
Poziomy zabezpieczeń 
opakowań przed fałszerstwami

Utrudniajmy życie fałszerzom Perforacja na klapkach kurzowych

Cel, jaki chcemy osiągnąć?

Wielkimi krokami zbliża się magiczna data 9 lutego 2019 
roku. Data istotnych zmian związanych z Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerw-
ca 2011 roku, zwana dyrektywą fałszywkową. Co oznacza dla 
przeciętnego Kowalskiego, który kupuje leki w aptece? Teore-
tycznie powinien czuć się bezpiecznie i być w mniejszym stop-
niu narażony na zakup leku sfałszowanego. Czy, parafrazując 
słowa piosenki, serializacja i agregacja będzie lekiem na całe 
zło? Czas najlepiej zweryfi kuje wprowadzone rozwiązania. 
Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z wprowadzeniem 
serializacji i agregacji leków. Z dużym prawdopodobieństwem 
możemy zakładać, że fałszerze nie odpuszczą. Dopóki nie znaj-
dą sposobów na obejście tych procesów, swoje zainteresowa-
nia skierują w stronę leków OTC i suplementów diety. Dlatego 
oprócz rozwiązań obligatoryjnych warto stosować inne meto-
dy utrudniające wprowadzenie na rynek leków sfałszowanych 
lub ułatwiające identyfi kację takich produktów. Słowo „utrud-
nienie” nie jest tutaj przypadkowe. Jako drukarz od wielu lat 
związany z poligrafi ą oraz technologią wykonywania opakowań 
z tektur litych, mam świadomość, że o skuteczności podrobie-
nia KAŻDEGO opakowania decyduje:
    • wielkość zaangażowanych w wykonanie fałszerstwa 

środków,
    • umiejętności fałszerzy.

Reszta to kwesti a czasu. 

Istotnym ograniczeniem fałszerstw jest opłacalność całe-
go „biznesu”. Oczywiście możemy zastosować bardzo wyrafi -
nowane technologie zabezpieczeń. Mają one jednak bardzo 
istotną wadę – KOSZTY wykonania. Dlatego nie będą wykorzy-
stywane poza fazą eksperymentów. Można takie rozwiązania 
traktować bardziej jako ciekawostki technologiczne niż rozwią-
zania produkcyjne, stosowane w skali masowej. Zabezpieczenie 
kartonika i związane z tym koszty muszą się równoważyć.

                                 

Poziomy zabezpieczeń 
opakowań przed fałszerstwami

Jest kilka sposobów utrudniania życia fałszerzom. Od roz-
wiązań dość prostych do zaawansowanych technologii:
    • najniższy poziom zabezpieczeń wykorzystuje proste tech-

nologie poligrafi czne: mikrodruk, ukryte elementy rysunku, 
mikrotłoczenia, farby i lakiery specjalne, mieszane techno-
logie produkcji opakowań,

    • średni poziom zabezpieczeń wykorzystuje zaawansowane 
technologie poligrafi czne, takie jak na przykład specjalne 
znaczniki wprowadzane do lakierów, fragmenty rysunku 
widzialne tylko przez specjalne soczewki,

    • wysoki stopień zabezpieczeń: chipy RFID (Radio Frequency 
Identi fi cati on) wprowadzane do opakowań,

    • najwyższy stopień zabezpieczeń: kody Data Matrix i związana 
z nimi serializacja i agregacja. Przynajmniej takie jest założenie 
wprowadzania całego systemu ochrony dystrybucji leków.
Można się zastanawiać, czy warto dodawać poszczególne 

zabezpieczenia, skoro skuteczność tych rozwiązań poligrafi cz-
nych jest dosyć niska. Zdecydowanie uważam, że warto, gdyż:
    • każdy dodatkowy, specjalnie przygotowany element gra-

fi czny wprowadzony do grafi ki kartonika stanowi utrudnie-
nie w podrabianiu,

    • każde zastosowanie specjalnej farby lub lakieru w produkcji 
jest utrudnieniem w fałszowaniu,

    • każde uszlachetnienie kartonika stanowi utrudnienie 
w podrabianiu. 

Cel, jaki chcemy osiągnąć?

Przed wprowadzeniem zabezpieczeń do opakowania mu-
simy się zastanowić, jaki cel chcemy osiągnąć dzięki zabezpie-
czeniom? Od naszej decyzji może zależeć rozwiązanie, które za-
stosujemy, lub podjęcie decyzji o zastosowaniu kilku rozwiązań 
jednocześnie. Cele do osiągnięcia to między innymi:
    • identyfi kacja opakowania sfałszowanego,
    • identyfi kacja wcześniejszego otwarcia opakowania,
    • utrudnienie fałszerstwa opakowania.

Wybierając rozwiązania znacznie utrudniające życie fał-
szerzom, musimy mieć świadomość wzrostu kosztów produk-
cji. Nie kupimy dobrego masła w cenie margaryny. Margaryna 
nigdy nie będzie masłem. Nie zawsze musi to być drastyczny 
wzrost kosztów, ale jednak…

Utrudniajmy życie fałszerzom

1. Dostęp do plików grafi cznych  
Jednym z bardzo istotnych czynników utrudniających fał-

szerstwa opakowań jest dostęp do plików grafi cznych. Nie 
można bagatelizować ograniczenia dostępu do plików, zarówno 
od strony zamawiającego, jak i drukarni. Czy zastanawialiście 
się, ile osób w waszej fi rmie ma dostęp do plików grafi cznych 
stosowanych w produkcji opakowań? Ile osób dysponuje do-
stępem do plików w drukarni? Czy jest to kilka, kilkanaście czy 
kilkadziesiąt osób? Jakie zabezpieczenia przed włamaniami 
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Zabezpieczenie 
kartonika i związane 
z tym koszty muszą 
się równoważyć
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hakerów zostały zastosowane? Czy istniejące zabezpieczenia 
proceduralne są skuteczne?

Oczywiście można mnożyć pytania i wątpliwości. War-
to jednak zdawać sobie sprawę z tego, że im więcej osób ma 
dostęp do plików grafi cznych, im więcej osób uczestniczy 
w przygotowaniu plików produkcyjnych, tym większe jest ryzy-
ko dostania się plików w niepowołane ręce.

Każde ograniczenie przechodzenia plików z rąk do rąk, nie 
tylko na etapie tworzenia grafi ki, ale również przygotowania 
do drukowania i związanych z tym korekt, jest rozwiązaniem 
skutecznym. Można to osiągnąć, rozpoczynając z drukarnią tak 
zwaną współpracę bez korekt. Drukarnia otrzymuje gotowe 
pliki produkcyjne bez konieczności jakiejkolwiek w nich inge-
rencji. Znacząco ograniczona zostaje liczba osób z dostępem do 
gotowych plików produkcyjnych i skrócony jest łańcuch osób 
biorących udział w procesie przygotowania produkcji.

2. Łączenie technik wykonania opakowań 
Jest to interesujący sposób utrudniania i zniechęcenia do 

fałszerstw. Możliwość łączenia ze sobą na przykład technologii 
drukowania off setowego z drukowaniem cyfrowym, uszlachet-
nienia lakierami aplikowanymi podczas drukowania z lakierami 
aplikowanymi sitodrukowo pozwala uzyskać rozwiązania tech-
nologiczne trudne do odtworzenia w jednym procesie produk-
cyjnym, w pełni wykorzystując specyfi kę danej technologii. 
Możemy nie tylko utrudnić niepożądane odtworzenie karto-
nika, ale również wzbogacić jego szatę grafi czną, wykorzystać 
techniki cyfrowe do personalizacji i numerowania opakowań. 

3. Dodatki specjalne do farb i lakierów 
 – inteligentne opakowanie 

Możliwości wykorzystania różnego rodzaju dodatków do 
farb i lakierów są bardzo duże – od podstawowych pigmentów 
metalicznych lub perłowych, po specjalnie przygotowane mie-
szanki takich pigmentów. Wprowadzenia do lakieru takich mody-
fi kacji jest trudne do podrobienia, ponieważ niezbędna jest znajo-
mość rodzaju i ilości mieszanki, a także jej procentowego dodatku 
do farby lub lakieru. Stosując odpowiednie techniki pomiarowe, 
można dość łatwo zidentyfi kować opakowanie sfałszowane.

Warto również rozważyć stosowanie lakierów ze specjal-
nymi znacznikami w postaci komponentów luminescencyjnych. 
Wykorzystanie specjalnej grupy fl uoroforów pozwala na stwo-
rzenie unikatowego zabezpieczenia kartonika. Można stworzyć 
lakier, dzięki któremu jedynie właściciel opakowania będzie 
wiedział, jakim światłem, o jakiej długości fali, należy oświetlić 
produkt, aby otrzymać zjawisko luminescencji. Nad wdroże-
niem tego typu zabezpieczeń pracuje Intrograf Lublin S.A. wraz 
z grupą naukowców. Skuteczność tej technologii w identyfi kacji 
opakowań sfałszowanych może być wysoka. 

4. Uszlachetnianie opakowań 
 – hot stamping, nanoembossing 

Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym przed fałszer-
stwami jest wykorzystanie technologii drukowania na gorąco, 
czyli hot stampingu. Gama możliwości zastosowania elemen-
tów grafi cznych możliwych do wykonania tylko w tej techno-
logii jest duża. Możemy wykorzystać modyfi kowane unikatowe 
folie, folie holografi czne, matryce wykonane w nanotechnologii 

z elementami grafi cznymi przygotowanymi dla konkretnego od-
biorcy, na przykład z logotypem. Wykorzystując tego typu roz-
wiązania, możemy skutecznie zniechęcić do fałszerstwa opako-
wania lub ułatwić rozpoznanie opakowania sfałszowanego.

5. Farby specjalne

    • farb termochromowych zmieniających barwę lub znikają-
cych pod wpływem zmian temperatury,

    • farb uaktywniających się po potarciu monetą,
    • po specjalnie modyfi kowane przez producenta farby, któ-

rych zakres efektów specjalnych, sposób ich identyfi kacji 
można zastrzec stosownymi umowami handlowymi i klau-
zulami poufności.

Istotne jest, że w normalnych warunkach każde wydruko-
wane zabezpieczenie pozostaje niewidoczne na opakowaniu. 
Dopiero po wpływem odpowiednich czynników zewnętrznych 
wydrukowany element grafi czny staje się widoczny. Trzeba jed-
nak wiedzieć, gdzie na kartoniku wydrukowane jest zabezpie-
czenie i jaki czynnik zewnętrzny aktywuje rysunek. 

6. Mikrodruk

7. Ukryty element rysunku
„Ukrycie” w grafi ce kartonika specjalnych identyfi katorów 

pozwala na rozpoznanie opakowania sfałszowanego. Umiej-
scowienie wydrukowanego „ukrytego” elementu grafi cznego 
znane jest tylko bardzo wąskiej grupie zainteresowanych osób. 
Odpowiednie przygotowanie takiego elementu grafi cznego 
w wielu sytuacjach może być potraktowane jako błąd w przy-
gotowaniu do drukowania i podczas fałszowania opakowania 
zostać usunięte.

Rys. 7. 

Ukryty element grafi czny (zaznaczony element grafi czny podczas 
oglądania gołym okiem jest niewidoczny i zlewa się z resztą grafi ki, 
po powiększeniu tekst „secure” staje się w pełni czytelny)

Rys. 8. 

Ukryty element grafi czny (skala 1 : 1)

Rys. 9. 

Ukryty element grafi czny – wielokrotne powiększenie (zaznaczony 
element grafi czny podczas oglądania gołym okiem jest niewidoczny 
i zlewa się z resztą grafi ki)

Rys. 2. 

Drukowanie 
farbą widzialną w 

promieniach UV 
(zaznaczone elementy 

wydrukowane 
farbą specjalną 

zaczynają „świecić” 
po oświetleniu 

promieniami UV) 

Rys. 3. 

Drukowanie farbą 
termochromową 

(zaznaczony element 
wydrukowany farbą 

specjalną staje 
się widoczny przy 

zmianie temperatury, 
na przykład po 

potarciu palcem)

Rys. 4. 

Drukowanie farbą 
uaktywniającą się 

po potarciu monetą 
(zaznaczony element 
wydrukowany farbą 

specjalną staje się 
widoczny po potarciu 

monetą)

Ilość dostępnych rozwiązań przy wykorzystaniu farb spe-
cjalnych jest bardzo duża. Od podstawowych, ogólnie dostęp-
nych na rynku:
    • farb święcących pod wpływem promieniowania UV,

Wykorzystanie mikrodruku jako elementu utrudniające-
go fałszerstwa opakowań jest ciekawym rozwiązaniem z wie-
lu powodów. Oprócz elementów grafi cznych „typowych” dla 
mikrodruku, takich jak tekst czy ramki, można zastosować 
również grafi kę typu banknotowego, czyli gilosz. Wprowadze-
nie tego typu rozwiązań grafi cznych ze względu na trudność 
poprawnego wydrukowania ogranicza możliwości sfałszowa-
nia opakowania. Znacznie ograniczone zostaje wykorzystanie 
w fałszerstwach technologii drukowania cyfrowego ze względu na 
utrudnione odtworzenie bardzo małych elementów grafi cznych. 

Rys. 5. 

Mikrodruk 
w formie 
gilosza

Rys. 6. 

Mikrodruk 
(zaznaczony element 
rysunku podczas 
oglądania gołym 
okiem tworzy 
nieczytelny rysunek, 
po powiększeniu 
tekst staje się w pełni 
czytelny)

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.ple-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2018Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2018 6968 opakowaniaopakowania 69



8. Identyfi kacja wcześniejszego otwarcia kartonika
Istnieje kilka metod pozwalajacych na identyfi kację wcze-

śniejszego otwarcia opakowania. Część z nich jest bardzo sku-
teczna. Przy zastosowaniu tego typu rozwiązań należy spraw-
dzić, czy możliwość wprowadzenia do produkcji nie jest ograni-
czona stosownymi patentami.
Najbardziej skutecznymi rozwiązaniami są:
    • zaklejenie opakowania w procesie pakowania na karto-

niarce. Wykorzystywana jest technologia sklejania klejami 
gorącotopliwymi, tak zwanymi klejami Hotmelt. Pod wpły-
wem wysokiej temperatury klej staje się topliwy. Nato-
miast podczas stygnięcia następuje utwardzenie kleju wraz 
z trwałym połączeniem sklejanych materiałów,

    • skutecznym rozwiazaniem jest zaklejanie opakowań etykie-
tami kątowymi. W przypadku takiego rozwiazania należy 
zwrócić uwagę na odpowiedni dobór kleju na etykietach. 
Należy dobrać taki klej, aby w przypadku prób odklejania, 
następowało trwałe uszkodzenie etykiety lub powierzchni 
kartonika.

Oferowanymi na rynku opakowań rozwiazaniami są róż-
nego rodzaju konstrukcje klapek zamykających kartonik. Za-
stosowanie specjalnie przygotowanych konstrukcji zatrza-
sków ma pozwolić na identyfi kację wcześniejszego otwarcia 
kartonika. Podczas prób otwarcia następuje trwałe uszkodze-
nie zatrzasku.

 

Rys. 10. 

Zatrzaski w klapce zamykającej kartonik

Zatrzaski w klapce zamykającej kartonik

Zastosowanie zatrzasków może mieć wpływ na efektyw-
ność pakowania na kartoniarkach. Należy także wykonać te-
sty pakowania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych 
uszkodzeń zatrzasków podczas mechanicznego pakowania. 
Wyników testów na maszynie od jednego producenta nie moż-
na bezpośrednio odnieść do innej maszyny pakującej innego 
producenta ze względu na różnice w konstrukcji.

Kolejnym rozwiązaniem, mającym służyć identyfi kacji 
wcześniejszego otwarcia kartonika, jest wprowadzanie perfo-
racji na klapkach kurzowych kartonika. Swego czasu było to 
rozwiązanie promowane jako skuteczne przez część fi rm zwią-
zanych z produkcją opakowań. Być może jest tak faktycznie, ale 
tylko wtedy, kiedy zabezpieczenie działa prawidłowo.

  

Rys. 11, 12, 13. 

Perforacja na klapkach kurzowych kartonika.

Perforacja na klapkach kurzowych

Decydując się na zastosowanie perforacji klapek kurzo-
wych jako elementu identyfi kującego wcześniejsze otwarcie 
kartonika, trzeba brać pod uwagę specyfi kę perforacji i rolę, 
jaką ma spełniać.

Od perforacji, jako elementu zabezpieczenia kartonika, 
oczekujemy:
    • jednoznacznej i łatwej identyfi kacji jej uszkodzenia  

podczas prób otwarcia kartonika,
    • ułatwienia rozdzielenia powierzchni przedzielonych   

perforacją,
    • zachowanie trwałego połączenia perforowanej  

powierzchni.

Szczególnie istotne z punktu technologii wykonania per-
foracji są ostatnie dwie zależności, czyli łatwość rozdziele-
nia z jednoczesnym trwałym połączeniem. Oczekiwania te 
wzajemnie się wykluczają. Perforacja ma być wytrzymała 
mechanicznie i musi bardzo łatwo ulegać uszkodzeniu – roze-
rwaniu. Dla producentów opakowań są to wymagania obar-
czone dużym ryzykiem. Margines zachowania poprawności 
wykonania jest mały. Jeżeli weźmiemy pod uwagę specyfi kę 
tektur litych, tolerancję wykonania wykrojnika, w którym 
umieszczona jest perforacja, precyzję ustawienia procesu 
wykrawania i perforowania, powtarzalność procesu podczas 
realizacji wielu zleceń oraz ustawienie kartoniarki w procesie 
pakowania, to ilość czynników wpływajacych na powstanie 
błędu znacznie się rozszerza.

Jeżeli wszystko działa prawidło, odnieśliśmy sukces. 
Co jednak w sytuacji, kiedy producent leku otrzyma informację 
z rynku, że opakowania znajdujące się w aptekach obarczone 
są błędem?
    • Przy otwieraniu kartonika nie następuje trwałe rozdzielenie 

perforacji lub występuje brak powtarzalności jej uszkodze-
nia. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie zidentyfi kować 
wcześniejszego otwarcia kartonika. 

    • Kartoniki bez próby otwarcia mają uszkodzoną perfora-
cję. Na tej podstawie można domniemywać wcześniejsze 
otwieranie opakowania. Tego typu wada stanowi potężny 
problem. Kto popełnił błąd? Czy to producent opakowa-
nia wykonał niepoprawnie perforację, która w momencie 
pakowania, zamykania kartonika ulega uszkodzeniu? Może 
błąd popełnił operator kartoniarki w ustawieniu maszyny 

pakującej i podczas zamykania kartonika następowało 
uszkodzenie perforacji? A może konstrukcja danej maszyny 
pakującej nie pozwala na wykonanie poprawnego zamknię-
cia tego typu kartonika? 

Jakby na zaistniałą sytuację nie patrzeć, producent leków 
ma problem. Czy można go uniknąć? 

Aby drukarnia mogła spełnić oczekiwania jakościowe od-
biorcy, musi posiadać dokładnie zdefi niowane wymagania. To 
nie mogą być działania w ciemno, w myśl zasady: „ma być do-
brze, może się uda”. Chcąc dostarczać bezpieczne opakowania, 
należy określić nie tylko parametr wytrzymałości perforacji, 
ale również metodologię badań oraz narzędzia biorące w nich 
udział. Pod uwagę należy wziąć wilgotność tektury, gdyż to 
właśnie zmiany wilgotności mogą w sposób istotny zmieniać 
wytrzymałość mechaniczną perforacji, a także ocenić, przy ja-
kiej wilgotności opakowania perforacja zachowuje się najbar-
dziej prawidłowo. 

Czy zastanawialiśmy się nad tym, jak to zrobić? Czy podej-
mowane były próby takich ustaleń? Jaką wiedzą, informacjami 
dysponujemy? Pytań jest wiele.

Oczywiście zawsze można otrzymać odpowiedź: „Drukar-
nia ma dostarczyć prawidłowe wykonane opakowania, spełnia-
jace nasze oczekiwania”. 

Podsumowanie

Dopóki fałszerstwa produktów farmaceutycznych będą 
opłacalne, dopóty będziemy mieli  do czynienia z mniej lub 
bardziej skutecznymi próbami wprowadzania takich wyrobów 
na rynek – niestety coraz częściej do legalnego obrotu. Może-
my jednak utrudniać życie fałszerzom. Jeżeli chcemy to robić 
skutecznie, wprowadzajmy do kartoników różnego rodzaju 
znaczniki, identyfi katory i uszlachetnienia. Kombinacje różnych 
zabezpeczeń mogą być na tyle kosztowne i kłopotliwe dla fał-
szerzy, że „biznes” stanie się po prostu nieopłacalny. Musimy 
jednak pamiętać, że skuteczność zabezpeczeń powiązana jest 
z kosztami. Nie kupimy dobrego masła w cenie margaryny. 
Oferta takiej sprzedaży powinna nas mocno zastanowić. Je-
żeli chcemy być skuteczni w utrudnianiu fałszerstw, unikajmy 
rozwiązań typu „coś zastosowaliśmy”. Stosujmy przemyślane 
rozwiązania, które ograniczą fałszerstwa. Ważna na tym etapie 
jest współpraca między klientem a drukarnią. Dzięki niej można 
będzie wprowadzić optymalne zabezpieczenia.

Aby utrudnić życie fałszerzom, 
wprowadzajmy do kartoników 
różnego rodzaju znaczniki, 
identy� katory i uszlachetnienia.

Więcej informacji na stronie 
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Korekta tekstów i grafiki nigdy 
wcześniej nie była tak prosta! 
InformCC to ultranowoczesne 
narzędzie do automatycznego 
porównywania treści dokumentów 
elektronicznych (Word do PDF 
i PDF do PDF). Zapewnia szybką, 
w 100% pewną i powtarzalną analizę 
treści tekstu i grafiki w procesie 
projektowania i składu artworku 
materiałów opakowaniowych oraz 
akceptacji do druku.

InformCC pozwala zaoszczędzić 
cenny czas i zapewnić najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Do tej pory 
skomplikowany i żmudny proces 
porównywania zmian w dokumentach 
staje się prosty i błyskawiczny.

InformCC generuje kompletne raporty 
z każdej inspekcji. Raport adnotacyjny 
wskazuje, czy w skorygowanym 
dokumencie zostały poprawnie 
naniesione zmiany zaproponowane 
wcześniej przez system.

InformCC współpracuje ze wszystkimi 
alfabetami i językami.

System automatycznej  
korekty tekstu i grafiki
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