
Produksjons-, emballerings- og logistikkpartner for legemiddelindustrien, 
medisinske instrumenter, klinisk utprøvning og helsesektoren.

Kompromissløs kvalitet
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“Wasdell Packaging ble opprettet i 1971 og 
er i dag en av Europas største og mest erfarne 
kontraktbaserte pakkeleverandører til helsesektoren. 
Etter at vi flyttet til vårt nye hovedkvarter i Swindon, 
har Wasdell Group vokst betraktelig. Vi har 
kontinuerlig vekst med et klart fokus på kvalitet, 
pålitelighet og nyskapning. 

Med Wasdell Technical Division beliggenhet 
på samme område som Wasdell Packaging 
har virksomheten vår store fordeler av 
verktøyproduksjon og teknisk støtte. Denne 
verktøymuligheten på stedet er unik for 
virksomheten vår, og gir våre kunder store fordeler 
når det gjelder en rask og innovativ service.

I Newcastle har vi et produksjonsanlegg for 
legemidler på ca. 2500 kvadratmeter som er 
MHRA-godkjent for produksjon av legemidler og 
har en Home Office Controlled Drugs-lisens med 
lagermuligheter på stedet som er i henhold til 
Schedule 3.

Med automatisert fylling og packaing evner 
og fleksibel lagringsområde området er 
godt posisjonert til å møte våre kunders 
produksjonsbehov .

Wasdell North har også økt produksjonskapasiteten 
til Wasdell Group. Produkter kan nå sendes 
ut raskere på markedet takket være QBLs 
høyhastighetsutstyr for pakking, samtidig som vi 
kan tilby økt fleksibilitet og effektivitet for å dekke 
våre kunders behov. Ved hjelp av dette ekstra 
anlegget i Burnley kan vi øke kundebasen vår 
og tilby skreddersydde løsninger til kundene.

Gjennom slike investeringer, samt streng 
kvalitetskontroll og utvikling av nyskapende 
pakkeløsninger, vil vi fortsette å tilby våre 
kunder den mest innovative og pålitelige 
pakketjenesten innen helsesektoren.”

Martin Tedham, administrerende direktør
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Wasdell Packaging flyttet til sitt spesialbygde 
anlegg på 100 000 kvadratfot i 2010. Med 
en beliggenhet i Swindon og lett tilgang til 
avkjøring 16 på motorvei M4, inneholder disse 
lokalene 16 spesialbygde, GMP-sertifiserte 
produksjonsanlegg. Produksjonen foregår 
døgnet rundt syv dager i uken, med en 
arbeidsstyrke på mer enn 330 medarbeidere.  

Vårt 130,000 kvadratfot store lager- og 
distribusjonsanlegg i Swindon har plass 
til mer enn 20 000 paller, slik at produkter 
lett kan lagres, avropes og leveres til 
våre kunder rundt om i verden.

Wasdell North i Burnley er ypperlig plassert nord 
i England, like ved M65 og de internasjonale 
flyplassene i Manchester og Leeds Bradford.
Wasdell North har over 30 års spesialerfaring 
innen levering av emballasje til helsesektoren. 
På selskapets 80 000 kvadratfot store 
produksjonsanlegg arbeider det mer enn 
130 ansatte som bruker ni høyteknologiske 
temperaturstyrte Grade D primære pakking 
suiter og i sekundære pakkelinjer, samt tilegnede 
prøvebåser, kvalitetskontrollrom og omfattende 
lageranlegg. Vår produksjonskapasitet inkluderer 
utstyr for rask pakking av blister pakker og 
påfylling av beholdere med stort volum.

Wasdell Group

Tjenester inkluderer:
• Hovedpakking

• Sekundær pakking

• Kuldekjede 2-8 oC

• Kontrollert pakking av medikamenter 
(Home Office Licence Schedules 2-5)

• Bearbeiding av pakkede produkter, inkludert 
salgsfremmende og skreddersydde materialer

• Grade D (ISO8) renrom

• Utskrift av 2D-strekkkoder i prosesslinjen 

• Oppbevaring og distribusjon
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Produksjonsanlegget vårt for legemidler på 
ca. 2500 kvadratmeter, som ligger like utenfor 
Newcastle upon Tyne, kan tilby fleksible løsninger i 
egne, rene rom i henhold til dine produksjonskrav. 

Dette kvalitetsanlegget er MHRA-godkjent 
for legemiddelproduksjon av flytende orale 
doser, og har Home Office Controlled 
Drugs-lisens og lagerfasiliteter på stedet 
som er i samsvar med Schedule 3.

Anlegget, som ble spesialbygd i 2012 og åpnet 
i 2013, har fleksibel plass som kan utnyttes 
etter dine produksjonsbehov. Anlegget er 
klargjort for tørrvarmesterilisering, produksjon 
av ikke-sterile munnsprøyter og å støtte 
opp om produksjon, pakking og logistikk i 
forbindelse med kliniske utprøvninger.

Vi har en svært kompetent og fleksibel 
arbeidsstokk på 70, med mulighet til å utvide.

Wasdell Group

Tjenestene vi kan tilby nå, omfatter:
• 2500 m2 stor fabrikk som kan tilby 

produksjon og produksjonsferdigstilling.

• 6 Grade C (ISO7) renrom

• 9 godkjente Grade D (ISO8) renrom

• Mikrobiologisk laboratorium 

• Temperaturstyrt lager

• Grade C prøveanlegg for materialer

• Tørrvarmesterilisering

• Produksjon av flytende, orale doser 

• Støtte for kliniske utprøvninger

• 4 QP-er er ansatt ved anlegget

Foreslåtte ekstratjenester:
• Analyselaboratorium på stedet

• Produksjon av kremer, salver og 
fylling av harde gelatinkapsler

• Fylling av ampuller 

• Sammensetting av medisinske apparater

• Mulighet til å jobbe med Schedule 
2 Controlled Drugs 

Wasdell Manufacturing
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Produksjonstjenester

Fra vårt produksjonsanlegg for legemidler i 
Newcastle kan tilby en rekke tjenester for å 
støtte opp om administrasjonen av forsyninger 
til kliniske utprøvninger, fra fase I-prosjekter 
til store, globale fase III/IV-studier.

Vi kan tilby Qualified Person Release Certification 
for å oppfylle QP-sertifiseringskravene for kliniske 
utprøvninger, i tillegg til QP EU Release for 
importerte IMP-er. På denne måten kan vi hjelpe 
kundene våre med å sikre at de er i samsvar med 
direktivet for klinisk utprøvning 2001/20/EF.

Vi har et mikrobiologilaboratorium på stedet 
og mulighet til å tilby tørrvarmesterilisering 
og Grade C-materialprøver.

 

Oversikt over produksjonstjenestene:
• Fylling av munnsprøyter

• Mulighet for sekundærpakking

• Mikrobiologisk laboratorium

• Temperaturstyrt lager

• Grade C prøveanlegg for materialer 

• Tørrvarmesterilisering

• Støtte for kliniske utprøvninger

Foreslåtte ekstratjenester:
• Analyselaboratorium på stedet

• Sammensetting av medisinske apparater
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Blisterpakking
Ved bruk av Noack 760-, 623- og 
920-blistermaskiner, samt intern verktøydesign 
og produksjon, kan vi dekke alle dine behov 
raskt og effektivt. Vi kan designe, modifisere 
og produsere nye blisterpakker etter ønske. 
Våre produksjonslinjer for blisterpakking er 
høyautomatiserte, og vi kan derfor produsere og 
levere mer enn en million blisterpakker pr. uke.

Blisterpakking

Produksjonen finner sted døgnet rundt, og 
med en kombinert arbeidsstyrke på mer enn 
350 medarbeidere, kan Wasdell Group påta 
seg ethvert pakkeprosjekt og tilby uovertrufne 
ledetider. Så og si ingen oppdrag er for store 
eller for små, og våre kunder setter ofte sin 
lit til oss når det gjelder å overholde sine 
leveringsfrister raskt og kompromissløst.
 

Oversikt over blisterpakking:
• Mer enn 1000 komplette sett med blisterverktøy

• Inntil fem forskjellige produkter på ett blisterkort

• Forskjellige formater tilgjengelig, deriblant 
blister, termoform, kaldform, Aclar, PVC/
PVDC og PET, samt avtrekkbar folie

• Skreddersydd verktøyproduksjon 
og designservice

• Siste nytt innen overvåkingsystemer ved bruk av 
fargekamera, vektkontroll og utskriftsregistrering 
i prosesslinjen, metallsporing, lesing 
av farmasøytkoder, vakuumtesting og 
stresspunkttesting av blisterpakker

• Pakking under fuktregulerte forhold

• Nitrogenspyling

• Barnesikret, eldrevennlig (CRSF)
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Fylling av poser, pakking og remsepakker

Et utvalg materialer kan brukes til pose- og 
remsepakking, inkludert papir, PVC og aluminium. 
Individuelle pakker kan designes og trykkes i et 
stort utvalg av farger for å forsterke varemerket 
ditt, samt vise alle pålagte opplysninger, 
produktinformasjon og variabel data.  

Poser i en rekke forskjellige størrelser kan fylles 
med solide produkter i doser, inkludert pulver, 
tabletter, kapsler eller væske, slik at vi kan 
tilpasse pakkene for å dekke dine behov. 

Med våre moderne og justerbare maskiner 
kan vi raskt produsere store mengder 
remsepakker. Vi kan produsere enkle og 
doble remsepakker med perforering, slik at 
produktet kan åpnes uten at remsen skades.

Oversikt over posepakking og remsepakker:
• Formet og fylt med tabletter, 

kapsler, pulver eller væske

• Hendige daglige pakker med inntil seks 
forskjellige doser av solide produkter

• Detaljkartonger for ukentlige 
eller månedlige poser

• Rask produksjon av store partier
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Fylling av beholdere

Wasdell Group har en rekke forskjellige beholdere i 
et utvalg materialer og med forskjellige lukketyper 
på lager. De fleste behov kan dekkes av vår 
eksisterende lagerbeholdning. I tillegg kan vi skaffe 
nye produkter raskt og enkelt takket være vårt 
forhold med verdens ledende beholderprodusenter.

Våre hel- og halvautomatiske prosesser 
inkluderer påfylling i prosesslinjen, påføring av 
etiketter, pakking i kartonger og ileggelse av 
informasjonsblad for pasienter. Vi kan telle og fylle 
både faste og flytende produkter i beholdere av 
forskjellige størrelser og typer, fra 5 ml til 5000 ml. 

Vi har erfaring med postordreleverandører, 
fra nystartede selskaper til markedsledere, 
og har utviklet ekspertise når det gjelder å 
fylle beholdere beregnet for postgang. Vi kan 
derfor tilby kreative løsninger for dette.

Vår allsidige og raske påfyllingsprosess betyr 
at vi kan behandle store mengder både raskt 
og effektivt, og vi har kapasitet til å fylle 
mer enn 100 000 beholdere pr. dag. 

Overview of Container Filling:
• Tabletter, kapsler, pulver eller væske kan fylles i 

beholdere av forskjellige størrelser og fasonger, 
inkludert direkte fylling av forbrukspakker.

• Heldekkende, enkle, doble og overtrykte 
etiketter samt etikettbrosjyrer

• Kvalitetssikret induksjonsforsegling, 
automatisert påføring av lokk/korker 
med kontrollert dreiningsmoment, 
samt vektkontroll i prosesslinjen

• Hele- og halvautomatiserte påfyllingsmaskiner 
med påføring av etiketter, pakking i 
kartonger og ileggelse av informasjonsblader 
for pasienter i prosesslinjen.

• >100 000 beholdere fylles hver dag
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Sekundær pakking

Vi arbeider i stor utstrekning med produsenter 
og detaljhandelen for å dele opp og pakke 
om produkter i andre former. Produkter som 
pakkes om er ofte inkludert i en rekke forskjellige 
presentasjonsenheter, deriblant tidligere lagerførte 
enheter og frittstående utstillingsenheter, som 
klargjøres for levering direkte til hovedforhandlere.

Behovet for sekundær ompakking kan også 
oppstå på grunn av rettslige endringer, samt krav 
fra internasjonale markeder. Takket være våre 
allsidige og automatiserte pakkesystemer kan vi 
tilby våre kunder kostnadseffektive sekundære 
pakkeløsninger for å dekke deres bestemte produkt- 
og markedsbehov.  Med mer enn 40 års erfaringer 
er vi sikre på at våre kunders virksomheter kan dra 
nytte av den store erfaringen vi har opparbeidet 
oss innen en rekke produkter og markeder.

Oversikt over sekundær pakking:
• Bearbeiding av produkter for å fjerne/erstatte 

komponenter og informasjonsblader, sette på 
nye merkelapper, fjerne merkelapper, samt 
utføre kontroller

• Samling av presentasjonsenheter, inkludert 
salgsfremmende materialer, nedmatingsenheter, 
salgsklare pakker og klipsremser

• Trykking på kartong, koding, og sporing med 
serienummer

• Utskrift av 2D-koder
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Wasdell Technical Division er en ledende 
leverandør av presisjonsbearbeidningssentre 
og dreiemaskindeler, komponenter, aggregater 
og farmasøytisk verktøy. Selskapet har 
hovedkvarteret sitt i Swindon på samme 
sted som Wasdell Packaging, og ble 
inkorporert i Wasdell Group i 2014.  

Kundene har fordeler av dette forholdet på grunn 
av rask og kostnadsbesparende produksjon av 
skreddersydd verktøy, med en ledetid på kun 4-6 
uker. Dette forhindrer store forsinkelser som ofte er 
forbundet med verktøyindustrien, slik at kundenes 
produkter kommer raskere ut på markedet.

Tjenester inkluderer:
• Verktøy for blisterpakking

• Verktøy for esker

• Finmekanikk

• Skreddersydd verktøy

• AS9100-godkjent

Wasdell Technical Division
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Vårt integrerte anlegg for lagring, utførelse og 
distribusjon har rom for mer enn 10 000 paller, og 
tjenestene våre kan skreddersys for å dekke dine 
bestemte behov. Støttet av et lagerstyringssystem 
med kunderapportering i sanntid, tilbyr vi lagring 
som er MHRA GDP-godkjent, romtemperert, 
nedkjølt, temperaturstyrt og fuktregulert.

Selskapets sofistikerte lagerstyringssystemer har en 
omfattende dokumentasjonsprosess som sørger 
for nøyaktig produktsporing og lagerkontroll, og 
kundene våre har fjerntilgang til dette lageret.  

I tillegg gir vår beliggenhet i nærheten av 
en sentral motorvei samt hovedflyplasser i 
Storbritannia store fordeler for våre logistikk- og 
distribusjonsvirksomheter, slik at vi kan tilfredsstille 
dine behov både i Storbritannia og andre land.

Oppbevaring, utførelse og distribusjon

Tjenester inkluderer:
• Tilgang til lagerbeholdning samt bestilling via 

Internett døgnet rundt

• Regelmessige B2B- og B2C-leveranser i 
Storbritannia, Europa og resten av verden

• Dedisert plukking og pakking, samt rimeligste 
postalternativer

• Lagerkontroll med strekkoder

• Utstillingshjelp
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Kvalitet akkrediteringer

Wasdell Groups lisenser og akkrediteringer:
• Reguleringsorgan for medisiner og 

helseprodukter 
 -  MHRA MIA 1411

 -  MHRA MIA 43685 (Newcastle) 
 -  MHRA MIA 16942 (Burnley)

• Kliniske tester 
 -  MHRA IMP 1411

• Produsentspesialiteter 
 -  MHRA MS 1411

• Direktorat for produsenter/distributører av 
veterinærmedikamenter 
 -  VMD ManA 1411 

• Grossistautorisering 
 -  WDA (H)1411 
 -  WDA (H) 16942 (Burnley)

• Lisens fra Storbritannias innenriksdepartement 
for kontrollerte medikamenter (2-5)

• BRC Global Standard - forbruksvaregodkjent

• FDA-godkjent for kosttilskuddsprodukter

• Soil Association-autorisert

Kvalitet
Våre kunder kan være trygge på at deres produkter 
pakkes ved bruk av strenge kvalitetskontroller. 
Kvalitetskontroll er en del av kulturen vår. 
Vi bruker kontinuerlig bedre metoder for å 
garanterer at alle våre prosesser overholder 
de høyeste standarder innen kvalitet, 
sikkerhet og effektivitet. Wasdell Packaging 
er cGMP- og BRC-godkjent, og gjennomgår 
regelmessige kunde- og tilsynskontroller.   

Pålitelighet
Pålitelige produktleveringer er vesentlig for 
enhver virksomhet, og Wasdell er stolt av 
sine pålitelige leveranser. Selskapet bruker 
et solid OTIF (On Time In Full)-system for 
produksjonsplanlegging, i tillegg til å ha et svært 
godt rykte på seg for å overholde leveringer. 
Vi tilbyr raske ledetider, hvor det tar rundt ti 
dager fra vi har mottatt den siste komponenten til 
bestillingen er fullført. Dette gjør at du får produktet 
ditt raskere på markedet og økt kommersiell suksess.
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Fleksibilitet
Forretningskravene for våre kunder innen 
helsesektoren er under konstant forandring. Vi 
tilbyr personale og produksjonsressurser som vil 
dekke det stadig skiftende behovet for våre kunders 
virksomheter, ofte med svært kort varsel. Her vil 
ekspertisen fra Wasdell Technical Division være 
svært fordelaktig, fordi vi kan designe og installere 
nye verktøy raskt og enkelt om nødvendig.

Innovasjon
Vi forstår behovet til kundene som ønsker at deres 
produktene skal skille seg ut på markedet. Vi tilbyr 
konfidensiell konsultasjon og designtjeneste, fra 
konseptutvikling og kommersiell implementering, 
til utvikling av nye pakkestiler og formater for 
bestemte bruksområder. Eksempler på dette 
er sammenkoblede blisterpakker, pakker til 
postforsendelse for helsesektoren, og utvikling 
av CRSF-emballasje (barnesikret, eldrevennlig).

Hvorfor velge Wasdell Group?

Erfaring
Med mer enn 40 års erfaring er vi i dag en av 
Europas største og mest erfarne pakkeleverandører 
for den farmasøytiske industrien og helsesektoren.

Egen avdeling for design og layout
I tillegg til å samarbeide med trykkerier og 
leverandører av emballasjematerialer, har Wasdell 
Packaging en dedikert design-, layout- og 
produksjonsavdeling. Vi kan derfor tolke dine 
behov og levere iøynefallende og praktiske 
layouter som vil skille seg ut i butikkhyllene. 
Vi kan tilby prøvebilder og 3D-profiler av alt, 
fra blisterformater til poser og beholdere.
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“Å tilby en omfattende og 

fremragende service som overgår 

våre kunders pakke- og logistikkkrav, 

samt være helsesektorens førstevalg 

innen pakke- og fullføringstjenester.

”



Wasdell Packaging Limited

(Hovedkontor) Units 1-8, 
Euroway Industrial Estate

Blagrove, Swindon, Wilts, SN5 8YW

 tel: +44 (0)1793 777560
fax: +44 (0)1793 777599

Wasdell Manufacturing

Units 3 & 4, Greenfinch Way,
Newburn Riverside,

Newcastle upon Tyne, NE15 8NX

tel: +44 (0)191 2645856
fax: +44 (0)191 4302900

Wasdell Technical Division

Unit 14, Euroway Industrial Estate
Blagrove, Swindon

Wilts, SN5 8YW

tel: +44 (0)1793 420304
fax: +44 (0)1793 431961

Wasdell North

Talbot Street 
Briercliffe, Burnley
Lancs, BB10 2HW

tel: +44 (0)1282 830042
fax: +44 (0)1282 433966

email: info@wasdell.co.uk     |     www.wasdell.co.uk


