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Clinico Medical
Clinico Medical jest jednym z największych zakładów
produkcyjnych koncernu Fresenius Kabi, międzynarodowej
firmy działającej w sektorze ochrony zdrowia, specjalizującej się w lekach ratujących życie, żywieniu klinicznym
oraz technologiach infuzyjnych i transfuzyjnych.
Zakład Produkcyjny Clinico Medical w Błoniu został
uruchomiony w 1996 roku i od początku dynamicznie
się rozwijał. W 2005 dołączyliśmy do koncernu Fresenius
i staliśmy się częścią Fresenius Kabi. Nasz zakład specjalizuje się w produkcji aparatów medycznych jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zatrudniamy ponad
1700 pracowników i wytwarzamy około 1200 produktów
wykorzystywanych w medycynie na całym świecie. Nasz
wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny stosowany jest
w leczeniu krytycznych i przewlekłych schorzeń, m.in. cukrzycy, chorób nerek i nowotworowych, a nasze wartości
kryją się pod sformułowaniem „Caring for Life”.

Co można zobaczyć?
- halę produkcyjną (strefa czysta),
- magazyn wysokiego składowania,
- obszar sterylny.

Przebieg wizyty
Poznasz w jaki sposób:
- realizujemy produkcję w warunkach sterylnych,
- zapewniamy wysoką jakość naszych produktów,
- redukujemy wpływ czynnika ludzkiego w kontekście oceny
jakościowej,
- pracujemy nad stałym doskonaleniem zarówno pracowników
jak i procesów,
- automatyzujemy procesy montażowe,
- przeprowadzamy proces sterylizacji naszych wyrobów,
- zarządzamy rozwiązywaniem problemów oraz zapobieganiem
odchyleniom od standardów,
- a także wiele innych bardzo ciekawych zagadnień związanych
z zarządzaniem zakładem produkującym wyroby medyczne na
masową skalę.

Korzyści
Poznasz wady i zalety wdrożonych rozwiązań.
Porozmawiasz z prowadzącym, który podzieli się doświadczeniami
firmy z wdrażania narzędzi. Zobaczysz co dobrze działa, a nad czym
jeszcze można popracować – w prawdziwej fabryce, na żywych
procesach.
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Clinico Medical Sp. z o. o.
Prowadzący
Mateusz Stróżyk
Manager of qualification, validation and metrology, Fresenius
Kabi Błonie.
Związany z firmą Clinico Medical od 2013 roku z bogatym
doświadczeniem specjalistycznym w zakresie walidacji procesów
produkcyjnych takich jak:

ul. Roberta Kocha 1, Błonie
55-330 Miękinia

Cena
500 zł + VAT

Zapisz się online!

- ekstruzja,
- wtrysk,
- montaż ręczny,
- montaż automatyczny,
- pakowanie,

Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 30 kwietnia
2019 na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (Santander Bank), z dopiskiem: Clinico Medical - wizyta

- a także walidacji metod kontrolnych.

Masz pytania?

Obecnie główne zadania:

Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

- Zarządzanie procesami walidacji oraz rewalidacji celem utrzymania wysokiej jakości produkcji,
- Wsparcie w realizacji strategii przemysłowej koncernu Fresenius
Kabi,
- Opracowywanie nowego podejścia w zakresie utrzymywania
procesów w stanie zwalidowanym.
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