
Pol-Nil S.A. to dynamicznie rozwijajaca sie wytwórnia farmaceutyczna, która od 1991 roku dziala na

rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych funkcjonujacych w przemysle zarówno

fannaceutycznym jak i kosmetycznym.

W nowopowstalej fabryce produkowane sa leki w oparciu o nowoczesne, opracowane przez finne

technologie jak równiez swiadczony jest szeroki wacWarz uslug wytwarzania kontraktowego dla

kontrahentów krajowych i zagranicznych. Warunki wytwarzania w wytwórni spelniaja wymagania

GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) oraz standardy europejskie, a wytwórnia produktów leczniczych

zostala zaprojektowana, wybudowana i wyposazona tak, aby pelnic funkcje zarówno produkcY.inejak i

badawcze.

Specjalisci dzialu Zapewnienia i Kontroli Jakosci w finnie odpowiadajacy za odpowiednia jakosc

wytwarzanych produktów wykorzystuja rozwiazanie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (SZF) do

potwierdzenia, ze proces produkcY.inyprzebiega prawidlowo a takze do oceny stabilnosci produktów.

Przed wdrozeniem rozwiazania SZF które jest doskonale znane na rynku i rekomendowane przez

wiele zakladów produkcY.inych, wszystkie obliczenia zwiazane z walidacja procesów byly

wykonywane recznie badz przy uzyciu arkuszy kalkulacyjnych. Taki sposób pracy byl niezwykle

pracochlonny, wymagal kazdorazowej walidacji arkuszy w przypadku jakichkolwiek zmian oraz

narzucal duze ograniczenia na analizowane dane (scisle okreslona liczba pomiarów i liczba seni).

Dodatkowo taki sposób pracy wymagal zaangazowania specjalistów, doskonale znajacych

zagadnienie, którzy wiekszosc swojego czasu musieli poswiecac na zmudne obliczenia i wykonywanie

zestawien zamiast na wyciaganie wniosków z wyników tych analiz.

STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analize danych

produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierajacy m.in. odpowiednie statystyki

opisowe, karty kontrolne, wskazniki zdolnosci, wyniki analizy wanancji oraz wnioski statystyczne,

a wszystkie te obliczenia moga byc wykonywane równoczesnie dla kilku seni. Praca z programem

ogranicza sie do wprowadzenia danych i wybrania odpowiednich opcji analizy, tak wiec moga go

obslugiwac nawet osoby z nizszymi kwalifikacjami, a specjalisci moga ograniczyc swoje

zaangazowanie jedynie do wyciagania wniosków.

W podobny sposób rozwiazano problem z badaniem i potwierdzaniem stabilnosci produktów

leczniczych. Dzieki wdrozeniu rozwiazania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Ocena Stabilnosci

zautomatyzowano wykonywanie analiz i przygotowywanie raportów potwierdzajacych odpowiednia

stabilnosc produktów w czasie.
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"w ramach dostawy rozwiazania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny do naszej firmy program

zostal zainstalowany oraz zwalidowany na odpowiednich stanowiskach komputerowych, a dodatkowo

osoby skierowane do pracy z nowym narzedziem zostaly gruntownie przeszkolone zarówno z obslugi

programu jak i z podstaw statystyki - dzieki temu sa w stanie rzetelnie i swiadomie korzystac

z rozwiazania. Dzieki SZF jestesmy w stanie szybko i z gwarancja poprawnosci wykonywac analizy

i raporty, a zaoszczedzony aten sposób czas i zmniejszenie zaangazowania zasobów potwierdza, ze

decyzja o wdrozeniu narzedzia byla celowa."

Specjalista ds. walidacji
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