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Opakowania dla produktów medycznych
Opakowanie, z punktu widzenia logistyki, ma przede wszystkim chroniç
produkt przed uszkodzeniami w procesach: magazynowania, transportu itd.
Niezmiernie wa˝na jest równie˝ funkcjonalnoÊç opakowania ze wzgl´du na
sam proces pakowania.
Opakowanie w procesie magazynowania winno w odpowiedni sposób zabezpieczaç, jak równie˝ identyfikowaç
produkt w ramach: roz∏adunku, przyj´cia towaru do magazynu, sk∏adowania,
kompletacji oraz wydawania i za∏adunku skompletowanych jednostek logistycznych.
W procesie transportu winno równie˝ zabezpieczaç sam produkt, jak
równie˝ Êrodek transportu przed ewentualnymi uszkodzeniami (towary niebezpieczne), umo˝liwiç optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej,
przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich przepisów i norm.
Nale˝y tutaj nadmieniç, ˝e ostatni
okres obfituje w nowe pomys∏y odnoÊnie obni˝ania kosztów logistyki. Niebagatelnà rol´ w tym procesie odgrywajà rozwa˝ania na temat roli opakowania i jego wp∏ywu na ca∏y proces logistyczny, ze szczególnym uwzgl´dnieniem aspektu kosztowego.
Tak wiec opakowanie, z fazy traktowania przedmiotowego i niedoceniania, staje si´ obecnie coraz cz´Êciej
podmiotem dywagacji oraz wa˝nym
czynnikiem w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw.
¸atwo mo˝na dostrzec rol´, jakà
przypisuje si´ opakowaniu w procesie
logistycznym, w szczególnoÊci rola ta
wzrasta, jeÊli za przedmiot rozwa˝aƒ
wziàç, np. przemys∏ spo˝ywczy czy medyczno-farmaceutyczny.
Tematem artyku∏u b´dzie rola opakowania w przedsi´biorstwie zajmujàcym
si´ sprzeda˝à i dystrybucja materia∏ów
medycznych, urzàdzeƒ i materia∏ów
farmaceutycznych dla leczenia nerkozastepczego (rys. 1).
Leczenie nerkozast´pcze to ostatecznoÊç i jedyny sposób na ˝ycie dla osób,
których nerki w wyniku ró˝nych czynników odmówi∏y pos∏uszeƒstwa i, u˝ywa-
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jàc kolokwialnego stwierdzenia, ju˝ nie
b´dà nigdy pracowaç.
Terapia ta mo˝e byç przeprowadzana
na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to leczenie przy pomocy hemodializy. Drugi
sposób, to leczenie przy pomocy dializy otrzewnowej. Nie chcia∏bym tutaj
zag∏´biaç si´ w uwarunkowania, które
determinujà sposób leczenia. W razie
zainteresowania prosz´ o kontakt mailowy – nasi konsultanci ch´tnie udzielà wszelkich informacji.
Pisz´ tutaj o dwóch sposobach leczenia nie bez powodu. Oba te, jeÊli tak
mo˝na nazwaç, systemy wykorzystujà
ró˝ne produkty, a co za tym idzie, cechujà si´ ró˝nymi wymaganiami odnoÊnie funkcjonalnoÊci opakowaƒ, choç
sà one bardzo podobne.
Hemodializa, dializa zewnàtrzustrojowa, oczyszczenie krwi ze szkodliwych substancji za pomocà urzàdzenia
zwanego sztucznà nerkà. Jest to jedna
z najlepszych metod leczenia chorych
z ostrà niewydolnoÊcià i ostrymi zatruciami. Krew z t´tnicy lub ˝y∏y chorego
kierowana jest do dializatora poprzez
rurk´ z tworzywa sztucznego, tam
przep∏ywa bardzo cienkà warstwà po
powierzchni (celofanowej). Dochodzi
do dializy pomi´dzy krwià a p∏ynem
posiadajàcym odpowiedni do potrzeb
organizmu sk∏ad chemiczny. Tak wi´c
krew wracajàca do organizmu nie zawiera substancji toksycznych i dodat-

kowo wzbogacona jest w glukoz´
i elektrolity. Dializa trwa 6-8 godzin
i mo˝e byç powtarzana co 1-3 dni.
W obr´bie procesów logistycznych
i ∏aƒcucha dostaw produktów wykorzystywanych w hemodializie znajdujà si´
m.in. takie produkty, jak ig∏y i cewniki,
maszyny do hemodializy, koncentraty
(granulaty), linie krwi (dreny).
Opakowania jednostkowe w obr´bie
hemodializy maja za zadanie ochron´
produktów w czasie magazynowania,
transportowania. W przypadku Êrodków dezynfekujàcych, majà one równie˝ za zadanie ochron´ otoczenia
przed ich szkodliwym wp∏ywem.
Jako Êrodki i materia∏y medyczne sà
przedmiotem szczególnej uwagi nie tylko s∏u˝b nadzoru farmaceutycznego,
ale przede wszystkim Freseniusa jak firmy. Ka˝de opakowanie jednostkowe
produktów wykorzystywanych w hemodializie zawiera oczywiÊcie informacje
o wyrobie, numerze serii produkcyjnej,
sposobie przechowywania, transportowania, dacie przydatnoÊci do u˝ycia,
a tak˝e inne wymagane prawem farmaceutycznym informacje. Wi´kszoÊç opakowaƒ jednostkowych posiada kody paskowe, pozwalajàce w jednoznaczny
i szybki sposób na identyfikacje wszelkich potrzebnych informacji.
Je˝eli rozwa˝amy kwestie opakowaƒ
pod katem jednostek ∏adunkowych, to
transport oraz sk∏adowanie tych pro-

Rys. 1. Rodzaje leczenia nerkozast´pczego i wykorzystane produkty. èród∏o: Opracowanie w∏asne
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– sugerowane Êrodki ochrony osobistej
– w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne
Êrodka
– mo˝liwe reakcje w przypadku uszkodzenia opakowania jednostkowego
– informacje toksykologiczne
– informacje ekologiczne
– informacje dotyczàce radzenia sobie
z zu˝ytym Êrodkiem
– informacje transportowe: klasyfikacja
Rys. 2. Podzia∏ opakowaƒ wykorzystywanych przy transporcie i sk∏adaniu produktów przeznaczowg ADR, wg IM DG, wg IATA
ne do hemodializy ze wzgl´du na materia∏, z którego zosta∏y wykonane. èród∏o: Opracowanie
– wytyczne odnoÊnie oznaczania opaw∏asne
kowania zawierajàcego Êrodek
duktów odbywa si´ w zdecydowanej
nego Niemczech miesi´cznie ekspe- – informacje prawne, krajowe oraz inne informacje takie jak, np. normy
wi´kszoÊci na europaletach o wysokodiowanych jest oko∏o 15 000 palet
europejskie.
Êci nieprzekraczajàcej 140 cm i masie – oszcz´dnoÊç przestrzeni, powierzchca∏kowitej nieprzekraczajàcej 900 kg.
ni i ekonomicznoÊç – te wymagania
Rozwa˝ajàc opakowania dla produkJe˝eli rozwa˝aç kszta∏t opakowaƒ, to
oczywiÊcie nie wymagajà komentarza
tów wykorzystywanych w dializie
zarówno w przypadku hemodializy jak – ∏atwoÊç identyfikacji
otrzewnowej, nale˝y na podatku przyi dializy otrzewnowej sà to opakowania – higienicznoÊç – sterylnoÊç.
jednostkowe, ca∏kowicie os∏aniajàce
IloÊç sztuk w opakowaniach jednost- toczyç sama definicje dializy otrzewnowyrób takie jak, np.: obejmy, klatki kowych waha si´ w przedziale 1-12, iloÊç wej. Pozwoli ona choç w cz´Êci zrozui jarzma, jak równie˝ butle i kanistry, sztuk na paletach od 16 sztuk (dla karto- mieç ró˝nice pomi´dzy opisanym wczeÊniej systemem i produktami.
skrzynie do maszyn oraz worki plasti- nów z granulatem) do 10 000 dla igie∏.
Dializa otrzewnowa, metoda lecznicza
kowe. W ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw wykoFresenius Medical Care AG posiada
polegajàca
na przep∏ukiwaniu jamy p∏yrzystuje si´ jedynie opakowania w∏a- certyfikat systemu zapewnienia jakoÊci
nem
o
sk∏adzie
zbli˝onym do fizjolosne, sprzedawane.
z serii ISO 9001. Poni˝ej przedstawi´
gicznego,
w
celu
wyeliminowania
Z punktu widzenia analizy ABC w ca- pokrótce wymagania dla wybranego
z
ustroju
nadmiaru
substancji
toksycz∏ym procesie najwa˝niejszymi produkta- produktu niebezpiecznego, które opanych
(,
zwiàzki
azotowe),
zal´gajàcych
mi sà granulaty, linie krwi oraz sztuczne kowanie musi spe∏niç w Êwietle wymanerki, które z racji rozmiarów przewozi gaƒ prawnych na podstawie tzw. Safety w nim z powodu niewydolnoÊci , wyrówsi´ w specjalnych skrzyniach na paletach Data Sheet. Informacje te w wi´kszoÊci nywania poziomu elektrolitów. Zastosoodpowiadajàcych mnie wi´cej 1,5 euro- znajdujà si´ na opakowaniu jednostko- wanie: niewydolnoÊç nerek (zw∏aszcza
palety i wysokoÊci oko∏o140 cm.
wym, jak równie˝ opakowaniu zbior- u dzieci) oraz w zatruciach ().
I tak jak w hemodializie g∏ówne proWymagania odnoÊnie opakowaƒ czym tego produktu.
sprz´tu do hemodializy:
Zakres informacyjny (informacje, któ- dukty to: dializatory, linie krwi i maszy– ma∏a wra˝liwoÊç na zmiany tempera- re przekazywane sà na opakowaniu ny, tak w dializie otrzewnowej prym
wiodà p∏yny. Ka˝de opakowanie jedtury – sprz´t wykorzystywany w he- produktu)
modializie nie mo˝e byç przewo˝ony – nazwa Êrodka, przeznaczenie, dane nostkowe produktów wykorzystywanych w dializie otrzewnowej zawiera
ani sk∏adowany w temperaturze ni˝adresowe producenta
szej ni˝ 10 stopni Celsjusza, poza – sk∏ad chemiczny i informacje o sk∏ad- oczywiÊcie informacje o wyrobie, numerze serii produkcyjnej, sposobie
tym znakomita wi´kszoÊç tych pronikach Êrodka
duktów, poza nielicznymi, pakowana – zagro˝enie, które mo˝e spowodowaç przechowywania, transportowania, dajest sterylnie
towar niebezpieczny i tak – powodu- cie przydatnoÊci do u˝ycia, a tak˝e inne
– szczelnoÊç – to chyba zrozumia∏e
je oparzenia i dra˝ni system odde- wymagane prawem farmaceutycznym
informacje. Wi´kszoÊç opakowaƒ jedprzy operowaniu z produktami, któchowy
rych wi´kszoÊç b´dzie bezpoÊrednio – sugerowana pierwsza pomoc – za- nostkowych posiada kody paskowe, pomia∏a stycznoÊç z ludzkim cia∏em
kres informacyjny co robiç w przy- zwalajàce w jednoznaczny i szybki spo– trudna zapalnoÊç – cz´Êç produktów,
padku kontaktu z drogami oddecho- sób na identyfikacj´ wszelkich potrzebnych informacji. Tak samo jak w przyktóra zostanie opisana w póêniejszej
wymi, skora, oczami
cz´Êci tego opracowania to towary – Êrodki, które winny byç u˝ywane padku hemodializy.
Je˝eli rozwa˝amy kwestie opakowaƒ
niebezpieczne i ∏atwopalne, stàd to
w przypadku zap∏onu Êrodka i takie,
pod
katem jednostek ∏adunkowych, to
wa˝kie wymaganie
które bezwzgl´dnie nie mogà byç
– odpornoÊç na nacisk statyczny i dynau˝ywane, jak równie˝ dodatkowe in- transport oraz sk∏adowanie tych produktów odbywa si´ w zdecydowanej
miczny – palety cz´stokroç transporformacje
towane sà wiele tysi´cy kilometrów – zalecenia dla przewoêników i majà- wi´kszoÊci na europaletach o wysoko– odpornoÊç na wstrzàsy
cych kontakt z materia∏em, wytyczne Êci oko∏o 150 cm i masie ca∏kowitej
– podatnoÊç do tworzenia jednostek
dla magazynierów oraz przewo˝àcych oko∏o 500 kg. W ca∏ym ∏aƒcuchu do∏adunkowych – nale˝y nadmieniç ˝e – sposób przewo˝enia i sk∏adowania staw wykorzystuje si´ jedynie opakowania w∏asne, sprzedawane.
tylko z jednego centrum dystrybucyjjak równie˝ wymagania
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Rys. 3. Podzia∏ opakowaƒ – dializa otrzewnowa. èród∏o: Opracowanie w∏asne

Z punktu widzenia analizy ABC w ca∏ym procesie najwa˝niejszymi produktami sà, jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em, p∏yny. Sà one przewo˝one na europaletach. IloÊç opakowaƒ zbiorczych
(ka˝de zawiera od 1do 5 opakowaƒ jednostkowych).
Wymagania odnoÊnie opakowaƒ
sprz´tu do dializy otrzewnowej:
– ma∏a wra˝liwoÊç na zmiany temperatury – p∏yny muszà byç przewo˝one
w temperaturze 8-24o C
– szczelnoÊç – w plastikowych workach
transportowane sà p∏yny, które nast´pnie wprowadzane sà do jamy

brzusznej pacjenta, stàd sterylnoÊç to
absolutny wymóg, a tego bez szczelnoÊci opakowania osiàgnàç si´ nie da
– odpornoÊç na nacisk statyczny i dynamiczny – transport na przestrzeni
oko∏o 1 000 km
– odpornoÊç na wstrzàsy
– podatnoÊç do tworzenia jednostek
∏adunkowych
– oszcz´dnoÊç przestrzeni, powierzchni i ekonomicznoÊç
– ∏atwoÊç identyfikacji
– higienicznoÊç – sterylnoÊç.
Tak jak w przypadku hemodializy,
w przypadku dializy otrzewnowej wy-

magania dla opakowaƒ sà podobne. Nie
ma du˝ych ró˝nic odnoÊnie sterylnoÊci
jak i odpornoÊci mechanicznej opakowaƒ. Równie˝ zakres informacyjny etykiety transportowej czy tez opisu produktu na etykiecie znajdujàcej si´ na
opakowaniu jednostkowym, czy te˝
zbiorczym, sà podobne.
G∏ówna ró˝nica to waga palet. Palety
z p∏ynami majà wag´ w przedziale 400500 kg. Przy pakowaniu p∏ynów w worki
z tworzywa sztucznego (opakowanie
jednostkowe), a nast´pnie w kartony
(opakowanie zbiorcze), mo˝liwoÊci spi´trzenia palet sà bardzo ograniczone.
Wymusza to oczywiÊcie koniecznoÊç
przewo˝enia p∏ynów specjalistycznymi
samochodami, równie˝ ze wzgl´du na
wag´ – nie tylko na temperatur´.
Wymagania odnoÊnie sk∏adowania
i przewo˝enia materia∏ów oraz produktów medycznych regulujà tzw. Praktyki
Dobrej Dystrybucji. Ze wzgl´du na wag´ jakoÊci oraz znaczenie jakie gros
tych produktów ma dla ˝ycia ludzkiego,
rola opakowania musi byç zauwa˝ona
i doceniona.

