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কেস স্টাড িঃ যাসায়ডনে প্রডিস্থান (4-কলারযাঅ্যাডনডরন)
এই কেস স্টাড রি এয রূরযখা অ্ঙ্কন েযা হরয়রে কম, 4-কলারযাঅ্যাডনডরন এয উচ্চ অ্ধিঃডিপ্ত স্তয
থাো এেটি াইস্টাপরে ডেবারফ ডিডিি েযা হয় এফং ডনডিদ্ধ না থাো অ্যাডভনমুক্ত এেটি ডফেল্প
দাথথ ডদরয় ডেবারফ প্রডিস্থাডি েযা মায়।
প্রাইমার্কে র একটি প্রতিতষ্ঠি কর্ ার রাায়তিক ব্যব্স্থাপিা িীতি আর্ে যা ম্পূর্েভার্ব্ ইইউ(EU) এব্ং
ইউএ(US) আইি অিুযায়ী চর্। এর ব্াইর্র, তলর্ের র্ব্োত্তম কাযেধারার ার্ে ামঞ্জয ররর্ে এর
রাায়তিক ব্যব্স্থাপিার ক্রমাগি তব্কাল ঘটার্িা ও রটক্সটাই মযািুফ্যাকচাতরং পদ্ধতির উপর পতরর্ব্র্লর
প্রভাব্ িূযিিম করার তব্য়টির গুরুত্ব প্রাইমাকে ব্ুঝর্ি রপর্রর্ে।
এর ফ্স্বরূপ, 2020 ার্র মর্ধয ব্স্ত্র (রটক্সটাই) এব্ং রপালাক প্রতক্রয়াকরর্ পযোয় রের্ক তব্পজ্জিক
রাায়তির্কর ব্যব্ার অব্ার্ির ক্ষ্যপূরর্ করর্ি প্রাইমাকে তলে এব্ং অিযািয রেকর্াল্ডারর্ের ার্ে
কাজ করর্ি অঙ্গীকারব্দ্ধ।
এর ার্ে াযুজয ব্জায় ররর্ে, ব্াংার্ের্লর তকেু তিব্োতচি রটক্সটাই ডাইং ও তপ্রতটং তমর্ ব্িে মাি
রাায়তিক ব্যব্ার্রর মূযায়ি করর্ি এব্ং রাায়তিক ব্যব্স্থাপিা কাযেধারাগুত ংক্রান্ত মযাগুত
তচতিি করর্ি একটি পাইট োতডর কাজ গ্রর্ করা র্য়র্ে।
পাইটটি চাকাীি, একটি তমর্র তিগেি ব্জেয পোর্েে 4-রলার্রাঅযাতিতর্ির উপতস্থতি তচতিি র্য়র্ে।
রযর্িু এই তিগেি ব্র্জেয তম রের্ক রব্র ওয়া অর্িক মার্র ব্র্জেযর তমশ্রর্ োকর্ি পার্র, রজিয
এটি রয স্থািটির ব্িে মাি রাায়তিক ব্যব্ারর্ক উপস্থাতপি করর্ব্ই িার রকাি মার্ি রিই। ির্ব্,
তমর্র রাায়তিক ংস্থার্ির মূযায়র্ি, 4-রলার্রাঅযাতিতর্ির উৎ তর্র্ব্ তর-অযাকটিভ ডাইোফ্ ব্ল্যাক
(C.I. তর-অযাকটিভ ব্ল্যাক 5)-রক ও C.I. যুক্ত ডাই তচতিি করা র্য়র্ে। তব্তভন্ন রাায়তিক াপ্লায়ারর্ের
রব্রাকৃ ি রিতভ, া ও ব্াোমী রং-এর মি তর-অযাকটিভ ব্ল্যাক 5 তমটির্ি ব্যব্হৃি র্য়র্ে।
আমরা স্বীকার কতর রয, এই স্থািটির্ি আর এই পোেেগুত ব্যব্ার করা য়তি এব্ং ভতব্যর্ি রকাি
ঘটিা এড়ার্িার জিয, এই ডাইোফ্র্ক তকভার্ব্ প্রতিস্থাতপি করা রযর্ি পার্র র ংক্রান্ত ুপাতরলগুত
করা র্য়র্ে; প্রাইমাকে তমটির্ক 4-রলার্রাঅযাতিতর্ির ম্ভাব্য উৎগুতর্ক পযোয়ক্রর্ম ব্াে রেওয়া এব্ং
একটি তিরাপেির তব্কের্ক কাযেকরীভার্ব্ পযোয়ক্রর্ম চাু করার জিয ায়িা কর্র চর্র্ে।
ব্জেয জর্ 4-রলার্রাঅযাতিতি তচতিি ওয়া এড়ার্িার জিয উপযুক্ত তব্কেগুত রর্য়র্ে, রযমি,
ডাইোর্রর তপ-তএ (p-CA) মুক্ত ডাইগুতিঃ রভাতফ্ক্স ইতও (ECO) ব্ল্যাক, রভাতফ্ক্স ইতও (ECO)
ফ্র্রে ও রভাতফ্ক্স ইতও (ECO) রিতভ, যা ররমার্জা ও রভাতফ্র্ক্সর পর্যর্শ্রর্ী রের্ক অিযািয তপতএ (p-CA) ডাইগুতর ার্ে একার্ে ব্যব্ার করা রযর্ি পার্র, যার্ি প্রর্য়াজিীয় রলডগুতর ম্পূর্ে
রশ্রর্ীটি তব্র্ব্তচি য়।
আর্রকটি তব্কে  াটমযার্ির অযাতভর্টরা ব্ল্যাক এই (SE)ও িার ার্ে অযাতভর্টরা এই (SE)
ততরর্জর অিযািয ডাইোফ্গুত ব্যব্ার করা, যার্ি প্রর্য়াজিীয় রলডগুতর ম্পূর্ে রশ্রর্ীটি তব্র্ব্তচি
য়।
Levafix® ও Remazol®  ডাইোর্রর ররতজোডে রেডমাকে
ররতজোডে রেডমাকে ।

এব্ং Avitera®  াটমযার্ির

4-রলার্রাঅযাতিতি  ারা তব্শ্ব জুর্ড় অর্িক রের্ল আইর্ির দ্বারা রটক্সটাই ও চমেতলর্ে তিতদ্ধকৃ ি
(হ্রাকারী অব্স্থার্ি অযার্জা কাার্রট রের্ক তিগেমির্যাগয অযাতমি তর্র্ব্) 24টি কাতের্িার্জতিক
অযাতমর্ির একটি।
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