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Wprowadzenie

Technologia opakowań wkracza w XXI w  
z ciekawymi innowacjami, włączając w to; 

dźwięk,
poruszające się obrazy, 

urządzenia posiadające moŜliwość ciągłej 
kontroli.



Narzędzia wykorzystywane w 
technologii opakowań

farmaceutycznych

• Etykietowanie RFID 

(Radio Frequency Identification)
• Nieelektroniczne tworzywa wielowarstwowe        

i etykiety

• Elektroniczne inteligentne etykiety łączone          
z RFID 



Wskaźniki

• Działanie ich polega na pojawianiu się kolorów, 
słów pod wpływem czynników zewnętrznych.

• Szerokie zastosowanie w opakowaniach 
szczepionek, antybiotykow i insuliny.

• Czułe na obecność patogenów, modyfikacji 
genetycznych, markerów lub zafałszowań.

• Nie posiadają funkcji ciągłego monitorowania, 
stosowane w połączeniu z kodami kreskowymi 
lub etykietami RFID.



Zwalczanie zafałszowań

Dwie firmy Flying Null (FN), Information Mediary
(Med-ic) proponują technologie, które pomogą

w walce z niezgodnościami.

Rozwiazanie firmy FN
- Paski nanoszone w postaci nadruku
- 20µm poliestrowa taśma o szerokości 1mm
- Proces kodowania przeprowadzany jest         
dokładnie. Usunięcie paska wiąŜe się ze 
zniszczeniem opakowania.



Zalety rozwiązań
proponowanych przez FN

• Pasek o długości 58mm 
zawierający 10mln 
unikalnych 
identyfikatorów.

• MoŜliwość kontroli 
zawartości opakowań za 
pomocą skanowania.

• Większa odporność na 
wstrząsy niŜ etykiety 
RFID i opakowania 
zawierające układy 
elektroniczne.

• Odporność na bardzo 
wysokie temperatury.



Stosowanie elektronicznego 
nadzoru

Information Mediary (Med-ic)
• Dostosowanie 

blistrów do potrzeb 
transportu (rejestracja 
temperatury i innych 
parametrów).

• Uzyskiwanie 
informacji o przebiegu 
terapii (rejestracja 
momentu pobierania 
tabletek z blistrów).



Jak waŜne jest stosowanie się do 
zaleceń umieszczanych na 

ulotkach?

• W USA straty spowodowane 
niedostosowywaniem się pacjentów do zaleceń
lekarzy i farmaceutów kosztuje ponad 100 mld $ 
rocznie.

• W 1990r spowodowało to 125 000 
niepotrzebnych zgonów.

• 11% przypadków hospitalizacji przypisana jest 
brakiem przestrzegania instrukcji 
umieszczonych na ulotkach.



Scrip Talk RFID – Envision America

• Urządzenie umieszczane w opakowaniach 
za ulotką.

• Korzystne dla osób niewidomych                
i częściowo niewidomych.

• MoŜliwość odczytania nazwiska pacjenta, 
typu leku, jego dawki oraz                    
pory dawkowania.



Dodatkowe problemy

• Pomimo rozwoju technologii opakowań nadal 
widać wielką przepaść pomiędzy tym, co oferują
blistry, a tym czego oczekuje pacjent.

• Osoby starsze oraz z chorobą Parkinsona
mają problem z otwieraniem blistrów. Ich terapia  
polega często na zaŜywaniu wielu leków 
jednocześnie, powoduje to dodatkowe 
utrudnienia. Rozwiązanie - wprowadzenie 
pojedynczego pojemnika posiadającego system 
alarmowy.



Podsumowanie

• Opakowania farmaceutyczne wkroczyły             
w XXI w.

• Inteligentne blistry są juŜ dostępne, a dalszy ich 
rozwój będzie prowadził do tego, by stały się
ekonomiczne i bardziej wszechstronne.



Dziękuje za uwagę


