
A Testo AG és a Grieshaber Logistics Group AG együttműkö-

désének célja a németországi Rheinfeldben létesített új raktár 

átfogó GMP koncepciójának kidolgozása és megvalósítása.  

A Testo AG - együttműködésben a Testo Industrial Services 

nevű leányvállalatával - az alábbi feladatok megoldásáért volt 

felelős:

•  Minden raktárterület és létesítmény minősítése

•  A testo Saveris validálható adatmonitoring rendszer

leszállítása, telepítése és üzembe helyezése

•  A testo Saveris érzékelő kalibrálása

•  A teljes folyamat validálása

Minden tevékenységnek meg kellett felelnie a technika leg-

újabb állásának, az EU-GMP jogyszabályi követelményei és 

az FDA audit szerint.

Grieshaber Logistics Group AG

A Grieshaber Logistics Group AG, Németország Bad Säckin-

gen székhelyű vállalat, mely nemzetközi szerződéses logisz-

tikai szolgáltató. Hét legmodernebb telepével - az EU-ban és 

Svájcban - a gyógyszeripar terén működő számos neves cég 

tartozik a vevőkörébe.

Mintegy 125,000 m² teljes raktározási területével, 35 saját 

járművével és a hozzá kapcsolódó 70 vállalattal és partner-

rel együtt a vállalat az innovatív és minőségileg kifogástalan 

logisztikával szemben támasztott minden igényt kielégít. Az 

ezen referenciában ismertetett telep mintegy 25,000 m² -en, 

három eltérő hőmérsékleti zónában valósítja meg a legmoder-

nebb GMP-konform raktározást. 

Gyógyszerraktár validálása és felügyelete 
a Testo mérési megoldásaival és 
szolgáltatásaival.

Testo Referencia
Grieshaber Logistics 
Group AG 
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A kihívás.

A raktár létesítmény mind a mérete folytán, mind pedig a be-

épített technológia miatt a legmagasabb követelményeket 

támasztotta a kialakítandó GxP szolgáltatásokkal szemben. 

Ráadásul, a határidő igen szoros volt, ami miatt szükségessé 

vált az előkészületek és a specifikáció megkezdése, már a 

tényleges építési fázist megelőzően. 

Az a lehetőség, hogy már egy gyógyszerraktári létesítmény 

építése során együtt lehetett működni annak GMP-konform 

kialakításában, együtt járt egy további speciális követelmény-

nyel: minden koncepciót és technológiát olyan rugalmasan 

kellett kialakítani ill. megtervezni, hogy lehetőség nyíljon a 

raktár esetleges építészeti módosításai esetében gyorsan re-

agálni.

A telepítendő adatmonitoring rendszernek nagy pontosságú 

áttekintést kellett biztosítania a raktárcsarnok, a hűtő- és 

mélyhűtő terek valamint a félemelet hőmérsékleti és pára ér-

tékeire vonatkozóan, annak érdekében, hogy biztosítsa a rak-

tár és a termékek magas minőségét, valamint eleget tegyen a 

szigorú GxP követelményeknek.

További kihívást jelentett a nagy kiterjedésú rádiótechnikai 

szempontból kihívást jelentő masszív,  25,000 m2 -es fém és 

beton polc- és raktárfelület, melyet az adatmonitoring rend-

szernek felügyelnie kell.

A megoldás.

A kockázatok elemzése

A vevői igényeknek megfelelő megvalósítás érdekében elő-

ször is kockázatelemzést végeztünk és ehhez kapcsolódóan 

meghatároztuk a kockázat minimalizálásához szükséges in-

tézkedéseket. Ezt követően a Testo Industrial Services mi-

nősítette a raktárterületek létesítményeit (DQ, IQ, OQ, PQ) a 

megbízó dokumentáció-tervrajza igénybevételével továbbá a 

vonatkozó SOP-k és az általános minőségbiztosítási intézke-

dések figyelembe vételével.

A klímaprofilok kidolgozása

A kockázatelemzést követően megmérték a hőmérséklet és 

páratartalom eloszlását a raktárban. Ez az alapja a megbíz-

ható és precíz klíma monitoring alapja.  Mielőtt a hőmérsék-

letet és a páratartalmat ellenőrizni tudnánk, azonosítani kell 

az úgy nevezett kritikus ellenőrzési pontokat (CCP=Critical 

Control Points). Ugyanis - bár egy raktár klímaberendezése 

egész konkrét hőmérsékletet mutat -, az előforduló eltérő hő-

mérsékleti zónák a tárolt gyógyszerek minőségét negatívan 

befolyásolhatják. Ajtók, felső világítások, külső falak vagy 

a magasépítésű polcokon a padló közeli hideg levegő és a 

mennyezet környékén lévő meleg levegő közötti hőesések 

ennek tipikus példái. Minthogy egy raktár klimatikus körülmé-

nyeit a mindenkori külső hőmérséklet is mértékadóan befo-

lyásolja, a Testo Industrial Services a Grieshaber cégnél nyári 

és téli hőmérséklet és páratartalom eloszlás mérést egyaránt 

végzett. 



Összesen 563 mérési ponton jegyezték fel és dokumentálták 

hosszú időn keresztül a hőmérsékletet és a levegő páratar-

talmát. Az így nyert adatokból állították össze a raktér teljes 

körű klímaprofilját.

Az adatmonitoring rendszer telepítése és validálása

A projekt következő lépése egy alkalmas adatmonitoring 

rendszer tervezését, szerelését és üzembe helyezését foglalta 

magába, beleértve a rádiófrekvenciás szakaszok kimérését 

is. A testo Saveris adatmonitoring rendszer rendkívül alkal-

masnak mutatkozott. A rádiófrekvenciás és ethernet elemek 

kombinációja révén igen jól áttekinthetők a kiterjedt területek. 

Az önállóan működő bázisállomásról kibocsátott automatikus 

- sms, e-mail vagy riasztó relés - riasztás lehetővé teszi a fe-

lelősök számára a határértékek esetleges megsértése esetén 

az azonnali reagálást. A távolsági riasztások akkor is működ-

nek, ha a rendszer éppen nincs kapcsolatban működő PC-vel. 

Áramkimaradás esetén is megszakítás mentesen működik az 

adatok feljegyzése a testo Saveris rendszerben. Ráadásul, 

minden feljegyzett adatot központilag elment és archivál a 

validálható 21 CFR 11. rész kielégítő Saveris szoftver. 

A teljes raktár- és teljesítményt nyújtó felületen összesen 53 

rádiófrekvenciás hőmérséklet- / páraérzékelőt (°C/%rF) te-

lepítettek a polcos és a blokk rendszerű raktár valamint a 

félemelet és a szerver helységek ellenőrző felügyelete cél-

jából. A hűtő- és mélyhűtő terekbe további 13 hőmérséklet 

érzékelőt helyeztek el. 

Ahhoz, hogy a hőmérsékleti és páraértékekről háromdimen-

ziós áttekintést nyerjünk, minden polcon minden harmadik 

sorban 4 érzékelőt helyeztek el átlósan emelkedően négy 

szinten. Így itt teljes hosszában és teljes magasságában 

megszakítás mentes raktárprofilt sikerült kialakítani. A blokk 

rendszerű raktárban valamint a hűtő- és mélyhűtő helységek-

ben az érzékelőket azonos szinten helyezték el, mivel itt csak 

csekély mértékben változó magasságban raktározunk. 

Annak érdekében, hogy az összes érzékelő jelei biztonsá-

gosan továbbítódjanak a testo Saveris bázisára, a félemelet 

oszlopos korlát részén valamint a csarnok tetejében közpon-

tian, továbbá a hűtőhelységekben 25 testo Saveris extendert 

helyeztek el. Ezek felfogják az érzékelők rádiófrekvenciás je-

leit és továbbítják azokat a cég hálózatán az adatmonitoring 

rendszer bázisára.

A testo Saveris telepítéséhez kapcsolódóan SAT (Site Accep-

tance Test) elvégzésére került sor, mely a rendszer tökéletes 

funkcionalitását még egyszer igazolta. Ezt követően minden, 

a minőség szempontjából releváns mérőhelyet kalibráltak és 

az egész adatmonitoring rendszert GMP-konform módon a 

21 CFR 11. rész követelményeinek és az EU-GMP irányelvek 

mellékletének figyelembe vételével validáltak. 



www.testo.hu
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Az előnyök.

A projekt futamideje alatt tanácsadást folytattak és minden-

ben szakadatlanul segítették a Testo AG és a Testo Industrial 

Services GmbH szakemberei a Grieshaber Logistic Group AG 

felelőseit és gondoskodtak az újonnan épített raktár GMP-

konform minősítésének, validálásának és ellenőrző felügye-

letének határidőre történő kivitelezéséről. 

A mérési pontok nyári és téli mérésére alapozott meghatá-

rozása és a megfelelő klímaprofilok révén lerakták a testo 

Saveris adatmonitoring rendszerrel a hőmérséklet és a pára-

tartalom megbízható és szabványos ellenőrző felügyeletének 

az alapját. Az összes raktárfelület ellenőrzése rutin üzem-

módban történik a 66 testo Saveris rádiófrekvenciás érzékelő 

használatával, melyek egy sűrű ellenőrző hálózatot képeznek 

és az üzemeltetőket az esetleges kockáztok esetén - áramki-

maradás esetén is - közvetlenül és több csatornán értesítik.

Fontos kiemelni, hogy a testo Saverist ru galmasan és jövő-

orientáltan integrálták az épület architektúrájába, így semmi 

nem áll útjába a raktár ill. a monitoring rendszer esetleges 

bővítésének vagy az érzékelők újrapozícionálásának (a raktár 

esetleges átalakítása kapcsán).

További információk.

A testo Saveris adatmonitoring rendszerrel és a Testo Indust-

rial Services szolgáltatásaival kapcsolatos további informá-

ciót, valamint a gyógyszerraktár GMP-konform minősítése, 

validálása és ellenőrző felügyelete témájában felmerült kér-

déseire választ kap szakértőinktől a a +361 237-1747-es tele-

fonszámon vagy a kapcsolat@testo.hu e-mail címen.

"A projekt rendkívül fontos volt a Grieshaber Logisz-

tikai Csoport számára, amelyben a Testo AG kiváló 

munkát végzett és folyamatos támogatást nyújtott. 

A rugalmas, szolgáltatás orientált, valamint pontos 

végrehajtás mellett nagy hatással volt ránk a Testo 

készséges hozzáállása: Együtt képesek voltunk al-

kalmazkodni a projekt végrehajtása során megjelenő 

változásokhoz, valamint csökkenthettük a költségeket 

a minősége romlásának veszélyeztetése nélkül."

Andreas Grieshaber

Market Management Grieshaber Logistics Group AG
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