Ovizio en Quality by Design bundelen krachten voor betaalbaardere geneesmiddelen
Ovizio Imaging Systems, ontwikkelaar van innovatieve realtime microscopische beeldvormingstechnologie
voor de bioprocessing-markt, werkt samen met Quality by Design (QbD) om zijn technologie in
productieomgevingen cGMP-compliant te maken.
De technologie van Ovizio is ontworpen om laboranten van bedrijven die immuuntherapieën en vaccins
produceren realtime informatie te geven over de kwaliteit van de productie. De automatisatie verlaagt bijgevolg
de kosten.
QbD gaat er dankzij zijn ervaring in Computer System & Device Validation voor zorgen dat de technologie van
Ovizio in de zomer van 2020 voldoet aan de erg strenge cGMP-vereisten voor productie- en klinische testomgevingen. Die cGMP-stempel – kort voor current Good Manufacturing Practices – verzekert gebruikers de
compatibiliteit van het beeldvormingsplatform van Ovizio met hun productieomgevingen.
Bart Van Acker, CEO bij QbD, is enthousiast over de samenwerking: “Wij beschikken over de juiste ervaring om
Ovizio te helpen bij deze uitdagingen. Zij geloven in onze expertise en ik ben er heel trots op dat wij op deze
manier, samen met Ovizio, opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan betere en betaalbaardere
geneesmiddelen.”
Serge Jooris, CTO bij Ovizio: “We hebben er alle vertrouwen in dat we met de hulp van QbD binnenkort cGMPtoestellen op de markt kunnen brengen, een echte mijlpaal voor ons productaanbod.”
Over Ovizio
Ovizio Imaging Systems, opgericht in 2009, ontwikkelt en commercialiseert een kwantitatieve phase contrast
beeldvormingsplatformtechnologie gebaseerd op Differential Digital Holographic Microscopy (DDHM). De
Ovizio-producten zullen nog dit jaar cGMP-compliance bereiken. Ovizio zet voet aan grond in de bioprocessingmarkt, met een focus op cel- en gentherapie en de productie van vaccins.
Over Quality by Design
Quality by Design (QbD) levert consultancydiensten aan bedrijven in onder andere de life sciences(farmacie, biotechnologie en medical devices), cosmetica-, health care- en voedselindustrie. QbD is uniek in de
consultancywereld, omdat ze niet enkel actief zijn binnen de klassieke vormen van de life sciences, maar
daarnaast ook expertise in huis hebben op gebied van medical devices, personalized medicine, enzovoort. Met
zijn jarenlange ervaring helpt QbD deze bedrijven bij de opzet en verbetering van kwaliteitsbeheer, en
daarmee bij een optimale validatie van producten en processen. Hiervoor heeft QbD meer dan 180
specialisten op het gebied van validatie, technologieoverdracht en kwaliteitscontrole in dienst. Het
gerenommeerde bedrijf heeft kantoren in België (HQ), Nederland, Frankrijk, Spanje, Mexico en Colombia en
mag zowel kleine, innovatieve bedrijven als invloedrijke, wereldwijde ondernemingen tot zijn clientèle
rekenen. Klanten van QbD zijn onder andere Alcon, DSM, Genzyme, Janssen Pharmaceutica, MSD, Pfizer, UZA
en Wase Werkplaats. Bezoek voor meer informatie www.qbd.eu.
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