
Od przemysłu farmaceutycznego nieustannie wymaga się wdrażania w życie 
nowych przepisów. Te ostatnie dotyczą zabezpieczenia produktów leczniczych 
przed fałszowaniem. Czy ich implementacja na szczeblu krajowym może 
przebiegać łatwo i przyjemnie? Firma Lateus udowadnia, że tak 
– na przykładzie kilku swoich klientów.

Firma Laetus odpowiedzią dla wszystkich 
międzynarodowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów

Bezpieczne rozwiązania 
Track&Trace
Izabella Sadzińska
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O
prócz możliwych poważnych 

skutków dla zdrowia i życia 

pacjentów, wzrost ilości sfał-

szowanych produktów leczniczych 

na globalnym rynku miał również 

coraz bardziej negatywny wpływ 

na czynniki ekonomiczne firm 

farmaceutycznych. Z tego względu 

Sanovel, wytwórca leków z Turcji, 

szukał ogólnego rozwiązania dla 

serializacji i kompleksowej kontroli 

wszystkich procesów produkcji oraz 

poszczególnych etapów pakowania. 

Okazję do ich wdrożenia stworzyły 

nowe przepisy dla branży farma-

ceutycznej wprowadzone w Turcji 

– IlaçTakip Sistemi (IST). 

Celem nowej ustawy było zapew-

nienie pełnej identyfi kacji leków na 

receptę. Unikalne kody (USC – Unique 

Serial Codes) były przede wszystkim 

umieszczone w kodzie Data Matrix

2D, drukowanym na kartonie do 

serializacji, a następnie agregowane 

w pudełku przez wydruk Serial Ship-

ping Container Code (SSCC) w postaci 

kodu kreskowego GS1-128. 

Firma farmaceutyczna wybrała 

do realizacji zadania fi rmę Laetus, 

spółkę wchodzącą w skład Grupy 

Coesia. Niemieckie przedsiębiorstwo 

okazało się „strzałem w dziesiątkę” 

z uwagi na 40-letnie doświadcze-

nie jako dostawcy innowacyjnych 

systemów kontroli jakości i bez-

pieczeństwa produkcji, jak również 

rozwiązań kompletnego śledzenia 

produktu dla przemysłu farmaceu-

tycznego, technologii medycznych, 

kosmetyków i branży FMCG.

Integracja w zgodzie z ITS

W 3 etapach wypracowanych 

w ciągu 3 lat współpracy komplek-

sowe rozwiązanie bezpiecznego 

Track&Trace (S-TTS) zostało włą-

czone do 12 linii produkcyjnych, 

zarządzania magazynem i dostawa-

mi, komunikacji między serwerami 

w zakładzie, systemu MES i jego 

bazy danych. Zintegrowany gene-

rator unikalnych kodów seryjnych 

(USC) dostarcza przypadkowo gene-

rowane kody, zakodowane numery 

seryjne, które dodatkowo zabezpie-

czają produkty przed fałszowaniem. 

Ze względu na przejrzystość syste-

mu, użytkownik otrzymuje odpo-

wiedź na każdym etapie pakowania 

w zakresie wydajności i skuteczności. 

Bezpieczny system T&T za-

wiera bazę danych, która prze-

chowuje wszystkie informacje 

zebrane dla serializacji i agregacji 

w tzw. drzewach produktu. In-

formacje te są przekazywane do 

serwera zakładu w określonym 

czasie. Zintegrowany moduł ma-

gazynu komunikuje się również 

z systemem MES Sanovel, który 

kontroluje i wspiera kompletację 

zleceń wysyłkowych. Zastosowa-

no więc bezpieczny kompleksowy 

Bezpieczna agregacja z S-TTS
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system Laetusa całkowicie satys-

fakcjonujący klienta.

Nowe rozwiązania dla Korei 

Południowej

Od początku roku nowe prze-

pisy dla etykietowania produktów 

stosuje się w Korei Południowej. 

Wszystkie farmaceutyczne opako-

wania muszą posiadać kod Data 

Matrix 2D, który zawiera numer 

GTIN, datę ważności oraz numer 

partii produkcyjnej. Od stycznia 

2015 r. dane te muszą również 

zawierać numer seryjny. Kilka fi rm 

farmaceutycznych w Korei Połu-

dniowej wybrało system śledzenia 

Track&Trace firmy Laetus. Były 

one przekonane o elastyczności 

S-TTS, który ze względu na swoją 

modułową architekturę oprogra-

mowania można włączyć do już 

istniejącej infrastruktury – nie-

zależnie od tego czy jest to część 

indywidualnego urządzenia paku-

jącego, zintegrowanego inline jako 

moduł systemu w linii pakującej, 

czy też używanego do serializa-

cji jako samodzielne urządzenie, 

w trybie offl  ine.

Aby sprostać specjalnym wy-

maganiom klientów, w jednym 

przypadku fi rma z Alsbach wybrała 

maszynę pakującą FK Codingline 

Krausa Maschinenbau z Neusäß 

koło Augsburga. Funkcja S-TTS 

została wbudowana przez Laetusa 

do hardware’u partnerskiej spółki. 

Znakowanie realizuje drukarka 

redcube produkowana przez fir-

mę HAPA, która podobnie jak 

Laetus wchodzi w skład Grupy 

Coesia. Właściwa treść danych 

i ich czytelność na etykietach są 

następnie sprawdzane przez zinte-

growane kamery. S-TTS kontroluje 

proces, zapewniając niezawodny 

przepływ danych i komunikacji 

między jednostkami etykietowania 

i produkcyjnej bazy danych. Pełne 

bezpieczeństwo procesu i jego iden-

tyfikacja jest zatem zapewniona 

przez cały czas.

W innej fi rmie zadaniem było 

opracowanie rozwiązania Trac-

k&Trace dla serializacji etykiet 

w trybie offline .  Wymóg ten 

spełniono używając modułu MV-

220, systemu automatycznego 

drukowania etykiet, który po-

zwala na korzystanie z różnych 

technologii druku. Maszyna, 

drukarka i kontrola są sterowane 

z panelu centralnego, przyjaznego 

dla użytkownika. 

Poza kompetencją Laetus 

w obszarze Track&Trace, w tym 

przypadku za kryterium decydu-

jące o współpracy z naszą fi rmą, 

klient uznał także niezawodność 

planowania wynikającą z moduło-

wej konstrukcji oraz kompleksowe 

doradztwo przed, w trakcie i po 

realizacji zadania.

S-TTS w projekcie pilotażowym 

SecurePharm 

Wyzwanie innego rodzaju wyni-

ka z nowej dyrektywy UE 2011/62/

EU. Wymaga ona jednorodnego 

znakowania produktów farmaceu-

tycznych w całej Europie w sposób 

pozwalający na łatwe wykrycie 

podrobionych farmaceutyków 

i manipulowanych opakowań. 

Od początku tego roku wdrożenie 

dyrektywy jest testowane w ra-

mach projektu pilotażowego. Wielu 

producentów leków uczestniczy 

w przedsięwzięciu, które opiera się 

na niezwykle elastycznym rozwią-

zaniu S-TTS Track&Trace firmy 

Laetus dla serializacji i weryfi ka-

cji, ponieważ obejmuje już ono 

wszystkie znane przyszłe wyma-

gania. Wyrafi nowana architektura 

systemu układów biorących udział 

w projekcie pilotażowym obejmuje 

również MV-50 – kompaktowy 

Mark&Verify (moduł do nadruku 

i sprawdzania danych) do prostej 

integracji z aktualną linią i różnych 

modułów S-TTS zintegrowanych 

z kartoniarkami. Skuteczne zarzą-

dzanie danymi S-TTS umożliwia 

bezpieczne, terminowe przekazy-

wanie dużych ilości danych.

Gotowy na przyszłe wyzwania

Bez względu na to jakie wyma-

gania mogą stać się obowiązkowe 

dla etykietowania i śledzenia pro-

duktów farmaceutycznych w przy-

szłości, wytwórcy mogą osiągnąć 

największe możliwie bezpieczeń-

stwo inwestycji przy użyciu modu-

łowego Track&Trace. Rozwiązanie 

bezpiecznego śledzenia – Secure 

Track&Trace firmy Laetus – to 

wieloletnie doświadczenie 

w kontroli produktu przez 

wszystkie procesy. Jego wie-

lopoziomowa struktura po-

zwala producentom spełniać 

międzynarodowe wymogi 

dotyczące bezpieczeństwa 

produktów.

Bezpieczne 

Track&Trace 

Solutions

S p e c j a l i ś c i 

w Coesia Group 

pokazują, jak kra-

jowy wymóg bez-

piecznego śledzenia 

produktu może być 

z  powodzeniem 

wdrożony w fi rmie 

na przykładzie tu-

reckiego producen-

ta farmaceutyczne-

go Sanovel i kilku 

południowokore-

ańskich fi rm farma-

ceutycznych.

Serializacja etykiet 
z MV-220

Znakowanie i weryfi kacja z MV-50

znakowanie
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