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Et skridt nærmere
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Offentlige sundhedsorganisationer og plastproducenter
demonstrerer, hvordan man fjerner barriererne for PVC-frie
blodposer i overensstemmelse med REACH
LIFE 10/ENV/SE/037
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V

i har vist, at det er muligt at producere et helt PVC1-fri blodposer
bestående af fire poser med evnen til at opbevare røde blodceller.
Poserne har opfyldt vores kravspecifikationer, herunder GAP-analyse for
CE-mærkning, og vi har øget opmærksomheden og efterspørgslen efter en
PVC-fri blodpose.
Yderligere forbedringer og evalueringer er nødvendige før vi kan markedsføre den, men den øget opmærksomhed og efterspørgsel vil bane vejen for
leverandører, der ønsker at være på forkant. Vi har fjernet forhindringerne
for at indføre PVC-frie blodposer på markedet.
Hvorfor?
Sundhedsvæsenet benytter en stor mængde engangsprodukter, der kan indeholde
farlige stoffer. Mange af disse stoffer bliver udfaset for at mindske indvirkningen
på både sundhed og miljø. Der er mange gode eksempler på dette, men i øjeblikket
findes der ikke pvc-frie blodposer til opbevaring af røde blodceller på markedet.
I øjeblikket er blodposer til røde blodceller fremstillet af pvc, hvilket kræver op
til 40 procent af en blødgører, for at blive blød. Blødgøringsmidlet kan overføres
fra posen til blodet. Dette er problematisk, fordi det mest almindelige blødgøringsmiddel er ftalatet dehp2. Dette stof er klassificeret som toksisk for menneskers
reproduktionsevne3 og er for nylig blevet klassificeret som et hormonforstyrrende
kemikalie, edc.
Vi besluttede derfor at vælge en plastik, der ikke behøver en blødgører for at
blive blød. Der findes alternative blødgørere på markedet, men vi kan ikke forudsige konsekvenserne af dem, så vi valgte pvc-fri materiale som en sikkerhedsforanstaltning – for at undgå risici på grund af nye blødgørere. Andre sundhedsskadelige
stoffer skal selvfølgelig ikke tilføres.
Der er flere fordele ved en ny blodpose; det vigtigste i forbindelse med sundhed
er, at patientens eksponering for potentielt farlige stoffer minimeres. De yngste
patienter er de mest sårbare. Vi er alle udsat for hormonforstyrrende stoffer fra
flere kilder, men sundhedssektoren bør ikke være en af disse. Hvis vi kan afskaffe
edc, vil vi i det lange løb få sundere befolkninger og langsigtede sundhedsomkostninger.

1. PVC: polyvinylklorid
2. Di(2-Ethylhexyl) ftalat
3. Kan mindske fertiliteten og er mistænkt for at skade ufødte børn
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Baggrund
Dette Life + demonstrationsprojekt startede i 2011, men blev indledt et par år før
af størstedelen af sundhedsorganisationerne i Sverige. En forundersøgelse4 under
søgte metoder til at udvikle en ny og mere sikker blodpose, men det blev hurtigt
tydeligt, at det ikke var muligt. Flere barrierer blev identificeret, men hovedårsagen
var, at en ny pose var for langt fra at kunne introduceres til markedet.
I stedet fokuserede vi på en ny uafhængig leverandørs kæde, der kunne bevise,
at det er muligt at producere en ny blodpose, og afgørende faktor var, da Karolinska Universitetshospital kom med i projektet som ansvarlig for evalueringen.
pvcfreeBloodBag projektet er baseret på viden opnået under forundersøgelsen.
Udfordringen har været at overvinde de identificerede barrierer.
DE VIGTIGSTE MÅL ER:

• at demonstrere, at det er muligt at fremstille en pvc-fri blodpose, der opfylder
kravspecifikationerne, herunder ce-mærkning, og
• at øge efterspørgslen ved at formidle viden og bevidsthed gennem samarbejde
med europæiske sundhedsorganisationer.

4. Forundersøgelsen er tilgængelig på www.pvcfreebloodbag.eu
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Hvordan?
Posens forsyningskæde starter hos melitek i Danmark. melitek fremstiller
granulatet og sender det til Wipak i Finland og Primo Profile i Polen. Wipak laver
folien, og Primo laver slangen. Både Wipak og Primo sender derefter materialet til
Haemotronic i Italien, hvor poserne produceres. Et pvc-frit filter og nål leveres af
en ekstern virksomhed.
Karolinska Universitetshospital har haft ansvaret for at evaluere posens evne
til at opbevare røde blodceller. Evalueringen var en in vitro-undersøgelse, hvor to
forskellige opbevaringsløsninger blev anvendt.

Jegrelius
Wipak OY
Karolinska universitetssjukhuset
Melitek A/S

Primo Profile

Haemotronic SpA

Produktion af folie

Produktion af
granulat

Produktion af pose
Pre-audit
CE mærkning
Produktion af slanger

Evaluering af pose
Opbevaring af røde
blodceller

Brugertest af pose
LCA
Økonomisk
rentabel test
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Det næste skridt var brugertest, som region
Jämtland Härjedalen var ansvarlig for. Vi simulerede håndteringen af poserne med vand, der var
farvet grønt, hvilket gjorde det lettere at opdage
eventuelle lækager. Fire sygehuse i Sverige udførte
testene nemlig Östersund, Trollhättan, Jönköping
og Uppsala. Der findes en 2-minutter lang film om
dette på projektets hjemmeside.
Ud over opbevaringstestene og brugertestene er
der foretaget en pre-audit af ce-mærkningen samt
en livscyklusvurdering for at kontrollere posernes
bæredygtighed.
Vi har samarbejdet med sundhedssektoren,
andre projekter, beslutningstagere og organisationer for at øge opmærksomheden og efterspørgslen.
Vi har kommunikeret gennem møder, seminarer,
webinars, YouTube-klip, flyers og nyhedsbreve, og
alle disse oplysninger er lettilgængelige via projektets hjemmeside.
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Har vi overvundet udfordringerne?
Vi har vist, at det er muligt at producere et helt pvc-frit blodposesæt bestående af
fire poser, som kan lagre røde blodceller og opfylde kravspecifikationerne, herunder gap-analyse af ce-mærkning.

Lagring af blod
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I in-vitro-undersøgelsen, som skulle verificere posens evne til at opbevare røde
blodceller, blev der sammenlignet to forskellige additivopløsninger i løbet af 42
dages opbevaring. Hæmolyse, nedbrydning af røde blodceller, var en af de pro
cesser, der blev målt.

Hans Gulliksson og Alice Ravizza.
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Denne undersøgelse var lovende og viste, at kvaliteten af de røde blodceller
under opbevaring afhænger af den måde, de bliver opbevaret på. Andre additivløsninger vil kunne forbedre kvaliteten af røde blodceller, der opbevares i de nye
blodposer og dermed forlænge lagringstiden udover de 21 dage. Yderligere evalue
ringer er dog nødvendige. Undersøgelsen er offentliggjort i Vox Sanguinis (2017)
112, 33–395. Præsentationer der er givet af Hans Gulliksson og Stephan Meinke
findes også på projektets hjemmeside.

Posernes kvalitet
Forundersøgelsen identificerede potentielle problemer med svejsning, forbindelsen
mellem slange og pose, samt valg af sterilitetsmetode. Disse problemer er blevet
løst, men brugertesten viste, at yderligere forbedringer stadig er nødvendige.
Blodposer er medicinsk udstyr, hvilket betyder at de er underlagt særlig lovgivning, eu-direktivet for medicinsk udstyr. For at kontrollere kvaliteten af poserne
rekvirerede vi et certificeringsvirksomhed til at stå for pre-audit af ce-mærkningen.

Stephan Meinke.

5. Link til rapporten findes på www.pvcfreebloodbag.eu
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Alice Ravizza, der repræsenterede Haemotronic, oprettede en teknisk journal
som certificeringsvirksomheden, Italcert, udførte pre-audit af.
Pre-auditen gav os en gap-analyse af ce-mærkning, der viste produktets status,
og hvad der mangler at blive gjort, hvilket er opskalering af produktion og vali
dering af steriliseringscyklussen for kommercielle varepartier.

Alice Ravizza på CleanMed konferencen.

Miljømæssig påvirkning
Vi bestilte et eksternt firma, Miljögiraff, til at udføre en livscyklusvurdering for at
sammenligne den nye poses påvirkning af miljøet med den eksisterende pvc-pose.
lca viser, at den største forskel mellem de to poser skyldes, om blødgøreren, dehp,
anvendes eller ej.
lca indikerer også, at der er måder at reducere miljøpåvirkningen på. Rapporten og den kritiske gennemgang er offentliggjort på hjemmesiden.
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Efterspørgsel
Vi har øget opmærksomheden og efterspørgslen i samarbejde med projekter
og organisationer relateret til sundhedssektoren eller til udfasning af skadelige
kemikalier;
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare:
www.sustainablehealthcare.se
eba – European Blood Alliance: www.europeanbloodalliance.eu
undp – United Nations Development Programme: www.undp.org
c2ds – Comité pour le développement durable en santé: www.c2ds.eu
Life edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=2
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
The National Substitution Group on chemicals in articles

Projektet har sammen med blandt andre hcwh Europe arbejdet for bedre lovgivning på området for medicinsk udstyr. I marts 2013 besøgte projektleder Lena Stig
Europa-Parlamentet til en frokost-debat arrangeret af hcwh om, hvordan man
arbejder hen imod et ikke-giftigt europæisk sundhedsvæsen. Hun deltog også i
et politisk strategimøde om, hvordan man udfaser edc’er i medicinsk udstyr. En
efterfølgende proces, hvor pvcfreeBloodBag-projektet deltog, resulterede i et forslag, og i plenarforsamlingen den 22. oktober 2013 stemte Europa-Parlamentet for
Europa-Kommissionens forslag om medicinsk udstyr, der blandt andet indebærer
et forbud mod farlige kemikalier i medicinsk udstyr.
I april 2015 meddelte eu, at nye regler til forbedring af patientsikkerheden og
modernisering af folkesundheden er på vej. Implementeringen af de nye regler vil
være vigtig for indførelsen af nye poser.
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Succesfaktorer
En succesfaktor er, at vi gjorde det sammen: sundhedsvæsenet efterspurgte og
evaluerede posen, mens virksomhederne producerede den. Kendskabet og engagementet fra medlemmerne og alle de deltagende organisationer var også afgørende.

Efter Life-projektet
Sammen finder vi svaret.

VI EFTERSPØRGER

VI PRODUCERER

VI KØBER

Vi har stadig brug for øget efterspørgsel. Uden købere vil introduktionen af posen
til markedet være en langsommelig proces. En måde er at styrke lovgivningen, og
en anden måde er at samarbejde om kravspecifikationer eller danne større efterspørgsel via fællesindkøb. Hvordan vil det nye direktiv blive anvendt?
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Fordi det er et livreddende og komplekst produkt, er det vigtigt, at posen er af høj
kvalitet. Vi ved, at der er behov for yderligere forbedringer, og derfor er det essentielt at producenterne er med.
Vores håb er, at sundhedsvæsenet og producenterne vil fortsætte samarbejdet i
fremtiden, da det var det, der gjorde dette projekt til en succes.

VIL DU VIDE MERE?

Find yderligere information på www.pvcfreebloodbag.eu
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