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Spoločnosť  Valicare s.r.o.  

podporuje priemysel regulovaný GMP

Spoločnosť Valicare GmbH ponúka už viac ako 15 rokov 

služby v oblasti farmaceutických, biotechnologických,  

zdravotníckych pomôcok a liekov na inovatívnu liečbu (ATMP). 

Naša podpora pokrýva koncepciu, konzultáciu  

a implementáciu systémov a procesov v súlade s Good 

manufacturing practices (GMP) a ISO. Skúsené projektové 

tímy a certifikovaní audítori pracujú na kvalifikácii a validácii 

zariadení a procesov na základe rizík, ako aj na projektoch 

auditu a inšpekcie. Za uvedené obdobie  bolo úspešne 

vykonaných viac ako 2000 projektov.

Spoločnosť Valicare GmbH bola založená v roku 2002 

ako 100% dcéra firmy Robert Bosch Packaging Technology 

GmbH, Business Unit Pharma. V roku 2006 bola ako spoločný 

podnik medzi spoločnosťami Valicare GmbH a Heitec AG 

v Trenčíne založená dcérska spoločnosť Valicare s.r.o.  

so sídlom v Trenčíne.

Zákazníkmi Valicare, s.r.o. sú malé, stredné a veľké 

spoločnosti z farmaceutického, biotechnologického 

a zdravotníckeho priemyslu, ale aj vedecké inštitúcie, 

ktoré hľadajú výrobné povolenie podľa GMP podľa §13 AMG 

pre svoj biologický alebo biofarmaceutický výrobok.

Zameriavame sa na GMP, dodržiavanie noriem ISO 

a poradenstvo v oblasti riadenia kvality, ako aj na podporu 

kvalifikácie a overovania založenú na riziku.

Meracie prístroje testo 480 pri kontrole GMP

Správne výrobné postupy (GMP) sú postupy, ktorými 

sa kontrolujú povoľovania a udeľovania licencií na výrobu 

a predaj potravín a nápojov, kozmetiky, farmaceutických 

výrobkov, doplnkov stravy a zdravotníckych pomôcok. 

Tieto usmernenia stanovujú minimálne požiadavky, ktoré musí 

výrobcovia splniť, aby zabezpečili, že ich výrobky 

sú konzistentne vysoko kvalitné. Tieto postupy preverujú, 

že konečný výrobok je bez kontaminácie, je konzistentný 

pri jeho výrobe, že jeho výroba je dobre zdokumentovaná, 

že personál je dobre vyškolený a výrobok bol skontrolovaný 

na kvalitu viac ako len v záverečnej fáze. 

Naše multidisciplinárne tímy pracujú na medzinárodnej úrovni, 

využívajú najmodernejšiu meraciu techniku a medzinárodné 

predpisy (FDA, GMP a GMP, PIC / S, GAMP, DIN EN ISO, ICH) 

a liekopisy (EP, USP).



Požiadavka:

Pani Katarína Krasulová z Oddelenia služieb pre dodržiavanie 

predpisov, overovanie a školenie z divízie Technológie 

balenia nás oslovila s požiadavkou na merací prístroj, 

ktorý by bol vhodný na kontrolu dodržiavania GMP. 

Merací prístroj by mal umožniť súčasné meranie  rýchlosti 

prúdenia, teploty, rovnako aj ďalších veličín ako sú diferenčný

tlak, s možnosťou doplniť napr. meranie relatívnej vlhkosti, 

intenzity osvetlenia...

Riešenie:

Výsledkom rozhodnutia bolo zakúpenie 3 zostáv výkonných 

multifunkčných meracích prístrojov testo  480, ktoré  

sú určené na meranie a posudzovanie energetickej  

efektívnosti klimatizačných a ventilačných zariadení,  

na meranie na výustkách klimatizácií, posudzovanie pohody 

prostredia na pracoviskách včítane výkonného PC-softvéru 

„EasyClimate“.

Do zostáv boli prednostne zakúpené digitálne termické 

sondy s teleskopom na meranie rýchlosti prúdenia a teploty. 

Tieto anemometre umožňujú merať rýchlosť prúdenia  

a objemový prietok v laboratórnych digestoroch. Sú obzvlášť 

vhodné pre nízke rýchlosti prúdenia od 0 až do +5 m/s.  

Jednou z najpôsobivejších funkcií týchto sond je ich najvyššia 

presnosť. Sondy dokážu v rovnakom čase taktiež merať 

teploty až do +50° C. Do zostavy boli doplnené aj vrtuľové 

sondy  s priemerom 100 mm, ktoré slúžia na stanovenie 

rýchlosti prúdenia a objemového prietoku z ventilačných 

výustiek. Integrované meranie teploty umožňuje meranie 

teploty až do +60 ° C.

A na kontrolu okolitých podmienok meraní sa využívajú  

3 viackanálové meracie prístroje testo 622, ktoré  

na veľkom displeji zobrazujú aktuálne merané hodnoty 

teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku, taktiež 

dátum  a čas.

Špeciálnym znakom spoločnosti Valicare GmbH je, že operatívne môže zastaviť svoje tímy podľa aktuálnej potreby. 

Tak je možné rozšíriť možnosti pracovníkov vo Frankfurte s kapacitami dcérskej spoločnosti na Slovensku. 

To má výhodu, že sa dosiahne veľmi vysoká celková kvalifikácia príslušného kvalifikačného alebo validačného tímu.  
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Viac informácií:

Ďalšie informácie o meracích prístrojoch na meranie 

mikroklímy,  pri kontrole, zaznamenávaní a monitorovaní 

parametrov kvality, ktoré podliehajú prísnym požiadavkám 

a odpovede na všetky otázky týkajúce sa aplikácií 

pri kontrole čistých priestorov získate u našich odborníkov 

na telefónnom čísle: 00421 55 62563633, 00421 905 522488

a na e-maili: ktest@iol.sk alebo na našich stránkach: 

www.ktest.sk , www.meracie-pristroje.eu 

K – TEST, s.r.o. 
Letná 40, 042 60 Košice

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
Mob. 00421 905 522488 

E-mail: ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu

Vyjadrenie Valicare, s.r.o.

„Prečo sme zvolili prístroje testo 480? 

Oceňujeme, že s jedným meracím prístrojom 

môžeme veľmi presne merať, analyzovať 

a dokumentovať všetky rozhodujúce parametre klímy. 

Rovnako aj skutočnosť, že sondy ktoré sú digitálne, 

tak ich možno ľubovoľne zamieňať, lebo kalibračný 

certifikát je platný pre každú sondu osobitne 

a nie je viazaný na vyhodnocovací prístroj testo 480. 

Páči sa nám aj nový koncept kalibrácie digitálnych 

sond, to znamená, že na kalibráciu sa už neposielajú 

sondy a prístroj, ale postačuje odoslať len sondy.

Digitálny výstup zo sondy už nevyžaduje 

tzv. systémovú kalibráciu konkrétnej zostavy 

prístroj-sonda. 

A digitálne sondy poskytujú najvyššiu spoľahlivosť 

merania“.
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