
 
 

 
A gyógyszerészet, élelmiszer és kozmetika ágazat 
találkozóhelye 
 
• ugyanakkor:  

Life Science Folyamattechnológiák Európai Kongresszusa  
 
Szívcseppek, készleves vagy ajakrúzs – a gyógyszer-, élelmiszer- 
vagy kozmetikai ipar ilyen és más termékeinek gyártására szolgáló 
készülékeket és berendezéseket lehet látni a TechnoPharm kiállításon 
2007. március 27. és 29. között a nürnbergi vásárközpontban. Mintegy 
300 kiállítóval, akiknek ötöde külföldről érkezik, a TechnoPharm 
európai vásárfórum a Life Science folyamattechnológiák speciális 
piaca számára. A TechnoPharm együtt kerül megrendezésre a 

OWTECH (Mechanikus gyártástechnika és analitika) szakvásárral. P
 
Az utolsó POWTECH/TechnoPharm összesen csaknem 14 000 szakmai 
látogatója és kongresszusi résztvevője közül minden negyedik külföldről 
érkezett, összesen 65 országból. A TechnoPharm szakmai látogatói 
túlnyomórészt ügyvezető igazgatók, üzemvezetők, műszaki vezetők, 
beszerzési vezetők, valamint azok munkatársai. A gyógyszerészeti, 
finomvegyészeti, élelmiszeripari, kozmetikai, gép- és berendezésgyártási 
ágazatból érkeznek és az alábbiakról tájékozódnak a vásáron: 
 
• alapanyagok 
• készülékek és gyártóberendezések 
• kiszerelési technika 
• csomagolástechnika 
• tisztítás, higiénia, környezetellenőrzés 
• környezet, munkabiztonság, hulladék-ártalmatlanítás 
• minőségbiztosítás 
• szolgáltatások 
 
Gyógyszerhamisítások és hamisíthatatlan csomagolások 
Az FDA Food and Drug Administration (Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző 
Hatóság) szerint minden tizedik gyógyszer hamisított. Ez a gyógyszeripar-
ban éves szinten kereken 17 milliárd euro bevételveszteséget jelent, nem 
számolva a hatástalan vagy mérgező gyógyszerek által okozott következ-
ményes költségeket. A „Csomagolás” tematikus pavilonban, a 12-es csar-
nokban a szakemberek bemutatják a termékhamisításokat, és megmutat-
ják, hogyan lehet hatékonyan megakadályozni az utánzásokat. Gyógysze-
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rek megjelölése (termékmegjelölés), RFID chipek1 alkalmazása, amelyek 
segítségével átlátszó a logisztikai lánc, vagy másodlagos csomagolások – 
ez csak néhány lehetőség arra, hogyan tudnak védekezni a gyógyszergyár-
tók a gyógyszerhamisításokkal szemben. 
 
Life Science Folyamattechnológiák Európai Kongresszusa 
A TechnoPharm keretében már másodszor rendezik meg a Life Science 
Folyamattechnológiák Európai Kongresszusát. Európából és az USA-ból 
érkezett szakemberek három napon át beszámolókat tartanak a sterilizálási 
technika, a PAT2 és a szenzortechnika, valamint a gyógyszercsomagolás 
témájában. A kongresszus szervezője az Arbeitsgemeinschaft für Pharma-
zeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV = Gyógyszergyártási Technológiai 
Munkaközösség bejegyzett egyesület), Mainz.  
 
Ezenkívül az APV felkínálja „A jövő segédanyagai” szimpóziumot, és ismer-
teti az „Operatív excellencia a gyógyszeriparban” c. benchmark-tanulmány 
eredményeit, amelyet az Institut für Technologiemanagement der Uni-
versität St. Gallen (ITEM = St. Gallen Egyetem Technológiamenedzsment 
Intézete) és az Institut für angewandte Prozessoptimierung (IFAP = Al-
kalmazott Folyamat-optimalizálási Intézet Rt.) intézetekkel együtt készített 
el. 
 
A POWTECH/TechnoPharm-ra (pl. kiállítói névjegyzék, csarnoktervek) és a 
kongresszus-rendezvényekre vonatkozó további információkat megtalálja 
az interneten az alábbi címeken: www.powtech.de és 
www.technopharm.de. 
___________________ 
1 Radio Frequency Identification (rádiófrekvenciás azonosítás) 
2 Process Analytical Technology (folyamatelemzési technológia) 
 

 
 
 


