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Materiały używane do produkcji pojemników

Szkło czy tworzywo?

Wprowadzenie nowych materiałów

Zasady doboru odpowiednich opakowań

Rozwój sposobów pozajelitowego podania

leku

Agenda

Wybór podstawowych
opakowań dla leków
pozajelitowych



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

DOBRA BARIERA

DOBRA ZNAJOMOŚĆ

Trwałość hydrolityczna sprawia, że

ograniczone jest ryzyko interakcji z

substancją

Nieprzepuszczalne dla gazów i płynów,

może być barwione oranżem w celu

ochrony przed światłem

Powrzechnie wykorzystywane od ponad

stu lat, unormowane prawnie

Szkło
Borokrzemowe



WYTRZYMAŁOŚĆ

PRODUKCJA

CZYSTOŚĆ CHEMICZNA

Nie rozbijają się, plastyczne

Tanie, łatwość formowania różnych

kształtów

Brak obecności metali ciężkich i

wolframu; niska lub brak silikonizacji

Tworzywa
Sztuczne



POLIMERY WYKORZYSTYWANE
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

COC
Cykliczny kopolimer poliolefinowy

Cyclo Olefin Copolymer

COP
polimer cykloolefinowy

Cyclo Olefin Polymer

PEN
Polietylenonaftalen

Polyethylene naphthalate





WPROWADZENIE
NOWYCH

MATERIAŁÓW

CzasochłonneKoszotwne

Złożone procesy
administracyjne

Udoskonalenie istniejących
już materiałów

POPRAWA KONTROLI I
JAKOŚCI

Poprawa procesów
produkcyjnych 



PRODUKT

PROCES

PACJENT

Czy niezbędne jest opakowanie obojętne -

interakcja substancji z pojemnikiem

Wymagania, koszty, jak najniejsza ilość

strat produktu podczas napełniania,

zgodność z liniami produkcyjnymi

Zaspokojenie potrzeb i odpowiedni

komfort, łatwość w obsłudze

Wybór
odpowiedniego
opakowania -

zasada 3xP



ROZWÓJ SPOSOBÓW
POZAJELITOWEGO PODANIA LEKU



OSZCZĘDNOŚĆ

OBNIŻONE RYZYKO KONTAMINACJI

WYGODA PACJENTA

Czasu oraz kosztów personelu

medycznego

Lek w ściśle odmierzonej ilości gotowy do

natychmiastowego podania

Brak konieczności odwiedzania placówki

medycznej w celu przyjęcia dawki

Ampułkostrzykawki
i 

Wstrzykiwacze
automatyczne



POLIMEROWE AMPUŁKOSTRZKAWKI

SZYBKIE PODANIE
Mogą zostać użyte w nagłych wypadkach

ZGODNOŚĆ Z POMPAMI
INFUZYJNYMI

Ampułkostrzykawki o większych objętościach są

dostosowane do terapii infuzyjnych

ODPOWIENIE DLA WYSOCE
LEPKICH CIECZY

Mogą być podawane substancje o dużej

lepkości

MNIEJSZA ILOŚĆ SUBSTANCJI
WYMYWANYCH

Mniejsze ryzyko interakcji



Pen

Jedno- lub wielorazowe z wymiennym wkładem,

umożliwia samodzielne wykonanie przez pacjenta

iniekcji o dokładnie określonej dawce leku, którą

można regulować w urządzeniu

Półautomatyczny
wstrzykiwacz



Bezproblemowe w obsłudze, posiadają specjalny

mechanizm sprężynowy, który automatycznie

wyrzuca lek po wbiciu igły w skórę, igła ukryta w

urządzeniu - minimalizacja zakłucia

Szybkość i prostota obsługi

Autostrzykawki



PRZYCZYNY SZYBKIEGO ROZWOJU RYNKU
WSTRZYKIWACZY I AUTOSTRZYKAWEK

WYGODA PACJENTA
brak potrzeby ustalania dawki, łatwe w obsłudze

poręczne

NAGŁE WYPADKI
Niezastąpione w nagłych sytuacjach

ODCIĄŻENIE SŁUŻBY ZDROWIA
Pacjent nie musi korzystać z pomocy

wykwalifikowanych pracowników medycznych

BEZPIECZEŃSTWO
Podanie dokładnych dawek,  mniejsza szansa

zakłucia
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