Program imprezy

Jesienne Sympozjum Przemysłu
Farmaceutycznego i Kosmetycznego 2018
Dzień 1 - Czwartek, 08 listopada 2018
08:00 10:00

Rejestracja uczestników/zagospodarowanie stoisk

09:00

Uroczyste otwarcie konferencji

09:15

Panel I
Nowości na rynku maszyn i urządzeń w zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych

10:15 10:45

Przerwa

10:45

Panel II A:
Maszyny i urządzenia w farmacji
Tematyka:
- maszyny produkcyjne
- nowości rynkowe
- przykłady implementacji
- korzyści z wdrożenia
- automatyka i robotyka
- innowacyjne rozwiązania techniczne

12:15 12:45

Przerwa

12:45

Panel III A:
Utrzymanie ruchu w zakładzie
farmaceutycznym
Tematyka:
- skracanie przestojów
- unikanie awarii
- metody diagnostyczne
- zapobieganie kontaminacjom.

14:15 15:15

Obiad

15:15

Panel IV A:
Zapewnienie jakości w produkcji
farmaceutycznej
Tematyka:
- urządzenia laboratoryjne
- nowe metody analityczne
- mikrobiologia

16:45 17:00

Przerwa

17:00

Wykład specjalny

Panel II B:
Bezpieczne kosmetyki
Tematyka:
-wymagania prawne wobec producentów
-kontrola jakości
-metody do badania jakości kosmetyków
-wpływ surowców na bezpieczeństwo gotowego
produktu

Panel III B:
Maszyny i urządzenia w kosmetyce
Tematyka:
- maszyny produkcyjne
- nowości rynkowe
- korzyści z wdrożenia
- automatyka i robotyka
- innowacyjne rozwiązania techniczne

Panel IV B:
Opakowania kosmetyków – co nowego na
rynku?
Tematyka:
-design opakowań kosmetycznych
- trendy w opakowaniach
- etykiety
-kodowanie opakowań kosmetycznych
- linie pakujące
-maszyny pakujące

20:00 24:00

Kolacja

Dzień 2 - Piątek, 09 listopada 2018
07:30 09:00

Śniadanie dla zakwaterowanych gości

09:00

Panel V A:
Bezpieczeństwo w produkcji
farmaceutycznej
Tematyka:
- systemy nadzorujące
- mycie
- odzież robocza

10:30 11:00

Przerwa – rozmowy i negocjacje na stoiskach

11:00

Panel VI A:
Lek pod kontrolą: pakowanie, znakowanie,
etykietowanie, serializacja
Tematyka:
- trendy w opakowaniach
- etykiety
- nowości rynkowe
- linie pakujące
- maszyny pakujące

12:30 13:00

Przerwa – rozmowy i negocjacje na stoiskach

13:00 14:30

Debata: Serializacja tuż przed metą
Tematyka:
-zabezpieczenie produktów farmaceutycznych
-niepowtarzalne identyfikatory, etykiety tamper
evident
-wpływ serializacji na rynek i ceny leków
-testowanie oprogramowania – trudności
-wyzwania i zagrożenia w związku z wdrożeniem
serializacji
- co z zakładami, które przekroczą termin
wdrożenia?
-systemy informatyczne
- przesyłanie, integrowanie i ochrona danych

14:30 15:30

Obiad

Panel V B:
Receptura idealna kosmetyku
Tematyka:
-wybór składników kosmetyku
-kosmetyczna chemia nieorganiczna i
organiczna (kompozycje zapachowe,
barwniki,itp.),
-funkcje wybranych składników kosmetycznych
(omówienie dokumentacji wybranych
surowców),
-zasady opracowania formulacji kosmetycznych
(produktów myjących oraz pielęgnacyjnych),
-zagrożenia na etapie tworzenia formulacji i
sposoby ich zapobiegania,
-wpływ składu kosmetyków na jego działanie

Panel VI B:
Trendy na rynku kosmetyków - czy aby na
pewno nowe?
Tematyka:
- innowacyjne surowce
-komunikacja z klientem
- wizerunek marki
-komunikacja medialna

Panel VII B:
Ustawa kosmetyczna - nowe regulacje
prawne
Tematyka:
- zasady dobrej praktyki produkcji kosmetyków
- rejestracja zakładów i produktów
kosmetycznych
- System Informowania o Ciężkich Działaniach
Niepożądanych Spowodowanych Użyciem
Produktów Kosmetycznych
- gromadzenie danych
- nadzór nad produktami kosmetycznymi

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

