
Czy jesteście gotowi
na UDI?
UDI - poprawa bezpieczeństwa pacjentów i usprawnienie
procesów biznesowych w obszarze ochrony zdrowia

Intrex – ponad 30 lat doświadczenia
w znakowaniu i etykietowaniu

Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych (UDI) to obecnie wdrażany system służący
znakowaniu i identyfikacji wyrobów medycznych w kompletnym łańcuchu dostaw i ciągu
logistycznym opieki zdrowotnej na całym świecie.



Dlaczego wprowadzono przepisy o UDI?
Celem nadrzędnym jest wykrywanie i identyfikacja wadliwych produktów mających wpływ na
bezpieczeństwo pacjenta, który każdego dnia styka się wyrobami medycznymi, niejednokrotnie
częściej niż farmaceutykami.

Identyfikacja wyrobów medycznych wprowadzana jest na rynek europejski od 2021 roku. W
pierwszej kolejności nanoszenie kodu UDI zostało wprowadzone w III klasie wyrobów medycznych,
czyli na m. in. implantach do bezpośredniego kontaktu z: sercem, centralnym układem krążenia
lub centralnym układem nerwowym. Producenci wyrobów III klasy musieli wdrożyć system UDI do
26 maja 2021 roku.

Unique Device Identifier (UDI)
Oznaczenie numeryczne lub alfanumeryczne, wygenerowane z wykorzystaniem globalnie
akceptowanego standardu w zakresie identyfikacji i kodowania. Pozwala na jednoznaczną
identyfikację konkretnego wyrobu medycznego na rynku. Przyjętym standardem jest GS1.

Jak wyglądają kody UDI?
Na wszystkich wyrobach medycznych podlegających wymaganiom UDI muszą znaleźć się dane
w dwóch formach: czytelnej dla człowieka (znaki alfanumeryczne) oraz czytelnej dla skanerów
(kod GS1 - EAN 128 lub GS1 - DataMatrix).
Kod UDI jest nadawany przez producenta samemu wyrobowi lub jego opakowaniu. Wyższe poziomy
pakowania mają własne kody UDI. Jednostki logistyczne jak np. paleta nie podlegają wymogom
kodu UDI.

UDI to niepowtarzalny kod numeryczny lub alfanumeryczny, który składa się
z dwóch części:
1. Identyfikatora wyrobu (DI)
Obowiązkowy, stały - identyfikuje określoną wersję lub model wyrobu

2. Identyfikatora produkcji (PI)
Warunkowy, zmienny - identyfikuje co najmniej jedną z poniższych cech:

� numer partii produkcyjnej, do której należy dany wyrób

� numer seryjny danego wyrobu

� data ważności danego wyrobu

� data produkcji danego wyrobu

� zwiększenie identyfikowalności wyrobów medycznych

� kontrola wyrobów po wprowadzeniu ich do obrotu

� przeciwdziałanie fałszowaniu wyrobów medycznych
� ograniczenie liczby błędów medycznych związanych z użyciem wyrobów medycznych

KOD UDI - korzyści

Czym jest UDI?



Klasyfikacja jest na ogół oparta na
występującym ryzyku.

Zasady ogólne:

Wyroby klasy III stwarzają większe potencjalne
ryzyko dla pacjenta niż wyroby klasy II itd.

� Przykłady wyrobów klasy III,
które aktualnie muszą
przechodzić ocenę
zgodności przed
wprowadzeniem
na rynek, obejmują
wszczepialne
stymulatory serca,
generatory impulsów,
testy diagnostyczne
na HIV, defibrylatory AED,
implanty, szkła kontaktowe
do długotrwałego użytkowania.

� Przykłady wyrobów klasy II
obejmują igły do
akupunktury,
jednodniowe
szkła kontaktowe,
wózki inwalidzkie
z napędem, pompy
infuzyjne, obłożenia
chirurgiczne oraz systemy
wszczepialnych transponderów
do identyfikacji i uzyskiwania
informacji o zdrowiu pacjenta.

� Przykłady wyrobów klasy I
obejmują bandaże
elastyczne, rękawiczki
medyczne oraz
ręczne narzędzia
chirurgiczne.

Klasyfikacja wyrobów medycznych



Systemy znakujące dla UDI
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania do drukowania i znakowania kodów UDI bezpośrednio na
wyrobach medycznych jak i na każdym poziomie pakowania:

� wyroby medyczne wielokrotnego użytku

� opakowania kartonowe jednostkowe

� materiały elastyczne (papier medyczny, Tyvek, opakowania foliowe),

� opakowania kartonowe zbiorcze

Z uwagi na różnorodność produktów objętych powyższą dyrektywą oferujemy naszym klientom
pomoc w wyborze odpowiedniej technologii znakowania. Dzięki szerokiej palecie oferowanych
rozwiązań oraz prężnie działającym dziale projektowym dostarczamy zarówno kompletne
stanowiska kodujące jak i moduły integrujące proces znakowania bezpośrednio na istniejących
liniach klienta.

Lasery CO2 Domino D-Series to idealne rozwiązanie
dla znakowania i folii na blistrach poprzez usuwanie
farby.

Ten szereg laserów obejmuje lasery o mocy 10, 30 i
60 W, dopasowując się do wszelkich wymagań
znakowania.

� elastyczne, o zwartej budowie i łatwe do
zainstalowania

� głowica skanująca i-Tech - najszybsza na rynku,
przeznaczona do szybkiego tworzenia złożonych
oznakowań

� soczewka 600 mm typu i-Tech 15 - pole
znakowania większe o 40%, idealna do znakowania
szerokiej wstęgi

� niezawodne - ochrona o stopniu lP65 dla głowicy i
lP55 dla sterownika

Lasery światłowodowe Domino F-Series to idealne
rozwiązanie dla znakowania części metalowych
poprzez grawerowanie, zmianę koloru lub wyżarzanie
stali nierdzewnej

Kompaktowa, światłowodowa wersja laserów Domino
z serii i-Tech oferuje najwyższą wydajność, potrzebną
do znakowania z wysoką precyzją Państwa produktów.

� wysoko kontrastowe oznakowania na różnych
tworzywach sztucznych

� idealne do znakowania metali

Nie wymagają okresowych przeglądów - można
oczekiwać około 100 000 godzin pracy
i wysokiego stopnia wykorzystania.

Lasery CO2 D-Series Lasery światłowodowe F-Series



Termiczne drukarki atramentowe Domino Gx-Series są
łatwe w obsłudze, szybkie i idealnie nadają się do:

� znakowania kartonów

� zastosowań wymagających zgodności
z przepisami CFR 21 część 11

� specjalnie opracowane dla tego sektora atramenty
zapewniają znakomite czasy schnięcia, kontrast i
trwałość koloru od linii produkcyjnej po miejsce ich
użycia

� współdziałanie elementów i-Tech pozwala uzyskać
system elastyczny i niezawodny, a także ograniczyć
straty atramentu wynikające ze zbędnych wymian
kartridżów

� seryjne znakowanie opakowań jednostkowych
z dużą szybkością

Termo-transferowe drukarki Domino V-Series oferują
znakowanie woreczków i opakowań otrzymywanych
ze wstęgi materiału.

� napęd taśmy barwiącej potrafi ograniczyć jej
zużycie nawet o 60%

� zmieści się w większości istniejących
mocowań — łatwo zastąpi dotychczasowe urządzenie

� nowe, ulepszone wzornictwo przemysłowe

Gdy potrzeba wydrukować większą etykietę
informacyjną i nakleić ją na produkt lub opakowanie
zbiorcze, urządzenia drukująco-etykietujące M-Series
oferują elastyczne rozwiązania, pozwalające uzyskać
kody kreskowe zgodne z GS1, oraz rozmaite warianty
aplikatorów, w tym etykietujące przez krawędź.

� niezawodna etykieciarka do palet wykonana ze
stali nierdzewnej

� ekonomiczne pod względem wymiany głowic
drukujących

Systemy znakujące dla UDI

Termiczne drukarki
atramentowe
Gx-Series

Termo-transferowe
drukarki V-Series

Drukarko-etykieciarki M-Series



Serwis i obsługa posprzedażowaSerwis i obsługa posprzedażowa

DOŚWIADCZONY DZIAŁ HANDLOWY

UMOWY SERWISOWE I GWARANCYJNE

Intrex jako dystrybutor urządzeń Domino jest preferowanym dostawcą dla wielu
międzynarodowych firm z branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia, a także dla największych
firm OEM. Urządzenia Domino są w pełni zgodne z systemami serializującymi przy wysokich
szybkościach, a wyszkolony zespół specjalistów Intrex w pełni rozumie wymagania branży.

Składający się z grupy ludzi, która jako nadrzędny cel stawia sobie kompleksową realizację
zamówienia, odpowiadającą w 100 procentach na potrzeby i oczekiwania klienta.

Zapewniają przewidywalny łączny koszt użytkowania poprzez najszerszy wybór umów
serwisowych i gwarancyjnych, dopasowanych do potrzeb klienta.

CERTYFIKACJA
Ponad 30 lat doświadczenia w realizacji przemysłowych dyrektyw, certyfikacji dla użytkownika
końcowego pozwala spełniać najwyższe wymagania branży Life Sciences.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Szeroka i wszechstronna oferta materiałów eksploatacyjnych zapewnia optymalną wydajność
urządzeń na linii klienta. Duża hala magazynowa zapewnia ciągły dostęp do potrzebnych
materiałów zapewniając nieprzerwaną produkcję.

SZKOLENIE
Zespół doświadczonych Inżynierów Sprzedaży zapewnia szkolenia i wsparcie z obsługi
urządzeń w siedzibie klienta.

ul. Za Motelem 7, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Tel. +48 61 8417 203
intrex@intrex.pl, www.intrex.pl


