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– a mindenkori, a piaci igényeket figyelembe vevő megújuló
termék-portfoliójával mind a hazai, mind pedig nemzetkö-
zi szinten versenyképes generikus gyógyszergyártó, -forgal-
mazó és -fejlesztő vállalattá váljon, illetve tovább fejlődjön.

Továbbá, a több mint 100 éves magyar gyógyszeripar hagyo-
mányainak folytatásával elkötelezett támogatója maradjon a be-
tegségek megelőzésének, gyógyításának, ezáltal hozzájárulva a
magyar egészségipar fejlődéséhez. ���

– magas raktár felújítása, korszerűsítése, korszerű anyagmoz-
gató gépekkel történő ellátása,

– új, többszintes, kb. 1600 raklapos kapacitású gyógyszerrak-
tár építése, korszerű anyagmozgató gépekkel történő ellá-
tása,

– a gyógyszergyártó épület bővítése négyszintes építmény
hozzáépítésével, kábítószerraktár bővítése és korszerűsíté-
se, anyagforgalmat biztosító anyagszállító lift beépítése,

– a meglévő gyártó üzemrész és a magas raktárépületek ener-
giatakarékosságot biztosító tető- és oldalfal-szigetelése,

– tartályos beszámoló és töltő-záró gép és kartonozó gépsor
beszerzése, telepítése.

Mint látható, a 20 évvel ezelőtt alakult kis ExtractumPharma
gyógyszerüzem-vállalkozás mára valódi, teljes körű gyógyszer-
gyártással, fejlesztéssel foglalkozó, 100 százalékban magyar tu-
lajdonban lévő, kkv méretű gyógyszergyárrá nőtte ki magát.

Az ExtractumPharma zrt. további közép- és hosszú távú stra-
tégiai célkitűzései, hogy készítményeinek

– legmagasabb szakmai igényeket kielégítő minőségével,
– folyamatos, biztonságos piaci ellátásával,
– versenyképes, elérhető termelői áraival,
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A HUMAN BioPlazma Kft.

Kinczel Péter a HUMAN BioPlazma Kft. ügyve-
zető igazgatója 2011-től. Vegyészmérnök, köz-
gazdász. Több mint 20 éves gyógyszeripari tapasz-
talattal rendelkezik.

Kinczel Péter

A HUMAN BioPlazma Kft. (www.humanked.com) biológiai gyógy-
szerkészítményeket gyártó vállalat, mely emberi vérplazmából
előállított gyógyszerkészítmények gyártásával és forgalmazásával
foglalkozik. A gödöllői frakcionáló üzemben, mely a Kedrion cso-
port három termelőüzemének egyike, a plazmából előállított ké-
szítmények teljes gyártási ciklusa kivitelezhető. 

Magyarországon a HUMAN BioPlazma Kft. a plazmából előál-
lított készítményekkel kapcsolatos nemzeti önellátás elvének meg-
valósításában az Országos Vérellátó Szolgálat partnere. Partnerként
működünk együtt több hazai egészségügyi intézménnyel, illetve
termékeink exportjával hozzájárulunk az egészségügyi ellátás mi-
nőségének fejlesztéséhez nemzetközi viszonylatban is. Vállalatunk
működésének kezdete óta mind a mai napig egyetlen esetben sem
érkezett virusátvitel gyanújára vonatkozó bejelentés az általunk elő-
állított vérkészítményekkel kapcsolatban az illetékes hatósághoz.

A HUMAN BioPlazma Kft. erőssége az általunk előállított ter-
mékek minőségében, a társadalom és az egészségügy értékei
mellett való elkötelezettségünkben, valamint emberi erőforrása-
ink magas színvonalú szakmai tudásában rejlik.

A HUMAN BioPlazma Kft. küldetése

Vállalati kultúránk alapját képezi a vérplazmagyűjtés és a vérké-
szítmény-gyártás társadalmi értékével kapcsolatos tudatossá-
gunk, mely lehetővé teszi számunkra, hogy aktív részt vállaljunk
a súlyos és életminőséget erősen károsító betegségek gyógyítá-
sában.

A HUMAN BioPlazma Kft. – és tulajdonosa, a Kedrion cso-
port – a vérplazma-feldolgozó üzem korszerűsítésével, a vállalat
hazai és nemzetközi kapcsolatainak folyamatos építésével és az



Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve elsőrendű felada-
tának tekinti a nemzeti önellátás minél teljesebb körű megvaló-
sítását. A HUMAN BioPlazma Kft. vállalja, hogy a magyar ön-
kéntes donorok vér- és plazmaadományaiból származó plazma
alapanyag teljes mennyiségét feldolgozza, valamint az ebből elő-
állított készítményeket a hazai betegellátás szükségleteinek meg-
felelő mennyiségben biztosítja.

A HUMAN BioPlazma Kft. a plazmafeldolgozás folyamatos
korszerűsítésével arra törekszik, hogy az előállított készítmények
mindenkor megfeleljenek az Európai Gyógyszerkönyv követel-
ményeinek.

A HUMAN BioPlazma Kft. küldetésének megvalósításában
számít az önkéntes donorok áldozatkészségére, a Magyar Vörös-
kereszt és az érintett betegszervezetek együttműködésére.

Vállalattörténet

Vállalatunk elődjének az 1922-ben alapított Phylaxia vállalat hu-
mán szérumgyártó részlege tekinthető.

A HUMÁN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet megalapítása
1954-re datálódik. Ebben az évben kezdődött meg az intramusz-
kuláris immunoglobulin, majd az ötvenes évek második felében
a human albumin gyártása.

A hemofíliás betegek életminőségének javulását eredményezte
a véralvadási faktorok gyártásának és forgalmazásának elindítása. 

1997-ben került piacra a saját fejlesztésű intravénás immu-
noglobulin. Az évek során folyamatos termelési és technológiai
fejlesztés történt. 

2008-ban – több tulajdonosváltás után – a vérkészítmények
gyártása a HUMAN Bioplazma Kft.-n keresztül az olasz Kedrion
Vállalatcsoport 100 százalékos tulajdonába került. A Kedrion vál-
lalatcsoport az elmúlt 6 év folyamán számos jelentős beruházást
hajtott végre, melynek eredményeképpen megduplázódott az em-
beri vérplazma frakcionálási kapacitásunk, mely jelenleg 500 000 li-
ter/év. 

Üzembe helyeztünk egy új Plazma Kezelő Központot üllői te-
lephelyünkön, valamint több más technológiai fejlesztést és mi-
nőségjavító intézkedést vezettünk be.

Új plazmaferezis állomásokat is létesítettünk Budapesten, il-
letve Debrecenben. A ferezis állomásoknál, illetve az Országos
Vérellátó Szolgálat által begyűjtött plazma adja késztermékgyár-
tásunk alapanyagát.

A késztermékgyártás mellett jelentős mennyiségű bérmunka-
frakcionálást is végzünk anyavállalatunk számára.

Terápiás területek

A HUMAN BioPlazma Kft. humán plazmából előállított vérké-
szítményei az alábbi 3 fő terápiás területi kategóriába sorolhatók:

Intenzív terápiás ellátás: albumintartalmú infúziós készít-
ményeink a vértérfogat helyreállítására, illetve fenntartására szol-
gálnak.

Immunrendszeri megbetegedések: immunglobulin-készít-
ményeink alkalmasak a sérült immunrendszerű szervezet keze-
lésére, elsődleges vagy másodlagos antitesthiányos állapotok ese-
tén. Alkalmazhatóak továbbá vírusfertőzések megelőzésére és
eredményesen befolyásolhatják a súlyos vírusfertőzések okozta
betegségek gyógyulási folyamatát. Ezenkívül előnyösen módosít-
hatják számos autoimmun betegség (olyan folyamatok, melyek
során a szervezet saját anyagai ellen termel ellenanyagot) lefo-
lyását.

Hemofília: emberi plazmából előállított VIII. és IX. véralva-
dási faktort tartalmazó készítményeink veleszületett és szerzett
VIII. és IX. véralvadási faktorhiány kezelésére használhatóak, örök-
lött és szerzett VIII., illetve IX. faktorhiányos állapotokban (he-
mofília A és hemofília B).

Telephelyek

Irodaépület: Gödöllő, Táncsics Mihály út 80. 
Termelőüzem: Gödöllő, Táncsics Mihály út 82.
Központi raktár
és Plazma Kezelő Központ: Üllő, DHL Supply Chain, 

Zöldmező u. 1.

Plazmaferezis állomások

Az Európa Tanács számos korábbi ajánlásait megerősítve, a tag-
országok minisztereinek bizottsága 1990. március 29-én a 9(90).
sz. határozatban újból állást foglalt az önkéntes, térítésmentes
véradással biztosított önellátás tekintetében. 

Az EU 9(90) sz. ajánlásának, a magyar Parlament Egészség-
ügyi Bizottsága állásfoglalásának megfelelően, az egészségügyi,
szociális és családügyi miniszter hozzájárulásával Magyarorszá-
gon 2005-ben indult el a Plazmaferezis Program.

A plazmaferezis a véradásnak egy speciális formája, amely so-
rán önkéntes plazmaadóktól (donor) egy speciális készülékkel
csak plazmát vesznek. A levett vért zárt, egyszer használatos rend-
szerben vérsejtekre és plazmára választják szét. 

A gyógyszergyártáshoz szükséges plazmát zsákban gyűjtik, a
donor a vérsejteket visszakapja.

Jelenleg 3 állomásunk van, 2 Budapesten, 1 Debrecenben.
Az életben lévő követelményeknek való megfelelésen túl csat-

lakoztunk a szigorú, önkéntes International Quality Plasma Prog-
ramhoz, mely még tovább javítja a plazma minőségét és a donor
biztonságát. ���
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