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Az egészségügyi állítással rendelkező termékek fejlesztése
• összetettebb folyamat, mint a hagyományos, innovatív termékek
fejlesztése
• számos tudományterület és független partner szoros együttműködését
és tevékenységének összehangolást igényli.
• Költséges teszteket és vizsgálatokat foglal magába, melyek szükségesek a tudományos megalapozottsághoz
 Eltarthatósági vizsgálatok: mikrobiológiai, kémiai és érzékszervi vizsgálatok
 Az állítás alapját képző komponens karakterizációja
 Gyártási próbák és a bioaktív komponens koncentrációjának szórásának meghatározása és a hatóanyag stabilitásának
vizsgálata gyártási tételen belül és különböző tételek között a teljes eltarthatósági időn belül
 In vivo és in vitro tesztek a hatóanyag-hatás kapcsolatának bizonyítására
 Abszorpciós tesztek
 Klinikai vizsgálatok
Vizsgálatok szoroson egymásra épülnek és
kapcsolódnak egymáshoz.

Biztosítani kell, hogy a
termékminták

megfelelő mennyiségben
megfelelő helyen

rendelkezésre álljanak a tesztekhez
és a klinikai vizsgálathoz.

megfelelő időben

A változtatások számának minimalizálására kell törekedni, illetve a módosítások mielőbbi azonosítására
A termékösszetétel, a csomagolás és a tárolási
körülmények változtatása

Befolyásolja a bioaktív komponens stabilitását és egyenlő
eloszlását a termékben.
Eltarthatósági vizsgálatokat meg kell ismételni és a
HACCP tervet is ellenőrizni kell

Késés az erre épülő tevékenységekben, növeli a fejlesztés
költségét

Az időközi változtatások a folyamatban, egyes vizsgálatok ismétlését teszi szükségessé.
Gondos, pontos tervezés szükséges
Eszközök, melyek segítséget nyújthatnak a tevékenységek tervezésében és szervezésében:
• Feladat-meghatározás/ brief
• Egyértelmű termék, összetevő és csomagolás specifikációk
• Az egyes lépések eredményeinek korai meghatározása
• Mintamennyiség megbecsülése
• Pontos tervezés- Gantt chart
• Reprodukálhatóság biztosításához szükséges tényezők meghatározása
• Útmutató az ipar/KKv-k számára
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