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Fałszowanie produktów farmaceutycznych

Fałszowanie produktów farmaceutycznych

Wymóg kompletnej ewidencji

Ochrona przed utratą kosztówTroska o zdrowie pacjenta



Łańcuch dostawczy

� KaŜde ogniwo jest istotne
� Prowadzenie ścisłej ewidencji 

w poszczególnych etapach



NDC (National Drug Code)

� Generowanie kodów przez firmy 
farmaceutyczne

� Wprowadzenie przez FDA wymogu 
umieszczania NDC na produktach 
farmaceutycznych dyspensowanych 
na terenie USA



Fałszerstwa

� Występują na kaŜdym etapie 
łańcucha dostawczego

� ZagraŜają Ŝyciu pacjenta
� Niszczą reputację firmy
� Zwiększają wydatki



Ukryte

Zapobieganie fałszerstwom

Środki zapobiegawcze

Widoczne



Środki widoczne

� Barwne nadruki zmieniające kolor
� Etykiety z pozornie ukrytym 

tekstem i/lub grafiką
� Hologramy
� Termochromowy tusz
� Odpowiednio znakowane kapsle



Środki zamaskowane

� Unikalne substancje znakujące
� Biomolekularne znaczniki
� Cyfrowe znaki wodne
� Niewidoczne nadruki wraŜliwe na 

promienie UV oraz IR



Podejście wielopłaszczyznowe

� Holograficzne znakowanie
� Połączenia z włóknami 

fluorescencyjnymi
� Tusze wraŜliwe na IR
� Nanokody kreskowe
� Mikroznaczniki w kleju
� Znakowanie RFID



Najpopularniejsze technologie ochrony 
przed fałszerstwami

� Nadruk
� Laserowe znakowanie
� Nadruk termiczny
� RFID



Nadruk atramentowy

� Druk mozaikowy
� Technologia bezdotykowa
� Zapewnienie szerokich moŜliwości 

kodowania informacji
� Wysoka wydajność



Nadruk laserowy

� Stosowany od lat siedemdziesiątych
� DuŜa precyzja
� Nadruk kodów kreskowych i RSS na 

małej powierzchni w 1D i 2D
� Odczyt OCR (Optical Character

Recognition)



Nadruk termiczny

� Bardziej zaawansowany niŜ
pozostałe

� Stosowany do syntetycznych taśm 
uŜywanych przy blistrach oraz 
opakowaniach próŜniowych



RFID (Radio Frequency Identification)

� System kontroli przepływu towarów 
w oparciu o zdalny odczyt i zapis 
poprzez fale radiowe

� Wykorzystanie specjalnego układu 
elektronicznego przytwierdzonego 
do nadzorowanych przedmiotów

� Olbrzymi potencjał w kwestii 
zwalczania fałszerstw i zarządzania 
łańcuchem dostawczym



PJM (Phase Jitter Modulation)

� Przełom w podejściu do 
zastosowania systemów RFID

� UmoŜliwia odczyt danych zawartych 
na opakowaniach zawierających 
ciecze i metale



Zalety PJM – c.d.

� Transpondery mogą być
umieszczane bez separacji

� Bardzo szybki dostęp do odczytu 
i zapisu danych na etykietach

� Niezwykle efektywna metoda 
szybkiej identyfikacji duŜych ilości 
zaetykietowanych farmaceytyków



Podsumowanie

� Wybór właściwego oznakowania 
krytycznym wymaganiem

� Skala fałszerstw determinuje firmy 
farmaceutyczne do stosowania 
najnowszych rozwiązań
technologicznych
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