
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – WEBINARIUM NA TEMAT UDI Z DNIA 26.05.2020 R. 

 

1. Czy producent wyrobu medycznego w postaci software'u dostępnego z poziomu przeglądarki, czyli 

niesprzedawanego na nośniku fizycznym może złożyć własną propozycję numeru UDI? Jeśli tak, 

to czy numer UDI może zawierać litery/wyrazy/nazwę własną producenta? Czy numer UDI 

w przypadku takiego oprogramowania musi zawierać kod kreskowy? 

Odp. UDI – to cała koncepcja polegająca na jednoznacznej identyfikacji wyrobów medycznych. 

Składowymi UDI są min. identyfikacja wyrobu (np. numerem GTIN) -> wówczas jest to numer 

zazwyczaj GTIN-13. Następnie identyfikacja produkcji np. data ważności, numer partii/serii. Należy 

również pamiętać o Basic UDI-DI (BUDI-DI), czyli Głównym identyfikatorem modelu wyrobu -> 

wówczas może on przyjąć postać alfanumeryczną do 25 znaków (z dwoma ostatnimi znakami 

kontrolnymi). Producent software'u nadaje numery GTIN z puli numerów przydzielonej mu przez GS1 

Polska. 

2. Jaki jest spodziewany termin uruchomienia bazy EUDAMED? Czy nadany numer UDI najpierw 

będzie zgłoszony do GUDID, a następnie do EUDAMED czy powinien być zgłoszony równocześnie 

do obu baz? 

Odp. Z naszych informacji wynika, że przesunięcie jest planowane na 2 lata. Natomiast zachęcamy 

do bieżącego śledzenia stron Komisji Europejskiej 

https://ec.europa.eu/search/?swlang=en&QueryText=eudamed&sbtSearch=Search. W związku 

z tym, trudno odpowiedzieć, czy bazy te między sobą się komunikują. 

3. Czy UDI będzie numerem identyfikującym konkretne opakowanie pojedyncze, czy dany produkt? 

Odp. UDI-DI = GTIN identyfikuje dany produkt, natomiast UDI-PI = IZ i identyfikuje produkcję. Jeśli 

w UDI-PI będzie informacja o numerze seryjnym, wówczas w połączeniu z numerem GTIN będzie 

identyfikował konkretne opakowanie. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/search/?swlang=en&QueryText=eudamed&sbtSearch=Search
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4. Czy kod UDI-DI będzie równoznaczny numerowi katalogowemu? 

Odp. UDI-DI = numer GTIN służy do jednoznacznej identyfikacji produktu. W praktyce oznacza to, że 

każda cecha np. kolor, kształt, rozmiar, gramatura, sposób pakowania powinien skutkować nadaniem 

odrębnego numeru GTIN = UDI-DI. Jeśli na poziomie numeru katalogowego jest takie rozróżnienie, 

to UDI-DI będzie z nim równoznaczne. 

5. Obecnie jeśli produkt pakowany jest np. w saszetki w kartoniku, to kod GTIN nadajemy jest tylko 

dla kartonika, ponieważ saszetki nie są sprzedawane osobno, czy w przypadku UDI-DI będzie 

potrzebny osoby kod na saszetkę i osobny dla kartonika? 

Odp. W opisanym przypadku zależy, czy punkt dostępny jest w sprzedaży, czy w punkcie opieki 

zdrowotnej. Jeśli produkt używany jest w warunkach szpitalnych, powinna istnieć możliwość jego 

jednoznacznej identyfikowalności aż do jednostki zastosowania. Zatem UDI-DI powinna mieć również 

saszetka, oczywiście inny niż kartonik. Jeśli chodzi o punkt sprzedaży (supermarkety, apteki), nie ma 

potrzeby identyfikowania saszetek jeśli jednostką sprzedażową jest kartonik. 

Obowiązek UDI dotyczy wszystkich opakowań, z wyłączeniem jednostek logistycznych. 

6. Czy możemy w pewnym sensie powiązać kod UDI-DI i Basic UDI-DI? tzn. oba kody będą do 

pewnego momentu takie same, przy czym w UDI-DI dojdzie jeszcze kilka cyfr odpowiedzialnych 

za identyfikację wyrobu w konkretnej wersji oraz cyfra kontrolna, a w Basic UDI-DI tylko cyfry 

kontrolne? Czy lepiej żeby te kody były zupełnie różne? 

 

Odp. Jako GS1 nie ingerujemy w sposób tworzenia Basic UDI-DI. Należy jedynie pamiętać 

o zachowaniu jego poprawnej struktury.  

 

 
 

7. Czy format numeru serii lub daty ważności w UDI-PI jest określony, czy może być on dowolny 

i różny dla różnych wyrobów tego samego wytwórcy? 

Odp. Jeśli producent/właściciel marki identyfikuje wyroby medyczne zgodnie ze standardami GS1, to 

musi przyjąć również obowiązującą strukturę danych dla np. numeru serii, czy daty ważności. 

8. Co oznacza baza danych UDI (lokalna, czy jakaś w chmurze zarządzana przez jakąś organizację)? 

Odp. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, czy Eudamed będzie uruchomiony w najbliższej 

przyszłości. Być może regulatorzy krajowi, bądź organizacja GS1 podejmie działania zmierzające do 

powstania takiej bazy. 
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9. Czy oprócz zaszycia informacji o produkcie w kodzie kreskowym, istnieje konieczność 

archiwizowania informacji na temat danego wyrobu  w systemie informatycznym ?   

Odp. Tak. 

10. Dla fizycznego oznaczania wyrobów kl I obowiązuje data 26.05.2025, czy taki sam termin 

obowiązuje dla obowiązku posiadania kodu i dokumentowania posiadania np. przez umieszczenie 

na deklaracji zgodności 

Odp. Deklaracje zgodności nie są obszarem GS1. Pytanie proszę skierować do odpowiednich instytucji. 

11. Nasza firma posiada 3 numery prefix, który z nich powinien być powiązany z Basic UDI 

Odp. Firma sama decyduje, na podstawie którego prefiksu GS1 firmy, chce tworzyć Basic UDI-DI 

12. Umieściliśmy numery UDI-DI dla naszych wyrobów na Państwa platformie moje GS1. W jaki sposób 

nasi klienci zagraniczni mogą mieć dostęp do tej bazy? 

Odp. Dostęp do platformy MojeGS1 mają tylko Uczestnicy Systemu GS1 zarejestrowani w Polsce. 

Dane z MojeGS1 eksportowane są natomiast na http://www.produktywsieci.gs1.pl/ i tam dostępne 

dla wszystkich. 

13. Jeśli firma produkuje daną partię identycznego produktu, to udi-di będzie takie samo dla każdego? 

Odp. Tak.  

 

http://www.produktywsieci.gs1.pl/

