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A gyógyszerkészítmények minőségének biztosítása érdekében 

az autoklávozás során a sterilizálási eljárásnak meg kell felelnie 

a GxP követelményeinek és a 21 CFR 11. rész előírásainak. 

Ezeket a kritikus folyamatokat meghatározott időközönként 

validálni kell. Erre a célra manapság különböző vezetékes és 

vezeték nélküli rendszereket használnak. Az ilyen rendszerek 

használatával a szakembereknek gyakran táblázatokban kell 

elvégezniük az összetett számításokat, és ezek szolgálnak a 

szabvány szerinti dokumentációként.

Gyógyszerészeti termékek sterilizálásának 
hatékony validálása
a testo 190 CFR adatgyűjtő rendszerrel

A testo 190 CFR adatgyűjtő rendszer ideális megoldás a steri-

lizálási folyamatok hőmérsékletének és nyomásának monitoro-

zásához és dokumentációjához. 

A Testo intelligens megoldása révén Ön még hatékonyabban 

monitorozhatja a különböző folyamatokat, valamint még meg-

bízhatóbban optimalizálhatja azokat. Ez azt jelenti, hogy az elő-

írásoknak való megfelelés mellett időt és pénzt takaríthat meg a 

mindennapi munka során.
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1. A mérőműszerek elhelyezése az üzemben

A megbízható mérési értékek kinyerése érdekében a hőmérsék-

let és nyomásérzékelőket rögzíteni kell a berendezésekben két-

oldalú ragasztóval vagy más megoldással. A megfelelő pozicio-

nálás egy átlagos, 40 mérési pontos berendezés esetén órákat 

is igénybe vehet.

2. A mért értékek kiértékelése

Egy ilyen mérés során nem szokatlan több A4-es oldalnyi mérési 

érték sem, ami a kiértékelést végző személyzet számára jelentős 

megterhelést jelent. Mivel a mérési adatokat teljesen át kell nézni 

táblázatos vagy grafi konos formátumban, szinte lehetetlen egy 

egységes folyamat használata azok gyors feldolgozásához.  

3. Számítások

A validálás sikerességének meghatározásához a sterilitást, azaz 

az F-értéket ki kell számítani. A nedves sterilezési folyama-

tok esetén a telített gőz minősége szintén kiemelt fontosságú. 

A kritikus paraméterek számítása az esetek többségében kie-

gészítő táblázatok vagy Excel fájlok segítségével történik, ami 

azonban nem csak időigényes, de számos hibalehetőséget rejt.

4. Képes dokumentáció

A validálás során a mérési elrendezést képekkel kell dokumen-

tálni. Ez fontos lépés a mérési eredmények megismételhetősége 

miatt, mivel a következő mérés során ugyanúgy kell pozícionál-

ni az érzékelőket. Azzal számolva, hogy gyakran több mint 40 

mérési ponttal kell számolni, az ilyen képes dokumentáció 

szintén órákat vehet igénybe.

5. Jegyzőkönyvek

A validálás tartalmával szemben támasztott követelmények 

rendkívül szigorúak, gyakran nagy kihívást jelentenek a vállalatok 

számára. A jegyzőkönyveknek többek között táblázatokat, grafi -

konokat, képeket kell tartalmazniuk, valamint további, a mérés-

technológiával kapcsolat információk megadása is szükséges. 

Ahhoz, hogy ezt az információmennyiséget átláthatóan lehessen 

bemutatni a jegyzőkönyvben, gyakran több különböző szoftver-

re van szükség, ami jelentős többletidőt igényel a feldolgozást 

végző személyzettől.

A kihívás

A sterilizálás célja a gyártott termékekben és azok felületén lévő kórokozók és mikroorganizmusok elpusztítása az adott határértékig. 

Az előírt határértékek betartása érdekében a berendezéseket, üzemeket rendszeresen validálni kell a GxP szigorú előírásai szerint. 

A validáláshoz azonban számos időigényes és költséges lépésre van szükség:
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Az előnyök áttekintése:

A testo 190 CFR adatgyűjtő rendszer lehetővé teszi a gyógy-

szerkészítmények hatékony validálását. A rendszer robusztus, 

időtálló megbízható CFR adatgyűjtőkből áll, 4 hőmérséklet 

és egy nyomás mérésére képes változatban; a multifunkciós 

műszertáska az adatgyűjtők tárolásához, szállításához, progra-

mozásához és a mért értékek kiolvasásához használható; a fel-

használóbarát testo 190 CFR szoftver pedig teljes, audit-biz-

tos dokumentációt biztosít egyetlen kattintással.

A 21 CFR 11. rész előírásainak megfelelő szoftver fejlesztése 

során különös fi gyelmet fordítottunk az egyszerű kezelhetőségre. 

A szoftver lépésről lépésre vezeti végig a felhasználót a kvalifi kálás 

folyamatán, a kritikus pontoknál pedig fi gyelmeztetésekkel 

támogat. A szoftver így kezdők és profi k számára egyaránt 

ideális. 

A CFR szoftverrel egyszerre akár 8 adatgyűjtő programozható, a 

mérés befejeztével pedig a mért értékek kiolvashatók. A mérés 

indítása testre szabható, dátum/idő alapján vagy határértékek 

szerint. A multifunkciós táska kiolvasó egysége és a szoftver 

USB kapcsolaton keresztül kommunikál. A sterilizálási fázisok 

számítását a szoftver automatikusan elvégzi, majd ellenőrzi a 

megadott elfogadási kritériumok alapján, nagyban leegyszerű-

sítve az adatelemzést. A szoftver továbbá lehetővé teszi a gyors 

és egyszerű képes dokumentációt. 

A legjobb az egészben: a jegyzőkönyv felépítése nem igényel 

erőfeszítést, mivel az elkészíthető egyetlen kattintással.  
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•  Nagy kapacitású adattároló

•   A mérési értékek gyorsan áttekinthetők

•  Kisebb erőfeszítés és minimalizált hibalehetőség 

•  Nincs szükség más rendszerbe történő exportálásra

•  Megfelel a GxP és a 21 CFR 11. rész előírásainak

•  Jegyzőkönyv egyetlen kattintással

•   Validálási folyamatonként akár 254 mérési pont is 

integrálható a szoftverbe 

A megoldás

Adatgyűjtők

Szoftver Multifunkciós műszertáska


