
Lengyelország Varmia-mazúriai régiójában egy 
innovatív gyártási folyamat segített egy 
gyógyszergyártónak új termékek kifejlesztésében 
és abban, hogy versenyképesebbé váljon az ország 
gyógyszeripari ágazatában.

Ebben a lengyel régióban a gyógyszergyártók számára 
első alkalommal valósulhatott meg egy teljes mértékben 
automatizált gyártási és csomagolási berendezés, amely 

a népszerű generikus fájdalomcsillapító tabletták és gélek meg-
fizethető árú változatait állítja elő. A Regionális Európai Fejlesz-
tési Alapnak köszönhetően a Galena Olsztyn Laboratórium (LGO) 
a régió fővárosában, Olsztynban található Varmiai és Mazúriai 
Egyetemmel működött együtt az automatizált gyártósorok 
gépeinek kidolgozásán és létrehozásán.

A tablettakészítő berendezés a következő egységekből áll: 
dokkolóállomás az összetevők betöltéséhez, porkeverő, tab-
lettázó és bevonógép, automatikus buborékfólia-csomagoló 
és dobozolóberendezés. A gyártósor jelenleg az LGO saját 
500 mg-os paracetamolját és 400 mg-os és 200 mg-os 
ibuprofén fájdalomcsillapítóit állítja elő, amelyek népszerűnek 
bizonyultak a helyi fogyasztók körében, mivel recept nélkül 
kaphatók, és olcsóbbak az eredeti márkáknál.

Egy második gyártósor – amely keverő-, tubustöltő és dobo-
zolóberendezéseket tartalmaz – bőrre kenhető ketoprofént és 
diklofenákot tartalmazó gyulladáscsökkentő géleket gyárt a 
belső fájdalom enyhítése érdekében. Minden gyógyszer meg-
lévő készítményeken alapul, amelyekre vonatkozóan a szaba-
dalmak lejártak. Így az LGO elkerülhette a kutatási költségeket, 
miközben mintegy 30 %-kal növelte a bevételét.

A szoros ellenőrzés megőrzése

Minden berendezés teljes mértékben számítógépek által vezé-
relt, lehetővé téve a laboratórium dolgozóinak a gyártási folya-
mat szoros nyomon követését és az energiatakarékosságot 
a hasonló gyógyszerek nem automatizált gyártásához képest.

A szigorú uniós előírásoknak való megfelelés érdekében az LGO 
által gyártott, vény nélkül kapható generikus gyógyszerek két 
új gyártósorát Lengyelország Fő Gyógyszerészeti Felügyelősé-
gének kell hitelesítenie. Ennek elérése érdekében a laborató-
rium a gyártás valamennyi szakaszában működő ellenőrzési 
rendszert tart fenn a nyersanyagoktól kezdve a termelésen 
át a csomagolásig.

Az előzőleg bevezetett higiéniai intézkedések biztosítják, hogy 
a gyógyszerek ne kerülhessenek kapcsolatba kórokozókkal. A mun-
kásoknak védőruházatot kell viselniük, és gáztömör zsilipeken 
keresztül lépnek be a gyártási területre, ahol a lélegzésre és 
a gépek működtetésére használt levegőt folyamatosan szűrik.

Eddig az innovatív automatizált gyártósorok 20 új munkahelyet 
teremtettek olyan munkavállalók számára, akiknek a laborató-
rium személyzete már teljes körű képzést nyújt az LGO gyártási 
területén történő eljárásokkal kapcsolatban.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://bip2.warmia.mazury.pl

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
2 300 000 EUR 

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
855 000 EUR

PROJEKTEK

EGÉSZSÉGES KILÁTÁSOK 
A LENGYELORSZÁGI 
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