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1996חברת ביופלאן עוסק בתחומי הרגולציה מאז שנת 

 בעל נסיון רב בתעשיית התרופות, רוקח תואר שני –גאי וגנר

 אנשי מקצוע שעוסקים בתחומי הרגולציה  30חברתי ביופלאן מעסיקה

1996מאז שנת 

 אנחנו מעניקים שירותי 2011מאז שנתQP וQA נלווים למגוון חברות רב

יצרנים מקומיים בשלבי פיתוח קליני, לאומיות

 מתמחים גם במתן שירותי רוקח אחראי בית מסחר לתרופות ורוקח

בתחום תכשירים למחקרים קליניים SMOלחברתQPאחראי 



 Pedigree:  a complete record that traces the 

ownership of and transactions relating to a 

pharmaceutical product as it is distributed through 

the supply chain.

 8.12. Ideally there should be a procedure in place for 

the creation and maintenance of a pedigree for 

pharmaceutical products.

• WHO good distribution practices for pharmaceutical 

products, Annex 5, World Health Organization WHO 

Technical Report Series, No. 957, 2010

 מחלקתGMP משרד הבריאות מצפה שלQP יהיה מסמך

.פדגריי לכל תכשירי רפואי

לפני שחרור , יבדוק תקינות כל ייבוא מול המסמך פדגרי-QPה•

.אצווה לשווק

רקע רגולטורי



 נדרש על פי חוק–תרופות

 נדרש בפועל–תרכיבים וטרינריים

 נדרש בפועל–תוספי תזונה מסוג כמוסות רכות

 כל מוצר המוגדר כרגיש לחום ובמיוחד לדורש  -נדרש בפועל

איחסון בקור

מומלץ אך לא נדרש:

מיכשור רפואי למשתמש הביתי•

מוצרים וטרינריים•

תוספי תזונה•

תמרוקים•

קבוצות תכשירים 



דוגמה לטופס פדגרי אוויר
From To Transport 

Method

Transport 

Temp.

Max 

Duration

Responsible

Manufacturer Pharma 

Warehouse

Temperature 

Controlled Truck

Below 25°C 1 day Manufacturer

Pharma 

Warehouse

Pharma 

Warehouse

Controlled 

storage

15-25°C 3 days Manufacturer

Pharma 

Warehouse

Liege Airport, 

Belgium

Temperature 

Controlled Truck

Below 25°C 2 days Forwarder

Liege Airport 

Warehouse

Liege Airport 

Warehouse

Storage at 

Airport

15-25°C 3 days Forwarder

Liege Airport, 

Belgium

Tel Aviv, Israel Plane Below 25°C 0.5 day Forwarder

Tel Aviv Airport Tel Aviv Airport 

Warehouse
Storage at 

Airport

Below 25°C 3 days Forwarder

Tel Aviv Airport 

Warehouse

Local Pharma 

Warehouse

Truck Below 25°C 1 day Importer



מכולות ימיות



הובלה ימית מול הובלה אווירית

הובלה אווירית הובלה ימית סיכון

גבוהה (REEFER)נמוכה  חשיפה לטמפרטורה  

חיצונית

בינוני נמוכה גנבה/סיכון לזיוף

נמוך גבוה משך ההובלה

(עלות)בינוני / קטן  גבוה ההובלהנפח



  התכשירים ממוקמים על גבי משטחים

(.מטופלים בחום)מאושרים 

ממוקם בין האריזות של התכשירלוגר

אריזה  /המשטח מכוסה בשמיכה טרמית

סגורה על מנת להגן בפני חשיפה  

לטמפרטורה חיצונית ולהוריד סיכון לפגיעה 

.  פיזית במוצר

הכנת המשלוח במפעל הייצור



המשטחים  , במידה וקיימים מספר אתרי ייצור

. מובלים למחסן מרכזי מאושר

הובלה מתבצעת בתנאים מבוקרים.

 המשלוח נבנה  מכלל התכשירים על פי

.ההזמנה

 מופקים מסמכי משלוחpacking list.

נקבע איסוף לשדה תעופה  .

הובלה ואיחסון במחסן מרכזי



המשלוח מובל בתנאים מבוקרים לשדה תעופה

  המשלוח מתקבל ומאוחסן במחסן מבוקר

.עד לטיסה, טמפרטורה בשדה תעופה

בזמן העלאה למטוס . המשלוח מובל למטוס–

.התכשיר עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות

המשלוח מורד בתחנת  , במידה והטיסה אינה ישירה

ביניים ומאוחסן בתנאים מבוקרים עד לטיסה  

.הבאה

הובלה ואיחסון בשדה התעופה



המשטחים מובלים למחסן  , ברגע נחיתה בישראל

.מבוקר טמפרטורה

ניתן לקבוע עדיפות למשלוח של תרופות.

 מקום אחסון  -" דולי קירור"רצוי להזמין שירות

.מבוקר נייד

איחסון במחסן פרמה בשדה התעופה.

הובלה ואיחסון , הורדה מהמטוס
בשדה התעופה



 העברת המשלוח ברכביGDP  מבוקרים עד בבית

.מסחר לתרופות

מכוייל ומותאם להובלת  , הרכב נדרש להיות ולידי

:תכשירים רפואיים

Dedicated vehicles and equipment should be used, where 

possible, when handling medicinal products.  (GDP 

guidelines)

הובלה לבית המסחר לתרופות וקבלה  
על ידי צוות המחסן



סיכונים עיקריים:
הורדה מהמטוס הינו סיכון עיקרי  /העמסהמנסיוני•

לחשיפה לטמפרטורות קיצוניות

 אווירייםלמשלוחים פתרונות:
ל"מחסן מבוקר גם בשדה תעופה חו•

•Envirotainer

דולי קירור•

קביעת טיסות ישירות•

אריזות מגן •

 מכולה מבוקרת  : פתרון למשלוחים ימיים

Refeer

הקטנת מספר חריגות טמפרטורה  



תודה רבה


