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87	 wygłoszonych	 prelekcji	 trwających	 równolegle	 w	 3	 salach	 wykładowych,	 ponad	 450	 uczestników,	 60	 stoisk	
wystawienniczych	i	dwie	wycieczki	techniczne.	Tak	w	skrócie	można	opisać	to,	co	działo	się	w	trakcie	10.	Kongresu	
Świata	Przemysłu	Farmaceutycznego	i	9.	Kongresu	Świata	Przemysłu	Kosmetycznego,	które	miały	miejsce	w	dniach	
13-15	listopada	w	Hotelu	Narvil	w	Serocku.

Spotkania te, oprócz doskonałych warunków do wymiany 
doświadczeń oraz licznych spotkań biznesowych, stworzy-

ły także okazję do wysłuchania wykładów, oraz zapoznania się 
z ofertą dostawców na stoiskach wystawienniczych. Idealnym 
miejscem do kontynuowania rozmów były przerwy kawowe 
pomiędzy blokami tematycznymi, wieczór integracyjny pierw-
szego dnia i uroczysta gala drugiego dnia Kongresów.  

Tegoroczny Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego 
mieliśmy przyjemność zorganizować wspólnie z Novartis Tech-
nical Operations Poland.

Honorowym Gospodarzem tegorocznej edycji Kongresu 
Świata Przemysłu Kosmetycznego była firma Bell. 

Dzięki uprzejmości Honorowych Gospodarzy, uczestnicy 
obu Kongresów mieli możliwość uczestnictwa w profesjonal-
nie przygotowanych wycieczkach technicznych, zwiedzając 
wybrane działy produkcyjne ich fabryk.
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Coraz	większymi	krokami	zbliża	się	nie	tylko	jeden	z	najważniej-
szych	 eventów	 targowych	 dla	 polskiej	 branży	 farmaceutycznej	
i	kosmetycznej,	lecz	również	znaczące	wydarzenie	dla	centralnej	
oraz	wschodniej	części	Europy.

bliżej branży10

Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego
i Detergentowego
Rok założenia: 1992

PATRONI MEDIALNI: ORGANIZATOR

Targi PCI Days 2019

PCI Days 2019, które odbędą się w dniach 15-16 maja 
w EXPO XXI w Hali nr. 4 w Warszawie, są nowym 

wydarzeniem B2B skierowanym do producentów, dostawców 
oraz fi rm działających w sektorach farmaceutycznym oraz 
kosmetycznym.

 Skala
Targi PCI Days już od ich zapowiedzi cieszą się dużym 
zainteresowaniem – dowodem na to jest ciągle powiększająca 
się lista fi rm i producentów zainteresowanych uczestnictwem 
w tym wydarzeniu. Już teraz swój udział potwierdziły takie 
fi rmy jak: producent opakowań unicom Internati onal, 
producent maszyn Trade & Consult, producent opakowań 
transparentnych HLP Klearfold, fi rmy konsulti ngowe: Grupa 
PQE i Grupa JMC, będąca dystrybutorem rur oraz złączek 
fi rmy Dockweiler, laboratorium J.S. Hamilton, świadczące 
usługi w zakresie analiz laboratoryjnych m.in. kosmetyków i 
farmaceutyków, producent narzędzi laboratoryjnych Shim-
Pol, producent aparatury naukowo-badawczej uni-Export 
oraz Bruker Polska Sp. z.o.o; zakład poligrafi czny Wiking 
Graf, producent opakowań z tworzyw sztucznych APON, 
dystrybutor sprzętu analitycznego i kontrolno-pomiarowego 
ITS SCIENCE, globalny dostawca wyrobów gumowych 
Sanok Rubber, producent surowców chemicznych IMPAG 

Chemicals Poland, producent maszyn NETZSCH, fi rma 
inżynierska NORTEC J. Pfeiff er-Chrzanowska, Wyższa Szkoła 
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, nowoczesne laboratorium 
mikrobiologiczne Mikrolab i Instytut Badań Kosmetyków Dr. 
Koziej oraz producent maszyn Pablo Maszyny Pakujące.
PCI Days to targi dające możliwość wystawienia się 
zarówno dużym, renomowanym dostawcom, jak i małym 
przedsiębiorstwom, które dopiero szukają okazji, by 
zaprezentować swoją ofertę i nowości. Wydarzenie powstało 
po to, by zaspokoić potrzeby producentów kosmetyków 
i leków, reprezentujących fi rmy międzynarodowe, duże 
polskie przedsiębiorstwa, a także graczy średnich, małych oraz 
mikroprzedsiębiorstw.
Zarówno ci pierwsi (produkujący na skalę masową), jak 
i ostatni (specjalizujący się w niszach produktowych i niskich 
nakładach) znajdą dostawców, którzy zaspokoją ich potrzeby 
w zakresie nowych maszyn, urządzeń, technologii, surowców, 
opakowań oraz zaoferują kompleksowe rozwiązania dla branży 
kosmetycznej i farmaceutycznej.

 Oferta
PCI Days nie składa się wyłącznie z wystaw ekspozycji stoisk. 
To miejsce spotkań oraz wielu interesujących wykładów, 
organizowanych w specjalnie do tego przygotowanych dwóch 
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ORGANIZATOR

Strefach Inspiracji: 
–  Kosmetycznej Strefi e Inspiracji – dedykowanej aktualnym 

zagadnieniom oraz trendom z branży kosmetycznej;
–  Farmaceutycznej Strefi e Inspiracji – skierowanej do 

branży farmaceutycznej i omawiającej istotne zagadnienia 
z etapów produkcji leku.

Wykłady będą prowadzone pod nadzorem doświadczonych 
ekspertów z branży oraz specjalistów. Pierwszym Partnerem 
Merytorycznym Targów, który wspiera nas podczas tworzenia 
programu jest fi rma Curti s Health Caps.

 Po	co	więc	czekać?
Organizatorem Targów PCI Days jest Wydawnictwo Farmacom, 
które od lat z powodzeniem działa na polskim rynku branży 
kosmetycznej i farmaceutycznej. wydając kwartalniki 
branżowe „Świat Przemysłu Kosmetycznego” i „Świat 
Przemysłu Farmaceutycznego”. Wydawnictwo organizuje także 
wydarzenia B2B dla wspomnianych branż.
Innowacja, rozwój, szybkie dostosowywanie się do 
zmieniających się trendów oraz podążanie za potrzebami rynku 
oraz konsumentów to stałe elementy branży farmaceutycznej 
i kosmetycznej. Wiele fi rm już teraz okazało nam swoje 
zaufanie i zgłosiło swój udział, chcąc rozwinąć biznes. Po co 
więc czekać?

Dostawców zainteresowanych wykupieniem powierzchni 
wystawienniczej zapraszamy do kontaktu.
Chcesz odwiedzić nasze targi? Skorzystaj z darmowej 
rejestracji na stronie: www.pcidays.pl.

• Blue light i jego wpływ na skórę
 Michał Abendrot, Dr Koziej Sp. z o.o. Sp.k.

• Problemy w czasie powiększania skali procesów 
technologicznych / kosmetyczny scale-up

 Magdalena Mysłek, N Cosmeti cs

• Trendy w etykietach branży kosmetycznej na lata 
2019/2020

 Eti graf Sp. z o.o.

• Zabezpieczenie oryginalności środków farmaceu-
tycznych – rozwiązania etykietowe

 Eti graf Sp. z o.o.

• Znaczenie znaków towarowych w budowaniu war-
tości fi rm kosmetycznych

 Joanna Piłka, Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

• Patentowanie leków – co warto patentować, jakie 
są sposoby ochrony wynalazków w branży farma-
ceutycznej

 Magdalena Tagowska, Patpol Kancelaria Patentowa 
Sp. z o.o.

Wśród wykładów pojawią się tematy, takie jak:
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Możliwości	i	ograniczenia
Innowacyjność polskiego przemysłu farmaceutycznego 
– jak z nią naprawdę jest?

Z	Bogną	Cichowską-Dumą,	
Dyrektor	Generalnym	INFARMY	
rozmawia	Ewa	Trzcińska

Związek Pracodawców Innowacyjnych 
Firm Farmaceutycznych INFARMA
reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produku-
jących leki innowacyjne.

Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytyw-
nie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych 
w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie 
powinny umożliwiać polskim pacjentom korzystanie z no-
woczesnych i najbardziej skutecznych terapii, tak by polskie 
standardy leczenia odpowiadały światowym.

Bogna	Cichowska-Duma
lekarz, menadżer, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego 
oraz organizacji ochrony zdrowia. Jest absolwentką wydziału lekar-
skiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krajowej Szkoły Admini-
stracji Publicznej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarzą-
dzania kompetencjami oraz rachunkowości finansowej i zarządczej 
w Szkole Głównej Handlowej. Od początku związana z tematyką 
gospodarczą, od 2011 roku również z branżą medyczną. Nadzorowa-
ła procesy i zarządzała zespołami zarówno po stronie przemysłu, jak 
i administracji publicznej. Od 2016 roku Dyrektor Generalny Związ-
ku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFAR-
MA. Pierwsza Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentycz-
ności Leków KOWAL. Szczególnie bliska jest jej tematyka value ba-
sed healthcare i związana z nią dyskusja na temat optymalnych roz-
wiązań, mających na celu zwiększanie dostępu pacjentów do inno-
wacyjnych terapii i poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia.

EWA	TRZCIŃSKA:	Według	danych	GUS	prze-
mysł	farmaceutyczny	jest	najbardziej	
aktywnym	sektorem	gospodarki	pod	
kątem	innowacyjności	w	Polsce.	Nie-
mal	co	druga	firma	działająca	na	rynku	
polskim	wprowadza	na	rynek	produkty	
innowacyjne.	To	prawie	dwa	i	pół	raza	
większy	odsetek	niż	wynosi	średnia	dla	
całej	produkcji	przemysłowej	w	Polsce	
(20,3%).	Co	to	oznacza	dla	branży?		

BOGNA CICHOWSKA-DuMA: Dane GUS jednoznacznie 
wskazują na to, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem, z dużym 
potencjałem inwestycyjnym dla sektora innowacyjnego. Z ra-
portu „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży inno-
wacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce” przygotowanego 
przez PEX PharmaSequence na zlecenie INFARMY, wynika że 
wartość dotychczasowych nakładów inwestycyjnych w Polsce, 
poniesionych przez międzynarodowe innowacyjne firmy farma-
ceutyczne w ostatnich latach przekroczyła 1 mld złotych. Jako 
lider w obszarze badań i rozwoju, przemysł farmaceutyczny od-
grywa ważną rolę w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. In-
nowacyjne firmy farmaceutyczne wydają na R&D 15,1% swoich 
przychodów netto. Dla porównania, w  uznawanej za niezwykle 
innowacyjną, branży informatycznej na ten cel przeznaczanych 
jest 9,5% przychodów. 

Aby jednak możliwe było pełne wykorzystanie poten-
cjału branży jako jednego z motorów napędzających polską 
gospodarkę i jej transformację technologiczną, konieczne jest 
stworzenie nowych, atrakcyjnych pod kątem inwestycji czyn-
ników rozwojowych. Ważne jest stworzenie ekosystemu, który 
będzie sprzyjał podejmowaniu ryzyka inwestycyjnego, które 
związane jest z rozwijaniem nowych leków. Międzynarodowe 
innowacyjne firmy farmaceutyczne dzięki swojemu unikalnemu 
know-how i zasobom finansowym są skłonne do podejmowania 
takiego ryzyka. 
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Możliwości	i	ograniczenia
Innowacyjność polskiego przemysłu farmaceutycznego 
– jak z nią naprawdę jest?

Nikt	nie	ma	wątpliwości,	że	innowacyjne	
firmy	farmaceutyczne	wnoszą	istotny	
wkład	w	rozwój	polskiej	gospodarki.	Jed-
nak	na	wzrost	ich	zaangażowania	w	inwe-
stycje	w	Polsce	wpływa	szereg	aspektów	
zarówno	natury	ekonomicznej,	jak	i	legi-
slacyjnej.	Co	mogłoby	skłonić	międzyna-
rodowe	innowacyjne	firmy	farmaceutycz-
ne	do	inwestycji	w	Polsce,	a	co	je	hamuje?

Aby firmy farmaceutyczne chętniej inwestowały na naszym 
rynku potrzebne jest stabilne i przejrzyste prawo, które po-
zwoli na najszybsze udostępnienie pacjentom nowoczesnych, 
skutecznych i bezpiecznych leków. Atrakcyjność inwestycyjna 
Polski jest również uzależniona od stabilnego i przejrzystego 
systemu podatkowego, doceniającego zaangażowanie w obszar 
badań i rozwoju. A także sprawnej i przejrzystej procedury re-
fundacyjnej, która pozwoli na najszybsze udostępnianie pacjen-
tom nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych leków.

Niestety, szczególnie w zakresie refundacji leków, możliwo-
ści budżetowe państwa są mocno ograniczone. Z  raportu pt. „Fi-
nansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-
-gospodarczych”, opracowanego przez IQVIA Polska na zlecenie 
INFARMY wynika, że poziom finansowania leków ze środków 
publicznych jest jednym z najniższych w Europie. W ujęciu per 
capita wydatki na farmakoterapię stanowią jedynie 47% średniej 
krajów Europy Wschodniej i tylko 28% średniej krajów EU5.

Nie da się ukryć, że poziom inwestycji w zdrowie, w tym 
w skuteczne leki w danym kraju bezpośrednio przekłada się na 
dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii. Dlatego też od-
stajemy od najbardziej rozwiniętych krajów europejskich pod 
względem refundacji innowacyjnych terapii. Tylko 0,3% leków 
dostępnych dla pacjentów w Polsce to leki innowacyjne. W UE 
jest to 1,7%. Ma to swoje odzwierciedlenie w niepokojących 
wskaźnikach zdrowotnych naszego społeczeństwa. Aby wy-
równać szanse polskich pacjentów konieczne jest podniesienie 
poziomu refundacji leków innowacyjnych, przynajmniej do po-
ziomu obserwowanego w krajach UE o zbliżonym PKB. 

Na	innowacyjne	inwestycje	stać	było	
do	tej	pory	tylko	firmy	z	ogromnym	
potencjałem	finansowym.	Z	drugiej	
strony	poprawiają	się	możliwości	part-
nerstwa	i	pozyskiwania	środków	na	
badania.	Nasz	rząd	wybrał	przemysł	
farmaceutyczny	jako	branżę	strategicz-
ną	dla	Polski.	Widzi	Pani	możliwość	
konkretnych	działań	systemowych?

W Polsce wciąż brakuje rozwiązań systemowych, które two-
rzyłyby platformę współpracy między różnymi uczestnikami 
rynku. Dziś poszczególne podmioty konkurują o zasoby finanso-
we i społeczne. 

To, czego na pewno potrzebujemy, to stworzenia odpo-
wiedniej atmosfery do inwestycji w sektorze farmaceutycznym. 
Zarówno polscy jak i międzynarodowi inwestorzy powinni być 
traktowani łącznie jako komplementarny ekosystem i synergicz-
nie powiązane podmioty, zarówno ze względów stricte medycz-

nych jak i społecznych, w kontekście czasu dostępu do opieki 
medycznej czy nowoczesności rozwiązań medycznych i orga-
nizacyjnych. Gospodarka stanowi zespół naczyń połączonych. 
Dlatego współpraca sektora farmaceutycznego i medyczne-
go, zarówno krajowego jak i zagranicznego jest niezbędna ze 
względu na ograniczone możliwości innowacyjno-finansowe 
polskiego przemysłu, w tym politykę patentową i bardzo długi 
czas niezbędny do prowadzenia badań klinicznych. 

Taka zrównoważona współpraca przyczyniłaby się równo-
cześnie do wzrostu całej gospodarki m.in. poprzez ograniczenie 
kosztów niewykorzystanego potencjału ludzkiego, dynamizo-
wanie zatrudnienia i co za tym idzie - zwiększanie konsumpcji 
gospodarstw domowych, dostarczanie nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych do innych branż gospodarki, co zwiększa 
ich produktywność i konkurencyjność Polski.

Co	przynoszą		ogólnonarodowe		de-
baty	jak	np.	ta	Ministra	Zdrowia	pt.:	
„Wspólnie	dla	Zdrowia”	–	której	my-
ślą	przewodnią	jest	budowanie	sys-
temu	ochrony	zdrowia	w	oparciu	
o	model	Value-Based	Healthcare?

System ochrony zdrowia w Polsce od wielu lat mierzy się z 
problemami, które rozwiązywane były na bieżąco, bez dogłębnej 
analizy i planowania, obejmującego dłuższą perspektywę czaso-
wą. Ta sytuacja wydaje się zmieniać. 

Po raz pierwszy w historii toczy się wielowymiarowa debata 
publiczna rozpoczęta przez Ministra Zdrowia, na temat przyszło-
ści systemu ochrony zdrowia w Polsce, w którego centrum będzie 
stał pacjent. Debata „Wspólnie dla Zdrowia” pokazuje otwartość 
rządu do nawiązania dialogu z wszystkimi stronami, tworzącymi 
system ochrony zdrowia. Daje to nadzieję na to, że będzie on bu-
dowany w oparciu o analizę faktycznych potrzeb i możliwości. 

Cieszę się, że rząd uczynił zdrowie jednym ze swoich prio-
rytetów i konsekwentnie prowadzi działania, które mają na celu 
poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Z dużą na-
dzieją obserwujemy zmiany zachodzące na naszych oczach, ta-
kie jak podniesienie wydatków na zdrowie do 6% PKB do 2024 
roku, czy opracowanie dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 
na lata 2018-2022”, który długofalowo wskazuje kierunkowe 
myślenie o farmakoterapii w Polsce.Z zadowoleniem odnoto-
wujemy również zrozumienie po stronie rządowej dla potrzeby 
alokowania środków w ochronie zdrowia na procedury przy-
noszące największa wartość zdrowotną. Stale wzrastającym 
potrzebom zdrowotnym powinno towarzyszyć wdrażanie sys-
temu opartego na modelu value-based healthcare. Jednak bu-
dowanie go wymaga współpracy wielu podmiotów oraz wdro-
żenia wielu innowacji na poziomie organizacyjnym, zarządczym 
czy informatycznym.

Jaka	Pani	zdaniem	w	dłuższej	per-
spektywie	jest	korzyść	płynąca	z	in-
westycji	na	przykład	w	zakresie	prac	
nad	nowymi	cząsteczkami?	Szybsze	
wymierne	efekty	mają	zwykle	inwe-
stycje	w	produkty	bionastępcze…
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Wejście na rynek nowego leku poprzedza około 12 lat 
prac badawczo-rozwojowych, w które zaangażowanych jest 
nawet 1000 naukowców. Ocenia się, że łączny koszt wprowa-
dzenia nowego leku na rynek to nawet 8 miliardów złotych. 
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, m.in. ze względu na 
zaostrzanie wymogów, dotyczących procedur badawczo-dia-
gnostycznych czy sposobu przeprowadzania badań klinicz-
nych, koszty te wciąż rosną. Rozwój tzw. leku generycznego 
(czyli następcy leku innowacyjnego) jest obarczony znacznie 
mniejszym ryzykiem inwestycyjnym i trwa o wiele krócej – 
wystarczą na to mniej więcej 2 lata. W związku z uproszonym 
procesem rozwoju leków generycznych, nakłady z nim zwią-
zane są nieporównywalnie niższe niż ma to miejsce w przy-
padku leków innowacyjnych. Dlatego też, ceny tych produk-
tów są niższe. 

Jednak nie ulega wątpliwości, że bez leków innowacyj-
nych farmakoterapia nie miałaby szansy na rozwój, a leki 
oryginalne stanowią niezbędny punkt wyjścia dla produk-
cji leków generycznych i dalszego upowszechniania terapii 
w różnych obszarach. Bez leków innowacyjnych nie mieliby-
śmy możliwości leczenia chorób dotychczas nieuleczalnych 
i doszłoby do zastoju w postępie medycyny. Na rynku musi 
być miejsce zarówno dla leków oryginalnych, jak i leków ge-
nerycznych i tylko w tej sytuacji pacjenci będą odpowiednio 
zabezpieczeni. Dlatego tak ważne jest, aby w strategicznym 
myśleniu o dostępie do leków decydenci nie zapominali o po-
trzebie zachowania tej równowagi.

Istnieje	ścisły	związek	między	inwe-
stycjami	w	zdrowie	i	ochronę	zdrowia,	
a	stanem	fizycznym	społeczeństwa.	
Dostęp	do	innowacyjnego	leczenia	ozna-
cza	poprawę	stanu	społeczeństwa	–	dzię-
ki	temu	możemy	żyć	dłużej.	Czyli	wszyst-
kim	nam	wychodzi	na	zdrowie	dbanie	
o	rozwój	przemysłu	farmaceutycznego?

Wydatki na ochronę zdrowia to inwestycja, która się zwra-
ca. Nie można liczyć wyłącznie kosztów, pomijając w rachunku 
korzyści, które te inwestycje przynoszą. Oczywiście wydatki na 
ochronę zdrowia trzeba racjonalizować, ale to nie oznacza, że 
nie mamy finansować innowacji. 

IQVIA w swoim ostatnim raporcie „Finansowanie ochrony 
zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych” wyli-
czyła, że inwestycja w bezpieczne i skuteczne leki jest trzykrot-
nie bardziej efektywna niż w pozostałe obszary ochrony zdrowia. 

Decydując o inwestycji w leki nie możemy zapominać 
o uwzględnianiu kosztów pośrednich, zarówno w samym sys-
temie ochrony zdrowia – związanych z powikłaniami źle leczo-
nych chorób i niepotrzebnymi hospitalizacjami, jak i kosztów 
społecznych – takich jak renty czy zwolnienia chorobowe, 
a także gospodarczych – związanych utratą produktywności 
chorych i ich opiekunów. 

IQVIA oszacowała, że alokacja dodatkowego budżetu 
w sposób wyrównujący dostęp do leków pomiędzy Polską a UE 
pozwoliłoby na zmniejszenie o 89% luki w poziomie wskaźników 
zdrowotnych pomiędzy Polską, a Europą Zachodnią, zwiększe-
nie populacji o 93 tysiące osób (względem prognozy bazowej), 

w tym 1/3 w wieku produkcyjnym, a co za tym idzie dodatkowe 
korzyści dla gospodarki na poziomie 35 mld PLN. Dlatego decy-
denci i płatnik powinni brać pod uwagę nie tylko cenę leczenia, 
ale przede wszystkim jego efektywność w perspektywie długo-
falowej. Nadzieją napawa fakt, że rządzący coraz lepiej rozumie-
ją, że stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych metod leczenia, 
zamiast przestarzałych terapii, jest w dłuższej perspektywie 
dużo bardziej opłacalne.

Dodatkowo warto podkreślić, że innowacyjne leki w Polsce 
są najtańsze w Europie. Jest to wynikiem ograniczonych możli-
wości państwa, które refundację opłaca ze środków publicznych 
oraz twardej negocjacji cen Ministerstwa Zdrowia. Niskie ceny 
leków to również efekt elastyczności i zrozumienia, jakie wyka-
zują firmy farmaceutyczne względem sytuacji polskiego syste-
mu ochrony zdrowia.

Możemy	pokusić	się	o	swego	rodzaju	
podsumowanie,	że	sektor	innowacyj-
nych	firm	farmaceutycznych	to	jeden	
z	kluczowych	elementów	systemu	
ochrony	zdrowia	w	Polsce	i	na	świecie.	
Rozwój	innowacyjnej	branży	farmaceu-
tycznej	ma	wpływ	nie	tylko	na	zdrowie	
obywateli,	ale	również	dobrobyt	spo-
łeczeństwa	i	rozwój	gospodarczy…

Aby system ochrony zdrowia prawidłowo działał, niezbęd-
ne jest mądre dopasowanie wszystkich jego elementów. Oczy-
wiście dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków przekłada 
się bezpośrednio na rozwój medycyny a co za tym idzie – po-
prawę zdrowia pacjentów. 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wielu przełomów 
w medycynie, które dały chorym nową nadzieję na powrót do 
zdrowia. Postępy naukowe oznaczają, że nasza wiedza na temat 
chorób jest większa niż kiedykolwiek wcześniej i przekłada się 
na nowe metody leczenia powszechnie występujących scho-
rzeń, w tym między innymi cukrzycy czy niewydolności serca, 
ale też rzadziej występujących chorób, takich jak np. hemofilia.

Zespoły naukowców pracują obecnie nad rozwojem ponad 
7000 nowych leków, stanowiących odpowiedź terapeutyczną 
dla wielu chorób. Te leki odegrają kluczową rolę w przezwycię-
żaniu wyzwań stojących przed pacjentami i systemami opieki 
zdrowotnej. Terapia genowa czy komórkowa mogą zatrzymać 
rozwój takich chorób jak cukrzyca lub nowotwory krwi, a na-
wet pozwolić na ich całkowite wyleczenie. Wielkie nadzieje 
budzą przeciwbakteryjne przeciwciała monoklonalne, które 
pozwolą na ograniczenie hospitalizacji związanych zakażenia-
mi szpitalnymi, a co za tym idzie dadzą możliwość przyjęcia 
większej liczby chorych i wykonania większej liczby zabiegów 
chirurgicznych. 

Dzięki innowacyjnym terapiom medycyna wygrywa z ko-
lejnymi chorobami, przekłada się to bezpośrednio na dobro-
stan społeczeństwa. Zmniejsza się liczba hospitalizacji, pa-
cjenci dłużej są obecni na rynku pracy, a choroba nie obiera im 
możliwości realizowania się w życiu zawodowym i rodzinnym.

Dziękuję	za	rozmowę.



HONOROWY GOSPODARZ 
11. Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego 2019

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

15polski przemysł
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/2018

W portfolio spółki znajdują się produkty generyczne, które 
mają ugruntowaną pozycję na polskim rynku i przynoszą 

jej stabilny dochód. W 2018 roku Spółka zanotowała znaczący 
wzrost eksportu, poprzez rejestracje i wprowadzenie swojego 
produktu Salmex na rynki europejskie, w tym kraje skandy-
nawskie. Jak twierdzi Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwo-
ju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.:. Oczekujemy dalszego 
zwiększenia zakresu działalności eksportowej w kolejnych okre-
sach. Wynika to zarówno z terytorialnego poszerzania rynków, na 
których produkt został zarejestrowany, a obecnie jest już przygoto-
wywany do wprowadzenia, jak również z bardzo dobrego przyjęcia 
leku na rynkach na których jest sprzedawany. Jesteśmy gotowi od 
strony technologicznej na zaspokojenie potrzeb kolejnych rynków 
eksportowych. Kontynuujemy inwestycje w nowoczesne techno-
logie, systematycznie zwiększając naszą efektywność wytwórczą.

2018 r. oznaczał również intensywne prace w segmencie 
naukowo-badawczym. W obecnym pipeline innowacyjnych 
projektów Celon Pharma znajduje się łącznie aż 12 projektów, 
w czterech obszarach terapeutycznych.  Tak szerokim portfolio 
nie może pochwalić się żadna  inna polska firma.

Celon posiada obecnie dwa projekty w rozwoju klinicznym 
w obszarze neuropsychiatrii. Są to Esketamina w depresji jed-
nobiegunowej oraz dwubiegunowej, oraz  innowacyjny inhibi-
tor PDE10A, rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych 
i chorobie Huntingtona. Spółka otrzymała również zgodę na  
rozpoczęcie fazy klinicznej inhibitora FGFR - leku onkologicz-
nego, który może znaleźć zastosowanie u chorych z guzami 
płuca, pęcherza i żołądka, posiadających aberracje genetyczne 
kinaz FGFR. 

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: 
Przyśpieszamy rozwój kliniczny kluczowych projektów. Rozpoczy-
namy podawanie leku opartego o esketaminę w badaniu II fazy 
oraz I fazę badania klinicznego dla inhibitora PDE10A. Wkraczamy  
w etap rozwoju naszej Spółki, do którego przygotowywaliśmy się od 
lat, i na który bardzo czekaliśmy. Równolegle kontynuujemy proces 
inwestycyjny Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym, 
który dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, pod względem 
harmonogramowym, oceniamy bardzo pozytywnie. Obserwujemy 
także rosnące zainteresowanie wynikami naszych prac badawczo-
-rozwojowych, we wszystkich obszarach terapeutycznych. Dlatego 
prezentujemy je na najważniejszych konferencjach i spotkaniach 
naukowych na całym świecie.  

Wyniki projektów naukowo-badawczych Spółki były pre-
zentowane m.in. na:  54th EASD Annual Meeting 2018 w Berli-
nie, Kongres  European College of Neuropsychopharmacology 
w Barcelonie, czy ESMO 2018. 

Spółka wzmocniła również segment leków biotechno-
logicznych poprzez zatrudnienie kolejnych  specjalistów  
w tej dziedzinie w Dziale Badań Przedklinicznych oraz na-
wiązanie współpracy merytorycznej z Pure Biologics. Pełną 
integrację procesów naukowo-badawczych Spółki zapewni 
nowe Centrum Badawczo-Naukowe, które będzie gotowe  
w III kwartale 2019 r. 

Obecnie finalizujemy prace elewacyjne, a kontynuacja współ-
pracy z tym samym Generalnym Wykonawcą w zakresie prac 
budowlano-wykończeniowych pozwala pozytywnie ocenić wyko-
nanie inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodaje  
Maciej Wieczorek. 

Celon	Pharma
Interdyscyplinarnie 
Od wytwarzania specjalistycznych leków do rozwoju innowacji

Dynamiczna	 ekspansja	 zagraniczna,	 kolejne	 projekty	 innowacyjnych	 leków	w	 rozwoju	 klinicznym	 i	 trwająca	
budowa	 największego	 Centrum	Naukowo-Badawczego	w	 Europie	 Środkowo-Wschodniej.	 Celon	 Pharma	 S.A.		
potwierdza,	że	w	ciągu	najbliższych	lat	ma	szansę	znaleźć	się	w	czołówce	innowacyjnych	firm	biofarmaceutycznych.	



Aktualne tendencje
w lekach biopodobnych

Lek	biopodobny	jest	lekiem,	wytwarzanym	po	wygaśnięciu	patentu	oryginalnego	leku	biologicznego.	
Ze	 względu	 na	 istniejące,	 często	 nieuniknione	 różnice	 pomiędzy	 cząsteczką	 leku	 oryginalnego,	
a	 jego	 odpowiednika	mówimy	 o	 leku	 biopodobnym.	Różnice	 te	mogą	 dotyczyć	m.	 in.	 struktury	
czwartorzędowej,	 glikozylacji.	 Są	 jednak	 dopuszczalne	 jeśli	 skuteczność	 i	 bezpieczeństwo	 	 leku	
biopodobnego	są	porównywalne	z	 lekiem	referencyjnym.	Warto	wspomnieć,	że	nawet	pomiędzy	
seriami	 leku	 oryginalnego	 występują	 różnice	 w	 budowie	 cząsteczek.	 Dodatkowo	 każda	 zmiana	
aparatury	w	 ciągu	 produkcyjnym	 czy	miejsca	wytwarzania	 indukuje	 tego	 typu	 różnice.	 Dlatego	
w	przypadku	leku	biologicznego	mówimy	o	mieszaninie	izoform	białkowych.
Powstanie	tego	stanu	rzeczy	jest	uwarunkowane	nienadążaniem	technik	analitycznych	za	rozwojem	
biotechnologii.	 Ponieważ	 leki	 biologiczne	 są	 stosowane	 w	 poważnych	 i	 przewlekłych	 stanach	
chorobowych	 m.	 in.	 w	 cukrzycy,	 chorobach	 zapalnych	 jelit,	 stawów,	 nowotworach,	 z	 lekami	
biopodobnymi	wiąże	 się	 ogromne	 nadzieje.	 Leki	 biopodobne	 jako	 tańsze	mają	 obniżyć	wydatki	
płatników	i	pozwolić	chorym	na	większy	dostęp	do	terapii	lekami	biologicznymi	[1].	

mgr farm. Waldemar Malec
Specjalista ds. Rozwoju, KZZ „Herbapol” w Krakowie SA
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 Europa	górą

Obecnie liderem na polu leków biopodobnych jest Unia 
Europejska. Pierwszy lek biopodobny – rekombinowany hor-
mon wzrostu zarejestrowano w UE w 2006 r. [1,4]. Od tamtego 
czasu zarejestrowano  w Unii już ponad 30 leków biopodob-
nych. Należą do nich epoetyna alfa i zeta, filgrastym, folitro-
pina alfa, ww. hormon wzrostu, insulina lispro i glargine, enok-
saparyna sodowa, przeciwciała monoklonalne (adalimumab, 
infliksymab, rytuksymab, trastuzumab), fragment parathormo-
nu - teryparatyd, białko fuzyjne - etanercept. Dla porównania 
w Stanach Zjednoczonych  pierwszy lek biopodobny - filgra-
stym zarejestrowano w 2015 r.  W sumie  jest tam zarejestro-
wanych 9 leków biopodobnych, z tego tylko 3 są obecne na 
rynku  [3,4,7]. Już w 2004 r. w UE  opracowano  ramy prawne 
dla leków biopodobnych (Dyrektywa 2004/27/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady). Stały się one wzorem dla innych kra-
jów takich jak Australia, Kanada,  Stany Zjednoczone, Japonia 
czy RPA , ale także dla Światowej Organizacji Zdrowia. Warto 
wspomnieć, że leki biopodobne jak wszystkie leki biologicz-
ne w Unii obowiązuje scentralizowana procedura rejestracji 
(zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady), a pozytywną decyzję o dopuszczeniu do 
obrotu wydaje Komisja Europejska. Europejska Agencja Leków  
niezmiennie publikuje  naukowe wytyczne dotyczące leków 
biopodobnych [1]. 

Jedną z przyczyn słabej obecności leków biopodobnych w 
amerykańskim systemie ochrony zdrowia są tzw. PBMs (Phar-
macy Benefit Managers). Są to firmy, które pośredniczą pomię-
dzy płatnikami, a producentami leków wydawanymi z przepisu 
lekarza. Ich zadaniem jest umożliwianie zakupu leków w sto-
sunkowo niskich cenach.

Mimo, że  po zwolnieniu na rynek leki biopodobne są tań-
sze, typowo 15-20%, to producenci  oryginalnych leków bio-
logicznych są w stanie zaproponować odpowiednie rabaty. 
Całość dodatkowo komplikuje niecałkowita przejrzystość sys-
temu. Kolejną przyczyną jest nadużywanie prawa patentowe-
go np. posiadanie wielu pate ntów na jeden produkt leczniczy 
oraz 180 dniowy okres powiadomienia producenta oryginal-
nego leku biologicznego, co prowadzi do sporów sądowych  
z producentami leków biopodobnych. Niektórzy dodają rów-
nież mniejsze wymagania regulacyjne EMA w niektórych ob-
szarach w porównaniu z FDA, wynikające z jej większego do-
świadczenia w ocenie i rejestrowaniu leków biopodobnych, 
a także zaangażowanie rządowe, którego brakuje w Stanach 
Zjednoczonych [7].     

 Postęp	technologiczny	sprzyja	
lekom	biopodobnym

Postęp technologiczny dotyczy rożnych obszarów zwią-
zanych z lekami biologicznymi jak wytwarzanie, oczyszczanie, 
analityka, poszukiwanie nowych leków czy tworzenie nowych   
urządzeń do podawania leku. Przykładowo w obrębie metod 
analitycznych znacząco poprawiono ich czułość, możliwość 

analizowania glikanów, kapilarną analizę protein i  badania 
komórki  z użyciem genu reporterowego. Poza tym, coraz 
większe zastosowanie ma metoda HDX-MS, która pozwala 
na badanie zależności pomiędzy strukturą cząsteczki, a jej ak-
tywnością biologiczną.

Na postępie technologicznym korzystają przede wszyst-
kim leki biopodobne, ponieważ leki oryginalne są „zamknięte” 
w starych technologiach [7]. Już na etapie rejestracji leku bio-
podobnego wymagana jest szczegółowa charakterystyka jego 
cząsteczki i zestawienie jej z charakterystyką  cząsteczki leku 
oryginalnego. Korzystanie w tym procesie z nowocześniej-
szych metod analitycznych pozwala  lepiej  poznać cząsteczkę, 
co ma wpływ na jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leku. 
Również agencje regulacyjne w przypadku  leków biopodob-
nych  skłaniają się do większego nacisku na dokumentację do-
tyczącą analityki niż badań klinicznych. Poza tym  prowadzi to 
do lepszej jakości leków biopodobnych, która jest często kwe-
stionowana [6,7].

reklama
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 Szansa	dla	chorych	na	nowotwory

 Mimo, że leki biologiczne są stosowane w poważnych sta-
nach chorobowych ciągle największe nadzieje wzbudza moż-
liwość leczenia nimi chorych na nowotwory. W sumie w Unii 
Europejskiej  i Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 3 leki 
biopodobne o działaniu przeciwnowotworowym tj. trastuzu-
mab (USA i EU), bewacyzumab (USA) i rytuksymab (EU). Wcze-
śniej  istniały już leki biopodobne wykorzystywane w leczeniu 
powikłań chemioterapii  tj. neutropenii - filgrastym i anemii - 
epoetyna alfa i zeta.  O dużym sukcesie biopodobnego rytuk-
symabu świadczy fakt, że w ciągu 8 miesięcy po zwolnieniu 
zdobył 50% rynku niemieckiego. Ze względu na niewielką do-
tychczas liczbę rejestracji tego typu leków (3) i fakt że wszyst-
kie zostały dokonane w roku 2017 r., era leków biopodobnych 
o działaniu przeciwnowotworowym dopiero nadchodzi. War-
to dodać, że w roku 2017 WHO ogłosiła pilotażowy projekt 
wstępnej kwalifikacji dla 2 leków biopodobnych o działaniu 
przeciwnowotworowym tj. rytuksymabu i trastuzumabu. 
Wskazaniami dla tych leków są:  nieziarniczy chłoniak zło-
śliwy oraz przewlekła białaczka limfocytowa (rytuksymab), 
oraz rak piersi  (trastuzumab). Programy wstępnej kwalifikacji 
WHO zapewniają, że oceniane leki mają odpowiednią jakość, 
bezpieczeństwo i skuteczność. To z kolei  wspiera decyzje za-
kupowe leków dokonywane przez międzynarodowe agencje 
oraz rządy [1,4,5,7].

 Potrzeba	edukacji	na	temat	
leków	biopodobnych

Mimo, że leki biopodobne są obecne na rynku już od jakie-
goś czasu ciągle podnoszone są kwestie ich jakości, bezpieczeń-
stwa i skuteczności. W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwo-
ści potrzebna jest edukacja na temat tych leków wśród lekarzy, 
pacjentów i farmaceutów.

Edukacja powinna uświadomić, że leki biopodobne są 
przedmiotem ścisłej kontroli w tym oceny klinicznej ze strony 
organów regulacyjnych. Jak wspomniano wcześniej leki biopo-
dobne bardziej korzystają z postępu technologicznego, również 
naukowego, co często czyni je lekami o lepszej jakości  niż leki 
oryginalne [7]. Poza tym, wiele badań udowodniło, że zostaje 
zachowane bezpieczeństwo i skuteczność w przypadku zamia-
ny leku oryginalnego na biopodobny.

Warto tu wspomnieć o 3 trzech badaniach wykonanych dla 
infliksymabu. Pierwsze z nich, wykonane przez Sieczkowską 
dotyczyło dzieci z chorobą Laśniowskiego – Crohna lub wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita grubego. Drugie Planetra Extension 
Study było badaniem międzynarodowym przeprowadzonym 
w 16 krajach, w 69 ośrodkach u chorych z reumatoidalnym za-
palaniem stawów. Trzecie NOR-SWITCH trwające 52 tygodnie, 
składające się z 4 faz, randomizowane, przeprowadzono na 481 
pacjentach chorujących na spondyloartropatię, RZS, ŁZS, łusz-
czycę, chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. Ponadto kilka instytucji regulacyjnych w Euro-
pie wydało pozytywną opinię dotyczącą zamiany oryginalnego 
leku biologicznego na biopodobny: The Dutch Medicines Eva-
luation Board, The Finnish Medicines Agency Fimea, Health-
care Improvement Scotland, Paul Ehrlich Institute in Germany 

[1]. Edukacja powinna również ułatwić decyzję o substytucji 
pomiędzy lekiem oryginalnym, a biopodobnym w gronie lekarz, 
pacjent i farmaceuta [2].

 Konkurencyjność	rynku	
leków	biopodobnych

Szacuje się, że  istnieje ponad 100 projektów leków bio-
podobnych dla 10 wiodących leków oryginalnych, którym 
wygasają lub wkrótce wygasną patenty. Firmy, które są w to 
zaangażowane to małe start-upy, ale także globalni producen-
ci. Również firmy, które mają w swoim portfolio oryginalne leki 
biologiczne pracują nad lekami biopodobnymi. Najbardziej po-
pularne cząsteczki dają początek nawet ponad 20 projektom. 
Z jednej strony tak duża konkurencja stwarza ryzyko, że nie 
wszystkie projekty zakończą się komercyjnym sukcesem, z dru-
giej natomiast jest ona silnie pożądana dla lepszych i tańszych 
leków biologicznych [7].

 Podsumowanie

Leki biologiczne ze względu na swój sposób działania 
i w konsekwencji efekt terapeutyczny są nieodzowne we 
współczesnej medycynie. Mogą stać się szansą  dla wielu cho-
rych w tym chorych na nowotwory. Istnienie leków biopodob-
nych obniża koszty ich stosowania oraz ułatwia do nich dostęp 
pacjentom. Aktualnie na świecie można zidentyfikować pewne 
trendy istniejące wśród tej grupy leków. Charakterystycznym 
jest dominacja Unii Europejskiej i jej organu regulacyjnego 
EMA pod względem oceny i dopuszczania tych środków do 
obrotu. Dużo gorzej  sytuacja tych leków wygląda w  Stanach 
Zjednoczonych. Dynamiczny postęp technologiczny sprzyja le-
kom biopodobnym na wszystkich ich etapach, szczególnie uła-
twia ocenę tych leków.  Obecna sytuacja leków biopodobnych 
przypomina w wielu aspektach tę towarzyszącą lekom gene-
rycznym. Dlatego tak ważna jest odpowiednia edukacja  na ich 
temat wśród personelu medycznego  i pacjentów. W aspekcie 
gospodarczym obserwuje się duże zainteresowanie firm leka-
mi biopodobnymi ze względu na przełomowy okres wygasa-
nia patentów na oryginalne leki biologiczne.  Przedstawione 
w artykule tendencje będą podlegać dynamicznym zmianom, 
w związku z niezaawansowaną fazą  rozwoju tej kategorii pro-
duktów leczniczych.          
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Przezskórne podanie leków
– w jaki sposób oddziaływać na cały organizm?

Justyna Frątczak
Magister farmacji

Skóra	kojarzy	się	przede	wszystkim	z	podawaniem	leków	działających	miejscowo,	np.	odkażających	
czy	 też	 stosowanych	 w	 schorzeniach	 dermatologicznych.	 Obecnie	 coraz	 większą	 popularnością	
cieszą	 się	 preparaty	 aplikowane	 na	 skórę	 w	 celu	 łagodzenia	 bólu	 i	 stanów	 zapalnych	 tkanek	
głębszych	(mięśni	i	stawów),	a	także	do	wywołania	działania	ogólnoustrojowego,	dzięki	wniknięciu	
substancji	 aktywnej	 do	 krwioobiegu	 i	 tkanek	 głębokich.	W	 poniższym	 artykule	 przedstawiamy	
rozwiązania	użyte	podczas	procesu	produkcji	preparatów	używanych	na	skórę,	które	umożliwiają	
działanie	na	cały	organizm.

Skóra jest największym organem w całym organizmie czło-
wieka. Jej najważniejszą funkcją jest ochrona przed czyn-

nikami zewnętrznymi. Pierwszą barierą jest martwa warstwa 
rogowa naskórka (stratum corneum), której pokonanie stano-
wi dla cząsteczki leku największe wyzwanie. Powszechnie 

wiadomo, że przez skórę wchłaniają się substancje lipofilo-
we, niepolarne (niejonowe) i o niskiej masie cząsteczkowej, 
poniżej 500 Da. Jednakże, mimo spełnienia wszystkich tych 
warunków często osiągnięcie działania ogólnoustrojowego  
jest niemożliwe.
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Sposoby zwiększania wchłaniania substancji leczniczych 
– modyfikacja cząsteczki leku

Pierwszym sposobem dzięki, któremu zwiększamy wchła-
nianie substancji leczniczej jest modyfikacja cząsteczki leku. 
Możemy zastosować następujące rozwiązania:
1. Proleki – to nieaktywne związki chemiczne, które w warun-
kach in vivo są przekształcane do aktywnej substancji leczni-
czej w wyniku reakcji chemicznej bądź enzymatycznej. Takie 
rozwiązanie stosuje się przy zwiększeniu lipofilowości sub-
stancji. Skóra zawiera znaczące ilości niespecyficznej estera-
zy, dlatego też proleki najczęściej tworzy się przez kowalen-
cyjne wiązanie substancji aktywnej z nieaktywną za pomocą 
wiązania estrowego. Metodę tą stosuje się do substancji ta-
kich jak sterydy. Estry sterydów zapewniają lepsze miejsco-
we działanie przeciwzapalne niż wolne cząsteczki, np. kwas 
walerianowy i betametazon. Obecnie prowadzi się badania 

nad zwiększeniem przeskórnego wchłaniania NLPZ (niestero-
idowych leków przeciwzapalnych, β – blokerów i substancji 
przeciwnowotworowych.

2. Pary jonowe – dzięki połączeniu substancji leczniczej z czą-
steczką obdarzoną przeciwnym ładunkiem powstaje związek 
o ładunku obojętnym, który z łatwością przenika przez lipidy 
warstwy rogowej naskórka. Następnie cząsteczka związana 
siłami coulombowskimi dysocjuje w żywych warstawach na-
skórka. Przykłady użycia par jonowych to ibuprofen z trietylo-
aminą oraz kwas salicylowy z aminami alkilowymi. Najnowsze 
badania obejmują wykorzystanie takich związków jak indapa-
mid z kwasami organicznymi i kwas aminolewulonowy w połą-
czeniu z kwasem solnym i etanolem.  

3. Mieszaniny eutektyczne – w tym przypadku wykorzystuje 
się rozpuszczalność substancji leczniczych. Tylko cząsteczka 
rozpuszczona może przeniknąć przez warstwę rogową naskór-
ka. Układ eutektyczny to połączenie dwóch lub większej ilości 
związków, które nie reagują ze sobą, a jego temperatura top-
nienia jest niższa niż temperatury topnienia poszczególnych jej 
składników. Zwiększa to rozpuszczalność i wchłanianie leku. 
Najpopularniejszymi przykładami takich mieszanin są preparat 
Emla® (lidokaina + prilokaina) wprowadzony przez firmę Aspen 
Pharma oraz S – Caine® (lidokaina + tetrakaina) produkcji firmy 
Zars Pharma. Podłoże preparatu S – Caine®  tworzy na skórze 
warstwę okluzyjną. Natomiast do preparatu Emla® dołączone 
są opatrunki, którymi należy przykryć miejsce pokryte kre-
mem. Obecnie trwają badania nad mieszaninami zawierającymi 
w swoim składzie testosteron, ibuprofen, propranolol.

4. Inkorporacja leku w nośniku – w tej metodzie substancję 
leczniczą trudno wchłanialną przez warstwę rogową naskórka 
zamyka się w specjalnych nośnikach. Mogą to być:
•   • Liposomy – kuliste pęcherzyki złożone z jednej lub wielu 

warstw lipidów (fosfolipidy i cholesterol jako substancja 
stabilizująca), których rdzeń stanowi kropla wody. Sub-
stancje hydrofilowe są inkorporowane w rdzeniu, nato-
miast lipofilowe w otoczce. Niestety nie jest to rozwiązanie 
idealne. Przede wszystkim liposomy są zbyt duże i zbyt 
mało elastyczne, aby przenikać przez warstwę rogową 
naskórka. Kolejnym problemem jest ich niestabilność. Aby 
zminimalizować wady liposomów, stosuje się wiele ich mo-
dyfikacji, między innymi elastyczne liposomy z polisorbatu, 
które są stosowane do przezskórnego podawania retinolu.

•   • Transferosomy  – to elastyczne liposomy utworzone 
z lecytyny i surfaktantów: cholanu sodu, doeksycholanu 
sodu, polisorbatu 80 oraz niewielkiej ilości etanolu. Są 
bardzo elastyczne i łatwo ulegają odkształceniu. Po 
nałożeniu na skórę postać leku zawierająca transferosomy 
wysycha, gdyż zaczynają one tracić wodę, ulegają 
skręceniu i spłaszczeniu. Aby utrzymać stabilność 
osmotyczną penetrują wgłąb warstwy rogowej naskórka. 
Tam zawartość wody jest większa. Wykorzystuje się je do 
substancji takich jak: retinol, diklofenak, deksametazon, 
metotreksat, zydowudyna, etinylestradiol, ketoprofen.

•   • Etosomy  – liposomy zbudowane głównie z fosfolipidów 
i 20 – 45% etanolu. Schemat przenikania wgłąb warstwy 
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rogowej nie jest do końca znany. Przypuszcza się, że głów-
ną rolę odrywa tu etanol, który zaburza uporządkowaną 
strukturę naskórka, dzięki czemu etosomy zapewniają 
dużo głębsze wnikanie substancji leczniczej. Substancje 
wykorzystywane w tej metodzie to ketotifen, minoksydyl, 
testosteron, acyklowir (zarejestrowany w niektórych kra-
jach jako lek Supra-Vir).

•   • Polimerosomy – amfifilowe cząstki o dwuwarstwowej bu-
dowie. Składają się z syntetycznych kopolimerów, dzięki 
czemu mogą być wykorzystane w transportowaniu zarów-
no substancji hydrofilowych jak i lipofilowych. Są stabilne 
i biozgodne, jednocześnie bardziej elastyczne od liposo-
mów. Zamyka się w nich substancje lecznicze, peptydy, 
enzymy, a nawet przeciwciała o działaniu ogólnym lub 
miejscowym.

•   • Niosomy – zbudowane z niejonowych związków po-
wierzchniowo czynnych, są bardziej elastyczne i stabilne w 
porównaniu do liposomów.

•   • Katesomy – niefosfolipidowe pęcherzyki z ładunkiem do-
datnim. Mają zastosowanie zarówno do substancji lipofilo-
wych, jak i hydrofilowych

•   • Stałe nanocząsteczki lipidowe – substancja lecznicza może 
być równomiernie rozproszona w matrycy nanocząsteczki, 
rdzeniu bądź otoczce. Jest ro rozwiązanie, które najlepiej 
sprawdza się w kremach z filtrami UV oraz w preparatach 
do podawania w mieszkach włosowych.

•   • Mikroemulsje – układy zawierające fazę wodną, olejową 
i surfaktanty. Są bardzo stabilne, mają niską lepkość oraz 
dzięki swojej formulacji zwiększają rozpuszczalność sub-
stancji leczniczej.

 Sposoby	zwiększania	
wchłaniania	substancji	leczniczych	
–	promotory	wchłaniania

Kolejną metodą zwiększającą przenikanie substancji leczni-
czej przez naskórek jest użycie promotorów wchłaniania (sorp-
cji). Jak sama nazwa wskazuje przenikają one do warstwy ro-
gowej i zwiększają jej przepuszczalność najczęściej przez zabu-
rzenie uporządkowanego układu lipidów międzykomórkowych. 
Inne mechanizmy ich działania to upłynnianie lub rozpuszcza-
nie lipidów międzykomórkowych lub zmiana hydratacji grup 
polarnych lipidów. Najczęściej wykorzystywane są alkohole 
(etanol), glikol propylenowy, nienasycone kwasy tłuszczowe 
(kwas olejowy), mentol. Rzadziej wykorzystywane są surfak-
tanty, azon czy sulfotlenki (dimetylosulfotlenek). Specyficznym 
przykładem promotora wchłaniania jest woda. Im większe jest 
nawodnienie warstwy rogowej naskórka tym lepsze przenika-
nie substancji leczniczej. Jednakże nie każda substancja może 
zostać użyta jako promotor sorpcji, musi spełniać odpowiednie 
wymagania, do których zalicza się:
•   • szybkie przenikanie do warstwy rogowej i uleganie tam 

tymczasowej kumulacji,
•   • wywoływanie odwracalnej zmiany w strukturze lipidów 

międzykomórkowych,
•   • brak aktywności farmakologicznej,
•   • brak działania drażniącego, uczulającego, toksycznego,
•   • brak zapachu i barwy

Wszystkie te cechy są niezwykle istotne w procesie pro-
dukcji skórnych postaci leku, jednakże najważniejsze jest to, 
aby użyty związek był bezpieczny, a jego działanie w pełni od-
wracalne, to znaczy, aby bariera rogowa naskórka została przy-
wrócona. Promotory wchłaniania, tak jak wszystkie substancje 
podawane na powierzchnię skóry ulegają dyfuzji do naskórka 
i krążenia ogólnego. Świetną alternatywą jest użycie substancji 
lotnych (np. etanol czy mentol), które usuwane są na drodze 
parowania. Dzięki temu nie są wchłaniane do krwioobiegu, co 
eliminuje ich ewentualne oddziaływanie na cały organizm.

 Inne	rozwiązania	technologii	
postaci	leku	–	transdermalne	
systemy	terapeutyczne

Kolejną, interesującą postacią leku, która może być używa-
na w celu wywołania działania ogólnoustrojowego po podaniu 
miejscowym są transdermalne systemy terapeutyczne (ang. 
TTS – transdermal therapeutic system).  Są to plastry przezna-
czone do stosowania naskórnego, które dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnej technologii pozwalają na przenikanie substancji 
leczniczej przez skórę i wnikanie do krwioobiegu. Największym 
wyzwaniem w produkcji TTS-ów jest różna przenikalność skó-
ry dla poszczególnych cząsteczek.

 Do tego typu układów nadają się cząsteczki o silnym 
charakterze lipofilowym, względnej masie cząsteczkowej 
mniejszej niż 500 Da oraz krótkim okresie połowicznego 
rozkładu (poniżej 5 godzin). Przykłady substancji leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w wielu krajach w postaci pla-
strów to:
•   • skopolamina – w profilaktyce choroby lokomocyjnej; mały 

plaster o powierzchni 2,5 cm3, przyklejany za uchem, 
w czasie trzech dni uwalnia substancję leczniczą z pręd-
kością ok 14 µg/h co odpowiada uwolnieniu 1 – 1,5 mg 
skopolaminy.

•   • nitrogliceryna – długoterminowa profilaktyka zawału mię-
śnia sercowego; są przyklejane na klatce piersiowej na wy-
sokości serca. Uwalniają substancję leczniczą do 24 godzin, 
w ilości od 5 do 10 mg. Stanowi to około 20% całkowitej 
zawartości substancji leczniczej w plastrze. Pozostała ilość 
służy jako źródło energii.

•   • hormony płciowe – jako hormonalna terapia zastępcza 
i środki antykoncepcyjne

•   • klonidyna – lek obniżający ciśnienie krwi
•   • fentanyl oraz buprenorfina – opioidowe leki przeciwbólowe
•   • nikotyna – w dawkach 7mg, 14mg lub 21mg na dobę, jako 

środek ułatwiający rzucenie palenia
•   • rotygotyna – w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona

W zależności od uwalniania substancji leczniczej transder-
malne systemy terapeutyczne możemy podzielić na systemy 
sterowane membranami oraz matrycami.

 Układ	sterowany	membraną

Schemat układu sterowanego membraną przedstawia Ryci-
na 1. Idąc od zewnątrz składa się on z:
1.  Folii zewnętrznej
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2.  Rezerwuaru substancji czynnej – może zawierać zawiesinę 
lub roztwór substancji czynnej w stałym bądź ciekłym ośrod-
ku, bądź też może być zaadsorbowana na nośniku. W celu 
dodatkowego zwiększenia wchłaniania substancji leczniczej 
możliwy jest dodatek promotora wchłaniania (sorpcji).

3.  Membrany kontrolującej uwalnianie – rodzaj tworzywa 
sztucznego, z którego jest wykonana oraz wielkość porów 
warunkują szybkość uwalniania substancji leczniczej

4.  Warstwy klejącej, która zapewnia odpowiednią powierzch-
nię styku ze skórą. Dodatkowo umieszcza się w niej niewiel-
ką ilość substancji leczniczej, powodującą szybkie ustalenie 
się równowagi przepływu substancji czynnej

5.  Odklejanej folii zabezpieczającej powierzchnię plastra – 
chroni go do momentu pierwszego użycia.

Przykładem użycia tego typu mechanizmu są systemy ze 
skopolaminą gdzie jest ona zawieszona w oleju mineralnym, 
poddanym wcześniejszemu żelowaniu, a rezerwuar substan-
cji leczniczej i warstwa klejąca są oddzielone mikroporowatą 
membraną wykonaną z polipropylenu. Z kolei w systemie za-
wierającym nitroglicerynę substancja czynna jest utarta z lak-
tozą i zawieszona w oleju silikonowym.

Jak już powyżej zaznaczono struktura i materiał z jakiego 
wykonano membranę kontrolującą ma kluczowe znaczenie 
w procesie uwalniania substancji leczniczej. Ważnym czyn-
nikiem jest tak zwany opór dyfuzyjny membrany, czyli ilość 
i wielkość porów, które pozwalają na przejście przez membranę 
określonej liczby cząsteczek w jednostce czasu. Aby zagwaran-
tować stały dopływ substancji leczniczej do osocza szybkość 
jej uwalniania musi być mniejsza niż szybkość jej penetracji 
przez skórę.

Jeżeli membrana ulegnie uszkodzeniu np. mechanicznemu 
przerwaniu lub rozcięciu traci ona funkcję kontrolowania uwal-
niania odpowiedniej ilości substancji. Wtedy też dochodzi do 
skokowego uwolnienia leku (z ang. dose dumping – zrzucanie 
dawki), co może prowadzić do nieprzyjemnych działań niepożą-
danych i zatrucia organizmu.

Rycina 1. Schemat układu sterowanego membraną

 Rycina 2. Schemat budowy systemu sterowanego matrycami o stałym uwalnianiu substancji

folię. W tym celu stosuje się między innymi technologię „hot-
melt”, która polega na zastasowaniu podwyższonej tempe-
ratury, pod której wpływem matryca mięknie, co umożliwia 
umieszczenie jej na folii. Innym sposobem jest również wy-
korzystanie odpowiednich rozpuszczalników organicznych.  
I tak np. plastry zawierające nitroglicerynę tworzone są przez 
zdyspergowanie substancji leczniczej utartej z laktozą w żelu 
wytworzonym z wody, gliceryny oraz alkoholu poliwinylowe-
go i powidonu. Inna technologia wykorzystuje metodę mikro-
kapsułkowania układów dostarczania leku (tzw. microsealed 
drug delivery systems). W takich mikroukładach znajduje się 
nitrogliceryna utarta z laktozą i rozpuszczona w wodnym roz-
tworze makrogolu. Często w tego typu rozwiązaniach tworzy 
się wielowarstwowe laminaty, gdzie zewnętrzna warstwa, naj-
bardziej zbliżona do skóry zawiera najwięcej mikrokapsułek  
z substancją aktywną.

Systemy sterowane matrycami są zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem niż układy sterowane membraną. Często nazy-
wane są plastrami drugiej generacji z uwagi na fakt, że są dużo 
cieńsze oraz można je ciąć na mniejsze kawałki bez uszkodze-
nia mechanizmu uwalniania substancji leczniczej.

Schemat budowy systemu sterowanego matrycami przed-
stawia Rycina 2.

Podsumowując, przezskórne podanie leków w celu wy-
wołania działania ogólnego jest bardzo korzystne z wielu 
powodów. Przede wszystkim eliminujemy efekt pierwszego 
przejścia, a także potencjalny rozkład substancji leczniczej 
w przewodzie pokarmowym, interakcje z pożywieniem czy in-
nymi przyjmowanymi przez pacjenta lekami. Dodatkowo przy 
użyciu transdermalnych systemów terapeutycznych zwiększa 
się komfort życia pacjentów, gdyż reżim dawkowania leków 
ulega złagodzeniu. Te i wiele innych powodów są dużą zachętą 
zarówno dla firm farmaceutycznych i osób pracujących w prze-
myśle produkcyjnym do stawiania sobie wyzwań i pracowania 
nad nowymi, przezskórnymi postaciami leku, które oddziałują 
na cały organizm.
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 Systemy	sterowane	matrycami
W systemach sterowanych matrycami rezerwuar substan-

cji czynnej stanowi homogenicznie rozproszona, zawieszona 
lub zemulgowana cząsteczka leku w matrycy polimerowej bądź 
w żelu. Matryca ta jest zwykle wykonana z polipropylenu, ko-
polimeru etylen – octan winylu i poliakrylanów. Jeśli matryca 
nie ma właściwości klejących, konieczne jest wprowadzenie 
do systemu dodatkowej części umożliwiającej przyklejenie 
systemu do skóry. Gotową matrycę nanosi się na zewnętrzną 
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Niech Święta Bożego Narodzenia,  
rozświetlone blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej,  

będą czasem radości i optymizmu.  
Niech przy wigilijnym stole zagoszczą spokój  

i ciepło rodzinnej atmosfery, a opłatek wyraża 
bliskość oraz otwartość na sprawy innych ludzi.

Natomiast Rok 2019 niech przyniesie  
przychylność losu, da obfitość nowych pomysłów, 

wysoką aktywność zawodową, a nade wszystko 
niech wniesie do każdego domu zadowolenie  

i dostatek, a także zdrowie na każdy jego dzień.

 
Ze świątecznymi pozdrowieniami

Właściciele i pracownicy 
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W	tej	części	badań	znajdą	się	przykłady	wydłużenia	czasu	rozpadu	dla	tabletek	zawierających	małe	
ilości	dezintegratora.	Jako	następny,	przetestowano	poliwinylopirolidon.	Dodano	nową	substancję	
bazową,	tym	razem	nierozpuszczalną	w	wodzie.	Pojawiły	się	nowe	wątki,	które	warto	zbadać.

Dezintegratory 
– substancje rozsadzające stosowane w tabletkach 

Badanie skuteczności. Cz. II

Jerzy Lasota
FARMASERWIS. Laboratorium mechaniki materiałów sypkich i formulacji d.c.   
w Grodzisku Mazowieckim

Celem całego eksperymentu jest pokazanie skuteczno-
ści wybranych dezintegratorów w różnych warunkach, 

zwłaszcza spowodowanych różnymi naciskami formującymi ta-
bletki. Oprócz nacisków, w bardzo szerokich granicach zmienia-
ne są zawartości tychże substancji w wybranej formulacji. Trze-
cim zmiennym elementem, teraz wprowadzonym, jest rodzaj 
formulacji bazowej, czyli tej w której obserwujemy działanie 
dezintegratorów. Wzrosła ilość wątków, które warto przeba-
dać. Pierwszym testowanym rozsadzaczem był Vivastar P, na-
dal tu badany z ważnego powodu. Chodzi o zauważone w 1-szej 
części przypadki wydłużania czasu rozpadu tabletek dla niskich 
zawartości i dla małych sił nacisku. 

Na wykresach wynikowych uzyskanych w pierwszej części 
badań (rys.1), można zaobserwować jak dla zawartości mniej-
szych niż 0,2% Vivastaru (lewy wykres), trzy krzywe obrazujące 
czasy rozpadu (żółta, niebieska, zielona) znajdują się fragmenta-
mi powyżej linii bazowej, pokazanej jako przerywana. Oznacza 
to wydłużenie czasów rozpadu, co sugeruje także wykres po 
prawej stronie, na którym – dla lepszej czytelności – świadomie 
pominięto wartości schodzące poniżej osi X. Teraz zaś powra-
camy do tego problemu. Żeby go lepiej poznać, wykonujemy 
tabletki o coraz niższej zawartości badanego składnika. Najwy-
godniej zastosować metodę kolejnych rozcieńczeń, co pokazuje 
przykładowa tabela (rys.2) z komórkami wyposażonymi w pro-
ste formuły, pozwalająca dobrze zaplanować próby i zużyć jak 

najmniejsze ilości produktów, nie zbliżając się przy tym zanadto 
do granicy czułości wagi. Mówiąc o czułości, warto uczynić dy-
gresję że w przypadku naważek takich jak tu wykonywane, do-
brze jest – dla wygody – po prostu „znieczulić” naszą wagę, tym 
bardziej jeśli waży z dokładnością do 0,1mg. Wyłączmy zatem 
całkowicie czwartą cyfrę po przecinku, zaś trzecią ograniczmy 
z 1-ki do 2-ki. Po tych zabiegach ważymy z dokładnością do 
0,002g co całkowicie wystarczy, za to na wyświetlaczu pozby-
wamy się skaczących, rozpraszających uwagę cyfr. 

Tabela umożliwia łatwe przygotowanie naważek bądź jed-
norazowo jako zaetykietowane porcje, bądź też sukcesywnie, 
podczas równocześnie wykonywanego tabletkowania. Wy-
niki otrzymane po tabletkowaniu zestawiono na rys.3, gdzie 
wszystkie profile skuteczności znajdują się poniżej zera. Efekt 
ten wygląda groźnie, na szczęście dotyczy rzadko stosowanego 
zakresu stężeń. Wyniki są dokładne, zatem lokalne ekstrema 
występujące na krzywej błękitnej (gdy naciski 5kN) i fioletowej 
(10kN) – nie są dziełem przypadku. Dokładniejsze zbadanie 
tych ekstremów nie jest teraz konieczne, podobnie jak skupia-
nie się na nieregularnym przebiegu krzywych dla nacisków 20 
i 30kN w zakresie stężeń bliskich zeru. Na wykresie krzywe te 
się przeplatają, by począwszy od zawartości 0,01% Vivastaru 
iść już dalej regularnie aż do końca. A dokładniej: z jednym tyl-
ko drobnym zakłóceniem dla wartości ok. 0,3%, widocznym na 
rys.1, wykres prawy. Omawiany wykres z rys.3 należy trakto-



Vivastar P  w formulacji z mannitolem
PRZYPOMNIENIE  Z CZĘŚCI PIERWSZEJ
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wać jako sprecyzowanie wykresu z rys.1 w przedziale od zera 
do 0,5%, z dodanym tylko naciskiem 5kN dla lepszego zobra-
zowania sytuacji. Zauważmy przy tym, że ów nacisk (linia fi ole-
towa) nie daje – wbrew oczekiwaniom – wartości gorszych niż 
nacisk 10kN (linia błękitna). Dopiero od nacisków 20kN (linia 
granatowa) w górę, daje się zauważyć prawidłowość że im więk-
sze naciski, tym mniejszy wpływ dezintegratora na wydłużenie 
czasu rozpadu tabletki. Współbieżny przebieg linii „5kN” oraz 
„10kN” świadczy o tym że efekt wydłużania czasu rozpadu nie 
jest przypadkowy ani słaby, lecz że jest to zjawisko silnie zary-
sowane i nie można go bagatelizować. 

 O	wydłużaniu	rozpadów

Wyżej opisany fragment badań można potraktować jako 
epizod, o którym tylko powinno się wiedzieć, że istnieje. Tak 
małych ilości rozsadzaczy nie stosuje się w praktyce, a tu zo-
stały wybrane wyłącznie dla celów poznawczych. Ale warto się 
pokusić o próbę wyjaśnienia zaskakującego efektu, odwrotne-
go niż zamierzony, ukazującego „drugie oblicze” dezintegrato-
rów (nota bene: nie wiadomo czy wszystkich, tego jednak teraz 
badać nie będziemy). Próbę taką, w postaci bardzo uproszczo-
nej, zawiera rysunek 4-ty. 

Cztery zielone ośmiokąty symbolizujące ziarna, - to sche-
mat całej tabletki. Zauważmy ich deformację i coraz lepsze 
przyleganie do siebie nawzajem, w miarę wzrostu nacisków. 
Wzrost ten skutkuje także zmniejszaniem się porów, czyli pu-
stych przestrzeni pomiędzy ziarnami. W tych przestrzeniach 
znajduje się dezintegrator, zaznaczony na różowo, dozowany 
w różnych ilościach i z różnym – jak widać - skutkiem. Resztę 
wyjaśnia opis na rysunku. Gdy rozsadzacza jest mało, to wy-
tworzonego żelu wystarcza zaledwie na uszczelnienie porów, 
czyli zablokowanie dostępu wody. Nie wystarcza go na roze-
pchnięciu ziarn. Z wcześniejszego opisu i wykresu (rys.3) warto 
wynieść spostrzeżenie, że w formulacji z Parteckiem, obecność 
zaledwie 0,001% Vivastaru w tabletce już jest możliwa do zi-
dentyfi kowania jako mająca negatywny wpływ na rozpad. Co 
ciekawe, widać nawet pewien zapas dla wartości jeszcze mniej-
szych niż jeden promil. Czytelnicy mogą to sprawdzić w swych 
laboratoriach, eksperymentując z zawartościami jeszcze niższy-
mi niż tu opisane.

 Poliwinylopirolidon

Wzorem testów poprzednich, badaniom poddajemy teraz 
poliwynylopirolidon (PVP). Jest często stosowany w tabletkach 
jako substancja wiążąca, ale jego liczne odmiany pozwalają na 
równoczesne osiąganie i innych efektów, na przykład poślizgo-
wych lub dezintegracyjnych. Tak jest w przypadku poprzecznie 
sieciowanego PVP o nazwie handlowej Polyplasdone Ultra, ofe-
rowanego jako superdezintegrator. Jego działanie rozsadzające 
polega na efekcie prostowania się włókien pod wpływem wody, 
nie zaś na pęcznieniu poprzez żelowanie. Badany w warunkach 
identycznych jak wcześniejszy Vivastar P, ujawnia swe cechy 
w sposób podobny do poprzednika (rys. 5), jednak ze szczegóła-
mi, które zostaną omówione dalej, przy interpretacji wyników. 
Dla lepszej przejrzystości wykresu, niektórych linii nie pokaza-
no, mimo że wartości zostały obliczone. Są to przypadki zazna-
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czone w tabeli szarymi okienkami. Wnikliwy Czytelnik może 
u siebie w łatwy sposób odtworzyć cały wykres, przepisując 
liczby z tabeli do programu Excel.

Należy przestrzec przed niektórymi typami poliwinylopiro-
lidonów obecnymi w handlu. Substancja ta jest stosowana sze-
roko w kosmetyce, jako składnik szamponów, past do zębów, 
odżywek do włosów itp. Odmiana stosowana jako np. zagęst-
nik płynów, nie zawsze musi posiadać cechy dobrego spoiwa 
do tabletek. Technolog powinien dokładnie znać tabletkowal-
ność oferowanej substancji, czyli jej dokładną charakterystykę 
mechaniczną, zanim dojdzie do zakupu. Nie należy się kierować 
samą nazwą produktu, czy tylko świadectwem chemicznym. 
O przydatności do tabletkowania decyduje zazwyczaj postać 
fizyczna produktu.

 

 Druga	substancja	bazowa

Zsyntetyzowany w roku 1897, w firmie Bayer, kwas acety-
losalicylowy, uchodzi za pierwszy lek uzyskany w sposób syn-
tetyczny, a nie z surowców występujących w przyrodzie. Dla 
ciekawości dodajmy, że jako wyciąg z kory wierzby (po łacinie 
wierzba, to: salix), znany jest on w lecznictwie od co najmniej 
3,5 tys. lat, zaś wspomnianą datę jego syntezy traktuje się jako 
początek przemysłu farmaceutycznego.

Kwas ten (w skrócie ACA, popularnie zwany aspiryną) in-
teresuje nas z 2-ch względów: (1) jako prawie nierozpuszczalny 
w wodzie, stanowi przeciwieństwo wcześniej zastosowane-
go mannitolu o nazwie Parteck; (2) jest głównym składnikiem 
popularnej tabletki, która przed zażyciem powinna się rozpaść 
w łyżeczce płynu, najlepiej w ciągu kilkunastu sekund. Tak więc, 
kwas acetylosalicylowy (rys.6) wydaje się odpowiedni do wy-
konywanych właśnie badań i został wprowadzony jako ich roz-
szerzenie. Zauważmy że: (ad.1) jeśli tabletka z samego ACA się 
nie rozpada, nie da się już wydłużyć jej rozpadu, można go tylko 
skrócić, a tym samym – łatwiej wskazać dezintegrator który 
lepiej sobie z tym radzi; (ad.2) niniejsze badania mogą od razu 
nabrać waloru praktycznego, jeśli dadzą się choćby w części 
zastosować do wspomnianego popularnego leku. Ta ostatnia 
uwaga nie jest pozbawiona sensu, mimo że lek jest wytwarza-
ny w kraju od dziesięcioleci. Otóż w ostatnich latach dawało 
się niekiedy zauważyć znaczące wydłużenie czasu rozpadu ta-
bletki w łyżeczce. Oznaczało to pogorszenie komfortu pacjenta 
zażywającego nasz rodzimy lek, gdy identyczny lek z importu 
- taki komfort zapewnia niezmiennie. Uwaga techniczna: na ry-
sunkach 6 i 8 pokazano starsze wersje tabel, nie zawierające 
jeszcze "drugich" sił wypychania, ale dla niniejszych rozważań 
nie ma to znaczenia, więc nie aktualizowano.

Jeszcze jedną przesłanką za wprowadzeniem aspiryny jako 
substancji bazowej do badań, jest ciekawość różnic działania 
dezintegratorów w zależności od środowiska w którym je za-
stosowano, czyli krótko: od formulacji. Tu zaś wykorzystujemy 
dwie skrajności: dobra rozpuszczalność w wodzie (mannitol) i jej 
brak (aspiryna). Dla przypomnienia dodajmy, że same dezinte-
gratory na ogół nie rozpuszczają się w wodzie, lecz tylko pęcz-
nieją, lub prostują swe włókna. Patrząc na fotografię aspiryny 
(rys.6) nietrudno zauważyć, że jej cząstki sprasowane w tablet-
kę, będą stanowiły barierę dla wody, która może przenikać tylko 
pomiędzy dużymi, nierozpuszczalnymi ziarnami. Dezintegrator 

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.



Porównanie spoistości 
Na osi poziomej: naciski w kiloniutonach 

Vivastar P 

Polyplasdone ULTRA 

Uwagi:  

Tabletka Ø10R13 
Masa tabletki wynika z wymogu grubości (5mm, 
gdy nacisk 10kN), dla uniezależnienia od rodzaju 
substancji. 

Tabletki uzyskane naciskami 2kN i 5kN wysypują 
się z matrycy w postaci proszku. Brak możliwości 
pomiaru grubości sprawia, że wartość zgniotu jest 
zaniżona. W tym przypadku jest to bez znaczenia. 

 

Uwagi:  

Tabletka Ø10R13 
Masa tabletki jest tu podporządkowana grubości. 
 
Produkt posiada dobrą spoistość, zatem może być 
traktowany jako element konstrukcyjny w tablet-
ce. Powyżej średnich nacisków (20kN) obserwuje 
się korzystny spadek sił wypychania przy dalszym 
wzroście twardości tabletek. 
 
Ważne: nie każdy PVP ma tak korzystne cechy. 
Nawet sam producent tej substancji widział w niej 
tylko dezyntegrator, ale już nie spoiwo. Oto jak 
istotna jest mechanika proszków! Wiele więcej 
przykładów zawiera Vademecum Tabletkowania. 
 

■ ♦ ● 
Siła Gru- Twar- Czas

wst. gł. wyp. bość dość rozp.

kN kN daN mm daN MM,ss
2 0,0 0,0
5 0,1 0,0

10 0,4 5,0 0,0
20 1,0 4,5 0,9
30 0,1 4,1 1,1
40 0,1 4,4 1,2 Zgniot: 18,0 % Tabletkowalność: 2,21

Ciężar [g] tabl. Ø10R13 dla grub. 5mm gdy 10kN:

0,312
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■ ♦ ● 
Siła Gru- Twar- Czas

wst. gł. wyp. bość dość rozp.

kN kN daN mm daN MM,ss
2 4,0 6,6 0,9
5 6,4 5,8 1,9

10 8,8 5,0 4,5
20 7,5 4,3 9,9
30 3,5 4,0 13,0
40 1,8 3,9 15,2 Zgniot: 40,2 % Tabletkowalność: 24,50

Ciężar [g] tabl. Ø10R13 dla grub. 5mm gdy 10kN:

0,206
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Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.
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musi więc sobie radzić „sam”, nie mając żadnego wsparcia w sen-
sie zmniejszania się ziaren z upływem czasu, w przeciwieństwie 
do formulacji ze składnikami rozpuszczalnymi w wodzie, gdzie 
ziarna te się po prostu rozpuszczają, a być może transportują 
także część wody na wskroś. 

Sam fakt rozpuszczania ziaren nie może być jednoznacznie 
traktowany jako ułatwienie całej dezintegracji, gdyż lokalnie 
mogą się tworzyć roztwory nasycone, co może z kolei utrud-
niać dalsze działanie wody. Proces jest więc złożony, ale tu nie 
będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie formulacja 
z aspiryną wydaje się być zależna, w sensie rozpadu, wyłącznie 
od właściwości samego dezintegratora.

Zawartość MgSt (stearynianu magnezu) w formulacji usta-
lono doświadczalnie, począwszy od ilości 3% tego składnika 
i zmniejszając w kolejnych próbach co 1%, 0,5% i 0,1% zatrzy-
mano się na ilości 0,05%, przy czym następna próba „w dół” 
dla ilości 0,025% też dawała wyniki pozytywne. Następnie, 
przyjmując ilość 0,05%, przeprowadzono próby wielkoseryjne 
w tej samej matrycy, dla upewnienia się o trwałości uzyskane-
go efektu poślizgowego. Optymalny zakres zawartości MgSt, 
ze względu na efekt osłabiania spoistości, ustalono dla tej serii 
substancji na 0,03% – 0,09%. Przy tak małej ilości stearynia-
nu, korzystne jest zastosowanie pierwszego rozcieńczenia ok. 
1:100 i ewentualnie drugiego ok. 1:1000, przy czym długie 
i staranne wymieszanie pierwszego rozcieńczenia jest bardzo 
wskazane. W charakterystyce mechanicznej aspiryny (rys.6) 
w porównaniu z analogiczną charakterystyką dla Parteck-u 
(cz.I, rys.6), zwraca uwagę: (1) mniejsza spoistość oraz (2) prak-
tycznie całkowity brak rozpadu, co symbolizują wpisy „99,99” 
w kolumnie czasów rozpadu. Obydwie te cechy zostaną wyko-
rzystane w dalszych rozważaniach.

Ważna uwaga: mając substancję o innym rozkładzie cząstek 
niż na rys.6, należy przeprowadzić nową optymalizację ilości 
stearynianu w tabletce. Która to ilość – przypomnijmy – zależy 
od powierzchni cząstek (nie ich masy ogólnej!) a więc, pośred-
nio, od ich wielkości i rozkładu. Bywają serie kwasu acetylo-
salicylowego, tabletkującego się dobrze bez użycia substancji 
poślizgowych, skoro jednak istnieje tendencja do zacierania 
matryc, to lepiej się przed tym zabezpieczyć. Zanim na dobre 
zaczniemy stosować aspirynę jako bazę do niniejszych badań, 
poczyńmy jeszcze istotną uwagę: znana skądinąd z pozytyw-
nego działania substancja poślizgowa o nazwie kwas stearyno-
wy, w przypadku aspiryny daje efekt tabletkowania gorszy niż 
w przypadku MgSt, co sprawdzono dla różnych zawartości.

 Dalsze	badania

Pozostaje teraz zastosowanie analogicznych badań oby-
dwu dotychczas omawianych dezintegratorów z drugą bazą, 
czyli aspiryną. Jednak formulacja ta, wprawdzie przydatna do 
dalszych rozważań, posiada zasadniczą wadę. Otóż nie da się 
dokładnie wyznaczyć czasu rozpadu tabletki. Albo inaczej: cza-
sy rozpadu nie są tak powtarzalne jak w przypadku formulacji 
z mannitolem. Powód jest prozaiczny. Tabletka nie rozpada się 
równomiernie przez ubytek powierzchni zewnętrznej (a pamię-
tamy z pierwszej części, że specjalnie takiej formulacji szuka-
liśmy), lecz najpierw, zazwyczaj przed upływem 0,5 minuty, 
pęka na wiele odłamków, z których bywa że jeden pozostaje 
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na siatce aparatu nienaturalnie długo, zawyżając w ten sposób 
ostateczny wynik nawet o kilkaset procent. Pewnym sposobem 
niwelującym te znaczne rozrzuty, jest przyjęcie zasady że czas 
mierzy się do chwili gdy na siatce pozostanie jeden tylko okruch 
tabletki. Oczywiście jest to założenie robocze i farmakopealnie 
nie uprawnione, lecz w miarę skuteczne. Podobnych kłopotów 
dostarczają przypadki, gdy drobina tabletki uzyskuje kształt pa-
łeczki o średnicy mniejszej niż otwór siatki i wówczas tylko od 
losowego ułożenia zależy kiedy przyjmie położenie prostopa-
dłe do siatki i przez nią przejdzie. Problemy te są tym większe, 
im mniej dezintegratora zawiera tabletka. Wspomniano o nich 
dlatego, żeby zwrócić uwagę na fakt pogarszającej się dokład-
ności odczytów w miarę zmniejszania stężenia dezintegratora. 
Ale tylko dla formulacji z kwasem acetylosalicylowym. Dla ca-
łości badań nie jest to istotna przeszkoda, wystarczy po prostu 
o tym wiedzieć.

Wyniki dla Vivastaru przedstawiono na rys. 7. Zwraca uwa-
gę efekt ponownego wydłużania czasu rozpadu dla zawarto-
ści powyżej 5%, co jest związane z nadmiernym żelowaniem. 
Gęsty żel stanowi zaporę dla wody, która do wnętrza tabletki 
wnika już wolniej. Obserwuje się też powrót zależności czasu 
rozpadu od nacisków, które to zjawisko osiąga swe ekstre-
mum przy zawartości 20% dezintegratora. Oczywiście takie 
zawartości, jak i wiele innych tu użytych, nie mają praktycz-
nego zastosowania, a służą jedynie celom poznawczym. Już 
1% Vivastaru wystarczy do wywołania maksymalnego efektu 
i stan taki utrzymuje się aż do zawartości 5%. To dla formulacji 
z aspiryną. Zauważmy, że dla formulacji z mannitolem, dane te 
wyniosą odpowiednio od 0,5% do 30% i więcej, jeśli założyć że 
nacisk 10kN nie będzie stosowany. W przeciwnym przypadku 
nasz zakres zawęzi się od 2-ch do 10-ciu procent. Nie będzie 
więc błędem stwierdzenie, na razie jeszcze słabo umotywo-
wane, że dla optymalizacji ilości dezintegratora w tabletce, do-
brze jest uprzednio zawęzić zakres nacisków, jakimi będziemy 
się posługiwali podczas produkcji. I odwrotnie: należy zawsze 
znać konsekwencje zmian czasu rozpadu, gdy zmieniamy naci-
ski. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.

Podobnie, w formulacji z aspiryną, wypada Polyplasdone 
ULTRA (rys.8), gdzie zakres maksymalnej efektywności dezin-

tegratora zawiera się pomiędzy 2 a 30% a pewnie i więcej. Nie 
występuje efekt ponownego wydłużenia czasu przy dużych 
zawartościach PVP, bo nie ma żelowania. Za początek dobrej 
efektywności można by przyjąć nawet 0,5%, gdyż naciski 5kN 
które tu wyraźnie „psują” wyniki, praktycznie nie są stosowane 
podczas produkcji. Przypadki te zostaną omówione po zakoń-
czeniu wszystkich czekających nas prób. W formulacji z man-
nitolem, Polyplasdone ULTRA nie wykazuje się szczególnymi 
cechami, a wręcz wypada gorzej niż Vivastar, dając najlepszy 
efekt dopiero od zawartości wynoszącej aż 10 procent (ale 
podkreślmy: w tej formulacji!). Za to przewyższa Vivastar w in-
nej dziedzinie. Otóż najkrótszy rozpad, bo tylko 5 sekund dla 
tabletki zawierającej ponad 400mg ACA, otrzymamy stosując 
Polyplasdone w ilości ok. 5 – 20%, przy czym ta wyższa wartość 
ma pozytywne znaczenie także dla konstrukcji tabletki. Jakie? 

Z równolegle prowadzonych badań wytrzymałościowych, 
których z braku miejsca tu nie przytoczono, wynika wpływ 
dezintegratora na wytrzymałość (twardość) tabletki. Dla Po-
lyplasdone ULTRA jest to wpływ pozytywny, czyli skracając 
rozpad, powodujemy równocześnie wzrost twardości, w miarę 
zwiększania jego zawartości w tabletce. Inaczej jest w przypad-
ku Vivastaru, którego żadna zawartość nie daje tak krótkiego 
rozpadu aspiryny, a ponadto jego dodatek osłabia spoistość 
tabletki. Gwoli ścisłości, dzieje się tak dopiero dla zawartości 
powyżej ok. 5%, czyli zasadniczo już w zakresie nieużytkowym. 
Na wykresie z rys.8 poczyniono uproszczenie, wyprowadzając 
wszystkie profi le skuteczności od zera, co wynikło ze wspo-
mnianej już niemożliwości wykonania prób dla bardzo małych 
zawartości dezintegratora. 

Jeśli szanowny Czytelnik miał dotychczas wrażenie, że tak 
dokładne badania są "dzieleniem włosa na czworo", to wła-
śnie w tym momencie odnajdujemy ich znaczenie praktycz-
ne. Niektórzy producenci tabletek aspiryny popełniali, lub 
nadal popełniają tutaj błąd, który warto poprawić, wyko-
rzystując te informacje.

Teraz kolej na naświetlenie sytuacji wspomnianej już w czę-
ści pierwszej, a dotyczącej ewentualnego wpływu obecności 
dezintegratora na twardość całej tabletki. Oto zestawienie naj-
ważniejszych cech mechanicznych obydwu badanych substan-
cji w postaci czystej (rys.9), jako porównanie tabletkowalności. 
Komentarze zawarte są na rysunku. To nie jedyny przypadek, 
gdy substancja posiada cechy nie wszystkim jeszcze znane, któ-
re już są „do wzięcia” w nowoczesnych projektach formulacji. 
Wielu podobnych informacji dostarcza mechanika proszków 
- młoda dziedzina wiedzy, znakomicie wspomagająca tablet-
kowanie bezpośrednie. Na tej wiedzy opiera się Vademecum 
Tabletkowania - inżynierski poradnik materiałoznawstwa i pro-
jektowania formulacji bezpośrednich.

Choć to dopiero początek porównań, bo mamy przebada-
ne zaledwie dwie substancje, rodzi się przypuszczenie, że trud-
no będzie jednoznacznie uszeregować dezintegratory według 
ich skuteczności, gdyż każdy z nich w różnych warunkach wy-
kazuje swe najlepsze cechy. Mimo to, ilość informacji uzyskiwa-
nych w badaniach „dynamicznych” wydaje się dobrze spełniać 
potrzeby projektanta formulacji. Na ostatnią część badań za-
praszamy za kwartał. 





Suplementy diety alternatywnym 
źródłem błonnika pokarmowego w diecie

Ewelina Ciunel
J.S. Hamilton Poland S.A.

Błonnik	pokarmowy	stanowią	różnorodne	substancje	o	charakterze	węglowodanowym,	odporne	
na	 trawienie	 i	 wchłanianie	 w	 jelicie	 cienkim	 człowieka,	 a	 ulegające	 całkowitej	 lub	 częściowej	
fermentacji	w	jelicie	grubym.	Zalicza	się	do	nich	polisacharydy,	oligosacharydy,	ligniny	i	związane	
z	nimi	różne	substancje	pochodzenia	roślinnego1.

HAMILTON

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

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/20183232 suplementy diety



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 
zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrek-
tywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, 
z późniejszymi zmianami, wskazują, że polimery węglowoda-
nowe, określane jako błonnik pokarmowy, należą do następu-
jących trzech kategorii:
•   • jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występują-

ce w żywności przygotowanej do spożycia,
•   • jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surow-

ców żywnościowych za pomocą środków fi zycznych, 
enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne 
efekty fi zjologiczne potwierdzają powszechnie uznane 
dowody naukowe,

•   • jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których 
korzystne efekty fi zjologiczne potwierdzają powszechnie 
uznane dowody naukowe.

Początkowo błonnik pokarmowy uznawany był za sub-
stancję balastową, ponieważ nie ulega trawieniu i wchłanianiu 
w przewodzie pokarmowym człowieka. Z czasem jednak od-
kryto jego pozytywne właściwości dla organizmu ludzkiego, 
takie jak przyspieszanie perystaltyki jelit i tym samym zapo-
bieganie zaparciom, sprzyjanie rozwojowi prawidłowej fl ory 
bakteryjnej w jelitach, zmniejszanie wchłaniania triacyloglice-
roli i cholesterolu, obniżanie poziomu glukozy we krwi, a także 
usuwanie z organizmu toksyn i metali ciężkich. Brak wystar-
czającej ilości błonnika pokarmowego w diecie może skutko-
wać m.in. zaparciami, miażdżycą, otyłością, polipami i nowo-
tworami jelita grubego. Ale jego nadmierne spożycie również 
może niekorzystnie wpływać na niektóre funkcje organizmu, 
np. poprzez zmniejszenie wchłaniania tłuszczów i wraz z nimi 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz obniżenie wchła-

niania przyjmowanych lekarstw. Ostatni wymieniony nega-
tywny efekt można czasami zniwelować poprzez zachowanie 
odpowiednich odstępów czasowych między przyjmowaniem 
leków a spożywaniem produktów bogatych w błonnik pokar-
mowy lub suplementów diety go zawierających2.

Ogólne zalecenia dla spożycia błonnika pokarmowego zo-
stały określone na poziomie 30-40 g na dobę2. Różne organi-
zacje oraz urzędy i instytuty zajmujące się propagowaniem 
zdrowego żywienia uszczegóławiają te zalecenia na poziomie 
krajowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spo-
życie błonnika pokarmowego w ilości 20-40 g dziennie. Brytyj-
ski rząd w 2015 r. opublikował wskazania dotyczące dziennego 
spożycia błonnika pokarmowego od 15 g dla dzieci w wieku 2-5 
lat do 30 g dla dorosłych4. FDA przyjmuje je na poziomie od 14 g 
dla małych dzieci do 28 g dla dorosłych . W Polsce według zno-
welizowanych w 2013 r. norm żywienia, opracowanych przez 
Instytut Żywności i Żywienia, zalecane spożycie błonnika po-
karmowego wynosi dla małych dzieci i dorosłych odpowiednio 
od 10 do 25 g na dobę. 

Do naturalnych źródeł błonnika pokarmowego w diecie na-
leżą głównie produkty roślinne i pochodzenia roślinnego, czyli 
zboża, owoce i warzywa. Jednak zawartość błonnika w wielu 
popularnych produktach i potrawach nie jest zbyt wysoka. Spo-
śród produktów zbożowych znaczące ilości błonnika pokarmo-
wego zawierają pieczywo żytnie razowe i różne rodzaje pieczy-
wa z dodatkiem ziaren oraz płatki. Bogate w błonnik są suszone 
owoce i orzechy. W owocach zawartość błonnika pokarmowe-
go wynosi średnio ok. 2 g/100 g, w warzywach waha się od 0,5 
g/100 g do ok. 6 g/100 g, a w daniach gotowych, w zależności 
od rodzaju, od 0,3 g/100 g do ok. 5 g/100 g5.

We współczesnym świecie stosowanie zbilansowanej 
diety czasami bywa bardzo trudne. Zmiana stylu życia 
skutkuje również zmianą zwyczajów żywieniowych. Poprawa 
warunków życia, dostęp do szerokiej gamy produktów 
spożywczych, w tym w znacznym stopniu przetworzonym, 
a także brak czasu powodują utrwalanie nieprawidłowych 
nawyków żywieniowych. W celu poprawy odporności, kondycji 
i wyglądu, poprzez uzupełnienie brakujących składników 
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odżywczych, w tym błonnika pokarmowego, konsumenci coraz 
częściej sięgają po suplementy diety. Na podstawie szeregu 
badań określono, że w Polsce spożycie błonnika pokarmowego 
kształtuje się na poziomie ok. 15 g dziennie, czyli jest niższe 
niż zalecane dla osoby dorosłej2. Jego niedobory występują 
w różnych grupach wiekowych w skali całego świata.

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żyw-
nościowych, Dz. U. L 183 z 12 grudnia 2002 r., z późniejszymi 
zmianami, definiuje suplementy diety jako skoncentrowane 
źródło substancji odżywczych, które powinny być stosowane 
w celu uzupełnienia normalnej diety. Składnikami suplemen-
tów diety mogą być różne substancje odżywcze i inne składni-
ki, takie jak: witaminy, minerały, aminokwasy, niezbędne kwasy 
tłuszczowe, błonnik oraz różne ekstrakty roślinne i ziołowe. 
Brakuje regulacji prawnych dotyczących stosowania innych 
składników aktywnych niż witaminy i minerały. Suplementy 
diety mogą mieć postać: kapsułek, tabletek, drażetek, tabletek 
do żucia, saszetek z proszkiem bez smaku lub o różnych owo-
cowych smakach. 

Na rynku jest wiele dostępnych suplementów diety zawie-
rających różne formy i frakcje błonnika pokarmowego, m.in. 
celulozę, pektyny, dekstryny pszenne, inulinę, babkę jajowatą 
(psyllium) często w postaci łuski, beta-glukany, glukomannan 
(konjac mannan) i gumę guar6. 

Na uwagę zasługują beta-glukany zaliczane do rozpusz-
czalnych frakcji błonnika pokarmowego, których naturalnym 
źródłem są owies, jęczmień, drożdże, grzyby, bakterie i algi. Be-
ta-glukan poprzez aktywację komórek układu immunologicz-
nego zapewnia wzrost aktywności systemu odpornościowego 
organizmu, a także korzystnie wpływa na gospodarkę lipidową. 
Mechanizm działania nie został jeszcze do końca poznany, ale 
jedna z hipotez zakłada, że dzięki wiązaniu kwasów żółciowych 
oraz tworzeniu na powierzchni jelita lepkiej ochronnej war-
stwy, która ogranicza wchłanianie cholesterolu, obniża poziom 
cholesterolu LDL. Do innych prozdrowotnych korzyści spoży-
wania beta-glukanu należy regulacja pracy jelit oraz obniżenie 
stężenia glukozy we krwi. Tworzy on lepki roztwór w żołądku, 
który opóźnia opróżnianie jego zawartości i hamuje absorp-
cję składników pokarmowych w jelicie cienkim z lepkiej treści 
pokarmowej. Jednocześnie utrudniony przepływ enzymów 
trawiennych zmniejsza hydrolizę polisacharydów, więc glukoza 
jest wchłaniana stopniowo7.

Działanie prozdrowotne niektórych rodzajów błonników bę-
dących składnikami suplementów diety, jak glukomannan (konjac 
mannan), guma guar, chitozan oraz beta-glukany z owsa i jęcz-
mienia, uzyskało akceptację Europejskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA), która autoryzowała oświadczenie zdro-
wotne: „pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu choleste-
rolu we krwi” dla gumy guar, glukomannanu i beta-glukanów8.

Suplementy diety zawierające błonnik pokarmowy stoso-
wane są również jako środki wspomagające odchudzanie. Przy 
ich spożyciu należy pamiętać o piciu odpowiednich ilości wody, 
minimum ok. 1 szklanki, ponieważ zbyt mała ilość wody może 
zmniejszyć efektywność działania preparatu albo spowodo-
wać niedrożność jelit6. Ich działanie polega na tym, że zawarty 
w nich błonnik pęcznieje i wypełnia żołądek, wywołując uczu-

cie sytości oraz zmniejsza wchłanianie tłuszczów i białek. Osoby 
dorosłe i starsze mogą je stosować w profilaktyce otyłości oraz 
innych zaburzeń przewodu pokarmowego, ale wskazane jest, 
żeby robić to zgodnie z zaleceniami lekarza bądź dietetyka2,5.

Produkty dostępne na rynku znakowane są informacjami 
dotyczącymi wartości odżywczej. Jest to jeden z elementów 
pozwalających na dokonywanie przez konsumentów świado-
mych wyborów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 
r. błonnik pokarmowy nie jest obowiązkowym elementem treści 
informacji o wartości odżywczej, ale musi być brany pod uwagę 
przy obliczaniu wartości energetycznej, ponieważ posiada indy-
widualny współczynnik przeliczeniowy. Poza tym producentom 
suplementów diety zawierających istotne ilości błonnika pokar-
mowego zależy na umieszczeniu informacji o zawartości tego 
składnika na etykietach produktów. Jedną z zalecanych przez 
ustawodawcę metod określania wartości odżywczej są badania 
laboratoryjne. Ze względu na dużą różnorodność frakcji błon-
nika pokarmowego będących składnikami suplementów die-
ty warto zwrócić uwagę na aspekty związane z prawidłowym 
wyborem odpowiedniej metody analitycznej. Powszechnie sto-
sowane metody enzymatyczno-grawimetryczne umożliwiają 
oznaczenie większości frakcji błonnika pokarmowego występu-
jących w produktach. Jednak niektóre frakcje, będące składni-
kami suplementów diety, wymagają dodatkowo zastosowania 
techniki chromatografii cieczowej w celu oznaczenia całkowite-
go błonnika pokarmowego. W przypadku kiedy chcemy uzyskać 
informację na temat zawartości konkretnych frakcji błonnika, 
można wykorzystać jedną z wielu dostępnych metod specy-
ficznych dla różnych frakcji. Są to najczęściej metody enzyma-
tyczne, niejednokrotnie wspomagane bardziej zaawansowanymi 
technikami, takimi jak kolorymetria, chromatografia cieczowa 
i wysokosprawna chromatografia jonowa.

Efektywność działania suplementów diety jest największa, 
gdy w organizmie występują niedobory składników odżyw-
czych, a mniejsza przy lepszym stanie odżywienia5. Warto sto-
sować suplementy diety zawierające błonnik pokarmowy jako 
uzupełnienie zróżnicowanej diety, a nie jej substytut, zwłaszcza 
w przypadkach gdy modyfikacja codziennej diety nie daje po-
żądanych efektów. 
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W maju br. państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły tzw. pakiet gospodarki obiegu 
zamkniętego (GOZ), zmieniający unijne dyrektywy m.in. w zakresie gospodarki odpadami 
opakowaniowymi. Stoimy przed wyzwaniem, jakim jest transpozycja nowych przepisów do 
porządków krajowych. Czy producentów leków i suplementów diety czeka rewolucja w gospodarce 
odpadami opakowaniowymi?

Obowiązki związane z wprowadzeniem produktów w opa-
kowaniach reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(„ustawa”) oraz odpowiednie przepisy wykonawcze. Jed-
nym z podstawowych obowiązków producentów, którzy 
wprowadzają suplementy diety na rynek, jest osiągnięcie odpo-
wiednich poziomów odzysku (w tym recykling) odpadów opa-
kowaniowych powstałych z tego samego rodzaju opakowań jak 
opakowania, w których wprowadzano produkty. Obowiązek 
ten producent może wykonać osobiście lub za pośrednictwem 
organizacji odzysku. W przypadku gdy produkty znajdują się 
w opakowaniach wielomateriałowych, wprowadzający produk-
ty zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania systemu 
gromadzenia oraz odzysku (w tym recyklingu) powstałych od-
padów opakowaniowych. Również wtedy obowiązek ten może 
zostać wykonany samodzielnie lub przez przystąpienie do 
porozumienia zawartego przez organizację samorządu gospo-
darczego z marszałkiem województwa. Nieosiągnięcie przez 
wprowadzającego produkty w opakowaniach wymaganych 
poziomów odzysku/recyklingu powoduje konieczność zapłaty 
opłaty produktowej.

 Założenia GOZ

Jak wskazano powyżej, w maju 2018 r. przyjęto pakiet od-
padowy GOZ, obejmujący zmiany czterech dyrektyw z zakre-
su gospodarki odpadami, w tym dyrektywy 94/62/WE z dnia 
20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowa-
niowych. Celem pakietu GOZ jest zmiana modelu gospodar-
czego, polegająca na przejściu z gospodarki linearnej (opiera-
jącej się na zasadzie „wyprodukuj, wykorzystaj, wyrzuć”) na 
model cyrkularny, zakładający utrzymanie produktów w obie-
gu tak długo jak jest to możliwe. Niniejsze cele wprost wyni-
kają z preambuły dyrektywy 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych („dyrektywa”): „Państwa człon-
kowskie powinny podjąć środki zachęcające do stosowania 
opakowań wielokrotnego użytku i służące ograniczeniu zuży-
cia opakowań nienadających się do recyklingu i nadmiernego 
opakowania”.1 Wyjaśniono, że „bardziej efektywne korzysta-
nie z zasobów przyniosłoby także znaczne oszczędności nett o 
dla unijnych przedsiębiorstw, organów publicznych i konsu-
mentów, zmniejszając jednocześnie całkowitą ilość rocznych 
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emisji gazów cieplarnianych”.2 Z celów wskazanych w pre-
ambule dyrektywy można jednoznacznie wywnioskować, że 
priorytetem w przypadku opakowań powinno być stosowanie 
odpadów wielokrotnego użytku zgodnie z koncepcją gospo-
darki cyrkularnej. Jednocześnie zauważono, że w przypadkach 
gdy opakowanie jednorazowe jest niezbędne do zagwaranto-
wania higieny żywności, zdrowia oraz bezpieczeństwa konsu-
mentów, państwa członkowskie powinny podjąć środki w celu 
zapewnienia ich recyklingu3. 

Użycie opakowań jednorazowych powinno mieć zatem 
wyjątkowy charakter i następować tylko w uzasadnionych sy-
tuacjach (m.in. w przypadku ochrony zdrowia, zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa konsumentów i higieny żywności). Jednak 
nawet wtedy priorytetem powinno być zapewnienie recyklin-
gu takich opakowań.

 Cele	GOZ

Z analizy  Dyrektywy można wywnioskować, że preferowa-
ną formą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling. 
Będąc świadomym, że wiele państw członkowskich (do których 
zalicza się również Polska) nie dysponuje infrastrukturą nie-
zbędną do gospodarowania odpadami, w dyrektywie zostały 
wyznaczone długoterminowe cele polityki, mające zapobiec 
zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na niż-

szych poziomach hierarchii postepowania z odpadami. Przeja-
wem takich długoterminowych celów jest określenie w dłuż-
szym horyzoncie czasowym poziomów recyklingu dla odpadów 
opakowaniowych. W odniesieniu do wszystkich odpadów 
opakowaniowych cel ten wynosi (a) 65% do 31 grudnia 2025 r. 
oraz (b) 70% do 31 grudnia 2030 r. Dla określonych materia-
łów zawartych w odpadach opakowaniowych cele recyklingu 
przedstawiają się następująco (Tabela 1).

Przyjmuje się, że wyznaczenie długoterminowych celów 
w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych powinno 
pozytywnie wpłynąć na rozwój branży gospodarowania odpa-
dami i osiągnięcie w przyszłości nowych poziomów recyklingu. 
Czy tak faktycznie będzie? Czy pakiet GOZ wpłynie w jakikol-
wiek sposób na działalność producentów suplementów diety?

 Nowe	poziomy	recyklingu

Pomimo że obecnie brak jest aktów prawnych, które 
w sposób kompleksowy transponowałyby pakiet GOZ do pol-
skiego porządku prawnego, pewne jest, że nowe przepisy unij-
ne istotnie wpłyną na dotychczasową działalność podmiotów 
wprowadzających produkty w opakowaniach. Pierwszym prze-
jawem takiego wpływu jest projekt nowego rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych pozio-
mów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych 
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oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej 
których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu 
zawieranym z marszałkiem województwa, które zastąpi do-
tychczasowe rozporządzenie5. Projekt rezygnuje z dotychcza-
sowego podziału opakowań wielomateriałowych ze względu 
na dominujący rodzaj materiału. Zakłada on możliwość rozli-
czenia opakowań wielomateriałowych dowolnym odpadem 
opakowaniowym wielomateriałowym, bez względu na rodzaj 
materiału dominującego w tym opakowaniu. Ponadto projekt 
rozporządzenia przewiduje nowe minimalne roczne poziomy 
odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych na lata 
2019-2030. To wysokość proponowanych poziomów recyklin-
gu wzbudzała największe kontrowersje w trakcie konsultacji 
społecznych. Jak wskazano w uzasadnieniu, ustalenie nowych 
minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opa-
kowań wielomateriałowych w dłuższej perspektywie czasowej 
pozwoli wprowadzającym produkty w takich opakowaniach 
oraz organizacjom samorządu gospodarczego na płynne doj-
ście w 2030 r. do poziomów odzysku i recyklingu wymaganych 
przepisami w ramach pakietu GOZ. Warto zaznaczyć, że pier-
wotnie zakładane poziomy recyklingu dla odpadów opakowa-
niowych wielomateriałowych były nieco wyższe, co spotkało 
się z krytyką ze strony branży. 

W szczególności podnoszono, że osiągnięcie zapropono-
wanych celów dla recyklingu jest niemożliwe z uwagi m.in. na (i) 
niewystarczające moce krajowe w zakresie procesu recyklingu 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz (ii) nie-
wystarczającą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych. W uwagach wskazano na rażąco wysokie 
różnice w kosztach produktów w opakowaniach wielomateria-
łowych a pozostałych opakowań. Wskazano również, że od-
pady opakowaniowe wielomateriałowe są idealnym rozwiąza-
niem do produkcji RDF. Jednak termiczne przekształcanie nie 
jest preferowanym sposobem odzysku w ramach pakietu GOZ. 
W związku ze złożonymi uwagami ustawodawca nieznacznie 
obniżył poziomy recyklingu w stosunku do pierwotnych zało-
żeń. Jednak w opinii branży nadal uznawane są za zbyt wyso-
kie. Zgodnie z ostatnią wersją projektu z dnia 24 października 
2018 r. minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla od-
padów opakowaniowych wielomateriałowych przedstawiają 
się w następujący sposób (Tabela 2.):

 Co	dalej?

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pakietu GOZ do 
polskiego porządku prawnego. Chociaż zarys prac nie jest jesz-
cze znany, można się spodziewać, że jego wdrożenie wpłynie 
na działalność podmiotów wprowadzających produkty w opa-
kowaniach, w tym producentów leków i suplementów diety. 
Już samo wprowadzenie wyższych poziomów recyklingu dla 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych będzie wy-
magało zmiany warunków zawartych już porozumień. Można 
się spodziewać, że wpłynie również na wyższe koszty zbiór-
ki takich odpadów. Należy jednak pamiętać, że ustanowione 
w Dyrektywie poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych 
wiążą państwa członkowskie, a nie podmioty wprowadzające 
produkty w opakowaniach. Z tego powodu, ustalając nowe 
poziomy recyklingu, ustawodawca powinien również zadbać 

Tabela 2. Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych definiowane w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 24 października 2018 r.4

Rok Odzysk Recykling

2019 46% 38%

2020 48% 41%

2021 50% 44%

2022 55% 47%

2023 60% 53%

2024 65% 59%

2025 70% 65%

2026 70% 66%

2027 70% 67%

2028 70% 68%

2029 70% 69%

2030 70% 70%

o realne szanse na ich osiągnięcie. Otwiera to także nowe 
możliwości rynkowe dla wytwórców biodegradowalnych lub 
w części odzyskiwanych opakowań tworzonych z odpadów 
poprodukcyjnych, takich jak stabilizowana odpadowa biomasa 
roślinna, oraz tzw. inteligentnych i proekologicznych materia-
łów wskaźnikowych.

 Literatura:
1. Patrz pkt (4) preambuły.

2. Patrz pkt (1) preambuły.

3. Patrz pkt (6) in fine preambuły.

4. Projekt z dnia 24 października 2018 r. Dostępny w internecie: https://legislacja.
rcl.gov.pl/docs//515/12316351/12537032/dokument369820.pdf/. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań 
wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszc-
zególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w poro-
zumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. 2014 poz. 618).

Tabela 1. Długoterminowe cele definiowane jako poziomy recyklingu dla odpadów 
opakowaniowych określenie w dłuższym horyzoncie czasowym

31 grudnia 2025 r. 31 grudnia 2030 r.

Tworzywa sztuczne 50% 55%

Drewno 25% 30%

Metale żelazne 70% 80%

Aluminium 50% 60%

Szkło 70% 75%

Papier i tektura 75% 85%
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Pomimo	 dynamicznego	 postępu	 nauk	 medycznych,	 rozwoju	 nowych,	 bezpieczniejszych	 metod	
terapii	 i	 diagnozy	 proces	 leczenia	 związany	 z	 zastosowaniem	 produktów	 leczniczych	 wiąże	 się	
z	określonym	ryzykiem.	Efekty	stosowania	danego	produktu	leczniczego	mogą	polegać	nie	tylko	na	
oczekiwanym	działaniu	(wyleczeniu	lub	zapobieżeniu	chorobie),	ale	także	na	wystąpieniu	skutków	
niepożądanych,	niekorzystnych	dla	danego	człowieka.	Z	tego	też	względu	ustawodawca	przewidział	
pewne	 instrumenty	 prawne	 mające	 zagwarantować	 bezpieczeństwo	 stosowania	 produktów	
leczniczych	i	zapobiegać	czy	też	niwelować	skutki	szkód	wyrządzonych	przez	produkty	lecznicze.

Marzena Pytlarz

Niezapewnienia bezpieczeństwa
produktów leczniczych
będących w obrocie

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Niezapewnienia bezpieczeństwa
produktów leczniczych
będących w obrocie

W sprzedaży na terenie Polski mogą znajdować się tylko 
produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na do-

puszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych lub przez Radę czy Komisję Europejską. Każ-
dy produkt leczniczy musi przejść przez proces rejestracji, w 
którym to  oceniane jest bezpieczeństwo, jakość i skuteczność 
leku. To oznacza, że zarówno skuteczność leku, jak i jego bez-
pieczeństwo muszą być potwierdzone. W procesie rejestracji 
zatwierdzane są druki informacyjne takie jak Charakterystyka 
Produktu Leczniczego, Ulotka dla Pacjenta i oznakowania opa-
kowań, stanowią one integralną część pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu każdego produktu leczniczego.

Wymogi dotyczące produktów leczniczych będących 
w obrocie, w tym dotyczące zasad prowadzenia obrotu, okre-
ślają odpowiednio przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
w szczególności w art. 65–73. Przedmiotem obrotu – pro-
wadzonego przez podmioty spełniające określone wymogi 
formalne – są zwłaszcza produkty lecznicze, które zostały 
dopuszczone do obrotu na podstawie stosownych przepisów, 
spełniające określone wymagania jakościowe, z zachowanym 
terminem ważności. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą 
różnorodne konsekwencje, w tym administracyjne, karne, cy-
wilne w stosunku do wielu podmiotów, w szczególności tzw. 
hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych.

Dodatkowo zgodnie zaś z art. 122 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne:
 „1.  W razie stwierdzenia, że produkt leczniczy lub substancja 

czynna nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym, 
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie 
wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego 
lub substancji czynnej oraz w zależności od okoliczności może:

1)  nakazać zniszczenie produktu leczniczego lub substancji 
czynnej na koszt podmiotu odpowiedzialnego, importera 
równoległego lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót;

2)  zezwolić na wykorzystanie lub zużycie produktu lecznicze-
go lub substancji czynnej w innym celu.

2.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie produktu 
leczniczego, przysługuje wojewódzkiemu inspektorowi farma-
ceutycznemu, jeżeli produkt leczniczy nie odpowiada ustalo-
nym wymaganiom jakościowym i znajduje się wyłącznie na 
obszarze jego działania.

3.  Jeżeli ustalonym wymaganiom jakościowym nie odpowiada-
ją znajdujące się w hurtowni lub aptece produkty, o których 
mowa w art. 72 ust. 5, wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
wydaje decyzje o wstrzymaniu dalszego obrotu tymi produk-
tami, zawiadamiając o tym organ uprawniony na podstawie 
odrębnych przepisów do wycofania produktu z obrotu.

4.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do pro-
duktu znajdującego się w hurtowni farmaceutycznej prowa-
dzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi przy-
sługuje wojewódzkim lekarzom weterynarii.”

I tak, administracyjnoprawne konsekwencje naruszenia 
wymogów dotyczących obrotu produktami leczniczymi okre-
ślonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne dotykają podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia obrotu hurtowego (hurtow-
ni farmaceutycznych) i obrotu detalicznego (aptek, punktów 
aptecznych). Biorąc pod uwagę, iż warunkiem podjęcia i pro-
wadzenia działalności przez hurtownie farmaceutyczne, ap-
teki i punkty apteczne jest uzyskanie zezwolenia właściwego 
organu administracji publicznej (w przypadku hurtowni farma-
ceutycznych – Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nato-
miast w przypadku aptek, punktów aptecznych – wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego), to niespełnianie bądź 
naruszenie określonych warunków i zasad prowadzenia obrotu 
stanowi przyczynę odmowy wydania czy też uchylenia (cofnię-
cia) aktu przyznającego określone uprawnienia. Niespełnienie 
przesłanek warunkujących uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznej, apteki, punktu aptecznego, np. 
w odniesieniu do warunków lokalowych i osobowych niezbęd-
nych do prawidłowego prowadzenia odpowiednio obrotu de-
talicznego i hurtowego, obliguje organ zezwalający do wydania 
decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia (art. 80 i 101 u.p.f.).

W przypadku prowadzenia obrotu produktami leczniczymi 
niedopuszczonymi do obrotu organ zezwalający zobligowany 
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jest do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni, apteki 
i punktu aptecznego. Podobnie jak w przypadku wytwarzania 
produktów leczniczych organ zezwalający cofa zezwolenie 
również w przypadku uprawomocnienia się orzeczenia o za-
stosowaniu omawianego wcześniej środka karnego z art. 41 
§ 2 k.k. w postaci zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę 
działalności objętej zezwoleniem (art. 37ap u.p.f.). Poza obli-
gatoryjnym cofnięciem zezwolenia ustawodawca przewidział 
przypadki fakultatywnego cofnięcia zarówno zezwolenia na 
powadzenie hurtowni farmaceutycznej, jak i prowadzenie ap-
teki czy punktu aptecznego. Wśród przykładowo wskazanych 
w art. 81 ust. 2 u.p.f. przesłanek fakultatywnego cofnięcia ze-
zwolenia na prowadzenie hurtowni można wskazać niezgodne 
z warunkami dopuszczenia do obrotu przechowywanie pro-
duktów leczniczych. W przypadku aptek, punktów aptecz-
nych zezwolenie może być cofnięte, np. jeżeli nie usunięto 
w terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego wydanej na podstawie ustawy 
(art. 103 ust. 2 u.p.f.). Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni bądź apteki, punktu aptecznego ma charakter w za-
sadzie represyjny 40 . Skutkuje pozbawieniem praw nabytych 
na podstawie uchylonego zezwolenia, stwarzając w sferze 
faktycznej obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności  
w zakresie prowadzenia wskazanych podmiotów. Ustawodaw-
ca przyznał również właściwym organom (Głównemu Inspek-
torowi Farmaceutycznemu oraz wojewódzkim inspektorom 
farmaceutycznym) możliwość władczej ingerencji w działal-
ność przedsiębiorców prowadzących obrót w celu zapobie-
żenia skutkom uchybień względem wymagań dotyczących 
obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z przepisami ustawy 
– Prawo farmaceutyczne wobec stwierdzenia naruszeń w tym 
zakresie organ nakazuje w drodze decyzji ich usunięcie, a jeżeli 
naruszenia mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, nakazuje unieruchomienie hurtowni bądź jej 
części, apteki albo innej placówki obrotu produktami leczni-
czymi lub wycofanie z obrotu produktu leczniczego (art. 120 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 u.p.f.).

Poza konsekwencjami natury administracyjnoprawnej 
ustawa – Prawo farmaceutyczne przewiduje zastosowanie 
wobec podmiotów prowadzących obrót z naruszeniem wy-
mogów określonych przepisami również odpowiedzialności 
karnej i cywilnej.

Odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia obrotu pro-
duktami leczniczymi z naruszeniem zasad określonych ustawą 
– Prawo farmaceutyczne przewiduje dodatkową odpowiedzial-
ność karną, nieuregulowaną w kodeksie karnym. Zależnie od 
rodzaju naruszenia sankcje karne (grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) przewiduje po-
woływany wcześniej art. 124 (wprowadzanie do obrotu pro-
duktu leczniczego bez pozwolenia), art. 126 (wprowadzanie do 
obrotu produktu, dla którego upłynął termin ważności). Ponad-
to w praktyce prowadzenia działalności w zakresie obrotu pro-
duktami leczniczymi mogą być popełniane niektóre przestęp-
stwa stypizowane w kodeksie karnym, np. przestępstwa prze-
ciwko życiu i zdrowiu, wiarygodności dokumentów, mieniu.

Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących ob-
rót produktami, w szczególności aptek, punktów aptecznych 

i hurtowni farmaceutycznych, oparta jest przede wszystkim 
na przepisach kodeksu cywilnego. Podmioty te mogą ponosić 
odpowiedzialność deliktową opartą na zasadzie swojej winy 
(art. 415 k.c.), np. w przypadku sprzedaży produktu niedopusz-
czonego do obrotu, w razie niewłaściwego przechowywania 
produktu, sprzedaży produktu po upływie terminu ważności, 
pomyłkowego wydania innego produktu lub niezgodnego 
z zaleceniami lekarza 41 , a także odpowiedzialność kontrak-
tową (art. 471 k.c.) – z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (umowy sprzedaży). Nie wyklucza 
się również oparcia odpowiedzialności dystrybutorów (aptek, 
hurtowni farmaceutycznych itp.) na przepisach Tytułu VI1 k.c. 
(art. 4491 i n.), regulujących odpowiedzialność za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny. Stosownie bowiem do 
art. 4495 § 4 k.c., jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem, 
osobą podającą się za producenta lub importerem, odpowia-
da ten, kto w zakresie swojej działalności gospodarczej zbył 
produkt niebezpieczny, chyba że w ciągu miesiąca od daty za-
wiadomienia o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę, od 
której sam nabył produkt.

Niezapewnienie bezpieczeństwa, jakiego można oczeki-
wać, uwzględniając normalne użycie produktu, traktowała-
bym jako niezapewnienie zabezpieczenia oka na określonym 
poziomie przed postępującą chorobą. Najprawdopodobniej 
– choć tu nie mogę mieć wiedzy, a okoliczności te zapewne 
zostałyby ujawnione dopiero w postępowaniu dowodowym 
– można było przewidzieć takie niebezpieczne właściwości 
produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wpro-
wadzenia go do obrotu, a prawo nie regulowało kwestii składu 
i zastosowania substancji czynnej w leku. Tym samym pro-
ducent leku odpowiadać będzie za wprowadzenie do obrotu 
produktu niebezpiecznego. Roszczenie o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnie-
niu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł 
się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej napra-
wienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się 
z upływem lat dziesięciu od wprowadzenia produktu do obro-
tu (art. 449 (8) K. c.).

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny jest od-
powiedzialnością na zasadzie ryzyka – w postępowaniu na-
leżałoby udowodnić istnienie produktu niebezpiecznego, 
zakres wyrządzonej szkody oraz związek przyczynowy ist-
niejący pomiędzy korzystaniem z produktu niebezpiecznego  
a faktem szkody.

Zgodnie z art. 35 K.p.c.: „Powództwo o roszczenie z czy-
nu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w które-
go okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”. A więc  
w istocie sąd właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania. 
Należy je kierować przeciwko producentowi leku. Taką samą 
właściwość określa rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które 
podaje zasady dotyczące jurysdykcji w sprawach sądowych  
o wymiarze międzynarodowym z udziałem więcej niż jednego 
Państwa Członkowskiego.
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Farmacja na czterech łapach 
– działania firm na rynku zoologicznym

Psiemocje.pl
strona dla miłośników psów

Firmy	 farmaceutyczne	 zgodnie	 z	 raportem	 Instytutu	Monitorowania	Mediów	 przekazują	 spore	
środki	na	reklamę.	We	wrześniu	bieżącego	roku	tylko	firmy	handlowe	miały	większy	udział	w	rynku	
reklamodawców,	wydając	396	mln	zł	na	promocję	w	 telewizji,	prasie	 i	 radio,	podczas	gdy	firmy	
farmaceutyczne	na	ten	cel	przeznaczyły	330,9	mln	zł.	

Chociaż dominującą kategorię reklamowanych produktów 
stanowią leki przeciwbólowe oraz na przeziębienie i gry-

pę, to coraz powszechniejsze stają się reklamy preparatów 
wspomagających urodę, suplementy diety, a nawet preparaty 
dla zwierząt.

Do powyższych działań dochodzi również kwestia promo-
wania i rozprowadzania produktów w salonach kosmetycznych, 
gabinetach lekarskich oraz weterynaryjnych. Dodatkowo nie-
małe koszty pochłania szkolenie aptek i aptekarzy oraz promo-

cja w samych punktach sprzedaży leków, a także konferencje 
naukowe. To wszystko powoduje, że cała branża farmaceutycz-
na może pochwalić się dużymi zyskami. 

 Ogromne	zyski	w	branży

Zgodnie z danymi GUS wartość sprzedanej polskiej produk-
cji wyrobów farmaceutycznych wyniosła w 2016 roku 13,505 
mld zł, a w 2017 – 14,121 mld zł. Do tego należy dodać, że 
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w branży działają nie tylko producenci, ale także m.in. firmy 
transportujące czy dystrybutorzy. Znaczna część wyproduko-
wanych leków i suplementów diety pochodzi także od dostaw-
ców zagranicznych.

Dla lepszego zobrazowania zysków firm farmaceutycznych 
warto przeanalizować przychody za 2017 rok zagranicznych 
przedsiębiorstw według portalu FiercePharma:
1.  Johnson & Johnson: 76 mld dolarów
2.  Roche: 54 mld dolarów
3.  Pfizer: 53 mld dolarów
4.  Novartis: 50 mld dolarów
5.  Sanofi: 41 mld dolarów
6.  Merck&Co: 40 mld dolarów
7.  GlaxoSmithKline: 39 mld dolarów
8.  Bayer: 29 mld dolarów
9.  AbbVie: 28 mld dolarów
10.  Gilead Sciences: 26 mld dolarów 
11.  Eli Lilly: 23 mld dolarów
12.  Amgen: 23 mld dolarów
13.  AstraZeneca: 23 mld dolarów
14.  Teva: 22 mld dolarów
15.  Bristol-Myers Squibb: 21 mld dolarów 

 Produkty	farmaceutyczne	dla	
zwierząt	coraz	częściej	reklamowane

Rynek zoologiczny przyciąga producentów, którzy oferują 
towary dla właścicieli zwierząt. Wśród nich znajdują się także 
firmy farmaceutyczne. Promują one swoje preparaty nie tylko 
za pośrednictwem lecznic i sklepów zoologicznych, ale także 
inwestują w reklamę tradycyjną oraz marketing online.

Rynek ten jest atrakcyjny dla firm, chociaż prognozy najbar-
dziej cieszą producentów karm. Zdaniem Euromonitor Interna-
tional szacowana wartość rynku dóbr dla zwierząt w cenach 
detalicznych w Europie Wschodniej w 2016 roku to 4,471 mld 
dolarów, podczas gdy dla Europy Zachodniej mówi się o 28,145 
mld dolarów. Wyniki Euromonitor International wskazują, że 
na rynku zoologicznym największe przychody osiągane są 
z karm dla zwierząt.

Pomimo wszystko firmy farmaceutyczne inwestują wysiłki 
w działania marketingowe w branży zoologicznej. Wynika to 
faktu, że sporo osób posiada zwierzęta, co potwierdza raport 
TNS Zwierzęta w polskich domach z 2014 roku. Stwierdzono w 
nim, że prawie połowa Polaków ma zwierzę – najczęściej wy-
bierane są psy, na drugim miejscu koty, o wiele mniejszy odse-
tek stanowią właściciele ptaków, gryzoni i gadów. Co więcej 
świadomość posiadaczy zwierząt ulega zmianie, przez co wła-
ściciele są skłonni inwestować w profilaktykę. Przykładowo, 
mając do wyboru dwa preparaty zwalczające pasożyty wezmą 
ten, który poleci weterynarz lub poznali dzięki reklamie bądź 
opinii w Internecie.

Odzwierciedlenie można znaleźć w decyzjach dotyczących 
reklamowanych i promowanych towarów farmaceutycznych, 
wśród których coraz częściej pojawiają produkty przeznaczone 
dla zwierząt. Najbardziej popularne są środki przeciw pasoży-
tom zewnętrznym oraz wewnętrznych, a reklama wielkoforma-
towa, telewizyjna i radiowa dotyczy głównie tych produktów. 

Jednak asortyment promowanych towarów jest o wiele szer-
szy. W branżowych czasopismach oraz prasie dla miłośników 
zwierząt i w Internecie coraz powszechniej firmy farmaceutycz-
ne stawiają na preparaty dla zwierząt cierpiących na atopowe 
zapalenie skóry czy alergie, a także pasty, leki na uspokojenie, 
suplementy z witaminami lub minerałami.

 Marketing	ukierunkowany	na	klienta

Sama branża farmaceutyczna szeroko korzysta z promocji 
internetowej, a także stawia na budowanie relacji z liderami 
opinii. Wsparcie przykładowo dla działań fundacji generu-
je dodatkowe informacje rozprzestrzeniane w social media, 
wpływa pozytywnie na wizerunek promowanego brandu, 
przy jednocześnie stosunkowo niskich kosztach. Co więcej, 
w komunikacji marketingowej skierowanej do właścicie-
li czworonogów, podobnie jak w przypadku tej skierowanej 
do rodziców, dominuje przekaz bazujący na emocjach. Nie da 
się ukryć, że dyskurs nastawiony na emocje i storytelling jest 
uznawany za najbardziej skuteczny w mediach społecznościo-
wych, więc to stamtąd można osiągnąć spory zwrot z zainwe-
stowanych środków.

Promocja oparta na doświadczeniach klientów, w tym 
niekiedy generowanych treści przez firmę za pośrednictwem 
liderów opinii, daje efekt, który z pewnym uproszczeniem 
można porównać do polecenia przez znajomego. Opinia wska-
zująca na negatywne skutki działania danego preparatu lub 
jego bezpieczeństwo może wywrzeć spore wrażenie na od-
biorcy. W efekcie może okazać się, że racjonalne tłumaczenie 
weterynarza w gabinecie, iż oba preparaty są identyczne, nie 
u wszystkich przyniesie pożądany dla firmy rezultat.

Wykorzystanie istniejących internetowych sieci spo-
łecznych ma jeszcze jedną przewagę. Właścicielami psów 
są ludzie o różnym wykształceniu i w każdej grupie wieko-
wej. Zgodnie z powyżej wskazanym raportem TNS pewne 
powiązania można znaleźć – rodziny z dziećmi w wieku 9-15 
lat częściej miały czworonogi. Jednak nadal jest to katego-
ria osób z różnym stylem życia i odmiennymi potrzebami. 
Wykorzystanie sieci kontaktów podmiotów oraz osób mają-
cych dostęp do potencjalnego konsumenta ułatwia dotarcie 
z przekazem do właściwej osoby i optymalizuje efektywność 
promocji. Oczywiście w podobny sposób działać będzie in-
westowanie w profilowane reklamy czy treści skoncentrowa-
ne na odpowiednich słowach kluczowych, które będę wpisy-
wać użytkownicy w wyszukiwarkach. 

 Podsumowanie

Firmy farmaceutyczne nie liczą tylko i wyłącznie na po-
lecenia i sprzedaż preparatów dla zwierząt w gabinetach czy 
sklepach. Przedsiębiorstwa te decydują się na aktywne wspie-
ranie rozpoznawalności marki wśród konsumentów. Obecnie 
najbardziej popularnym odbiorcą promocji jest właściciel psa 
lub kota kupujący preparaty przeciw pasożytom wewnętrznym 
lub zewnętrznym, co nie może dziwić. Decydując się na masowe 
i kosztowne inwestycje, trzeba kierunkować działania do odpo-
wiednio dużego targetu.
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Unijny projekt nowej instytucji 
dla sektora farmaceutycznego 
– SPC Manufacturing Waiver

dr Joanna uchańska
Radca prawny z Departamentu Life Science & Healthcare

Wkrótce	w	Unii	Europejskiej	(UE)	może	zostać	wprowadzone	dla	producentów	leków	generycznych	
(oraz	biopodobnych1)	zupełnie	nowe	odstępstwo	dla	dodatkowych	świadectw	ochronnych	(SPC).	
Instytucja	ta	została	nazwana	SPC	Manufacturing	Waiver.	Ma	ona	umożliwić	podmiotom	trzecim	
(przedsiębiorcom	sektora	farmaceutycznego)	na	rynku	wewnętrznym	podjęcie	produkcji	 jeszcze	
w	 okresie	 wyłączności	 przyznanej	 SPC.	 Dnia	 28	 maja	 2018	 r.	 Komisja	 Europejska,	 kierując	
się	 wcześniejszymi	 analizami	 rynku	 farmaceutycznego,	 konsultacjami	 oraz	 wynikami	 badań	
przeprowadzonych	przez	zespół	Instytutu	Maxa	Plancka	w	Monachium2,	wydała	projekt3	zmiany	
rozporządzenia	469/2009,	który	ma	za	zadanie	uregulować	wyjątek	(odstępstwo)	od	dodatkowego	
prawa	ochronnego	na	potrzeby	eksportu	 tak	wyprodukowanych	 leków	do	krajów	trzecich	(poza	
EOG,	 czyli	 poza	 UE,	 Islandię,	 Księstwo	 Lichtenstein	 czy	 Norwegię).	 W	 wakacje	 br.	 na	 temat	
projektu	 wypowiedziały	 się	 wstępnie	 państwa	 członkowskie	 UE,	 zaś	 jesienią	 toczyły	 się	 prace	
m.in.	 przed	 Parlamentem	 Europejskich,	 którego	 Komisje	 –	 Ochrony	 Środowiska	 Naturalnego,	
Zdrowia	 Publicznego	 i	 Bezpieczeństwa	 Żywności	 (ENVI);	 Handlu	 Międzynarodowego	 (INTA)	 
oraz	Prawa	(JURI)	–	zaproponowały	szereg	zmian	do	przedmiotowego	projektu	–	od	zaostrzających	
reżim	korzystania	z	SPC	MW	po	rozszerzających	te	odstępstwo	na	tzw.	stockpilling.
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kryć nakłady w szczególności poniesione na prace badawcze 
i badawczo-rozwojowe. Wydawane w tym celu SPC pozwa-
la na maksymalny okres do 5 lat6 (liczony od chwili uzyskania 
przez dany produkt leczniczy pierwszego zezwolenia na obrót 
w UE) przedłużyć okres uprawnień wynikających z patentu, 
przy czym wydanie świadectwa możliwe jest jedynie, jeśli czas 
związany z uzyskaniem ochrony i pozwolenia na dopuszczenie 
produktu leczniczego do obrotu przekraczało 5 lat (niezależnie 
jak długo trwała autoryzacja). W konsekwencji okres ochrony 
przyznany na mocy SPC pozwala na 15-letni okres faktycznie 
pełnego korzystania przez posiadacza patentu, jak i następnie 
SPC ze swych praw.

Wskazana instytucja, a właściwie jej kształt i stosowanie, 
ma tak samo wielu zwolenników, jak i krytyków. W 1992 r., kie-
dy SPC wprowadzano do unijnego ustawodawstwa, mieliśmy 
do czynienia z innym rynkiem farmaceutycznym niż obecnie. 
Sektor i unijny rynek leków bardzo się od tamtej pory zmieniły.

 Zdefiniowane	cele

Europa (Unia Europejska) bardzo długo była jednym z lide-
rów przyjaznym zarówno firmom innowacyjnych, jak i generycz-
nym. Odwieczna konkurencja z USA skomplikowała się z uwagi 
na rosnącą konkurencję z rynków Azji i Ameryki Południowej. 
Silna ochrona IP (oraz SPC) paradoksalnie stawia rodzimych 
producentów generycznych w najsłabszej pozycji na rynku 
wewnętrznym. Zanotowano, że utrzymywanie tak restrykcyj-
nej i długiej ochrony prowadzi do odpływu firm farmaceutycz-
nych z UE, zmniejszania liczby miejsc pracy i strat dla budżetów 
państw odpowiedzialnych za refundacje zamienników (w tym 
biorównoważnych produktów leczniczych; biopodobnych, któ-
re do 2022 r. mają stanowić ¼ rynku) na skutek zmniejszającej 
się konkurencji, a w końcu strat dla pacjentów, którzy ostatecz-
nie ponoszą konsekwencje mniejszej dostępności tańszych od-
powiedników leków. Komisja Europejska7 chce wyrównać szan-
se na rynku farmaceutycznym pomiędzy producentami leków 
referencyjnych a generycznych oraz producentami z i spoza UE, 
a także zwiększyć wartość unijnego przemysłu (między 7,3 a 9,5 
mld EUR rocznie) oraz liczbę miejsc pracy (20-25 tys.) do 2025 r.9.  
Upatruje w SPC MW antidotum dla obecnego stanu przemy-
słu farmaceutycznego UE, chcąc równocześnie zachować 
środowisko przyjazne najnowocześniejszym innowacjom, ale 
także miejsce dla rozwoju i działalności tych, którzy gwaran-
tują tańsze odpowiedniki leków, przyczyniają się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa lekowego czy oszczędności dla publicznej  
służby zdrowia.

 SPC	MW

Projektowane narzędzie ma zostać wprowadzone noweli-
zacją art. 4 i 11 rozporządzenia 469/2009, a także dodaniem 
art. 21a oraz załącznika I w tym rozporządzeniu. Według 
propozycji Komisji Europejskiej SPC MW ma dotyczyć leków 
generycznych lub biopodobnych na potrzeby eksportu poza 
UE. Przy czym uznano, że skorzystanie z tej instytucji bę-
dzie wymagało spełnienia dodatkowych wymogów na rzecz  

 Czym	jest	SPC	–	dodatkowe	
świadectwo	ochronne?

Dodatkowe prawo ochronne i wydawane do niego dodatko-
we świadectwo ochronne (z ang. supplementary protection 

certificate), to instytucje obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) 
na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego 
świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych4 (wprowa-
dzone w 1992 r.5). SPC nie jest patentem, ale w rzeczywisto-
ści wydłuża przyznaną im ochronę. Podstawową funkcją SPC 
jest rekompensowanie uprawnionemu z patentu czasu, kiedy 
nie czerpał w rzeczywistości korzyści finansowych z wynalaz-
ku, ponieważ produkt nie był jeszcze legalnie dopuszczony do 
obrotu – wymagał autoryzacji przewidzianych dla produktów 
leczniczych (także środków ochrony roślin). W ten sposób su-
plementuje się ewentualny brak eksploatacji patentu, by po-
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przejrzystości i unikania naruszeń (zabezpieczających przed re-
eksportem i podróbkami). Są to:
•   • obowiązek jednorazowej notyfikacji właściwym organom 

krajowym korzystania z SPC MW na 28 dni przed terminem 
rozpoczęcia produkcji na potrzeby eksportu następujących 
danych: nazwy i adresu producenta; adresu lub adresów sie-
dzib, w których dokonuje się produkcji na terenie kraju człon-
kowskiego; numeru SPC i identyfikacji produktu, na który 
go wydano, w odniesieniu do nazwy uprawnionego z SPC; 
numeru pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego 
przyznanego na mocy art. 40 ust. 1 dyrektywy 2001/83/
WE lub art. 44 ust. 1 dyrektywy 2001/82/WE, zaś przy bra-
ku takiego pozwolenia – numeru ważnego certyfikatu dobrej 
praktyki wytwarzania zgodnie z art. 111 ust. 5 dyrektywy 
2001/83/WE lub art. 80 ust. 5 dyrektywy 2001/82/WE 
wraz ze wskazaniem siedziby wytwarzania; planowanej daty 
rozpoczęcia wytwarzania w kraju członkowskim; wstępnej 
listy państw, do których planuje się eksportować produkt 
leczniczy. Organ zaś jest zobowiązany do upublicznienia w 
ciągu 15 dni wszelkich wskazanych wyżej danych9;

•   • badanie due diligence;
•   • informowanie partnerów w łańcuchu produkcyjno-dystry-

bucyjnym o działaniu w ramach SPC MW;
•   •  obowiązków etykietowania specjalnych, wskazanym w roz-

porządzeniu logo, jak poniżej:

rozporządzenia 469/2009. Obecnie prace toczą się m.in. przed 
Parlamentem Europejskim. Podstawowe rozbieżności dotyczą 
ograniczenia bądź poszerzenia odstępstwa od SPC, dotyczą:
a)    stockpillingu

Komisja Europejska wielokrotnie w uzasadnieniu projektu 
oraz jego motywach podkreślała, że zależy jej, aby nowa in-
stytucja doprowadziła do wyrównania szans producentów le-
ków generycznych i biopodobnych przede wszystkim na rynku 
wewnętrznym, zwłaszcza w tzw. dniu 1, tj. kiedy wygasa SPC 
i produkt nie jest już objęty jego ochroną. SPC MW został jed-
nak zakreślony przez KE wąsko. Według pierwotnej wersji pro-
jektu niedopuszczalnym jest produkcja w czasie ważności SPC 
na potrzeby magazynowania (tzw. stockpilling; na magazyn), 
w celu wprowadzenia generyków lub leków biorównoważnych 
do obrotu w UE w tzw. dniu 1. Podejmowanie produkcji w ra-
mach projektowanego SPC MW (na potrzeby eksportu) możli-
we będzie dopiero do SPC wydanych w dniu bądź po upływie 
trzech miesięcy po miesiącu, w którym opublikowano projekto-
wane rozporządzenie (projektowany art. 4 ust. 5 rozporządzenia 
469/2009). Podejście to cementuje propozycja Komisji Prawa, 
która w swojej opinii z dnia 30 października 2018 r., opowiedziała 
się za utrzymaniem SPC MW jedynie na potrzeby eksportu, nie 
zaś magazynowania.

Komisje Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego oraz 
Bezpieczeństwa Żywności opowiedziały się w swojej opinii z 
dnia 13 września 2018 r. za rozluźnieniem nadanych SPC MW 
ograniczeń, w tym poszerzenie przywileju o produkcje na maga-
zyn oraz rozluźnienie wymogów związanych z notyfikacją. Komi-
sja Handlu Międzynarodowego wypracowała także stanowisko, 
które popiera produkcję na magazyn11.
b)  momentu rozpoczęcia wykonywania SPC MW

Proponowana przez Komisję Europejską regulacja nie obej-
mie obowiązujących obecnie SPC, jak i praw udzielonych we 
wprowadzonym przez nią okresie przejściowym. Zatem ma 
obowiązywać jedynie wobec tych SPC, które zostaną wydane 
w dacie lub po dacie okresu przejściowego od daty publikacji 
zmiany rozporządzenia 469/2009, by zapewnić przedsiębiorcom 
i władzom odpowiednie dostosowanie się do regulacji, a także 
podjęcie stosownych decyzji biznesowych. Komisja Europejska 
jednocześnie proponuje, aby ocenę skutków regulacji ustalić na 
5 lat od jej wprowadzenia (kiedy dopiero skorzystanie z SPC MW 
będzie w zasadzie możliwe). Przyjęte rozwiązanie sprawia, że 
trudno tak naprawdę przewidzieć skutki proponowanej regula-
cji. Będzie dotyczyło jedynie tych SPC, które zostaną przyznane 
w dacie lub po dacie odpowiadającej pierwszemu dniu po upły-
wie 3 miesięcy. Utrudni to w pewnym stopniu możliwość korzy-
stania z regulacji SPC MW, a także ocenę skutków jej stosowania. 
Można projektować założenie, że deklarowane cele nowelizacji 
nie zostaną w związku z tym spełnione w tym właśnie czasie. 
W kierunku późnej możliwości korzystania z SPC MC zmierza 
także propozycja Komisji JURI, która zachęca, aby rozporządze-
nie miało zastosowanie do SPC, w stosunku do których patent 
podstawowy wygasł dnia 1 stycznia 2023 r. lub po tym dniu. 

Nowy wyjątek SPC MW jest w istocie uregulowany inaczej 
niż poprzednie wyjątki od praw wyłącznych (np. wyjątek Bola-
ra). Inne stanowisko niż Komisja Europejska i Komisja JURI ma 
Komisja INTA, która zauważa, że w zasadzie przy wprowadzaniu 
innych odstępstw od praw z obszaru praw własności intelektu-

Korzystanie z SPC MW nie byłoby możliwe bez dopusz-
czalności podejmowania innych czynności, które (jak projektuje 
Komisja) muszą być ściśle niezbędne w zakresie produkcji na 
potrzeby eksportu, a więc obejmujące także działania na ryn-
ku wyższego lub niższego szczebla. Wśród tych czynności są: 
produkcja, dostarczenie i import substancji aktywnej na potrze-
by wytwarzania produktów leczniczych; dostarczenie i import 
substancji uzupełniających; transport produktów leczniczych; 
pakowanie produktów leczniczych; sortowanie produktów 
leczniczych; czasowe magazynowanie produktów leczniczych; 
promocja produktów leczniczych w krajach trzecich lub na tery-
torium UE, jeśli jest ona ściśle związana z eksportem.

Zatem według projektu z 28 maja 2018 r., SPC MW:
•   •  ma obejmować jedynie produkcję na potrzeby eksportu 

poza terytorium UE;
•   •  być obwarowany szeregiem dodatkowych obowiązków 

– połączony z instrumentami (safeguards), które z kolei mają 
zabezpieczać przed naruszeniami SPC i reeksportem.

 Stanowisko	ciał	Parlamentu	
Europejskiego

Trudno na tym etapie sformułować jednoznaczną ocenę 
projektu, ponieważ wciąż nie jest znana jego końcowa treść – 
nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem nowelizowanego 

10
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alnej nie stosuje się zasady, zgodnie z którą miałyby one obowią-
zywać jedynie względem praw powstałych po ich wejściu w ży-
cie. INTA proponuje odpowiednio wcześniejszą możliwość sko-
rzystania z prawa, tj. roku po dacie odpowiadającej pierwszemu 
dniu po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia regulacji, a więc także 
w stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji12.

 Branża?

Przedstawiciele środowiska opowiadającego się za rozluź-
nieniem dotychczasowej ochrony przyznawanej na mocy SPC 
uważają, że SPC MW w jak najszerszym kształcie jest potrzebne 
„od zaraz”, ponieważ producenci leków generycznych i biopo-
dobnych spoza Unii są w lepszej sytuacji niż producenci z UE. 
Jest to także sposób na zwiększenie sprzedaży leków wyprodu-
kowanych w Unii poza jej terytorium i jednocześnie produkcję 
leków na terytorium UE. Przeciwnicy proponowanych rozwią-
zań w zakresie osłabienia status quo ochrony przyznawanej 
na mocy SPC wskazują, że SPC wcale nie stawia producentów 
leków generycznych i biopodobnych z UE w gorszej sytuacji 
względem producentów spoza UE, ponieważ na rynkach ze-
wnętrznych dochodzi w rzeczywistości do konkurowania po-
między producentami leków innowacyjnych z UE z producenta-
mi leków generycznych lub biopodobnych z UE. Wynika to m.in. 
z preferencyjnego systemu regulacji w tamtych krajach dla ich 
rodzimych producentów. Podkreślają także, że wprowadzenie 
wyjątków od SPC będzie ingerować w system praw własno-
ści intelektualnej i w rzeczywistości doprowadzi do rezygnacji 
z tworzenia innowacji w UE. W końcu też wprowadzony wyjątek 
zmniejszy ich sprzedaż poza UE.

Z uwagi na toczące się intensywnie prace nie można poczy-
nić jednoznacznych ocen, należy nadal obserwować proces le-
gislacyjny i wyczekiwać konsensusu pomiędzy różnymi intere-
sariuszami. Wszelkie dokumenty prowadzą jednak do wniosku, 
że uchwalenie SPC MW w tej lub innej formie jest nieuniknione.
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 Bez	pozwolenia

Zasadą jest, że produkty lecznicze dopuszczane są do ob-
rotu po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (dalej w skrócie u.p.f.). W pewnych przypadkach 
przewidzianych przez u.p.f. do obrotu mogą być dopuszczone 
i w nim funkcjonować produkty lecznicze, które nie uzyskały 
takiego pozwolenia. Zgodnie z art. 3 ust. 4 u.p.f. do obrotu do-
puszczone mogą być bez konieczności uzyskania pozwolenia, 
o którym mowa w ust. 1: leki recepturowe czyli produkty lecz-
nicze sporządzone w aptece na podstawie recepty lekarskiej, 
a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na 
podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii. Po-
nadto dopuszczalne jest wprowadzenie do obrotu bez uzyska-

nia pozwolenia leków aptecznych, którymi w rozumieniu u.p.f. 
są produkty lecznicze sporządzone w aptece zgodnie z receptu-
rą farmakopealną, przeznaczone do wydania w tej aptece. 

Produkty lecznicze, których celem jest ratowanie życia lub 
zdrowia ludzkiego dopuszcza się do obrotu bez wymogu uzy-
skania pozwolenia. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu są także zgodnie z zapisami art. 
3 ust. 4 u.p.f. produkty radiofarmaceutyczne przygotowywane 
w momencie stosowania w upoważnionych podmiotach lecz-
niczych, z dopuszczonych do obrotu generatorów, zestawów, 
radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy, 
oraz radionuklidy w postaci zamkniętych źródeł promieniowa-
nia. Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu zwolniona jest także krew i osocze w pełnym składzie 
lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, z wy-

Dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego
bez wymaganego pozwolenia

Anna Słowińska
ekspert prawa ochrony zdrowia i ochrony praw człowieka

Istnieją	 sytuacje,	w	 których	 konieczne,	 a	 nawet	 bezwzględne	 staje	 się	wprowadzenie	 do	 obrotu	
produktów	 leczniczych	 nie	 dopuszczonych	 do	 obrotu	 w	 Polsce,	 ale	 dopuszczonych	 do	 obrotu	 
w	kraju	z	którego	są	sprowadzane.	Dotyczy	to	produktów	leczniczych	służących	ratowaniu	życia	 
i	zdrowia	ludzkiego.	W	takich	przypadkach	produkty	lecznicze,	których	celem	jest	ratowanie	życia	
lub	zdrowia	ludzkiego	dopuszcza	się	do	obrotu	bez	wymogu	uzyskania	pozwolenia.
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łączeniem osocza przetwarzanego w procesie przemysłowym 
oraz surowce farmaceutyczne nieprzeznaczone do sporządza-
nia leków recepturowych i aptecznych. Bez pozwolenia mogą 
być również dopuszczone do obrotu immunologiczne produkty 
lecznicze weterynaryjne wytworzone z patogenów lub anty-
genów pochodzących od zwierząt znajdujących się w danym 
gospodarstwie i przeznaczonych do leczenia zwierząt wystę-
pujących w tym samym gospodarstwie oraz produkty lecznicze 
terapii zaawansowanej – wyjątki szpitalne.

 Import	równoległy	

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 4a 
u.p.f. nie wymagają ponadto produkty lecznicze, które uzyska-
ły pozwolenie na import równoległy. Zgodnie z art. 2 ust. 7b 
u.p.f. importem równoległym jest każde działanie w rozumieniu 
art. 72 ust. 4 u.p.f. polegające na sprowadzeniu z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego 
spełniającego łącznie następujące warunki: 
a)  sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję 

czynną (substancje czynne), co najmniej te same wskaza-
nia do 3 poziomu kodu ATC/ATCvet (kod międzynarodo-

wej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej 
produktów leczniczych/kod międzynarodowej klasyfikacji 
anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej produktów lecz-
niczych weterynaryjnych), tę samą moc, tę samą drogę po-
dania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczo-
ny do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic tera-
peutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopusz-
czonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopusz-
czony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 
odpowiednio w państwie, z którego produkt jest sprowadzo-
ny, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie 
referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie 
odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych.

 Inne	produkty	lecznicze	nie	
wymagające	pozwolenia

U.p.f. przewiduje również w art. 5, inne przypadki produk-
tów leczniczych, które nie wymagają zyskania pozwolenia, 
a mianowicie: 
1)  produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań 

naukowych, prowadzonych przez podmioty, o których 
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mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 
1668), prowadzące działalność o profilu medycznym, 

2)  produkty lecznicze wykorzystywane przez wytwórców, 
3) badane produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do 

badań klinicznych albo badań klinicznych weterynaryjnych, 
wpisanych do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,  
oraz 

4)  półprodukty wytworzone w celu wykorzystania w dalszym 
procesie wytwórczym realizowanym przez wytwórcę.

 Sytuacje	wyjątkowe

Zgodnie z art. 4. ust.1 u.p.f. do obrotu dopuszczone są bez 
konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, spro-
wadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne 
dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem że 
dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, 
z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie 
dopuszczenia do obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W takich 
sytuacjach podstawą sprowadzenia produktu leczniczego, 
służącemu ratowaniu życia lub zdrowia pacjenta jest zapotrze-
bowanie wystawione przez szpital albo lekarza prowadzące-
go leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta 
z danej dziedziny medycyny. Do obrotu, produktów służących 
ratowaniu życia lub zdrowia pacjenta nie dopuszcza się pro-
duktów leczniczych: 
1)  w odniesieniu do których wydano decyzję o odmowie wy-

dania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności 
pozwolenia, cofnięcia pozwolenia, oraz 

2)  zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę 
samą dawkę i postać co produkty lecznicze, które otrzyma-
ły pozwolenie,

3)  do obrotu nie dopuszcza się również produktów leczniczych, 
określonych w ust. 1, które z uwagi na bezpieczeństwo ich 
stosowania oraz wielkość importu powinny być dopuszczo-
ne do obrotu zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.f. czyli w warunkach 
dopuszczenia do obrotu po uzyskaniu pozwolenia. 

Wprowadzając taki zapis do u.p.f. ustawodawca zdecy-
dował się o dopuszczeniu do obrotu produktów leczniczych 
sprowadzanych z zagranicy, gdy niezbędne jest to dla ratowa-
nia życia lub zdrowia pacjentów czyli najwyższego dobra dla 
człowieka. Produkt ten jednak musi być dopuszczony do obro-
tu w kraju z którego jest sprowadzany. 

 Obowiązek	udzielenia	pomocy

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma 
obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, 
gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpie-
czeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkie-
go rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpią-
cych zwłoki.

W powyższych przypadkach lekarz udzielający świadczeń 
opieki zdrowotnej albo podmiot wykonujący działalność lecz-
niczą bezwzględnie nie może odmówić udzielenia pomocy. 
W takich sytuacjach podmiot wykonujący działalność leczni-
czą albo lekarz prowadzący leczenie pacjenta wystawia zapo-
trzebowanie na produkt leczniczy służący ratowaniu życia lub 
zdrowia pacjenta. 

 Podsumowanie	

Polski system prawny przewiduje sytuacje, w których ist-
nieje możliwość dopuszczenia do obrotu zagranicznych pro-
duktów leczniczych na terenie kraju bez konieczności uzy-
skania na nie specjalnego pozwolenia. Szczególne znaczenie 
można przypisać produktom leczniczym, które mają służyć 
ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego jako dobra najwyższego 
dla każdego człowieka. „Prawo do korzystania z optymalne-
go stanu zdrowia bywa kwalifikowane jako absolutne, będące 
komponentem do bezpieczeństwa osobistego.”…„  W doku-
mentach międzynarodowych wskazuje się na środki jakie po-
winny być podjęte przez państwa dla realizacji omawianego 
prawa, tak aby urzeczywistnić poszanowanie różnych aspek-
tów praw pacjenta.” Służy temu zachowanie odpowiedniego 
standardu jakości opieki zdrowotnej przy poszanowaniu i re-
spektowaniu praw należnym pacjentom, które ma wpływ na 
wynik ich leczenia. 

Ponadto można wskazać, że stworzenie przez ustawo-
dawcę możliwości skorzystania z opcji oddania do dyspozycji 
podmiotom prowadzącym działalność leczniczą produktów 
leczniczych, których użycie jest niezbędne dla ratowania ży-
cia lub zdrowia pacjentów, a które nie wymagają uprzedniego 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu stanowi nie 
tylko realizację prawa pacjenta do korzystania z optymalnego 
stanu zdrowia ale przede wszystkim realizację praw pacjenta 
do świadczeń zdrowotnych.Wszakże, zgodnie z art. 8 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta „pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych 
udzielanych z należytą starannością przez podmioty udziela-
jące świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających 
określonym w odrębnych przepisach wymaganiom facho-
wym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami ety-
ki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawo-
dów medycznych.” 

 Podstawa	opracowania

1.  ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1669), 

2.  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1515),

3.  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dent-
ysty (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1669) ,

4.  Karkowska D. „Prawa pacjenta” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2004 r. 
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Intrograf inwestuje w jakość 
bezpieczeństwo i rozwój

Intrograf	Lublin,	wiodący	producent	opakowań	kartonowych	
i	ulotek	dla	przemysłu	 farmaceutycznego	świętuje	21-lecie	
powstania	spółki	i	wkracza	w	nowy	etap	rozwoju	inwestując	
aż	25	milionów	złotych	w	nowe	technologie.	

W zakładzie otwartym cztery lata temu na terenie lubel-
skiej strefy ekonomicznej produkowanych jest rocznie 

ponad pół miliarda opakowań kartonowych i pół miliarda ulotek 
farmaceutycznych. Produkty Intrografu dystrybuowane są do 
farmacji zarówno z Polski jak i zagranicy, w tym głównie Nie-
miec, Irlandii, Szwecji oraz Czech. 

Rok 2018 to dla Spółki czas prawdziwej rewolucji technolo-
gicznej. Tegoroczne nakłady inwestycyjne dorównują kosztom 
budowy nowej siedziby z 2014 roku. Dzięki nim Intrograf może 
pochwalić się najlepiej wyposażoną fabryką ulotek w Europie 
oraz czołowym miejscem wśród producentów opakowań kar-
tonowych dla branży farmaceutycznej. Wzbogacony park ma-
szynowy stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby Klientów 
oraz umożliwia dużą elastyczność i dostosowanie produkcji do 
wielu rodzajów zleceń. Dzięki temu Intrograf z powodzeniem 
realizuje zamówienia zarówno dla dużych koncernów jak i ma-
łych, rodzinnych fi rm. Wszystkie inwestycje oznaczają także 
jeszcze większe bezpieczeństwo i gwarancję jakości produktów 
– najważniejsze wartości dla wymagającej branży farmaceu-
tycznej. W dniach 18-19. października 2018 r. miał miejsce uro-
czysty Jubileusz 21-lecia Spółki oraz Dzień Otwarty w fabryce 
Intrografu przy ul. Vett erów w Lublinie. W ramach wydarzenia 
zaprezentowane zostały nowe linie produkcyjne i ich możliwo-
ści techniczne.

Do głównych inwestycji w segmencie produkcji opakowań 
należy zaliczyć: pełnoformatową sześciokolorową maszynę 
off setową Heidelberg Speedmaster CX 102-6-LYYL z dwoma 
wieżami lakierującymi i dwoma zespołami suszącymi, wyposa-
żoną w zaawansowany system zarządzania barwą oraz spektro-
fotometryczny pomiar kolorów. Maszyna zapewnia skrócony 
czas przezbrojenia dzięki automatyzacji procesów oraz aplika-
cję lakieru UV w linii. Efektywny druk małych nakładów zapew-
nia nowa generacja maszyny Heidelberg Anicolor XL-75-6+L 
w formacie B2, gwarantująca szybkie nafarbienie, automatycz-
ne zmiany płyt oraz minimalizowanie odpadów produkcyjnych. 
Nową jakość w aplikacji uszlachetnień w technice hot-stampin-
gu, embossingu oraz nanoembosingu umożliwia maszyna złocą-
ca BOBST SP 104 BM. 

Segment ulotek farmaceutycznych został wzmocniony 
m.in. zakup dwóch pełnoforma-towych off setowych maszyn 
Heidelberg Speedmaster SX 102–2-P zs ystemem odwracana 
arkuszy, w tym jednej wyposażonej w systemem Heidelberg 
CutStar umożliwiający podawanie papieru ze zwoju do maszy-
ny arkuszowej. Natomiast realizację ulotek krojonych ułatwia 
nowa szybka linia do krojenia papieru – maszyna krojąca PO-
LAR N 115 PLUS z transomatem rozładowczym. 

Najnowsze inwestycje zwiększyły moce produkcyjne Intro-
grafu o 40%. Dzięki temu fi rma może stale się rozwijać i zapew-
niać jeszcze szerszą ofertę usług  realizowanych z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Swoją siłę 
w różnorodności zaprezentuje już w lutym na targach Phar-
mapack 2019 w Paryżu. Zespół Intrografu zaprasza na swoje 
stoisko D14.

Więcej informacji o fi rmie: www.intrograf.com.pl  

Fot.3. Dzień Otwarty 
w fabryce Intrografu 

Fot. 1. Druk opakowań farmaceutycznych 
- maszyna Heidelberg Speedmaster  CX 
102-6-LYYL w fabryce Intrograf Lublin S.A

Fot. 2. Uszlachetnianie opakowań 
farmaceutycznych - maszyna złocąca 
BOBST SP 104 BM

Fot. 4. Jubileusz 21-lecia Spółki 
Intrograf. - 18.10.2018

artykuł sponsorowany
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To, że drukarnia musi drukować poprawne opakowania, mieć 
wdrożony system jakości oraz być audytowana z wynikiem 

pozytywnym, aby dostarczać swoje produkty dla fi rm farma-
ceutycznych, to oczywiste. Za pojęciem „poprawne opakowa-
nia” kryje się jednak wiele niuansów, o których warto wiedzieć 
i… wymagać od swoich dostawców.

„Branża poligrafi czna związana z przemysłem farmaceu-
tycznym i kosmetycznym dąży do automatyzacji procesów 
jakościowych i tak będzie przez najbliższe lata” – mówi Mar-
cin Weksler, szef EyeC w Polsce i na kraje Europy Centralnej 
i Wschodniej. „My pomagamy te dążenia realizować, tworząc 
i dostarczając systemy kontroli wizyjnej opakowań, które w 
coraz większym stopniu wspomagają pracę ludzi, poprawiając 
jej komfort, ale przede wszystkim zapewniając bezpieczeństwo 
końcowego produktu, a tym samym jego odbiorcy”. 

Po znane w branży farmaceutycznej i kosmetycznej sys-
temy Proofi ler i Proofi ler Graphic nadszedł czas na stworzone 
przez dział rozwoju EyeC nowe skanery fl atbed w formacie A0, 
które funkcjonują już na rynku. Oferują one niezwykle wysoki 
standard inspekcji wizyjnej: 600 dpi, szybki czas skanowania, 
inspekcję tekstu, grafi ki i kolorów, możliwość weryfi kacji ko-
dów 1D i 2D zgodnie z normami ISO oraz weryfi kację zapisu 
i wysokości punktów Brailla. To wszystko odbywa się w jednym 
urządzeniu, oferowanym jako linia EyeC Proofi ler 1200 DT, któ-
ra łączy w sobie możliwość inspekcji dużej liczby użytków oraz 
arkuszy. Jest to idealne rozwiązanie dla drukarni obsługujących 
sektor farmacji i kosmetyków. Nowością jest tutaj możliwość 

posiadania nie dwóch, lecz jednego skanera łączącego kilka 
funkcjonalności. Jeden system dla produkcji i kontroli jakości. 
Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie jest dostępne na rynku.

 Kto	pierwszy,	ten	najlepszy

To właśnie rozwiązanie posiada – jako pierwsza w Polsce 
– drukarnia ERBI z Łodzi. Jakość jest priorytetowym celem jej 
działalności, a specjalizacją – wielokolorowy druk off setowy dla 
zakładów przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

„Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wymagania branży 
farmaceutycznej stale rosną. Jest to wynik m.in. wzrostu ry-
gorystycznych norm unijnych, mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i wysokiej jakości opakowań artykułów farma-
ceutycznych, ale także świadomości klienta na temat istnieją-
cych rozwiązań technologicznych. Dlatego dbamy o to, aby nasi 
klienci mieli pewność, że korzystamy z najlepszych systemów 
do kontroli dostępnych na rynku” – informuje Halina Błaszczyk, 

Warto	wiedzieć	więcej
Jakość	–	to	słowo	jest	kluczowe	w	profi	lu	działalności	farmaceutycznej	i	kosmetycznej.	Jest	pojęciem	leżącym	
u	 podstaw	 całej	 koncepcji	 biznesowej,	 defi	niującej	 fi	rmy	 produkujące	 leki	 i	 kosmetyki.	 Jakie	 najnowsze	
rozwiązania	w	zakresie	inspekcji	drukowanych	rozwiązań	opakowaniowych	należy	znać	i	warto	mieć	na	uwadze?

Dlaczego warto taką dodatkową kontrolę 
przeprowadzić? Jeżeli kartoniki będą miały błędy 
albo nie zostaną sprawdzone poprawnie, a przejdą 
proces serializacji, to klient poniesie podwójną stratę.

Drukarnia ERBI, specjalizująca się w produkcji opakowań dla farmacji, jako jedna z pierwszych fi rm w Polsce zainstalowała system Proofi ler 400 DT do elektronicznej kontroli 
zgodności pliku klienta z gotowym produktem. Teraz posiada także system Proofi ler 1200 DT, który stanowi unikalne rozwiązanie – można go z powodzeniem zainstalować 
w dziale kontroli jakości, jak i na hali produkcyjnej. Warto wiedzieć, jakie rozwiązania są dostępne na rynku
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To był niezwykły  
i szczęśliwy rok.

Dziękujemy Państwu za 
zaufanie i życzliwość.

Niech Nowy Rok będzie pełen 
inspirujących spotkań,  

a każdy dzień przepełniony 
radością i spokojem!

życzy
Zespół EyeC Polska

kierownik Działu Zapewnienia i Kontroli Jakości. „System EyeC 
Proofi ler 1200 DT jest doskonałym narzędziem do kontroli ma-
teriałów opakowaniowych dla przemysłu farmaceutycznego. 
Dzięki wymiarom skanera możemy kontrolować całe arkusze, 
co niewątpliwie przyspiesza wykonanie kontroli, ale przede 
wszystkim zwiększa możliwość wykrycia błędu. Podczas ska-
nowania całych arkuszy dostajemy dokładną informację doty-
czącą lokalizacji ewentualnych błędów”.

 Kontrola	w	obliczu	serializacji

Systemy inspekcji wizyjnej sprawdzą się również w obli-
czu obowiązkowej serializacji, wynikającej z nowej dyrektywy 
2011/62/EU, która wejdzie w życie 9 lutego 2019 r.

„Jeśli producent uzna, że jest to konieczne lub potrzebne, 
wówczas weryfi kacja próbki może odbyć się również na syste-
mie EyeC w Dziale Kontroli Jakości” – potwierdza Marcin We-
ksler. „Dlaczego warto taką dodatkową kontrolę przeprowa-
dzić? Jeżeli kartoniki będą miały błędy albo nie zostaną spraw-
dzone poprawnie, a przejdą proces serializacji, to klient poniesie 
podwójną stratę”.

Przypomnijmy, potocznie nazywana jest ona dyrektywą 
fałszywkową i nakłada na producentów leków (głównie na re-
ceptę) obowiązek umieszczania na opakowaniach dwóch rodza-
jów zabezpieczeń przed sfałszowaniem. Pierwszym są elemen-
ty stwierdzające i zapobiegające niepożądanemu naruszeniu 
opakowania zewnętrznego. Drugie zabezpieczenie to unikal-
ny identyfi kator, pozwalający na weryfi kację autentyczności 
i identyfi kację opakowania leku. Występuje on jako niepowta-
rzalny nadruk w postaci zarówno kodu 2D, jak i dodatkowych 
informacji w formacie nadającym się do odczytu, zawierających 
podstawowe dane, m.in. numer serii, datę ważności i cyfrowy 
kod produktu.

Odpowiednia czytelność kodów laserowych (technika abla-
cyjna) i ink-jetowych na gotowym produkcie to z kolei kluczowe 
wymagania, jakie należy postawić przed producentami karto-
nów na opakowania leków poddawanych procesowi serializacji.

 Satysfakcja	i	komfort

„Nasza ponad 16-letnia praktyka i setki wdrożeń w branży 
farmaceutycznej pokazują nam, że inspekcja wizyjna stosowana 
do kontroli artworków oraz wchodzących materiałów opakowa-
niowych jest niezwykle skutecznym narzędziem. Z dużą satys-
fakcją obserwujemy też, jak zmienia się komfort i jakość pracy po 
wdrożeniu systemu inspekcji” – podsumowuje Marcin Weksler.

Dziś z całym przekonaniem można stwierdzić, że nikt, kto 
rozpoczął pracę z inspekcją wizyjną, nie będzie chciał wrócić 
do kontroli zadrukowanych opakowań za pomocą tylko wzro-
ku. Inspekcja tekstu, grafi ki, kolorów oraz weryfi kacja kodów 
1D, 2D czy też zapisu Brailla jest nieocenioną pomocą, kiedy 
do sprawdzenia są dziesiątki lub setki próbek dziennie. Dlatego 
warto śledzić rynek pod kątem nowych możliwości, jakie są ofe-
rowane oraz warto wiedzieć, czego można wymagać od swoich 
dostawców i partnerów biznesowych. Dla wszystkich bowiem 
jakość końcowego produktu przekłada się na wspólny sukces 
i udaną współpracę. 



Suplementy diety
bez monopolu

Jakub Śwircz
Dyrektor zarządzający Brandy Design

Polska	suplementami	stoi	–	taki	wniosek	nasuwa	się	po	przeczytaniu	kolejnych	raportów	szacujących	
wartość	krajowego	rynku	(ok.	5	mld	zł	w	2018	r.)	oraz	samą	liczbą	zgłoszonych	do	obrotu	środków	
(ponad	30	tys).	Jeszcze	wyraźniej	o	 ich	popularności	mówi	statystyka	stosowania	–	ok.	72	proc.	
Polaków	 przyjmuje	 suplementy	 regularnie	 (na	 podstawie	 raportu	 „Rynek	 suplementów	 diety.	
Bezpieczeństwo,	trendy,	regulacje”,	Aliant	Consulting	Group,	2017	r.).	

Można więc założyć, że rynek i tendencje są tylko pozy-
tywne. Zwłaszcza, iż powodów, by myśleć o suplemen-

tacji, dostarcza każdego dnia sytuacja w kraju. Wystarczy wy-
mienić kilka czynników, m.in. pogarszająca się jakość powietrza, 
ciągle dłuższe kolejki do lekarzy, rekordowy na tle Unii Euro-
pejskiej poziom stresu wśród polskich pracowników (jak wynika 
z raportu „The workforce view in Europe 2017”, opracowanego 
przez ADP, więcej niż co piąty Polak doświadcza stresu w pra-
cy, a blisko połowa twierdzi, że stresuje się w pracy często lub 
bardzo często) oraz pogarszający się stan zdrowia psychicznego 
nastolatków (raport Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji poka-
zuje, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne 
lub behawioralne). Wszystkie te czynniki stanowią szerokie tło 
społeczno-rynkowe, które sprzyja sukcesom suplementów. 

Jednakże jest to tylko jedna strona tej sytuacji. Po drugiej 
znajdują się oczywiście kwesti e regulacji, które na polskim ryn-
ku ciągle są jeszcze bardzo łaskawe dla producentów suple-
mentów. Jednocześnie ta wolność działania, znacznie większa 
niż w przypadku leków na receptę oraz OTC, sprzyja obecności 
wielu drobnych podmiotów rynkowych, które liczą na szybki 
sukces swoich ofert. Nie mają one co prawda takiej siły prze-
bicia jak lider Afl ofarm, Olimp Laboratories czy izraelska TEVA, 
ale są w stanie na rozdrobnionym rynku znaleźć swoje miejsce, 
zwłaszcza przy szerokiej rozpiętości półki cenowej. A tę sytu-
ację wspiera dodatkowo dostępność produktów w aptekach, 
drogeriach czy przez internet. 

Poza sprawami regulacji i ich czysto kontrolującym aspek-
tom warto spojrzeć na konsekwencje potencjalnych zmian 
z perspektywy zarządzania marką. Zwykle zacieśnienie regula-
cji prowadzi do konsolidacji rynku i wyłonienia kilku podmiotów 
dzielących go między sobą. Te największe fi rmy zyskały wiele, 
również za sprawą wykorzystywania całego spektrum narzę-
dzi marketi ngu, w tym designu i dbania o markę. Stanowiące 
jednak większość fi rm na polskim rynku tzw. MŚP (sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw) ograniczają koszty na trwałe 
inwestycje, takie jak wzornictwo i marka, a skupiają się na dzia-
łaniach związanych z osiąganiem rezultatu tu i teraz poprzez 
proponowanie niższych cen w stosunku do konkurencji. Wraz 
z potencjalnymi zmianami rynku może się okazać, iż brak zbu-
dowanej marki, która wzbudza zaufanie, reprezentuje konse-
kwentnie rozwijane idee oraz ma jasno zdeklarowanego konsu-
menta, może spowodować, iż odbiorcy po prostu… zabraknie. 

Większość opakowań wciąż stanowią bazarowe grafi ki, 
powstające chałupniczo, nie uwzględniające kwesti i, które 
w większości branż stanowią już podstawowe know-how w dia-
logu z projektantem. Do powszechnych grzechów zaliczyć moż-
na brak czytelności, braki w komunikacji benefi tów, uwzględ-
nieniu wyglądu konkurencji czy też wskazywaniu strategicz-
nych unique selling points. 

W efekcie trudno oczekiwać, że coś, co wygląda tanio lub 
bardzo tanio, będzie zdrowe, bezpieczne, a nawet pomoże. 
A przecież, jak pokazują spadające budżety reklamowe oraz 

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

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/201856 opakowania





efektywność samych kampanii, to właśnie opakowanie wyra-
sta na najważniejszy touchpoint w komunikacji z konsumentem. 
Poza tym już dziś wiadomo, że ilość wprowadzonych na rynek 
produktów oraz komunikatów w rodzaju certyfi kacji, różne-
go rodzaju oznaczeń i gwarancji, które występują na produk-
tach, wywołują poczucie chaosu u konsumenta. Doskonale 
to widać choćby na przykładzie dynamicznie rosnącej branży 
w Polsce, jaką jest zdrowa żywność i produkty bio. Zielonych 
półek w sklepach przybywa, ale rozpoznawalność certyfi katów 
wśród konsumentów nie stanowi głównej motywacji do sięga-
nia po produkty. Wystarczy dobrze zakomunikowana obietnica 
zdrowszego i czystszego produktu. 

Jeśli przyjrzeć się dokładniej zielonej półce, to okaże się, że 
jej konsument poszukuje podobnych wartości jak ten wybiera-
jący suplementy. Jednakże rzadko kiedy nim bywa. I tu kryje się 
olbrzymie niebezpieczeństwo związane z prognozami opartymi 
na obecnym momencie sprzedaży. Suplementy kupują bowiem 
w większości osoby w wieku 50-70 lat. Z kolei zielona półka jest 
wybierana przede wszystkim przez osoby młodsze, mieszczące 
się w przedziale 25-45 lat. Już przy pierwszym zestawieniu wi-
dać zagrożenie dla rynku suplementów związane z pewnym po-
koleniowym pęknięciem. To porównanie jest również istotne, 
ponieważ suplementy funkcjonują jako żywność, a ta zmienia 
się wyjątkowo szybko, śrubując nowe standardy.

Oczywiście można je tłumaczyć poprzez doskonały stan 
zdrowia młodszych odbiorców, ale to nie załatwia sprawy, jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że zielona półka rozwija się przede 
wszystkim w dużych i średnich miastach, wśród osób o średnim 
lub nieco wyższym dochodzie oraz często będącymi rodzicami. 
Po prostu osoby te gdzie indziej szukają sprecyzowanej obietni-
cy lepszego i zdrowszego życia. 

Wpływają na to znów tendencje rynkowo-społeczne, które 
najlepiej widać w nowoczesnych produktach FMCG, mieszczą-
cych się w ramach zdrowej półki. Od nowych, lokalnie powsta-
jących marek, w rodzaju Chias Brothers, przez słodycze komu-
nikujące brak cukru, jak np. superkrówka w wersji wegańskiej 
czy Nimm2, herbaty oferujące niemal te same właściwości co 
suplementy na relaks i koncentrację, batony pełne witamin 
i protein, aż po napoje, takie jak Oshee, mówiące o wyjątkowym 
składzie mineralnym – wszystkie te produkty zostały opraco-
wane z myślą o młodych grupach konsumentów, którzy często 
postrzegają swoje ciało jako narzędzie do pracy. 

Musi być ono odpowiednio zadbane, by działało jak najle-
piej. Również jeśli chodzi o pracę umysłową, ta postrzegana jest 
jako równa wysiłkowi fi zycznemu. Dlatego wszystkie te pro-
dukty na swój sposób mówią o suplementacji. 

Spojrzenie na nie napędzane jest m.in. dynamicznie rozwi-
jającym się w Europie trendem wege – już co dziesiąty produkt 
w kategoriach żywności i napojów wprowadzony na rynek 
europejski jest oznaczony jako wegetariański. Warszawa jest 
jedną ze światowych stolic kuchni wege, a wśród nowych pro-
duktów spożywczych, które pojawiły się w Europie w latach 
2012-2017, oznaczenie „wegetariańskie” było na trzecim miej-
scu (dane Mintela). 

Dodatkowo ta defi cytowa grupa konsumentów suplemen-
tów, którą łatwo przyporządkować do wielokrotnie analizo-
wanych milenialsów, odchodzi od tego, co tradycyjne, szuka 
nowych, lepszych form i ciągle interesują ją innowacje. Dla 
tej grupy, jak i ich dzieci z pokoleń Z, XD, iGen, suplementa-
cja jest czymś szeroko rozumianym i zawartym w codziennych 
konsumenckich wyborach, w których wybierają pomiędzy 
zwykłą wodą a taką, która „nawadnia organizm”. Nie potrze-
bują do tego pigułek, które nie są przypisane przez ich lekarzy, 
ale przede wszystkim z wyborami ich rodziców i dziadków. A ci 
często postrzegani są z perspektywy pęknięcia pokoleniowe-
go, widzianego np. jako analfabetyzm cyfrowy. 

Zresztą ten stereotypowy podział na starszych i młodszych 
wraz z kolejnymi latami, zwłaszcza za sprawą milenialsów, bę-
dzie ulegał wyraźnym zmianom, których tempo zależne będzie 
od miejsca zamieszkania, zasobności portf ela oraz wykształce-
nia. Wystarczy już dziś zestawić ze sobą aktywnych 60-latków 
w dużych ośrodkach miejskich z ich rówieśnikami z małych 
miejscowości. Często różnice w ich funkcjonowaniu są tak dra-
styczne jak dynamika Micka Jaggera (73 lata) z reklamowym 
emerytem, który potrzebuje witaminy C.

Wszystkie te aspekty pozytywnego obrazu rynku suple-
mentów diety wskazują na potencjał związany z pracą nad 
markami i strategicznym projektowaniem. Pozwala on bowiem 
poza perspektywą możliwości laboratoryjnych tworzyć pro-
dukty przemyślane, które będą docierać również do nowych 
odbiorców, w tym milenialsów i kolejnych pokoleń. To strate-
giczne spojrzenie jest w szczególności korzystne przy wprowa-
dzaniu innowacji, która swoje nowatorstwo musi zakomuniko-
wać w sposób czytelny i bezpieczny.Herbata pukka revitalise oraz pukka relax

CHIAS ENERGY, CHIAS HARMONY, Woda Witaminowa
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Precyzyjny wynik uzyskany w krótkim czasie 

 Oszczędność czasu i redukcja kosztów

 Szybki pomiar, prowadzony w laboratorium, 
gabinecie lub miejscu produkcji

 Wyskorozdzielcza analiza spektralna 
w świetle widzialnym i w podczerwieni

 Analiza w NIR, SWIR, MID i Longwave Infrared

Obrazowanie hiperspektralne 
Twoje narzędzie w kontroli jakościTwoje narzędzie w kontroli jakości

... Farmaceutyki ... Kosmetyki ... Zdrowie ... Żywność ... Przemysł ... 



Czy będzie pod górkę?
Trzy miesiące przed wejściem w życie
dyrektywy fałszywkowej oczami drukarzy

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń
Intrograf Lublin S.A. 

Obserwując	przygotowania	fi	rm	farmaceutycznych	związane	z	wprowadzeniem	w	życie	dyrektywy	
fałszywkowej,	 można	 odnieść	 wrażenie,	 że	 na	 dalszy	 plan	 schodzą	 działania	 mające	 związek	
z	odpowiednimi	zmianami	w	konstrukcji	lub	grafi	ce	dotychczasowych	kartoników.	Nie	chodzi	tylko	
o	modyfi	kacje	wynikające	 z	 serializacji,	 tj.	 zmiany	wymiarów	 kartoników,	 będące	 następstwem	
wprowadzenia	 dodatkowych	 informacji,	 ale	 również	 o	 rozwiązanie	 kwestii	 identyfi	kacji	
niepożądanego	otwarcia	kartonika.	

Czy w przypadku stosowania etykiet kątowych tamper evi-
dent usuwać lakier z miejsc naklejania etykiety czy zasto-

sować etykiety z tzw. mocnym klejem? Czy ślad po próbach 
niepożądanego otwierania kartonika jest dostatecznie widocz-
ny? Która opcja przysporzy najmniej kłopotów w procesie pa-
kowania? Jeśli dodamy do tego wdrażanie stosownego systemu 
informatycznego związanego z obsługą serializacji, otrzymamy 
obecny obraz fi rmy farmaceutycznej. Nie powinny jednak na-
szej uwadze umknąć kwesti e, które dotkną również dostawców 
kartoników jednostkowych i opakowań zbiorczych.

Za wszystkimi wymienionymi zmianami i wdrożeniami kro-
czą dodatkowe koszty. Zmiany w kosztach produkcji nastąpią 
z wielu powodów, m.in.:
•   •  zakupu i wdrożenia systemu obsługującego serializację 

i agregację,
•   •  opłat związanych z użytkowaniem systemu,
•   •  konieczności zakupu instalacji do identyfi kacji niepożąda-

nego otwarcia kartonika – instalacji zaklejania etykietami 
tamper evident lub zaklejania klejem hot melt,

•   •  zakupu materiałów eksploatacyjnych: etykiet, klejów,
•   •  wydłużenia czasu przygotowania maszyny pakującej do 

pracy,

•   •  dodatkowych utrudnień podczas procesu pakowania,
•   •  zwiększenia ilości mikroprzestojów linii pakujących.

Obecnie nie dziwi fakt, że na plan dalszy schodzą uwarun-
kowania poligrafi czne, bardzo istotne dla kosztów produkcji, 
płynności dostaw materiałów opakowaniowych oraz znacząco 
wpływające na efektywność pakowania. 

Wprowadzenie 9 lutego 2019 r. zmian ustawowych nie-
sie ze sobą zagrożenia poligrafi czne. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że czekając na ostatnią chwilę z wdrożeniem zmian, 
mogą „zawirować” płynnością dostaw kartoników z drukarń. 
Nie wszyscy biorą pod uwagę, że wprowadzenie zmian wpłynie 
na koszty opakowań wykonywanych z tektur litych oraz opako-
wań zbiorczych wykonywanych z tektur falistych.

 Zmiana	formatów	kartoników

Konieczność stosowania nadruków serializacyjnych, naj-
częściej na ściankach bocznych kartonika, wymaga wygospo-
darowania miejsca na taki nadruk. W większości przypadków 
szerokość ścianki potrzebnej do umieszczania stosownych na-
druków określana jest na 25 mm.
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Oznacza to konieczność zmian we wszystkich kartonikach 
węższych od podanego wymiaru. Zmiana ta skutkuje również 
koniecznością zmiany wymiarów opakowań zbiorczych.

Można powiedzieć, że to najprostsza czynność do wykona-
nia – zmiana jednego wymiaru. Z pewnością tak, ale… pociąga 
za sobą skutki nieobojętne dla procesów technologicznych wy-
konania kartonika.

1.  Wzrost powierzchni (formatu) kartonu potrzebnego do 
wykonania kartonika
Zmiana powierzchni kartonika skutkuje koniecznością 

zwiększenia formatu kartonu potrzebnego do jego wykonania. 
Zwiększenie formatu kartonu skutkuje większym udziałem ma-
teriału w kosztach wytworzenia kartonika. Drukarnia, chcąc 
minimalizować koszty produkcji, zamawia papier do produkcji 
ulotek, karton do produkcji kartoników dokładnie pod format. 
Wymiary kartonu są ściśle powiązane z wymiarami produkowa-
nymi z niego kartonika. 

Fot. 1. Kartoniki z nadrukowanymi elementami związanymi z serializacją

Fot. 3. Fragment wykrojnika Fot. 6. Element narzędzi oczyszczających 
– szpilki wypychające

Fot. 7. Element narzędzi oczyszczających 
– deska dolna

Fot. 4. Wyklejka wyrównująca wykrojnik

Fot. 5. Element narzędzi oczyszczających 
 – deska górna

Fot. 8. Zestaw rylm-pertinaxów

Fot. 2. Magazyn kartonu w drukarni Intrograf Lublin S.A. Formaty kartonu 
precyzyjnie dobrane do wielkości kartonika

Drukarnie w celu zachowania płynności produkcji oraz 
dotrzymywania terminów realizacji zamawiają kartony z kilku-
tygodniowym wyprzedzeniem. Muszą również dysponować 
określonymi zapasami magazynowymi. Nie jest łatwo z dnia 
na dzień zmienić format kartonu bez poniesienia dodatkowych 
niepotrzebnych kosztów, wynikających z konieczności dopaso-
wania do bieżących potrzeb formatu kartonu z aktualnie posia-
danymi stanami magazynowymi. Podczas zmiany formatu kar-
tonu należy brać pod uwagę:

•   •  konieczność wykorzystania już zamówionych i posiada-
nych przez drukarnię ilości kartonu,

•   •  czas potrzebny na realizację przez papiernie zamówionych 
nowych formatów kartonu.

Takie zmiany wymagają koordynacji działań zamawiające-
go i drukarni. Wdrażanie zmian formatu produkowanych przez 
drukarnię kartoników powinno być przygotowywane z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Nie należy pomijać sytuacji, kiedy 
zwiększenie wielkości kartonika wpłynie na zmniejszenie tzw. 
użytków mieszczących się na arkuszu. Taka zmiana powoduje 
zwiększenie liczby arkuszy potrzebnych na realizację zamó-
wienia. Jest to także większa liczba „przelotów” przez maszynę 
podczas drukowania i wykrawania.

2.  Zmiana wykrojników
Każda ingerencja w wymiary kartonika wymusza zmianę 

wykrojnika. Musimy pamiętać o tym, że wykrojnik jest tylko 
elementem zestawu narzędzi potrzebnych do wykonania wy-
kroju opakowania. 

Komplet narzędzi do wykrawania składa się z:
•   • wykrojnika,
•   •  wyrównującej wykrojnik wyklejki,
•   •  narzędzia do tzw. oczyszczania kartoników podczas wykra-

wania,
•   •  zestawu rylm-pertinaxów umożliwiających wykrawanie.
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Potocznie uważa się, że ingerencja w wymiary kartonika to 
tylko ewentualna zmiana samego wykrojnika. W rzeczywistości 
jest zupełnie inaczej. Ingerencja w wymiary kartonika wymaga 
wymiany nie tylko wykrojnika, ale również całego zestawu na-
rzędzi wykrawających. To nie jest operacja, którą można wyko-
nać bezkosztowo.

Niewiele jest fi rm wykonujących wykrojniki. Wytwarzają 
one wykrojniki różnej jakości i na różnym poziomie zaawan-
sowania konstrukcji kartonika. Mając na uwadze wymagania 
jakościowe odbiorców kartoników z branży farmaceutycznej, 
kosmetycznej, spożywczej, znacznie ograniczamy liczbę wy-
twórców narzędzi wykrawających. Jest to związane nie tylko 
z estetyką wykonanego wykroju, ale i z wymaganiami jakościo-
wymi najszybszych linii pakujących. Producenci wykrojników 
na pewno wiedzą, że czeka ich wzrost zapotrzebowania na 
wykrojniki i zestawy narzędzi do wykrawania. Z pewnością są 
świadomość krótkotrwałości wzrostu koniunktury. W związku 
z tym nie należy się spodziewać, aby poprzez inwestycje w ma-
szyny zwiększali swoje moce produkcyjne.

Powstała sytuacja może powodować:
•   •  wydłużenie czasu oczekiwania na wykrojniki,
•   •  ryzyko obniżenia jakości wykonywanych zestawów narzę-

dzi wykrawających,
•   •  ryzyko koniunkturalnego wzrostu cen. 

Każda z powyższych sytuacji stanowi zagrożenia dla bez-
pieczeństwo klienta drukarni. Może mieć bezpośrednie przeło-
żenie na terminy realizacji zamówień, ich jakość oraz cenę. Czy 
można temu zapobiec? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie. Z pewnością można zmniejszyć ryzyko doprowadze-
nia do takich sytuacji. 

3.  Zmiana wielkości opakowań zbiorczych 
Kolejną konsekwencją zmiany wielkości opakowań jednost-

kowych jest zmiana wielkości opakowań zbiorczych wykonywa-
nych z tektur wielowarstwowych. Opakowania zbiorcze mają 
swoje indywidualne wymiary ściśle dostosowane do wymiarów 
pakowanego w nie kartonika jednostkowego. Nie ma możliwo-
ści zastosowania opakowań o uniwersalnych wymiarach. 

Fot. 9. Ułożenie kartoników w opakowaniu zbiorczym dokładnie 
dopasowanym do wielkości kartonika jednostkowego

Odpowiednie dostosowanie wymiarów opakowania zbior-
czego pozwala na bezpieczne dostarczanie zamówionych kar-
toników jednostkowych.

Nie można sobie pozwolić na „wożenie powietrza” w nie-
prawidłowo dobranych wymiarowo opakowaniach zbiorczych, 
w przypadku których mamy sytuację analogiczną do tej z tektu-
rami litymi i wykrojnikami. Wprowadzanie do realizacji natych-
miastowych zmian stawia drukarnie przed dylematami:
•   •  co zrobić z posiadanymi w magazynie dotychczas stosowa-

nymi opakowaniami,
•   •  w jakim terminie będą realizowane zamówienia nowych 

opakowań zbiorczych z nowymi wymiarami,
•   •  jaki wpływ na cenę będzie miała zmiana wymiarów opako-

wań zbiorczych. 

Z odpowiedzią na te pytania i wątpliwości nie powinniśmy 
czekać do ostatniej chwili. Przygotowanie się do zmian odpo-
wiednio wcześnie będzie znacznie bezpieczniejsze.

 

 Korzyści	z	wprowadzanych	zmian

Wprowadzanie koniecznych zmian w opakowaniach ma 
swoją pozytywną stronę. Stwarza doskonałą okazję do „zro-
bienia porządku” z formatami kartoników. Jest tym momentem, 
kiedy można na szeroką skalę wprowadzić standaryzację for-
matów kartoników, która w istotny sposób wpływa na efek-
tywność pakowania oraz w znaczący sposób zmniejsza problem 
działów produkcji i utrzymania ruchu, jakimi są mikroprzestoje. 
Standaryzacja formatów kartoników w połączeniu ze standary-
zacją ulotek daje policzalne korzyści fi nansowe poprzez:
•   •  ograniczenie liczby przestawień i regulacji maszyn pakują-

cych,
•   •  zmniejszenie zużycia części w maszynie,
•   •  zmniejszenie kosztów części zamiennych,
•   •  zwiększenie mobilność operatorów maszyn, 
•   •  zmniejszenie liczby mikroprzestojów.

Czy wszyscy wykorzystają zaistniałą sytuację do wdro-
żenia programu standaryzacji kartoników? Z pewnością nie. 
Oporni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że przeoczają dobry 
moment na zmiany, które mają istotny wpływ na wydajności 
pakowania, a więc na redukcję kosztów produkcji. 

Nie można zapomnieć, że ustawa fałszywkowa wprowa-
dza do maszyn pakujących dwa dodatkowe elementy zwią-
zane z pakowaniem, tj. drukowanie kodów identyfi kacyjnych 
oraz zaklejanie kartoników. Obojętnie, czy kartoniki zakleja-
ne będą klejem hot melt czy etykietą tamper evident, w ma-
szynie zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia wy-
magające obsługi ze strony operatorów maszyn pakujących. 
Obsługa tych urządzeń z pewnością wpłynie na wydajność 
pakowania.  Zarówno drukarki, jak i przystawki do przykle-
jania etykiet do kartoników lub system nanoszenia kleju do 
zaklejania kartoników wymagają obsługi, serwisowania, re-
gulacji czy też mogą ulec awarii. Dlatego niezmiernie ważne 
jest szukanie sposobów rekompensowania innymi działania-
mi ponoszenia strat w wydajności pakowania. Standaryzacja 
wielkości opakowań jest najlepszym działaniem, jakie można 
w tej sytuacji zastosować.
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Informatyczny System Jakości 
wsparciem dla Twojego biznesu

Łukasz Jankowski
lukasz.jankowski@4qsf.com

Marcin Kubiak
marcin.kubiak@4qsf.com

Jak	odnieść	sukces	w	biznesie?	Dziś	już	nie	wystarczy	mieć	produkt	najwyższej	jakości.	Ważny	jest	
wizerunek	marki	budowany	przede	wszystkim	na	satysfakcji	klientów.	Aby	sprostać	ich	wymaganiom,	
fi	rmy	nieustannie	podnoszą	standardy	jakości	w	obszarach	produkcji	czy	kontroli	jakości.	W	takich	
warunkach	konieczność	szybkiego	reagowania	na	problemy	jest	podstawą	sukcesu.	

Szybkość reakcji zależy przede wszystkim od tego kiedy 
informacja o odchyleniach, reklamacjach oraz działaniach 

CAPA trafi  do odpowiednich adresatów. 
Informacja w przedsiębiorstwie jest kluczem do podejmo-

wania właściwych decyzji i pozwala na efektywne zarządzanie 
procesami w firmie. W jaki sposób przyspieszyć przepływ infor-
macji i jednocześnie zaangażować pracowników w budowanie 
kultury organizacji? Z pomocą przychodzą systemy informa-
tyczne do zarządzania danymi, takie jak QSF. 

 QSF	podniesie	efektywność	
w	Twojej	fi	rmie

QSF to narzędzie, które pozwala na zarządzanie kluczowy-
mi procesami systemu jakości w formie elektronicznej. Dzięki 
możliwości efektywnego zarządzania odchyleniami system pozwala 
na ograniczenie kosztów i zdarzeń generujących stratę finansową – 
mówi Łukasz Jankowski, współtwórca narzędzia QSF. 

Do innych ważnych cech tego systemu należą:
•   • raporty statystyczne online
•   • zachowanie struktury zarządzania procesami – system po-

siada wbudowany ustrukturyzowany schemat wielu proce-
sów, 

•   • łatwy dostęp do danych 
•   • przejrzystość i prostota dokumentacji i zapisów 
•   • intuicyjny i prosty interfejs użytkownika 
•   • zarządzanie wszystkimi fabrykami w jednym miejscu 
•   • systemowe postępowanie w realizowanych procesach 
•   • brak dokumentacji papierowej 

QSF to system, który zarządza procesami odchyleń, rekla-
macji, działaniami CAPA oraz posiada moduł statystyczny dla 
wymienionych procesów. 

Aplikacja jest rozbudowywana o kolejne kluczowe procesy: 
zarządzanie szkoleniami, dokumentacją, kontrolą zmian, audy-
tami oraz kwalifikacją dostawców. 
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Diagram procesu odchylenia 

Real time deviations statistic

 Zarządzanie	procesem	od	
zarejestrowania	do	zamknięcia	

Jednym z innowacyjnych rozwiązań tego systemu infor-
matycznego jest to, że daje możliwość zarządzania procesem 
w oparciu o metodę 8D, czyli od momentu zarejestrowania 
aż do zamknięcia danej akcji. Na każdym etapie procesu osoba 
z odpowiednio przypisaną rolą wypełnia wymagane dane – mówi 
Marcin Kubiak, współtwórca narzędzia QSF. Diagram powyżej 
obrazuje zaprojektowany w aplikacji proces odchyleń.

 Zarządzanie	użytkownikami

Wbudowany moduł administratora pozwala na nadawa-
nie uprawień dla indywidualnych kont użytkowników. Z jednej 
strony pozwala to spełnić wymagania dla zapisów elektronicz-
nych, z drugiej strony pozwala na podzielenie obowiązków za 
poszczególne etapy procesu pomiędzy zespoły. 

 Zarządzanie	danymi	

Dane przechowywane są dobrze chronione. System gwa-
rantuje zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, 
co pozwala zachować wiarygodność danych i uchronić je przed 
niechcianą modyfikacją. Aplikacja posiada wbudowany audit 
trail, który umożliwia śledzenie historii dokonanych zapisów. 

 Zarządzanie	terminami	

Dużą zaletą systemu jest zarządzanie terminami realizacji:
odchyleń i reklamacji,zadań korygujących i zapobiegawczych 
wynikających z działań wyjaśniających. 
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W uzasadnionych przypadkach można złożyć elektroniczny 
wniosek o przedłużenie daty zakończenia działań wyjaśniają-
cych, który wymaga akceptacji osób z działu jakości. 

 Statystyki	

Wbudowany moduł statystyczny pozwala na bieżąco we-
ryfikować ilość, rodzaj, status zarejestrowanych odchyleń, 
reklamacji, działań korekcyjnych i prewencyjnych. Przyjęliśmy 
założenie „od ogółu do szczegółu”, co oznacza, że użytkownik po 
wyborze interesującej metryki może przeanalizować wszystkie 
rekordy, które wchodzą w jej skład. - mówi Marcin Kubiak. I tak 
przykładowo można filtrować odchylenia i reklamacje m.in. 
po produktach, przyczynach, krytyczności, statusie czy rekor-
dach przeterminowanych. Filtrowanie w czasie rzeczywistym 
umożliwia szybką analizę danych co pozwala na formułowanie 
wniosków, lepsze zrozumienie istoty zdarzeń, identyfikowanie 
przyczyn i planowanie efektywnych działań CAPA.

QSF to aplikacja stworzona z myślą o firmach chcących budo-
wać skuteczne i efektywne systemy jakości, a także planujących 
wdrożenie systemów skomputeryzowanych w celu poprawy pro-
cesów, usprawnienia komunikacji, sprawniejszego wdrażania dzia-
łań CAPA oraz redukcji powtarzających się problemów – mówi 
Łukasz Jankowski. 

Podsumujmy zatem podstawowe korzyści z wdrożenia 
elektronicznego system Jakości:
•   • spójne decyzje jakościowe zgodne z realizowanymi proce-

sami w firmie
•   • szybkie pozyskiwanie wiarygodnych danych do podejmo-

wania właściwych decyzji we właściwym czasie
•   • jakość i powtarzalność produktu wynikająca z możliwości 

szybkiego przeglądu zdarzeń i terminowej realizacji akcji
•   • usprawnienie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa
•   • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz odpowiedzialności 

za podejmowane działania
•   • poprawa kultury organizacyjnej

Teraz dodatkowo do aplikacji dołączone są warsztaty i pomoc 
merytoryczna od wykwalifikowanego, doświadczonego zespołu. 
Po więcej szczegółów odsyłamy do strony www.4qsf.com
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