UMA seleção de diferentes métodos de secagem do extrato
de Qiwei Shuanghua Chaihu cápsula

Resumo: O objetivo de otimizar o processo de secagem de Qiwei Shuanghua Chaihu cápsula
de extrato.Métodos tendo seco colar características, rendimento, higroscopicidade e ácido
clorogênico taxa de transferência Como a avaliação de índices, três métodos de secagem,
secagem a vácuo equipamento de secagem, secagem de Microondas e spray, foram
investigados.
Resultados as Taxas de transferência de ácido clorogênico EM dry pasta preparada por
secagem a vácuo e spray de secagem, secagem de Microondas foram 82,5%, 89,6% e 92,3%,
respectivamente, e a pasta SecA de qualidade FOI 17.66mg.G - 1.
19.89 mg.g-1 e 20.71 mg.g-1 respectivamente.
Conclusão de secagem de pulverizador é menor, a aparência características DOS materiais
obtidos são OS melhores, e a taxa de transferência do Índice de Componentes é o Mais
Alto.Este é o Melhor método de secagem para o Sete com flor Dupla Bupleurum extract.
Palavras - chave: Sete tipos de flor Dupla Bupleurum cápsula; ácido clorogénico, secagem de
vácuo; secagem de Microondas, spray secante, secagem de Microondas Da Medicina Chinesa.

Atualmente, a Mais utilizada Na indústria farmacêutica incluem processos de secagem
secagem a vácuo, liofilização, spray de secagem e secagem de Microondas.Seus princípios
são aquecimento por condução, convecção térmica, aquecimento dieléctrico e assim por
diante.Devido à secagem diferentes métodos e princípios, O conteúdo do index Componentes
e propriedades físicas de produtos secos são diferentes, e Mais e Mais atenção TEM SIDO
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dada Ao estudo Da Medicina tradicional Chinesa de tecnologia.
Qiwei Shuanghua Chaihu cápsula, que pertence a SEIS tipos de Medicamentos Chineses, é
composto de madressilva, Bupleurum chinense, Forsythia suspensa, Scutellaria baicalensis,
Pinellia ternata, Panax quinquefolium, Mianma Guanzhong.TEM as funções de desintoxicação
agentes patogénicos, clearing lung e liberando calor.É usado principalmente para o tratamento
de infecções do tracto respiratório superior (viral pertence Ao Vento calor síndrome).Mel Na
receita é o Monarca Da Medicina, Na qual o ácido clorogênico é o principal componente do
índice no extracto de Sete Sabor Shuanghua Bupleurum.
O ácido clorogênico é um éster formado por ácido cafeico e ácido quínico.Existem três partes
instáveis Na estrutura molecular: ester bond unsaturated double bond e polifenóis.Foi relatado
que o ácido clorogênico é instável e fácil para se decompor após Serem expostos à Luz e
calor.Portanto, para garantir a estabilidade e confiabilidade do processo de produção de Qiwei
Shuanghua Bupleurum cápsula e controlar eficazmente a qualidade do Produto, O método de
secagem de Qiwei Shuanghua Bupleurum cápsula extrato FOI investigada.
Tendo EM conta o acompanhamento tecnologia de preparação, além de investigar a taxa de
transferência de ácido clorogênico e a taxa de rendimento de Qiwei Shuanghua Bupleurum
Pomada SecA, este Experimento também Fez um estudo comparativo sobre SUA aparência e
higroscopicidade, para compreender as características DOS diferentes métodos de secagem
Da Medicina tradicional ChinesaE extrai e orientar o processo de elaboração.
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