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Farmacja wdra˝a technologi´ EPC/RFID
O technologii EPC/RFID pisano ju˝
na ∏amach Logistyki wielokrotnie
w poprzednich numerach i prawdopodobnie jeszcze wiele s∏ów na ten
temat zostanie przelanych na papier.
Dlaczego? Otó˝ ta nowa technologia,
nad której aspektami jeszcze kilka lat
temu pracowano w laboratorium,
a specjalne grupy robocze opracowywa∏y kolejne specyfikacje funkcjonowania poszczególnych jej elementów,
coraz cz´Êciej i Êmielej jest wdra˝ana
w ró˝nych sektorach gospodarki.
Technologia RFID jest znana ju˝ od
ponad pó∏ wieku, jednak wykorzystanie jej do celów komercyjnych to cecha ostatnich kilu lat. Jednà z liczniej
reprezentowanych pod wzgl´dem iloÊci wdro˝eƒ technologii EPC/RFID jest
bran˝a farmaceutyczna. Âledzàc doniesienia prasowe mo˝na odnieÊç
wra˝enie, ˝e najwi´cej wdro˝eƒ pilota˝owych po bran˝y FMCG zanotowano w∏aÊnie w farmacji i ochronie
zdrowia. Powszechnie znane sà wdro˝enia w firmach GlaxoSmithKline
(GSK) i Novartis, polegajàce na oznaczaniu wybranych produktów chipami
radiowymi i zastosowaniu technologii
EPC/RFID do Êledzenia ich w ∏aƒcuchu
dostaw. Wi´kszoÊç wdro˝eƒ pilota˝owych ma miejsce w USA ze wzgl´du
na obowiàzek monitorowania pochodzenia leków, czyli tak zwany e-pedigree.
Ciekawym projektem wdro˝eniowym, którego opis ostatnio udost´pniono w prasie, mo˝e pochwaliç si´
firma Cardinal Heath. Firma ta dystrybuuje a˝ 1/3 wszystkich produktów
farmaceutycznych, chirurgicznych
i laboratoryjnych w USA. Centrum
dystrybucyjne w Sacramento (Kalifornia) ju˝ pod koniec lata 2007 roku
rozpocz´∏o stosowanie technologii
EPC/RFID. Wdro˝enie to b´dzie u˝ywa∏o zarówno pasywne tagi HF (13,56
MHz), jak i UHF (915 MHz). W celu realizacji swoich dzia∏aƒ instaluje ona
zarówno czytniki HF, jak i UHF RFID,

i w ten sposób mo˝e odczytywaç numery seryjne na poziomie jednostkowym, zakodowane w pasywnych tagach na poszczególne butelki leków,
które otrzymuje od producentów lekarstw. Numer seryjny b´dzie nast´pnie u˝ywany do aktualizacji e-pedigree (zapis elektronicznego pochodzenia leków) ka˝dej jednostki, zabezpieczonego pliku, który dokumentuje ka˝dy ruch produktu przez
∏aƒcuch dostaw. Cardinal Heath b´dzie stosowa∏ RFID do zapisywania,
kiedy otrzymuje lek, jak równie˝ do
rejestracji daty wys∏ania tego leku do
swoich klientów, na przyk∏ad aptek.
Oprócz zbierania danych o lekach,
które otrzymuje od producentów
i wysy∏a do klientów, firma Cardinal
Heath b´dzie u˝ywa∏a czytników
RFID tak˝e do pobierania numerów
seryjnych wszystkich leków zwracanych do jej centrum dystrybucji w Sacramento. Dane te b´dà u˝ywane w e-pedigree do dokumentowania zwrotów. E-pedigree, wraz z lekiem, b´dzie nast´pnie odsy∏ane do producenta.
Firma poÊwi´ci∏a wiele miesi´cy testujàc RFID do Êledzenia palet i opakowaƒ zbiorczych oraz jednostkowych, aby lepiej zrozumieç jakà funkcjonalnoÊç posiadajà tagi w kontekÊcie procesu produkcyjnego, a tak˝e
jak je kodowaç i odczytywaç przy
zwyk∏ych pr´dkoÊciach produkcyjnych. Te testy pozwoli∏y firmie Cardinal Heath wywnioskowaç, ˝e tagi EPC
Gen 2 UHF sà optymalne dla zakresu
dzia∏aƒ zwiàzanych z dystrybucjà farmaceutyków.
Podczas testów uzyskano pewnoÊç
odczytu rz´du 99,9%, kiedy u˝ywano
tagi EPC Gen 2 w poszczególnych jednostkach, zapakowanych w opakowania zbiorcze i zwalniajàc przenoÊnik
do 18 m/min. Typowà pr´dkoÊcià przenoÊników w Cardinal Heath jest 36
m/min, i nawet przy tej pr´dkoÊci system odczytywa∏ tagi UHF Gen 2 w 90%.

Pfizer i inni producenci leków obecnie u˝ywajà tagów HF. Jednak˝e podczas testów RFID przeprowadzonych
w Cardinal Heath z tagami HF, osiàgni´to pewnoÊç odczytu tylko od 60%
do 80% (zale˝nie od typu tagu HF) na
przenoÊnikach poruszajàcych si´
z pr´dkoÊcià 18 m/min. Ta pewnoÊç
odczytu spada∏a znacznie podczas testów przy pr´dkoÊci przenoÊnika 36
m/min. Uzyskane wyniki jasno wskazujà, ˝e HF RFID nie jest obecnie idealnym rozwiàzaniem dla centrów dystrybucyjnych o wysokiej przepustowoÊci.
Poniewa˝ 100% wszystkich opakowaƒ jednostkowych musi byç identyfikowanych, dlatego Cardinal Health
tworzy lini´ transportowà, która kieruje opakowania zbiorcze zawierajàce nie odczytane pomyÊlnie tagi na
opakowaniach jednostkowych do obszaru, gdzie opakowania jednostkowe muszà byç r´cznie rozliczane.
Kolejnym przyk∏adem, dotyczàcym
wdro˝eƒ nowej technologii w bran˝y
farmaceutycznej z ostatnich kilku
miesi´cy, jest implementacja w ca∏ym
∏aƒcuchu dostaw, obejmujàcym takie
firmy jak: producent Purdue Pharma,
dystrybutor H.D.Smith i apteki sieci
Wal-Mart. E-pedigree, o którym wczeÊniej wspomniano, jest weryfikacjà
autentycznoÊci Êrodków farmaceutycznych i leków, gdy te przechodzà
przez ∏aƒcuch dostaw od producenta
do sprzedawcy detalicznego. Aby zabezpieczyç farmaceutyki przed ich
fa∏szerstwem, wdro˝ono w wymienionych firmach projekt opierajàcy si´ na
technologii EPC/RFID.
Tagi nanoszone sà przez producenta na poziomie jednostkowym na
markowy lek (OxyContin), produkowany przez Purdue Pharma; Êledzenie
wykonywane jest poprzez ∏aƒcuch
dostaw, obejmujàc dystrybutora –
H.D.Smith i apteki Wal-Mart – przy
u˝yciu tagów RFID i czytników z Mo-
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toroli. Purdue zosta∏ pierwszym farmaceutycznym producentem, dostarczajàcym opakowaƒ zapobiegajàcych
fa∏szerstwom w oparciu o RFID,
w pe∏ni zintegrowanych z jego linià
pakujàcà i zaprojektowanych do zapobiegania fa∏szowaniu i dywersji
produktów farmaceutycznych poprzez indywidualne, elektroniczne
„tablice rejestracyjne”.
Purdue osiàgnà∏ swój cel – 100% kolejno weryfikowanych butelek, zarówno w fabryce, jak i po zapakowaniu. Firma ta stosuje RFID nawet do
monitorowania przep∏ywu produktu
poprzez ∏aƒcuch dostaw. Purdue
Pharma ∏àczy tak˝e dane EPC z innymi
biznesowymi danymi transakcji w celu uzyskania lepszego przeglàdu wysy∏ek i wp∏ywu na istniejàce procesy.
Nanoszenie tagów jest stosowane na
poziomie jednostkowym leku wysy∏anego do hurtownika – H.D.Smith i do
Wal-Mart. Do koƒca 2006 roku Purdue Pharma nanios∏o tagi na ponad
320 000 butelek. Projekt pilotowy
jest kontynuowany w 2007 roku. Purdue u˝ywa tagów w formie etykiet
i czytników z Motoroli. Stosowane sà
stacjonarne i r´czne czytniki Motoroli, przy czym wersja r´czna posiada
równie˝ mo˝liwoÊç odczytu kodów
kreskowych. Czytniki zosta∏y rozmieszczone w dwóch fabrykach firmy
Purdue Pharma. Tagi UHF o rozmiarach 25 x 25 mm sà umieszczone za
istniejàcà etykietà na butelce leku.
Butelki z tagami sà nast´pnie wysy∏ane do aptek. Mniejsze butelki
OxyContin, które aptekarze wydajà
klientom, nie posiadajà jeszcze tagów RFID.
Unisys i SupplyScape zaprojektowa∏y i zainstalowa∏y system e-pedigree,
oparty na oprogramowaniu e-pedigree firmy SupplyScape i platformie
sprz´towej firmy Unisys. System ten
mo˝e sobie radziç z ogromnà iloÊcià
danych generowanych przez tagi
RFID.
Program pilotowy RFID firmy Purdue Pharma jest cz´Êcià wysi∏ków tej
firmy, majàcych na celu spe∏nienie
obowiàzku nanoszenia tagów na wysy∏ki do Wal-Mart, jak równie˝ ograniczenie rosnàcego rynku fa∏szowanych
i kradzionych leków. Jest to tak˝e od-
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powiedê na prawa stanowe, wymagajàce Êledzenia leków. Chocia˝ ˝adne
z tych praw stanowych nie wymaga
stosowania technologii RFID, ich
przestrzeganie jest ucià˝liwe i potencjalnie b∏´dne, je˝eli nie jest stosowane RFID. Weêmy pod uwag´ nast´pujàcy przyk∏ad wymaganej prawem informacji przy Êledzeniu leku: nazwa
producenta, nazwa produktu, numer
partii danego produktu, data wa˝noÊci, lokalizacja z której produkt wysy∏ano i miejsce do którego zosta∏ on
wys∏any. Informacja musi byç dodawana za ka˝dym razem, kiedy lek zmienia strony – od producenta do dystrybutora, hurtownika i apteki. Przechwytywanie identyfikacji przy u˝yciu
kodów kreskowych, nawet kodów 2D,
jest hamowane przez orientacj´ kodu
(koniecznoÊç zlokalizowania po∏o˝enia kodu na opakowaniu i jego kreski
muszà byç w przybli˝eniu prostopad∏e
do linii skanujàcej), jego delikatnoÊç
(∏atwo go uszkodziç, zarysowaç itp.)
i zamazanie (na przyk∏ad rozp∏ywanie
si´ farby na skutek b∏´dów poligraficznych), i zwykle musi byç wykonane
r´cznie, po jednym kodzie na raz.

dziç produkty farmaceutyczne w jej
w∏asnym budynku i u klientów.
Purdue Pharma, prowadzàc trzyletni program pilotowy umieszczania tagów RFID na butelkach Êrodka przeciwbólowego OxyContinu, planuje
rozwinàç wdro˝enie na pe∏nà skal´
w 2007 roku, nanoszàc tagi na ka˝dà
butelk´ i opakowanie zbiorcze, które
produkuje. Firma przesz∏a od pasywnych tagów UHF EPC Class 0 do pasywnych tagów UHF EPC Gen 2 w II
kwartale 2007 roku. Wprowadzanie
numeru EPC do tagów nast´puje ju˝
u ich dostawcy – w firmie George
Schmidt & Co. Tagi EPC Gen 2 mogà
byç zakodowane i odczytane znacznie szybciej, ni˝ wczeÊniej u˝ywane
przez Purdue tagi EPC Class 0.

Z 48 butelek, umieszczonych w opakowaniu zbiorczym, Purdue, w przypadku tagów EPC Class 0, odczytuje
tylko 80%. To oznacza, ˝e 20% z grupy
48 butelek wymaga ponownego skierowania do odczytania. Natomiast
w testach przeprowadzonych na tagach Gen 2, posiadajàcych chipy Impinj, firma Purdue uzyskuje a˝ 100%
Oprócz problemu fa∏szowania leku pomyÊlnych odczytów.
OxyContin, wzrasta równie˝ liczba
kradzie˝y tych farmaceutyków. DlateObecnie na etapie studium przygogo te˝ Purdue udost´pni∏ 100 r´cz- towawczego znajduje si´ du˝y pronych czytników RFID grupom Êled- jekt wdro˝eniowy z sektora farmaczym badajàcym kradzie˝e ∏adunków. ceutycznego, opracowywany w raTo pomo˝e oficerom policji w rozwià- mach konsorcjum pod przewodniczywaniu problemu kradzie˝y, kiedy twem Instytutu Logistyki i Magazynob´dzie istnia∏a mo˝liwoÊç przeÊledze- wania. Wszystkie przewidziane do
nia w ∏aƒcuchu dostaw ruchu ka˝dej zrealizowania prace badawcze b´dà
butelki. Firma Purdue nie spodziewa wykonywane w tworzonym w ILiM
si´, ˝e dodanie tagów RFID do jej „Krajowym Laboratorium Technologii
produktów zwi´kszy cen´ produktu EPC/RFID”. Ma ono prowadziç badadla klienta. Purdue zainwestowa∏o nia nad technologià EPC/RFID, jak
wiele milionów dolarów w obszarze i prezentowaç to rozwiàzanie. Spebezpieczeƒstwa produktu i jego inte- cjalnie stworzony do tego celu mini
gralnoÊci, ale koszty te nie obcià˝à ∏aƒcuch dostaw b´dzie wizualizowa∏
˝adnego klienta lub pacjenta.
zarówno fizyczny przep∏yw towarów,
jak i przep∏yw danych pomi´dzy
H.D.Smith Wholesale Drug Compa- uczestnikami. W Europie znajduje si´
ny, siódma z najwi´kszych hurtowni aktualnie tylko kilka podobnych labofarmaceutycznych na Êwiecie, przyj- ratoriów, jednak˝e ˝adne z nich nie
muje leki z Purdue Pharma z naniesio- prezentuje pe∏nego ∏aƒcucha dostaw
nymi na nich tagami EPC i nast´pnie oraz przep∏ywów informacji pomi´dystrybuuje do sieci Wal-Mart. Pojem- dzy jego ogniwami. Z zasady ograniniki z lekami przechodzà przez bram- czajà si´ one do aspektów techniczk´ RFID – w ten sposób mogà byç ze- nych EPC/RFID poprzez prezentacje
brane dane z ka˝dego tagu, czyniàc dost´pnych rozwiàzaƒ sprz´towych
proces wysy∏ki daleko prostszym i ewentualnych mo˝liwoÊci implei szybszym, i pozwalajàc firmie Êle- mentacyjnych.

