Érzékeny szállítmányok
fekete doboza
testo 184 USB-s adatgyűjtők: egyszerű, megszakításmentes hőmérséklet felügyelet
és dokumentálás, az élelmiszer-, és gyógyszeripari termékek szállítása során

testo 184

A hőmérséklet, a páratartalom és a
rázkódás megbízható felügyeletére
testo 184 USB-s adatgyűjtő a gyógyszerlogisztika területén

A gyógyszerek szállítása és tárolása megköveteli az

A testo 184 megbízható eszköz a gyógyszeripari termékek

előre meghatározott hőmérsékleti, és egyes esetekben

és a mélyhűtött vérplazma szállítása során a hőmérséklet, a

a páraértékek betartását, ezek túllépése esetén ugyanis

páratartalom és a rázkódás felügyeletéhez. A célállomáson

módosulhatnak a gyógyszerek aktív hatóanyagai.

az átvevő a kijelzőn, vagy a villogó LED-ek színén azonnal
felismerheti, hogy a szállítási feltételekre megadott értékeket

A b i o l ó g i a i s z ö v e te k p ro te i n t t a r t a l m a z n a k , m e l y e k

betartották-e. A testo 184 gyors és egyszerű hozzáférést

érzékenyen reagálnak a környezeti hőmérséklet változására:

biztosít a szállítási feltételekre vonatkozó információkhoz:

a megemelkedett hőmérséklet kedvez a csíraképződésnek

a Testo NFC nyomtatón kinyomtatott dokumentumon, vagy

és a bomlásnak, befagyásuk befolyásolja hatékonyságukat,

az Androidos okostelefonon testo 184 App használatával,

legrosszabb esetben akár toxikus és antigén bomlástermékek

vagy USB csatlakozóval kapcsolódó PC-n. Az adatgyűjtő

is keletkezhetnek.

megállításakor generált PDF jelentést közvetlenül lehet
leolvasni, kinyomtatni vagy el lehet e-mailben küldeni.

A hőmérsékleti változások azonban nem kizárólag a
g y ó g y s ze re k e t é s h a tó a n y a g a i k a t k á ro s í t j á k . M í g a

A testo 184 kifejlesztésekor a nagyfokú hatékonyságra és

mínusz hőmérséklet és a hőmérsékleti „sokk”, valamint a

az egyszerű kezelhetőségre koncentráltunk. Az adatgyűjtő

hőmérsékleti ingadozások hajszálrepedéseket okozhatnak

kezelésével kapcsolatos összes tudnivaló el van mentve egy

az üveg- vagy a műanyag csomagolásban, melyek a

USB tárolóban az adatgyűjtőn:

sterilitás csökkenéséhez vezetnek, addig a megemelkedett

• Konfigurációs fájl

páratartalom, a higroszkopikus adalékok csomósodását vagy

• Kalibrálási tanúsítvány (csak testo 184 T1, T2, T3,T4)

duzzadását eredményezi.

• Használati utasítás
• PDF jelentés a feljegyzett mérési adatokról.

Gyártás
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Raktározás

Szállítmányozás

Kiszállítás

Megfelel a GDP, a GMP előírásainak így
tökéletes az Ön számára is

A testo 184 adatgyűjtők biztosítják a gyógyszer szakágazatra

Így támogatják a testo 184 adatgyűjtők mindennapi

érvényes irányelvek és előírások betartását.

munkáját:

Így a következő auditon Ön már bizonyítani tudja, hogy a
szállítási feltételek ellenőrző felügyelete az Önre érvényes
GDP / GMP előírásoknak megfelelően történt.

• Kevesebb betanulás, intuitív kezelés. A riasztás könnyen
felismerhetők az adatgyűjtő előlapján.
• Automatikus jelentéskészítés, mely a mért értékek (minimum,
maximum, átlag, és MKT ) adatainak meghatározása mellett,
a mért értékeket diagram formájában mutatja be.

Certificate Data Logger testo 184

We measure it.

• A testo ComSoft Professional szoftver vagy CFR
Allgemein / General / Général / General:
Gerät / Module type /
Modèle / Modelo:

Elektronische Kalibrierung / Electronic calibration /
Etalonnage électronique / Calibración electrónica

testo 184 T1

Serien-Nr. / Serial no. /
No. de série / Número de serie:

43811103

Messbereich / Measuring range /
Etendue de mesure / Rango de medición :

-35.0 ... +70.0 °C

Zulässige Toleranz /Permissible tolerance /
Tolérance admise /Tolerancia permitida:

± 0.5 °C

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:
Type
Agilent34410A

Certificate
SMQ143403238

TT3-5KCs-80

Reading(°C)

Deviation(°C)

1

Reference(°C)
-30.02

-29.89

0.14

2

-10.02

-10.01

0.01

3

5.01

4.98

-0.03

4

24.98

24.95

-0.03

5

69.97

69.97

0.00

Systemunsicherheit / System uncertainty /
L'incertitude du système / Incertidumbre system

Uncertainty(k=2)

Certificate

Accuracy @5.0°C

5059Z 05/15

± 0.1 °C

This document has been created automatically and is valid without signature.

Sollwert /
Reference /
Référence /
Referencia:

Zulässige Toleranz /
Permissible tolerance /
Tolérance admise /
Tolerancia permitida:

5.0 °C

± 0.5 °C

szoftverrel időbélyeg és mért értékek táblázatos formában
is megjeleníthetőek.
• Gyógyszeripari szállításhoz jól illeszkedő riasztási
beállítások: többféle beállítási lehetőség, az elvárt
hőmérsékleti tartományon kívül töltött idő összegzése és

Messwerte / Measured values /
Valeurs mesurées / Valores medidos:

0.1 Ohm

Sensor / Sensor / Capteur / Capteur
Type

No.

Unsicherheit /
Uncertainty /
Incertitude /
Incertidumbre:

megjelenítési lehetősége az automatikus jelentésben.

0.06 °C

• Az MKT érték számításának beállítási lehetősége.
Prüfer / Inspector / Vérificateur / Verificator: 853
Datum / Date / Date / Fecha: 2016-03-23

A testo 184 T1, T2, T3 és T4 hőmérséklet adatgyűjtők DIN ISO 10204
átvételi vizsgálati tanúsítvánnyal, továbbá az ISO 17025 szerinti kalibrációs
tanúsítvánnyal rendelkeznek. DAkkS tanúsítvány külön kérésre szintén
elérhető.

• A testo ComSoft CFR szoftverrel együtt használva a
testo 184 lehetővé teszi a 21 CFR, 11. rész előírásainak
betartását.
• A testo 184 H1 és G1 ISO vagy NIST kalibrálási opcióval is
rendelkezik.
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Jelentések kiolvasása és nyomtatása
Több lehetőség a PDF formátumú jelentések kiolvasására és nyomtatására

NFC nyomtató
A

jelentés

kiolvasása

és

nyomtatása

az

NFC technológia használatával
automatikus. Ehhez az adatgyűjtőt
egyszerűen

egy

Testo

NFC

nyomtató közelébe kell helyezni.

Kiolvasás és nyomtatás
Amint csatlakoztatta az adatgyűjtőt egy
számítógép USB interfészéhez, automatikusan
elkészül a PDF jelentés. Ez a PDF/A szabvány
szerint alkalmas a hosszú idejű archiválásra.

testo
184
App

Adatkiolvasás
A Near Field Communication (NFC), a jelentések
egyszerű kiolvasását biztosítja: elegendő az
Androidos okoskészülékéhez közel tartania az
adatgyűjtőt, és a PDF jelentés
máris automatikusan elkészül,
mely az alkalmazásból kiolvasható
és elküldhető e-mailben.
Fontos: ne felejtse el a testo
184

NFC

App-ot

l e tö l te n i

okoskészülékére. Csak Androidra érhető el.
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Plug and Play
A testo 184 adatgyűjtő használatának előnyei

Egyértelmű riasztás
Egy pillantás a kijelzőre vagy a LED-ekre elegendő
ahhoz, hogy megtudjuk, megsértették-e a szállítás
során a határértékeket.

A lehető legegyszerűbb kezelés
A testo 184 intuitíven kezelhető és oktatás vagy
előzetes ismeretek nélkül is jól használható: a
„start” gomb indítja az adatok feljegyzését, a
„stop” gomb pedig befejezi azt.

IT-védett
A testo 184 adatgyűjtők szoftvertelepítés vagy
letöltés nélkül is biztonságosan működnek,
így a tűzfal vagy a vírusvédelem által okozott
problémáknak nincsenek kitéve.

A legegyszerűbb konﬁguráció
A testo 184 műszerben alpértelmezetten
mentett a konfigurációs fájl, mellyel az adatgyűjtő egyszerűen – letöltés, telepítés, kezelői
interfész és további járulékos költség nélkül - konfigurálható.
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GxP, CFR és ISO
A gyógyszeriparra vonatkozó legfontosabb normák áttekintése

GMP irányelvek
A GxP által szabályozott környezet különösen magas

A testo ComSoft Professional szoftver

követelményeket támaszt a minőség menedzsment

Ideális eszköz a GxP szabályozó követelményeinek

számára: a GMP vagy GLP irányelvek mellett, a GDP (Good

kielégítéséhez:

Distribution Practice) irányelveknek is egyre nagyobb szerep
jut. Jó hír, hogy a Testo adatgyűjtőivel problémamentesen
biztosítható a gyógyszeripari alapanyagok, termékek,
segédanyagok, valamint intermedierek szállítására és

• Az eszköz által készített automatikus jelentés
adattartalma mellett, biztosítja a szállítás során mért
összes érték táblázatos megjelenítését időbélyeggel
ellátva.

tárolására vonatkozó szabályozó előírások.

• Áttekinthető könyvtárszerkezet, akár több mérőhely
ISO 9001:2008

és adatgyűjtő számára is

Az ISO 9001:2008 nemzetközileg talán a legjelentősebb
szabvány a minőség menedzsment rendszerek életében,

• Az intuitív kezelőfelület lépésről lépésre végigvezeti
az egyes folyamatokon

mely garantálja, hogy adottak legyenek a keretfeltételek
a termékek és folyamatok magas fokú minőségének
biztosításához. Ebben az összefüggésben elengedhetetlen,

• A mérések lefutásának grafikus ábrázolása, hogy a
mért értékek áttekinthetőek legyenek

hogy tisztában legyünk a folyamatban résztvevő beszállítók

• Az indítási és leállítási kritériumok, a mérési

professzionális minőségbiztosításával is. A Testo SE &

intervallumok, a tároló akták és a határérték beállítások

Co. KGaA, mint ISO 9001:2008 tanúsított vállalat ezeket a

egyszerű konfigurációja

követelményeket maradéktalanul teljesíti és a szabványok
betartását belső auditok, valamint akkreditált külső auditok

• Kényelmes export funkció: pl. az adatok Microsoft
Excelben való további feldolgozásához vagy PDF fájl

révén biztosítja.

előállításához
FDA 21 CFR 11. rész
Az FDA 21 CFR, 11. rész előírásai, melyre többek között az
EU-GMP 11. melléklete is támaszkodik, azon elektronikusan
tárolt dokumentumokra vonatkozóan tartalmaz előírásokat,
melyeket elektronikus aláírással látnak el. A testo 184
adatgyűjtők alkalmazása - a validálható testo ComSoft
szoftverrel együtt -, többek között biztosítja a hozzáférés
korlátozását, azaz a jogosult személyek megadását, az
időpecséttel ellátott eseménynaplózást (Audit Trail), valamint
az elektronikus aláírás készítését, így ezzel lehetővé teszi az
adatgyűjtő 21 CFR 11. rész szerinti használatát.
WHO/PQS/E06/TR05-VP.1
Az

oltóanyagok

hűtőláncával

szemben

támasztott

követelmények alapján, a WHO és az UNICEF Supply
divíziója határozta meg a műszerek és teszteljárások
teljesítőképességével kapcsolatos előfeltételeket: a testo
184 adatgyűjtők a WHO/PQS/E06/TR05-VP.1 előírások

ISO
9001:2008

szerint tanúsítottak, és teljesítik a hőmérséklet monitorozása

CERTIFIED

terén

használt

műszerekre

szabványok előírásait is.

vonatkozó

nemzetközi

CFR ready

testo 184 adatgyűjtők áttekintése

testo 184 T1

testo 184 T2

testo 184 T3

testo 184 T4

testo 184 H1

testo 184 G1

Mért paraméterek

Hőmérséklet

Hőmérséklet

Hőmérséklet

Hőmérséklet

Hőmérséklet/
páratartalom

Hőmérséklet/
Páratartalom/
Rázkódás

Cserélhető elemek

–

–

90 nap*

150 nap*

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

Elem élettartama

–

–

500 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési
ciklusnál)

100 nap
(-80°C-on és 15
perces mérési
ciklusnál)

500 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési
ciklusnál)

120 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési
ciklusnál)

Méréstartomány

-35 ... +70°C

-35 ... +70°C

-35 ... +70°C

-80 ... +70°C

-20 ... +70°C,
0 ... 100 %RH

-20 ... +70°C,
0 ... 100 %RH
0 ... 10 g

Felbontás

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C / 0,1 %RH

0,1°C / 0,1 %RH

Pontosság

± 0,5°C

± 0,5°C

± 0,5°C

± 0,8 °C
(-80 ... -35,1°C)

± 0,5°C
(0 ... +70°C)

± 0,5°C
(0 ... +70°C)

± 0,5°C
(-35 ... +70°C)

± 0,8 °C
(-20 ... 0 °C)

± 0,8 °C
(-20 ... 0 °C)

±1,8 %RH + a
mért. ért. 3%-a
+25°C-on
5 ... 80 %RH

±1,8 %RH + a mér.
ért. 3%-a +25°Con
5 ... 80 %RH

± 0,03 %RH / K
(0 ... +60°C)

± 0,03 %RH / K
(0 ... +60°C)

Működési idő

±0,1 g + a mér. ért.
5 %-a
Tárolási hőmérséklet
Mérésgyakoriság
Adattároló

Védelmi fokozat
Riasztó jelzés

-55 ... +70°C

-55 ... +70°C

-55 ... +70°C

-80 ... +70°C

-55 ... +70°C

-55 ... +70°C

1 perc ... 24 óra

1 perc ... 24 óra

1 perc ... 24 óra

1 perc ... 24 óra

1 perc ... 24 óra

1 perc ... 24 óra

16.000 mért érték

40.000 mért érték

40.000 mért érték

40.000 mért érték

64.000 mért érték

64.000 mért érték
(hőmérséklet és
páratartalom)
+ 1.000 mért érték
(rázkódás)

IP67

IP67

IP67

IP67

IP30

IP30

LED-ek

LED-ek és kijelző

LED-ek és kijelző

LED-ek

LED-ek és kijelző

LED-ek és kijelző

–

–

Kiolvasás NFC révén
és mobil nyomtatón
Automatikus PDF
generálás
Hőmérsékletre
vonatkozó átadási
tanúsítvány 3.1. DIN
ISO 10204 szerint
testo ComSoft
szoftverrel együtt
kompatibilis a CFR
21, 11. résszel
*

A működési idő alatt korlátlan számban felprogramozható és kiolvasható.
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testo 184 adatgyűjtők
Rendelési információk
testo 184 T1

testo 184 T2

• Mért paraméter: hőmérséklet
• Működési idő: 90 nap

• Mért paraméter: hőmérséklet
• Működési idő: 150 nap

Rendelési szám: 0572 1842

Fali tartó
Rendelési szám: 0554 1841

testo 184 T3

testo 184 T4

• Mért paraméter: hőmérséklet
• Működési idő: korlátlan

• Mért paraméter: hőmérséklet
• Működési idő: korlátlan

Rendelési szám: 0572 1843

Rendelési szám: 0572 1844

Fali tartó
Rendelési szám: 0554 1841

Fali tartó
Rendelési szám: 0554 1841

testo 184 H1

testo 184 G1

• Mért paraméter:

• Mért paraméter:

hőmérséklet
páratartalom
• Működési idő: korlátlan
Rendelési szám: 0572 1845

Fali tartó
Rendelési szám: 0554 1841
Kiegészítők

hőmérséklet
páratartalom
rázkódás
• Működési idő: korlátlan
• A fali tartó a szállítási kiszerelés része

Rendelési szám: 0572 1846
Rend. sz.

Fali tartó testo 184 adatgyűjtőkhöz

0554 1841

Mobil nyomtató testo 184 adatgyűjtőkhöz

0572 0576

ComSoft Professional szoftver (adatrögzítéssel együtt)

0554 1704

ComSoft CFR szoftver (CFR 21 11. rész követelményeinek teljesítéséhez)

testo 184 NFC App
ingyenesen letölthető

0554 1705

NAH Hőmérséklet 2/8/15/25 °C

28 0520 0151

NAH Hőmérséklet kalibrálás 4 ponton

28 0520 0171

NAH Páratartalom kalibrálás 3 ponton (5...95%RH)

28 0520 0236

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

0988 0223 05 05/msp/I/01.2020 A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

Rendelési szám: 0572 1841

