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LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Kierując się wymogami rozporządzenia REACH, publiczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz producenci tworzyw sztucznych
demonstrują, jak usunąć bariery dla wprowadzenia worków na
krew wolnych od PVC
LIFE 10/ENV/SE/037

Worki na krew wolne od PVC . Raport Laymana, maj 2017

2 z 10

U

dowodniliśmy, że wyprodukowanie zestawu 4 worków na krew,
wolnych od PCV1 i pozwalających na przechowywanie krwinek czerwonych jest możliwe. Worki spełniają wymagania zawarte w specyfikacji
wymagań, włączając w to analizę luk dla oznakowania zgodności CE, a
naszym zadaniem stała się praca nad zwiększeniem świadomości konsumentów oraz popytu na worki na krew, które nie zawierają PVC.
Przed wejściem produktu na rynek, konieczne jest wprowadzenie dalszych
ulepszeń i przeprowadzenie niezbędnych analiz, jednak dopiero zwiększona świadomość konsumentów i popyt umożliwią dostawcom wykonanie
kolejnego kroku i wysunięcie się na pierwszy plan. Udało nam się usunąć
bariery wejścia dla worków na krew, wyprodukowanych bez użycia PVC.
O co w tym wszystkim chodzi?
Placówki opieki zdrowotnej zużywają ogromne ilości jednorazowych produktów
wykonanych z tworzyw sztucznych, które często zawierają substancje szkodliwe.
Wiele z tych substancji jest obecnie wycofywana, ze względu na ich negatywny
wpływ na zdrowie i środowisko. Chociaż wiele prób wycofania szkodliwych
substancji zakończyło się sukcesem, na rynku nadal brak worków, które służą do
przechowywania krwinek czerwonych i nie zawierają PVC.
Obecnie worki na krwinki czerwone wykonane są z PVC, co wymaga zastoso
wania plastyfikatora (aż do 40%), w celu zmiękczenia materiału. Plastyfikatory
wykorzystywane do produkcji worków mogą przedostawać się do krwi. Stanowi to
poważny problem, szczególnie, że najbardziej powszechnym plastyfikatorem jest
ftalan (DEHP)2. Jest to substancja sklasyfikowana jako działająca szkodliwe na
rozrodczość3 oraz jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną.
Postanowiliśmy więc wybrać taki rodzaj tworzywa sztucznego, które nie wymaga
zastosowania plastyfikatora, w celu nadania mu elastyczności. Na rynku istnieją
alternatywne plastyfikatory, jednak konsekwencje ich stosowania są trudne do
przewidzenia, dlatego chcąc zachować ostrożność zrezygnowaliśmy z PVC – chcemy
uniknąć ryzyka związanego ze stosowaniem nowych plastyfikatorów. Oczywistym
jest, że nie należy stosować żadnych innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
Stosowanie nowych worków niesie ze sobą szereg korzyści. Za najważniejszą, z
punktu widzenia opieki zdrowotnej, uważa się zminimalizowane narażenie pacjenta
na substancje potencjalnie niebezpieczne. Najmłodsi pacjenci są najbardziej podatni
na szkodliwe działanie substancji potencjalnie niebezpiecznych. Wszyscy jesteśmy
narażeni na różnego pochodzenia substancje zakłócające gospodarkę hormonalną,
jednak placówki opieki zdrowotnej powinny być wolne od takiego zagrożenia.
Pozbycie się substancji zakłócających gospodarkę hormonalną doprowadzi w dłużs
zej perspektywie do poprawy stanu zdrowia ludności oraz oszczędności kosztów w
sektorze opieki zdrowotnej.

1. PVC: polichlorek winylu
2. ftalan di(2-etyloheksylu)
3. Może upośledzać płodność i może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku
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Podstawowe informacje
Demonstracyjny projekt Life+ rozpoczął się w 2011 roku, jednak już kilka lat
wcześniej został zainicjowany przez przeważającą cześć organizacji opieki zdrowot
nej w Szwecji. Badanie wstępne4 miało na celu sprawdzenie możliwości zamówienia
nowych, bezpieczniejszych worków na krew, jednak szybko stało się oczywiste, że
taka możliwość nie istnieje. Wśród zidentyfikowanych barier, główną okazał się
fakt, że wprowadzenie na rynek nowych worków było wizją odległej przyszłości.
Postanowiliśmy skoncentrować się na nowym łańcuchu dostaw, obejmującym
organizacje, które były gotowe wykazać, że wyprodukowanie nowych worków jest
możliwe. Czynnikiem decydującym było zaangażowanie się Szpitala Uniwersyteckiego
Karolinska, który zobowiązał się przeprowadzić ocenę produktu. Projekt pvcfree
BloodBag bazuje na wiedzy zgromadzonej podczas badania wstępnego. Naszym
celem stało się usunięcie zidentyfikowanych barier.
GŁÓWNE CELE TO:

• wykazanie, że możliwe jest wyprodukowanie worka na krew, który nie będzie
zawierał PVC i będzie spełniał wymagania specyfikacji, łącznie z analizą luk dla
oznakowania zgodności CE, oraz
• zwiększenie popytu poprzez upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości
konsumentów współpracując z europejskimi placówkami opieki zdrowotnej.
4. Opis badania wstępnego dostępne jak na stronie: www.pvcfreebloodbag.eu
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Jak to wszystko działa?
Łańcuch dostaw rozpoczyna się od firmy Melitek w Danii. Melitek wytwarza mies
zaninę i dostarcza ją do dwóch firm: Wipak w Finlandii oraz Primo Profile w Polsce.
Wipak zajmuje się produkcją folii, a Primo Profile produkcją rurek. Zarówno
Wipak, jak i Primo wysyłają swoje produkty do firmy Haemotronic we Włoszech,
która zajmuje się produkcją worków. Filtry z PVC oraz igły pochodzą ze źródeł
zewnętrznych.
Szpital Uniwersytecki Karolinska zobowiązał się do przeprowadzenia oceny
worków i ich przydatności do przechowywania krwinek czerwonych. Ocena została
przeprowadzona na podstawie badania in vitro, w którym wykorzystano dwa różne
rodzaje płynów uzupełniających.

Jegrelius Institute
Wipak OY
Karolinska University Hospital
Melitek A/S

Primo Profile

Haemotronic SpA
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Kolejnym krokiem było przeprowadzenie testów z
udziałem użytkowników w regionie Jämtland
Härjedalen. Do testowania worków użyto wody
zabarwionej na zielono, co miało ułatwić wykrycie
nieszczelności. W testach wzięły udział 4 szwedzkie
szpitale: Östersund, Trollhättan, Jönköping oraz
Uppsala. Na stronie projektu dostępny jest 2minutowy materiał wideo.
W celu zweryfikowania jakości worków sprawd
zano ich przydatność do przechowywania krwinek
czerwonych oraz przeprowadzono testy z udziałem
użytkowników, wstępny audyt w zakresie oceny
zgodności (oznakowanie CE) oraz ocenę cyklu życia.
Dbając o zwiększenie świadomości konsumentów
oraz popytu współpracujemy z placówkami opieki
zdrowotnej, decydentami i rozmaitymi organizacjami
oraz angażujemy się we wszelakie projekty. W celu
rozpowszechnienia informacji organizujemy spotka
nia, seminaria, webinaria, jak również przygotowu
jemy materiały wideo na kanale YouTube czy ulotki i newslettery, a wszystkie te
informacje są łatwo dostępne za pośrednictwem strony internetowej projektu.
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Czy radzimy sobie z wyzwaniami?
Udowodniliśmy, że możliwe jest wyprodukowanie zestawu czterech worków do
przechowywania czerwonych krwinek, które nie zawierają PVC i spełniają wyma
gania specyfikacji, w tym analizę luk dla oznakowania CE.

Hans Gulliksson i Alice Ravizza.
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Przechowywanie krwinek czerwonych
W badaniach in-vitro, które miały na celu wykazać, czy worki nadają się do
przechowywania krwinek czerwonych, dokonano porównania dwóch różnych
płynów uzupełniających w trakcie okresu przechowywania ponad 42 dni. Hemoliza,
czyli proces rozpadu czerwonych krwinek, był jednym z procesów, który został
poddany analizie.
Wyniki badań okazały się być obiecujące i potwierdziły, że jakość przechowy
wanych czerwonych krwinek zależy od zastosowanego płynu uzupełniającego.
Pewne rodzaje płynów uzupełniających mogą zwiększyć jakość czerwonych krwinek
i wydłużyć okres ich przechowywania do ponad 21 dni. Konieczne jest przeprowad
zenie dalszych analiz w tym zakresie.
Wyniki badań opublikowano w Vox Sanguinis (2017) 112, 33 – 395. Hans
Gulliksson i Stephan Meinke są autorami prezentacji, które są udostępnione na
stronie internetowej projektu.
Jakość worków
Wstępne badania pomogły zidentyfikować potencjalne problemy dotyczące zgrze
wania połączeń między rurką i workiem oraz wyborem odpowiedniej metody
zachowania sterylności.
Powyższe problemy zostały rozwiązane, jednak testy z udziałem użytkowników
wykazały, że konieczne jest wprowadzenie dalszych udoskonaleń.
Worki na krew są wyrobem medycznym, w związku z tym podlegają specjalnemu
ustawodawstwu - dyrektywie unijnej dotyczącej wyrobów medycznych. W celu kon
troli jakości worków zlecono jednostce notyfikowanej przeprowadzenie wstępnego
audytu zgodności z dyrektywą w sprawie oznakowania CE.

Stephan Meinke.

5. Link do publikacji dostępny jest na stronie www.pvcfreebloodbag.eu
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Alice Ravizza, przedstawicielka firmy Haemotronic, przygotowała dokumentację
techniczną dla Italcert, jednostki notyfikowanej, odpowiedzialnej za przeprowad
zenie wstępnego audytu.
Wstępny audyt pozwolił na przeprowadzenie analizy luk dla oznakowania zgod
ności CE, określając status produktu i czynności, jakie należy podjąć: zwiększenie
produkcji i sprawdzanie poprawności cyklu sterylizacji dla partii towaru o charak
terze handlowym.

Alice Ravizza w CleanMed.

Wpływ na środowisko
Aby określić jak wpływ na środowisko mają obecne worki wykonane z PVC,
wynajęliśmy zewnętrzną firmę Miljögiraff do przeprowadzenia oceny cyklu życia
(LCA).
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MILJÖGIRAFF AB
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Wyniki analizy LCA wskazują, że największa różnica pomiędzy obecnymi, a nowy
mi workami wynika z zastosowania plastyfikatora DEPH. Analiza LCA wskazuje
również, że istnieją sposoby na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
Raport oraz recenzja opublikowane są na stronie internetowej.

Popyt

Udało nam się zwiększyć świadomość konsumentów oraz pobyt poprzez udział
w różnego rodzajach projektach i współpracę z placówkami związanymi z opie
ką zdrowotną, jak również organizacjami domagającymi się wycofania z użytku
szkodliwych substancji.
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm (Służba Zdrowia Bez Wyrządzania Szkody):
https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare (Nordyckie Centrum na Rzecz
Zrównoważonej Opieki Zdrowotnej): www.sustainablehealthcare.se
eba – European Blood Alliance (Europejski Sojusz Krwi):
www.europeanbloodalliance.eu
undp – United Nations Development Programme (Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju): 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
Artykuły The National Substitution Group na temat substancji chemicznych.

Niniejszy projekt, wraz ze stowarzyszeniem HCWH Europa oraz innymi instytuc
jami, prezentował postulaty wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów
prawnych dotyczącego wyrobów medycznych. W marcu 2013 r. kierownik projektu,
Lena Stig, uczestniczyła w nieformalnych rozmowach podczas lunchu w Parlamen
cie Europejskim, zorganizowanym przez HCWH, na temat rozwiązań, przyczy
niających się wycofania substancji toksycznych z segmentu opieki zdrowotnej w
Europie. Uczestniczyła również w posiedzeniu na temat strategii polityki dotyczącej
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wycofywania substancji zakłócających gospodarkę hormonalną, stosowanych przy
produkcji wyrobów medycznych. Wynikiem kolejnych działań w ramach projektu
pvcfreeBloodBag, była propozycja i sesja plenarna 22 października 2013r., podczas
której Parlament Europejski (PE) głosował za propozycją Komisji Europejskiej w
sprawie wyrobów medycznych, zakazując m.in. stosowania niebezpiecznych substan
cji chemicznych w wyrobach medycznych.
W kwietniu 2015 r. KE ogłosiła rozpoczęcie prac nad nowymi przepisami, mają
cymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i modernizację publicznej służby
zdrowia. Wprowadzenia w życie nowych przepisów będzie kluczowe z punktu wid
zenia wprowadzenia na rynek nowych worków.

Czynniki sukcesu

Jednym z kluczowych czynników sukcesu była praca zespołowa: placówki służby
zdrowia zgłosiły zapotrzebowanie na worki oraz dokonały oceny worków, a produ
cenci tworzyw sztucznych dostarczyli produkty. Istotna była także wiedza i zaang
ażowanie poszczególnych stron oraz wszystkich współpracujących organizacji.

Co dalej?
Konieczna jest współpraca.

POTRZEBUJEMY

PRODUKUJEMY

KUPUJEMY

Potrzebny jest większy popyt. Wejście na rynek, bez nabywców, będzie trwało
bardzo długo. Jednym z rozwiązań jest wzmocnienie prawodawstwa, a kolejnym
współpraca nad wymaganiami specyfikacji lub wspólnymi zamówieniami.
Jak zastosowane zostaną zasady ujęte w nowej dyrektywie?
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Jakość worków jest niezwykle istotna, ponieważ worki na krew są produktem
złożonym, który ratuje życie. Zdajemy sobie sprawę, że konieczne jest wprowadzenie
dalszych udoskonaleń, w związku z tym zależy nam na większym zaangażowaniu
strony podażowej.
Mamy nadzieję na zbliżenie do siebie stron popytu i podaży w przyszłości, dzięki
czemu niniejszy projekt będzie mógł osiągnąć sukces.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pvcfreebloodbag.eu
Dokumenty Pierwsza Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA) 2012

Druga Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA), kwiecień 2017
Monitoring of blood transfusions operation in EU-countries
(Monitorowanie operacji z transfuzją krwi w krajach
europejskich), październik 2015
Vox Sanguinis (2017) 112, 33–39
Gap analysis of CE marking (Analiza luk dla oznakowania CE)
Economic feasibility study (Ekonomiczne studium wykonalności)
Raport Laymana 2017, dostępny w kilku językach

Materiały
wideo

YouTube pvcfreeBloodBag, styczeń 2016
Prezentacje na seminarium w Östersund, wrzesień 2016
Testy z udziałem użytkowników

Webinaria

Together with HCWH, październik 2015r.
Jesper Laursen Melitek, listopad 2016
Final webinar, maj 2017

