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Yksilöinnin tarve tulee nyt

terveydenhuollosta, ei lainsäädännöstä

EU:n lääkeväärennösdirektiivi edellyttää, että jokainen reseptilääkepakkaus

merkitään yksilöllisellä tunnisteella, eli GTIN-koodilla. Nyt yhä useampi

terveydenhuollon toimija toivoo myös lääkkeiden primääripakkauksiin

yksilöiviä koodeja.

– Yksilöinti on lääketoimittajille kannattavaa, koska se selvästi helpottaa

terveydenhuollon toimintaa ja parantaa lääketurvallisuutta, ja täten myös

luultavasti huomioidaan myönteisesti sairaaloiden ja sairaala-apteekkien

lääkehankinnoissa, sanoo Essi Kariaho, Lääketietokeskuksen CXO ja

Director, Drug Information.

Lue Essi Kariahon haastattelu >

Wihuri Metro-tukku

kannustaa

lääkinnällisten

laitteiden valmistajia

käyttämään Synkkaa

Laajasti päivittäistavarakaupan alalla

käytetyn GS1:n Synkka-tuotetietopalvelun kautta voi välittää myös

lääkinnällisten laitteiden tietoja.

– Meille on todella kätevää saada valmistajien omat tuotetiedot suoraan

Synkasta. Lääkinnällisten laitteiden kohdalla tulemme esimerkiksi

näkemään sieltä onko kyseessä MDR- vai IVDR-säädöksen parissa oleva

tuote. Lääkinnällisten laitteiden rekisteröintivaatimus on alalla uutta ja

haluamme kaikki toimia vastuullisesti. Siksi on tärkeää, että tuotetieto
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löytyy oikea-aikaisesti omista järjestelmistämme, toteaa Maikki

Antinmäki-Kotilainen, Wihuri Metro-tukun Non-food -tuotteiden

kategoriapäällikkö.

– Toivomme, että mahdollisimman moni lääkinnällisten laitteiden valmistaja

käyttäisi Synkkaa, jotta voisimme luottaa siihen, että kaikki lääkinnällisten

laitteiden tuotetiedot löytyisivät sieltä, sanoo Wihuri Metro-tukun

prosessiasiantuntija Paula Savioja.

Lue Maikki Antinmäki-Kotilaisen ja Paula Saviojan haastattelu >

Suosittelemme GS1 DataMatrix

-viivakoodia terveydenhuoltoon

suunnattujen tuotteiden

tunnistamisessa

Terveydenhuollon toimijat ympäri

maailman ovat jo pitkään

käyttäneet GS1 DataMatrix -

viivakoodia lääkkeiden

jäljitettävyysvaatimuksen

täyttämiseen. Myös lääkinnällisten

laitteiden UDI-merkinnöissä

käytetään laajasti DataMatrixia.

Lue lisää GS1 DataMatrixista >

GS1-koodit tehostavat

toimintaa ja edistävät

potilasturvallisuutta myös

sairaaloissa

Tuotteiden yksilöinti ei ole

ainoastaan valmistajille tarkoitettu

menettely. Sairaaloissakin voidaan

antaa GTIN-koodi laitteille sekä

instrumenteille ja käyttää GS1-

järjestelmää esimerkiksi

varastoissa tai käytössä olevien

tuotteiden yksilöinnissä.

Lue lisää GS1-koodeista >

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä.
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GS1 Finland Oy

GS1 Finland on puolueeton, voittoa

tavoittelematon organisaatio.

Kehittämämme globaalit standardit

määrittelevät tavat yksilöidä, tunnistaa ja

jakaa tietoa eri toimijoiden välillä.
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