania sú väčšinovými zlúčeninami tabliet a sú

zodpovedné za tabletovateľnosť a klzné vlastnosti prášku. Najčastejšie používa

nými pomocnými látkami sú mikrokryštalická celulóza a laktóza.
[0007]

Mazadlo umožňuje vysunúť novovytvorené tablety z matríc. Obmedzuje

tlak vyvolaný vysunutím a tým umožňuje zachovať integritu tabliet. Najčastejšie

používaným mazadlom je stearát horečnatý, po ktorom nasledujú stearát vápenatý
30

a stearylfumarát sodný.

[0008] Pri nedostatočnom množstve použitého mazadla nie je možné získať uspo
kojivé tablety. To má za následok najmä výskyt porušenia štruktúry (viečkovanie)

a/alebo stopy po väzbe.

[0009]
35

Porušenie štruktúry má formu horizontálneho štiepenia tabliet buď

v strede, alebo na začiatku jednej z dvoch vypuklých častí (tento jav sa tiež nazýva
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viečkovanie). Väzba nastane vtedy, keď časť materiálu priľne k matrici a toto pri-

ľnutie zostane po vysunutí tablety. Okrem zvýšenia vysúvacej sily (ktorá potom
zvyčajne dosahuje 1000 N) je na tablete viditeľná väzba: prítomné sú vertikálne

čiary a zodpovedajú miestam, kde výrobok zostal prilepený k matrici.
5

[0010] Vyhovujúca tableta nesmie vykazovať stopy po väzbe, a preto by mala mať
dokonale hladký okraj po celom obvode. Takáto tableta musí mať homogénny
a hladký povrch po celej svojej ploche.

[0011]

Mazadlá, aj keď sú nevyhnutné, majú určité nedostatky. Často sa vysky

tujúcim problémom so stearátovými soľami je ich potenciál spomaliť rozpad a roz
10

púšťanie tabliet. Ďalší problém spočíva v obzvlášť nepríjemnej chuti týchto maza
diel, ako aj v ich relatívne vysokých nákladoch.

[0012]

V snahe prekonať tento problém prihlasovateľ nedávno zaujímavo opísal

vo svojej patentovej prihláške US 2012/0053249 A1 multifunkčnú pomocnú látku,
ktorá je schopná vykonávať úlohu pomocnej látky priameho lisovania, ale aj čias
15

točne plniť úlohu mazadla. Bol to koaglomerát manitolu a granulovaného škrobu,
ktorý umožnil znížiť množstvo použitého stearátu horečnatého.

[0013]

Jednou nevýhodou týchto granúl je prítomnosť granulovaného škrobu,

ktorý sa však v tomto predchádzajúcom vynáleze uvádzal ako nevyhnutný. Granu

lovaný škrob skutočne ľahko podlieha bakteriálnej kontaminácii, preto je potrebná
20

prísna kontrola výroby a skladovania. Granulovaný škrob má okrem toho vysoký
obsah vody, čo môže byť škodlivé pre stabilitu účinných látok tabliet.

[0014]

Manitol, ktorý sa používa samostatne, by mohol na druhej strane predsta

vovať vynikajúcu pomocnú látku, najmä z dôvodu jeho veľmi vysokej chemickej

zotrvačnosti vzhľadom na účinné látky a vďaka jeho chuti a nízkej hygroskopickosť
25

jeho kryštalickej formy.
[0015]

Bolo by preto mimoriadne výhodné, keby sa zabránilo pridávaniu granulo

vaného škrobu do granúl, ktoré prihlasovateľ predtým vyvinul.
[0016]

Problém, ktorý už prihlasovateľ uviedol vo svojej uvedenej patentovej pri

hláške US 2012/0053249 A1, spočíva v tom, že prášky získané s použitím menej
30

ako 0,5 % granulovaného škrobu nemali vhodné vlastnosti týkajúce sa klznosti
a tabletovateľnosti.

[0017] Prihlasovateľ musel dlho pracovať, aby sa mu podarilo pripraviť manitolové
prášky, ktoré sú v podstate bez granulovaného škrobu a ktoré sa nielen dokonale
stláčajú a tečú, ale majú aj mazacie vlastnosti.

3

[0018]
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Tieto prášky sú neguľovité granuly mikrokryštalického manitolu, v ktorých

je manitol v a kryštalickej forme aj v p kryštalickej forme, pričom pomer a/p je v roz

sahu 10/90 a 90/10 a má stredný objemový priemer D4,3 od 60 do 250 um, pre

vzdušnenú hustotu aspoň 465 g/l a špecifický povrch väčší ako 0,75 m2/g.
5

[0019]

Pokiaľ ide o kryštalickú formu, v literatúre sa uvádzajú tri hlavné formy: a-,

p— a č-manitoly. B-manitol sa zvyčajne uprednostňuje na použitie v priamom liso

vaní, najmä vďaka jeho stabilite. Keď je manitol, ako granuly podľa tohto vynálezu,

okrem toho vo forme neguľovitých častíc mikrokryštalickej štruktúry, niektorí autori

opisujú prítomnosť a-manitolu ako škodlivú. V patente USA 6,998,481 B2 sa naprí
10

klad uvádza, že prítomnosť a-manitolu je škodlivá pre tabletovateľnosť prášku.

V koaglomerátoch manitolu a granulovaného škrobu, ktoré sú opísané

[0020]

v uvedenej patentovej prihláške US 2012/0053249 A1, bol manitol tiež čiastočne

vo forme a. Prihlasovateľ sa preto už postavil proti technickému predsudku tým, že
uprednostnil čisto p formu. Táto predbežná technická koncepcia však bola preko
15

naná spoločnou granuláciou s granulovaným škrobom. Preto nebolo vôbec zrejmé,

či manitolové granuly bez granulovaného škrobu by mohli byť zaujímavé aj v tejto
dvojkryštalickej forme.

[0021]

Prihlasovateľovi sa podarilo vyvinúť tieto granuly na základe nového spô

sobu mokrej granulácie vykonanej vo viacúčelovej rozprašovacej sušičke. Tento
20

spôsob sa vykonáva najmä v rozprašovacej veži, v ktorej sa uhol tvorený stenou
valcovej hornej časti a strecha komory rovná 90°. Relatívna vlhkosť na výstupe

veže je zvolená v rozsahu od 5 do 60 %.

[0022] Manitolové prášky na priame lisovanie už boli popísané v doterajšom stave

techniky. Žiadny z nich však nevykazoval kombináciu vlastností granúl podľa tohto
25

vynálezu.

[0023]

Prášky získané taviacou/vytláčacou technikou, napríklad tie, ktoré sú opí

sané v patentoch US 4,661,647 A a US 5,160,680 A v mene prihlasovateľa, majú

špecifický povrch menší ako 0,75 m2/g a stredný priemer všeobecne väčší ako
300 um. Tieto prášky si v porovnaní s granulami podľa tohto vynálezu vyžadujú
30

väčšie množstvo mazadla, aby sa mohli použiť.

[0024]

Jednoúčelové spôsoby rozprašovania, ako sú tie, ktoré sú opísané v do

kumente US 2011/0135927 A1, vedú k tvorbe práškov pozostávajúcich z guľovitých

častíc so stredným priemerom menším ako 60 um. Tieto prášky nie sú priemyselne

uskutočniteľné najmä preto, že sa v lisoch používaných na priame lisovanie ne35

sypú.
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Ďalšie dokumenty opisujú prípravu neguľ’ovitých granúl mikrokryštalického

[0025]

manitolu, ktorých kryštalická forma nezodpovedá požiadavkám predkladaného vy
nálezu.

[0026]
5

-

Medzi príklady takýchto dokumentov patria:

patent US 6,998,481 B2 (MERCK), ktorý sa vzťahuje na manitolové prášky

na priame lisovanie, v ktorých je manitol v podstate v p kryštalickej forme;

-

patent US 5,573,777 A v mene prihlasovateľa, ktorý síce nespomína kryšta
lickú formu manitolu vyplývajúcu z príkladu 1 ďalej, opisuje prášky, ktorých

manitol je v skutočnosti v podstate v kryštalickej forme a.
10

[0027]

Tieto prášky si vyžadujú pri použití väčšie množstvo mazadla v porovnaní

s granulami podľa tohto vynálezu (pozri príklad 1).
Ciele vynálezu

[0028]

Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť manitolové granuly v pod

state bez granulovaného škrobu, ktorý si vyžaduje malé množstvo mazadla na po
15

užitie.

[0029]

Cieľom predkladaného vynálezu je vyriešiť uvedené problémy navrhnutím

pomocnej látky manitolu, ktorá má okrem toho ďalšie vlastnosti potrebné pre po

mocnú látku na priame lisovanie, najmä pokiaľ ide o tabletovateľnosť a sypnosť.
Podstata vynálezu
20

[0030]

Prvý predmet tohto vynálezu pozostáva z neguľovitých granúl mikrokryš-

talického manitolu, vyznačujúcich sa tým, že:
-

uvedený manitol je v a kryštalickej aj v p kryštalickej forme, pričom pomer
a/p je v rozsahu 10/90 a 90/10; a

25

-

sú v podstate bez granulovaného škrobu; a

-

majú stredný objemový priemer D4,3 od 60 do 250 um; a

-

majú prevzdušnenú hustotu aspoň 465 g/l; a

-

majú špecifický povrch väčší ako 0,75 m2/g.

[0031]

Druhý predmet tohto vynálezu zahŕňa spôsob prípravy manitolových gra

núl, ktorý pozostáva z:
30

-

kroku (a) prípravy manitolového roztoku;

-

kroku (b) sušenia manitolového roztoku získaného v kroku (a) jeho rozpra

šovaním vo viacúčelovej rozprašovacej veži (1) zahŕňajúceho recykláciu
jemných častíc, vyznačujúci sa tým, že:

o

relatívna vlhkosť na výstupe veže je zvolená v rozsahu od 5 do 60 %; a

o

viacúčelová rozprašovacia veža (1) pozostáva z komory s kužeľovou
základňou (2) zloženej z valcovej spodnej časti (2a) obsahujúcej sta
tické fluidné lôžko (3), kužeľovitú strednú časť (2b) a valcovú hornú

časť (2c); pričom uhol (Acy) tvorený stenou valcovej hornej časti (2c)
a strechou komory (2) sa rovná 90°;

5

-

[0032]

kroku (c) zachytávania takto získaných granúl.
Tretí predmet vynálezu pozostáva z práškovej kompozície skladajúcej sa

z manitolových granúl podľa tohto vynálezu.

[0033] Štvrtý predmet tohto vynálezu pozostáva zo spôsobu prípravy tabliet, ktorý
10

sa skladá z priameho lisovania práškovej kompozície podľa tohto vynálezu.
[0034]

Piaty predmet tohto vynálezu pozostáva z tablety skladajúcej sa z práško

vej kompozície podľa tohto vynálezu, ktorú je možné získať, alebo je získaná spô
sobom prípravy tabliet podľa tohto vynálezu.
[0035]
15

Šiesty predmet tohto vynálezu pozostáva z tablety v podstate bez granu

lovaného škrobu, ktorý pozostáva z:

-

30,0 až 100,0 % manitolu;

-

menej ako 0,8 % mazadla;

-

0 až 70,0 % iných zložiek ako manitol a mazadlá;
percentuálneho podielu vyjadreného čistou hmotnosťou a ich súčet sa
rovná 100 %.

20

[0036]

Siedmy predmet tohto vynálezu pozostáva z použitia granúl podľa tohto

vynálezu ako pomocnej látky priameho lisovania.

Príklady uskutočnenia vynálezu
[0037] Granuly podľa tohto vynálezu výhodne umožňujú priemyselnú prípravu tab
25

liet s vyhovujúcim vzhľadom a tvrdosťou v prítomnosti veľmi nízkeho obsahu ma
zadla.
[0038] V dôsledku toho je teraz možné vyrábať tablety na báze manitolu s nízkym

obsahom mazadla, najmä so zlepšenou chuťou v porovnaní s tabletami, ktoré majú
vyšší obsah mazadla.
30

[0039]

Granuly podľa tohto vynálezu sú v podstate bez granulovaného škrobu,

a tým umožňujú vyhnúť sa nevýhodám, ktoré môžu vyplývať z jeho prítomnosti.

[0040]

Tieto granuly možno získať špeciálnym spôsobom sušenia rozprašovaním

vo viacúčelovej rozprašovacej veži, ktoré zahŕňa recykláciu jemných častíc, čo je
tiež predmetom predkladaného vynálezu.

6

[0041]
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Okrem umožnenia prípravy granúl podľa tohto vynálezu má tento spôsob

výhodu v tom, že je kontinuálny: rozprašovaný roztok hromadí prášok mikrokryšta-

lického manitolu („primárny prášok“), ktorý následne vyplýva zo sušenia uvede
ného roztoku rozprašovaním.
5

[0042]

Spôsob podľa tohto vynálezu okrem toho umožňuje použitie relatívne níz

kych vstupných a výstupných teplôt, a tým zníženie výdavkov na energiu a zároveň

zaručenie priemyselne relevantného spôsobu, najmä pokiaľ ide o produktivitu.

[0043]

Prvý predmet tohto vynálezu pozostáva z neguľovitých granúl mikrokryš-

talického manitolu, vyznačujúcich sa tým, že:
10

-

uvedený manitol je v a kryštalickej aj v p kryštalickej forme, pričom pomer

a/p je v rozsahu 10/90 a 90/10; a

15

-

sú v podstate bez granulovaného škrobu; a

-

majú stredný objemový priemer D4,3 od 60 do 250 um; a

-

majú prevzdušnenú hustotu aspoň 465 g/l; a

-

majú špecifický povrch väčší ako 0,75 m2/g.

[0044]

Výraz „neguľovité granuly mikrokryštalického manitolu“ je taký, ako ho

zvyčajne chápe odborník v technike. Tieto granuly majú vo všeobecnosti variabilné
tvary a nepravidelný povrch najmä pod elektrónovým mikroskopom a pri 100-násobnom zväčšení. Pri 1 000-násobnom zväčšení sú na ich povrchu zvyčajne vidi
20

teľné jemné častice zhlukovaných kryštálov. Kvalifikácia „neguľovitých“ granúl zvy
čajne umožňuje odlíšiť ich od častíc získaných jednoúčelovým rozstrekovaním manitolového roztoku, ktoré odborník v technike následne kvalifikuje ako „guľovité“.

„Mikrokryštalická štruktúra“ znamená štruktúru, ktorá pri pozorovaní s 1 000-ná-

sobným zväčšením pod elektrónovým mikroskopom má na svojom povrchu len mik25

rokryštály a veľmi zriedkavo akékoľvek väčšie kryštály. Mikrokryštál je definovaný
najmä ako kryštál, ktorého súčet dĺžky, šírky a hrúbky je menší ako 25 um. Prí

tomné častice a mikrokryštály môžu mať veľmi odlišné tvary od zaoblených až po

podlhovasté tvary. V granulách podľa tohto vynálezu nie je táto mikroštruktúra opí
saná ako „vláknitá“.
30

[0045]

Aj keď v skutočnosti môžu byť prítomné kryštály v tvare ihly, vo veľkej

miere sú na povrchu granúl v menšine. Patent US 6,998,481 B2 predstavuje pri po

rovnaní fotografiu granuly s takzvanou vláknitou textúrou, pretože sú viditeľné len

mikrokryštály v tvare ihly.
[0046]
35

Nakoniec je potrebné poznamenať, že mikrokryštály v granulách

podľa tohto vynálezu nie sú vo všeobecnosti orientované.
[0047]

Pod elektrónovým mikroskopom a pri 200-násobnom zväčšení sú tieto

granuly ľahko odlíšené od konvenčných kryštalických práškov manitolu, ktoré sú

zložené zvyčajne z dobre individualizovaných mnohostenných makrokryštálov

s pravidelným povrchom, majú v podstate konštantnú hrúbku, ale variabilnú dĺžku
a šírku, a bežne sa získavajú jednoduchou kryštalizáciou vo vode z roztoku presý

teného manitolom. Ďalej sa odlišujú od manitolových práškov získaných zhlukova5

ním primárneho prášku zloženého z manitolových makrokryštálov. Tieto granuly

nemajú mikrokryštalickú štruktúru: kryštály, aj keď už nie sú v individualizovanej
forme, sú stále jasne viditeľné a objavujú sa vo forme ostrých hrán v týchto granu

lách. Odlišujú sa tiež od manitolových práškov získaných jednoúčelovým rozprašo
vaním manitolového roztoku (nie pomocou fluidného lôžka), ktorého častice, hoci
10

sú zložené z mikrokryštalického manitolu, sú guľovité a majú malý priemer zvyčajne

od 10 do 50 um. Ďalej sa odlišujú od manitolových práškov získaných tavením/vy-

tláčaním, ktoré sú zložené z kompaktnejších a pravidelnejších častíc vo forme viac-

menej uhlových blokov, ktoré pozostávajú zo všeobecne orientovaných mikrokryštálov.
15

[0048]

Aby manitolové prášky mohli mať vzhľad guľovitých granúl mikrokryštalic-

kej štruktúry, obvykle sa pripravujú zhlukovaním primárneho prášku zloženého
z častíc mikrokryštalickej štruktúry.

[0049] „Neguľovité granuly mikrokryštalického manitolu“ možno alternatívne alebo
doplnkovým spôsobom definovať tak, že sa získavajú alebo sa dajú získať zhluko20

vaním primárneho prášku manitolu, ktorý sa skladá z častíc mikrokryštalickej štruk

túry, najmä vrátane recyklácie jemných častíc.
[0050]

Granuly podľa tohto vynálezu možno alternatívne alebo doplnkovým spô

sobom definovať tak, že sa nezískajú jednoúčelovým rozprašovaním, tavením/vytláčaním alebo mikrokryštalickou granuláciou.
25

[0051]

Granuly podľa tohto vynálezu sa vyznačujú aj tým, že manitol je v a kryš

talickej forme aj v p kryštalickej forme, pričom pomer a/p je v rozsahu 10/90
a 90/10.

[0052]

Súčasná existencia dvoch a a p kryštalických foriem manitolu, ako aj ich

pomerné časti môže určiť odborník v technike infračervenou spektrometriou alebo
30

rentgenovou difrakciou, pokiaľ možno infračervenou spektrometriou. Môže sa to
vykonať napríklad spôsobom, ktorý je opísaný v príklade 1.

[0053]

Tento pomer a/p kryštalických foriem sa pokiaľ možno vyberá v rozsahu

od 15/85 do 85/15, pokiaľ možno od 20/80 do 80/20, pokiaľ možno od 25/75
do 75/25, pokiaľ možno od 30/70 do 70/30, pokiaľ možno od 35/65 do 65/35, pokiaľ
35

možno od 40/60 do 60/40, napríklad od 45/55 do 55/45. Napríklad sa rovná 50/50.

[0054]

Granuly podľa tohto vynálezu sa vyznačujú aj tým, že sú v podstate

bez granulovaného škrobu.

[0055]

„V podstate bez granulovaného škrobu“ znamená v tomto vynáleze, že

pomer suchej hmotnosti granulovaného škrobu/manitolu je menší ako 0,5/99,5, po
kiaľ možno menší ako 0,4/99,6, pokiaľ možno menší ako 0,3/99,7, pokiaľ možno

menší ako 0,2/99,8, pokiaľ možno menší ako 0,1/99,9 alebo skôr, že granuly sú
5

úplne bez granulovaného škrobu.
[0056]

Postup, ktorý je vysvetlený v tomto dokumente, sa všeobecnejšie a výhod

nejšie vzťahuje na škrob bez ohľadu na jeho formu, napríklad na negranulovaný
škrob, ktorý je voliteľne funkčný (éterifikácia, esterifikácia) a voliteľne hydrolyzo-

vaný.
10

[0057]

Granuly podľa vynálezu sa vyznačujú aj tým, že majú stredný objemový

priemer D4,3 od 60 do 250 um.

[0058]

Tento stredný objemový priemer D4,3 môže určiť najmä odborník v tech

nike pomocou suchého laserového difrakčného analyzátora veľkosti častíc, naprí
klad podľa spôsobu, ktorý je opísaný v príklade 1 ďalej.
15

[0059]

Stredná objemový priemer D4,3 granúl podľa tohto vynálezu je zvyčajne

zvolený v rozsahu od 60 do 240 um, napríklad od 60 do 220 um, alebo dokonca od
60 do 200 um. Tento stredný objemový priemer D4,3 je výhodne väčší ako 80 um,

výhodne väčší ako 90 um a výhodne väčší ako 100 um.
[0060]
20

Granuly podľa tohto vynálezu sa vyznačujú aj tým, že majú prevzdušnenú

hustotu aspoň 465 g/l.

[0061]

Prevzdušnená hustota granúl podľa tohto vynálezu je zvyčajne zvolená

v rozsahu od 465 do 600 g/l, napríklad od 465 do 580 g/l, alebo dokonca od 465
do 550 g/l. Táto prevzdušnená hustota je výhodne aspoň 470 g/l, výhodne aspoň

480 g/l, výhodne aspoň 490 g/l, najvýhodnejšie aspoň 500 g/l.
25

[0062]

Granuly podľa tohto vynálezu majú prioritne okrem toho strasenú hustotu

aspoň 470 g/l, ktorá je zvyčajne zvolená v rozsahu od 470 do 700 g/l, výhodne od
500 do 650 g/l, najvýhodnejšie od 550 do 600 g/l.

[0063]

Túto prevzdušňovanú hustotu a strasenú hustotu môže určiť odborník

v technike spôsobom odstupňovaného valca, najmä podľa spôsobu, ktorý odporúča
30

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) (dokument QAS/11.450 FINAL, 2012).
[0064]

Granuly podľa tohto vynálezu sa tiež vyznačujú tým, že majú špecifický

povrch väčší ako 0,75 m2/g.
[0065]

Tento špecifický povrch môže určiť odborník v technike spôsobom BET,

napríklad podľa spôsobu opísaného v príklade 1.
35

[0066]

Špecifický povrch granúl je podľa tohto vynálezu zvyčajne v rozsahu 0,75

a 3,00 m2/g, napríklad v rozsahu 0,75 a 2,50 m2/g alebo dokonca v rozsahu 0,75
a 2,00 m2/g, alebo dokonca v rozsahu 0,75 a 1,50 m2 /g, alebo dokonca v rozsahu

9
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0,75 a 1,20 m2/g. Tento špecifický povrch je výhodne väčší ako 0,80 m2/g, výhodne
väčší ako 0,85 m2/g, výhodne väčší ako 0,90 m2/g, výhodne väčší ako 0,95 m2/g,
ešte výhodnejšie väčší ako 1,00 m2/g.

[0067]
5

Granuly podľa tohto vynálezu možno tiež charakterizovať tým, že sú to

granuly na priame lisovanie alebo „priamo lisovateľné“ granuly. Bežne sa používa

aj termín „pomocná látka na priame lisovanie“. Granuly podľa tohto vynálezu tak

sa môžu lisovať priamo, t. j. bez akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania textúr
alebo fyzikálnej konverzie, ako napríklad predchádzajúci krok suchej alebo mokrej

granulácie.
10

[0068]

Odborník v technike vie, že to znamená, že sú schopné vytvárať tablety

s dostatočnou tvrdosťou a priamym lisovaním výlučne v prítomnosti účinného
množstva mazadla. Toto „účinné množstvo“ je také, že na výrobu 10 tabliet účinne
umožňuje tvorbu tabliet a zvyčajne bez porušenia štruktúry a viazanosti s vysúva

cou silou menej ako 1 000 newtonov. Toto účinné množstvo mazadla zvyčajne ne
15

presahuje 3 % podľa čistej hmotnosti v porovnaní s celkovou čistou hmotnosťou
prášku, ktorý sa má lisovať.

[0069] Túto schopnosť vytvárať vhodné tablety môže určiť najmä odborník v tech
nike priamym lisovaním práškovej kompozície pozostávajúcej z testovanej pomoc
nej látky a mazadla, napríklad stearátu horečnatého s použitím lisovacej sily 10 kN
20

na vytvorenie vypuklých tabliet s priemerom 10 mm, polomerom zakrivenia 9 mm a
hmotnosťou 400 mg. Tablety sa môžu lisovať najmä pomocou rotačného lisu alebo

pomocou vyrážacieho lisu s jedným razidlom, ktorý simuluje lisovanie na priemy
selnom rotačnom lise, ako je napríklad ten, ktorý sa používa v ďalej uvedených

príkladoch. Tvrdosť výsledných tabliet sa meria pomocou prístroja na meranie tvr
25

dosti, ako je napríklad ten, ktorý sa používa v príklade 2 ďalej.
[0070] Tvrdosť tabliet pripravených z pomocnej látky, ktorá sa má testovať výlučne
v prítomnosti mazadla, vyjadrená v newtonoch (N), označuje, čo odborník v tech
nike bežne označuje ako "tabletovateľnosť" pomocnej látky.

[0071]
30

Granuly podľa tohto vynálezu možno preto charakterizovať ich tabletova-

teľnosťou, ktorá je zvyčajne v rozsahu 50 a 500 N, napríklad v rozsahu 50 a 400 N,

alebo dokonca v rozsahu 50 a 300 N, alebo dokonca v rozsahu 50 a 200 N, alebo
dokonca v rozsahu 50 a 150 N.

[0072]

Táto tabletovateľnosť je výhodne vyššia ako 70 N, výhodne vyššia ako

80 N, výhodne vyššia ako 90 N, výhodne vyššia ako 100 N.
35

[0073] Granuly podľa tohto vynálezu možno charakterizovať ich stupňom sypnosti,
ktorý je výhodne zvolený v rozsahu od 3 do 15 sekúnd, výhodne od 4 do 10 sekúnd,
najvýhodnejšie od 4 do 8 sekúnd.

10

[0074]
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Tento stupeň sypnosti môže určiť najmä odborník v technike podľa spô

sobu odporúčaného európskym liekopisom, referenčný dokument „2.9.16. Sypnosť,

01/2005: 20916; zariadenia podľa obrázka 2.9.16.-2".

[0075]
5

Granuly podľa tohto vynálezu možno tiež charakterizovať ich drobivosťou,

ktorá je vo všeobecnosti v rozsahu 20 a 50 %, napríklad v rozsahu 30 a 50 %. Táto

drobivosť je výhodne nižšia ako 40 %, napríklad v rozsahu 20 % a 40 %, napríklad

v rozsahu 30 a 40 %.

[0076] Na meranie tejto drobivosti môže odborník v technike napríklad postupovať
podľa spôsobu opísaného v príklade 2.
10

[0077]

Granuly podľa tohto vynálezu sú „manitolové granuly“, ale v malých množ

stvách môžu obsahovať iné zložky, pokiaľ to nie je v rozpore s vlastnosťami poža

dovanými v predkladanom vynáleze.

[0078] Medzi príklady ďalších zložiek patria: spojivá ako polyvinylpyrolidón (PVP),

karboxymetylcelulóza (CMC), hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC), deriváty na
15

báze celulózy, arabská guma, želatína, deriváty škrobu, ako sú maltodextríny, tra-

gakantová guma; minerály; sacharidy, ako sú cukry a polyoly iné ako manitol; prí
davné látky v potravinách, farbivá; nutraceutické, farmaceutické, veterinárne alebo

kozmetické účinné látky; konzervačné látky; stabilizátory.

[0079]
20

Obsah ďalších zložiek v granulách, najmä obsah sacharidov iných ako

manitol, je výhodne nižší ako 15,0 %, výhodne nižší ako 10,0 %, výhodne nižší ako
5,0 %, výhodne nižší ako 2,0 %, výhodne nižší ako 1,0 %, výhodne dokonca nižší

ako 0,5 %; tieto percentá sú vyjadrené čistou hmotnosťou vo vzťahu k celkovej

hmotnosti pevných látok v granulách. Granuly sú podľa tohto vynálezu najvýhod

nejšie bez ďalších zložiek. V druhom prípade to znamená, že granuly pozostávajú
25

len z manitolu a týchto nečistôt.

[0080]

V tejto súvislosti treba poznamenať, že manitol, ktorý je užitočný pre tento

vynález, je výhodne bohatý na manitol, najmä na D-manitol, viac ako 95,0 % čistej

hmotnosti, výhodne viac ako 96,0 %, výhodne viac ako 97,0 %, výhodne viac ako
97,5 %, výhodne viac ako 98,0 %, výhodne viac ako 98,5 %, najvýhodnejšie viac
30

ako 99,0 %.
[0081] Medzi ďalšie zlúčeniny manitolu zvyčajne patria látky spojené s manitolom,
najmä sorbitol, maltitol a izomalt, redukujúce cukry, nikel, ťažké kovy. Ich obsah

môže určiť najmä odborník v technike podľa spôsobov odporúčaných európskym
liekopisom,
35

najmä

01/2014:0559“.

prevzatých

z

referenčného

dokumentu

„Mannitol,

11
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Manitol, ktorý je užitočný najmä pre tento vynález, má prioritné zníženie

[0082]

obsahu cukru nepresahujúceho 0,1 %, obsah niklu nepresahujúci 1 ppm a obsah

ťažkých kovov nepresahujúci 5 ppm.
Granuly podľa tohto vynálezu možno charakterizovať aj ich stratou hmot

[0083]
5

nosti pri sušení, čo je výhodne v rozsahu 0,00 a 0,50 % hmotnostných. Táto strata

hmotnosti pri sušení je výhodne nižšia ako 0,40 % podľa hmotnosti, výhodne nižšia

ako 0,30 %, výhodne nižšia ako 0,25 %, výhodne dokonca nižšia ako 0,20 %, na

príklad od 0,01 do 0,20 %, alebo dokonca od 0,02 do 0,15 %.
Tento úbytok hmotnosti pri sušení môže určiť najmä odborník v technike

[0084]
10

podľa spôsobu odporúčaného v európskom liekopise, referenčný dokument „2.2.32.
Úbytok hmotnosti pri sušení, 07/2015: 20232“.

Predmetom predkladaného vynálezu je tiež spôsob prípravy manitolových

[0085]

granúl užitočných najmä pri príprave granúl podľa tohto vynálezu, ktorý pozostáva

z:
15

-

kroku (a) prípravy manitolového roztoku;

-

kroku (b) sušenia manitolového roztoku získaného v kroku (a) jeho rozpra

šovaním vo viacúčelovej rozprašovacej veži (1) zahŕňajúceho recykláciu
jemných častíc, vyznačujúci sa tým, že:

20

o

relatívna vlhkosť na výstupe veže je zvolená v rozsahu od 5 do 60 %;

o

viacúčelová rozprašovacia veža (1) pozostáva z komory (2) pozostá
vajúcej z valcovej spodnej časti (2a) obsahujúcej statické fluidné
lôžko (3), kužeľovitú strednú časť (2b) a valcovú hornú časť (2c); pri
čom uhol (acy) tvorený stenou valcovej hornej časti (2c) a strechou

komory (2) sa rovná 90°;
25

-

[0086]

kroku (c) zachytávania takto získaných granúl.

Manitolový roztok pripravený v kroku (a) má výhodne obsah pevných látok

podľa hmotnosti v rozsahu 20 do 60 %, výhodne v rozsahu 30 a 50 %, výhodne
v rozsahu 35 a 45 %, napríklad 40 %.

[0087]
30

Tento roztok sa výhodne udržiava pri takej teplote, ktorá manitol udržiava

v rozpustenom stave alebo vo forme mikrokryštálov.

[0088]

Relatívna vlhkosť, na ktorú sa vzťahuje písmeno (b), je výhodne zvolená

v rozsahu od 5 do 50 %, výhodne od 10 do 40 %, od 10 do 30 %, výhodne od 15
do 25 %.

[0089]
35

Povrch strechy komory (2) veže na sušenie rozprašovaním (1) uvedenej

v kroku (b) je v podstate plochý, výhodne úplne plochý.

[0090] Táto komora (2) veže na sušenie rozprašovaním (1) má objem výhodne od
8 do 1 500 m3, výhodne od 10 do 1 000 m3, výhodne od 50 do 800 m3, výhodne od

12
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100 do 700 m3, výhodne od 200 do 600 m3, výhodne od 300 do 500 m3. Tento ob
jem sa napríklad rovná 400 m3.

[0091]

Rozmery veže na sušenie rozprašovaním (1) sú výhodne také, že priemer

Dt je zvolený v rozsahu od 2,0 do 16,0 m, výhodne od 5,0 do 15,0 m, výhodne od
5

8,0 do 12,0 m; pomer HT/DT je zvolený v rozsahu od 0,9 do 1,6, výhodne od 0,9 do

1,4, výhodne od 1,0 do 1,2; pomer DT/DL je zvolený v rozsahu od 3,5 do 4,5; pomer

HCo/HCy je zvolený v rozsahu od 4,0 do 9,0, výhodne od 6,0 do 9,0, výhodne od 8,0
do 9,0; pomer HCo / Hl je zvolený v rozsahu od 5,0 do 25,0, výhodne od 10,0 do

25,0°, výhodne od 15,0 do 21,0° a uhol kužeľa ACo je zvolený v rozsahu od 18,0°
10

do 25,0°, výhodne od 20,0° do 24,0°, výhodne od 22,0° do 23,0°.

[0092]

Rozmery rozprašovacej veže (1) sú napríklad také, že priemer Dt sa rovná

10,0 m a/alebo pomer HT/DT sa rovná 1.1; a/alebo pomer DT/DL sa rovná 4,0;

a/alebo pomer Hco/Hcy a rovný 8,3 a/alebo pomer HCo/HL sa rovná 18,2 a/alebo

uhol ACo sa rovná 22,4°.
15

[0093]

Rýchlosť sypania je výhodne zvolená tak, aby rýchlosť prúdenia vzduchu

statického fluidného lôžka bola od 0,3 do 1,5 m/s.
[0094]

Jemné častice sa na recykláciu výhodne extrahujú spolu so vzduchom na

streche komory (2) rozprašovacej veže (1) a jemné častice sa výhodne recyklujú
na dne veže, t. j. v dolnej časti prostredného dielu (2b) komory (2).
20

[0095]

Jemné častice sa môžu výhodne extrahovať prostredníctvom dvoch ex-

trakčných komínov (4a a 4b), ktoré sú výhodne oproti sebe vo vzťahu k vertikálnej

osi rozprašovacej veže (1). Ich okraj je výhodne umiestnený aspoň 1m od steny
valcovej časti (2c).

[0096]
25

Výhodou je, že jemné častice a vzduch extrahované z komory veže sú

oddelené aspoň jedným cyklónom, výhodne dvoma sériami cyklónov.
[0097] Tlak rozprašovacej dýzy je výhodne zvolený v rozsahu od 30 do 300 barov,
výhodne od 150 do 250 barov, pre prietok roztoku v rozsahu od 1 000 do
7 000 kg/h, výhodne od 3 000 do 5 000 kg/h, napríklad od 4 000 do 4 200 kg/h.

[0098]
30

Teplota nasávaného vzduchu pred vrchom veže („vstupná teplota“) je vý

hodne v rozsahu od 120 do 240 °C, výhodne od 170 do 210 °C. Táto teplota sa

napríklad rovná 190 °C.
[0099]

Teplota vzduchu na výstupe veže („výstupná teplota“) je výhodne v roz

sahu 50 a 120 °C, výhodne v rozsahu 50 a 100 °C, výhodne v rozsahu 50 a 90 °C.
Táto teplota je výhodne zvolená v rozsahu od 60 do 80 °C.
35

[0100] Teplota vzduchu statického fluidného lôžka (3) je výhodne v rozsahu od 50
do 120 °C, výhodne od 90 do 120 °C. Táto teplota sa napríklad rovná 110 °C.

13

[0101]
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Spôsob podľa tohto vynálezu zahŕňa výhodne aj krok (b’) pred krokom (c)

chladenia novovytvorených granúl, výhodne prechodom cez vibrované fluidné

lôžko pri teplote v rozsahu 15 a 25 °C, napríklad pri teplote 20 °C.
[0102]
5

V prípade, že granuly podľa tohto vynálezu obsahujú iné zložky ako mani-

tol, spôsob podľa tohto vynálezu zahŕňa použitie týchto ďalších zložiek, ktoré sa

môžu zaviesť v suchej forme do rozprašovacej komory, napríklad prostredníctvom
systému na recykláciu jemných častíc alebo dodatočného prívodu a/alebo vo forme

suspenzie a/alebo roztoku, napríklad pomocou rozprašovaného manitolového roz
toku.
10

[0103]

Predmetom predkladaného vynálezu je tiež prášková kompozícia, najmä

prášková kompozícia na priame lisovanie pozostávajúca z manitolových granúl
podľa tohto vynálezu.

[0104]

15

Táto prášková kompozícia výhodne pozostáva z:

-

30,0 až 100,0 % manitolových granúl podľa tohto vynálezu;

-

0,0 až 70,0 % iných zložiek ako manitolové granuly podľa tohto vynálezu;

percentuálneho podielu vyjadreného čistou hmotnosťou a ich súčet sa rovná
100 %.

[0105]
-

Medzi príklady ďalších zložiek zvyčajne patria:

pomocné látky na priame lisovanie alebo iné rozpúšťadlá ako manitol pod
ľa tohto vynálezu, napríklad (I) priamo lisovateľné polyoly, ako sú priamo

20

lisovateľné formy sorbitolu, maltitolu, xylitolu, izomaltu, laktitolu, erytritolu

alebo manitolu s výnimkou tých, ktoré sú podľa tohto vynálezu, (II) priamo
lisovateľné cukry, ako sú priamo lisovateľné formy sacharózy, dextrózy,

dextrátov, laktózy, (III) mikrokryštalickej celulózy, (IV) priamo lisovateľné
minerály;

25

-

mazadlá;

-

dispergátory alebo rozvoľňovadlá, ako napríklad sodná soľ karboxymetyl-

škrobu, zosieťovaná karboxymetylcelulóza, zosieťovaný polyvinylpyrolidón,
škroby;
30

-

granulačné činidlá, ako napríklad polyvinylpyrolidón, arabská guma, dex-

tróza, želatína, maltodextríny, škroby, deriváty škrobu, tragakantová guma;

-

prídavné látky v potravinách, ako napríklad príchute, okysľovacie činidlá;

-

farbivá, ako napríklad minerálne farbivá, pigmenty alebo rozpustné farbivá;

-

klzné látky (napr. oxid kremičitý) alebo antiadhezívne látky (napr. maste
nec);

35

-

účinné látky, najmä farmaceutické, veterinárne, nutraceutické alebo koz
metické účinné látky.

[0106]

Prášková kompozícia na priame lisovanie podľa tohto vynálezu má obsah

manitolových granúl podľa tohto vynálezu aspoň 40,0 %, výhodne aspoň 50,0 %,

výhodne aspoň 60,0 %, výhodne aspoň 70,0 %, výhodne aspoň 80,0 %, výhodne
aspoň 90,0 %; tieto percentá sú vyjadrené podľa čistej hmotnosti granúl podľa tohto
5

vynálezu vo vzťahu k celkovej čistej hmotnosti práškovej kompozície. Obsah granúl

manitolu je vo všeobecnosti nižší ako 100,0 %. Zvyčajne je zvolený v rozsahu od

90,0 do 99,0 % alebo dokonca od 95,0 do 99,0 %.
[0107]

Kompozícia podľa vynálezu má výhodne obsah mazadla od 0,1 do 3,0 %,

zvyčajne od 0,2 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,3 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,4
10

do 3,0 %, alebo dokonca od 0,5 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,6 do 3,0 %; tieto

percentá sú vyjadrené podľa čistej hmotnosti mazadla v pomere k celkovej čistej
hmotnosti práškovej kompozície. Tento obsah mazadla je výhodne nižší ako 2,5 %,

výhodne nižší ako 2,0 %, výhodne nižší ako 1,5 %, výhodne nižší ako 1,0 %. Zvo
lený je napríklad v rozsahu od 0,6 do 0,9 %, alebo dokonca od 0,6 do 0,8 %, alebo
15

dokonca od 0,6 do 0,7 %.

[0108]

Mazadlá podľa tohto vynálezu zahŕňajú výhodne stearát horečnatý s ob

sahom výhodne vyšším ako 30,0 %, výhodne vyšším ako 50,0 %, výhodne vyšším

ako 90,0 %; tieto percentá sú vyjadrené podľa čistej hmotnosti stearátu horečna
tého v porovnaní s celkovou čistou hmotnosťou mazadla. Mazadlo podľa tohto vy
20

nálezu najvýhodnejšie pozostáva výlučne zo stearátu horečnatého.
[0109]

Manitolové granuly podľa tohto vynálezu výhodne predstavujú v práškovej

kompozícii podľa tohto vynálezu aspoň 50,0 % pomocných látok na priame lisova
nie, výhodne aspoň 60,0 %, výhodne aspoň 70,0 %, výhodne aspoň 80,0 %, vý

hodne aspoň 90,0 %, výhodne aspoň 95,0 %, výhodne aspoň 98,0 %, výhodne as
25

poň 99,0 %; tieto percentá sú vyjadrené podľa čistej hmotnosti granúl podľa tohto

vynálezu vo vzťahu k celkovej čistej hmotnosti pomocných látok na lisovanie práš
kovej kompozície. Prášková kompozícia je najvýhodnejšie bez pomocných látok na

priame lisovanie s výnimkou manitolových granúl podľa tohto vynálezu.
[0110]
30

Predmetom predkladaného vynálezu je tiež spôsob prípravy tabliet, vý

hodne na zníženie množstva mazadla v týchto tabletách, ktorý pozostáva z pria

meho lisovania práškovej kompozície podľa tohto vynálezu, výhodne prostredníc
tvom rotačného lisu.

[0111] Predmetom predkladaného vynálezu je tiež tableta, ktorá sa skladá z práš
kovej kompozície podľa tohto vynálezu, alebo ktorú je možné získať alebo získať
35

spôsobom prípravy tabliet priamym lisovaním podľa tohto vynálezu.

[0112] „Tableta“ v predkladanom vynáleze znamená pevný prípravok získaný pria
mym lisovaním práškovej kompozície. Tableta môže byť určená napríklad na po

travinárske, farmaceutické, kozmetické, nutraceutické použitie. Môžu to byť tablety
na cmúľanie, žuvanie, prehítanie, orodispergovateľné tablety alebo šumivé tablety.
5

Tieto tablety môžu byť určené pre ľudí, dospelých alebo deti alebo pre zvieratá.

Môžu to byť aj tablety na chemické alebo agrochemické použitie. Tieto tablety môžu
byť jednovrstvové alebo viacvrstvové. V predkladanom vynáleze majú tablety vý
hodne vypuklý tvar.

[0113]
10

Predmetom predkladaného vynálezu je tiež tableta v podstate bez granu

lovaného škrobu, ktorá pozostáva z:

-

30,0 až 100,0 % manitolu;

-

menej ako 0,8 % mazadla;

-

0 až 70,0 % iných zložiek ako manitol a mazadlá;
percentuálneho podielu vyjadreného čistou hmotnosťou a ich súčet sa rov

15

ná 100 %.

[0114]

Tableta podľa tohto vynálezu má výhodne obsah manitolu najmenej

40,0 %, výhodne aspoň 50,0 %, výhodne aspoň 60,0 %, výhodne aspoň 70,0 %,

výhodne aspoň 80,0 %, výhodne aspoň 90,0 %; tieto percentá sú vyjadrené podľa
čistej hmotnosti manitolu v porovnaní s celkovou čistou hmotnosťou tablety. Obsah
20

tohto manitolu je vo všeobecnosti nižší ako 100,0 %. Zvyčajne je zvolený v rozsahu
od 90,0 do 99,0 % alebo dokonca od 95,0 do 99,0 %.

[0115] Tableta podľa tohto vynálezu má výhodne obsah mazadla od 0,1 do 3,0 %,
zvyčajne od 0,2 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,3 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,4
do 3,0 %, alebo dokonca od 0,5 do 3,0 %, alebo dokonca od 0,6 do 3,0 %; tieto
25

percentá sú vyjadrené podľa čistej hmotnosti mazadla v porovnaní s celkovou čis
tou hmotnosťou tablety. Tento obsah mazadla je výhodne nižší ako 2,5 %, výhodne

nižší ako 2,0 %, výhodne nižší ako 1,5 %, výhodne nižší ako 1,0 %. Zvolený je

napríklad v rozsahu od 0,6 do 0,9 %, alebo dokonca od 0,6 do 0,8 %, alebo do
konca od 0,6 do 0,7 %.
30

[0116]

Manitol je v tabletách výhodne v a kryštalickej aj v p kryštalickej forme,

pričom pomer a/p je definovaný skôr.

[0117]

Predmetom predkladaného vynálezu je tiež použitie granúl podľa tohto

vynálezu ako pomocnej látky na priame lisovanie.
[0118] Granuly podľa tohto vynálezu sa tiež výhodne používajú na zníženie množ
35

stva mazadla v práškovej kompozícii na priame lisovanie.
[0119]

Treba poznamenať, že v predkladanom vynáleze je výraz „v rozsahu X

a Y“ určený na pokrytie rozsahu hodnôt s výnimkou uvedených limitov, kým výraz

16
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„v rozsahu od X do Y“ alebo „od X do Y“ je určený na pokrytie rozsahu hodnôt
vrátane uvedených limitov.

[0120]

Obrázok 1 schematicky zobrazuje viacúčelovú rozprašovaciu vežu so za

riadením na recykláciu jemných častíc, ktoré sú platné pre tento vynález. Rozpra
5

šovacia veža 1 pozostáva z komory 2 s výškou HT pozostávajúcej z valcovej dolnej

časti 2a s výškou Hl, zo statického fluidného lôžka 3, strednej časti 2b so zrezaným

kužeľom s výškou Hco najmenšieho priemeru Dl, najväčšieho priemeru DT, uhla
kužeľa ACo a valcovej hornej časti 2c s výškou Hcy a priemerom DT. Uhol ACy tvorený
bočnou stenou valcovej hornej časti 2c a strechou komory 2 sa rovná 90°. Rozpra
10

šovacia veža na recykláciu jemných častíc sa skladá z dvoch protiľahlých extrakč-

ných komínov 4a a 4b, ktoré sa nachádzajú na streche komory 2, a vstupu 4c jem
ných častíc umiestneného v dolnom úseku strednej časti 2b so zrezaným kužeľom

komory 2. Veža obsahuje zariadenie 5, ktoré zahŕňa rozprašovací systém a roz
prašovač vzduchu. Veža obsahuje prívod vzduchu 6, ktorý napája statické fluidné
15

lôžko 3.
[0121]

Obrázok 2 schematicky zobrazuje komoru pre rozprašovaciu viacúčelovú

rozprašovaciu vežu pozostávajúcu zo zariadenia na recykláciu jemných častíc

s rovnakými vlastnosťami ako komora 2 príkladu na obrázku 1 s výnimkou týchto
vlastností: uhol ACy tvorený bočnou stenou valcovej hornej časti a strechou komory
20

sa rovná 110°, ako napríklad rozprašovač MSD 20 (NIRO), ktorý sa opisuje v uve
denej patentovej prihláške US 2012/0053249 A1.

[0122]

Nasledujúce vysvetľujúce a neobmedzujúce príklady umožnia lepšie po

chopiť tento vynález.
Príklady
25

1. Testované pomocné látky na báze manitolu

[0123]

Vo viacúčelovej rozprašovacej veži sa pripravilo niekoľko práškov granu

lovaného manitolu rozprašovaním roztoku manitolu so 40 % pevných látok (typu
MSD, NIRO) spolu s recykláciou jemných častíc na dne veže. Vstupná prietoková

rýchlosť bola 34 000 Nm3/h a prietok vzduchu cez statické fluidné lôžko bol
30

15 000 Nm3/h. Teplota vzduchu v statickom fluidnom lôžku bola 110 °C. Prietoková

rýchlosť rozprašovaného roztoku bola približne 4 200 kg/h. Na rozprašovanie roz
toku sa použili dve vysokotlakové dýzy 645 x 32 (ROZPRAŠOVACÍ SYSTÉM SB).

[0124]

Na výrobu manitolových granúl IN-1, IN-2 a CP-1 až CP-4 sa použila roz

prašovacia veža podľa tohto vynálezu s komorou 2, ako je znázornené na obrázku
35

1, t. j. s týmito rozmermi:

5

10

-

HT=10,7m

-

Hcy = 1,1 m

-

Hco = 9,1 m

-

HL = 0,5m

-

Dt = 10 m

-

Dl = 2,5 m

-

acy = 90°

-

aco = 22,4°

-

objem = 400 m3.

[0125] Na výrobu manitolových granúl CP-5 a CP-6 sa použila rozprašovacia veža

s komorou, ako je znázornené na obrázku 2, t. j. s uhlom ACy 110°. Táto rozprašo

vacia komora zodpovedá tej, ktorá sa použila v uvedenej patentovej prihláške US
2012/0053249 A1. Rozmery tejto komory sú:

15

20

25

-

Hy=12,3m

-

HCy = 1,1 m

-

HCo = 9,1 m

-

HL = 0,5 m

-

Dt = 10 m

-

DL = 2,5 m

-

Dr = 1,7 m

-

Hr = 1,6 m

-

aCy = 110°

-

aco = 22,4°

-

objem = 450 m3.

[0126]

Nastavené hodnoty teplôt na výstupe a vstupe a hodnoty výstupnej rela

tívnej vlhkosti sú uvedené v tabuľke 1.

[0127]

Granuly AA-1 zodpovedajú výrobku PARTECK® M200 (MERCK), ktorý je

opísaný v patente US 6,998,481 B2.
[0128]
30

Granuly AA-2 zodpovedajú výrobku PEARLITOL® 400DC (ROQUETTE

FRERES), ktorý je opísaný v patente US 5,160,680 A.

[0129]

Granuly AA-3 zodpovedajú výrobku PEARLITOL® 200SD (ROQUETTE

FRERES), ktorý je opísaný v patente US 5,573,777 A v príklade 1.

[0130]

Granuly AA-4 zodpovedajú výrobku MANNOGEM® EZ (SPI PHARMA).

2. Priame lisovanie

[0131]

Prášky uvedené v nasledujúcich príkladoch sa lisovali lisovacou silou

10 kN tak, aby sa vytvorili vypuklé tablety s priemerom 10 mm, polomerom zakri

venia 9 mm a hmotnosťou 400 mg.
5

[0132]

Na lisovanie bol použitý vyrážací lis s jedným razidlom, ktorý simuluje

lisovanie na priemyselnom rotačnom lise (STYLCAM® 200R, MEDEL'PHARM),

ovládaný softvérom ANALIS s použitím štandardného profilu STYLCAM®. Tento lis
výhodne umožňuje simuláciu prevádzky priemyselných rotačných lisov. Lis bola
nastavený na rýchlosť 10 tabliet za minútu.
10

[0133]

Prášok sa pred krokom lisovania dôkladne zmiešal s mazadlom. Toto mie

šanie sa presnejšie vykonalo umiestnením prášku a mazadla do uzatvorenej ná

doby s objemom 2- až 3-násobkom objemu skúšaného prášku. Táto nádoba sa
potom upevnila v planetárnom mixéri (TURBULA T2C, Willy A. Bachofen AG Maschinenfabrik, CH-4005 Bazilej), ktorý bol nastavený na približne 49 otáčok za mi
15

nútu rotoval 5 minút.

Príklad 1 - vyhodnotenie minimálnych množstiev mazív potrebných na lisovanie
rôznych pomocných látok manitolu

[0134]

V tomto príklade sa stanovili minimálne množstvá mazadla potrebné na li

sovanie rôznych pomocných látok manitolu.
20

[0135]

Ako mazadlo sa použil stearát horečnatý (rastlinný stearát horečnatý Bär-

locher, WIGA PHARMA GmbH).

[0136]

Prášky sa ďalej charakterizovali z hľadiska ich kryštalického polymorfizmu

(pomer kryštalickej formy a/p), priemeru objemu D4,3, prevzdušňovanej hustoty
a špecifického povrchu.
25

[0137]

Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Na uľahčenie čítania sa v 1.

stĺpci uvádza, či sú granuly určené na ilustráciu vynálezu („IN-X"), či ide o porov

návacie granuly („CP-X“) alebo či granuly predstavujú doterajší stav techniky („AAX“).
1. Stanovenie prevzdušňovanej hustoty. Hodnoty prevzdušnenej hustoty skúša
30

ných pomocných látok sa merali podľa spôsobu odporúčaného WHO (dokument

QAS/11.450 FINAL, 2012).
2. Stanovenie špecifického povrchu. Špecifické povrchy skúšaných pomocných lá

tok sa stanovili pomocou špecifického analyzátora povrchu (BECKMAN-COULTER,
typ SA3100) na základe testu absorpcie dusíka na povrchu výrobku podrobeného
35

analýze podľa techniky opísanej v článku BET povrch podľa absorpcie dusíka,
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S. BRUNAUER a kol. (Journal of American Chemical Society, 60, 309, 1938). Ana

lýza RVA sa vykonávala 3 minúty.

3. Stanovenie pomeru a/B. Pomer a/ kryštalických foriem sa stanovil Fourierovou
transformovanou infračervenou spektrometriou uplatnením spôsobu s peletou bro
5

midu draselného.

Vzorky sa analyzovali technikou peliet bromidu draselného na spektrometri (Ne
xus FT-IR, NICOLET) vybavenom softvérom OMNIC (Thermo Electron Corpora

tion). Kalibrácia a kvantifikácia sa vykonali pomocou softvéru TQ-Analyst (Thermo
Electron Corporation) na základe spektrálnych oblastí (3050-2850 cm-1) zazname
10

naných číslom snímky 20 a rozlíšením 4 cm-1.

Kalibrácia sa vykonala prostredníctvom foriem a a B identifikovaných ako takých

na základe opisu, ktorý poskytol L. Walter-Levy (Walter-Levy L. (23/12/1968).
Cristallochimie. Sur les variétés cristallines du D-mannitol. V C.R. Acad. SC., Paris,

t. 267, séria C, 1779 - 82) a 5 fyzikálnych zmesí týchto dvoch foriem pokrývajúcich
15

rozsah (85, 65, 50, 35 a 15 %). Tieto zmesi a čisté formy sa pred analýzou rozomleli

v trecej achátovej miske. Kvantifikácia sa získala s použitím predchádzajúcej ka
librácie.

4. Stanovenie stredného priemeru. Stredný priemer skúšaných pomocných látok sa
meral laserovou difrakciou pomocou zariadenia LS 13-320 (BECKMAN-COULTER)
20

vybaveného modulom disperzie prášku (suchý proces) podľa technickej príručky
a špecifikácií výrobcu. Prevádzkové podmienky otáčok závitovky pod násypkou
a intenzity vibrácií disperznej šachty sa stanovili tak, aby optická koncentrácia bola

v rozsahu 4 % a 12 %, v ideálnom prípade 8 %. Rozsah merania analyzátora veľ

kosti difrakčných častíc bol od 0,04 um do 2 000 um. Výsledky sa vypočítali ako %
25

objemu a vyjadrili v um. Hodnota objemového stredného priemeru (aritmetický prie

mer) D4,3 sa stanovila z krivky rozloženia veľkosti častíc.
5. Stanovenie minimálneho množstva mazadla potrebného na prípravu tabliet. Na
stanovenie minimálneho množstva mazadla potrebného na prípravu tabliet sa práš

kové kompozície s použitím zvyšujúceho sa množstva mazadla zlisovali priamym
30

lisovaním, ako sa uvádza v bode 2 v úvode k príkladom. Na každú skúšku sa pri

pravilo 10 tabliet. Minimálne množstvo mazadla je také, pre ktoré: (I) neexistuje

žiadna väzba alebo porušenie štruktúry, a (II) nameraná vysúvacia sila je nižšia

ako 1 000 N.

[0138] Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1:

Vlastnosti granúl

Spôsob

teplota
Relatívna
na vý
acy
vlhkosť
stupe

PreMin.
vzduš- Stredn
Špeci
množ
Pomer ňoý obj. fický po stvo ma
a/p
vaná priem.
vrch
zadla
hus D4,3
v%
tota

Ref.

teplota na
vstupe

IN-1

190 °C

69 °C

20,3 %

90°

50/50 510 g/l

163 p
1,10 m2/g
m

0,6 %

IN-2

190 °C

71 °C

18,9 %

90°

50/50 517 g/l

172 p
1,25 m2/g
m

0,6 %

CP-1

140 °C

48 °C

55,0 %

110° 55/45 403 g/l

168 p
2,15 m2/g
m

1,0 %

CP-2

160 °C

52 °C

45,2 %

110° 60/40 426 g/l

175 p
2,10 m2/g
m

1,0 %

CP-3

180 °C

62 °C

28,2 %

110° 60/40 444 g/l

155 p
2,00 m2/g
m

1,0 %

CP-4

220 °C

79,5 °C

13,3 %

110° 60/40 465 g/l

151 p
0,75 m2/g
m

1,0 %

CP-5

310 °C

125 °C

2,6 %

90°

90/10 500 g/l

172 p
0,20 m2/g
m

2,5 %

CP-6

130 °C

44,8 °C

62,5 %

90°

40/60 438 g/l

221 p
2,00 m2/g
m

1,5 %

AA-1

Spôsob podľa patentu US 6,998,481
<
197 p
559 g/l
3,60 m2/g
B2
10/90
m

1,2 %

AA-2

Spôsob podľa patentu US 5,160,680
449 p
15/90 682 g/l
0,40 m2/g
A
m

0,8 %

AA-3

Spôsob podľa patentu US 5,573,777
>
157 p
509 g/l
0,45 m2/g
A
90/10
m

2,0 %

>
120 p
450 g/l
1,20 m2/g
90/10
m

2,0 %

AA-4

[0139]
5

Mazanie

/

Porovnávacie granuly CP-1 až CP-6 a granuly AA-1 až AA-4 podľa dote-

rajšieho stavu techniky vyžadujú na výrobu tabliet mazadlo v množstve 0,8 až
2,5 %. Tieto granuly majú v skutočnosti nedostatočnú prevzdušňovanú hustotu
a/alebo nedostatočný špecifický povrch a/alebo kryštalickú formu, ktorá nie je v sú

lade s týmto vynálezom.

[0140]

Výsledky dosiahnuté s použitím granúl CP-1 až CP-4 umožňujú preukázať

najmä to, že jednoduché odstránenie škrobu spôsobmi použitými v uvedenej pa

tentovej prihláške US 2012/0053249 A1 neumožňuje získať granuly, ktoré majú
kombináciu vlastností granúl podľa tohto vynálezu, a tým vyriešiť technický prob
5

lém tohto vynálezu.
[0141]

Granuly IN-1 a IN-2 podľa tohto vynálezu si vyžadujú menšie množstvo

mazadla, preto umožňujú znížiť obsah mazadla v tabletách, ktoré potom majú zvy
čajne zlepšenú chuť.

Príklad 2 - charakteristiky granúl podľa tohto vynálezu
10

[0142] V tomto príklade sa stanovili ďalšie charakteristiky granúl IN-1 a IN-2 podľa
tohto vynálezu. Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 2.
1. Stanovenie tabletovateľnosti. Práškové kompozície tvorené granulami IN-1

alebo IN-2 a stearátom horečnatým (Bärlocherová rastlina stearát horečnatý, WIGA
PHARMA GmbH) sa zlisovali priamym lisovaním. Tvrdosť tabliet sa merala pomo
15

cou prístrojom na meranie tvrdosti (SCHLEUNIGER PHARMATRON 8M). Táto tvr
dosť zodpovedá tabletovateľnosti pomocnej látky.

2. Stanovenie stupňa sypnosti. Stupeň sypnosti sa stanovil podľa spôsobu odporú
čaného európskym liekopisom, referenčný dokument „2.9.16. Sypnosť, 01/2005:

20916; zariadenia podľa obrázka 2.9.16.-2".
20

3. Stanovenie drobivosti. Prášok granúl podľa tohto vynálezu sa podrobil mecha
nickému pôsobeniu zariadenia na skúšku drobivosti ERWEKA (ERWEKA TAR220,

ERWEKA, 63150 Heusenstamm) vybaveného abráznym bubnom (vybraný z čísel
dielov ERWEKA: ref. 11-3x5-3xxx alebo ref. 11-3x5-x3xx alebo ref. 11-3x5-4xxx

alebo ref. 11-3x5-x4xx), rotujúceho rovnomernou rýchlosťou otáčania 25 otáčok za
25

minútu, do ktorých sa zaviedlo 5 rovnakých oceľových guľôčok s priemerom 17 mm
a hmotnosťou 18,87 g. Do tlakovej komory sa vložilo 15 g prášku s veľkosťou častíc

od 100 do 200 um. Zariadenie sa otáčalo 15 minút. Stanovený bol hmotnostný po
diel reprezentovaný zvyškom ponechaným na sitku so šírkou ôk 100 um. Hodnota

drobivosti zodpovedá percentuálnemu podielu prášku, ktorý nebol zanechaný na
30

sitku. Čím vyšší je percentuálny podiel prášku, ktorý nie je zanechaný na uvedenom
sitku, tým väčšia je drobivosť.

22
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4. Stanovenie úbytku hmotnosti pri sušení. Úbytok hmotnosti pri sušení sa stanovil
podľa

spôsobu

odporúčaného európskym

liekopisom,

referenčný dokument

„2.2.32. Úbytok hmotnosti pri sušení, 07/2015: 20232“.

5. Stanovenie množstva v D-manitole. Množstvo v D-manitole sa stanovilo podľa
5

spôsobu odporúčaného európskym liekopisom v referenčnom dokumente „Mannitol, 01/2014: 0559“.

6. Stanovenie strasenej hustoty. Strasená hustota sa merala podľa spôsobu, ktorý
odporúča WHO (dokument QAS/11.450 FINAL, 2012).

Tabuľka 2
Granuly

IN-1

IN-2

Tabletovateľnosť

107 N

112 N

Stupeň sypnosti

5 sekúnd

6 sekúnd

Drobivosť

37,6 %

39,6 %

Úbytok hmotnosti pri su
šení

0,07 %

0,10 %

Hustota v D-manitole

98,5 %

98,9 %

Strasená hustota

560 g/l

575 g/l

10

[0143]

Granuly podľa tohto vynálezu majú vlastnosti potrebné na lisovanie po

mocnej látky, ktorá je určená na priemyselnú výrobu tabliet. Umožňujú správne

plnenie matríc, t. j. rovnomerné a reprodukovateľné plnenie presným množstvom
prášku a správnym sypaním do zariadenia používaného pri priamom lisovaní. Sú
15

chemicky a fyzicky stabilné. Sú dostatočne súdržné na to, aby sa mohli prepravovať

alebo aby umožnili prípravu zmesí. Nebránia biologickej dostupnosti ostatných zlo
žiek prášku a umožňujú správne získať tablety, ktoré sa rozpúšťajú najmä pri kon

takte s vodou. Umožňujú homogénne miešanie zložiek kompozície a majú dobrú
absorpčnú schopnosť. Umožňujú výrobu tabliet s prijateľnou štruktúrou a chuťou,
20

ktoré sú potrebné pre tablety určené na požitie. Vytvárajú náklady na balenie a do

pravu, ktoré sú v súlade s obchodnými normami, čo je dobrý pomer medzi hmot
nosťou prepravovaného prášku a objemom požadovaným na balenie tejto hmot

nosti.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Negulovité granuly mikrokryštalického manitolu, vyznačujúce sa tým, že:

-

uvedený manitol je v a kryštalickej aj v 3 kryštalickej forme, pričom pomer a/p
je v rozsahu 10/90 a 90/10; a

5

10

-

sú v podstate bez granulovaného škrobu; a

-

majú stredný objemový priemer D4,3 od 60 do 250 um; a

-

majú prevzdušnenú hustotu aspoň 465 g/l; a

-

majú špecifický povrch väčší ako 0,75m2/g.

2.

Granuly podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že pomer a/p uvedeného ma

nitolu je od 15/85 do 85/15.

3.

Granuly podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že

majú stredný objemový priemer D4,3 väčší ako 80 um.
15

4.

Granuly podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým, že majú

prevzdušnenú hustotu aspoň 470 g/l.

5.
20

Granuly podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že majú

špecifický povrch väčší ako 0,80 m2/g.

6.

Granuly podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúce sa tým, že majú

tabletovateľnosť v rozsahu 50 a 500 N.

25

7.

Granuly podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že majú

stupeň sypnosti od 3 do 15 sekúnd.

8.

Spôsob prípravy manitolových granúl definovaný v ktoromkoľvek z nárokov 1

až 7, pozostávajúci z:
30

kroku (a) prípravy manitolového roztoku;

-

kroku (b) sušenia manitolového roztoku získaného v kroku (a) jeho rozprašo

vaním vo viacúčelovej rozprašovacej veži (1) zahŕňajúceho recykláciu jemných

častíc, vyznačujúci sa tým, že:

35

o

relatívna vlhkosť na výstupe veže je zvolená v rozsahu od 5 do 60 %; a

o

viacúčelová rozprašovacia veža (1) pozostáva z komory (2) skladajúcej
sa zo spodnej valcovej časti (2a) obsahujúcej statické fluidné lôžko (3),

24
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prostredný kužeľovitý diel (2b), a z valcovej hornej časti (2c); uhol (Acy)
tvorený bočnou stenou valcovej hornej časti (2c) a strechou komory (2)

sa rovná 90°;
-

kroku (c) zachytávania takto získaných granúl.

5

9.

Prášková zložka pozostáva z granúl, ako je definované v ktoromkoľvek z ná

rokov 1 až 7.

10. Spôsob prípravy tabliet pozostávajúci z priameho lisovania práškovej kompo
10

zície podľa nároku 9.

11. Tableta pozostávajúca z práškovej kompozície, ako je definované v nároku 9,

alebo ktorú možno získať alebo sa získala spôsobom, ktorý je uvedený v nároku
10.
15

20

12.

Tableta v podstate bez granulovaného škrobu pozostáva z:

-

30,0 až 100,0 % manitolu;

-

menej ako 0,8 % mazadla;

-

0 až 70,0 % iných zložiek ako manitol a mazadlo;

percentuálneho podielu vyjadreného čistou hmotnosťou a ich súčet sa rovná

100 %.

13. Použitie granúl ako pomocná látka na priame lisovanie, ako je definované

v ktoromkoľvek z nárokov 1 až 7.
25
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