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Naszą działalność w Strykowie rozpoczę-
liśmy ponad 10 lat temu, kiedy powstała 

fabryka leków generycznych, która dzięki wielu in westycjom 
w najlepszej jakości wyposażenie i rozwój zatrudnionych pra-
cowników, jest obecnie jednym z naj większych zakładów 
produkcyjnych w ramach Grupy Novarti s na świecie. Wytwa-
rzane w Strykowie leki, m.in. przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
stosowane w leczeniu cukrzycy czy nadciśnienia tętnicze-
go, dostarczane są na rynek polski oraz do 60 innych krajów 
na całym świecie, co podkreśla istotną rolę naszego kraju 
w globalnej sieci operacyjnej fi rmy Decyzja o zainwestowaniu 
w powsta nie w tej samej lokalizacji, obok zakładu wytwarza-
nia, kolejnego zakładu, czyli Centrum Pakowania, wynikała 
z potrzeby wzmocnienia mocy produkcyjnych oraz usprawnie-
nia łańcucha dostaw w ramach dążenia do stałego zapewnienia 
pacjentom wysokiej jakości leków w przystępnej cenie.

 WYŻSZA SZKOŁA 
INWESTYCJI 
W NOVARTIS

Tomasz Marchewa
Novarti s Technical Operati on, Lek S.A.

Wydać duże pieniądze na inwestycje w przemyśle 
farmaceutycznym jest bardzo łatwo. Wydać je jednak 
tak, aby skutecznie wspierały misję fi rmy, a zastosowane 
rozwiązania wpływały na poprawę dostępności leków 
dla pacjentów oraz doskonalenie jakości, wydajności 
i bezpieczeństwa pracy, to już wyższa szkoła jazdy. 
Egzamin w tym zakresie zdawaliśmy w trakcie realizacji 
naszej ostatniej inwestycji - budowy Centrum Pakowania 
w Strykowie, zakładu wchodzącego w skład Grupy Novartis.
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Po pozytywnie zakończonym procesie związanym z realiza-
cją wymaganych procedur dotyczących oma wianej inwestycji, 
w czerwcu 2013 roku jako spółka uzyskaliśmy niezbędne pozwo-
lenia na rozpoczęcie budo wy Już 7 maja 2015 r. miało miejsce 
uroczyste otwarcie omawianej, nowej inwestycji Grupy Novarti s 
w Polsce - najnowocześniejszego w Europie Centrum Pakowa-
nia produktów leczniczych, które ostatecznie umożliwiło wzrost 
mocy produkcyjnych w obszarze pakowania o 4 mld tabletek. 
Powstał nowoczesny budynek, gdzie tablet ki są pakowane, ma-

gazynowane, a następnie wysyłane bezpośrednio do klientów, 
co znacząco wpłynęło na skrócenie czasu dostaw (przed powsta-
niem Centrum Pa kowania produkty w bulku były transportowa-
ne w tym celu do innych zakładów w ramach Grupy).

Ze względu na skalę produkcji zakład w Strykowie został 
wyposażony w sprzęt umożliwiający wytwarzanie serii leku 
o wielkości do 1 tony, co plasuje nas w tym zakresie w czołówce 
fi rm krajowych. Obecnie fabryka posiada 21 maszyn blistrują-
cych, które umożliwiają pakowanie ponad 8 miliardów tabletek 

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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rocznie, z szyb kością 500 blistrów na minutę. Od 2011 r. obser-
wujemy stały wzrost produkcji zarówno w obszarze wytwarza-
nia tabletek w Strykowie (średni wzrost +17%), jak i pako wania 
w fabrykach w Strykowie i Warszawie (średni wzrost +24%).

Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 170 mln złotych. 
Zastosowano wiele nowoczesnych, a w niektó rych przypad-
kach innowacyjnych rozwiązań. Potrzebny był tu czas i za-
stanowienie - tak, aby dokonać optymal nego wyboru, nigdy 
nie sięgając po kompromis pomię dzy nakładami finansowymi  
a jakością, która jest dla nas najwyższym priorytetem. Wszyst-
kie zastosowane rozwiązania były spójne ze strategią naszej 
firmy, czyli uzyskania statusu fabryki numer 1 w Grupie Novar-
tis pod względem wolumenu - przy zachowaniu najwyż szych 
standardów jakości i bezpieczeństwa.

W artykule opiszę wybrane, najciekawsze moim zdaniem 
rozwiązania, które zastosowaliśmy w Cen trum Pakowania le-
ków w Strykowie.

 
Zautomatyzowany magazyn

Systemy zautomatyzowane uznaje się za obarczone w 
mniejszym stopniu ryzykiem błędu ludzkiego. Statystyki BHP 
wskazują, że w przedsię biorstwach (nie tylko w zakładach 
farmaceutycz nych) znaczący procent wypadków, potencjalnych 
wypadków czy zdarzeń potencjalnie niebezpiecz nych związany 
jest z obsługą wózków widłowych, z gospodarką materiałową 
i z ręcznymi przesunię ciami. W naszym centrum pakowania 
jedyne czyn ności manualne wykonywane przez pracowników 
to wyładowywanie i załadowywanie ciężarówek oraz prze-
wożenie palet do boksu produkcyjnego. Wszystkie pozostałe 
procesy logistyczne odbywają się automatycznie. Przewożenie 
pomiędzy silosem magazynu a obszarem produkcyjnym jest 
wyko nywane przez automatyczne wózki widłowe, zaś pod-
noszenie na dużą wysokość - przez automatycz ne układnice. 
Dzięki tym rozwiązaniom znacząco wzrasta zarówno bezpie-
czeństwo pracownika po przez niwelowanie ryzyk związanych  
z uderzeniem czy upadkiem, jak i (co równie istotne) pacjenta, 
ponieważ zminimalizowane jest ryzyko ewentual nej niezgod-
ności materiału produkcyjnego.

Automatyczne wózki widłowe (AGV)

Wózki widłowe używane w centrum pakowania w Stry-
kowie nie wymagają zaangażowania operatora, a to również 
wpływa znacząco na aspekty popra wy bezpieczeństwa pracy 
i zmniejszania kosztów. Pracujemy w systemie trzyzmianowym, 
czyli jeden bezobsługowy wózek widłowy pozwala na redukcję 
trzech etatów pracowniczych oraz unikanie napraw potencjal-
nych uszkodzeń magazynu wynikających z nieostrożnej obsługi 
tradycyjnych wózków.

Każda przerwa w pracy wózków automatycznych pomię-
dzy wysyłkami palet jest wykorzystywana na ich doładowanie. 
Miejsca do tego służące znajdują się na produkcji oraz w łącz-
niku między magazynem a ob szarem produkcji. Jak dotąd, przy 
stosowanym obecnie trzyzmianowym obciążeniu produkcyj-
nym, nie zda rzyło się, aby trzeba było wymieniać akumulatory.

Wózki AGV są sprzężone z systemami informa tycznymi 
SAP i Werum (Manufacturing Execution System) - operator za-
mawia materiał z magazynu, interfejsy przesyłają dane, maga-
zyn automatycznie wydaje materiał, wózek dostaje informację, 
że ma teriał jest gotowy do odbioru, pobiera automatycznie ma-
teriał z przenośnika, a następnie przewozi go do obszaru pro-
dukcyjnego, gdzie operator odbiera mate riał. Proces odbywa 
się w sposób ciągły.

AGVKI 
– automatyczne 
wózki widłowe

Linie blistrujące
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Warto również podkreślić, że jazda wózków AGV jest płyn-
na. Dla porównania - tradycyjne wózki ręczne obsługiwane 
przez operatorów działają najpierw wolno, potem bardzo szyb-
ko, by znowu zwolnić. Natomiast automatyczne wózki AGV 
pracują płynnie (nie występuje wspomniane wcześniej „szarpa-
nie” i zmiany prędkości) i dodatkowo ich średnia prędkość jest 
wyższa niż trady cyjnych wózków.

Jako ciekawostkę dodam, że przy właściwym zdefi niowaniu 
procesów, wózki AGV mogą być wykorzysty wane także do go-
spodarki odpadami. Przy takim zastoso waniu, oprócz mate-
riałów, półproduktów i produktów, przewożą one odpady do 
pomieszczenia segregacji.

Automatyczna zmieniarka palet

W Centrum Pakowania w Strykowie operacja pakowania  
w blistry jest fizycznie oddzielona od pako wania w kartoniki.  
W części pakowania pierwotnego (blistry) ruch materiałów od-
bywa się wyłącznie na paletach aluminiowych. W silosie maga-
zynu wszyst kie materiały i wyroby gotowe przechowywane są 
na paletach drewnianych. To oznacza, że podczas wysyłki z ma-
gazynu na produkcję następuje zamiana palety, która odbywa 
się automatycznie. Automatyzacja procesu w tym obszarze jest 
kolejnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na wzrost 

bezpieczeństwa pracy, gdyż wyeliminowane zostało ryzyko 
potencjal nego wypadku przy ręcznym przepakowywaniu.

Standaryzacja linii pakujących

Na etapie projektowania fabryki wykonaliśmy pełną analizę 
portfolio. Szukaliśmy maszyn i linii pakujących, które najlepiej 
pasują do naszej strategii biznesowej i do wytwarzanych pro-
duktów. Rozpa trywaliśmy wiele wariantów: maszyny szybsze 
dla produktów mało skomplikowanych w większych seriach 
oraz maszyny dla produktów bardziej skompli kowanych, wy-
magających częstych przezbrojeń. Osta tecznie jako kompromis 
wybraliśmy dwa typy maszyn produkowanych przez dwóch 
czołowych producentów europej skich. Łączą one w sobie ła-
twość przezbrojenia z wysoką wydajnością pod względem moż-
liwej do osiągnięcia liczby blistrów na minutę.

Posiadanie wyłącznie dwóch typów maszyn w tak dużym 
centrum pakowania daje nam sze reg korzyści. Po pierwsze, 
proces kwalifikacji jest wystandaryzowany. Po drugie szkolenie 
pracow ników przebiega szybciej i bardziej efektywnie. Po trze-
cie, posiadamy zdecydowanie większą elastyczność w zakresie 
zarządzania procesami produkcyjnymi. W przypadku nagłego 
wzrostu lub spadku zapotrze bowania na nasze produkty lub 
nieplanowanych przestojów, mamy możliwość optymalizacji 
wykorzy stania linii pakujących poprzez zmianę alokacji części 
formatowych i produktów pomiędzy liniami.

Elektroniczny system nadzoru  
efektywności linii produkcyjnej

Dzięki zainstalowaniu elektronicznego systemu do pomiaru 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) operatorzy obsługują-
cy maszynę monitorują w czasie rzeczywistym status procesu 
na linii, występowanie ewentualnych problemów, wydajność 
procesu w po równaniu z założonym planem itd Te same dane 
wy korzystywane są później przez kierownictwo do oceny wy-
konania planu, możliwości optymalizacji procesów, a także do 
oceny kwalifikacji i metod pracy operatora w zakresie stosowa-
nia ustalonych standardów pracy.

Automatyczna 
zmieniarka palet

Elektroniczny  
system  

nadzoru OEE
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Osoby posiadające dostęp do systemu mogą przeglądać 
dane tam zawarte, które pobierane są bezpośrednio z maszyn 
z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej oraz mają do-
stęp do wizualizacji wyników, choćby za pomocą standardo-
wego smartfona.

Automatyczny magazyn  
części formatowych

Doświadczenia z innych fabryk wskazują, że dużo czasu 
związanego z przezbrojeniem jest marnowane na zidentyfiko-
wanie właściwych części formatowych. W przypadku braku 
systemu zarządzania takimi czę ściami, prawdopodobna jest 
sytuacja, w której opera tor pobiera z półek x elementów, któ-

jedna za drugą, skanuje i następnie zakłada na maszynę. Jest 
to możliwe dzięki posiadaniu danych w systemie, dzięki którym 
operator wie, gdzie w danej chwili znajdują się konkretne części.

Dzięki automatycznemu magazynowi części for matowych 
nie ma możliwości świadomego pobrania zbyt wielu lub niewła-
ściwych elementów. To ułatwia operatorowi pracę, pozwala za-
oszczędzić czas oraz uniknąć ewentualnych pomyłek.

Myjnia części formatowych

Wymogi Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) stale rosną, 
a podczas inspekcji i audytów jakościowych coraz częściej 
pojawiają się pytania dotyczące zakresu powta rzalności pro-
cesu, mycia części formatowych. Podjęliśmy więc decyzję, że 
również i w tym obszarze zastosujemy rozwiązania ponadstan-
dardowe w po staci instalacji automatycznej myjni części for-
matowych. Co ważne, była to inwestycja stosunkowo prosta  
w za stosowaniu, właśnie na etapie budowy nowego zakładu, 
ponieważ w przy padku zakładów już funkcjonujących tego typu 
projekt wymaga ingerencji w istniejący obszar produkcyjny

Podsumowując, niełatwy proces projektowania i budowy 
Centrum Pakowania dzisiaj oceniamy bardzo wysoko. Dzięki 
dedykowanemu, profesjonalnemu zespołowi i zastoso wanym 
innowacyjnym rozwiązaniom osiągnęliśmy wiele na drodze 
realizacji misji Novartis, czyli odkrywania no wych sposobów  
polepszania i wydłu żania życia pacjentów.

Automatyczny 
magazyn części 
formatowych

Informacje o firmie NOVARTIS

Novartis dostarcza rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjen-
tów oraz ich opiekunów. Grupa Novartis, z siedzibą główną w Bazylei, w Szwajcarii, posia-
da bogate portfolio produktów leczniczych obejmujące leki innowacyjne, zapewniające 
oszczędności leki generyczne i biopodobne oraz preparaty okulistyczne. Globalnie Novartis 
zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich tych obszarach. W 2017 r. grupa Novartis odno-
towała sprzedaż netto na poziomie 49,1 mld dol., z czego 9,0 mld dol. przeznaczyła
na badania i rozwój. Grupa Novartis zatrudnia około 122 tys. pełnoetatowych pracowników,
a produkty lecznicze oferowane przez firmę dostępne są w ponad 155 krajach na całym 
świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.novartis.com.

Fot. Novartis

re wydają się być częścią kompletu, a okazuje się dopiero, np. 
w trakcie montażu, że brakuje kilku z nich. W celu uniknięcia 
podobnych błędów, jednym z założeń naszego pro jektu było 
stworzenie systemu przechowywania oraz ewidencji części 
formatowych.

Każdy zestaw części formatowych posiada tzw. kar tę for-
matową. Do danego procesu i dla danego produktu potrzebu-
jemy łącznie ok. 20-30 elementów, które składają się na pełen 
zestaw konieczny do ustawienia jednej maszyny W automa-
tycznym magazynie części są ponumerowane i mają przypisane 
kody kreskowe. Ope rator, który ma zmienić części formatowe 
na maszynie, sprawdza w systemie, gdzie te części się znajdują: 
na innej linii, w myjni bądź w magazynie części. Jeśli jest to opcja 
numer trzy, operator pobiera części zgodnie z kartą formatową 

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Problemy do rozważenia  
przy spełnianiu wytycznych ICH
dotyczących warunków temperatury  
i wilgotności względnej 

Clay Hile 
Parameter Generation & Control, Inc., USA

Jeffrey Plugis 
EdgeTech, USA

Zapewnienie określonych warunków wilgotności i temperatury w celu testowania trwałości 
produktów może być pozornie łatwiejsze do uzyskania, niż wydają się na to wskazywać wartości 
±5% RH oraz ±2°C, będące wytycznymi ICH. Możliwość kontroli wilgotności na poziomie ±2% nie 
oznacza jednak, że jest się bezpiecznym przyjmując tolerancję ±5% RH, narzucaną przez ICH.

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Możliwość generowania zapisu, wskazań wyświetlacza czy 
wydruku, który mieści się w podanej tolerancji, może 

nie być wymagającym wyzwaniem, lecz jest to tylko jeden  
z parametrów, które trzeba wziąć pod uwagę. Wyświetlacz lub 
rejestrator zwykle podłączony jest do jednego czujnika wil-
gotności względnej i monitoruje warunki wyłącznie w jednej 
lokalizacji w pomieszczeniu, komorze lub odcinku systemu ka-
nałów. Informacje z tego czujnika wskazują na stałość kontroli 
kondycjonera/systemu sterowania, lecz nie dostarczają wiedzy 
o warunkach panujących w innych obszarach klimatyzowanej 
przestrzeni.

W celu pełnego określenia prawdziwych warunków  
środowiska testu lub procesu należy rozważyć następujące  
parametry:
•   • Stabilność kontroli – możliwości kondycjonera i sterownika 

w zakresie utrzymania stałej kontroli w miejscu instalacji 
czujnika sterowania.

•   • Jednolitość – stratyfikacja (uwarstwienie) kondycjonowanej 
przestrzeni spowodowana niewystarczającym przepływem  

powietrza, obciążeniem cieplnym lub wilgocią albo przecie-
kiem do lub z przestrzeni zewnętrznej.

•   • Dokładność czujnika – niepewność kalibracji zarówno 
czujnika temperatury, jak i wilgotności względnej.

Rozważmy, na przykład, docelowe warunki 25°C ±2°/60% 
RH ±5% , gdzie rejestrator może wskazywać kontrolę wilgot-
ności względnej na poziomie ±2%. Może okazać się, że jeżeli 
w stabilności kontroli uwzględni się czynniki jednolitości oraz 
dokładności czujników, zamiast dobrego spełniania wymagań 
specyfikacji, nie są one zachowane. Bardziej wszechstronne 
określenie warunków testowania może zostać osiągnięte przez 
wzięcie pod uwagę następujących kwestii:
•   • Najlepsze obecnie na rynku, stałe czujniki wilgotności 

względnej charakteryzują się dokładnością ±1% (jeśli są 
prawidłowo kalibrowane). W większości przypadków bar-
dziej realistyczną jest wartość ±2%.

•   • W zależności od ruchu powietrza i obciążenia cieplnego 
w pomieszczeniu, można oczekiwać gradientu wilgotności 
względnej na poziomie ±1% do ±6%.

•   • Suma powyższych i wcześniej wskazanego cyklu kontroli 
(±2%), da całkowitą niepewność netto w każdym miejscu 
wykonania testu, która może przyjąć dowolną wartość  
w przedziale między ±4% a ±9% lub więcej.

W celu rzeczywistego uzyskania wymaganych warunków 
komora lub pomieszczenie musi być przygotowane z uwzględ-
nieniem wszystkich trzech wspomnianych aspektów odchyleń 
warunków.

Stabilność pojedynczego punktu (kontrola)

Jest to wielkość cyklicznych wahań lub odchylenia od na-
stawionej wartości, jakiej oczekuje się w miejscu instalacji 
czujnika. W ramach tej kategorii należy uwzględnić cykliczne 
wahania kondycjonera/kontrolera, zmiany dzień/noc i zmiany 
okresowe oraz zmiany nagłe (włączanie i wyłączanie urządzeń, 
światła, otwieranie drzwi, itp.). Ten punkt zależny jest od możli-
wości urządzeń kondycjonujących oraz ich sterowania.

Bieżące sterowanie kondycjonerem może być ocenione, 
gdy nie występują zmiany obciążeń w kontrolowanym obsza-
rze. Cykl kondycjonowania obejmuje chłodzenie, ogrzewanie 
oraz cykle nawilżania i usuwania wilgoci. Zmienność dzień/
noc, zmienność okresowa oraz cykliczne zmiany obciążeń mogą 
mieć udział w zwiększaniu lub zmniejszaniu obciążenia jawne-
go lub utajonego, co ma wpływ na długoterminową stabilność 
klimatyzowanego obszaru. Zmiany powodowane otoczeniem 
mogą być minimalizowane odpowiednią izolacją oraz adekwat-
ną barierą paroszczelną.

System kondycjonowania musi być przygotowany do po-
radzenia sobie z przewidywanymi obciążeniami zarówno uta-
jonymi, jak i jawnymi. Najczęstszym źródłem obciążeń utajo-
nych są nieszczelności, produkt oraz otwieranie drzwi. Jawne 
obciążenia wynikają z oświetlenia, wyposażenia, nieszczelności 
oraz otwierania drzwi. System musi mieć możliwość utrzyma-
nia kontroli podczas zmian obciążeń cieplnych, następujących  
w cyklach dziennych oraz okresowych.

Ponieważ wilgotność względna zależna jest od temperatu-
ry, dla ścisłego sterowania nią wymagana jest dokładna kontrola  

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Należy rozważyć wykorzystywane czujniki 
zarówno temperatury, jak i wilgoci. 
Czujniki temperatury są zwykle znacznie 
dokładniejsze i ogólnie mówiąc łatwiejsze 
do kalibrowania, niż czujniki wilgoci. 

temperatury. Jeżeli zawartość wilgoci pozostaje na stałym 
poziomie z punktem rosy w 16,7ºC, lecz temperatura powie-
trza waha się ±1,0ºC w 25ºC, względna wilgotność zmienia się 
w granicach 56,5% do 63,7%. Niewielkie zmiany temperatury 
powietrza ±0,2ºC będą powodować wahania względnej wilgot-
ności o więcej niż 0,5% (ASHRAE 1993).

Jednolitość

Jednolitość związana jest z różnicami temperatury i wil-
gotności względnej między punktami w całej kondycjonowanej 
przestrzeni. Niektóre z głównych czynników, mających wpływ 
na jednolitość to: całkowite obciążenie cieplne (jawne i utajo-
ne), umiejscowienie jego źródła, umiejscowienie czujnika ste-
rującego, dystrybucja powietrza, objętość wymiany powietrza, 
właściwa izolacja oraz bariery paroszczelne.

Całkowite obciążenie cieplne (oświetlenie, wyposażenie, 
ludzie oraz zyski i straty w ścianach i systemie kanałów) jest 
najważniejszym czynnikiem wpływającym na jednolitość. Jeśli 
nie występowałoby żadne obciążenie cieplne w kondycjonowa-
nej przestrzeni,  jednolitość byłaby łatwa do osiągnięcia. Jest 
to jednak nierealne. Na przykład: pomieszczenie o wymiarach 
3,7 x 3 x 3 m (~34 m3) z wyposażeniem, wymieniające 17 m3/
min (600 ft 3/min [CFM]), tj. 30 wymian powietrza na godzinę 
oraz z obciążeniem 880 W (3.000 BTU) ma różnicę tempera-
tury pomiędzy zasilaniem a powrotem wynoszącą 2,6ºC. Je-
żeli dostarczane jest powietrze o parametrach 25ºC/60% RH 
i zakładając, że nie zachodzi zmiana zawartości wilgoci, wraca 
powietrze o parametrach 27,6ºC/51% RH. Zwiększenie całko-
witego przepływu powietrza lub zmniejszenie obciążenia może 
zmniejszyć tę różnicę. W przypadku wysokich wilgotności ta 
sama zmiana temperatury powietrza ma większy wpływ na 
wilgotność względną.

880 W (3.000 BTU) 
obciążenia wewnętrznego

Całkowita objętość wymienianego powietrza jest ważna do 
rozważenia, gdy projektuje się system dystrybucji i minimalizuje 
efekty związane z obciążeniem cieplnym. Zależnie od procesu 
i obciążenia wewnętrznego 25 do 45 wymian objętości na go-
dzinę jest dobrą wielkością docelową.

Ważnym czynnikiem jest także umiejscowienie obciążenia. 
Jeżeli to możliwe, najlepiej umiejscowić obciążenia jak najbliżej 
dróg powrotu, aby uniknąć zakłóceń w pozostałej, kondycjono-
wanej przestrzeni. Umiejscowienie obciążenia powinno mieć 
także wpływ na umiejscowienie czujników sterujących. Nie 
powinny być one umieszczane z prądem głównych źródeł ob-
ciążeń ani w drodze(-gach) powrotnej(-nych).

Dystrybucja powietrza w kondycjonowanej przestrzeni 
powinna być jednolita. Zwykle zalecane jest zasilanie sufi to-
we i powrót, który pobiera powietrze przy podłodze i dookoła 
obrzeży kondycjonowanej przestrzeni (TAPPI TIS 018-7 1982). 
Należy unikać układów, w których występuje zarówno zasilanie 
sufi towe, jak i sufi towy powrót.

Stosowanie właściwej izolacji i barier paroszczelnych 
w pomieszczeniu oraz systemie kanałów jest niezwykle ważne, 
w zależności od warunków w przylegającej przestrzeni. Waga 
stosowania właściwego systemu kanałów nie może być przece-
niona. Na skutek zwiększonej szybkości przepływu powietrza 
w systemie kanałów, pojawiający się w nim efekt otwór/przeciek 
jest znacznie większy, niż otworu tej samej wielkości w komo-
rze. Pomocne jest także unikanie bliskości ścian zewnętrznych, 
okien oraz sufi tów podwieszanych, ponieważ zwykle stanowią 
one większe obciążenie cieplne niż przestrzeń wewnętrzna.

Dokładność czujnika

Należy rozważyć wykorzystywane czujniki zarówno tem-
peratury, jak i wilgoci. Czujniki temperatury są zwykle znacznie 
dokładniejsze i ogólnie mówiąc łatwiejsze do kalibrowania, niż 
czujniki wilgoci. Stosując standardowe procedury można zwy-
kle osiągnąć dokładność czujnika temperatury na poziomie 
±0,1°C. Z tego powodu głównym przedmiotem zainteresowa-
nia jest pomiar wilgotności.

Większość dostępnych obecnie na rynku czujników wil-
goci charakteryzuje się deklarowaną dokładnością rzędu ±1% 
w nieco zawężonym zakresie (tzn. 20-80%RH). Jest to naj-
lepsza wielkość, jakiej można oczekiwać od nowego czujnika 
w przeciętnych warunkach. Wybierając czujnik wilgoci należy 
zweryfi kować deklarowaną dokładność w całym, przewidywa-
nym zakresie działania. Na przykład, jeżeli procedura zakłada 
zmienne cykle temperatury i wilgotności, należy zapewnić, że 
czujnik wilgoci jest prawidłowo kompensowany temperaturo-
wo dla przewidywanego zakresu zmian oraz że jego dokład-
ność nie zmienia się w zależności od temperatury. Większość 
czujników wilgoci traci dokładność powyżej wartości 80% 
wilgotności względnej.

Czujnik wilgotności względnej  musi być regularnie kalibro-
wany, ponieważ będzie wykazywał zmianę w czasie. Odstę-
py czasowe kalibracji będą zmieniać się w zależności od typu 
czujnika oraz warunków pracy (temperatury, zakresu wilgot-
ności, czystości atmosfery, stężenia różnych chemikaliów, itp.). 

Powietrze 
dostarczane

Wymiany 
powietrza na godzinę

Powietrze 
powracające

25°C/60% RH 15 (300 CFM) 30,2°C/44% RH

25°C/60% RH 30 (600CFM) 27,6°C/51% RH

25°C/60% RH 45 (900CFM) 26,7°C/54% RH

25°C/60% RH 60 (1200CFM) 26,3°C/56% RH
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Zwykle wystarczające jest kalibrowanie w odstępie rocznym  
i powinno być to przyjęte jako odstęp maksymalny. Specyficzne 
przedziały czasowe będą wynikały z konkretnego zastosowa-
nia i najlepiej rozpocząć od bezpiecznych (tzn. przedział 6-mie-
sięczny) i później dostosować je zgodnie z potrzebami. Należy 
potwierdzić, że kalibracja obejmuje zakres działania i jest spójna 
pomiarowo zgodnie z N.I.S.T. wraz z towarzyszącą dokumenta-
cją kalibracji urządzeń.

Spójność pomiarowa oznacza, że urządzenie było kalibro-
wane zgodnie z wzorcem pierwotnym lub pośredniczącym. 
Większość czujników wyposażona jest w raport kalibracji (Cer-
tyfikat Kalibracji), wykazujący dokładność fabryczną, co nieko-
niecznie ma odbicie w pracy urządzenia w terenie (Wiederhold 
1997). Dokładność kontrolera lub adiustacji czujnika wykona-
nej w obwodzie zgodnie z przepływem strumienia może mieć 
wpływ na dokładność odczytów. Jednym ze sposobów unik-
nięcia takich błędów jest polowa (in situ) kalibracja czujnika ste-
rowania przy pomocy wzorca pośredniczącego, w czasie pracy 
systemu. Można to wykonać używając odpowiedniego wzorca 
pośredniczącego, jak wilgotnościomierz z chłodzonym lustrem.

Podsumowanie

Uzyskanie zakładanych warunków temperatury i wilgotno-
ści może być trudnym zadaniem, lecz nie jest niemożliwe. Jeśli 
weźmie się pod uwagę wszystkie czynniki, mające wpływ na 
warunki otoczenia, cel jest z pewnością osiągalny. Niektórymi  
z zagadnień, o których należy pamiętać, są: 
•   • Stosowanie systemu kondycjonowania ze ścisłą kontrolą 

jednopunktową.
•   • Niezależnie od systemu, należy upewnić się, że ma on moż-

liwość poradzenia sobie z wewnętrznym i zewnętrznym 
obciążeniem cieplnym oraz odpowiednią zdolność wystar-
czającej kontroli powietrza, aby uczestniczyć w poprawie 
jednolitości.

•   • Używanie czujników wilgotności względnej, odpowiednich 
do własnej aplikacji; zapewnić prawidłowe umiejscowienie 
i rutynową kalibrację.

•   • Należy być świadomym wpływów obciążeń cieplnych na 
kondycjonowaną przestrzeń i próbować je minimalizować.

•   • Kondycjonowana przestrzeń oraz system kanałów muszą 
być dobrze izolowane i wyposażone w ciągłą barierę pa-
roszczelną.

Jeżeli uwzględni się powyższe punkty, większość proble-
mów związanych z zapewnieniem zakładanej, dokładnej tem-
peratury i wilgotności w kondycjonowanej przestrzeni zostanie 
wyeliminowana i spełnione będą wymogi zgodności z ICH.

Literatura
• ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers) Handbook – Fundamentals, 1993, Chapter 6 - Psychrometrics 

• TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry) TIS 018-7, „Paper 
Test Rooms: Design Considerations”, 1982 

• TAPPI T402 om-88, „Standard Conditioning and Testing Atmospheres for 
Paper, Board, Pulp Handsheets, and Related Products”, 1988 

• Wiederhold, Pieter R., „Water Vapor Measurement – Methods and Instrumen-
tation”, 1997, Chapter 10 - Calibration

produkcja
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2018 17re

kl
am

a



Implementacja założeń nurtu indywidualizacji terapii wiąże 
się z dużymi zmianami. Standardowa produkcja zakładała 
wprowadzenie na rynek jednego, konkretnego leku, który 

działał skutecznie dla statystycznego anonimowego pacjenta. 
Indywidualizacja terapii sprawia, że zamiast tworzyć lek „dobry 
dla wszystkich” staramy wyłonić konkretne grupy pacjentów lub 
wręcz pojedyncze jednostki, dla których tworzony jest sperso-
nalizowany lek, odpowiadający ich potrzebom. Rośnie przez to 
liczba wariantów leku i konsekwentnie rośnie liczba mniejszych 
serii produkcyjnych. Może to spowodować, że dotychczasowe 
metody opracowywania leków, wdrażania ich produkcji, stoso-
wane technologie produkcyjne i koncepcje walidacji okażą się 
niewystarczające.  W indywidualizacji terapii kluczową rolę od-
grywa komputeryzacja i przetwarzanie danych elektronicznych 
istotne z punktu widzenie wszystkich etapów rozwoju i produk-
cji wyrobu farmaceutycznego, od działań badawczo-rozwojo-
wych aż po wytwarzanie zorientowane na pacjenta. 

Większa liczba serii wiąże się z większą ilością kontroli ja-
kości i danych jakościowych. Obciąży to z pewnością Dział Ja-
kości i może spowodować powstanie przestojów wynikających  
z nieefektywnych metod zarządzania danymi GxP. Obecnie  
w wielu przedsiębiorstwach ciągle funkcjonuje przetwarzanie da-
nych GxP w głównej mierze oparte na dokumentacji papierowej. 
Wynikające z tego spowolnienia i ograniczenia mogą okazać się 
krytyczne w produkcji opartej o indywidualizację terapii, dlatego 

konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania danymi. Zmiana 
ta musi uwzględniać rzeczywistą elektronizację danych. Zmiana 
nośnika z papierowego na elektroniczny nie będzie wystarcza-
jąca. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego formatu da-
nych, które zwiększy możliwość ich wykorzystania. Dzięki temu 
dane produkcyjne będą mogły wspomóc czynności analityczne  
i pozwolą na zoptymalizowanie procesów wytwórczych.

Przemodelowanie sposobu zarządzania danymi GxP i nie-
-GxP zakładać powinno także konieczność objęcia kontrolami 
i mechanizmami bezpieczeństwa obszarów nie-GxP. Wszystkie 
zapisy i systemy powinny być w pierwszej kolejności sklasyfi-
kowane pod względem istotności GxP w kontekście ich użycia. 

Przy obecnej globalizacji i możliwości dystrybucji towa-
rów na rynki światowe nie można zapominać o konieczności 
wymiany informacji i globalnej współpracy. Związana jest z nią 
potrzeba elastycznego i bezpiecznego przydzielania a także 
odbierania dostępu do poszczególnych obszarów podmiotom 
zewnętrznym.

Cyfryzacja danych i ich ogromny przyrost przykuwa także 
uwagę do ich odpowiedniego przechowywania i przetwarzania. 
Odpowiedzią na tą potrzebę są narzędzia Big Data. Korzyści  
z zastosowania rozwiązań Big Data to przede wszystkim moż-
liwość posiadania bardziej kompletnych danych oraz środków  
i narzędzi wszechstronnej ich analizy. W analizie tej coraz więk-
szą rolę odgrywać będę narzędzia klasy SI.

Duża ilość danych to także wyzwania związane z ich inte-
gralnością. Integralność danych powinna być poruszona już na 
etapie projektowania systemu skomputeryzowanego. Zapew-
nienie integralności danych na poziomie projektowania (data 
integrity by design) praktykowane jest coraz częściej i przy 
zwiększonej ilości danych wydaje się nieuniknione. Podczas 
projektowania procesu produkcyjnego w oparciu o ryzyko pod-
daje się krytycznej analizie mapy procesu, mapy danych proce-
su oraz przepływy danych.

Indywidualizacja terapii jest jednym z nurtów Pharma 4.0. 
Pharma 4.0 to odpowiedź przemysłu farmaceutycznego na 
czwartą rewolucję przemysłową – Industry 4.0. Pojęcie to po 
raz pierwszy zaproponował rząd Niemiec w strategii rozwoju 
wysokich technologii, a szerzej zaprezentowane zostało na tar-
gach w Hanowerze w 2011 roku. 

Indywidualizacja terapii 
jako jeden z nurtów  
Pharma 4.0 

Ogromna konkurencja na rynku 
farmaceutycznym i coraz większe 
możliwości rozwijania wyrobów 
farmaceutycznych zaowocowały 
pojawieniem się nowego 
nurtu w dziedzinie farmacji – 
indywidualizacji terapii. 

Karolina Jagusiak

Robert Kolwas
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Industry 4.0 bazuje na cyfryzacji danych i możliwości, jakie 
niesie ze sobą Internet i rozwiązania klasy SI. Bazuje na takich 
rozwiązaniach jak:
•   • Industrial Internet of Things
•   • Big Data
•   • Cloud Computi ng
•   • Symulacje
•   • Integracje systemów
•   • Systemy cyber-fi zyczne
•   • Produkcja addytywna
•   • Urządzenia autonomiczne

Dzięki wykorzystaniu tych technologii i zjawisk możliwe 
będzie osiągnięcie celów związanych z indywidualizacją pro-
dukcji, automatyczną kontrolą stanu i diagnostyką produktów 
i linii produkcyjnych czy zwinnym dostosowywaniem się proce-
sów do zmieniających się wymagań i otoczenia.

Pharma 4.0 nie ogranicza się do implementacji nowych 
technologii, lecz musi także określać dostosowane do nich kon-
cepcje i standardy funkcjonowania łańcuchów dostaw, obiek-
tów produkcyjnych oraz procesów wytwarzania.

Drugim istotnym nurtem w Pharma 4.0 jest ulepszenie or-
ganizacji i kontroli procesów. 

Dział produkcji w fi rmie farmaceutycznej, która skupia się 
na realizowaniu procesów zgodnie z koncepcją Pharma 4.0 
na pierwszy rzut oka wydaje się taki sam. Składa się, bowiem 
z maszyn, wyposażenia i komputerów. Każda jednak maszyna 
i element wyposażenia ma zainstalowane czujniki monitorują-
ce w sposób ciągły wszelkie parametry procesu, a także stan 
i zużycie urządzeń. Urządzenia mogą, zatem raportować swój 
spodziewany czas życia oraz stan zagrożenia awarią przed jej 
faktycznym wystąpieniem, co pozwala ograniczyć przestoje 
i koszt konserwacji. Takie rozwiązania pozwalają zapobiegać 
przestojom i maksymalizować efektywność produkcji.

Możliwość ciągłego monitorowania jakości wyrobu farma-
ceutycznego w czasie rzeczywistym zamiast okresowych prze-
glądów jakości, jest jednym z tych elementów koncepcji Phar-
ma 4.0, która wychodzi na przeciw zaostrzającym się regulacją 
prawnym, którym podlega przemysł farmaceutyczny. Regulacje 
te maja na celu zapewnienie wysokiej jakości wyrobu farmaceu-
tycznego i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Podejście 
oferowane przez Pharma 4.0 umożliwia zapobiegać powstaniu 
odchyleń oraz wynikających z nich przestojów i strat.

Tematykę kontroli nad procesami w realiach Pharma 4.0 
kompleksowo ujmuje opracowana przez ICH Holistyczna Stra-
tegia Kontroli (Holisti c Producti on Control Strategy, HCPS). Skupia 
się ona na:
•   • Integracji pionowej i poziomej wszystkich wspierających 

systemów skomputeryzowanych,
•   • Utrzymaniu zapobiegawczych elementów wyposażenia,
•   • Monitoringu środowiska i zarządzaniu energią,
•   • Automatyzacji oraz ciągłej weryfi kacji procesów,
•   • Zwalnianiu serii w czasie rzeczywistym.

W przemyśle farmaceutycznym można już zauważać oznaki 
Pharma 4.0. Efektywne wdrażanie tego podejścia zacząć należy 
od właściwego jego zrozumienia. Pozwoli to mądrze, komplek-
sowo i z zachowaniem kontroli wprowadzać stosowne zmiany 

w procesach, wyposażeniu i usługach wspierających w naszych 
przedsiębiorstwach, utrzymując lub powiększając ich przewagę 
konkurencyjną.  

Podążając za nowymi nurtami w przemyśle farmaceutycz-
nym, ISPE Polska organizuje w dniach 14-15 marca w War-
szawie międzynarodową konferencję zatytułowaną Systemy 
Zautomatyzowane. Konferencja dotyka tematyki Pharma 4.0  
z różnych perspektyw i punktów widzenia: dostawców oraz 
użytkowników rozwiązań, twórców standardów (ICH) oraz 
samego ISPE. W konferencji wezmą udział wybitni eksperci 
z tej dziedziny, m.in. Christi an Wölbeling, Paul Irving, Wolfgang 
Dedden. Przedstawiona zostanie rola integralności danych, 
jako wyzwania, ale także siły napędowej dla zmian i rozwoju. 
Omówione zostaną możliwości, jakie Internet of Things może 
zaoferować farmacji, studium przypadku digitalizacji na przy-
kładzie elektronicznych raportów serii, czy wyzwania związane 
z planowaniem wdrażania systemów klasy MES. Zaplanowane 
zostały także panele dyskusyjne oraz część warsztatowa, doty-
cząca wykorzystania dokumentacji dostawcy podczas walida-
cji.  Szczegółowy program dostępny jest pod adresem na stro-
nie www.ispe.org.pl, lub krócej: htt p://ti nyurl.com/Pharma40.

Karolina Jagusiak
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wro-
cławskiej. Obecnie odpowiedzialna za walidację systemów skomputeryzowa-
nych w obszarze badań klinicznych w tym systemów z dziedziny telemedycyny. 
Od dwóch lat związana z branżą farmaceutyczną. Wcześniej odpowiedzialna za 
modelowanie i usprawnianie procesów zarządzania usługami IT. Posiada rów-
nież doświadczenie w administracji systemu zgłoszeń serwisowych, jego roz-
woju od strony biznesowej oraz testowaniu wdrożonej funkcjonalności. 

Robert Kolwas
Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki War-
szawskiej na kierunku Informatyka Stosowana. Od 2003 roku w RAN- Quality 
Systems (dawniej RAN - Systems Integration Services) bierze udział w projektach 
informatycznych dla przemysłu farmaceutycznego. Odpowiedzialny za walidację, 
utrzymywanie stanu zwalidowanego oraz strategiczne kierunki rozwoju systemów. 
Główny projektant podsystemu Elektronicznych Raportów Szarżowych systemu 
SZARŻA. Współtworzył system SITE eksploatowany przez GIF. Koordynował mi-
grację systemu klasy MES na platformę.NET. Wielokrotny uczestnik zespołów 
analitycznych, projektowych oraz walidacyjno – wdrożeniowych. Ostatnio rozwija 
projekt automatyzacji testowania. Członek zarządu Forum GAMP ISPE Polska.

Diagram 
przedstawia 

istotne aspekty 
implementacji HCPS 

przy wdrażaniu 
produkcji wyrobu 

leczniczego
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Ludzkie oblicze  
zarządzania ryzykiem

Elżbieta Bętkowska-Ożóg 
ELPHARMA

Zarządzanie ryzykiem stało się elementem profesjonalnej kultury organizacyjnej. 
Ma zastosowanie do wyznaczania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. 
Skuteczność zarządzania ryzykiem zależy od jego właściwej oceny. 
Ryzyko nie może być ani przeszacowane, ani niedoszacowane. 

Aby właściwie zarządzać ryzykiem pożądane jest posiadanie 
wiedzy i umiejętności w zakresie:

•   • metod identyfikowania zagrożeń,
•   • jakościowych i ilościowych metod analizy ryzyka,
•   • sposobu ewaluacji ryzyka czyli decydowania czy ryzyko 

jest akceptowalne czy nieakceptowalne.

Jednak to dopiero początek…

Lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem, w zakresie zarządzania 
ryzykiem, należy podjąć działania profilaktyczne, wbrew temu 
co mówi jedno z praw Murphiego: Jeżeli coś może się nie udać 
– nie uda się na pewno.

Kiedy już uporasz się z ryzykami dojdziesz do wniosku, 
zgodnego z prawem Murphiego, że jeżeli udoskonalasz coś do-
statecznie długo – na pewno to zepsujesz. Dlatego w zakresie 
zarządzania ryzykiem, trzeba uzmysłowić sobie kiedy powie-
dzieć DOŚĆ.

W poprzednich częściach dotyczącej ludzkiego oblicza za-
rządzania ryzykiem opisałam metody identyfikacji zagrożeń, 
które doprowadziły (w analizie retrospektywnej) lub mogą do-
prowadzić (w analizie prospektywnej) do niepożądanych skut-
ków, efektów, zdarzeń. 

Kolejnym krokiem było zastosowanie zasady Pareto, która 
pozwala ustalić, które ze zidentyfikowanych zagrożeń należy 
usunąć w pierwszej kolejności, bo to one w 80% spowodowały 
lub mogą spowodować spełnienie się czarnego scenariusza. 

W kolejnym etapie zarządzania ryzykiem zajmiemy się licz-
bową analizą zidentyfikowanych zagrożeń metodą PHA – Preli-
minary Hazard Analisys czyli wstępną analizą zagrożeń.

PHA – Preliminary Hazard Analisys  
czyli wstępna analizą zagrożeń

Zaliczana jest do półilościowych metod analizy ryzyka, ma-
jących zastosowanie do:
•• ••• • identyfikacji potencjalnych zagrożeń lub sytuacji zagrażają-

cych, które w efekcie prowadzą do niezgodności, odchyleń, 
niespełnienia wymagań

•• ••• • rankingowania zidentyfikowanych zagrożeń i sytuacji za-
grażających według ich dotkliwości lub skutków

•   • zidentyfikowania wymaganych działań związanych z kon-
trolą lub sterowaniem ryzykiem i działań następczych

Wstępną analizę zagrożeń stosuje się na wczesnych etapach 
projektów, wstępnych analiz służących do dalszych, szczegóło-
wych analiz ryzyk lub do analiz ryzyk w prostych sytuacjach lub 
systemach nie wymagających szczegółowej analizy ryzyka.

Dokonując identyfikacji zagrożeń do Wstępnej Analizy Ry-
zyka na przykładzie pomieszczeń i wyposażenia można wziąć 
pod uwagę:
•• ••• • zagrażające składniki, elementy
•• ••• • powiązania między poszczególnymi elementami systemu, 

włączając np. oprogramowanie
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•• ••• • warunki środowiskowe, włączając środowisko produkcyjne
•• ••• • czynności, testy i badania, nadzór techniczny, procedury 

bezpieczeństwa
•• ••• • pomieszczenia, poprawność zainstalowania wyposażenia, 

instalacje i wyposażenie wspomagające
•• ••• • wyposażenie BHP, środki bezpieczeństwa
•• ••• • wielofunkcyjność systemów, podsystemów,    

oprogramowania .

Etapy Wstępnej Analizy Zagrożeń

1.  wybór zespołu do przeprowadzenia analizy ryzyka: lider 
zespołu z odpowiednimi kompetencjami i doświadcze-
niem, a także umiejętnościami koordynacji pracy zespołu, 
osoba, której zadaniem będzie prowadzenie odpowiedniej 
dokumentacji oraz członkowie zespołu 2-6 osób, lub więcej  
– jeśli zasadne. 

2.  określenie i opisanie analizowanego systemu, przypadku:
•   – wybór elementów podlegających analizie
•   – opis przedmiotu analizy, rysunki, schematy, diagramy 

przepływu procesu itp., 
•   – warunki operacyjne i środowiskowe
•   – systemy detekcji i kontroli zagrożeń, systemy bezpie-

czeństwa i działania ochronne
3.  zebranie informacji z wcześniejszych projektów lub podob-

nych systemów, np. danych z nadzoru na pomieszczeniami 
i wyposażeniem, danych o awariach, odchyleniach, wyni-
kach kwalifikacji i rekwalifikacji,

4.  Przeprowadzenie oceny ryzyka polegającej na:
•   – Identyfikacji zagrożeń
•   – Analizie ryzyka metodą PHA
•   – Ewaluacji ryzyka

5.  Wdrożenie działań związanych z kontrolą ryzyka
•   – redukcja ryzyka
•   – decyzja o akceptacji ryzyka bądź o dalszych działaniach 

związanych z redukcją ryzyka

Ćwiczenie

Zastanów się jakie wyzwania i zdarzenia rozumiane jako 
ZAGROŻENIA mogą spowodować niepowodzenie i w efekcie 
nieosiągnięcie celu. 

Zastosuj Daigram Ishikavy jako metodę identyfikacji zagro-
żeń:

re
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Wypełnij Listę  zidentyfi kowanych ZAGROŻEŃ:

Dla każdego zidentyfi kowanego zagrożenia i oceń ich moż-
liwe przyczyny i/lub możliwe skutki: 

Zidentyfi kowanie przyczyn i/lub skutków pozwoli w przy-
szłości ukierunkować działania związane ze kontrolą ryzyka 
(zmniejszanie ryzyk) w zależności od tego, co jest bardziej moż-
liwe lub efektywne: 
•   • dla przyczyn - unikanie przyczyn, działania prewencyjne, 
•   • dla skutków - łagodzenie skutków. 

Dla zidentyfi kowanych zagrożeń przypisz:
1.  dotkliwość S = negatywny wpływ na osiągnięcie celu
2.  prawdopodobieństwo wystąpienia P

Zagrożenie Przyczyny Skutki

1. 

2. 

3. 

4. 

Dotkliwość Severity Opis znaczenia
Ocena

punktowa
Uzasadnienie

Mała/Pomijalna Bez wpływu; nieokreślony 
wpływ na osiągnięcie celu. 1

Średnia Nieznaczny lub mały wpływ 
na osiągnięcie celu 2

Ostrzegawcza Stanowi zagrożenie dla celu 3

Wysoka/Krytyczna Brak osiągnięcia celu 4

Katastrofalna/
Niedopuszczalna

Brak osiągnięcia celu wraz 
z dużymi konsekwencjami. 5

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
Probability

Opis znaczenia
Ocena

punktowa
Uzasadnienie

Nieznaczne/
Nieprawdopodobne

(przypisz znaczenie, 
oszacuj częstotliwość) 1

Małe/rzadkie 2

Średnie/sporadyczne 3

Wysokie/
prawdopodobne 4

Krytyczne/częste 5

Dla każdego zidentyfi kowanego zagrożenia dokonaj analizy 
ryzyka, czyli określ wartość ryzyka, mnożąc dotkliwość S przez 
prawdopodobieństwo wystąpienia P. 

Dokonaj ewaluacji ryzyka, czyli oceń czy ryzyko jest ak-
ceptowalne, czy należy rozpatrzyć dalsze obniżanie ryzyka, czy 
ryzyko jest nieakceptowalne. 

Oblicz wartość ryzyka R=S x P

R1
S

S x P
P

R2
S

S x P
P

R3
S

S x P
P

R4
S

S x P
P

Dotkliwość Severity

Mała/

Pomijalna
Srednia 

Ostrze-

gawcza
wysoka Katastrofalna/

Niedopuszczalna
Pr

aw
do

po
do

bi
eń

st
w

o 
 w

ys
tą

pi
en

ia
 P

ro
ba

bi
lit

y Nieznaczne/
Nieprawdo-
podobne

1 2 3 4 5

Małe/rzadkie 2 4 6 8 10

Średnie/
sporadyczne 3 6 9 12 15

Wysokie /
Prawdopo-
dobne

4 8 12 16 20

Krytyczne/
częste 5 10 15 20 25

Ryzyko akceptowalne

Należy rozpatrzyć dalsze zmniejszanie ryzyka

Ryzyko nieakceptowalne

PHARMA

OPTYMALNE PAKOWANIE wyrobów farmaceutycznych.
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Zaproponuj działania i/lub rozwiązania, które zwiększą 
możliwość osiągnięcia celu, czyli 

Po zastosowaniu powyższych działań oblicz jeszcze raz 
Ryzyko i oceń czy zastosowane rozwiązania przynoszą skutki. 

Ryzyko
Co należy zrobić? Jakie 
należy podjąć działania?

Kto ma to 
wykonać?

Kiedy lub do 
kiedy?

Sposób weryfi kacji skuteczności 
podjętych działań

R1

R2

R3

R4

Oblicz wartość ryzyka R=S x P

R1
S

S x P
P

R2
S

S x P
P

R3
S

S x P
P

R4
S

S x P
P

Podsumowanie

Wynikiem analizy ryzyka metodą Wstępnej Analizy Zagro-
żeń PHA jest uzyskanie listy zagrożeń lub sytuacji zagrażającej 
oraz poziomów ryzyk, które mają zastosowanie w podejmowa-
niu decyzji o akceptacji ryzyka, zalecanych działaniach związa-
nych z kontrolą ryzyka lub o przeprowadzeniu dalszej, bardziej 
zaawansowanej analizy ryzyka za pomocą innych technik. 

Zaletą tej metody jest możliwość jej przeprowadzenia wów-
czas gdy dysponujemy niewystarczającymi danymi wejściowy-
mi lub informacjami o potencjalnych zagrożeniach oraz pozwala 
rozpatrywać ryzyka na bardzo wczesnych etapach projektów 
lub przedsięwzięć.

Ograniczenia tej metody to dostarczanie wyłącznie wstęp-
nych informacji, brak możliwości pełnej, szczegółowej analizy 
ryzyka. Stanowi zatem podstawy do dalszych analiz przy zasto-
sowaniu innych metod analizy ryzyka. 

W kolejnej części Ludzkiego oblicza zarządzania ryzykiem  zajmiemy się bardziej zaawansowa-
ną techniką: Analizą Rodzajów i Skutków Uszkodzeń Failure Mode Effects Analysis (FMEA). 
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Do sukcesu
nie ma
żadnej windy

Strategia utrzymania ruchu

„Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba wejść po schodach”  
Emil Oesch

Elżbieta Bińczycka
ADVISER Consult

Problemy techniczne związane z częstymi awariami maszyn 
prowadzą do „załamania się” planów produkcyjnych, czego 

efektem jest nieterminowa realizacja dostaw, wzrost ilości bra-
ków produkcyjnych oraz kosztów eksploatacji maszyn, a także 
stanowią sytuacje stresujące dla pracowników. 

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych realizuje procesy 
związane z utrzymaniem ruchu na zasadzie „gaszenia pożarów”. 
A może podejść do sprawy inaczej, chociaż „po schodach”?

Niniejszym artykułem chciałam przybliżyć temat dotyczący 
skutecznego rozwiązywania problemów związanych z obsza-
rem utrzymania ruchu. 

Dlaczego ten temat jest taki ważny? Ponieważ skuteczne 
i efektywne funkcjonowanie obszaru utrzymania ruchu ma fun-
damentalne znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Podejście strategiczne  
do procesu utrzymania ruchu

Jeszcze do niedawna powszechnie było założenie, że 
głównym celem funkcji utrzymania ruchu jest optymalizacja 
dostępności środków produkcji przy minimalnych kosztach. 
Jest to niezmiernie trudne, biorąc pod uwagę, że bardzo często 

Awaryjność urządzeń/maszyn oraz przestoje, logistyka części zamiennych (nadmierne zapasy), 
marnotrawstwo w przedsiębiorstwach realizujących produkcję seryjną powtarzalną jest jednym 
z kluczowych problemów, który bezpośrednio wpływa na produktywność całego systemu. Wartości 
wskaźników MTTR (ang. Mean Time to Repair) oraz MTBF (ang. Mean Time Between Failure) oraz 
OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) określanych dla zasobów produkcyjnych pokazują 
skalę problemu zakłóceń w realizacji procesów wytwórczych w danym przedsiębiorstwie.
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park maszynowy przedsiębiorstw jest przestarzały i brak jest 
właściwych metod i procedur związanych z obsługą procesów 
utrzymania ruchu. Taki stan może prowadzić do drastycznego 
obniżenia produktywności całego przedsiębiorstwa.

Dzisiaj utrzymanie ruchu należy rozumieć znacznie szerzej, 
ponieważ obejmuje swoim zakresem również bezpieczeństwo 
pracowników i środowisko naturalne, efektywność produkcji, 
poziom podejmowanego ryzyka, efektywne zużycie energii 
oraz jakość produktów i usług. 

Z danych literaturowych wynika, że koszty utrzymania 
ruchu sięgają zwykle 5% obrotu firmy w zależności od branży 
może stanowić to 4–15% kosztów produkcji. 

Podejmując wyzwanie wprowadzenia podejścia strategicz-
nego w obszarze utrzymania ruchu, na początku należy zaim-
plementować praktyki tzw. 5S. Nazwa 5S pochodzi od liter „S”, 
od których rozpoczynają się japońskie słowa opisujące jego 
pięć elementów. Następnym krokiem jest wprowadzenie fila-
rów TPM (ang. Total Productive Maintenance). 

Systemy 5S oraz TMP należy rozszerzyć na inne obszary, 
przede wszystkim produkcyjne, obszary jakości, rozwoju i na 
HR. Systemy te są zorientowane na standaryzację procesów 
produkcyjnych, która stanowi podstawę sprawnego systemu 
zarządzania całym przedsiębiorstwem.

Myśląc o usprawnieniu linii produkcyjnych, należy pamię-
tać, że bardzo ważna jest dogłębna analiza strat oraz jasna, peł-
na i konkretna ich definicja. Pracownicy bardzo często określają 
straty mianem „przestoju linii produkcyjnych”.

TPM wychodzi naprzeciw powszechnemu poglądowi, 
że wyłącznie zakup nowych maszyn przełoży się na popra-
wę efektywności całego procesu produkcyjnego. W praktyce 
zakup nowych maszyn zawsze wiąże się z dużymi wydatkami 
inwestycyjnymi, na które wiele firm nie może sobie pozwolić. 
Inną możliwością jest poprawa efektywności wykorzystania 
dostępnego parku maszynowego.

Kolejnym etapem jest Lean Manufacturing (pol. szczupła, 
oszczędna produkcja).

Filozofia Lean Manufacturing wywodzi się z praktyk prze-
mysłowych japońskiej Toyoty i stanowi koncepcję zarządzania 
procesem produkcji w przedsiębiorstwie. 

Łączy on w sobie podstawowe cechy jakimi jest ograniczanie 
marnotrawstwa oraz eliminację zbędnych operacji i procedur w 
procesie produkcji, jednocześnie dostarczając produkty, bądź 
usługi o jak najwyższej jakości przy zachowaniu niskich kosz-
tów produkcji i wykorzystując relatywnie niską ilość surowców. 
A co najważniejsze – osiągnięcie poziomu trzech zer, czyli: zero 
wypadków przy pracy, zero braków oraz zero awarii.

Filozofia Lean, a w tym systemy 5S i TPM, wspomagają kre-
atywność pracowników. 

Guru w zarządzaniu, Peter Drucker, powiedział kiedyś: 
„Dajcie ludziom swobodę i możliwość działania, a zaskoczą was 
swoją pomysłowością”. 

5S – żart czy poważna metoda? 

„5S” jest kluczem do sukcesu w poprawie produktywności. 
W praktyce oznacza „dbałość o porządek, skrzętne gospodaro-
wanie”. 5S składa się z pięciu elementów (Rysunek 1) – kroków 
wyznaczających kolejność jego wdrożenia. 

1S. Seiri (ang. sort/separate, selekcja/sortowanie) – identy-
fikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne na 
stanowiskach pracy. Działaniom 1S często towarzyszy tzw. ak-
cja czerwonej etykiety (red tagging). Polega ona na oznaczaniu 
przez pracowników wszystkich przedmiotów uznanych za nie-
potrzebne czerwonymi etykietami, a następnie przenoszeniu 
ich w jedno wyznaczone miejsce (red tag area, strefa czerwonej 
etykiety), gdzie zgodnie z opracowaną procedurą w przewidzia-
nym czasie podejmowana jest decyzja o ich stałej lokalizacji lub 
usunięciu. Przedmioty, co do których nie ma wątpliwości, że są 
niepotrzebne, powinny być od razu wyrzucane z zachowaniem 
obowiązujących w procedur

2S. Seiton (ang. set in order/straighten, systematyka) – upo-
rządkowanie i wyznaczenie miejsc dla wszystkich przedmiotów, 
które pozostały po 1S, zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkie-
go i wszystko na swoim miejscu. Jednym z głównych celów tego 
kroku jest ograniczenie zbędnego ruchu i wysiłku fizycznego 
pracowników. Dla oznaczenia lokalizacji przedmiotów stosuje 
się m.in. podpisy, etykiety, kolorowe linie, tablice cieni, mapy 5S 
oraz wizualizacje. W 2S konieczne jest także wyraźne oznako-
wanie ciągów komunikacyjnych.

3S. Seiso (ang. sweep/shine/scrub, sprzątanie) – utrzymanie 
stanowisk pracy w czystości. Wymaga to określenia, co należy 
sprzątać, w jaki sposób, kiedy i kto powinien to robić[. Orga-
nizacja musi także zapewnić odpowiednie narzędzia i zasoby 
do sprzątania, które powinny być przechowywane w wyzna-
czonych miejscach. Ważnym celem 3S jest także zapobieganie 
i wyeliminowanie przyczyn pojawiania się zanieczyszczeń.

4S. Seiketsu (ang. standardize, standaryzacja) – opracowa-
nie i wdrożenie standardów dla pierwszych trzech kroków oraz 
zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i oznaczeń, instrukcji, 
schematów, harmonogramów, list kontrolnych.

5S. Shitsuke (ang. sustain/self-discipline), samodyscyplina/
samodoskonalenie – utrzymanie wprowadzonych usprawnień 
na stanowiskach pracy. W tym celu niezbędne jest, aby w dzia-
łaniach 5S uczestniczyli wszyscy pracownicy i by stały się one 
częścią wykonywanej przez nich pracy. Podstawowymi działa-
niami tego kroku są: stałe promowanie 5S w organizacji, komu-
nikowanie wyników oraz szkolenia pracowników

Głównym celem 5S jest podniesienie bezpieczeństwa na 
stanowiskach pracy w połączeniu ze zwiększeniem produk-
tywności. Jest to jedno z podstawowych narzędzi Lean mana-
gement. 

Łączy on w sobie podstawowe cechy jakimi jest ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację zbędnych 
operacji i procedur w procesie produkcji, jednocześnie dostarczając produkty, bądź usługi o jak 
najwyższej jakości przy zachowaniu niskich kosztów produkcji i wykorzystując relatywnie niską ilość 
surowców. A  co najważniejsze – osiągnięcie poziomu trzech zer, czyli: zero wypadków przy pracy, 
zero braków oraz zero awarii. 
Filozofia Lean, a w tym systemy 5S i TPM, wspomagają kreatywność pracowników.  
Guru w zarządzaniu, Peter Drucker, powiedział kiedyś: „Dajcie ludziom swobodę i możliwość 
działania, a zaskoczą was swoją pomysłowością”.  
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Rys. 1. Metodologia „5S” 
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Duże znaczenie 5S wynika z przekonania, że czystość, 
porządek i dobra organizacja miejsca pracy mają zasadniczy 
wpływ na produktywność, stabilność procesów oraz wyelimi-
nowanie marnotrawstwa. Uczy także pracowników dyscypliny 
niezbędnej do utrzymania standardów.

W literaturze anglojęzycznej 5S jest czasem określane jako 
utrzymanie porządku (ang. housekeeping), jednak uważa się, że 
takie podejście jest zbyt wąskie, gdyż nie oddaje potencjału 
tego narzędzia dla usprawniania działalności organizacji.

Magiczny skrót TPM

Total Productive Maintenance jest jednym z narzędzi Lean 
management. Głównym celem jest zapewnienie maksymalnej 
efektywności maszyn i urządzeń, czyli maksymalne 
wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do wytworzenia 
produktów dobrej jakości oraz zwiększenie stabilności 
procesów produkcyjnych, a także wydłużenie okresu 
eksploatacji i obniżenie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń.

W TPM wyróżnia się sześć podstawowych strat w aspek-
cie marnotrawstwa. Stanowią je awarie, straty wynikające 
z przygotowania urządzeń do pracy, nastawienia i przezbro-
jenia, pracę maszyn na zwolnionych obrotach, mikroprzestoje 
i bezczynność maszyn oraz braki jakościowe, poprawki i odpad 
produkcyjny. Aktualnie dodaje się jeszcze jeden rodzaj marno-
trawstwa - utracona kreatywność ludzi. Ale to już jest bardziej 
złożony temat.

System TPM polega na obsłudze konserwacyjnej maszyn 
i urządzeń realizowanej wewnątrz przedsiębiorstwa przez ope-
ratorów (autonomiczna konserwacja) i personel utrzymania 
ruchu (planowa konserwacja). Dzięki odpowiedniemu zorgani-
zowaniu współpracy między działami utrzymania ruchu a pro-
dukcją możliwa jest poprawa efektywności nawet mocno już 
wyeksploatowanego parku maszynowego i znaczne zmniejsze-
nie takich zagrożeń ciągłości produkcji jak awarie, czy nieplano-
wane przestoje. 

Rysunek 2 demonstruje spadek efektywności wykorzystania 
maszyny w czasie bez odpowiednio przygotowanego systemu 
przeglądów. Zakup nowej maszyny nie oznacza natychmiastowej 
poprawy jej efektywności. Współczesne maszyny aczkolwiek 
wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania diagnostycz-

ne, ale bez dobrze zaprojektowanego i realizowanego planu 
utrzymania ruchu oraz dobrze wyedukowanej załogi bardzo 
szybko utracą swoją maksymalną efektywność wykorzystania.

Podstawowe obszary w Total 
Productive Maintenance - TPM

Cele TPM realizowane są w dwóch obszarach - człowieka 
i urządzenia. 

Zadaniem TPM w pierwszym aspekcie, jest zwiększanie 
efektywności pracowników poprzez poszerzenie ich umiejętno-
ści i wiedzy, a dołączając do tego odpowiedzialność, możemy 
mówić o ich kompetencjach. Przy takim podejściu, pracownicy 
zgodnie z założeniami stają się bardziej zaangażowani w pracę, 
potrafią właściwie interpretować zaistniałą sytuację i co za tym 
idzie samodzielnie podejmować właściwe decyzje. 

TPM wymaga ciągłej nauki, ciągłego zdobywania wiedzy 
i poszerzania umiejętności.

Z perspektywy maszyn, działania pracowników powinny 
koncentrować się na utrzymaniu maszyn i urządzeń w stanie 
wysokiej dostępności w taki sposób, aby dział utrzymania ru-
chu otrzymywał od operatorów informacje o stanie całego par-
ku w celu zaplanowania działań. 

Poprzez dobre poznanie maszyn operatorzy wraz z pra-
cownikami utrzymania ruchu i technologami opracowują pro-
jekty ulepszeń w celu ułatwienia konserwacji lub usprawnienia 
pracy maszyn. 

Służby utrzymania ruchu przechodzą z reakcyjnej na pre-
dykcyjną obsługę maszyn, dzięki czemu rośnie dostępność ma-
szyn oraz ich niezawodność, co bezpośrednio zmniejsza koszty 
wytwarzania i tym samym powiększa zyski przedsiębiorstwa.

Rysunek 3 stanowi wykres obrazujący możliwość po-
prawy efektywności wykorzystania maszyny przy popraw-
nie wdrożonym systemie planowych przeglądów oraz dzia-
łań doskonalących.

Dobrze zaprojektowany plan utrzymania ruchu oraz dobrze 
przeszkoleni operatorzy dają fundamenty pod osiągnięcie mak-
symalnej możliwej efektywności, a w przypadku usprawnień 

Rys. 2.

Relacja wydajności maszyny bez odpowiednio przygotowanego 
systemu przeglądów.

Rys. 3.

Relacja wydajności maszyny z możliwością poprawy efektywności     
jej wykorzystania.
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w pracy człowieka z maszyną możliwe jest nawet zwiększenie 
efektywności od tej, która została założona przez producenta.

Kluczowe zatem jest zwiększanie efektywności wykorzy-
stania maszyn poprzez poprawę organizacji pracy, zaprojek-
towanie i przestrzegania standardów konserwacji, skuteczny 
system szkolenia pracowników oraz proces usprawniania pracy. 
To wszystko tworzy system TPM.

Podstawowych miernikiem skuteczności działań wykorzy-
stania maszyn i urządzeń TPM jest OEE

(Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efektywność 
Wyposażenia) 

Wskaźnik OEE jest wypadkową trzech wskaźników:
Dostępność (A - Availability) maszyny – stosunek czasu za-

planowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywi-
stości można na to zadanie poświęcić.

Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyję-
tej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn

 Wykorzystanie – wydajność maszyny (PE - Performance 
Efficiency) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy 
maszyny. 

Wykorzystanie (wydajność) jest zaniżane przez straty pręd-
kości wykonywania operacji

Jakość (Q - Quality) – stosunek liczby dobrych do wszyst-
kich wytworzonych produktów – wskaźnik jakości.

Wskaźnik wylicza się według wzoru: OEE = A x PE x Q

Znając pracę maszyny i wnioskując, jak w przyszłości będą zu-
żywać się jej elementy, wprowadza się planowe konserwacje i na-
prawy. Dział Utrzymania Ruchu powinien posiadać jasno wyzna-
czone terminy obsługi maszyn, a kierownictwo. Produkcji i Utrzy-
mania Ruchu powinno efektywnie współpracować, aby osiągnąć 
jak najwyższy współczynnik OEE. Planowe konserwacje maszyn 
są równie ważne, jak wyprodukowanie założonej ilości produktu. 

Na etapie wczesnym, podczas projektowania nowej linii 
produkcyjnej należy zaplanować utrzymanie maszyn i urzą-
dzeń. Wskazane jest opracowanie sposobu w jaki maszyny 
będą diagnozowane przez operatorów, jak będzie bieżąca 
obsługa i jakie będzie utrzymanie niezbędnego parku części 
zamiennych. Znając zasady TPM na etapie wczesnym wska-
zane jest opracowanie czytelnych instrukcji stanowiskowym. 
Przede wszystkim jednak opiera się na kolejnym filarze TPM – 
szkoleniach.

Kształcenie i szkolenia - podnoszenie poziomu wiedzy per-
sonelu technicznego oraz doskonalenie się w technikach pra-
cy zespołowej. systematycznie realizuje treningi i szkolenia na 
wszystkich szczeblach załogi.

Utrzymanie jakości – jednym ze składników OEE jest ilość 
wyprodukowanych poprawnie elementów w stosunku do cał-
kowitej liczby wyprodukowanych na danej maszynie. Ten filar 
przypomina o tym, że powinniśmy rozumieć, jak zużywa się ma-
szyna i jaki wpływ ma jej stan na jakość. Przy ścisłej współpracy 
z operatorami powinniśmy móc przewidywać potrzebę wymia-
ny poszczególnych jej części. Przewidywanie wystąpienia wady 
ze względu na zużycie się maszyny i prewencyjną wymianę po-
wodującego wady podzespołu zapobiega powstawania błędom. 

Bezpieczeństwo i środowisko – ten filar uważany jest za 
utrzymujący zakład na wysokim poziomie - skupienie się na 
ochronie zdrowia, środowiska i utrzymaniu bezpiecznego miej-
sca pracy. Dobrze zarządzany zakład dąży do zera wypadków 
i niekorzystnych zdarzeń. Głównym i zarazem podstawowym 
zadaniem tego filaru jest wyeliminowanie zagrożeń zdrowia dla 
pracowników oraz dla środowiska naturalnego.

Ciągłe doskonalenie - jeżeli zakład stoi stabilnie na filarze 
ciągłego doskonalenia, pracownicy sami wiedzą, gdzie istnieje 
możliwość wystąpienia wypadku i jak zaradzić potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji. W kwestii obsługi maszyn uznaje się, 

Rys. 4.

Osiem filarów TPM.
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Każdy z filarów TPM pełni określoną funkcję, a wszystkie stanowią integralną całość.  
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współczynnik OEE. Planowe konserwacje maszyn są równie ważne, jak wyprodukowanie założonej 
ilości produktu.  
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maszyn i urządzeń. Wskazane jest opracowanie sposobu w jaki maszyny będą diagnozowane przez 
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Międzynarodowe badania (World Class OEE) wskazują, że świa-
towej klasy producenci osiągają wskaźnik (współczynnik) OEE 
na poziomie 85% lub więcej, jako składowa parametrów: 
Dostępność: 90,0%  Wydajność: 95,0%  Jakość: 99,9%

Koncepcja i założenia do systemu TPM

Cała koncepcja TPM oparta jest na ośmiu filarach, które 
jednocześnie odpowiedzialne są za wspieranie całego systemu 
(Rys. 4).

Każdy z filarów TPM pełni określoną funkcję, a wszystkie 
stanowią integralną całość. 

Autonomiczne utrzymanie produkcji - opiera się w głównej 
mierze na znajomości maszyn przez operatorów. Do podstawo-
wych zadań operatorów maszyn należą między innymi: kontro-
la, czyszczenie, usuwanie przyczyn oraz efektów zanieczysz-
czeń, ciągła poprawa, która polega na nadzorowaniu urządzeń. 
To właśnie operatorzy dzięki pracy z maszynami są w stanie 
wykryć nieprawidłowości (np. zbyt głośna praca, większe niż 
zazwyczaj drganie maszyny lub pojawiające się wycieki), ponie-
waż posiadają najlepszą wiedzę o maszynie, na której pracują.

Planowane Utrzymanie Ruchu - skupia się na zadaniach, 
które wynikają z planowanych działań w celu wyeliminowania 
między innymi awaryjnych przestojów maszyn.
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ilości produktu.  
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że nie jest ważne, jak musimy je naprawić, tylko ważne jest jak 
możemy je obsługiwać by działały coraz bardziej niezawodnie 
oraz jak można zrozumieć, dlaczego awaria się pojawiła.

TPM w biurze (z ang. Office TPM) – działania, które dosko-
nalą procesy biurowe, które skoncentrowane są na przepływie 
oraz „obróbce” informacji, czyli usprawnieniu przepływu infor-
macji przy utworzeniu „kanałów komunikacji”.  Uważa się, że 
procesy biurowe mogą przyczyniać się do wspierania produk-
tywności, wydajności oraz identyfikacji i eliminacji strat, zatem 
są elementem wspierającym produkcję.

Narzędzie 5S - jedno z narzędzi ciągłego doskonalenia, 
którego celem jest stworzenie uporządkowanego i jak najlepiej 
zorganizowanego miejsca pracy. Przez niektórych uważane jest 
jako podstawa filarów.

Założenia systemu TPM uwzględniają wartości docelowe, 
których częścią składową jest 6 czynników:
P  -  wzrost produkcji i produktywności, uzyskanie minimum 

90% OEE
Q  -  jakość - zero defektów, brak reklamacji
C  -  koszty - redukcja o 30%
D  -  dostawa - szybka i w zadeklarowanym terminie
S  -  bezpieczeństwo - zero wypadków     

i niekorzystnych zdarzeń
M - morale - zaangażowanie i przestrzeganie wymagań

W obszarach P, C i D wartości docelowe osiąga się głównie 
poprzez wzrost OEE, czyli poprzez redukcję strat.

Lean Manufacturing a tradycyjne 
podejście do procesu produkcyjnego 
i łańcucha dostaw

Zastosowanie tej koncepcji w praktyce pozwala osiągnąć 
krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowa-
nie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem, a tak-
że przyczynia się do oszczędnego gospodarowania zasobami.

Znakiem rozpoznawczym Lean Manufacturing są m.in. 
standaryzacja pracy, system dostaw dokładnie na czas ( just in 
time), wbudowanie jakości w proces wytwarzania. 

Lean Manufacturing wspomaga proces eliminacji marno-
trawstwa, na który składają się takie czynniki jak: przestoje w 
produkcji spowodowanie złym zarządzaniem magazynem (nad-
mierne zapasy, w tym zapasy w toku produkcji), awaryjnością 
urządzeń, nieodpowiednią i nieefektywną organizacją miejsc 
pracy, stosowaniem nieprawidłowych narzędzi pracy, czy też 
błędami personelu. 

System Lean pozwala zsynchronizować produkcję w stru-
mieniach jej wartości, przy jednoczesnym zwiększeniu wydaj-
ności produkcji. 

Przy konwencjonalnie zarządzanej produkcji maszyny są 
wykorzystane w 35-60%, a większość ich przestojów wynika z 
nieefektywnej organizacji pracy, a pracownicy zaś są delegowa-
ni często do zadań, które marnotrawią ich czas pracy.

Dzięki stosowaniu Lean Manufacturing i na podstawie ana-
lizy ponad pięćdziesięciu studiów przypadków z różnych branż, 
wskazać można najczęściej poprawiane wskaźniki: 

wzrost wydajności nawet o 66%, wzrost wykorzystania ma-
szyn mierzonego wskaźnikiem OEE aż o 59%, redukcja zapasów 

w toku produkcji o 80%, zmniejszenie powierzchni pod pro-
dukcję o 61%, skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób 
gotowy o 70%, zredukowanie czasu przezbrojeń nawet o 96%. 
Liczby mówią same za siebie.

Ponadto należy dodać także inne korzyści, wynikające 
z wdrożenia systemu Lean, takie jak np. znaczna poprawa jako-
ści, redukcja liczby reklamacji, zwiększenie liczby zgłaszanych 
pomysłów usprawnień przez pracowników, poprawa komuni-
kacji, czy też redukcja odpadów.

Najczęściej w firmach odpowiedzialność za wdrożenie 
systemu 5S spoczywa na dziale Produkcji, a systemu TPM na 
dziale UR. Jest to niewłaściwe podejście, ponieważ te systemy 
wzajemnie uzupełniają się i powinny być wdrażane wspólnie, 
jako jedno kompletne rozwiązanie. Można założyć, że system 
5S odpowiada za utrzymanie wysokiej jakości stanowiska 
pracy maszyny, a system TPM za jej funkcjonalność. Dlatego 
przyjmuje się, że systemy 5S i TPM tworzą jedność, w której 
5S jest fundamentem. 

Systemy 5S i TPM są przede wszystkim zorientowane na 
standaryzację procesów, w której kluczową część stanowi do-
skonalenie pracy. Jeżeli System 5S powstałby wyłącznie po to, 
aby utrzymywać porządek na stanowisku pracy, to jego wdro-
żenie kończyłoby się na 3.S – sprzątaniu. 

W praktyce skuteczne wdrożenie systemu 5S to przede 
wszystkim 4.S – standaryzacja i 5.S – samodyscyplina. 

Należy zwrócić uwagę na rolą najwyższego kierownictwa 
w budowaniu świadomości wśród pracowników. Ta świado-
mość jest zdobywana poprzez zrozumienie dlaczego w firmie 
wdrażane są systemy 5S i TPM. A przecież sukces i wizerunek 
przedsiębiorstwa to m.in. poprawa jakości produktów i usług 
dzięki np. zmniejszeniu liczby popełnianych błędów i ograni-
czeniu zanieczyszczeń, poprawa produktywności poprzez np. 
ograniczenie lub wyeliminowanie czynności niedodających 
wartości oraz lepszej dostępności informacji niezbędnych do 
pracy, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, ograniczenie 
marnotrawstwa i obniżenie kosztów działalności, poprawa sta-
nu technicznego i dostępności maszyn.

Należy również podkreślić poprawę komunikacji wewnątrz 
organizacji oraz zwiększenie zaangażowania i identyfikację z or-
ganizacją pracowników.
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Kontrolowanie wywozu leków za granicę

Jak podają statystyki w 2016 r. wywóz leków z naszego 
kraju za granicę osiągnął wartość 2 mld zł, a na liście leków za-
grożonych brakiem dostępności jest obecnie wymienionych ok. 
200 pozycji. Konieczne stało się zatem wprowadzenie skutecz-
nego nadzoru organów państwowych nad procesem dystrybu-
cji produktów leczniczych, który obecnie osiąga nieakcepto-
wany społecznie poziom patologii i uniemożliwia zapewnienie 
stałego dostępu do ważnych produktów leczniczych, których 
brak może spowodować trwałe i niekorzystne następstwa 
zdrowotne. Reakcją na powyższe jest wprowadzenie do Pra-
wa farmaceutycznego rozdziału dotyczącego monitorowania 
przewozu produktów leczniczych. Procedura ta nawiązuje do 
regulacji przyjętych w innych państwach członkowskich UE, 
w których w związku z intensyfi kacją wywozu leków w ramach 

eksportu równoległego wystąpiły na rynku braki leków często 
o dużym znaczeniu dla zdrowia i życia ludzi.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 2015 r. wprowa-
dziła między innymi w art. 78a ust. 1 tej ustawy, procedurę 
kontrolowanego zbycia podmiotom prowadzącym działalność 
poza RP i wywozu za granicę leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych zagrożo-
nych w Polsce brakiem dostępności (zawartych w wykazie, 
o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy Prawo farmaceutycz-
ne). Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z art. 78a ust. 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne może w terminie 30 dni wnieść 
w drodze decyzji sprzeciw wobec zamiaru zbycia lub wywozu 
takich produktów. Na postawie tego przepisu hurtownik może 
dokonać zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza 
terytorium RP lub wywozu takich produktów za granicę tylko 

Monitorowanie systemu 
transportu drogowego 
produktów leczniczych
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jeżeli GIF nie sprzeciwi się złożonemu zgłoszeniu. 
W przypadku zbycia lub wywozu produktów przez 
przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farma-
ceutyczną bez uprzedniego zgłoszenia GIF, nakła-
dana jest na niego kara pieniężna w wysokości do  
5 proc. wartości rocznego obrotu netto nie mniejszej 
jednak niż dwukrotna wartość wywiezionych lub 
zbytych produktów bez uprzedniego zgłoszenia lub 
przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu.

Ustawa o systemie  
monitorowania drogowego 

W kontekście analizowanego tematu warto tak-
że przypomnieć, że od 18 kwietnia 2017 r. obowią-
zuje Ustawa o systemie monitorowania drogowego 
przewozu towarów. W obecnym stanie prawnym 
katalog produktów, których przewóz jest moni-
torowany zawiera się w art. 3 ustawy o systemie 
monitorowania drogowego. Projektowana zmiana 
przewiduje dodanie do art. 3 ust. 2 – punktu 3a i 
tym samym rozszerzenie tego katalogu o produkty 
lecznicze, środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i wyroby medyczne podlega-

jące obowiązkowi zgłaszania zamiaru wywozu poza 
terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzące-
mu działalność poza terytorium RP.

Należy więc podkreślić, ze systemem będą ob-
jęte w/w produkty, które są zagrożone brakiem do-
stępności w Polsce. Wykaz takich produktów co naj-
mniej raz na dwa miesiące ogłasza w drodze obwiesz-
czenia minister właściwy do spraw zdrowia (zgodnie 
z projektowanym art. 37av ust. 14 ustawy Prawo 
farmaceutyczne, a obecnym art. 78a ust. 14 ustawy 
Prawo farmaceutyczne). Obwieszczenie to będzie 
sporządzane na podstawie informacji gromadzonych  
w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi lub na podstawie innych in-
formacji dotyczących dostępności tych produktów.

Jednak jak wskazano w uzasadnieniu projektowa-
nej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania dro-
gowego przewozu towarów, wprowadzona do usta-
wy Prawo farmaceutyczne procedura zawiadamiania 
GIF przez hurtownie farmaceutyczne o zamiarze 
zbycia lub wywozu produktów zagrożonych brakiem  
dostępności w Polsce jak i wyposażenie GIF  
w uprawnienie do sprzeciwienia się wobec zbycia lub 
wywozu tych produktów, nie rozwiązało problemów  

Pharmalink to wyspecjalizowany operator logistyczny 
świadczący usługi dla sektora farmaceutycznego z 
zakresu transportu oraz obsługi magazynowej. Atutem 
firmy jest ciągłe rozbudowywana sieć dystrybucyjna 
oparta na magazynie hurtowni farmaceutycznej oraz 
komorach przeładunkowych. Dzięki temu dostawa trwa 
do 24 godzin i odbywa się na terenie całego kraju. 
Pharmalink oferuje także wynajem nowoczesnych 
powierzchni magazynowych zgodnych z wymaganiami 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Wszystkie procesy 
operacyjne objęte są systemem zapewnienia, jakości.

Kontakt:

Pharmalink Sp. z o.o., ul. Kinga C. Gillette 1, 94-406 Łódź || mail: logistyka@pharmalink.pl || Infolinia: 800 111 203 www.pharmalink.pl 
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z dostępnością produktów w kraju. Dlatego też zdecydowano się 
na wprowadzenie w/w zmian do ustawy o systemie monitorowa-
nia drogowego jak i do ustawy Prawo farmaceutyczne.

W zakresie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne oma-
wiany projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje dodanie art. 
37v (i przeniesieniu do jego treści postanowień obecnego art. 
78a), który na mocy omawianego projektu ustawy ma znaleźć 
się w nowym Rozdziale 2c zatytułowanym „Monitorowanie prze-
wozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożo-
nych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Tu znajdzie się również bardzo znacząca zmiana wynikająca 
z nowelizacji, bowiem na każdego przedsiębiorcę zostanie nało-
żony obowiązek zgłaszania do GIF-u zamiaru wywozu lub zby-
cia produktów leczniczych poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a nie jak było do tej pory – jedynie na przedsiębiorców 
prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

Istotne jest też, ze zgodnie z projektowanym art. 37aw 
ustawy Prawo farmaceutyczne czynność prawna polegająca na 
zbyciu produktów leczniczych, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 
określonych w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw 
zdrowia, o którym wspomniano powyżej, jest nieważna. Ro-
dzić to może konsekwencje podatkowe, gdyż zgodnie z ustawą 
o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego 
oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego 
faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione fak-
tury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzają 
czynności, do których ma zastosowanie przepis art. 58 Kodeksu 
cywilnego (stanowiący o nieważnej czynności prawnej).

Ponadto w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy o syste-
mie monitorowania drogowego przewidziane jest, że w przy-
padku jeśli w trakcie przewozu produktów leczniczych, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności 
w Polsce, ujawnione zostanie że przewóz towarów jest doko-
nywany:
1)  bez dokonania GIF zgłoszenia o którym mowa w art. 37av 

ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
2)  przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez GIF 

z art. 37av ustawy Prawo farmaceutyczne,
3)  wbrew sprzeciwowi, o którym mowa w art. 37av ustawy 

Prawo farmaceutyczne, towar zatrzymuje się.

W związku z powyższą projektowaną zmianą przewidziane 
jest również wprowadzenie zmian w ustawie Prawo farmaceu-
tyczne poprzez dodanie art. 37azd. Zgodnie z tym projektowa-
nym przepisem  w powyższych przypadkach z art. 16 ust. 1a 
ustawy o systemie monitorowania drogowego, sąd na wniosek 
GIF orzekać będzie w określonych sytuacjach albo o przepadku 
albo o przepadku i zniszczeniu towarów zatrzymanych. Prawo-
mocne orzeczenie w tym zakresie GIF będzie niezwłocznie prze-
kazywać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według 
miejsca przechowywania zatrzymanego towaru – do wykonania.

Zaproponowano też nowy wzór zgłoszenia przewozu prze-
syłanego do rejestru zgłoszeń, co powinno zmniejszyć obcią-
żenia administracyjne przedsiębiorców. Zgłoszenie w nowym 
kształcie będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia 
do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne po-
zycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do 
jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu. 
Ponownie zdefi niowano też miejsce kontroli określając je jako 
„miejsce dostarczenia towaru” lub „oddział celny urzędu celno-
-skarbowego zlokalizowany najbliżej miejsca zakończenia prze-
wozu po terytorium kraju”.

Na podstawie nowych przepisów będzie można też infor-
mować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka 
transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. Jeśli zaś 
nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towa-
rem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje 
to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł (powinno to zabez-
pieczyć wykonanie obowiązku zawiadomienia o dostarczeniu 
towaru). W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara 
za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wska-
zanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie 
transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę). 
Jednocześnie, gdy podmiot wysyłający towar (przedsiębiorca) 
naruszy przepisy ustawy, co zostanie ujawnione w trakcie po-
stępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli 
celno-skarbowej – to kara nie będzie wymierzana, gdy zostanie 
ustalone, że nie doszło do uszczuplenia należności pieniężnych 
budżetu państwa. 

Ponadto, nowe przepisy zapewniają Generalnemu Dyrek-
torowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prawo do prze-
twarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem 
systemów transportowych na drogach krajowych, a także 
umożliwiają odpowiednim służbom państwowym dostęp do 
tych danych na potrzeby realizacji ich obowiązków ustawowych 
(chodzi np. o Krajową Administrację Skarbową, Policję, Inspek-
cję Transportu Drogowego).

Wprowadzone przepisy umożliwiają gromadzenie i prze-
twarzanie danych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad pozyskanych z funkcjonującego systemu poboru 
opłat oraz inteligentnych systemów transportowych, a także 
zapewnią zinformatyzowanie wymiany informacji między sys-
temami transportowymi GDDKiA a organami państwa. Dostęp 
do danych gromadzonych przed GDDKiA, połączony z rozsze-
rzeniem możliwości ich przetwarzania, pozwoli na zwiększenie 
czynności kontrolnych i analitycznych, m.in. Krajowej Admini-
stracji Skarbowej. 

Na koniec jeszcze raz warto podkreślić, że wprowadzenie 
do ustawy przepisów dotyczących monitorowania przewozu 
produktów leczniczych to bardzo ważna zmiana zmierzająca do 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, która ma 
realną szansę ograniczyć wywóz tych towarów za granicę, któ-
rego efektem jest brak specjalistycznych i nowoczesnych leków 
(głównie ratujących życie) w polskich aptekach.

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Regulacje a planowanie 
w branży farmaceutycznej

Przemysł farmaceutyczny charakteryzuje się swoimi unikal-
nymi właściwościami. Spełnione muszą być standardy Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej (DPP, ang. Good Manufacturing Practice, 
GMP), służące zapewnieniu wysokiej jakości i czystości mate-
riałów użytych do produkcji danego wyrobu oraz pełnej kon-
troli nad pochodzeniem oraz jakością surowców. Konsekwencją 

DPP dla procesu logistycznego jest na przykład sampling, czyli 
pobieranie próbek w celach między innymi wstępnej kwalifika-
cji, przyjmowania przesyłek, odprawy celnej, pogorszenia jako-
ści, fałszowania i tym podobne. Kolejnym przykładem jest ko-
nieczność spełnienia rygorystycznych wymagań związanych ze 
ścisłą kontrolą parametrów środowiskowych i czystości w ob-
szarach clean room, a także zapewnienia właściwego przejścia 
ze stref logistycznych, takich jak magazyn czy strefa przyjęć  

Specyfika  
branży 
farmaceutycznej  
a automatyzacja logistyki wewnętrznej  
produkcji i dystrybucji

Dawid Wyrba – konsultant

Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska  
Miebach Consulting

Rafał Siedlaczek – konsultant

Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska  
Miebach Consulting

W drugiej dekadzie XXI wieku branża farmaceutyczna rozwija się bardzo dynamicznie, praktycznie 
w każdym miejscu na ziemi. Zyski osiągane przez firmy z tej gałęzi przemysłu sięgają miliardów 
euro. Wysokie koszty ponoszone w logistyce produkcji oraz dystrybucji związane z ich specyfiką 
i regulacjami prawnymi sprawiają, że coraz więcej producentów i dystrybutorów zadaje sobie 
pytanie, jak usprawnić procesy, uczynić je bardziej efektywnymi i wydajnymi. Skłaniają do tego nie 
tylko czynniki ekonomiczne, ale również niedobór personelu na rynku pracy, co jest szczególnie 
dotkliwe dla branż wymagających wysokich kwalifikacji personelu operacyjnego. Konsekwencją 
jest pytanie o zasadność implementacji automatyki – warto inwestować czy też nie?

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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(na przykład konieczność przepakowania towaru do pojemni-
ków lub na palety plastikowe).

Oprócz wymagań DPP logistyka farmacji musi również 
uwzględniać wcieloną w życie od 2013 roku Dobrą Praktykę 
Dystrybucyjną (DPD, ang. Good Distribution Practice, GDP), 
której reguły określają bezpieczny transport, przyjmowanie, 
przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych. Specy-
ficzną cechą w farmaceutycznej logistyce dystrybucji jest duża 
liczba artykułów podzielonych na różne strefy magazynowania, 
z których każda charakteryzuje się innymi wymaganiami i pa-
rametrami. W szczególności rygory temperaturowe mają duże 
znaczenie na całej długości łańcucha dostaw, od magazynowa-
nia materiałów przez produkcję, magazynowanie i dystrybucję 
wyrobów gotowych, aż do ostatecznego odbiorcy. Ma to tym 
większe znaczenie, że udział artykułów o wymaganiach tempe-
raturowych stale rośnie, a jednocześnie obserwuje się przesu-
nięcie do coraz niższych zakresów temperatur. 

W związku z tym zarówno projektowanie magazynów 
i logistyki produkcji, jak i centrów dystrybucji wyrobów 

gotowych dla firm farmaceutycznych jest bardziej złożo-
ne w porównaniu do innych branż, a proces logistyczny 
generuje znacznie wyższe koszty. Na poziom komplika-
cji procesu wpływają chociażby rygory dotyczące kon-
troli temperatury i warunków przechowywania towarów, 
dokumentacji warunków magazynowania (systemu mo-
nitorowania), kontroli wejścia i dostępu do danej stre-
fy oraz w szczególności zmian w przepływie materiałów  
w obszarze produkcji.

 

Logistyka wewnętrzna produkcji

Logistyka wewnętrzna w produkcji odnosi się do wzajem-
nego powiązania wszystkich operacji związanych z pozyski-
waniem, przetwarzaniem i obróbką, a także dystrybucją su-
rowców i półproduktów w określonych obszarach. Przepływ 
materiału jest sekwencją poszczególnych etapów wytwarzania 
i przechowywania, zaczynając od surowca, a kończąc na goto-
wym produkcie. Oprócz czynników ekonomicznych optymalny  

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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przepływ materiałów ma szczególne znaczenie z punktu widze-
nia Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP). 

Mimo że źle skoordynowany przepływ materiału może być 
znaczącym nośnikiem kosztów, był on w przeszłości w branży 
farmaceutycznej, delikatnie rzecz ujmując, poza zainteresowa-
niem optymalizacji. Odpowiednie badania dowodzą, że blisko 
połowa w tej sferze powstałych kosztów może zostać zaosz-
czędzona poprzez wdrożenie środków podnoszących wydaj-
ność i efektywność. W przeszłości fi rmy farmaceutyczne były 
skupione bardziej na terminowej realizacji dostaw, aniżeli na 
optymalizacji procesów w logistyce wewnętrznej produkcji. 

Optymalizacja procesów logistyki wewnętrznej produk-
cji polega na takim opracowaniu procesu, aby generował 
on jak najniższe koszty, przy spełnieniu wymagań narzuco-
nych przez proces produkcyjny oraz przy minimalnym ryzyku 
błędów lub zaburzeń. Wiąże się to często z zastosowaniem 
w sensownym zakresie automatyki magazynowej, zastępującej 
najbardziej pracochłonne lub obarczone największym ryzy-
kiem błędu czynności człowieka. Tutaj pułapka: co to znaczy 
„sensowny” zakres automatyki? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest prosta i jednoznaczna. W projekcie logistyki wewnątrz-
zakładowej wymaga ona opracowania kilku alternatywnych 
rozwiązań, następnie przeanalizowania aspektów technicz-
nych, jakościowych i ekonomicznych, aby w końcowym efekcie 
wybrane zostało rozwiązanie najlepsze, czyli spełniające jasno 
sprecyzowane wymagania i było korzystne ekonomicznie. Re-
komendowane jest tutaj zaangażowanie doradcy-projektanta 
logistycznego, mającego doświadczenie w branży i dyspo-
nującego niezależnym od producentów wyposażeniem oraz 
automatyką magazynową.

Przykładem takiego projektu, zrealizowanego we współ-
pracy fi rmy farmaceutycznej i fi rmy doradczo-projektowej, 
jest nasza realizacja dla fabryki jednego z największych produ-
centów leków na świecie zlokalizowanej na południu Niemiec. 
Projekt obejmował opracowanie wielowariantowej koncepcji, 
a także projekt detaliczny rozwiązania wybranego do realizacji 
oraz wsparcie podczas przetargów i wdrożenia. Logistyka we-
wnątrzzakładowa oparta jest o automatyczny magazyn paleto-
wy i system transportu wewnętrznego z automatycznymi wóz-
kami AGV, dostarczającymi materiał do 150 stref clean room. 
Wózki te są sterowane za pomocą systemu nawigacji laserowej 
bez udziału personelu i spełniają wymagania dla ruchu w obsza-
rach clean room. AGV po pobraniu z magazynu i przewiezieniu 
w sposób autonomiczny jednostki ładunkowej ze składnikami 
odkłada ją na końcówki przenośników rolkowych miejsc prze-

kazania dla poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Stero-
wanie ruchem AGV odbywa się za pomocą oprogramowania 
stworzonego przez dostawcę wózków komunikującego się 
z systemami zarządzania produkcją i zarządzania magazynem, 
optymalizując ruch autonomicznych wózków dla otrzymanych 
zleceń transportowych z uwzględnieniem nadanych wcześniej 
priorytetów. Pojazdy wyposażone są w system wagowy, co po-
zwala na zaoszczędzenie czasu oraz procesu wykonywanego 
wcześniej przez człowieka. Przedstawiony system transporto-
wy jest skonfi gurowany tak, aby spełniał wszystkie wymagane 
standardy higieny i jakości produkcji farmaceutycznej. Jedną 
z jego największych zalet jest możliwość jego dalszej rozbudo-
wy. Taka elastyczność pozwala na bezproblemowe zwiększenie 
mocy produkcyjnych. 

Logistyka wewnętrzna dystrybucji

Logistyka wewnętrzna dystrybucji jest ściśle związana 
z obsługą klienta końcowego. Specyfi ka branży wymaga bar-
dzo krótkich czasów reakcji (wiele dostaw do aptek odbywa 
się w systemie „dziś na dziś”). Jednocześnie mamy do czynienia 
z dużą częstotliwością zamówień składających się z niewielkiej 
liczby artykułów o różnej specyfi ce. Kluczowy dla serwisu lo-
gistycznego jest proces kompletacji zleceń w magazynie: naj-
bardziej pracochłonny i jednocześnie narażony na największe 
ryzyko błędów. Przy dużej różnorodności rotacji i parametrów 
artykułów (strefy temperaturowe, ograniczenia dostępu, cechy 
fi zyczne) dobrze zaprojektowany proces z reguły nie jest oparty 
o jedną uniwersalną metodę czy technikę. Przykładów technik, 
dostosowanych do różnego typu procesów kompletacji, jest 
mnóstwo: stanowiska goods-to-man dla artykułów wolno rotu-
jących, kompletacja pick&pass do pojemników na przenośniku 
dla zleceń wielopozycyjnych, automatyczny system kompletacji 
A-Frame i wiele innych. Współpracują one często z systemami 
automatycznego składowania typu shutt le lub miniload zapew-
niającymi krótki czas dostępu i wysoką gęstość składowania. 
I tutaj również sukces projektu zależy od właściwego doboru 
współpracujących ze sobą technik – znowu z „sensownym” po-
ziomem automatyzacji. Co znaczy „sensowny” oraz dlaczego 
warto i tu skorzystać z fachowego wsparcia doradcy-projek-
tanta, odpowiedzieliśmy już wcześniej.

Podsumowanie

Ze względu na regulacje prawne i wymagania dotyczące le-
ków planowanie logistyki w branży farmaceutycznej nie jest za-
daniem łatwym. Zastosowanie automatyki może pomóc spełnić 
niektóre z wymagań oraz usprawnić procesy. Celem zastosowa-
nia automatyki jest zastąpienie w pełni lub częściowo czynnika 
ludzkiego – tam, gdzie jest on najmniej wydajny lub tam, gdzie 
jest największe ryzyko błędów popełnianych przez człowieka. 
Jednak automatyka magazynowa wymaga znacznych nakła-
dów, stąd inwestor i przyszły użytkownik musi być stuprocen-
towo przekonany o zasadności i opłacalności jej zastosowania. 
Dlatego nie należy zbyt mocno oszczędzać czasu oraz środków 
na opracowanie koncepcji i projektu technicznego – i czas, 
i koszty zwrócą się z nawiązką dzięki optymalnej inwestycji, 
a także korzystnym kosztom operacyjnym.

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Dyrektywa fałszywkowa
– aktualne uwarunkowania, wyzwania i trendy 
w zakresie zarządzania wielojęzycznymi
opakowaniami produktów leczniczych

dr Anna Gawrońska
Instytut Logistyki i Magazynowania. 
Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia

Za niespełna rok egzekwowane będą wymogi związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
– w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego 
łańcucha dystrybucji, jak również opublikowanego 9 lutego 2016 roku Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2016/161. Mimo że kwestie związane z realizacją nowych wymogów 
prawnych są przedmiotem dyskusji na różnych szczeblach od długiego czasu, implementacja 
nowego sposobu zarządzania przepływem produktów leczniczych wiąże się z licznymi wyzwaniami 
i wątpliwościami po stronie fi rm farmaceutycznych. Wyzwania te dotyczą między innymi wprowadzania 
kodów dwuwymiarowych na wielojęzyczne opakowania jednostkowe produktów leczniczych.
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Rozporządzenie delegowane nakłada na fi rmy obowiązek 
umieszczania kodów dwuwymiarowych, w których za-

kodowany będzie tak zwany niepowtarzalny identyfi kator. 
Identyfi kator ten powinien się składać między innymi z kodu 
umożliwiającego rozpoznanie co najmniej nazwy, nazwy zwy-
czajowej, postaci farmaceutycznej, mocy, wielkości opakowa-
nia i rodzaju opakowania produktu leczniczego (kod produktu). 
Ten kod – wraz z dodatkowymi danymi dookreślonymi w roz-
porządzeniu delegowanym – będzie przedstawiony w postaci 
symbolu kodu dwuwymiarowego.

Identyfi kacja produktów leczniczych 
– aktualna sytuacja w Polsce i Europie

W większości krajów europejskich obowiązującym stan-
dardem w zakresie jednoznacznej identyfi kacji produktów 
leczniczych jest standard GS1. Produkty lecznicze są zna-
kowane za pomocą Globalnego Numeru Identyfi kacyjne-

go (GTIN, ang. Global Trade Item Number). Są to numery 
13-cyfrowe i nadawane są z puli numeracyjnej podmiotu, 
uzyskanej w odpowiedniej organizacji krajowej GS1. Są jed-
nak kraje, w których funkcjonują tak zwane numery krajowe 
w strukturze 13-cyfrowej według systemu GS1. Noszą one 
nazwę numeru NTIN, to jest Nati onal Trade Item Number. 
Numer NTIN jest co do zasady nadawany przez organizację 
ochrony zdrowia (urząd, który dopuszcza leki do obrotu w da-
nym kraju), która uzyskała prefi ks GS1, najczęściej uwzględ-
niający numery krajowe (na przykład numer pozwolenia do-
puszczenia do obrotu), niegwarantujący jednak pełnej funk-
cjonalności, jaką daje GTIN.

Rysunek 1.

Obecna sytuacja w zakresie wykorzystania standardów GS1 do identyfi kacji produktów leczniczych.

W Polsce, w zakresie prezentowanej problematyki, na 
szczególną uwagę zasługuje Ustawa z dnia 6 września 2001 
roku Prawo farmaceutyczne, która reguluje sposób iden-
tyfi kacji produktów leczniczych w Polsce. Zgodnie z usta-
wą podstawowym sposobem identyfi kacji produktów lecz-
niczych są kody kresowe zgodne z systemem EAN●UCC. 
Przywoływane w ustawie określenie „system EAN●UCC” 
odnosi się w rzeczywistości do globalnego systemu GS1. 
W 2005 roku doszło do zmiany nazwy standardów z EAN●UCC 
na GS1. Natomiast określenie „kod identyfi kacyjny EAN” 
w praktyce i zgodnie z przyjętą w ramach systemu GS1 no-
menklaturą oznacza niepowtarzalny numer identyfi kacyjny 
o nazwie Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN, ang. 
Global Trade Item Number). Jest to 13-cyfrowy numer przed-
stawiany na opakowaniu w postaci standardowego kodu kre-
skowego EAN-13. 

W Polsce przywołany kod kreskowy EAN●UCC poza funk-
cją identyfi kującą jest także podstawą do stwierdzenia, czy 
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mamy do czynienia z lekiem refundowanym zgodnie z art. 10 
ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji le-
ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych.

Do 2014 roku wszystkie produkty lecznicze rejestrowane 
w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych otrzymywały tak 
zwane numery NTIN. Zgodnie z Komunikatem Prezesa URPL 
z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie znakowania dopuszcza-
nych do obrotu produktów leczniczych numerami GTIN (EAN) 
wnioskodawcy mogą zgłosić Urzędowi numer GTIN z własnej 
puli numerów uzyskanych w organizacji krajowej GS1 w Polsce 
lub na świecie. Zmiana ta skutkuje tym, że firmy farmaceutycz-
ne same zarządzają numerami GTIN i wprowadzają je na opako-
wania produktów leczniczych zgodnie z ogólnie obowiązujący-
mi zasadami systemu GS1 w każdej innej branży.

Wybrane przekłady numerów NTIN w Europie prezentuje 
tabela 1.

Opakowania wielojęzyczne 
– sytuacja obecna

Opakowanie wielojęzyczne, po angielsku zwane shared 
pack, to opakowanie produktu wprowadzanego na więcej niż 
jeden rynek. Decydując się na takie opakowanie, podmiot 
wprowadzający je do obrotu musi zadbać o odpowiednią iden-
tyfikację produktu w zależności od wymogów prawnych obo-
wiązujących na rynkach, na których produkt będzie dostępny. 
Obecnie często mają miejsce sytuacje, kiedy wprowadzając 
do obrotu opakowania wielojęzyczne, podmioty umieszczają 
na nich kilka numerów identyfikacyjnych w postaci różnych 
kodów kreskowych. Wynika to z niejednolitych w ramach Eu-
ropy wymogów prawnych w zakresie identyfikacji produktów 
leczniczych. Natomiast zgodnie z założeniami rozporządzenia 
delegowanego na nowych opakowaniach produktów leczni-
czych będzie dozwolony tylko jeden symbol kodu dwuwymia-
rowego. Stawia to przed podmiotami wyzwanie, polegające 
na ocenie konieczności rozdzielenia istniejących opakowań  
i wprowadzania opakowań przeznaczonych na konkretny ry-
nek. Ta ostatnia sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy 
wymogi krajowe w poszczególnych krajach będą różniły się na 
tyle, że wprowadzenie tego samego kodu produktu, w postaci 
jednego kodu dwuwymiarowego, nie będzie możliwe z prawne-
go punktu widzenia.

Tabela 2 prezentuje przykłady scenariuszy uzależnionych od 
wymogów prawnych funkcjonujących na rynkach docelowych.

W przypadku, gdy dotychczas opakowanie wielojęzyczne 
zawierało jeden kod produktu, nadal będzie funkcjonować na do-
tychczasowych zasadach. Zmiany będzie wymagała symbolika 
kodu kreskowego, to jest z kody EAN-13 na kod GS1 Data Matrix.

W przypadku, gdy na opakowaniu wielojęzycznym istnia-
ły dwa kody produktu – numer NTIN, wprowadzony z uwagi 
na wymóg prawny na jednym z rynków, oraz numer GTIN, 
funkcjonujący na pozostałych rynkach – istnieje możliwość 
zachowania opakowania wielojęzycznego, ale z koniecz-
nością wprowadzenia numeru NTIN jako kodu produktu  
w kodzie GS1 Data Matrix. Gdy opakowanie wielojęzyczne bę-
dzie zawierało dwa różne numery NTIN, podmiot stanie przed 

koniecznością zmiany opakowania i wprowadzenia dwóch 
osobnych opakowań na te rynki, na których utrzymany zosta-
nie w mocy wymóg stosowania numerów NTIN. Warto jedno-
cześnie podkreślić, że proponowane scenariusze nie wyczerpu-
ją wszystkich możliwości postępowania i mogą ulec zmianom 
w miarę wprowadzania przez poszczególne kraje zapisów roz-
porządzenia krajowego do swoich systemów prawnych. 

Jednocześnie należy pamiętać o możliwych konsekwen-
cjach zmiany istniejącego kodu produktu. W przypadku, gdy tak 
jak w Polsce podstawą do refundacji jest właśnie numer NTIN 
lub GTIN, istnieje ryzyko, że podmiot będzie musiał ponownie 
złożyć stosowny wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Warto do-
dać, że obecnie toczą się rozmowy na szczeblu ministerialnym 
celem wypracowania optymalnego rozwiązania w przedmio-
towym zakresie. Dodatkowo należy brać pod uwagę wymogi 
prawne pozostałych krajów, ponieważ mają one każdorazowo 
większy priorytet niż same standardy. Trendy europejskie po-
zwalają jednak zakładać, że docelowo we wszystkich krajach 
europejskich dopuszczone będzie stosowanie standardu GS1 
dla celów tworzenia kodu produktu.

Istniejące opakowanie

Rynek 1 Rynek 2 Rynek 3

GTIN
Opakowanie 
będzie nadal 

funkcjonować
GTIN

NTIN GTIN
Opakowanie 
może nadal 

funkcjonować
NTIN

NTIN 1 NTIN 2 GTIN
Opakowanie 
musi zostać 
zmienione

Zmiana 
opakowania

Tabela 2.

Możliwe scenariusze postępowania w zakresie wprowadzania kodu produktu w przypadku 
opakowań wielojęzycznych.

Kraj Struktura NTIN

Austria 908888 + PZN + cyfra kontrolna

Francja 3400 + CIP / kod ACL + cyfra kontrolna

Szwecja

704626 + NDC + cyfra kontrolna 
(prefiks GS1 Norwegia)

Finlandia

Dania

Islandia

Norwegia

Szwajcaria 7680 + numer krajowy + cyfra kontrolna

Tabela 1.

Przykłady numerów NTIN w Europie.
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Obsługa logistyczna   
towarów farmaceutycznych
Przepisy prawa farmaceutycznego definiują, że załadunek i transport produktów leczniczych powinien odbywać 
się w sposób gwarantujący zabezpieczenie przewożonych produktów przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, a także przed wzajemnym skażeniem oraz zabezpieczać przed powstawaniem uszkodzeń 
mechanicznych. Dodatkowo temperatura i wilgotność w przestrzeniach transportowych powinna gwarantować 
ciągłe zapewnienie jakości produktu.

Magdalena Kraszewska          
Marketing and Communication Manager, Kuehne + Nagel Sp.z o.o.
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Firmy farmaceutyczne najczęściej korzystają z usług opera-
torów logistycznych w zakresie transportu lotniczego oraz 

transportu drogowego, a część z nich wybiera również outso-
urcing w kwestii magazynowania  swoich towarów.  Obsługa 
tej branży jest o tyle specyficzna, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na jakość transportu; liczy się nie tylko czas transportu, 
ale przede wszystkim  warunki temperaturowe oraz wilgotno-
ściowe podczas całego procesu łańcucha dostawy. oKoniecz-
nością jest posiadanie urządzeń pomiarowych, które na bieżą-
co i w czasie rzeczywistym monitorują warunki składowania i 
przewozu. Co więcej, przed podjęciem współpracy w zakresie 
transportu należy wcześniej wyeliminować wszelkie zagrożenia 
jakie mogą się pojawić na drodze przesyłki i dopiero wtedy za-
gwarantować, że realizacja danego zlecenia jest możliwa.

Operator logistyczny, który podejmuje się obsługi firm z 
branży farmaceutycznej, jest zobowiązany do przestrzegania 
regulacji Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i do ciągłego weryfi-
kowania standardów obsługi. W przypadku niewłaściwych wa-
runków podczas transportu, skuteczność farmaceutyków może 
być zagrożona lub mogą one zostać całkowicie pozbawione 
swoich właściwości. Konsekwencje  mogą być bardzo niezwy-
kle kosztowne. 

Dlatego też, istotnym elementem jest znalezienie takiego 
partnera logistycznego, który rozumie charakter transportu 
produktów wrażliwych oraz zna ścisłe przepisy prawne doty-
czące obsługi tej branży. Firma Kuehne + Nagel oferuje pro-

dukt dedykowany  do przewożenia środków farmaceutycznych  
o specyficznych wymogach transportowych KN PharmaChain.  
Jest to rozwiązanie, które zapewnia w głównej mierze trans-
port od drzwi do drzwi w temperaturze kontrolowanej, z cało-
dobowym  monitoringiem temperatury i wilgotności dla prze-
wożonych towarów oraz z zachowaniem standardów (GxP) dla 
wszystkich stacji kontrolnych i procesów transportowych. 

Transport lotniczy  
produktów farmaceutycznych

W lutym 2017 roku Kuehne + Nagel i IATA z dumą poin-
formowały o otrzymaniu pełnej certyfikacji IATA CEIV Pharma 
dla globalnej usługi KN PharmaChain GxP dla przewozów lotni-
czych, obejmującej 86 lokalizacji na wszystkich kontynentach. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego 
(IATA) wprowadziło międzynarodowe Standardy CEIV Phar-
ma w 2015 roku. CEIV Pharma ma na celu poprawę poziomu 
kompetencji, jak również gotowości operacyjnej i technicznej w 
branży spedycji lotniczej w odpowiedzi na rosnące wymagania 
regulacyjne i oczekiwania największych firm farmaceutycznych. 
Poprzez szkolenia, kontrolę jakości i kwalifikację, standard IATA 
CEIV Pharma zapewnia integralność każdego produktu farma-
ceutycznego i ochrony zdrowia w łańcuchu dostaw frachtu lot-
niczego, a także ostateczną certyfikację, która pozwala nadaw-
com towarów na identyfikację zatwierdzonych dostawców.



Świadectwo CEIV Pharma potwierdza jakość i poświadcze-
nia oparte na analizie ryzyka wielokrotnie nagradzanego łańcu-
cha dostaw KN PharmaChain. Unikalne internetowe narzędzie 
do oceny ryzyka jest obecnie używane do oceny  linii lotniczych 
na każdym etapie transportu oraz wszystkich standardowych 
procedur operacyjnych (SOP) i jest zarządzane przez system 
zgodny z wymogami branży farmaceutycznej. Podczas procesu 
transportowego, KN PharmaChain może dodatkowo zapewnić 
monitorowanie w czasie rzeczywistym i widoczność dzięki za-
stosowaniu aktywnych czujników transmitowania i proaktyw-
nej interwencji poprzez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
365 dni roku. Wszystko to jest obsługiwane przez wysoko wy-
kwalifikowany personel oraz dedykowane do działań narzędzia. 
Zgodność z wymaganym standardem WHO TRS 957 została 
potwierdzona poprzez rygorystyczne kontrole w lokalizacjach 
na całym świecie i wobec całej sieci Kuehne + Nagel.

W przypadku transportu lotniczego firmy farmaceutycz-
ne, w zależności od przewożonego towaru, mogą skorzystać z 
dwóch serwisów. Pierwszy z nich to serwis active, który  obej-
muje przewozy w kontenerach chłodniczych z suchym lodem i 
odpowiednią cyrkulacją powietrza wewnątrz z możliwością re-
gulacji temperatury przewozu, w zakresach temperaturowych 
-20*C + 30*C. Jest to aktualnie najbardziej bezpieczna forma 
zabezpieczenia towaru przed wahaniami temperatur. Linie lot-
nicze przy transporcie farmaceutyków wykorzystują specjalne 
kontenery. Temperatura i wilgotność są monitorowane w całym 
łańcuchu dostawy w czasie rzeczywistym i raporty z odczytów 
są przesyłane zarówno do spedytora odpowiadającego za prze-
syłkę oraz do klienta, by miał pewność, że towar jest bezpieczny. 

Drugi z nich to serwis passive obejmuje przewozy w zakre-
sie temperaturowym +2 do +25*C, niemniej jednak jego zasto-
sowanie nie stanowi pełnej gwarancji utrzymania temperatury 
bez zastosowania dodatkowego opakowania termicznego, któ-
re powinno podlegać procesowi sprawdzenia ze strony klienta. 
Przesyłki temperaturowe realizowane są za pośrednictwem linii 
lotniczych, które oferują serwis temperaturowy, czyli posiadają 
strefy temperaturowe w punktach tranzytowych i gwarantu-
ją pierwszeństwo w ich przeładunku. W jego skład wchodzą 
następujące czynności:  rozładunek lub załadunek samolotu, 
transfer do magazynu, rozlokowywanie towaru na przestrze-
ni ładunkowej samolotu. Najczęściej punktem krytycznym dla 
przewożonych przesyłek farmaceutycznych jest czas trwania 
operacji logistycznych odbywających się na płycie lotniska, 
dlatego skrócenie ich do minimum jest koniecznością w czasie 
transportu lotniczego.

Operator logistyczny weryfikuje swoich podwykonawców 
zazwyczaj raz do roku, a jeżeli istnieje taka konieczność prze-
prowadza audyty nawet częściej.

Przy ponad 170 lokalizacjach z wykorzystaniem każdego 
rodzaju transportu, Kuehne + Nagel zapewnia jedną z najwięk-
szych na świecie multimodalną sieć połączeń dla sektora far-
maceutycznego. Wyspecjalizowany produkt zapewnia zróżni-
cowane rozwiązania dla krytycznych ładunków drobnicowych, 
w kontrolowanej temperaturze otoczenia w systemie od drzwi 
do drzwi, spełniając wszystkie wysokie standardy przemysłu 
farmaceutycznego i medycznego. Takie podejście, oparte na 
jakości, nadal wyznacza punkt odniesienia dla branży logistyki 
świadczącej usługi transportowe dla sektora farmaceutycznego 
i medycznego. 
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Bezpieczeństwo  
suplementów diety 
w aspekcie wzrastającego ich spożycia 

dr inż. Monika Czarnecka-Partyka
J.S. Hamilton Poland SA

Współczesny konsument bardzo chętnie sięga po suplementy diety, ponieważ stosując je, można 
w dość łatwy sposób wzbogacić codzienną dietę w witaminy, substancje mineralne lub też inne 
substancje, które wykazują efekt odżywczy lub fizjologiczny. Środki te warto stosować w stanach 
niedoborów bądź w sytuacjach, gdy codzienna dieta nie dostarcza organizmowi odpowiedniej ilości 
wartościowych składników. 
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Szybkie tempo życia, spożywanie przetworzonego je-
dzenia, częsty brak ruchu i ciągły brak czasu sprawiają, że nie 
zawsze udaje się odpowiednio zbilansować dietę, zachować 
odporność czy kondycję. To również – obok chęci poprawiania 
samopoczucia, wyglądu czy też zahamowania procesów starze-
nia – stanowi przyczynę wzrastającego spożycia tych środków. 

Co mówią liczby?

Z powszechnie dostępnych danych wynika, że suplementy 
diety zażywa ponad 70% Polaków. Natomiast raport „Rynek 
Suplementów Diety. Bezpieczeństwo, trendy, regulacje”, opra-
cowany przez Aliant Consulti ng Group i opublikowany w sierp-
niu 2017 roku, mówi o tym, że sprzedaż suplementów diety 

w Polsce w 2017 roku po raz pierwszy przekroczy wartość 
4 mld zł. Z danych zamieszczonych w raporcie wynika, że naj-
lepiej sprzedają się suplementy zawierające magnez (stanowią 
około 26% rynku suplementów diety), immunostymulatory 
(22%), probiotyki (20%), produkty wzmacniające organizm 
(16%) oraz witaminy i minerały dla dorosłych (16%). W rejestrze 
Głównego Inspektora Sanitarnego jest już niemalże 30 tysię-
cy produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Liczby te 
wskazują w sposób dość jednoznaczny, że mamy do czynienia 
z ogromnym rynkiem.

Suplementy diety pod lupą…

Z drugiej strony opublikowany w 2017 roku raport Naj-
wyższej Izby Kontroli zwrócił szczególną uwagę na aspekt 
bezpieczeństwa suplementów diety. Z raportu wynika, że bez-
pieczeństwo tych środków w Polsce nie jest wystarczające. 
Kontrola wybranych produktów ujawniła, że w niektórych 
środkach znajdowały się substancje, które w ogóle nie powinny 
się w nich znaleźć. Zalecone przez NIK badania laboratoryjne 
preparatów wykazały, że na rynku znajdują się suplementy die-
ty niewykazujące cech zadeklarowanych przez producentów. 
Również w drugim kwartale 2017 roku Inspekcja Handlowa 
przeprowadziła kontrolę suplementów diety, zwracając szcze-
gólną uwagę na to, czy informacje na stronach internetowych, 
bądź też bezpośrednio zamieszczone na opakowaniach, nie 
wprowadzają konsumentów w błąd odnośnie do właściwości 
produktów. Z danych wskazanych na stronach IH wynika, że 
zakwesti onowanych zostało około 20% kontrolowanych parti i 
suplementów diety.

Zanieczyszczenia

Mówiąc o bezpieczeństwie suplementów diety, konieczne 
jest wskazanie faktu obecności różnego rodzaju zanieczysz-
czeń, jakie mogą być obecne w produktach fi nalnych. Moż-
liwość pojawiania się w produktach spożywczych substancji 
niepożądanych wynika z postępującej chemizacji rolnictwa 
oraz wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenia 
w produkcie fi nalnym mogą pojawić się wskutek stosowania 
skażonych półproduktów w procesach technologicznych, do 
zanieczyszczenia dojść może również podczas pakowania, 
transportu czy też przechowywania. Ogólnie zanieczyszczenia, 
jakie mogą być obecne w suplementach diety, można podzielić 
na trzy główne grupy. Pierwszą z nich stanowią zanieczyszcze-
nia biologiczne, drugą – zanieczyszczenia fi zyczne, a kolejną 
grupą są zanieczyszczenia chemiczne.
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Rodzaje zanieczyszczeń

Bezpieczeństwo biologiczne należy rozważać w aspek-
cie głównie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zapewniane 
jest ono przede wszystkim poprzez tak zwane zapobiegaw-
cze podejście, polegające na wdrożeniu odpowiednich syste-
mów dobrych praktyk, czy też stosowaniu procedur, opartych 
na zasadach systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów 
kontroli. Bezpieczeństwo fi zyczne, związane z uniknięciem 
zanieczyszczeń fi zycznych – przykładowo obecności fragmentów 
plasti ku czy szkła – również zapewniane jest poprzez wdrożenie 
odpowiednich procedur, pozwalających na uniknięcie zaniedbań 
czy też niedostatecznej kontroli jakości podczas procesu techno-
logicznego. W zakresie bezpieczeństwa fi zycznego konieczne jest 
również zapobieganie możliwości przypadkowego wprowadzenia 
fragmentu opakowania przez użytkownika fi nalnego produktu.

W najszerszym aspekcie należy zwrócić uwagę na bezpieczeń-
stwo produktów pod kątem braku zanieczyszczeń chemicznych. 
Najistotniejszymi możliwymi zanieczyszczeniami są pozostałości 
pestycydów, obecność metali ciężkich, mikotoksyn, wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych (WWA) czy też dioksyn 
i polichlorowanych bifenyli (PCB). Najwyższe dopuszczalne pozio-
my zanieczyszczeń w środkach spożywczych regulowane są przez 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 
2006 roku, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych [1] w przypadku metali 
ciężkich, mikotoksyn, WWA, dioksyn i PCB, oraz Rozporządzenie 
(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lute-
go 2005 roku, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrekty-
wę Rady 91/414/EWG [2] w przypadku pozostałości pestycydów. 
Obecność zanieczyszczeń chemicznych niejednokrotnie nie powo-
duje zmiany smaku, zapachu czy ogólnego wyglądu produktu fi nal-
nego, ale może powodować – poprzez ciągłe narażenie na stosun-
kowo niewielkie dawki tych zanieczyszczeń – przewlekłe zatrucia, 
a w konsekwencji nawet problemy nowotworowe. 

Mikotoksyny

Mikotoksyny są bowiem toksycznymi związkami organicz-
nymi (pod względem chemicznym zalicza się je głownie do wę-
glowodorów aromatycznych), wytwarzanymi najczęściej przez 
grzyby należące do rodzajów: Aspergillus, Penicillium i Fusa-
rium. Związki te są w większości chemicznie trwałe, nie ulegają 
rozkładowi podczas pasteryzacji, a także w wyższych tempera-
turach są odporne na warunki przechowywania i procesy prze-
twórcze (stąd też ich możliwa obecność nawet w produktach 
wysokoprzetworzonych), a ulegają degradacji w środowisku 
alkalicznym oraz pod wpływem działania promieniowania UV. 

Ponadto wykazują silne działanie mutagenne, teratogenne, 
kancerogenne, immunosupresyjne i kumulatywne. Pierwiastki 
ciężkie mogą przenikać do produktów fi nalnych głównie z po-
wietrza atmosferycznego, gleby i wody, a także w wyniku pro-
cesów technologicznych. Wspólną cechą metali ciężkich jest ich 
zdolność do kumulacji w organizmie, stosunkowo długi okres 
półtrwania i związana z tym toksyczność chroniczna. Mogą 
powodować zmiany w syntezie białek, zaburzenia wytwarza-
nia ATP, uszkodzenia błon komórkowych, a także uszkodzenia 
związane z układem pokarmowym, oddechowym, nerwowym 
oraz krążenia. Dioksyny z kolei uważane są za jedne z najbar-
dziej toksycznych substancji chemicznych wytworzonych przez 
człowieka. Mają tendencję do kumulowania się w łańcuchu 
pokarmowym i mogą powodować zmiany w układzie hormo-
nalnym, poza tym zostały zidentyfi kowane również jako poten-
cjalne związki mutagenne i kancerogenne. Analogiczne właści-
wości względem organizmów ludzkich mają wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne czy też pestycydy.

Techniki analityczne

Różnorodność możliwych i potencjalnych zanieczyszczeń 
chemicznych powoduje konieczność wykorzystania odpowied-
nio czułych oraz selektywnych technik analitycznych, które 
pozwolą na oznaczenie ich obecności i potwierdzenie bezpie-
czeństwa produktów. Wykorzystywane są zatem techniki chro-
matografi czne (chromatografi a gazowa czy też chromatografi a 
cieczowa) sprzężone z różnymi sposobami detekcji, włącznie 
z techniką spektrometrii mas – w przypadku badania obecności 
WWA, mikotoksyn, pestycydów czy dioksyn i polichlorowanych 
bifenyli, a także techniki emisyjnej spektrometrii optycznej ze 
wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-OES) czy też tech-
nik i spektrometrii mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie 
(ICP-MS) – w przypadku badania obecności pierwiastków.

Suplementy diety mają pomagać w utrzymywaniu home-
ostazy organizmu, a także wspomagać poszczególne funkcje 
ustroju. Jednak żeby były całkowicie bezpieczne w stosowaniu, 
konieczne są odpowiednio prowadzone pod kątem bezpieczeń-
stwa monitoring i kontrola jakości produktu fi nalnego. 

Te wszystkie informacje pokazują, że konieczne jest odpo-
wiednie kontrolowanie rynku suplementów diety. Właściwe 
badania laboratoryjne – potwierdzające między innymi bezpie-
czeństwo produktów – są niezbędne, żeby to bezpieczeństwo 
konsumentom zapewnić. Jednym z takich sposobów jest wpro-
wadzony przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek 
certyfi kowany system oceny jakości suplementów diety oparty 
na badaniach i weryfi kacji produktu przez niezależnych eksper-
tów oraz akredytowane laboratoria. 

1   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 
2006 roku ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych, z późniejszymi zmianami.

2   Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodze-
nia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające 
dyrektywę Rady 91/414/EWG, z późniejszymi zmianami.
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Hydroksyfosforan wapnia jest dobrze znanym związkiem 
chemicznym, który od wielu lat jest stosowany jako sub-

stancja pomocnicza w technologii postaci leku. W literaturze 
znaleźć można również kilka innych nazw, takich jak hydrok-
syapatyt, fosforan wapnia trójzasadowy czy też sześcioorto-
fosforan (V) diwodorotlenek dziesięciowapnia. Substancja ta 
posiada monografi e w głównych farmakopeach: dla fosforanu 
wapnia trójzasadowego (Tribasic Calcium Phosphate) w Farma-
kopei Amerykańskiej (USP/NF) lub fosforanu wapnia (Tricalcii 
Phosphas) w Farmakopei Europejskiej (Ph.Eur.). W USP/NF hy-
droksyapatyt opisany jest jako mieszanina fosforanów wapnia 
o wzorze sumarycznym Ca10(PO4)6(OH)2.1,2,3

Jako substancja pomocnicza, hydroksyfosforan wapnia 
posiada wiele interesujących i pożytecznych właściwości fi zy-
kochemicznych. Jest to biały, krystaliczny proszek, bez smaku 
i zapachu, o bardzo dużej gęstości rzeczywistej (3,14 g/cm3).1 
Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, a w mieszaninie 

z nią tworzy zawiesiny o odczynie obojętnym. Rozpuszcza 
się w rozcieńczonych roztworach kwasów mineralnych, ta-
kich jak kwas solny czy azotowy. Oznacza to, że w kwaśnym 
środowisku żołądka hydroksyfosforan wapnia rozpuszcza 
się całkowicie, nie stwarzając niebezpieczeństwa adsorpcji 
substancji leczniczej i spowolnienia procesu jej uwalniania 
z formy leku, co z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na bio-
dostępność leku. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę 
topnienia, wynoszącą około 1670°C, prowadzenie procesów 
technologicznych w podwyższonej temperaturze nie stwarza 
zagrożenia stopienia się substancji lub jej rozkładu chemicz-
nego. Trójzasadowy fosforan wapnia jest stabilny chemicznie 
i fi zycznie oraz nie wykazuje tendencji do zbrylania podczas 
przechowywania.1,2,3 

Hydroksyfosforan wapnia jest powszechnie stosowa-
ny jako substancja wypełniająca i rozcieńczająca – zwiększa 
masę tabletek i kapsułek. Należy jednak pamiętać, że ten sam 

surowce

Hydroksyfosforan 
wapnia 
– tak wiele możliwości ukrytych w jednym związku chemicznym

Daniel Żakowiecki, Marek Lachmann, Tobias Hess 
Chemische Fabrik Budenheim KG
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związek chemiczny może być wytwarzany w różny sposób, co 
skutkuje otrzymaniem produktów o odmiennych właściwo-
ściach użytkowych, dających rozmaite możliwości aplikacyj-
ne. Na przykład suszony rozpyłowo hydroksyapatyt o nazwie 
handlowej TRI-CAFOS® 500 ma nieomal sferyczne cząstki, 
o średniej wielkości około 100 μm, które składają się ze za-
gregowanych ziaren pierwotnych (Ryc. 1). Taka budowa spra-
wia, że produkt ten ma niezwykle rozbudowaną powierzchnią 
właściwą i dużą porowatość. To z kolei daje interesujące moż-
liwości zwiększenia zdolności wiązania słabo prasowalnych 
proszków, a także poprawy porowatości tabletek. Z kolei strą-
cany produkt o nazwie handlowej TRI-CAFOS® 200-7 (Ryc. 
2), dzięki niewielkim rozmiarom cząstek i unikalnej strukturze, 
posiada właściwości pozwalające na jego zastosowanie do po-
prawy płynięcia proszków. Jednakże, w porównaniu do innych 
popularnych substancji poślizgowych, ma on o wiele większą 
gęstość nasypową (około 200 g/l), co znacznie poprawia kom-
fort pracy i znacząco redukuje ilość generowanych pyłów. Inny 
drobnoziarnisty materiał, otrzymywany również na drodze 
strącania (TRI-CAFOS® 250), ma cząstki o średniej wielkości 
około 5 µm, gęstość nasypową około 250 g/l i rozbudowaną 
powierzchnię właściwą wynoszącą około 60 m2/g (Ryc. 3). Ta 
substancja pomocnicza w mieszaninie z wodą tworzy zawie-

siny o neutralnym pH i jest zwykle stosowana w procesach 
granulacji na mokro. 

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane możliwości aplika-
cyjne hydroksyfosforanów wapnia produkowanych przez nie-
miecką fi rmę Chemische Fabrik Budenheim KG. Więcej infor-
macji, dotyczących funkcjonalności substancji pomocniczych, 
będących solami wapniowymi kwasu ortofosforowego, można 
znaleźć w literaturze, również we wcześniejszych numerach 
„Świata Przemysłu Farmaceutycznego”.4,5,6

Ryc. 1. 

Zdjęcie SEM produktu 
TRI-CAFOS® 500 w 
powiększeniu 1200x 
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Poprawa właściwości 
kompresyjnych proszków

Wytrzymałość mechaniczna tabletek (odporność na zgnia-
tanie oraz ścieranie) zależy w dużym stopniu od właściwości 
masy tabletkowej. Biorąc pod uwagę fakt, że duża liczba sub-
stancji leczniczych charakteryzuje się słabą podatnością na 
kompresję, poprawa właściwości kompresyjnych proszków 
staje się kluczowa, szczególnie w przypadku produkcji tabletek 
o dużej zawartości substancji czynnej. Z pomocą przychodzą 
tutaj nowoczesne substancje pomocnicze, które w wielu przy-
padkach umożliwiają nawet bezpośrednie tabletkowanie prosz-
ków o słabych właściwościach tabletkujących. 

Ze względu na silnie rozwiniętą powierzchnię właściwą 
(około 85 m2/g) oraz dużą porowatość (zawartość porów oko-
ło 80%) na szczególną uwagę zasługuje w tym obszarze za-
stosowania TRI-CAFOS® 500. Jako hydroksyfosforan wapnia, 
podczas prasowania ulega głównie deformacjom plastycznym, 
a jego duża zdolność wiązania wynika z niezmiernie rozbudo-
wanej powierzchni właściwej.

Duża powierzchnia właściwa jest bardzo ważną cechą sub-
stancji, mającą wpływ na proces tabletkowania i właściwości 
otrzymanych tabletek. Z jednej strony zwiększa siły wiążące 
podczas prasowania na skutek obecności dużej ilości potencjal-
nych miejsc wiązania pomiędzy ziarnami masy tabletkowej.7,8 W 
efekcie wpływa więc na poprawę wytrzymałości mechanicznej 
tabletek. Z drugiej strony zwiększa stopień porowatości table-
tek, co ułatwia penetrację wody do ich wnętrza i przyspiesza 
rozpad.4 Skrócenie czasu rozpadu w wielu przypadkach może 
poprawić dostępność farmaceutyczną i biologiczną leku. 9,10

Wyniki badań przedstawione na Ryc. 4 i 5 pokazują wpływ 
30% (w/w) domieszki TRI-CAFOS® 500 na takie właściwości 

tabletek jak twardość (tensile strength) oraz czas rozpadu. 
Poza hydroksyfosforanem wapnia masy tabletkowe składały 
się z 68,5% wagowych odpowiedniej substancji wypełniającej: 
bezwodnego wodorofosforanu wapnia (DI-CAFOS® A150, DI-
-CAFOS® A60) lub suszonej rozpyłowo laktozy jednowodnej, 
1% (w/w) kroskarmelozy sodowej, jako środka rozsadzającego, 
oraz 0,5% (w/w) substancji poślizgowej (stearynianu magne-
zu). Uzyskane wyniki odniesiono do tabletek zawierających 
98,5% wagowych wyżej wymienionych substancji wypeł-
niających (bez domieszki TRI-CAFOS® 500). Proszki mie-
szano w mieszalniku Turbula® mixer (Willy A. Bachofen AG, 
Mutt enz, Szwajcaria) przy prędkości obrotowej 32 obr./min, 
a uzyskane masy tabletkowe prasowano do postaci ta-
bletek za pomocą tabletkarki rotacyjnej Fett e 102i (Fett e 
Compacti ng GmbH, Schwarzenbek, Niemcy) wyposażonej 
w stemple okrągłe, płaskie o średnicy 8 mm, stosując trzy siły 
nacisku głównego: 10 kN, 20 kN i 30 kN przy liczbie obrotów 
rotora 62,5/min.

Otrzymane wyniki wyraźnie pokazują, że zastosowanie 
30% dodatku porowatego hydroksyfosforanu fosforanu wap-
nia znacząco poprawiło twardość tabletek (Ryc. 4). Poprawa ta 

Ryc. 2. 

Zdjęcie SEM produktu 
TRI-CAFOS® 200-7 
w powiększeniu 
7000x 

Ryc. 3. 

Zdjęcie SEM produktu 
TRI-CAFOS® 250 w 
powiększeniu 5000x

Ryc. 4. 

Wpływ 30% dodatku hydroksyfosforanu wapnia, TRI-CAFOS® 500 na twardość (tensile strength) tabletek

Ryc. 5.

Wpływ 30% dodatku hydroksyfosforanu wapnia, TRI-CAFOS® 500 czas rozpadu tabletek
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była szczególnie widoczna w przypadku tabletek zawierających 
DI-CAFOS® A60 – substancję o nie tak korzystnych właściwo-
ściach tabletkujących jak pozostałe badane materiały – gdzie 
twardość tabletek wzrosła ponad dwukrotnie, gdy zastosowa-
no TRI-CAFOS® 500. Oprócz poprawy twardości odnotowano 
również znaczne skrócenie czasu rozpadu związane ze wzro-
stem porowatości tabletek. Najbardziej znaczący efekt uzyska-
no w przypadku tabletek zawierających laktozę jednowodną, 
gdzie czas rozpadu skrócono około 2–3-krotnie w zależności od 
twardości tabletek (Ryc. 5).

Przeprowadzanie płynnej 
substancji czynnej w postać tabletki

Duża porowatość oraz silnie rozwinięta powierzchnia 
właściwa trójzasadowego fosforanu wapnia (TRI-CAFOS® 
500), umożliwiły obiecujące zastosowanie tego produktu jako 
nośnika dla płynnych, oleistych substancji czynnych, takich 
jak symetykon (Simeti cone). Symetykon jest powierzchniowo 
czynną mieszaniną poli(dimetylosiloksanu) i dwutlenku krzemu, 
który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów 
w przewodzie pokarmowym. W ten sposób ułatwia usuwanie 
gazów i zmniejsza napięcie jelit. Stosowany jest w preparatach 
używanych w leczeniu wzdęć oraz kolki jelitowej. 

Przeprowadzenie symetykonu w stałą postać leku wiąże 
się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Przede wszyst-

kim maksymalna liczba substancji, jaka może być osadzona na 
zwykle stosowanych nośnikach, jest ograniczona i w konse-
kwencji może skutkować niską dawką leku lub dużymi rozmia-
rami tabletek/kapsułek. Ponadto podczas tabletkowania może 
dochodzić do wyciskania płynnej substancji czynnej z nośnika. 
Dodatkowo problematyczne może być przygotowanie tabletek 
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. TRI-CAFOS® 500 
umożliwia przygotowywanie tabletek zawierających symety-
kon w kilku prostych krokach i jednocześnie uniknięcie wyżej 
wymienionych problemów.

Na Ryc. 6 przedstawiono zależność twardości (odporność 
mechaniczna na zgniatanie) oraz ścieralności tabletek zawiera-
jących symetykon od zastosowanej siły nacisku. Tabletki zawie-
rały 17% wagowych symetykonu Q7-2243LVA (Biesterfeld AG, 
Hamburg, Niemcy), 51% (w/w) hydroksyfosforanu wapnia (TRI-
-CAFOS® 500), 30% (w/w) bezwodnego wodorofosforanu wap-
nia (DI-CAFOS® A150), 1% (w/w) kroskarmelozy sodu i 1% (w/w) 
stearynianu magnezu. W pierwszej fazie symetykon Q7-2243LVA 
został osadzony na porowatym hydroksyfosforanie wapnia 

www.procosmetica.com.pl
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Hydroksyfosforan wapnia jest powszechnie 
stosowany jako substancja wypełniająca 
i rozcieńczająca – zwiększa masę tabletek i kapsułek



podczas mieszania w granulatorze szybkoobrotowym Diosna 
P1-6 (Diosna, Dierks & Söhne GmbH, Osnabrück, Niemcy). Ta 
metoda pozwoliła na naniesienie 25% wagowych symetykonu na 
trójzasadowy fosforan wapnia. Otrzymany proszek charaktery-
zował się dobrą sypkością, a podczas jego procesowania nie za-
uważono wyciekania symetykonu z ziaren nośnika. Po wymiesza-
niu z pozostałymi substancjami pomocniczymi otrzymaną masą 
tabletkową prasowano do postaci tabletek za pomocą tabletkarki 
rotacyjnej Fette 102i wyposażonej w stemple okrągłe, płaskie  
o średnicy 12 mm z kreską dzielącą, stosując trzy sił nacisku głów-
nego: 5 kN, 15 kN i 25 kN przy liczbie obrotów rotora 80/min.

Podczas tabletkowania nie zaobserwowano wyciskania sy-
metykonu z masy tabletkowej, a otrzymane tabletki miały po-
wierzchnię suchą, o jednolitym, białym zabarwieniu. Ponadto 
podczas przechowywania nie zauważono wycieku symetykonu 
z tabletek. Tabletki charakteryzowały się też dobrą wytrzyma-
łością mechaniczną, zwłaszcza w przypadku stosowania wyż-
szych sił nacisku (Ryc. 6). Należy także nadmienić, że zastoso-
wanie w tabletkach jedynie 1% dodatku środka rozsadzającego 
(kroskarmelozy sodu) pozwoliło uzyskać tabletki o krótkim cza-
sie rozpadu, który wynosił około 3 min. 

Jednym z najważniejszych parametrów umożliwiających 
ocenę skuteczności opracowanego preparatu jest jego zdol-
ność odpieniania. Ten parametr można ocenić poprzez pomiar 
czasu niezbędnego do zniknięcia piany wytworzonej ze zdefi-
niowanego środka pieniącego, takiego jak oktoksynol-9. Przy-
gotowano 1% (w/w) wodny roztwór tego tenzydu i energicznie 
nim wstrząsano. Po wrzuceniu tabletki obserwowano szybkie 
zanikanie wytworzonej piany. W ciągu 45 sek. piana zaniknęła 
całkowicie (Ryc. 7).

Poprawa zdolności płynięcia proszków

Spośród wszystkich powszechnie stosowanych środków 
poślizgowych talk i krzemionka koloidalna są najczęściej stoso-
wane w technologii postaci leku. Trójzasadowy fosforan wapnia 

jest w tym obszarze zastosowań wciąż dość nowym materiałem, 
a jego właściwości nieznane wielu specjalistom zajmującym 
się technologią farmaceutyczną. Jednak może on być z powo-
dzeniem stosowany jako alternatywa dla innych popularnych 
środków poślizgowych, oferując ponadto dodatkowe korzyści, 
w tym większą gęstość nasypową i mniejszą tendencję do gene-
rowania zapylenia podczas procesowania.5

Cząstki TRI-CAFOS® 200-7 są aglomeratami bardzo małych 
ziaren pierwotnych, które podczas mieszania z innymi substan-
cjami mają zdolność pokrywania powierzchni ich kryształów, 
przez co oddzielają je fizycznie i zmniejszają siły kohezji pomię-
dzy nimi. Dzięki temu TRI-CAFOS® 200-7 wpływa znacząco na 
poprawę zdolności płynięcia proszków. 

Na Ryc. 8 przedstawiono zdjęcie SEM wraz z analizą EDX 
ibuprofenu 50 (BASF, Ludwigshafen, Niemcy) wymieszanego  
z 1% (w/w) dodatkiem TRI-CAFOS® 200-7. Pola zaznaczone 
kolorem zielonym to miejsca występowania wapnia, natomiast 
czerwonym – fosforu. Analiza pokazuje, jak podczas mieszania 
powierzchnia kryształów ibuprofenu została jednolicie pokryta 
przez drobne cząstki trójzasadowego fosforanu wapnia.

Na Ryc. 9 przedstawiono wpływ 0,5% i 1% (w/w) dodat-
ku TRI-CAFOS® 200-7 na sypkość mieszaniny ibuprofenu 38 
(BASF, Ludwigshafen, Niemcy) oraz kofeiny (Sigma-Aldrich, 
Steinheim, Niemcy). Ibuprofen i kofeina (w stosunku wagowym 
5 : 1) były mieszane z hydroksyfosforanem wapnia w mieszal-
niku Turbula® mixer przez 10 minut przy ilości obrotów 32/min. 
Właściwości płynięcia proszku oceniono, stosując farmakope-
alną metodę badania kąta usypu. 

Ryc. 6. 

Odporność 
mechaniczna na 
zgniatanie (krzywa 
niebieska) oraz 
ścieralność (krzywa 
zielona) tabletek 
zawierających 
symetykon w 
zależności od 
zastosowanej siły 
nacisku

Ryc. 7. 

Zdolność 
odpieniania tabletek 
zawierających 
symetykon Q7-
2243LVA oraz  
TRI-CAFOS® 500

Ryc. 8. 

Zdjęcie SEM 
wraz z analizą 

EDX ibuprofenu 
wymieszanego z 

TRI-CAFOS® 200-7 
(powiększenie 900x)11

Ryc. 9. 

Wpływ 0,5% oraz 
1,0% dodatku  

TRI-CAFOS® 200-7 na 
kąt usypu mieszaniny 

ibuprofenu 38  
i kofeiny
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Kąt usypu mieszaniny ibuprofenu 38 i kofeiny odpowiadał 
słabej / bardzo słabej zdolności płynięcia. Dodatek 0,5% wago-
wych TRI-CAFOS® 200-7 poprawił charakterystykę płynięcia 
do dostatecznej, a 1% do dość dobrej / dobrej. Poprawa sypko-
ści mieszany proszków była na tyle dobra, że pozwoliła na uży-
cie jej do sporządzenia tabletek zawierających 250 mg ibupro-
fenu i 50 mg kofeiny na drodze tabletkowania bezpośredniego. 
Uzyskane tabletki charakteryzowały się dobrą wytrzymałością 
mechaniczną, krótkim czasem rozpadu i bardzo dobrą dostęp-
nością farmaceutyczną obu substancji leczniczych.10

Oprócz poprawy płynięcia proszków TRI-CAFOS® 200-7 
może być stosowany jako środek przeciwzbrylający, zdolny na-
wet do deaglomeracji zbryleń powstałych podczas transportu 
i przechowywania niektórych substancji leczniczych. Takie 
działanie tego hydroksyfosforanu wapnia przedstawiono na 
Ryc. 10. Ibuprofen 50 użyty w tym doświadczeniu miał silną 
tendencję do zbrylania się podczas przechowywania. Na skutek 
mieszania z 1% wagowym TRI-CAFOS® 200-7 (bez późniejsze-
go przesiewania) grudki uległy deaglomeracji, a uzyskana mie-
szanina mogła być później bez problemu stosowana w dalszych 
procesach jednostkowych.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane możliwości 
zastosowania trójzasadowego fosforanu wapnia (hydroksyapa-
tytu) w technologii postaci leku. Zaprezentowane przykłady 
dowodzą, że ten sam związek chemiczny w zależności od spo-
sobu wytwarzania może mieć odmienne właściwości funkcjo-
nalne, dające różne możliwości wykorzystania podczas opraco-
wywania produktów końcowych. 

Trójzasadowy fosforan wapnia stosowany jest powszechnie 
jako substancja wypełniająca przy produkcji tabletek oraz kap-
sułek. Przestawione przykłady wskazują, że suszony rozpyłowo, 
porowaty TRI-CAFOS® 500 ma zdolność poprawy właściwości 
tabletkujących mieszanin proszków, a przez to również wytrzy-
małości mechanicznej tabletek. Jednocześnie zwiększa on ich 
porowatość, a tym samym ułatwia wnikanie wody do wnętrza 
tabletki i poprawia skuteczność działania środków rozsadzają-
cych. Wpływa to na skrócenie czasu rozpadu i w wielu przypad-
kach może poprawić także dostępność farmaceutyczną leku.

Duża porowatość oraz silnie rozwinięta powierzchnia wła-
ściwa sprawiają, że TRI-CAFOS® 500 może być z powodzeniem 
wykorzystany jako nośnik płynnych, oleistych substancji, takich 
jak symetykon. Ponadto jego zastosowanie umożliwia przepro-
wadzenie symetykonu w stałe, doustne postacie leku, na przy-
kład tabletki, bez wyciskania go z nośnika podczas prasowania. 

Inny proces produkcyjny prowadzi do uzyskania drob-
noziarnistego hydroksyfosforanu wapnia o małej gęstości 
nasypowej (TRI-CAFOS® 250), który zwykle jest stosowany 

w procesach granulacji na mokro. Jeszcze inny sposób wy-
twarzania umożliwia otrzymanie drobnoziarnistego hydrok-
syapatyt o dużej powierzchni właściwej (TRI-CAFOS® 200-7), 
którego właściwości sprawiają, że może być on stosowany jako 
alternatywny środek poślizgowy, umożliwiający skuteczną po-
prawę sypkości proszków.

Przedstawione przykłady nie wyczerpują wszystkich moż-
liwości stosowania substancji pomocniczych opartych na bazie 
trójzasadowego fosforanu wapnia. Warto odnotować również, 
że jest to biozgodny materiał, stanowiący bogate źródło natu-
ralnego wapnia i fosforu. 
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Ryc. 10. 

Deaglomeracja 
ibuprofenu 50 
(po lewej) 
po wymieszaniu 
z 1% wagowym 
TRI-CAFOS® 200-7 
(po prawej)
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Innowacyjne 
i zrównoważone opakowania 
dla branży farmaceutycznej 
otwierają rynki przyszłości
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Badania dowodzą, że już dzisiaj dziesięć procent całkowi-
tej produkcji  tektur litych wykorzystuje się do produkcji 

opakowań dla branży farmaceutycznej, a zapotrzebowanie 
rośnie niewspółmiernie w porównaniu z innymi branżami:  
Do roku 2022 roczny wzrost popytu w sektorze farmaceutycz-
nym będzie na poziomie sześciu procent, podczas gdy zapo-
trzebowanie we wszystkich branżach wzrośnie ogółem tylko  
o 4 procenty.

Powodem tego są szczególne zalety i właściwości tektury 
oraz specyficzne kierunki rozwoju rynku związanego z ochro-
ną zdrowia: 
•   • Tektura doskonale nadaje się do produkcji opakowań za-

bezpieczonych przed podrabianiem. Jest to idealny nośnik 
do umieszczenia informacji pismem Braille’a oraz zabez-
pieczeń, które są narzucone przez dyrektywy UE w celu 
zapobiegania fałszowaniu leków. Ponadto możliwe jest 
wykonanie z tektury opakowań z zabezpieczeniami przed 
dziećmi.

•   • Tektura nadaje się również wyjątkowo dobrze na opakowa-
nia odpowiednie dla seniorów, na które ciągle rośnie popyt 
wskutek zmian demograficznych. Można z niej produkować 
pudełka składane, które dzięki nadaniu koloru i zadrukom 
z wykorzystaniem infografik zapewniają rozpoznawalność 
produktów i dostarczają pewnych informacji. Innowacyjna 
technologia składania tektury może sprawić, że dla senio-
rów, korzystanie będzie wygodne i szczególnie przyjazne.

•   • Zrównoważone opakowania wzmacniają zaufanie do marki 
i spełniają oczekiwania konsumentów odnośnie opakowań 
pochodzących z odnawialnych surowców podlegających 
biodegradacji. Ponadto stosując tekturę można pakować 
produkty w sposób wyjątkowo ekonomiczny oszczędzając 
materiał.

•   • Coraz więcej konsumentów bierze odpowiedzialność za 
swoje zdrowie. Jest to tendencja, która nabiera znaczenia 
dzięki digitalizacji z wykorzystaniem aplikacji, urządzeń 
ubieralnych i diagnostyki online. Wzrasta również kon-
sumpcja preparatów profilaktycznych, suplementów diety, 
produktów upiększających i wzmacniających. Inteligentne, 

skierowanie do pacjentów i spersonalizowane opakowania 
tekturowe wspierają konsumentów w bezpiecznym samo-
dzielnym stosowaniu leków. To również zwiększa popyt.

•   • Opakowania z tektury mogą komunikować różne style te-
rapii i już nawet tylko poprzez sam materiał i wygląd po-
magają w rozróżnianiu preparatów medycyny tradycyjnej  
i alternatywnej. Tektura, jako naturalny  materiał, jest apro-
bowana również w medycynie naturalnej i ajurwedzie. 

•   • Tektura jest doskonałym nośnikiem informacji o marce. 
Może przekazywać sygnały dotyczące marki, pozyskując 
zaufanie konsumentów i przywiązując ich do marki zapew-
niając regularne zakupy.

Aby spełniać te wymagania Metsä Board oferuje szeroki 
asortyment gatunków tektury dla przyszłych opakowań w bran-
ży farmaceutycznej.  Tektury z pierwotnych mas włóknistych 
są naturalne i czyste oraz sprawiają doskonałe wrażenie pod 
względem jakości. Są odpowiednie dla produktów wrażliwych. 
Białe, gładkie powierzchnie nadają się idealnie do różnora-
kiego zadrukowywania, sztancowania, tłoczenia oraz stoso-
wania rozwiązań zabezpieczających przed podrobieniem jak 
również etykiet antysabotażowych (Tamper-Evident-Labels).  
Specjalne gatunki tektury o małym ciężarze obniżają zużycie 
materiału i koszty. Wszystkie gatunki tektury mają doskonałe  
właściwości zadruku. 

Metsä Board uzupełnia swoją paletę produktów dla branży 
farmaceutycznej o kompleksową obsługę klientów. Zapewnia, 
aby każdy projekt opakowania spełniał wszelkie wymogi w za-
kresie właściwości użytkowych pod względem materiału, wzor-
nictwa, kosztów produkcji i zrównoważenia. Menadżer produk-
tu i zespół kreatywny aktywnie opracowują nowe rozwiązania, 
poszukują nowych koncepcji i materiałów dla klientów. Dzięki 
temu kompetentnemu wsparciu nawet istniejące rozwiązania 
dla opakowań mogą być jeszcze ulepszane. Międzynarodowy 
zespół zna trendy jak również jest zaznajomiony z oczekiwa-
niami konsumentów na całym świecie i znajdzie odpowiednie 
rozwiązanie dla każdego rynku.

 

METSÄ BOARD 
ZASPOKOI 
WSZYSTKIE 
POTRZEBY 
W ZAKRESIE 
MARKOWYCH 
OPAKOWAŃ

Seria produktów firmy Metsä Board jest 
kwintesencją innowacyjnych rozwiązań dla 
opakowań tekturowych, które wyróżniają 
markę w odbiorze konsumentów. Dotyczy 
to zarówno samych opakowań jak i innych 
zastosowań w sprzedaży detalicznej: In 
pack, On shelf, On display, On the go, In 
graphics.  

Wspólnie z naszymi klientami chcemy 
tworzyć lepsze, bezpieczniejsze i 
bardziej zrównoważone opakowania, 
zharmonizowane z markami i 
odpowiadające przyszłym potrzebom 
konsumentów. Better with Less.

Dowiedz się więcej:  
www.metsaboard.com

W sektorze ochrony zdrowia rynek opakowań tekturowych rośnie 
niewspółmiernie. Metsä Board, jeden z wiodących w Europie 
producentów tektur litych i białych linerów wytwarzanych 
z włókien pierwotnych, podsumował swoje doświadczenia  
i przeanalizował trendy na podstawie długoletniej współpracy  
z firmami farmaceutycznymi.

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Serializacja
jako czynnik stymulujący cyfrową transformację

Tim Sykes
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Dobrze nam znana Dyrektywa 2011/62/UE i związane z nią 
akty delegowane, nakłada na producentów produktów 

leczniczych wymóg stosowania w odniesieniu do każdego opa-
kowania niepowtarzalnego identyfikatora, który musi być wy-
drukowany zarówno w formie czytelnej,  jak i w postaci kodu 
2D. Ponadto firmy farmaceutyczne posiadające pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu są zobowiązane do przesyłania danych 
dotyczących serializacji swoich produktów do European Hub.

Według Tiziano Petruccianiego, przedsięwzięcie tego ro-
dzaju wiąże się z dużym wysiłkiem organizacyjnym, ekono-
micznym i kulturalnym dla przedsiębiorstw. „Organizacyjnym, 
ponieważ złożoność tego projektu wymaga przede wszystkim 
zaangażowania kadry kierowniczej wyższego szczebla i powo-
łania multidyscyplinarnego zespołu, w którym role muszą być 
dobrze określone i który posiada duże umiejętności w zakre-
sie IT, produkcji, inżynierii farmaceutycznej, jakości, obszarów 

Koszty serializacji są znaczne – dlatego też wiele firm żywo zainteresowanych jest tym, jak zamienić 
je w pokaźny zwrot z inwestycji. Tim Sykes rozmawiał z Tiziano Petruccianim, dyrektorem  
ds. jakości i rozwoju technicznego w Molteni Farmaceutici, znaną włoską firmą specjalizującą się  
w dziedzinie badań i rozwoju oraz produkcji farmaceutycznej, na temat współpracy firmy  
z Rockwell Automation, wykorzystującej serializację jako trampolinę do głębokiej modernizacji 
procesów produkcyjnych.

Linia pilotażowa



Kompleksowe rozwiązanie dla 
serializacji
Dostosowane do nowych przepisów ograniczających podróbki 
produktów leczniczych

 ■ Rozwiązanie “pod klucz” od sterownika maszyny po systemy MES
 ■ Integracja z systemami ERP
 ■ Bezpieczne przechowywanie danych w centralnych bazach  utworzonych      

 w chmurze
 ■ Jedna baza dla wszystkich partnerów w  łańcuchu dostaw
 ■ Generowanie i zarządzanie numerami seryjnymi
 ■ Wykorzystanie aplikacji mobilnych do uwierzytelnienia produktu   

 leczniczego

Więcej informacji: 
Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa 
www.rockwellautomation.pl 
Email: rawarszawa@ra.rockwell.com
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regulacyjnych i prawnych” – zauważył. „Wysiłkiem ekonomicz-
nym, ponieważ firma musi ponieść koszty związane z utworze-
niem skomplikowanej infrastruktury informatycznej i technolo-
gicznej mogącej wspierać tego rodzaju proces, w tym między 
innymi stałą wymianę danych pomiędzy maszynami, liniami 
produkcyjnymi i platformą oprogramowania w miejscu zarzą-
dzającym liniami produkcyjnymi, a także pomiędzy lokalizacją 
posiadacza AIC a European Hub. I wreszcie także wysiłkiem 
kulturowym, choćby dlatego, że każdemu doskonaleniu techno-
logicznemu zawsze musi towarzyszyć wprowadzanie nowych 
umiejętności i wiedzy.”

Rozważając to ogromne zadanie, firma Molteni doszła do 
wniosku, że stoi przed wyborem między dwoma możliwymi 
rozwiązaniami. Pierwszym z nich był samodzielny system, któ-
ry po prostu zarządzałby procesem serializacji. Drugim z nich 
byłoby wprowadzenie platformy Systemu Realizacji Produkcji 
(Manufacturing Execution System – MES), która nie tylko gwa-
rantowałaby prawidłową implementację procesu zarządzania 
serializacją, ale także mogłaby być punktem wyjścia dla proce-
su innowacji technologicznych, pozwalając na skok jakościowy  
w systemach produkcyjnych pod względem czystej jakości  
i wydajności produkcji.

 „Nasza firma zdecydowała się zorientować na drugą opcję 
i wybrała w tym celu Rockwell Automation jako partnera, któ-
ry jest w stanie wesprzeć tak złożony i ambitny projekt”, po-
wiedział Petrucciani. „Firma Rockwell była w stanie dostarczyć 
system MES, na którym można było zbudować modułowe, 
elastyczne, skalowalne i konfigurowalne rozwiązanie, zdolne 
uwzględnić zmienność przepisów europejskich i pozaunijnych 
oraz wesprzeć wdrażanie ewentualnych przyszłych osiągnięć 
technologicznych.”

Rozwiązanie całościowe

Według Alessandro Stroscio – konsultanta funkcjonalne-
go ds. MES, systemów i rozwiązań biznesowych dla branży LS 
w Rockwell Automation – podstawowe wymagania takiego 
rozwiązania to zarządzanie danymi, skalowalność i integracja: 
„Rozwiązanie powinno być elastyczne i posiadać wydajną archi-

tekturę, której interfejsy muszą być rozdzielone pod względem 
technologicznym i przetwarzania danych. Musi ono również 
gwarantować unikalność i własność danych przez cały czas 
przepływu informacji między wszystkimi poziomami, od zakła-
du produkcyjnego po zewnętrzny łańcuch dostaw i repozytoria 
ponadnarodowe. Ponadto w cyklu życia produktu serializacyj-
nego może być konieczne przejście od linii pilotażowej do zarzą-
dzania wieloma liniami produkcyjnymi i ewentualne wdrożenie 
rozwiązania do kilku zakładów produkcyjnych. Może zaistnieć 
konieczność migracji do nowych technologii, radzenia sobie  
z nowymi regulacjami i objęcia nowych rynków. Wreszcie, 
klient musi zrealizować swoją inwestycję poprzez udaną inte-
grację produktu na poziomie hali produkcyjnej. Tak więc musi-
my zarządzać różnorodnymi technologiami i formatami produk-
tów na poziomie linii produkcyjnej, także z możliwością dodania 
nowych technologii serializacji.”

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma Rockwell 
Automation opracowała całościowe rozwiązanie w zakre-
sie serializacji: modułową architekturę składającą się z kilku 
współpracujących ze sobą komponentów, zbudowaną na plat-
formie gotowego produktu PharmaSuite, ze wszystkimi rozsze-
rzonymi funkcjami potrzebnymi do spełnienia specyficznych  
wymagań serializacji.

„PharmaSuite stanowi kompleksowe rozwiązanie do cen-
tralnego modelowania wszystkich linii pakujących zainstalowa-
nych w miejscu produkcji, zarządzania danymi podstawowymi 
i danymi dotyczącymi serializacji (takimi jak materiały, recep-
tury, zamówienia na opakowania i oczywiście numery seryjne) 
oraz do obsługi wszystkich czynności związanych z serializacją, 
które mają być wykonywane w czasie pracy na hali produkcyj-
nej”, powiedział A. Stroscio. Komponenty te obejmują zarów-
no interfejs z urządzeniami produkcyjnymi, jak i komunikację z 
systemami zewnętrznymi, takimi jak ERP, Serials Management 
Systems, repozytoria certyfikowane przez EPCIS oraz repozy-
toria organów centralnych (np. HUB), które identyfikują archi-
tekturę zapewniającą interoperacyjność na wszystkich pięciu 
poziomach modelu ISA-S95. Kluczową dla nas zasadą jest to, 
że integrujemy urządzenia z otwartymi protokołami i standar-
dowymi technikami komunikacji, które nie zmuszają klientów 
do kupowania czarnej skrzynki i zamkniętego systemu. W przy-
szłości Rockwell Automation zaadaptuje protokoły Open-SCS, 
które zagwarantują jeszcze większą interoperacyjność pomię-
dzy różnymi technologiami i poziomami.”

Szansa na innowacyjny rozwój

Wdrażając to rozwiązanie, firma Molteni starała się wyjść 
poza zgodność z przepisami i wykorzystać swoją nową infra-
strukturę łączności jako bodziec do rozwoju technologicznego 
– umożliwiając sprawną wymianę danych, zarówno w zakładzie 
produkcyjnym, jak i poza nim, w tym z bazami danych CMO, 
innymi MAH lub agencjami regulacyjnymi.

„Ten aspekt umożliwi ciągłą poprawę przebiegu procesów 
biznesowych, a w szczególności procesów mających wpływ na 
GMP” – stwierdził Petrucciani. „Stopniowe sprzężenie systemu 
produkcyjnego pozwoli na stałe monitorowanie jego wydajno-
ści i efektywności oraz na tworzenie solidnej, niepapierowej 
dokumentacji w celu zapewnienia zgodności procesu produk-
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Zapraszamy przedstawicieli: 
• Przemysłu farmaceutycznego 
• Przemysłu kosmetycznego 
• Przemysłu weterynaryjnego 
• Producentów wyrobów medycznych 
• Dostawców IT 
• Ośrodków Naukowych  
 

Szczególnie:  
• Osoby zajmujące się walidacją systemów IT 
• Menedżerów działów IT 
• Menedżerów działów jakości 
• Menedżerów działów produkcyjnych  
• Menedżerów kontroli jakości 
• Project Managerów 
• Specjalistów IT 
• Specjalistów ds. zapewnienia jakości 
• Specjalistów ds. walidacji 
• Specjalistów ds. utrzymania ruchu 
• Administratorów bazy danych i systemów  
• Managerów ds. badań i rozwoju  
• Managerów ds. komercjalizacji 
• Konsultantów 

 

Sponsor Główny: 

Uwaga! Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. 
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cyjnego. Ponadto, mamy wizję szerszych zastosowań i korzyści 
w przyszłości, takich jak wykorzystanie PharmaSuite do nadzo-
rowania i monitorowania wydajności naszych linii pakujących, 
optymalizacja konserwacji i kontroli jakości.”

Jest to w rzeczy samej główne przesłanie podejścia fi rmy 
Rockwell Automati on do serializacji. Wykraczanie poza zgod-
ność z przepisami serializacyjnymi, dzięki współdzielonemu 
zarządzaniu danymi i wykorzystaniu repozytoriów w chmurze, 
daje możliwość optymalizacji biznesowej” – stwierdził Stroscio. 
„Częścią tego jest możliwość tworzenia nowych produktów 
marketi ngowych i wartości dodanej dla użytkownika końcowe-
go, który może podejmować decyzje oparte na danych. Wszyst-
kie zainteresowane strony w całym łańcuchu dostaw mogą wy-
korzystywać te informacje w czasie rzeczywistym.”

Choć początkowym czynnikiem stymulującym mogą być 
regulacje prawne, to jednak optymalizacja łańcucha dostaw 
przynosi także znaczne korzyści biznesowe. „Można osiągnąć 
pełną identyfi kowalność łańcucha dostaw, większe bezpie-
czeństwo i wydajność oraz możliwość wysyłania powiadomień 
bezpośrednio do klienta”– kontynuował Alessandro Stroscio. 
„W zakresie optymalizacji można uzyskać lepsze prognozo-
wanie, zoptymalizowany proces inwentaryzacji, dokładniejsze 
planowanie biznesowe. Nasi klienci wykorzystują proces seria-
lizacji jako siłę napędową cyfrowej transformacji: optymalizacji 
biznesowej opartej na zarządzaniu danymi.”

Jednostka drukująca i sprawdzająca

reklama



Poziomy zabezpieczeń  
opakowań przed fałszerstwami

Utrudniajmy życie fałszerzom Perforacja na klapkach kurzowych

Cel, jaki chcemy osiągnąć?

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń

Wielkimi krokami zbliża się magiczna data 9 lutego 2019 roku. Data istotnych 
zmian związanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE  
z dnia 8 czerwca 2011 roku, zwana dyrektywą fałszywkową. Co oznacza dla 
przeciętnego Kowalskiego, który kupuje leki w aptece?

czyli dlaczego margaryna nie jest masłem

Zabezpieczenia utrudniające  
fałszerstwa opakowań  
z tektur litych
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Cel, jaki chcemy osiągnąć?

Wielkimi krokami zbliża się magiczna data 9 lutego 2019 
roku. Data istotnych zmian związanych z Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerw-
ca 2011 roku, zwana dyrektywą fałszywkową. Co oznacza dla 
przeciętnego Kowalskiego, który kupuje leki w aptece? Teore-
tycznie powinien czuć się bezpiecznie i być w mniejszym stop-
niu narażony na zakup leku sfałszowanego. Czy, parafrazując 
słowa piosenki, serializacja i agregacja będzie lekiem na całe 
zło? Czas najlepiej zweryfi kuje wprowadzone rozwiązania. 
Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z wprowadzeniem 
serializacji i agregacji leków. Z dużym prawdopodobieństwem 
możemy zakładać, że fałszerze nie odpuszczą. Dopóki nie znaj-
dą sposobów na obejście tych procesów, swoje zainteresowa-
nia skierują w stronę leków OTC i suplementów diety. Dlatego 
oprócz rozwiązań obligatoryjnych warto stosować inne meto-
dy utrudniające wprowadzenie na rynek leków sfałszowanych 
lub ułatwiające identyfi kację takich produktów. Słowo „utrud-
nienie” nie jest tutaj przypadkowe. Jako drukarz od wielu lat 
związany z poligrafi ą oraz technologią wykonywania opakowań 
z tektur litych, mam świadomość, że o skuteczności podrobie-
nia KAŻDEGO opakowania decyduje:
•   • wielkość zaangażowanych w wykonanie fałszerstwa 

środków,
•   • umiejętności fałszerzy.

Reszta to kwesti a czasu. 

Istotnym ograniczeniem fałszerstw jest opłacalność całe-
go „biznesu”. Oczywiście możemy zastosować bardzo wyrafi -
nowane technologie zabezpieczeń. Mają one jednak bardzo 
istotną wadę – KOSZTY wykonania. Dlatego nie będą wykorzy-
stywane poza fazą eksperymentów. Można takie rozwiązania 
traktować bardziej jako ciekawostki technologiczne niż rozwią-
zania produkcyjne, stosowane w skali masowej. Zabezpieczenie 
kartonika i związane z tym koszty muszą się równoważyć.

                                 

Poziomy zabezpieczeń 
opakowań przed fałszerstwami

Jest kilka sposobów utrudniania życia fałszerzom. Od roz-
wiązań dość prostych do zaawansowanych technologii:
•   • najniższy poziom zabezpieczeń wykorzystuje proste tech-

nologie poligrafi czne: mikrodruk, ukryte elementy rysunku, 
mikrotłoczenia, farby i lakiery specjalne, mieszane techno-
logie produkcji opakowań,

•   • średni poziom zabezpieczeń wykorzystuje zaawansowane 
technologie poligrafi czne, takie jak na przykład specjalne 
znaczniki wprowadzane do lakierów, fragmenty rysunku 
widzialne tylko przez specjalne soczewki,

•   • wysoki stopień zabezpieczeń: chipy RFID (Radio Frequency 
Identi fi cati on) wprowadzane do opakowań,

•   • najwyższy stopień zabezpieczeń: kody Data Matrix i związana 
z nimi serializacja i agregacja. Przynajmniej takie jest założenie 
wprowadzania całego systemu ochrony dystrybucji leków.
Można się zastanawiać, czy warto dodawać poszczególne 

zabezpieczenia, skoro skuteczność tych rozwiązań poligrafi cz-
nych jest dosyć niska. Zdecydowanie uważam, że warto, gdyż:
•   • każdy dodatkowy, specjalnie przygotowany element gra-

fi czny wprowadzony do grafi ki kartonika stanowi utrudnie-
nie w podrabianiu,

•   • każde zastosowanie specjalnej farby lub lakieru w produkcji 
jest utrudnieniem w fałszowaniu,

•   • każde uszlachetnienie kartonika stanowi utrudnienie 
w podrabianiu. 

Cel, jaki chcemy osiągnąć?

Przed wprowadzeniem zabezpieczeń do opakowania mu-
simy się zastanowić, jaki cel chcemy osiągnąć dzięki zabezpie-
czeniom? Od naszej decyzji może zależeć rozwiązanie, które za-
stosujemy, lub podjęcie decyzji o zastosowaniu kilku rozwiązań 
jednocześnie. Cele do osiągnięcia to między innymi:
•   • identyfi kacja opakowania sfałszowanego,
•   • identyfi kacja wcześniejszego otwarcia opakowania,
•   • utrudnienie fałszerstwa opakowania.

Wybierając rozwiązania znacznie utrudniające życie fał-
szerzom, musimy mieć świadomość wzrostu kosztów produk-
cji. Nie kupimy dobrego masła w cenie margaryny. Margaryna 
nigdy nie będzie masłem. Nie zawsze musi to być drastyczny 
wzrost kosztów, ale jednak…

Utrudniajmy życie fałszerzom

1. Dostęp do plików grafi cznych  
Jednym z bardzo istotnych czynników utrudniających fał-

szerstwa opakowań jest dostęp do plików grafi cznych. Nie 
można bagatelizować ograniczenia dostępu do plików, zarówno 
od strony zamawiającego, jak i drukarni. Czy zastanawialiście 
się, ile osób w waszej fi rmie ma dostęp do plików grafi cznych 
stosowanych w produkcji opakowań? Ile osób dysponuje do-
stępem do plików w drukarni? Czy jest to kilka, kilkanaście czy 
kilkadziesiąt osób? Jakie zabezpieczenia przed włamaniami 

KOSZTY ZABEZPIECZENIE

Rys. 1. 

Zabezpieczenie 
kartonika i związane 
z tym koszty muszą 
się równoważyć

Zabezpieczenie kartonika 
i związane z tym koszty 
muszą się równoważyć
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hakerów zostały zastosowane? Czy istniejące zabezpieczenia 
proceduralne są skuteczne?

Oczywiście można mnożyć pytania i wątpliwości. War-
to jednak zdawać sobie sprawę z tego, że im więcej osób ma 
dostęp do plików graficznych, im więcej osób uczestniczy  
w przygotowaniu plików produkcyjnych, tym większe jest ryzy-
ko dostania się plików w niepowołane ręce.

Każde ograniczenie przechodzenia plików z rąk do rąk, nie 
tylko na etapie tworzenia grafiki, ale również przygotowania 
do drukowania i związanych z tym korekt, jest rozwiązaniem 
skutecznym. Można to osiągnąć, rozpoczynając z drukarnią tak 
zwaną współpracę bez korekt. Drukarnia otrzymuje gotowe 
pliki produkcyjne bez konieczności jakiejkolwiek w nich inge-
rencji. Znacząco ograniczona zostaje liczba osób z dostępem do 
gotowych plików produkcyjnych i skrócony jest łańcuch osób 
biorących udział w procesie przygotowania produkcji.

2. Łączenie technik wykonania opakowań 
Jest to interesujący sposób utrudniania i zniechęcenia do 

fałszerstw. Możliwość łączenia ze sobą na przykład technologii 
drukowania offsetowego z drukowaniem cyfrowym, uszlachet-
nienia lakierami aplikowanymi podczas drukowania z lakierami 
aplikowanymi sitodrukowo pozwala uzyskać rozwiązania tech-
nologiczne trudne do odtworzenia w jednym procesie produk-
cyjnym, w pełni wykorzystując specyfikę danej technologii. 
Możemy nie tylko utrudnić niepożądane odtworzenie karto-
nika, ale również wzbogacić jego szatę graficzną, wykorzystać 
techniki cyfrowe do personalizacji i numerowania opakowań. 

3. Dodatki specjalne do farb i lakierów 
 – inteligentne opakowanie 

Możliwości wykorzystania różnego rodzaju dodatków do 
farb i lakierów są bardzo duże – od podstawowych pigmentów 
metalicznych lub perłowych, po specjalnie przygotowane mie-
szanki takich pigmentów. Wprowadzenia do lakieru takich mody-
fikacji jest trudne do podrobienia, ponieważ niezbędna jest znajo-
mość rodzaju i ilości mieszanki, a także jej procentowego dodatku 
do farby lub lakieru. Stosując odpowiednie techniki pomiarowe, 
można dość łatwo zidentyfikować opakowanie sfałszowane.

Warto również rozważyć stosowanie lakierów ze specjal-
nymi znacznikami w postaci komponentów luminescencyjnych. 
Wykorzystanie specjalnej grupy fluoroforów pozwala na stwo-
rzenie unikatowego zabezpieczenia kartonika. Można stworzyć 
lakier, dzięki któremu jedynie właściciel opakowania będzie 
wiedział, jakim światłem, o jakiej długości fali, należy oświetlić 
produkt, aby otrzymać zjawisko luminescencji. Nad wdroże-
niem tego typu zabezpieczeń pracuje Intrograf Lublin S.A. wraz 
z grupą naukowców. Skuteczność tej technologii w identyfikacji 
opakowań sfałszowanych może być wysoka. 

4. Uszlachetnianie opakowań 
 – hot stamping, nanoembossing 

Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym przed fałszer-
stwami jest wykorzystanie technologii drukowania na gorąco, 
czyli hot stampingu. Gama możliwości zastosowania elemen-
tów graficznych możliwych do wykonania tylko w tej techno-
logii jest duża. Możemy wykorzystać modyfikowane unikatowe 
folie, folie holograficzne, matryce wykonane w nanotechnologii 

z elementami graficznymi przygotowanymi dla konkretnego od-
biorcy, na przykład z logotypem. Wykorzystując tego typu roz-
wiązania, możemy skutecznie zniechęcić do fałszerstwa opako-
wania lub ułatwić rozpoznanie opakowania sfałszowanego.

5. Farby specjalne

Rys. 2. 

Drukowanie 
farbą widzialną w 

promieniach UV 
(zaznaczone elementy 

wydrukowane 
farbą specjalną 

zaczynają „świecić” 
po oświetleniu 

promieniami UV) 

Rys. 3. 

Drukowanie farbą 
termochromową 

(zaznaczony element 
wydrukowany farbą 

specjalną staje 
się widoczny przy 

zmianie temperatury, 
na przykład po 

potarciu palcem)

Rys. 4. 

Drukowanie farbą 
uaktywniającą się 

po potarciu monetą 
(zaznaczony element 
wydrukowany farbą 

specjalną staje się 
widoczny po potarciu 

monetą)

Ilość dostępnych rozwiązań przy wykorzystaniu farb spe-
cjalnych jest bardzo duża. Od podstawowych, ogólnie dostęp-
nych na rynku:
•   • farb święcących pod wpływem promieniowania UV,
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•   • farb termochromowych zmieniających barwę lub znikają-
cych pod wpływem zmian temperatury,

•   • farb uaktywniających się po potarciu monetą,
•   • po specjalnie modyfi kowane przez producenta farby, któ-

rych zakres efektów specjalnych, sposób ich identyfi kacji 
można zastrzec stosownymi umowami handlowymi i klau-
zulami poufności.

Istotne jest, że w normalnych warunkach każde wydruko-
wane zabezpieczenie pozostaje niewidoczne na opakowaniu. 
Dopiero po wpływem odpowiednich czynników zewnętrznych 
wydrukowany element grafi czny staje się widoczny. Trzeba jed-
nak wiedzieć, gdzie na kartoniku wydrukowane jest zabezpie-
czenie i jaki czynnik zewnętrzny aktywuje rysunek. 

6. Mikrodruk

7. Ukryty element rysunku
„Ukrycie” w grafi ce kartonika specjalnych identyfi katorów 

pozwala na rozpoznanie opakowania sfałszowanego. Umiej-
scowienie wydrukowanego „ukrytego” elementu grafi cznego 
znane jest tylko bardzo wąskiej grupie zainteresowanych osób. 
Odpowiednie przygotowanie takiego elementu grafi cznego 
w wielu sytuacjach może być potraktowane jako błąd w przy-
gotowaniu do drukowania i podczas fałszowania opakowania 
zostać usunięte.

Rys. 7. 

Ukryty element grafi czny (zaznaczony element grafi czny podczas 
oglądania gołym okiem jest niewidoczny i zlewa się z resztą grafi ki, 
po powiększeniu tekst „secure” staje się w pełni czytelny)

Rys. 8. 

Ukryty element grafi czny (skala 1 : 1)

Rys. 9. 

Ukryty element grafi czny – wielokrotne powiększenie (zaznaczony 
element grafi czny podczas oglądania gołym okiem jest niewidoczny 
i zlewa się z resztą grafi ki)

Wykorzystanie mikrodruku jako elementu utrudniające-
go fałszerstwa opakowań jest ciekawym rozwiązaniem z wie-
lu powodów. Oprócz elementów grafi cznych „typowych” dla 
mikrodruku, takich jak tekst czy ramki, można zastosować 
również grafi kę typu banknotowego, czyli gilosz. Wprowadze-
nie tego typu rozwiązań grafi cznych ze względu na trudność 
poprawnego wydrukowania ogranicza możliwości sfałszowa-
nia opakowania. Znacznie ograniczone zostaje wykorzystanie 
w fałszerstwach technologii drukowania cyfrowego ze względu na 
utrudnione odtworzenie bardzo małych elementów grafi cznych. 

Rys. 5. 

Mikrodruk 
w formie 
gilosza

Rys. 6. 

Mikrodruk 
(zaznaczony element 
rysunku podczas 
oglądania gołym 
okiem tworzy 
nieczytelny rysunek, 
po powiększeniu 
tekst staje się w pełni 
czytelny)
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8. Identyfikacja wcześniejszego otwarcia kartonika
Istnieje kilka metod pozwalajacych na identyfikację wcze-

śniejszego otwarcia opakowania. Część z nich jest bardzo sku-
teczna. Przy zastosowaniu tego typu rozwiązań należy spraw-
dzić, czy możliwość wprowadzenia do produkcji nie jest ograni-
czona stosownymi patentami.
Najbardziej skutecznymi rozwiązaniami są:
•   • zaklejenie opakowania w procesie pakowania na karto-

niarce. Wykorzystywana jest technologia sklejania klejami 
gorącotopliwymi, tak zwanymi klejami Hotmelt. Pod wpły-
wem wysokiej temperatury klej staje się topliwy. Nato-
miast podczas stygnięcia następuje utwardzenie kleju wraz  
z trwałym połączeniem sklejanych materiałów,

•   • skutecznym rozwiazaniem jest zaklejanie opakowań etykie-
tami kątowymi. W przypadku takiego rozwiazania należy 
zwrócić uwagę na odpowiedni dobór kleju na etykietach. 
Należy dobrać taki klej, aby w przypadku prób odklejania, 
następowało trwałe uszkodzenie etykiety lub powierzchni 
kartonika.

Oferowanymi na rynku opakowań rozwiazaniami są róż-
nego rodzaju konstrukcje klapek zamykających kartonik. Za-
stosowanie specjalnie przygotowanych konstrukcji zatrza-
sków ma pozwolić na identyfikację wcześniejszego otwarcia 
kartonika. Podczas prób otwarcia następuje trwałe uszkodze-
nie zatrzasku.

 

Rys. 10. 

Zatrzaski w klapce zamykającej kartonik

Zatrzaski w klapce zamykającej kartonik

Zastosowanie zatrzasków może mieć wpływ na efektyw-
ność pakowania na kartoniarkach. Należy także wykonać te-
sty pakowania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych 
uszkodzeń zatrzasków podczas mechanicznego pakowania. 
Wyników testów na maszynie od jednego producenta nie moż-
na bezpośrednio odnieść do innej maszyny pakującej innego 
producenta ze względu na różnice w konstrukcji.

Kolejnym rozwiązaniem, mającym służyć identyfikacji 
wcześniejszego otwarcia kartonika, jest wprowadzanie perfo-
racji na klapkach kurzowych kartonika. Swego czasu było to 
rozwiązanie promowane jako skuteczne przez część firm zwią-
zanych z produkcją opakowań. Być może jest tak faktycznie, ale 
tylko wtedy, kiedy zabezpieczenie działa prawidłowo.

  

Rys. 11, 12, 13. 

Perforacja na klapkach kurzowych kartonika.

Perforacja na klapkach kurzowych

Decydując się na zastosowanie perforacji klapek kurzo-
wych jako elementu identyfikującego wcześniejsze otwarcie 
kartonika, trzeba brać pod uwagę specyfikę perforacji i rolę, 
jaką ma spełniać.

Od perforacji, jako elementu zabezpieczenia kartonika, 
oczekujemy:
•   • jednoznacznej i łatwej identyfikacji jej uszkodzenia  

podczas prób otwarcia kartonika,
•   • ułatwienia rozdzielenia powierzchni przedzielonych   

perforacją,
•   • zachowanie trwałego połączenia perforowanej  

powierzchni.

Szczególnie istotne z punktu technologii wykonania per-
foracji są ostatnie dwie zależności, czyli łatwość rozdziele-
nia z jednoczesnym trwałym połączeniem. Oczekiwania te 
wzajemnie się wykluczają. Perforacja ma być wytrzymała 
mechanicznie i musi bardzo łatwo ulegać uszkodzeniu – roze-
rwaniu. Dla producentów opakowań są to wymagania obar-
czone dużym ryzykiem. Margines zachowania poprawności 
wykonania jest mały. Jeżeli weźmiemy pod uwagę specyfikę 
tektur litych, tolerancję wykonania wykrojnika, w którym 
umieszczona jest perforacja, precyzję ustawienia procesu 
wykrawania i perforowania, powtarzalność procesu podczas 
realizacji wielu zleceń oraz ustawienie kartoniarki w procesie 
pakowania, to ilość czynników wpływajacych na powstanie 
błędu znacznie się rozszerza.

Jeżeli wszystko działa prawidło, odnieśliśmy sukces.  
Co jednak w sytuacji, kiedy producent leku otrzyma informację 
z rynku, że opakowania znajdujące się w aptekach obarczone 
są błędem?
•   • Przy otwieraniu kartonika nie następuje trwałe rozdzielenie 

perforacji lub występuje brak powtarzalności jej uszkodze-
nia. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie zidentyfikować 
wcześniejszego otwarcia kartonika. 

•   • Kartoniki bez próby otwarcia mają uszkodzoną perfora-
cję. Na tej podstawie można domniemywać wcześniejsze 
otwieranie opakowania. Tego typu wada stanowi potężny 
problem. Kto popełnił błąd? Czy to producent opakowa-
nia wykonał niepoprawnie perforację, która w momencie 
pakowania, zamykania kartonika ulega uszkodzeniu? Może 
błąd popełnił operator kartoniarki w ustawieniu maszyny  
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pakującej i podczas zamykania kartonika następowało 
uszkodzenie perforacji? A może konstrukcja danej maszyny 
pakującej nie pozwala na wykonanie poprawnego zamknię-
cia tego typu kartonika? 

Jakby na zaistniałą sytuację nie patrzeć, producent leków 
ma problem. Czy można go uniknąć? 

Aby drukarnia mogła spełnić oczekiwania jakościowe od-
biorcy, musi posiadać dokładnie zdefi niowane wymagania. To 
nie mogą być działania w ciemno, w myśl zasady: „ma być do-
brze, może się uda”. Chcąc dostarczać bezpieczne opakowania, 
należy określić nie tylko parametr wytrzymałości perforacji, 
ale również metodologię badań oraz narzędzia biorące w nich 
udział. Pod uwagę należy wziąć wilgotność tektury, gdyż to 
właśnie zmiany wilgotności mogą w sposób istotny zmieniać 
wytrzymałość mechaniczną perforacji, a także ocenić, przy ja-
kiej wilgotności opakowania perforacja zachowuje się najbar-
dziej prawidłowo. 

Czy zastanawialiśmy się nad tym, jak to zrobić? Czy podej-
mowane były próby takich ustaleń? Jaką wiedzą, informacjami 
dysponujemy? Pytań jest wiele.

Oczywiście zawsze można otrzymać odpowiedź: „Drukar-
nia ma dostarczyć prawidłowe wykonane opakowania, spełnia-
jace nasze oczekiwania”. 

Podsumowanie

Dopóki fałszerstwa produktów farmaceutycznych będą 
opłacalne, dopóty będziemy mieli  do czynienia z mniej lub 
bardziej skutecznymi próbami wprowadzania takich wyrobów 
na rynek – niestety coraz częściej do legalnego obrotu. Może-
my jednak utrudniać życie fałszerzom. Jeżeli chcemy to robić 
skutecznie, wprowadzajmy do kartoników różnego rodzaju 
znaczniki, identyfi katory i uszlachetnienia. Kombinacje różnych 
zabezpeczeń mogą być na tyle kosztowne i kłopotliwe dla fał-
szerzy, że „biznes” stanie się po prostu nieopłacalny. Musimy 
jednak pamiętać, że skuteczność zabezpeczeń powiązana jest 
z kosztami. Nie kupimy dobrego masła w cenie margaryny. 
Oferta takiej sprzedaży powinna nas mocno zastanowić. Je-
żeli chcemy być skuteczni w utrudnianiu fałszerstw, unikajmy 
rozwiązań typu „coś zastosowaliśmy”. Stosujmy przemyślane 
rozwiązania, które ograniczą fałszerstwa. Ważna na tym etapie 
jest współpraca między klientem a drukarnią. Dzięki niej można 
będzie wprowadzić optymalne zabezpieczenia.

Aby utrudnić życie fałszerzom, 
wprowadzajmy do kartoników 
różnego rodzaju znaczniki, 
identy� katory i uszlachetnienia.
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poziom bezpieczeństwa. Do tej pory 
skomplikowany i żmudny proces 
porównywania zmian w dokumentach 
staje się prosty i błyskawiczny.

InformCC generuje kompletne raporty 
z każdej inspekcji. Raport adnotacyjny 
wskazuje, czy w skorygowanym 
dokumencie zostały poprawnie 
naniesione zmiany zaproponowane 
wcześniej przez system.

InformCC współpracuje ze wszystkimi 
alfabetami i językami.

System automatycznej  
korekty tekstu i grafiki
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Zjawisko, które Komisja Europejska określa jako „fałszowanie 
leków”, stało się powszechnie znanym i rosnącym w ostat-

nich latach zagrożeniem. Wykracza ono daleko poza naruszenie 
własności intelektualnej, a zdefi niowanie go mianem „fałszo-
wania” (zamiast alternatywnego określenia „podrabianie”) od-
zwierciedla powagę sytacji. Nie tylko reputacja poszczególnych 
marek i ich przychody są zagrożone, przede wszystkim nara-
żone jest zdrowie pacjentów. Sfałszowane produkty lecznicze 
mogą zawierać składniki niskiej jakości i/lub niewłaściwe ich 
dawki, co wpływa na ich skuteczność w leczeniu choroby lub 
w aktywny sposób niszczy zdrowie pacjenta.

Pełny zakres skali nielegalnego handlu jest trudny do osza-
cowania, ale zakłada się, że w 2017 roku globalny obrót fałszy-
wymi lekami  osiągnął wartość około 1 miliarda funtów, a liczba 
śmirtelnych ofi ar tego procederu osiągnęła liczbę stu tysięcy.* 
Dlatego też równolegle wzrosła liczba działań, podejmowanych 
w odpowiedzi na wyzwania, związane z fałszowaniem leków. 

Pierwotny wniosek legislacyjny został przedstawiony przez 
Komisję Europejską w 2008 roku. Dyrektywa UE 2011/62 zo-
stała stworzona po to, aby pacjenci mieli pewność, że otrzy-
mują autentyczne produkty. Dyrektywa wzmocniła dotychcza-
sowy trend w segmencie farmaceutycznym: od wielu lat wła-
ściciele marek i producenci opakowań zwracali coraz większą 
uwagę na zabezpieczenie klientów i ochronę reputacji marek. 
Jednakże obecnie wprowadzane regulacje prawne nakładają na 
właścicieli marek oraz producentów opakowań obowiązek ofe-
rowania rozwiązań w pełni spełniających wymogi dyrektywy. 
W efekcie około ośmiu tysięcy linii pakujących poddawanych 
jest obecnie procesom modyfi kacji.*

Wymogi Dyrektywy UE 2011/62

Dyrektywa UE 2011/62/UE, artykuł 54(o), dotyczy 
wszystkich leków dostępnych na receptę oraz niektórych 
ogólnodostępnych produktów farmaceutycznych. Zgodnie 
z dyrektywą, od lutego 2019 roku zewnętrzne opakowanie 
produktu musi ujawniać próby jego otwarcia. Artykuł 54a dy-
rektywy odnosi się konkretnie do zabezpieczeń w opakowa-
niach leków i nakłada obowiązki na dystrybutorów hurtowych 
oraz osoby, które są upoważnione lub uprawnione do dostar-
czania produktów leczniczych na rynek. Producenci oraz inni 
zainteresowani muszą wprowadzić nowe regulacje w większo-
ści krajów europejskich. Kraje należące do Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria również wprowa-
dzają te przepisy w życie. W Belgii, Grecji i we Włoszech wpro-
wadzenie dyrektywy odroczono  do 2025 roku ze względu na 
przebiegający tam proces wdrożenia podobnego wymogu 

Przygotowania do wdrożenia 
Dyrektywy UE 2011/62

 Zbliżający się termin wdrożenia dyrektywy UE, dotyczącej zabezpieczenia produktów 
farmaceutycznych przed fałszowaniem, mobilizuje do działań w ramach całej branży 
farmaceutycznej. Gabriela Gregor, menadżer ds. materiałów farmaceutycznych w Avery Dennison 
wyjaśnia, w jaki sposób dyrektywa wpływa na rynek opakowań leków i odkrywa niektóre z rozwiązań, 
pozwalających fi rmom farmaceutycznym na osiągnięcie zgodności z wymogami dyrektywy. 

Robert Miller w wywiadzie z Gabrielą Gregor, menadżerem ds. materiałów farmaceutycznych 
w Avery Dennison

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/201874 opakowania



z pakietem chemometrycznym TruTools

Odkryj nowe możliwości analizatora TruScan RM

Poznaj nowe możliwości analizatora: 

Nowy pakiet chemometryczny dedykowany do analizatora 
TruScan RM pozwala na tworzenie dedykowanych algorytmów 
zarówno jakościowych jak i ilościowych:

ź Identyfikacja surowców: pozwala na jeszcze lepsze rozróżnianie substancji o 
bardzo minimalnych różnicach spektralnych (np. etanol vs metylowane alkohole) 

ź Identyfikacja produktu gotowego: rozróżnianie tabletek o niskiej zawartości 
API od placebo

ź Kontrola zakresu stężeń komponentów: oznaczanie ilościowe do 10 
składników, a następnie możliwość ustawienia prostych wyników typu 
PASS/FAIL dla jeszcze szybszego podejmowania decyzji (np. gliceryna 
zanieczyszczona DEG)

ź Monitoring procesu: określanie punktu zakończenia destylacji, monitorowanie 
reakcji, określanie ilościowe składników mieszanin

Umów się na bezpłatną 
prezentację i testy 

analizatorów
ewa@irtech.pl
12 267 37 74
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zabezpieczania produktów farmaceutycznych, opartego na 
ich serializacji. 

W odniesieniu do leków dostępnych na receptę, podmioty 
w łańcuchu dostaw muszą zapewnić:
•   • Potwierdzenie autentyczności produktów: weryfi kacja 

autentyczności poprzez ocenę zabezpieczeń,
•   • Identyfi kację produktów: identyfi kacja pojedynczych opa-

kowań,
•   • Integralność produktów: sprawdzenie, czy manipulowano 

zabezpieczeniami opakowania zbiorczego. W przypadku 
produktów leczniczych dostępnych bez recepty należy zi-
dentyfi kować i sprawdzić pojedyncze opakowania.

Komisja pozostawiła otwartym temat doboru konkretnego 
sposobu zabezpieczenia, uniemożliwiającego bezśladową in-
gerencję w jego zawartość. Wymagała, aby Akty delegowane 
wprowadzone w 2015 roku określały właściwości i specyfi ka-
cje techniczne wszystkich możliwych zabezpieczeń, z uwzględ-
nieniem ich efektywności kosztowej. W aktach zawarto rów-
nież wykaz leków, których te zagadnienia dotyczą.

Poszukiwanie właściwego rozwiązania

Środki zabezpieczające opakowania muszą uwzględniać 
aktualne możliwości fałszerzy.  Odróżnienie podrobionego leku 
od jego oryginału jest  obecnie trudnym zadaniem. Skuteczne 
odpieranie zagrożeń, związanych z fałszywymi produktami 
farmaceutycznymi, zależy od dwóch kluczowych czynników: 
stworzenia czegoś, co dla fałszerza będzie trudne do skopiowa-
nia, a jednocześnie będzie łatwe do zrozumienia i zastosowania 
przez producentów, sprzedawców hurtowych i detalicznych 
oraz pacjentów/konsumentów leków. Kwesti a zabezpieczenia 
opakowań przed ingerencją w ich zawartość jest również nie-
zwykle istotną sprawą. Prawidłowo zaprojektowana etykieta 
plombowa musi natychmiast wykazać, czy opakowanie z lekiem 
było wcześniej otwierane lub poddane innym manipulacjom.

Dobór właściwego rozwiązania dla określonego wyrobu musi 
odzwierciedlać takie kwesti e, jak: rodzaj produktu, jego wartość 
oraz wielkości produkcyjne. Avery Dennison jest zwolennikiem 
projektowania zabezpieczeń „wielowarstwowych”, które wza-
jemnie się uzupełniają, aby zapewnić oczekiwany poziom ochro-
ny produktu. Etykiety oraz plomby samoprzylepne są wyjątkowo 
uniwersalną opcją, ponieważ umożliwiają zaprojektowanie szero-
kiej gamy zabezpieczeń, gdzie kilka różnych metod ochrony działa 
równocześnie. Prosta plombowa technologia zapobiegająca inge-
rencji w zawartość opakowania może być widoczna dla pacjenta/
konsumenta, a zaawansowane technicznie rozwiązania zabezpie-
czające, obejmujące technologie ukryte lub laboratoryjne, po-
zwolą właścicielom marek na ochronę przed podrobieniem każ-
dego produktu, bez względu na jego wartość lub przeznaczenie.

W przypadku leków  dostępnych bez recepty, zabezpie-
czenie nie może ograniczać widoczności produktu na półce. 
Zastosowanie etykiet samoprzylepnych umożliwia przekazy-
wanie silnych komunikatów wizualnych, np. poprzez złożoną 
grafi kę lub skomplikowany sposób wykrawania etykiety, co 
może pozytywnie wpływać na postrzeganie produktu na półce. 
W odniesieniu do leków dostępnych na receptę, podlegających 
bardziej restrykcyjnym wymogom dyrektywy, plomby samo-

przylepne dają wiele możliwości w temacie bezpieczeństwa 
i ochrony marki. Takie etykiety bardzo skutecznie chronią orygi-
nalne wyroby oraz pokazują fałszerzom, że nie ma praktycznie 
sposobu na podrobienie zabezpieczonego produktu.

Ochrona każdego produktu

Gama oferowanych przez Avery Dennison materiałów za-
bezpieczających jest niezwykle szeroka i uniwersalna dzięki 
zastosowaniu zabezpieczeń widocznych, ukrytych oraz identy-
fi kowalnych na poziomie laboratoryjnym:
•   • Podstawowe materiały zabezpieczające (Overt) wykorzy-

stują takie rozwiązania, jak: papiery zabezpieczające, holo-
gramy, paski i włókna wprowadzane w strukturę materiału, 
łatwokruszące się folie oraz materiały VOID.

•   • Bardziej zaawansowane funkcje bazują na spersonalizowa-
nych rozwiązaniach, takich jak: hologramy, luminescencja 
w świetle UV czy mikrodruk. W opcji znajdują się: nici 
z mikrodrukiem, farby zmieniające kolor oraz druk widoczny 
w świetle UV.

•   • Najbardziej zaawansowana ochrona bazuje na spersonali-
zowanych zabezpieczeniach, wykrywanych jedynie w pod-
czerwieni lub poprzez ekspertyzy laboratoryjne. W mate-
riał etykiety wprowadza się unikalne komponenty, umożli-
wiające identyfi kację i monitorowanie produktu.

Z myślą o ograniczeniu liczby sfałszowanych opakowań 
w branży farmaceutycznej, stworzona została również nowa 
gama materiałów plombowych, umożliwiających łatwe stwier-
dzenie naruszenia integralności opakowania. Nowy klej S779P 
świetnie się sprawdza na większości lakierowanych powierzch-
ni kartonowych, utrudniając ingerencję w opakowania i tym sa-
mym ułatwiając spełnienie wymogów dyrektywy unijnej.

* Źródło: Euromonitor International oraz założenia wewnętrzne.

Informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter 
informacyjny i nie powinny być traktowane jako substytut korzy-
stania z porad prawnych w zakresie „Dyrektywy EU dotyczącej 
sfałszowanych produktów leczniczych” (Dyrektywa 2011/62/UE).

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/201876 opakowania



Innovative Industrial 
Solutions Poland

www.iisolutions.pl ul. Boy’a Żeleńskiego 4/19, 00-621 Warszawa
Tel: +48 607 451 793 

E-mail: wz@iisolutions.pl

GmbH

KARTRYDŻE KARTONIARKI

LICZARKI FILL & SEAL STRZYKAWEK, FIOLEK I KARTRYDŻY

SERIALIZACJA, AGREGACJA LINIE ROZLEWNICZE I LICZARKOWE

LINIE GRANULACYJNE, TABLETKARKI, POWLEKARKI, 
KAPSUŁKARKI

LINIE DO MIĘKKICH KAPSUŁEK



W 2015 roku ustawa z dnia 6 września 2011 roku Prawo 
Farmaceutyczne (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. 

zm., dalej: „Pr. Farm.”) wprowadziła pojęcie „pośrednictwa  
w obrocie produktami leczniczymi”, za które uznaje się działal-
ność związaną z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych, 
polegającą na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości prawnej. Z zakresu pośrednictwa wy-
łącza się obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz dostawę 
takich produktów, a także posiadanie produktów leczniczych 
lub inne formy władztwa nad takimi produktami, zaś zakazane 
jest prowadzenie pośrednictwa w obrocie środkami odurzają-
cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 
1. Jednocześnie, Pr. Farm. wprowadza określone wymogi dla 
pośredników w obrocie produktami leczniczymi. Osobami ta-
kimi mogą być podmioty posiadające miejsce zamieszkania albo 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wy-
mogiem jest wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Ob-
rocie Produktami Leczniczymi (dalej: „Rejestr”). Na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pośrednikiem w obrocie produktami 
leczniczymi może być także pośrednik zarejestrowany przez 
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. 

Rejestr prowadzony jest przez Głównego Inspektora Far-
maceutycznego w systemie teleinformatycznym. Za złożenie 
wniosku o wpis do Rejestru pobierana jest opłata w wysokości 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
która to opłata stanowi dochód budżetu państwa. Wniosek taki 
musi zawierać określone informacje (m.in. miejsce wykonywa-
nia działalności, określenie rodzajów i kategorii dostępności 
produktów leczniczych mających stanowić przedmiot pośred-
nictwa, data podjęcia zamierzonej działalności), przy czym 
pośrednik w obrocie produktami leczniczymi jest zobowiązany  
do niezwłocznego zgłaszania do Głównego Inspektora Farma-

Jan Hasik
Radca prawny, Head of Life Science Practice

ceutycznego wszelkich zmian odnośnie danych objętych takim 
wniosek. Wniosek o wpis do Rejestru może zostać złożony  
w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komuni-
kacji elektronicznymi, przy czym w takiej sytuacji, musi zostać 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Działal-
ność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w obrocie produk-
tami leczniczymi – stanowi tzw. działalność reglamentowana 
(w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej) – i może być wykonywana wyłącznie po doko-
naniu wpisu do Rejestru. Obecnie Rejestr liczy 167 podmiotów.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, odmawia wpisania przedsiębiorcy do Rejestru  
w przypadku, gdy – w okresie 3 lata przed dniem złożenia wnio-
sku – podmiot wnioskujący został skreślony w Rejestru na sku-
tek tego, iż uniemożliwiał lub utrudniał wykonywanie czynności 
urzędowych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, nie 
usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania po-
średnictwa w obrocie produktami leczniczymi w wyznaczonym 
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 
lub stwierdzono rażące naruszenie przez pośrednika warun-
ków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w obrocie 
produktami leczniczymi. Ponadto, odmowa wpisu do Rejestru 
następuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca wnioskujący prowadzi 
aptekę, punkt apteczny albo hurtownie farmaceutyczną, albo 
wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
apteki, punktu aptecznego albo hurtowni farmaceutycznej. 
Powyższe przesłanki stanowią także podstawę do wydania 
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji w za-

Pośrednictwo w obrocie  
produktami leczniczymi
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kazie wykonywania przez pośrednika w obrocie produktami 
leczniczymi, działalności objętej wpisem do Rejestru. W takiej 
sytuacji pośrednik zostaje z urzędu skreślony z Rejestru, zaś 
decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Przepisy Pr. Farm. zawierają katalog obowiązków, które 
winien wykonywać pośrednik w obrocie produktami leczniczy-
mi. Zalicza się do nich pośrednictwo wyłącznie w transakcjach 
kupna i sprzedaży produktów leczniczych pomiędzy wytwórcą, 
importerem produktu leczniczego, podmiotem prowadzącym 
hurtownię farmaceutyczną lub podmiotem odpowiedzialnym 
a podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub 
podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą  
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
oraz produktów leczniczych pomiędzy podmiotem prowadzą-
cym hurtownię farmaceutyczną a podmiotem prowadzącym 
aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, wyłącznie w przy-
padku sprzedaży produktów leczniczych do apteki ogólnodo-
stępnej lub punktu aptecznego, lub podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, a także pośredniczenie w transak-
cjach kupna i sprzedaży produktów leczniczych posiadających 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Inne obowiązku na-
łożone na pośrednika w obrocie produktami leczniczymi prze-
pisami Pr. Farm. to przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa, czy 

też przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycz-
nemu kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu 
produktami leczniczymi, w którym podmiot pośredniczył, wraz 
ze strukturą tego obrotu. Dodatkowo, pośrednik w obrocie pro-
duktami leczniczym jest obowiązany do prowadzenie ewidencji 
transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu pośredniczył 
(zawierającej m.in. informacje dotyczące faktury odnośnie po-
średnictwa,  dane dotyczące produktu leczniczego - nazwa, 
dawka, wielkość opakowania, postać farmaceutyczna, data 
ważności, numer serii, ilość – nazwę i adres sprzedawcy i od-
biorcy), przechowywania takiej ewidencji przez okres 5 lat (li-
cząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 
dokonano transakcji), stosowania systemu jakości określające-
go obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane 
z prowadzoną działalnością, a także informowania Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych oraz właściwego podmiotu odpowiedzialnego  
o podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego. 

Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają inspekcji. Inspekcje 
takie odbywają się w odstępach nieprzekraczających 3 lat  
i są prowadzone przez inspektora do spraw obrotu hurtowe-
go Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ich celem jest 
sprawdzenie, czy pośrednik w obrocie produktami leczniczymi 
wypełnia swoje obowiązki z Pr. Farm. O terminie rozpoczęcia 
inspekcji pośrednik informowany jest w terminie co najmniej 30 
dni przed planowanym terminem inspekcji. Z przeprowadzonej 
inspekcji sporządza się raport, który następnie dostarczany 
jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą 
w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. 
W razie, gdy inspektor poweźmie uzasadnione podejrzenie  
o uchybieniach pośrednika w zakresie prowadzonej przez nie-
go działalności, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
stosowania, jakości lub skuteczności produktów leczniczych,  
w transakcjach, w których uczestniczy, Główny Inspektor Far-
maceutyczny jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji 
doraźnej. Jeżeli wyniki inspekcji potwierdzają spełnienie wy-
magań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzo-
nego pośrednictwa, w terminie 90 dni od daty zakończenia 
inspekcji, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje stosowne 
zaświadczenie. Informacja o wydaniu takiego zaświadczenia 
wprowadzana jest do europejskiej bazy danych EudraGMDP. 
Baza ta zawiera także informacje o tym, że w następstwie 
inspekcji zostało stwierdzone, że prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami 
leczniczymi nie spełnia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybu-
cyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa. Omawiana 
inspekcja przeprowadzana jest na koszt pośrednika. Koszty 
przeprowadzenia inspekcji obejmują koszty podróży, pobytu  
i czasu pracy oraz wszystkich czynności związanych z przepro-
wadzeniem inspekcji przez inspektora, przy czym koszty te nie 
mogą przekroczyć 5.000 zł za każdy dzień inspekcji przepro-
wadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 10 000 zł  
za każdy dzień inspekcji przeprowadzonej za granicą.
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Zarządzanie projektem IT  
– wyzwanie dla walidacji

Walidacja systemów komputerowych to proces występujący w każdej fi rmie farmaceutycznej lub 
produkującej wyroby medyczne, która wykorzystuje systemy informatyczne na etapie produkcji, 
logistyki czy dystrybucji swoich produktów. Tworzenie nowego systemu i jego modyfi kacje czy 
implementacja gotowego oprogramowania wymagają odpowiedniego zarządzania projektem. 
W projektach informatycznych dominują dwa podejścia do tego typu procesu – tradycyjne i zwinne. 
O różnicach między metodykami, ich zaletach z punktu widzenia walidacji opowiedzą Michał Timler, 
Validation Cloud Manager w ECVALIDATION, oraz Błażej Knop z fi rmy eConsulting.

MICHAŁ TIMLER 

BŁAŻEJ KNOP

BŁAŻEJ KNOP
Pracuję w fi rmie eConsulti ng, gdzie zajmuję się zarzą-

dzaniem projektami i procesami. Obecnie prowadzę pro-
jekt związany z wdrożeniem systemu informatycznego 
u wiodącego producenta leków Polsce.

Na wstępie opowiedzcie Panowie, czym się zajmujecie od strony zawodowej?

MICHAŁ TIMLER
Od ponad 10 lat zajmuję się szeroko pojętą walidacją dla przemysłu 

farmaceutycznego. Ostatnie kilka lat to przede wszystkim walidacja sys-
temów skomputeryzowanych. Mówiąc o walidacji, mam na myśli, poza 
prowadzeniem procesów i utrzymaniem stanu zwalidowanego, również 
wdrożenia systemów, audyty, testy i tym podobne. Oprócz tego kieruję 
zespołem ECVALIDATION.
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Głównym tematem, jaki chcielibyśmy omówić, 
jest podejście do prowadzenia projektów 
obejmujących walidację systemów skom-
puteryzowanych w przemyśle farmaceu-
tycznym. W najbliższym czasie, ze względu 

na wymogi serializacji, wiele fi rm farmaceutycznych czeka 
wdrażanie całkiem nowego oprogramowania. Jak wiecie, 
projekty prowadzone są najczęściej za pomocą podejścia ka-
skadowego (Waterfall) lub, jak kto woli, tradycyjnego, a także 
podejścia Agile, czyli zwinnego. Chciałbym, abyśmy skupili się 
na nakreśleniu różnic oraz stwierdzeniu, w jakich sytuacjach 
lepiej sprawdzają się omawiane podejścia. Zacznijmy może 
więc od różnic.

B.K.:  Metodyki tradycyjne, na przykład Prince2 czy PMI, 
dzielą projekt na poszczególne etapy (analizę, planowanie, 
realizację, wdrożenie), które są realizowane jeden po drugim, 
stąd też nazwa „projekty kaskadowe”. Projekt jest realizowa-
ny według ścisłego planu, znana jest jego funkcjonalność oraz 
wymagania i wszystkie obszary są dokładnie określone – czas 
trwania, mierzalny produkt biznesowy, zasoby, struktura orga-
nizacyjna z zakresem obowiązków i ról niezbędnych do zarzą-
dzania projektem. Projekt jest dostarczany w całości. Podej-
ście to charakteryzuje się ścisłym następstwem poszczegól-
nych etapów. Jeśli etap poprzedzający nie został zakończony 
zadowalającym efektem, to następny nie może zostać rozpo-
częty. Konieczny jest powrót do poprzedniego etapu i nanie-
sienie zmian dających oczekiwany efekt. 

Z kolei w podejściu zwinnym, na przykład Scrum, plan 
również jest określony, ale wszystko przebiega w sposób 
elastyczny. Zespół sam się organizuje, przydziela zadania, 
a projekt jest realizowany małymi etapami. W trakcie realizacji 
projektu mogą pojawić się nowe potrzeby, za którymi zespół 
może podążać. Zakres musi być zdefi niowany zarówno w pro-
jekcie prowadzonym metodyką zwinną, jak i w projekcie ka-
skadowym i może być taki sam, ale jeśli w projekcie czy w har-
monogramie projektu występuje konieczność wprowadzania 
zmian, to różnica między metodykami jest bardzo widoczna. 
W metodykach zwinnych mamy instrumenty, które pozwalają 
nam łatwo i szybko ten zakres modyfi kować. W klasycznym 
podejściu takie procedury także posiadamy, ale są one cza-
sochłonne i wymagają większego zaangażowania. Warto też 
dodać, że realizacja projektu podejściem Waterfall wymaga 
więcej czasu, co zazwyczaj oznacza większe koszty. Jest to 
związane między innymi z koniecznością powtarzania po-
szczególnych etapów w wyniku braku efektów lub gdy efekty 
nie są takie, jak oczekiwano i, co się z tym wiąże, dochodzi do 
przestojów. 

Warto też wspomnieć o metodyce hybrydowej AgilePM, 
gdzie są mechanizmy kontroli znane z tradycyjnych metodyk, 
są aspekty projektu, takie jak ryzyka, budżet, czas, jakość, ale 
paradygmatem jest ciągłe zbieranie i odkrywanie nowych wy-
magań oraz podążanie za zmianą. 

Jak więc te różnice mają się do prowa-
dzenia procesów walidacji w projekcie?

M.T.:  Walidacja jest takim dosyć sztywnym, nazwijmy to, po-
dejściem, które wymaga procedur, instrukcji i dalekie jest od ela-
styczności, którą pewnie w wielu projektach dobrze byłoby mieć. 
Można powiedzieć, że jest takim typowym procesem kaskado-
wym i z naszej perspektywy w Agile właśnie ta ciągła zmienność 
jest pewnym wyzwaniem, przede wszystkim z punktu widzenia 
prowadzenia dokumentacji i testów. W przypadku projektów 
prowadzonych metodyką zwinną istotne i jednocześnie proble-
matyczne jest ustawienie naszych reguł walidacyjnych tak, żeby 
„nie wypaczyć” tego zwinnego podejścia za bardzo. Czyli żeby 
wciąż pozostawić tę możliwość elastycznego defi niowania czy 
zmieniania zakresu, a z drugiej strony dopełnić formalności, które 
są wymagane w procesie walidacyjnym, czyli opracować analizę 
ryzyka i nadzorować ryzyko w procesie, zaplanować zakres prac 
walidacyjnych i zakres testów, zdefi niować i opracować wymaga-
ną dokumentację techniczną bez ryzyka, że coś zostało pominięte 
albo na przykład, że zakres  testów był  nieodpowiedni.

Należy również pamiętać, że proces walidacji ma tak zwa-
ne hard gates, które muszą zostać spełnione przed przejściem 
do kolejnego etapu. Na przykład dokumentacja specyfi kująca 
(URS, FS, DS) musi zostać opracowana przed rozpoczęciem te-
stów. W przypadku zwinnych metodyk,  kiedy funkcjonalności 
zmieniają się dynamicznie, ma to chociażby bezpośredni wpływ 
na dokumentację, a to z kolei przekłada się na testy. Z mojej 
perspektywy, to cała sztuka w walidacji projektów zwinnych 
polega właśnie na zbudowaniu takiego podejścia czy modelu 
walidacji, żeby dopełniając formalności w taki czy inny sposób, 
nie blokować elastyczności zmian w projekcie.

B.K.:  Jeżeli projekt jest na tyle prosty, że nie da się go 
rozbić na mniejsze fazy, czyli w nomenklaturze Scrum sprinty, 
to ciężko mówić o projekcie Agile. Podział projektu na sprinty 
polega na sukcesywnym dodawaniu funkcjonalności, która ze 
sprintu na sprint jest bliższa wymaganiom klienta, bo praktycz-
nie na tym to polega. W Waterfall mamy wszystko zaplanowa-
ne od a do z (przede wszystkim, jak ma wyglądać produkt koń-
cowy), przechodzimy przez poszczególne etapy produkcyjne 
i dostarczamy oraz sprawdzamy od razu fi nalny produkt, 
a w metodykach zwinnych dostarczamy poszczególne elemen-
ty, funkcjonalności, które składają się na całość. Błędne jest 
myślenie, że w Agile plan jest improwizowany, bo ogólnie każde 
działanie jest określone i wbrew pozorom w niektórych metody-
kach zwinnych są również nieprzekraczalne terminy, czyli mamy 
tak zwany ti mebox. Każdy, nawet krótki etap pracy, jak iteracja 
czy sprint, w metodyce Scrum jest na sztywno określony. Za-
dania są wykonywane precyzyjnie i wszelkie nasze rezultaty 
są weryfi kowane na bieżąco. Na pewno łatwiej weryfi kować 
wykonanie zadań i rezultaty po poszczególnych sprintach, gdyż 
w przypadku zidentyfi kowania błędów w dostarczonych funk-
cjonalnościach z ostatniego sprintu można ich poprawę wdrożyć 

Na wstępie opowiedzcie Panowie, czym się zajmujecie od strony zawodowej?
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po samym zidentyfikowaniu błędu lub zaplanować ich naprawę 
na najbliższy sprint. Z punktu widzenia na przykład tworzenia 
oprogramowania jest to bardzo duża zaleta. Z punktu widzenia 
walidacji to komplikuje całą sytuację.

Czy to oznacza, że w ramach danej 
iteracji czy sprintu można realizować 
zadania walidacyjne, które będą  
realizowane wraz z proce-
sem Agile całego projektu?

B.K.: To zależy, w jakiej fazie jest projekt. Zdarza się często, 
że te pierwsze fazy – gdy na przykład przygotowywane jest śro-
dowisko, tworzony jest kod backend i konfiguracji – nie wnoszą 
zbyt wiele do całości i z punktu widzenia walidatora mogą być 
stracone. Spotkałem się z dwoma podejściami w takiej sytuacji. 

W pierwszym podejściu walidator jest zaangażowany w 
projekt od początku i rozpoczyna swoje działania w 2/3, 3/4 
sprintu, na przykład sprawdza dokumentację czy też waliduje 
kod aplikacji. Jest na bieżąco i przekazuje uwagi, komentarze, 
co jest źle zrobione z punktu widzenia walidacji. Walidator ma 
stałą kontrolę nad całym procesem wytwarzania oraz może 
weryfikować poszczególne etapy czy funkcjonalności. Mini-
malizowane jest ryzyko, że finalny produkt będzie niezgodny  
z celami biznesowymi i wymaganiami, a cały proces był pro-
wadzony niezgodnie z przepisami, regulacjami czy dobrą prak-
tyką wytwarzania. Oczywiście są i minusy takiego rozwiąza-
nia – często jest tak, że jakaś funkcjonalność, która powstała  
w czasie sprintów, nie występuje w produkcie finalnym, bo  
z niej zrezygnowano. Taki scenariusz kłóci się z podejściem wa-
lidatora, bo jego rolą jest zadbanie o to by rozwiązanie było 
zgodne celami biznesowymi czy specyfikacją. W podejściu 
drugim walidator wchodzi w projekt w ostatnich jego fazach, 
załóżmy jak jest 80% dostarczonej funkcjonalności. Rozpoczy-
na walidację i pracę z osobą odpowiedzialną za dokumentację, 
za kod źródłowy, a także otrzymuje dokumenty, które potrzeb-
ne są na koniec projektu.

M.T.:  To ostatnie podejście ma oczywiście bardzo duży mi-
nus. Jeśli wszystko było prowadzone prawidłowo, nie ma bra-
ków w dokumentacji, nie popełniono błędów i nie ma defektów, 
to proces walidacji przebiega sprawnie. Jeśli jednak pojawiają 
się komplikacje, braki czy defekty, to walidacja trwa dłużej  
i ma bezpośredni wpływ na dostarczenie finalnego produktu 
zwalidowanego. Zdecydowanie lepszym modelem jest zaanga-
żowanie walidatora w projekt już na pierwszych etapach, choć  
w mniejszym zakresie.

Kiedy zatem walidator lub zespół wa-
lidatorów powinien rozpocząć pracę 
w przypadku projektu dotyczącego 
wytwarzania lub wdrożenia oprogra-
mowania w firmie farmaceutycznej?

M.T.:  Moim zdaniem, im później wejdziemy w projekt, tym 
gorzej. Najgorszym wariantem jest włączenie walidacji przed 

samymi testami, bo w praktyce oznacza to najwięcej pracy 
dla wszystkich. Z jednej strony, żeby projekt walidacyjny wy-
startował, musi powstać dokument, taki jak analiza ryzyka czy 
plan walidacji. Nawet jeśli mówimy o podejściu Agile, czy już 
konkretnie Scrum, nasze zaangażowanie powinno rozpocząć 
się na samym początku od analizy ryzyka. Walidator powinien 
mieć wpływ na budowę strategii testów, kiedy są wykonywane, 
jakie testy są wykonywane, jaka dokumentacja jest tworzona 
w trakcie trwania projektu, czy jest prowadzona skrupulatnie, 
jakie są środowiska pracy, jak ma wyglądać implementacja, na 
jakich środowiskach i wiele więcej. Nawet jeśli gros aktyw-
ności walidatora jest przewidziany w fazie testowania i przed 
implementacją, to nasze zaangażowanie we wczesnych fazach 
projektu jest pożądane. Wejście do projektu w późnych fazach 
może spowodować opóźnienia czy szereg dodatkowych prac  
i kosztów, które będą konieczne aby projekt spełniał założenia  
i był zgodny z regulacjami, oczywiście gdy mówimy o koniecz-
ności jego walidacji. Jestem pewien, że nie jest dla nikogo tajem-
nicą, że wprowadzanie poprawek do projektu na jego początku 
kosztuje najmniej, zarówno w wymiarze czasu i zaangażowania, 
jak i w wymiarze finansowym.

B.K.:  Włączenie walidacji na samym początku jest kluczo-
we, bo zespół projektowy powinien wiedzieć, co się dzieje, jakie 
są oczekiwania. To, że nie ma zakresu ani planu projektu, to nie 
jest kwestia metodyki zwinnej, to jest kwestia złej organizacji 
projektu. Przy projektach informatycznych funkcjonuje czasem 
błędne przekonanie, że jak projekt realizowany jest w podejściu 
zwinnym, to do pewnych kwestii można podejść swobodniej – 
dokumentację napiszemy później, plany zrobimy później. To nie 
jest prawda, zakres projektu i plan jego realizacji zawsze musi 
być znany, udokumentowany i zapisany. Dokumentacja też 
musi być dostarczona. Tak, jak powiedziałem na początku, jedy-
na różnica jest taka, czy możemy rozbić to na etapy i czy mamy 
procedury lub funkcje, które pozwalają nam na wprowadzenie 
tych zmian.

Załóżmy, że realizowany jest projekt  
w metodyce zwinnej, ale w trak-
cie jednego z etapów pojawia się 
defekt albo niezgodność z doku-
mentacją. Co się wtedy dzieje? Czy 
sprint lub etap zostaje przerwany, 
gdy funkcjonalność działa? Czy są 
przewidziane jakieś działania?

B.K.:  Odniosę się tu do metodologii Scrum. Sprinty są to 
etapy najczęściej dwutygodniowe i w ich trakcie są zaplano-
wane konkretne zadania do wykonania. Po każdym sprincie 
prezentowane są efekty, opisywane są zadania, które z za-
planowanego sprintu udało się zrealizować, oraz jakie błędy 
zostały zidentyfikowane (wymagają poprawki). Po prezenta-
cji aktualnego stanu produktu odbywa się kolejne spotkanie  
z działem biznesu, na którym planowany jest zakres najbliż-
szego sprintu. Na takim spotkaniu można przedyskutować 
szczegółowe wymagania czy też rozwiać wszelkie wątpli-
wości, jak dane wymagania mają zostać zrealizowane. Jeśli 
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pojawiają się błędy, to ich naprawienie jest uwzględnione  
w planie. W projektach prowadzonych metodyką Scrum nie są 
planowane sprinty od początku do końca projektu. Najprościej 
mówiąc, projekt zbiorczy jest zbiorem poszczególnych zadań, 
które muszą być wykonane w trakcie jego trwania, aby produkt 
końcowy był zgodny z założeniami. Jednak w trakcie trwania 
projektu często przybywa sprintów, bo pojawiają się błędy, któ-
re trzeba rozwiązać lub nowe funkcjonalności. Podczas sprin-
tów powinny być również zaplanowane testy przewidziane  
w projekcie, aby móc później przygotować dokumentację, zara-
portować postępy oraz wykryte błędy i plan ich poprawienia. 

Tutaj też wychodzi różnica w podejściu Waterfall i Agile. 
W metodykach tradycyjnych pojawienie się problemu krytycz-
nego wstrzymuje nam projekt, bo testy robimy na przykład 
przed wdrożeniem całości, więc do czasu rozwiązania proble-
mu projekt nie może ruszyć z miejsca. W przypadku metodyki 
zwinnej niekoniecznie oznacza to zastój prac. Jeśli dany sprint 
bądź iteracja nie ma wpływu na inne etapy czy funkcjonalności 
(a często nie ma, bo kolejne etapy są dopiero planowane), to je-
den zespół może pracować nad rozwiązaniem problemu, a inny 
realizować już kolejne zadania. Ale o problemach czy błędach 
wiemy w zasadzie na bieżąco.

M.T.:  Patrząc też z perspektywy walidacji, w przypadku 
projektów prowadzonych według podejścia Agile należy po-
dejść do tego bardziej elastycznie, ale wciąż w ramach dobrych 
praktyk wytwarzania. Ogólne wytyczne co do walidacji, czy to 
w przypadku metodyk tradycyjnych czy też zwinnych, są iden-
tyczne. Kluczowe jest dobranie odpowiednich narzędzi umożli-
wiających prowadzenie procesu walidacji w „zmiennym środo-
wisku”.  Można chociażby zamiast korzystania z tradycyjnych 
dokumentów, budować dokumenty modułowo albo wprowa-
dzać rewizje pośrednie (nie tylko główne wersje), żeby umożli-
wić częstszą ich aktualizację. Bo tak naprawdę wszystko spro-
wadza się do metod dokumentowania i później zatwierdzania 
dokumentów przed poszczególnymi fazami. Źle zbudowana do-
kumentacja, nawet w przypadku tradycyjnego podejścia, może 
uziemić projekt, a zwłaszcza projekt Agile. Poza dokumentami 
należy się oczywiście przyjrzeć fazie testowania i również w tym 
przypadku przewidzieć, czy podczas poszczególnych sprintów 
tylko fragmenty systemu mogą być weryfikowane. Żeby mieć 
pewność, że cały system działa poprawnie jako zintegrowana 
całość, można na koniec projektu zaplanować fazę testów re-
gresyjnych albo przekrojowych end-to-end przez cały system. 
Przy dobrym planowaniu takie testy można wcześniej zautoma-
tyzować, co również przyspieszy cały proces testowania. 

Którą metodykę zatem  
polecacie do realizacji projektów  
z uwzględnieniem walidacji?

B.K.:  Najlepszym rozwiązaniem jest realizacja projektu  
w metodyce hybrydowej, na przykład AgilePM, czyli główne 
fazy poprowadzi się tradycyjnie z zachowaniem wszystkich wy-
magań formalnych z rozbiciem na fazy najniższe, czyli te grupy 
zadań, które może podzielić na iteracje charakterystyczne dla 
metodyki Agile. 

Przy każdym projekcie bardzo istotna jest dobra organizacja 
pracy, plan prac i harmonogram oraz przepływ informacji, aby 
każdy uczestnik projektu wiedział, za co jest odpowiedzialny  
i znał status projektu. Pozwala to zminimalizować liczbę błę-
dów, które mogą się zdarzyć. 

Ważna jest też współpraca z zamawiającym i jego bliskie 
zaangażowanie w projekt. Wymiana informacji między zama-
wiającym a zespołem realizującym projekt jest wtedy zdecydo-
wanie lepsza i na pewno łatwiej jest dostarczyć projekt w 100% 
zgodny z oczekiwaniami w krótszym czasie.

M.T.:  Metodyki zwinne nie są lekarstwem na wszystkie bo-
lączki, ale mogą czasami przyśpieszyć projekt. Przed rozpoczę-
ciem projektu należy przeprowadzić jego analizę na podstawie 
na przykład analizy wymagań, co pozwoli uświadomić sobie,  
w jaki sposób ten projekt może zostać poprowadzony. Z punktu 
widzenia procesów walidacji, niezależnie od tego jaka metody-
ka zostanie wybrana, ważnym aspektem jest zaangażowanie 
walidatora od początku w proces, by można było uwzględnić 
jego uwagi i zalecenie oraz pracę jaką ma wykonać w całym 
projekcie. Oszczędzi to wszystkim czasu i zniweluje przestoje, 
na czym najbardziej zależy wbrew pozorom nie tylko klientowi, 
ale i wykonawcy.
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Probiotyki
– przepis na jakość 

Tomasz Bystry
technolog, Sensilab

Michał Szewczuk
technolog, Sensilab

Beata Romanowska-Pietrasiak
konsultant ds. medycznych, Sensilab

W preparatach podlegających ciągłym zmianom ilościo-
wym, na skutek jednoczesnego namnażania oraz ob-

umierania zawartych w nich mikroorganizmów, trudno jest jed-
noznacznie określić ilość szczepów probiotycznych. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje również uzasadnienie wyboru okresu 
ważności preparatu oraz określenie warunków przechowywa-
nia, zapewniających wysoką przeżywalność mikroorganizmów. 
W Sensilab Polska wprowadziliśmy wewnętrzne standardy wy-
twarzania produktów probiotycznych tak, aby pogodzić wyma-
gania prawne oraz oczekiwania naszych kontrahentów z chęcią 
dostarczenia na rynek produktów wysokiej jakości o przejrzy-
stym dla klienta sposobie oznakowania.

1. Probiotyk – dodatek do diety czy coś więcej?

Wiemy już, że nasi przodkowie przypisywali kwaśnemu 
mleku właściwości lecznicze. Za zdrowe i korzystne dla funk-
cjonowania przewodu pokarmowego uważali również produkty 
kiszone, takie jak kapusta, cebula czy ogórki. W „Uzupełnie-
niu Spisu Nowych Środków Lekarskich” z 1910 roku czytamy  
o dostępnym na rynku produkcie o nazwie Gioddu: „Musujący 
przetwór z mleka, podobny do kefiru, otrzymywany przez pa-
stuchów niektórych okolic górskich Sardynii od dawien dawna. 
Łyżkę starego Gioddu miesza się z poczwórną ilością przegoto-
wanego i ostudzonego do 35°C mleka i mieszaninę tę dodaje się 

Europejski rynek produktów probiotycznych, zarówno pod względem procesu wytwarzania 
jak i wymagań jakościowych oraz rejestracyjnych, nie jest ściśle uregulowany i ujednolicony.  
Preparatom tym nadawane są różne kategorie: produkt leczniczy, żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego czy suplement diety. Na poziomie Komisji Europejskiej nadal trwa 
dyskusja czy dopuszczalne jest używanie terminu probiotyk w odniesieniu do żywności. Sama 
definicja probiotyku, zaakceptowana również przez FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), uwzględnia korzystne oddziaływanie na stan zdrowia poprzez 
odzyskanie, poprawę lub zmianę funkcji fizjologicznych – co jest cechą produktów leczniczych, 
a nie suplementów diety czy żywności. Dodatkowo, wątpliwości budzi kwestia deklarowanej 
zawartości mikroorganizmów w produkcie, proponowanych warunków przechowywania oraz daty 
jego minimalnej trwałości. 

do mleka, które pragniemy poddać fermentacyi. Fermentacya 
odbywa się przez Saccharomyces sardous i Bacillus sardous.” 
Już wtedy świadomość żywieniowa wielu lekarzy była na tyle 
wysoka, że wiązali oni spożycie bakterii kwasu mlekowego z po-
prawą stanu zdrowia pacjenta, przywróceniem fizjologicznych 
funkcji jelit czy zmniejszeniem ryzyka wystąpienia niektórych 
chorób, zwłaszcza biegunki zakaźnej.

Przewód pokarmowy dorosłego człowieka zasiedla od  
1 do 2 kg bakterii należących do około 800 różnych gatunków. 
Największą gęstość mikroorganizmów obserwujemy w obrębie 
okrężnicy. Żołądek i jelito cienkie skolonizowane są nieznacz-
nie, a to za sprawą panujących tam, niekorzystnych dla bakte-
rii, warunków bytowania, takich jak kwaśna treść żołądkowa 
(kwas solny) oraz obecność żółci czy enzymów trzustkowych. 
Ponadto, szybki transport treści pokarmowej utrudnia mikroor-
ganizmom przytwierdzenie się do błony śluzowej i zasiedlenie 
górnych partii przewodu pokarmowego.

Naturalna mikroflora jelit kształtuje się bezpośrednio po 
porodzie. Stanowi specyficzny zespół mikroorganizmów, cha-
rakterystyczny dla danego człowieka. Warto podkreślić, że 
tylko niektóre gatunki bakterii, bytujących w jelitach ludzi, wy-
kazują korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Są to bakterie 
rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. Pozostałe zazwyczaj  

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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należą do potencjalnie szkodliwych i bezwzględnie szkodliwych, 
syntetyzujących toksyny czy enzymy biorące udział w tworze-
niu związków karcynogennych. U osób zdrowych liczebność 
korzystnej flory jelitowej jest większa niż patogennej i utrzymu-
je się na podobnym poziomie przez całe życie. Skład jakościowy 
i ilościowy mikroorganizmów w jelitach człowieka może jednak 
ulec zmianie pod wpływem wielu czynników, w tym stosowa-
nej diety. Największe straty w zakresie korzystnych dla zdrowia 
bakterii jelitowych obserwujemy po wystąpieniu czynników 
drastycznych: antybiotykoterapii, zabiegów chirurgicznych 
lub radioterapii na jamę brzuszną, chemioterapii czy zakażenia 
przewodu pokarmowego drobnoustrojami patogennymi, a tak-
że na skutek stosowania niektórych leków. Należy przy tym za-
uważyć, że po zaprzestaniu działania czynnika szkodliwego, mi-
kroflora jelit zazwyczaj powraca do stanu typowego dla danego 
organizmu. Dostarczenie organizmowi żywych kultur bakterii 
lub drożdży w postaci produktu probiotycznego znacząco 
wspomaga ten proces. Zasiedlenie przewodu pokarmowego 
przez odpowiednią ilość szczepów dobroczynnych, skutecznie 
zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Warto podkreślić, że dla wielu korzystnie działających bak-
terii, złożony ekosystem jelitowy nie jest uniwersalnym miej-
scem bytowania. Chcąc nimi na długo lub trwale skolonizować 
przewód pokarmowy powinniśmy wykorzystywać wyłącznie 

te szczepy, które posiadają wysoką zdolność przylegania do 
nabłonka jelit oraz konkurowania o substancje pokarmowe  
i miejsce przyczepu z innymi mikroorganizmami. Takie cechy 
wykazują bakterie probiotyczne.

Słowo probiotyk wywodzi się z języka greckiego „pro bios”  
i oznacza „dla życia”. W obecnym rozumieniu probiotykiem 
określamy wyłącznie taki produkt leczniczy lub żywnościowy, 
który zawiera w swoim składzie odpowiednią ilość żywych 
i dobrze zbadanych mikroorganizmów. Stosując je doustnie 
oczekujemy, że wpłyną korzystnie na nasze zdrowie głównie 
poprzez działanie ochronne (zapobieganie kolonizacji prze-
wodu pokarmowego przez drobnoustroje patogenne: synteza 
bakteriocyn skierowanych przeciwko określonym patogenom, 
wytwarzanie substancji niszczących inne mikroorganizmy np. 
nadtlenku wodoru, etanolu, siarkowodoru, produkcja poliamin 
o działaniu troficznym na śluzówkę jelit, zdolność wiązania tok-
syn bakteryjnych), metaboliczne (udział w procesach trawienia 
i wchłaniania pokarmu, zwłaszcza sacharydów, np. laktozy, sa-
charozy, synteza kwasów: mlekowego, octowego, krótkołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych, mucyn, zdolność wpływania 
na aktywność enzymów własnych gospodarza, takich jak: sa-
charaza, laktaza, maltaza, galaktozydaza), odżywcze (synteza 
witamin z grupy B, PP i K) oraz odpornościowe (wzrost miej-
scowej syntezy przeciwciał klasy IgA, które odpowiadają m.in. 
neutralizację wirusów, toksyn czy antygenów).

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2018 85suplementy diety



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała wy-
tyczne dotyczące obowiązkowych badań, jakim muszą być 
poddane mikroorganizmy, aby można było uznać je za pro-
biotyczne i podawać je ludziom. Podstawą jest ocena bezpie-
czeństwa określonego szczepu. Równie ważne są cechy funk-
cjonalne mikroorganizmów, takie jak umiejętność zasiedlania 
jelit lub innego miejsca bytowania, np. pochwy. Odpowiednio 
wyselekcjonowane szczepy, posiadające właściwą identyfi-
kację taksonomiczną, deponuje się w specjalnych „bankach” 
(Kolekcje Rodzajów Kultur) oraz znakuje w następującej kolej-
ności: nazwa rodzajowa, nazwa gatunkowa i oznaczenie litero-
wo – numeryczne, np. Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103. 
Stosowanie pełnych nazw mikroorganizmów probiotycznych 
ma ogromne znaczenie, ponieważ właściwości zdrowotne nie 
są swoiste dla gatunku, lecz stanowią cechę określonego szcze-
pu. Najczęściej stosowanymi probiotykami u ludzi są bakte-
rie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium, a także drożdże  
Saccharomyces cerevisiae.

Wymagania stawiane mikroorganizmom przez WHO  
w celu uznania ich za probiotyczne:
•   • bezpieczeństwo stosowania,
•   • pochodzenie od człowieka,
•   • odporność na niskie pH żołądka oraz działanie enzymów 

trzustkowych i żółci (przechodzą żywe do jelita grubego)
•   • zdolność przylegania do nabłonka jelitowego i trwałej lub 

czasowej kolonizacji przewodu pokarmowego lub innej ni-
szy np. pochwy, 

•   • aktywność metaboliczna w środowisku jelita grubego lub  
w innym miejscu bytowania,

•   • trwałość i żywotność przez cały okres przechowywania 
produktu, w skład którego wchodzą, 

•   • pozytywny wpływ na organizm ludzki (właściwości  
potwierdzone w badaniach klinicznych).

Rysunek 1. 

Wymagania WHO dla mikroorganizmów probiotycznych.

*Mikroorganizmy probiotyczne nie powinny wykazywać 
cech inwazyjności, takich jak zdolność do rozkładania śluzu, 
agregacji płytek krwi,  syntezy hemolizyn. Oprócz tego nie 
mogą cechować się zdolnością do penetracji w głąb tkanek oraz 

przemieszczania się drogą naczyń krwionośnych i/lub naczyń 
limfatycznych, a także do syntezy toksyn. Szczepy probiotycz-
ne muszą być wolne od właściwości pobierania, jak i przekazy-
wania elementów genetycznej oporności na antybiotyki innym 
mikroorganizmom.

Stosowane u człowieka szczepy probiotyczne, niezależnie 
czy są produktami leczniczymi, czy też żywnością, powinny 
znajdować się na liście QPS i/lub posiadać status bezpieczeń-
stwa stosowania GRAS. 

GRAS – status uważane powszechnie za bezpieczne (ang. 
„Generally Recognized as Safe”). Opracowana w 1958 roku przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych lista bezpiecznych dodatków 
do żywności. Status GRAS środkom spożywczym nadaje Ame-
rykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) we współpracy  
z panelem ekspertów.  

QPS – lista względnego domniemania bezpieczeństwa (ang. 
„Qualified Presumption of Safety”) Europejskiego Urzędu ds. Bez-
pieczeństwa Żywności. Szczepy bakterii probiotycznych, któ-
rych nazwy gatunkowe znajdują się na liście QPS, mają wysoki 
status bezpieczeństwa, co należy rozumieć, że szkodliwe i nie-
zamierzone reakcje po ich zastosowaniu występują rzadko i są 
możliwe do przewidzenia. 

2. Probiotyki – czy warto stosować?

W celu poznania wszystkich gatunków mikroorganizmów 
kolonizujących ludzki przewód pokarmowy, uruchomiono  
w 2007 roku międzynarodowy projekt o nazwie Human Mi-
crobiome Project. Dzięki tym badaniom, ostatecznie potwier-
dzono znaczący udział mikroflory jelitowej w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz jej wpływ  na 
powstawanie różnorodnych zaburzeń stanu zdrowia. Dodat-
kowo, wieloletnie doświadczenie stosowania szczepów pro-
biotycznych u ludzi oraz liczne badania kliniczne dostarczyły 
dowodów naukowych na efektywność probiotyków w pro-
filaktyce i leczeniu wspomagającym, wielu chorób i zaburzeń, 
takich jak, biegunki zakaźne, biegunki poantybiotykowe, nie-
tolerancja laktozy, choroby alergiczne, zaburzenia odporności, 
zespół jelita drażliwego, zaparcia czynnościowe, nieswoiste 
choroby zapalne jelit czy nawracające infekcje pochwy u kobiet. 

Zachowywanie równowagi  
mikroflory jelitowej.

Zaburzenia jakościowe i ilościowe w składzie flory jelito-
wej (stan dysbiozy) mogą objawiać się dolegliwościami żołąd-
kowo-jelitowymi, takimi jak kolka jelitowa, wzdęcia brzucha, 
biegunka, oddawanie dużej ilości cuchnących gazów, nudności. 
Dodatkowo dysbioza może być jednym z czynników zwiększa-
jących ryzyko rozwoju groźnych chorób, na przykład zespołu 
jelita nadwrażliwego, martwiczego zapalenia jelit noworodków 
(NEC), celiakii, nieswoistego zapalenia jelit, chorób alergicznych, 
w tym alergii pokarmowych, a nawet nowotworów przewodu 
pokarmowego. Spożywanie odpowiednio dobranych do stanu 
zdrowia produktów probiotycznych stanowi więc element in-
terwencji wpływającej korzystnie na utrzymanie równowagi 
mikroflory przewodu pokarmowego.

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Kształtowanie tolerancji na 
substancje pokarmowe.

Żywe kultury bakterii i drożdży po-
przez swoją aktywność metaboliczną  
w świetle jelit (wytwarzanie licznych 
enzymów, w tym enzymów trawiących 
laktozę, a także krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych) wpływają ko-
rzystnie na procesy trawienne gospoda-
rza. Dodatkowo sprzyjają wykształcaniu 
tolerancji na substancje pokarmowe,  
w tym na białko mleka krowiego.

Do najlepiej przebadanych szczepów 
bakteryjnych ułatwiających trawienie 
laktozy (cukier mleczny) należą: Lacto-
bacillus delbrueckii subsp. bulgaricus oraz 
Streptococcus thermophilus. W celu uzy-
skania korzystnego efektu metaboliczne-
go powinny być one podawane w ilości, 
nie mniejszej niż 1×108 CFU/na porcję.

Probiotyki  
w antybiotykoterapii.

Niektóre bakterie kwasu mlekowe-
go, wykazujące zdolność przekształcania 
cukrów w kwas mlekowy i w pewnych 
warunkach octowy, wpływają na kwa-
śność (pH) treści jelitowej. Odpowiednia 
kwaśność treści jelitowej zmniejsza ry-
zyko kolonizacji i rozwoju w przewodzie 
pokarmowym drobnoustrojów patogen-
nych, a także stwarza odpowiednie wa-
runki dla wzrostu bakterii fermentacji 
mlekowej. Dlatego też probiotyki zaleca 
się stosować w trakcie antybiotykotera-
pii i po jej zakończeniu, przez okres co 
najmniej 14 dni. 

Liczne badania kliniczne z udziałem 
ludzi udowodniły, że probiotyki znaczą-
co redukują ryzyko wystąpienia biegunki 
poantybiotykowej (średnio o 60%).

Probiotyki w przebiegu 
biegunki infekcyjnej.

Najczęściej ostra biegunka jest na-
stępstwem zakażenia przewodu pokar-
mowego przez rotawirusy. Trudno jest 
zapobiec wystąpieniu tego typu infekcji, 
ponieważ wirus jest wydalany z kałem 
pacjenta, na kilka dni przed wystąpieniem 
objawów i do tygodnia po ich ustąpieniu. 
Dodatkowo rotawirusy są w stanie prze-
trwać na dłoniach osoby chorej przez 3-6 
godzin, a na zabawkach, meblach i innych 
przedmiotach, do kilku tygodni.

Leczenie biegunki wywołanej przez 
rotawirusy jest wyłącznie objawowe. 
Stosuje się nawadnianie organizmu oraz 
lekkostrawną dietę uzupełnioną o pro-
biotyki. Badania kliniczne dowiodły, że 
odpowiednio dobrane szczepy skracają 
czas trwania biegunki (średnio o 24-32 
godziny), zmniejszają ilość stolców bie-
gunkowych oraz zwiększają ich gęstość. 
Dodatkowo probiotyki o dużej łatwości 
do kolonizacji przewodu pokarmowego 
pozwalają odtworzyć naturalną florę je-
litową, częściowo utraconą wraz ze stol-
cami biegunkowymi. 

Należy wyraźnie podkreślić, że ko-
rzystne działanie probiotyku we wspoma-
gającym leczeniu biegunki zakaźnej, zale-
ży od zastosowanego szczepu, jego porcji 
dobowej oraz czasu włączenia (najlepiej 
w pierwszej dobie wystąpienia biegun-
ki). Największą skuteczność w skróceniu 
czasu trwania biegunki odnotowano po 
podaniu szczepu Lactobacillus rhamnosus 
GG, w porcji dobowej  >1010-1011 CFU, 
przez okres co najmniej 5 dni (metaana-
liza obejmująca więcej niż 10 badań kli-
nicznych z randomizacją) oraz drożdży 
Saccharomyces boulardii. Tak więc formą 
podawania probiotyków w leczeniu bie-
gunki, powinny być odpowiednio przygo-
towane pod względem technologicznym 
kapsułki, saszetki lub ampułki, gwarantu-
jące obecność żywych mikroorganizmów 
w ilości zadeklarowanej na opakowaniu. 

Zgodnie z zaleceniami Europejskie-
go Komitetu ds. Żywienia Towarzystwa 
Gastroenterologii, Hepatologii  i Żywie-
nia Dzieci (ESPGHAN), odpowiednio do-
brane szczepy probiotyczne, wyłącznie  
o udokumentowanej klinicznie skutecz-
ności, mogą stanowić leczenie uzupeł-
niające u dzieci i osób dorosłych, chorych 
na ostrą biegunkę infekcyjną, zwłaszcza 
wywołaną przez rotawirusy. 

3. Probiotyki – od czego 
zależy ich skuteczność?

Podawanie probiotycznych bakte-
rii i/lub drożdży wpływa korzystnie na 
zdrowie człowieka. Efekt kliniczny, jaki 
możemy uzyskać, w wyniku ich stosowa-
nia zależy od: 
•    • szczepu bakterii lub drożdży,
•    • przyjmowanej porcji/dawki dziennej,
•    • czasu spożywania probiotyków,
•    • obróbki technologicznej i formy surow-

ca probiotycznego. 
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Porcja probiotyku musi być ustalona na podstawie badań 
klinicznych. W większości produktów liczba dostarczanych 
jednorazowo mikroorganizmów wynosi 1×109-10 CFU, choć nie-
które wykazują wysoką efektywność przy zastosowaniu mniej-
szych, a inne większych dawek. Zgodnie z ustaleniami WHO 
minimalna dzienna porcja żywych mikroorganizmów nie po-
winna być jednak mniejsza niż 1×106 CFU.

Skuteczność probiotyku zależy również od sposobu przy-
gotowania surowca probiotycznego z punktu widzenia tech-
nologicznego. Ze względu na największą zdolność do podjęcia 
aktywności metabolicznej w miejscu bytowania, preferowane 
są surowce poddane procesowi liofilizacji lub mikrokapsułko-
wania. Mikrokapsułkowanie zapewnia zwiększoną ochronę 
bakterii lub drożdży przed zewnętrznymi czynnikami środowi-
ska, a przez to przyczynia się do istotnego wzrostu ich stabil-
ności. Dobierając skład otoczki możemy również kontrolować 
szybkość i miejsce uwalniania mikroorganizmów, a zatem nadać 
gotowemu już produktowi cechy materiału inteligentnego (re-
agującego na bodziec zewnętrzny w kontrolowany sposób).

Kolejnym aspektem wpływającym na skuteczność działa-
nia probiotyku jest skład jakościowy surowca probiotycznego. 
Oferowane przez producentów materiały wyjściowe do pro-
dukcji preparatów probiotycznych składają się zawsze z mikro-
organizmów osadzonych na pewnego rodzaju nośniku. Oprócz 
fizycznego rozproszenia bakterii lub drożdży, nośniki te mogą 
stanowić dla nich substancję odżywczą. Jeżeli nośnik może zo-
stać wykorzystany przez mikroorganizm, przyczyniając się do 
zwiększenia jego aktywności i przeżywalności, nazywany jest 
matrycą żywieniową. Dobiera się ją z uwzględnieniem aktyw-
ności metabolicznej szczepu. Substancja będąca odpowiednią 
matrycą żywieniową dla jednego szczepu nie musi być właści-
wa dla innego.

4. Probiotyki – jak dobieramy surowiec?

Przyjęta przez WHO i FAO definicja produktu probiotycz-
nego zakłada, że każdy szczep wchodzący w skład preparatu 
przeznaczonego do spożycia przez człowieka musi być dobrze 
zdefiniowany i powinien wywierać pozytywny wpływ na zdro-
wie gospodarza. Takie informacje uzyskuje się dzięki badaniom 
klinicznym, w których ocenia się wpływ poszczególnych szcze-
pów probiotycznych na organizm ludzki. Trzeba wiedzieć, że  
w ramach jednego gatunku bakterii możemy rozróżniać szczepy 
bezpieczne oraz szkodliwe dla człowieka. Dlatego też podsta-
wowym kryterium doboru surowców do produkcji preparatów 
probiotycznych jest przegląd literatury naukowej, obejmującej 
szczegółowy opis i wyniki badań klinicznych, które były prowa-
dzone z użyciem konkretnego szczepu  danego gatunku.

W Sensilab Polska uważamy, że naszym nadrzędnym ce-
lem, jako producenta kontraktowego, jest spełnianie oczekiwań 
naszych klientów w zakresie m.in. formy, składu, przeznacze-
nia i jakości oferowanych produktów. Wykorzystując naszą 
wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie podjąć się realizacji 
innowacyjnych projektów. W razie potrzeby służymy pomocą 
w rozwoju produktu od podstaw, na bazie ogólnej idei przed-

stawionej przez klienta. Jeżeli kontrahent nie określa ściśle 
szczepów, które mają wchodzić w skład preparatu probiotycz-
nego, wówczas proponujemy użycie surowców sprawdzonych, 
których bezpieczeństwo i skuteczność stosowania poparte są 
literaturą fachową. Zazwyczaj producenci definiując surowiec 
probiotyczny w celach marketingowych używają nazewnictwa 
handlowego. Dlatego dokonujemy wnikliwej analizy informacji, 
aby mieć pewność, że probiotyk, który ma być wykorzystany do 
produkcji, będzie zgodny ze wszystkimi wymaganiami dotyczą-
cymi jakości i bezpieczeństwa jego stosowania.

Już dziś możemy pochwalić się bazą danych zawierającą kil-
kanaście surowców probiotycznych. Zostały one przez nas za-
kwalifikowane i są wykorzystywane jako składniki wytwarza-
nych produktów. Jednocześnie, naszym celem jest pozyskanie 
kolejnych szczepów. Sukcesywnie tworzymy bogate zaplecze 
surowców, pozwalające na wytwarzanie różnorodnych produk-
tów probiotycznych o najwyższych walorach prozdrowotnych. 

5. Probiotyki – jak projektujemy  
nowe preparaty?

Pewność, że mikroorganizmy stosowane do wytwarzania 
nowych preparatów są bezpieczne dla człowieka, nie powin-
na być jedynym parametrem określajacym jakość produktu. 
Należy podkreślić, że surowce probiotyczne, mimo obróbki 
technologicznej prowadzącej do odwodnienia użytych mikro-
organizmów oraz pozbawienia ich substancji odżywczych, to 
nadal organizmy żywe, o określonej aktywności metabolicznej.  
Preparaty probiotyczne odgrywają bardzo ważną rolę w profi-
laktyce i terapii niektórych chorób. Podaje się je noworodkom, 
niemowlętom i małym dzieciom w celu zbudowania naturalnej 
i prawidłowej flory jelitowej. Dlatego też jakość produktów 
probiotycznych jest podstawowym elementem gwarantującym 
bezpieczeństwo stosowania oraz korzystny efekt zdrowotny 
dla gospodarza.   

Niewłaściwy sposób zaprojektowania wyrobu probiotycz-
nego może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych  
u ludzi. Dlatego wielką wagę przywiązujemy do właściwego 
określenia optymalnej dawki każdego szczepu, a także rodzaju 
nośnika (matrycy żywieniowej), na którym zostanie on osadzony. 

Specyfika poszczególnych gatunków mikroorganizmów 
wymaga zastosowania odpowiednich substancji wypełniają-
cych, na przykład błonnika roślinnego, które gwarantują utrzy-
manie pożądanych właściwości produktu przez okres jego 
przechowywania, a także odpowiednią aktywność metabolicz-
ną szczepu w miejscu bytowania. Każdy gatunek mikroorgani-
zmów jest inny i wymaga odmiennych składników odżywczych 
do prawidłowego funkcjonowania. Ważne jest dobranie skła-
du produktu tak, aby jego jakość i sposób działania nie budziły 
wątpliwości.

Niewłaściwe przechowywanie produktów probiotycznych 
jest w Polsce problemem bardzo powszechnym, często baga-
telizowanym przez producentów. Naszym zdaniem wymaga to 
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zmiany regulacji prawnych. Myśląc perspektywicznie już teraz 
dbamy o najwyższą jakość wytwarzanych przez nas preparatów 
probiotycznych. Jednocześnie prowadzimy badania nad zupeł-
nie nowymi formulacjami, a także planujemy rozpocząć prace 
nad połączeniami substancji pomocniczych z określonymi mi-
kroorganizmami. 

Nie mniej ważnym elementem projektowania nowego pro-
duktu probiotycznego jest wybór odpowiedniego opakowania 
bezpośredniego. Choć wiodące firmy farmaceutyczne prowa-
dzą badania nad tabletkowaniem bezpośrednim mikroorgani-
zmów, to rynek probiotyków zdominowany jest przez prepara-
ty w formie kapsułek i saszetek.

W przypadku pierwszej formy użytkowej produktu, już sam 
materiał, z którego wykonana jest kapsułka, może mieć zna-
czący wpływ na przeżywalność bakterii czy drożdży, a także 
na skuteczność ich działania. Najbardziej rozpowszechnione 
są kapsułki żelatynowe i celulozowe. Celuloza ze względu na 
swoją wysoką barierowość dla wilgoci jest szczególnie poleca-
na do dozowania mas zawierających mikroorganizmy. Dlatego 
większość producentów preparatów probiotycznych stosuje 
tego typu kapsułki. Należy pamiętać, że kapsułki są pakowane 
w blistry bądź pojemniki. Odpowiedni dobór materiałów, z któ-
rych wykonane są opakowania bezpośrednie, pozwala na regu-

lację ich barierowości dla wilgoci i redukowanie jej szkodliwego 
wpływu na umieszczony w nich produkt.

W przypadku probiotyków w formie saszetek kluczową 
rolę odgrywa wybór laminatu – stanowi on jedyną barierę mię-
dzy produktem a szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. 
Grubość i ilość poszczególnych warstw laminatu oraz materiały, 
z których są one wykonane, to parametry, które dają szeroką 
gamę możliwości doboru właściwego materiału opakowania 
bezpośredniego.

Należy pamiętać, że dobierając materiał opakowania bez-
pośredniego jesteśmy w stanie znacząco wpłynąć, przy zacho-
waniu wysokiej jakości wyrobu, na warunki jego przechowy-
wania. Inwestycja w droższy, lecz bardziej barierowy laminat, 
pojemnik czy folię daje możliwość nadania produktowi pro-
biotycznemu dłuższego okresu ważności, bądź umożliwia jego 
przechowywanie w wyższej temperaturze.

6. Probiotyki – jak je wytwarzamy?

Po wyborze odpowiednich surowców probiotycznych  
i substancji dodatkowych oraz określeniu formy użytkowej 
produktu i wynikającego z niej rodzaju opakowania bezpośred-
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niego, przeprowadzamy badania formulacyjne polegające na 
sprawdzeniu przyjętych założeń i ocenie zdolności wytworze-
nia preparatu w skali produkcyjnej. 

Szczególnie ważne są warunki transportu i przechowywa-
nia zamówionych przez nas surowców probiotycznych. Spraw-
dzamy zgodność ich parametrów z zebraną dokumentacją, 
głównie pod względem zawartości mikroorganizmów w surow-
cu. Na podstawie dostarczonych przez producentów badań sta-
bilności jesteśmy w stanie wstępnie oszacować datę minimalnej 
trwałości produktu w różnych warunkach przechowywania. 
Jeżeli wyniki takich badań nie są oferowane przez producenta 
surowca, przeprowadzamy je we własnym zakresie. Wiedząc, 
że znaczący wpływ na przeżywalność mikroorganizmów mogą 
mieć skład wyrobu, proces wytwarzania oraz materiał opa-
kowania bezpośredniego, przygotowujemy próbki produktu 
w skali laboratoryjnej do oceny założeń projektowych. W cy-
klu specjalnie zaprojektowanych, przyspieszonych badań oce-
niamy, czy zaproponowane przez nas rozwiązania zapewniają 
odpowiednią stabilność bakterii lub drożdży w takiej formie 
wyrobu, jaka ostatecznie trafi a do konsumenta. Jeśli wyniki 
przeprowadzonych badań nie spełnią naszych wewnętrznych 
standardów jakościowych oraz wymagań kontrahenta, jeste-
śmy w stanie zaproponować inne sposoby realizacji założeń 
projektowych. Na przykład, jedną z rozważanych, na podsta-
wie doniesień naukowych, możliwości jest poddanie surow-
ców probiotycznych, przed procesem wytwarzania produktu, 
krótkotrwałemu stresowi subletalnemu. Chwilowe działanie 
szkodliwego czynnika środowiskowego na mikroorganizmy jest 
w stanie znacząco poprawić ich przeżywalność.

Rysunek 2. 

Prawidłowy schemat wytwarzania produktu probiotycznego.

Równolegle do opisanych wyżej badań konieczne jest 
sprawdzanie, czy zaproponowane rozwiązania pozwalają 
na wytwarzanie projektowanego produktu probiotycznego 
w skali produkcyjnej. W Sensilab Polska wytwarzamy for-
my suche leków, suplementów diety i żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, dlatego między innymi oznacza-
my parametry charakteryzujące zdolność płynięcia prosz-
ków. Pozwala to ocenić, czy jesteśmy w stanie przenieść 
wytwarzanie produktu ze skali laboratoryjnej na przemy-

słową. Uważamy, że celowe jest badanie komercyjnych serii 
próbnych preparatu pod kątem zawartości i przeżywalności 
mikroorganizmów. 

Produkcja samych wyrobów odbywa się w strefi e o kontro-
lowanej temperaturze i wilgotności. Wartości tych parametrów 
znacząco wpływają na stabilność i jakość produktu. Po wypro-
dukowaniu wyrobu nadzorujemy warunki jego przechowywa-
nia w  magazynach do momentu odbioru przez kontrahenta.

 

7.  Probiotyki – jak tworzymy 
rzetelną informację konsumencką? 

W przypadku probiotyków wyzwaniem wydaje się być do-
bór odpowiednich warunków przechowywania i zaproponowa-
nie takiej daty minimalnej trwałości preparatu, które zapewnią 
dostarczenie konsumentowi deklarowanej ilości mikroorgani-
zmów podczas całego okresu ważności wyrobu. Chcąc wytwa-
rzać preparaty wysokiej jakości, których sposób oznakowania 
nie będzie wprowadzać konsumenta w błąd, przeprowadzamy 
ocenę stabilności mikroorganizmów w produkcie o zapropono-
wanym składzie i sposobie pakowania, nie tylko na etapie roz-
woju, ale również dla próbnych serii produkcyjnych. Przyjęliśmy 
wewnętrzne standardy, według których – na podstawie wyni-
ków badań – nadajemy wyrobom odpowiednią datę minimalnej 
trwałości oraz proponujemy stosowne warunki przechowywa-
nia. Jednym z założeń jest określenie przedziału, w którym musi 
zawierać się ilość dostarczanych mikroorganizmów, podczas 
całego okresu ważności produktu. Ze względu na dynamikę 
zmian zachodzących w produkcie nie jest jednak możliwe pre-
cyzyjne oznaczenie ich ilości, zwłaszcza w długim przedziale 
czasu. Deklarowana na opakowaniu zawartość szczepów po-
winna jak najdokładniej odpowiadać rzeczywistej ilości probio-
tyku w wyrobie, zarówno na początku, jak i na końcu okresu 
ważności. Stosowanie ilościowych naddatków probiotyków jest 
zazwyczaj niezbędne, ale znaczne przekroczenie deklarowanej 
ilości mikroorganizmów w produkcie na początku jego okresu 
ważności jest wprowadzaniem konsumenta w błąd. To samo 
dotyczy zawartości probiotyku w preparacie pod koniec okresu 
jego ważności – nie powinna ona być znacząco mniejsza od za-
wartości deklarowanej.

Preparaty probiotyczne stanowią bardzo szeroką, a zara-
zem specyfi czną grupę produktów, dla których nie istnieją wy-
starczająco sprecyzowane regulacje prawne. Większość prepa-
ratów dostępnych na rynku posiada status suplementu diety 
i nie podlega rygorystycznej kontroli. Tymczasem, ze względu 
na szczególną charakterystykę, produkty probiotyczne powin-
ny podlegać bardziej restrykcyjnym regulacjom. Obserwujemy 
trend polegający na nadawaniu preparatom probiotycznym 
zbyt długiego okresu przydatności przy jednoczesnym zaleca-
niu przechowywania ich w warunkach innych niż chłodnicze. 
Pogodzenie potrzeb marketi ngowych z tak rygorystyczną poli-
tyką jakości jest w przypadku probiotyków niezwykle trudnym 
zadaniem. Naszą misją jest zaproponowanie takich rozwiązań, 
które pozwolą na opłacalne wytwarzanie wysokiej jakości, sta-
bilnych i skutecznych produktów probiotycznych.
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Praktyczne skutki  
dla branży suplementów diety 
w związku ze zmianą przepisów  
w sprawie nowej żywności
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wspólniczka i współzałożycielka specjalistycznej firmy doradczej Foodie Sp. z o.o. Sp. k.
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Novel food a suplementy diety
Innowacyjne składniki są coraz częściej stosowane w su-

plementach diety. Za przykład mogą posłużyć: witamina K2 
(menachinon), L -metylofolian wapnia, olej z kryla antarktycz-
nego (Euphausia superba), olej arganowy z Argania spinosa, beta 
glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), olej z szałwii 
hiszpańskiej Salvia hispanica (popularne nasiona chia), siarczan 
chondroityny uzyskany w drodze fermentacji mikrobiologicznej 
i siarczanowania.

Możliwość zastosowania w suplemencie diety innowacyj-
nego składnika za każdym razem wymaga sprawdzenia z wy-
maganiami prawnymi dotyczącymi nowej żywności. Z defi nicji 
novel food to składniki lub produkty, które nie były powszech-
nie spotykane na rynku spożywczym Unii Europejskiej przed 
15 maja 1997 roku. Do tej kategorii należą zarówno składniki 
pozyskane w drodze nowatorskich metod wytwórczych (powo-
dujących znaczące zmiany w składzie lub strukturze, wpływają-
cych na wartość odżywczą, metabolizm lub na poziom niepożą-
danych substancji), jak również egzotyczne rośliny czy też nowe 
formy chemiczne witamin i składników mineralnych bądź skład-
niki składające się lub wytworzone z nanomateriałów. Owady 
i komponenty pochodzące od klonów zwierząt również są uwa-
żane za nową żywność. Zastosowanie tego rodzaju surowców 
w produkcji suplementów diety wiąże się z koniecznością uzy-
skania stosownego zezwolenia, poprzedzonego szczegółową 
oceną bezpieczeństwa pod kątem wymagań dla nowej żywno-
ści, a następnie zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi prze-
pisami dla danej kategorii produktu, w tym przypadku suple-
mentów diety. 

Botanicals a novel food

Suplementy diety na bazie składników roślinnych mają 
znaczący udział w rynku. Surowce ziołowe są wybierane przez 
wytwórców przede wszystkim ze względu na możliwość po-
informowania konsumenta o ich prozdrowotnych właściwo-
ściach za pomocą oświadczeń zdrowotnych z listy pending (listy 
oświadczeń korzystających z wydłużonego okresu przejścio-
wego, zgodnie z art. 28. ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1924/2006/WE z dnia 20 grudnia 2006 
roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych doty-
czących żywności). 

Rozstrzygnięcia dotyczące statusu surowców roślinnych 
pod kątem nowej żywności przysparzają wielu trudności za-
równo przedsiębiorcom, jak i organom kontrolnym (PPIS/
GIS). Zachowanie szczególnej ostrożności i potrzebę oceny 
case by case podkreślają wytyczne Komisji Europejskiej za-
warte w Human Consumpti on to a Signifi cant Degree. Informa-
ti on and Guidance Document. W praktyce nawet w przypadku, 
gdy sam surowiec nie jest traktowany jako nowa żywność, 
pozyskane z niego wyciągi bądź wyselekcjonowane substan-
cje aktywne mogą zostać uznane za składnik innowacyjny, 
wymagający oceny bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że 
ekstrakt może być kwalifi kowany jako novel food w sytuacji, 
kiedy w UE nie ma dowodów na sprzedaż suplementów na 
bazie rozważanego ekstraktu przed datą graniczną, to jest 
15 maja 1997 roku, oraz na skutek zastosowanej metody eks-
trakcji dochodzi do istotnych zmian w składzie lub struktu-

rze składnika. Istotna jest charakterystyka wyciągu, w tym 
rodzaj użytego rozpuszczalnika, na przykład wyciąg wodny 
może zostać sklasyfi kowany w odmienny sposób niż ekstrakt 
otrzymany przy użyciu rozpuszczalnika alkoholowego.

Dostosowanie prawa 
do rozwoju innowacji

Przez ponad 20 lat, to jest do końca ubiegłego roku, uży-
cie innowacyjnych składników było regulowane rozporządze-
niem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 1997 roku dotyczącym nowej żywności i nowych 
składników żywności. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązu-
ją przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie no-
wej żywności, które wprowadziły swoistą rewolucję w tej ka-
tegorii produktów. Nowelizacja dotychczasowych przepisów 
i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
na rynku europejskim oraz postępu naukowego były koniecz-
nością. Nowe rozporządzenie ułatwia dostęp do innowacji 
zwłaszcza mniejszym przedsiębiorcom, dla których uzyska-
nie indywidualnej autoryzacji było do tej pory nieosiągalne 
z powodów fi nansowych. 

K luczowe zmiany przepisów

Najbardziej istotne zmiany polegają na rozszerzeniu defi nicji 
nowej żywności, wprowadzeniu jednej, scentralizowanej pro-
cedury wydawania zezwoleń i udzielaniu pięcioletniej ochrony 
zastrzeżonych danych naukowych, utworzeniu unijnego wy-
kazu dozwolonych składników oraz wprowadzeniu osobnej, 
uproszczonej ścieżki autoryzacyjnej dla tak zwanej tradycyjnej 
żywności z państw trzecich. Wprowadzono też nowe rozwią-
zanie praktyczne, polegające na składaniu wniosków i zgłoszeń 
w trybie online za pośrednictwem elektronicznego systemu 
udostępnionego na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Najistotniejszą nowością dla producentów 
suplementów diety jest opublikowanie unijnego 
wykazu dozwolonych składników i produktów (…). 
Wykaz dotyczy wszystkich podmiotów działających 
na rynku, a nie jak dotąd jedynie wnioskodawców, 
którzy, będąc wyłącznymi adresatami decyzji Komisji 
Europejskiej, uzyskiwali monopol na stosowanie 
novel food i tym samym przewagę na rynku.
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Ustalanie statusu składnika 
według nowych zasad 
– uprzywilejowane suplementy diety

W znowelizowanych przepisach suplementy diety zostały 
wyodrębnione jako oddzielna, uprzywilejowana kategoria żyw-
ności. Wytwórca suplementów może zgodnie z prawem sko-
rzystać z szerszego wachlarza surowców i substancji, których 
stosowanie w innych kategoriach żywności jest niedozwolone. 
Podkreśla to m.in. ti ret 13 wyżej wymienionego rozporządze-
nia 2015/2283: „W przypadku żywności stosowanej przed dniem 
15 maja 1997 r. wyłącznie jako suplement żywnościowy lub jako 
składnik takiego suplementu, zgodnie z defi nicją zawartą w dyrek-
tywie 2002/46/WE, należy zezwolić na wprowadzanie jej na rynek 
w Unii po tej dacie do tego samego zastosowania, ponieważ nie 
powinna być uważana za nową żywność na użytek niniejszego roz-
porządzenia. Takie stosowanie żywności – jako suplementu żywno-
ściowego lub jako składnik takiego suplementu – nie powinno jed-
nak być brane pod uwagę przy ocenie tego, czy dana żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r. Dlatego zastosowania danej żywności inne 
niż jako suplementu żywnościowego lub jako składnik takiego su-
plementu powinny podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia”.

Jeden wykaz dla wszystkich

Najistotniejszą nowością dla producentów suplemen-
tów diety jest opublikowanie unijnego wykazu dozwolonych 
składników i produktów (rozporządzenie wykonawcze Komi-
sji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 roku ustanawiają-
ce unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie 
nowej żywności). Wykaz dotyczy wszystkich podmiotów 
działających na rynku spożywczym, a nie jak dotąd jedynie 
wnioskodawców, którzy będąc wyłącznymi adresatami de-
cyzji Komisji Europejskiej, uzyskiwali monopol na stosowanie 
novel food i tym samym przewagę na rynku. Aktualnie lista 

zawiera nazwy składników oraz warunki ich stosowania, czyli 
dane na temat kategorii produktów, do których dany składnik 
można dodawać (suplementy diety, suplementy diety z wy-
łączeniem suplementów dla niemowląt i małych dzieci, żyw-
ność dla niemowląt, produkty kierowane do ogółu populacji 
i inne) oraz jego dopuszczalną ilość, a także uwagi dotyczące 
etykietowania. W wykazie umieszczono również specyfi ka-
cje, czyli wymagania jakościowe dla nowych składników. 

Przykładowo, zastosowanie kwasu N-acetylo-D-neura-
minowego w suplementach diety jest możliwe przy następu-
jących ograniczeniach ilościowych: 300 mg/dzień dla ogółu 
populacji w wieku powyżej 10 lat, 250 mg/dzień dla dzieci w 
wieku od 3 do 10 lat, 130 mg/dzień dla małych dzieci i 55 
mg/dzień dla niemowląt. Ponadto suplementy diety zawiera-
jące wyżej wymieniony kwas opatrywane są obowiązkowym 
oświadczeniem, że nie powinny być podawane niemowlętom 
i dzieciom poniżej 10. roku życia, jeżeli w ciągu tych samych 
dwudziestu czterech godzin spożywają one mleko matki lub 
inną żywność z dodatkiem kwasu N-acetylo-D-neuramino-
wego. Przykładem innego składnika novel food jest galusan 
epigallokatechiny w postaci oczyszczonego ekstraktu z liści 
zielonej herbaty (Camellia sinensis), który może być stosowany 
w ilości 150 mg ekstraktu w pojedynczej porcji suplementu, 
pod warunkiem umieszczenia na etykiecie ostrzeżenia o nie-
przekraczaniu 300 mg ekstraktu dziennie. Natomiast w przy-
padku ekstraktu z kultur komórkowych jeżówki wąskolistnej 
(Echinacea angusti folia) nie określono maksymalnego poziomu 
stosowania. Zawarto jedynie ogólne stwierdzenie, że powi-
nien być stosowany zgodnie ze zwyczajowym stosowaniem 
podobnego wyciągu z korzenia Echinacea angusti folia w suple-
mentach, pozostawiając ocenę dopuszczalnej dawki przedsię-
biorcom i organom krajowym.

Szczegółowa lektura danych zamieszczonych w unijnym 
wykazie prowadzi do wniosków, że ujęte w nim informacje, po 
pierwsze, mogą różnić się od zapisów pierwotnych zezwoleń, 
a po drugie, charakteryzuje je różny stopień szczegółowości, 
co może utrudniać stosowanie w praktyce.

Procedura konsultacji 
statusu składnika

Ustalenie statusu danego produktu bądź składnika może 
przysporzyć wiele trudności. W myśl przepisów przedsię-
biorca, jest zobligowany do zebrania i udostępnienia takich 
danych na żądanie organów kontrolnych. Dane te powinny w 
sposób wiarygodny potwierdzić, że określona substancja lub 
produkt znajdowały się na rynku wspólnotowym przed datą 
graniczną. Dotychczas przydatną wytyczną był Katalog No-
wej Żywności (EU Novel Food Catalogue) publikowany na stro-
nie internetowej Komisji Europejskiej oraz listy dozwolonych 
i zakazanych składników suplementów diety ustanowione w 
niektórych krajach UE. W nowym porządku prawnym prze-
widziano też specjalną procedurę administracyjną umożliwia-
jącą przeprowadzenie konsultacji na temat statusu składnika 
na poziomie unijnym, co oznacza, że będzie można zwrócić się 
do państw członkowskich (w Polsce organem kompetentnym 

W znowelizowanych przepisach suplementy 
diety zostały wyodrębnione, jako oddzielna, 
uprzywilejowana kategoria żywności. 
Wytwórca może zgodnie z prawem 
skorzystać z szerszego wachlarza surowców 
i substancji, których stosowanie w innych 
kategoriach żywności jest niedozwolone. 
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jest Główny Inspektorat Sanitarny) lub Komisji Europejskiej 
z zapytaniem o weryfikację statusu składnika opisanego w 
Katalogu Nowej Żywności, w trybie art. 4 rozporządzenia nr 
2015/2283. Projekt rozporządzenia wykonawczego dotyczą-
cego tej procedury jest jeszcze na etapie procedowania w Ko-
misji Europejskiej. Podczas konsultacji społecznych projektu 
przede wszystkich zwrócono uwagę na brak odpowiednich za-
pisów dotyczących poufności, nieprecyzyjność sformułowań i 
informacji na temat terminów, a także zbyt długi i złożony pro-
ces (na przykład projekt zakłada aż 4 miesiące na rozpatrzenie  
zapytania konsultacyjnego).

Podsumowanie

Zainteresowanie nowymi składnikami jest coraz większe. 
Poszukiwanie nowych rozwiązań, składników o ciekawych 
właściwościach i ustawiczny postęp naukowy w tym zakresie 
kreują nowe możliwości. Dzięki wykorzystaniu nowatorskich 
substancji i rozwiązań technologicznych producenci suple-
mentów diety mogą odróżnić swoje produkty od innych do-
stępnych na rynku. Celem Komisji Europejskiej było stworze-
nie środowiska prawnego sprzyjającego innowacjom oraz po-
prawa swobodnego przepływu towarów zarówno w obrębie 
wspólnoty, jak i z państwami trzecimi. Najbliższe miesiące i lata 
pokażą, czy w praktyce udało się osiągnąć te założenia. Komi-
sja spodziewa się wielu zapytań przedsiębiorców odnośnie do 
historii spożycia składników, ale istnieją obawy, że do składa-
nia wniosków autoryzacyjnych zniechęcać może krótki czas (5 
lat) ochrony dowodów naukowych i danych niezbędnych do 
przygotowania wniosku. Inwestorzy bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej są zmuszeni do poszukiwania dodatkowej ochrony 
swoich wynalazków na mocy innych regulacji prawnych.

Bibliografia

1.  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_en.htm 

2.  Katalog nowej żywności prowadzony online przez Komisję 
Europejską: http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/
search/public/index.cfm#

3.  Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404  
z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.). 

4.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 
z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie nowej żywności, 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1852/2001 (Dz.U. UE L z 2015 r., poz. 327, nr 1).

5.  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 
grudnia 2017 roku ustanawiające unijny wykaz nowej żywności 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2107, 
s. 72-201).

6.  Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) on the 
procedural steps of the consultation process for determination of 
novel food status in accordance with Regulation (EU) 2015/2283  
of the European Parliament and of the Council on novel foods.

7.  Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 stycznia 1997 roku dotyczące nowej żywności i nowych 
składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1-6, z późn. zm.).

8.  Wytyczne Komisji Europejskiej „Human Consumption to a Sig-
nificant Degree. Information and Guidance Document”: https://
ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_guid-
ance_human-consumption_en.pdf

reklama



Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus L.), jest rośliną wy-
korzystywaną przede wszystkim w przemyśle spożyw-

czym, znany jest z przyjemnego gorzkiego smaku. Do jadalnych 
części rośliny karczocha zaliczamy m.in. pączek przed jego 
całkowitym zakwitnięciem. Czas odgrywa tu kluczową rolę, 
ponieważ gdy kwiat w pełni rozkwitnie, pąk staje się twardy  
i prawie niejadalny. Ponadto jedną z najbardziej poszukiwanych 
części rośliny jest „serce”, które jest podstawą dla pozostałych 
pąków. Często jest ono uważane za przysmak lub co najmniej 
najsmaczniejszą część rośliny. Poza zastosowaniem kulinarnym, 
jest to także ciekawa i budząca coraz większe zainteresowanie 
roślina zielarska. Surowcem farmaceutycznym są wysuszone 
liście (Cynarae folium) oraz ziele karczocha (Cynarae herba). Ma-
teriał farmakopealny, oprócz liści, stanowić może kwiatostan  
(Cynarae inflorescentia).

Wartości odżywcze karczocha

Podstawowe substancje biologicznie czynne zawarte  
w liściach karczocha to fenolokwasy i ich estry (kwas 1,5-dika-
woilochinowy, kwas chlorogenowy, kwas kawowy), flawonoidy 
(luteolina, 7-O-glukozyd, 7-O-rutynozyd luteoliny) oraz gorzkie 
laktony (cynaropikryna). Poza tymi związkami w zielu karczocha 
występują triterpeny (taraksasterol, pseudotataksasterol, beta-
-sitosterol), polisacharydy (inulina), kwasy organiczne (jabłko-
wy, bursztynowy, cytrynowy, fumarowy) oraz garbniki. Karczo-
chy mają niską zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych  
i cholesterolu, a jednocześnie są bogatym źródłem błonnika, wi-
tamin i minerałów. Zawierają witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, 
niacynę, kwas foliowy, witaminy B6, B12, A, E, D i witaminę K.  
Dostarczają również mikro- i makroelementy takie jak wapń, 
żelazo, sód, potas, mangan, fosfor i cynk. 

Pierwszą wyizolowaną substancją w 1934 roku z ekstrak-
tu liści karczocha była cynaryna, czyli kwas 1,5-dikawoilochi-
nowy. Początkowo cynarynę uważano za jedyną substancję 
biologicznie czynną ekstraktu z karczocha. W świeżym ma-
teriale roślinnym cynaryna występuje w śladowych ilościach 
(0,02-0,03%). Zawartość cynaryny w czasie suszenia i ekstra-
howania w materiale roślinnym wzrasta w wyniku naturalnych 
przemian chemicznych zachodzących w surowcu. Obecnie 
uważa się, że wszystkie grupy związków naturalnych znajdu-
jących się w liściach karczocha, nie tylko cynaryna, wykazują  
właściwości lecznicze.

Zawartość flawonoidów oznaczona w suchej masie wynosi 
0,1-1,0%, kwasów fenolowych około 2%, garbników 0,5-4,5%. 
Wśród flawonoidów najwięcej jest glukozydu apigeniny i lute-
oliny. Dominującym związkiem wśród fenolokwasów oprócz 
cynaryny jest kwas chlorogenowy. Zawartość poszczególnych 
substancji aktywnych w karczochu zależna jest od wielu czyn-
ników, między innymi od stadium wzrostu i rozwoju rośliny, 
warunków i metod uprawy. Ziele karczocha zwyczajnego jest 
także bogate w polifenolokwasy. Ich zawartość jest zależna od 
fazy wzrostu roślin karczocha i wzrasta wraz z wiekiem rośliny, 
natomiast zawartość garbników zmniejsza się.

Korzyści prozdrowotne

Liczne badania farmakologiczne potwierdzają terapeu-
tyczne działanie karczocha. Szerokie spektrum działania lecz-
niczego ziela karczocha i jego przetworów wiąże się ze złożoną 
zawartością substancji biologicznie czynnych. Kwasy fenolowe 
tj. cynaryna, działają żółciotwórczo, żółciopędnie oraz przeciw-
miażdżycowo. Pozostałe fenolokwasy wykazują działanie an-
tyoksydacyjne, przeciwwolnorodnikowe oraz przeciwzapalne.

Karczoch 
funkcjonalny składnik diety  
oraz źródło składników odżywczych

Karczochy pochodzą z rodziny astrowatych, a ich klasyfikacja naukowa to Cynara scolymus. 
Pochodzą z regionu śródziemnomorskiego i odgrywają ważną rolę w gastronomii. Karczochy można 
znaleźć w całej Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Ameryce, natomiast rzadziej spotyka się je  
w krajach azjatyckich. W celach żywieniowych są one spożywane głównie ze względu na ich korzystny 
wpływ na organizm człowieka. Karczoch wspiera układ odpornościowy, obniża poziom cholesterolu 
i chroni przed chorobami takimi jak cukrzyca, miażdżyca, zawał serca i udar. Karczochy od dawna 
słyną również z detoksykacji organizmu i poprawy zdrowia wątroby oraz pomagają w problemach 
trawiennych, takich jak niestrawność, zaparcia, zespół jelita drażliwego (IBS) i biegunka. Co więcej 
to niepozorne warzywo może obniżać ciśnienie krwi, wyeliminować kaca czy pobudzać oddawanie 
moczu. Karczoch ma różnorodne zastosowanie, jest to składnik kulinarny, surowiec do produkcji 
dodatków do żywności oraz nutraceutyków.
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Profi laktyka nowotworów

Związki znajdujące się w zielu karczocha charakteryzują się 
właściwościami antyoksydacyjnymi (hipocholesterolemimcum) 
i antyutleniającymi (anti oxidati vum). Przeciwutleniacze są jed-
nym z podstawowych środków obrony układu odpornościo-
wego przed działaniem wolnych rodników, które to z kolei są 
naturalnymi produktami ubocznymi metabolizmu komórkowe-
go. Wolne rodniki mogą prowadzić do szeregu niebezpiecznych 
stanów i chorób w organizmie człowieka. Fenolokwasy zawarte 
w karczochu wykazują działanie antyutleniające. Działanie to 
polega na eliminacji nadmiaru wolnych rodników tlenowych, 
które atakują różne struktury w organizmie człowieka, m.in. 
śródbłonki naczyń krwionośnych w mięśniu sercowym, w tkan-
kach mózgu oraz materiał genetyczny w komórkach. Właści-
wości przeciwutleniające karczocha pochodzą z wielu źródeł, 
jednym z nich jest także występująca w znaczących ilościach 
witamina C. Kwas askorbinowy niweluje stany takie jak zapa-
lenie błony śluzowej i zwłóknienia, a także zmniejsza ryzyko 
stanów nowotworowych.

Zapobieganie chorobom 
serca i nadciśnieniu

Stwierdzono, że niektóre składniki wyciągu z karczocha 
obniżają poziom złego cholesterolu (LDL) i triglicerydów. Chole-
sterol jest rodzajem lipidu, który gromadzi się w tętnicach ukła-
du sercowo-naczyniowego, blokuje przepływ krwi, zwiększa 
ciśnienie krwi i może prowadzić do potencjalnie śmiertelnych 
zawałów serca i udarów mózgu. Substancje zawarte w karczo-
chu zapobiegają także tworzeniu się blaszek miażdżycowych 
w naczyniach. Hamowanie rozwoju miażdżycy jest wynikiem 
właściwości antyoksydacyjnych karczocha. Działanie przeciw-
miażdżycowe przede wszystkim odbywa się przez spowolnie-
nie syntezy cholesterolu w wątrobie, zwiększenie wytwarzania 
żółci i kwasów żółciowych. Istotnym składnikiem mineralnym 
zawartym w karczochu jest potas, który pomaga zneutralizować 
działanie nadmiaru sodu, podwyższającego ciśnienie krwi.

Wspieranie funkcjonowania wątroby

Wyciąg z ziela karczocha pobudza komórki wątroby do 
zwiększonego wytwarzania cholesterolu, który następnie za-
mieniany jest w kwasy żółciowe, będące składnikiem żółci. 
Działanie żółciopędne (cholagogum) związane jest z pobudza-
niem i zwiększaniem fi zjologicznej czynności wątroby. Ekstrakt 
z karczocha działa rozkurczowo na pęcherzyk żółciowy i drogi 
żółciowe, zwiększając w ten sposób przepływ żółci od 127% do 
ponad 150%. Działanie żółciotwórcze i żółciopędne poprawia 
procesy trawienia, dlatego stosowanie wyciągów z karczocha 
zalecane jest w zaburzeniach dyspeptycznych. Liczne badania, 
prowadzone na ludziach i zwierzętach w warunkach in vitro 
oraz in vivo, potwierdzają ochronny wpływ na komórki wątro-
by przed uszkodzeniem przez substancje hepatotoksyczne (np. 
rozpuszczalniki, disiarczek węgla). Wyciąg z ziela karczocha wy-
kazuje także działanie przeciwbakteryjne i moczopędne. Ponad-
to wyciąg z karczocha dzięki zawartym w nim garbnikom działa 
ściągająco, przeciwzapalnie i dezynfekująco na drogi moczowe.
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