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Összefoglalás

A gyógyszeripari és az orvostechnikai termékek egyaránt 

közvetlenül hatással vannak a betegek és a felhasználók 

egészségére és jó közérzetére. A hatásfok, az identitás 

és a tisztaság a legfontosabb minőségi követelmény e 

termékekkel szemben. Az elvárt minőség fenntartásához 

központi szerep jut a klímát jellemző paramétereknek, úgymint

a hőmérsékletnek (°C) és a relatív páratartalomnak (%RH), 

mind a gyártás, mind pedig a tárolás során. Ezeket részletes 

irányelvek és szabványok követelik meg. Ennek ellenére épp e 

paraméterek esetében fordul gyakorta elő, hogy nem kielégítő 

vagy hiányos azok kézi vagy fél-automatikus rögzítése és 

dokumentálása. Különösen kritikus és érzékeny környezetek 

és ilyen jellegű folyamatok szólnak az automatizált monitoring 

rendszerek mellett, melyek maguk rögzítik, elemzik, és 

megszakítás nélkül dokumentálják a mért adatokat. Ezek 

a rendszerek ráadásul riasztási funkcióval is rendelkeznek 

annak érdekében, hogy a határértékek túllépésére gyorsan 

lehessen reagálni. Validált környezetben az ilyen, számítógép 

által támogatott rendszerekkel szemben olyan követelmények 

állnak fenn, melyek biztosítják, hogy a rögzített adatok 

épp olyan megbízhatóak és feddhetetlenek legyenek, mint

a kézzel feljegyzett és aláírással tanúsított adatsorok.

Ide sorolhatók például a jogosultságot részletesen szabályozó 

koncepciók, valamint az elektronikus aláírások. Ahhoz, 

hogy ennek során meg lehessen felelni a legkülönbözőbb 

mérési feladatokkal szemben támasztott követelményeknek,

az automatizált rendszereknek a biztonságot és

a rugalmasságot összhangba kell hozni egymással. 
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A klíma monitoring céljai

A gyógyszeripari és orvostechnikai termékeket mind emberek 

mind pedig állatok fogyasztják, illetve közvetlen kapcsolatba 

kerülnek velük.  Ez által azok közvetlen hatással vannak

a betegek és a felhasználók egészségére és jó közérzetére. 

A hatásosság, az identitás és a tisztaság a legfontosabb 

minőségbeli elvárás, amit ezekkel a termékekkel szemben 

támasztanak. 

A nyersanyagok és az alkotóelemek, de a végtermékek is 

igen érzékenyek a nem megfelelő klimatikus feltételekre, 

a hőmérsékletre és a páratartalomra. Helytelen feltételek 

esetén a gyógyszerek stabilitása és ezzel együtt 

hatásossága jelentősen módosulhat. Főként a proteinekre 

igaz ez, amiket számos gyógyszer tartalmaz. Rendkívül 

érzékenyen reagálnak a változó környezeti hatásokra, 

mindenekelőtt a hőmérsékletingadozásokra. De nem csak 

maguk a gyógyszerek és alkotóelemeik veszélyeztetettek

a megengedett hőmérséklet tartományon kívül, érintettek 

ebben tárolóedényeik és csomagolások egyaránt. 

Fagypont alatti  hőmérséklet vagy az erős hőingadozás 

hajszálrepedéseket okozhat az ampullákban és

az üveg tartályokban és kioldhatja az üveg alkotóelemeit. 

Szennyeződésekhez, vagy akár a sterilitás elvesztéséhez 

vezethet.

A túl nedves tárolási feltételek is hátrányosan befolyásolják

a gyógyszerek minőségét és alkalmatlanná teszik azokat 

a további használatra: átnedvesedett csomagolás 

vagy elmosódott és már nem olvasható címke, de akár 

penészesedés a kartondobozon vagy abban egyaránt 

előfordulhat.

Fenti okokból elengedhetetlen az adott területen uralkodó 

klimatikus paraméterek állandó felügyelete és dokumentálása, 

valamint azok legkülönbözőbb szabályokkal és törvényi 

előírásokkal történő szabályozása. Ide tartoznak pl.

az Egészségügyi Vi lágszervezet (WHO) előírásai

a GPS-re (Helyes tárolási gyakorlatra) vonatkozóan,

az AMWHV (Gyógyszer- és hatóanyag gyártási rendelet) 

követelményei, valamint az EU GMP-re (helyes gyártási 

gyakorlatra) vonatkozó irányelvei és nem utolsó sorban 

az USA követelményrendszere a CGMP-re (Current Good 

Manufacturing Practice) vonatkozóan, melyet a 21 CFR 211. 

része tartalmaz. 

A tökéletes klíma monitoring tehát a termékek keletkezési 

és elosztási folyamatának rendkívül fontos alkotóeleme –

a kutatólaboratóriumtól kezdve, a gyártáson (ld. 1. ábra) és

a tároláson át az áru végső szállításáig bezárólag. 

Igen érzékenyek ebben az összefüggésben a tiszta (steril) 

helységek is. Ezekben a minőség biztosításához az előbb 

említett hőmérséklet és páratartalom paramétereken 

túlmenően a differenciálnyomás, a légáramlás és a levegő által 

tartalmazott részecskeszám ellenőrzése és dokumentálása is 

fontos.

A helyes környezeti feltételek permanens (állandó) 

ellenőrzésének további igen fontos - bár a minőségi 

előírásokban kissé alárendelt - oka a pénzügyi veszteségek 

kizárása. A helytelen feltételek által kiváltott zavarok

a gyártásban, vagy a negatívan befolyásolt üzemi folyamatok 

közvetlenül, vagy járulékosan igen magas költségekkel 

járhatnak. 

Minden kockázat nem zárható ki a monitoring révén – 

viszont kezelhető és biztonságos szintre korlátozható.

1. sz. ábra: Gyógyszergyártás környezete 
(Minden ábra forrása: Testo SE & Co. KG).
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Aktuális méréstechnológiák

A fontos klimatikus paraméterek mérése során különböző 

utak járhatók. A mérendő értékek rögzítése történhet 

mechanikus, analóg vagy digitális úton.  Elvégezhető

a rögzítés manuálisan, félig vagy teljesen automatizált 

módon. Hogy az adott egyedi esetben melyik technikát 

választják, nagymértékben függ a szakterülettől és

az érvényes irányelvektől.  Néhány szakterületen törvényi 

előírás az elektronikus mérési eljárás, mely a kezdettől kizárja 

pl. a mechanikus szálhigrométer vagy az analóg folyadékos 

hőmérő használatát. 

Az elektronikus mérőműszerek alkalmazása számos 

okból ésszerű: az analóg mérőműszerek már azért is nagy 

hibalehetőséggel dolgoznak, mivel a mért étékeket egy 

olyan analóg kijelzőről kell leolvasni, mely nem rendelkezik 

az elektronikus műszerek magas felbontási képességével.

Emellett felmerül az a kérdés is, hogy milyen pontossággal 

olvassák le a dolgozók a kijelzőt. Már ennél is fennáll 

annak a lehetősége, hogy a mért értéket nem megengedett 

tartományban hagyják ingadozni. Azon extrém kritikus 

folyamatok vagy felhasználási területek esetében, ahol 

a hőmérsékletet tizedfokokban szükséges mérni, ezek

a mérési eljárások természetszerűleg nem alkalmazhatók –

a kézzel vezetett dokumentáció pedig további rengeteg hiba- 

és manipulációs lehetőséget rejt magában. 

A félig automatikus eljárások során – úgymint a kézi 

műszerek, vagy az adatgyűjtők – a mérés digitálisan és 

automatikusan történik. Az adatok kiértékeléséhez azonban 

itt is manuális lépéseket kell tenni. Az adatgyűjtők esetében 

például egy dolgozónak minden egyes mérőműszeren 

le kell olvasnia az értékeket, azokat továbbítani kell

az adatbankba. Ez pedig a mérési pontok sokaságától függően 

igen magas személyi ráfordítást igényel. A vállalatoknak

az e miatt „leblokkolt” személyi forrásaikat sokkal inkább 

olyan feladatok elvégzésére kellene irányítaniuk, melyekre

a jól képzett dolgozóikat valóban felvették.

Az összes fent leírt mérési eljárás esetén visszatekintő 

szemlélet uralkodik: A leolvasott értékek csak azt fejezik ki, 

hogy az utolsó ciklusban az összes paraméter betartotta-e

a határértékeket. Ha azonban pl. a hőmérséklet túllépése 

merült fel, még meg kell vizsgálni, hogy milyen hatása van 

ennek a hőmérséklet túllépésnek a termékre vagy a folyamatra. 

Nincs arra lehetőség, hogy aktívan beavatkozzunk, és jelen 

időben reagáljunk a hibás paraméterre. Csak az automatikus 

rendszerek esetén van erre lehetőség.

Automatikus klíma monitoring

Mit tudnak a klímát automatizáltan felügyelő 

mérőrendszerek nyújtani? A kérdésben majdnem benne is 

van a válasz: ők felügyelnek.

Minden eddig taglalt lehetőség méri és dokumentálja

a mérendő paraméterek értékeit, de nem felügyeli, figyeli 

azokat. A megfigyeléshez a mért paraméterek rögzítésén 

és dokumentálásán kívül hozzá tartozik a riasztás is azon 

esetekben, melyek veszélyt jelenthetnek a termék vagy

a folyamat számára. A modern monitoring rendszerek sokféle 

riasztási lehetőséget kínálnak, a határérték túllépéshez 

kapcsolódó egyszerű riasztásokon túlmenően akár

a riasztást fogadó személyeket magában foglaló riasztási 

lánc kezeléséig. Ennek feladata biztosítani, hogy a kritikus 

napszakokban is eljusson a riasztás a szükséges fogadó 

félhez. A riasztás maga akusztikus vagy vizuális jelekkel, 

valamint rövid összefoglalók sms-ben (Short Message 

Service) vagy e-mailben történő elküldése révén történhet.

Az ilyen rendszerek ráadásul nem csak a beállított 

mérőhelyeket figyelik, hanem saját állapotukat is. Így önmaguk 

önállóan felismerik a rendszerben esetlegesen fellépő 

problémákat. Ide sorolhatók pl. a kapcsolási problémák,

a gyenge elemek vagy a mobilhálózat nem kielégítő térereje. 

Felismerhető, jelenthető és ezzel azonnal meg is szüntethető 

minden, a rendszer megbízható működését veszélyeztető 

adottság.

Mit nyújt még ezen felül egy automatikus rendszer? 

A riasztáson túlmenően az ilyen modern rendszerek 2 

fontos előnnyel is rendelkeznek, mely a mérés egészének 

biztonságot kölcsönöz és forrásokat takarít meg. Ez pedig 

a mért értékek automatikus adatátvitele és dokumentálása. 

A mért értékek továbbítása a mérés helyéről az adatbankba 

rádiófrekvenciás és vezetékes úton történhet. Néhány 

rendszer kombinálja ezt a két lehetőséget, ezzel nagy 

rugalmasságot és a technika bevetésre kész állapotát 

biztosítva. A mért értékek automatizált továbbítása és 

elemzése számos hibát kiküszöböl, mely az emberi tényező 

esetében az értékek manuális leolvasása és interpretálása 
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(értelmezése, elemzése) esetén fennállhat. Ráadásul

az értékek manipulációjának lehetősége szinte kizárt. Erről 

az egyedileg beállítható automatikus dokumentálás és 

jegyzőkönyvkészítés gondoskodik. A jegyzőkönyvek a nyers 

alapadatokból készülnek, és közvetlen kerülnek kiküldésre,

anélkül, hogy egy felhasználó ahhoz bármit hozzátenne.

Validált környezet

Validálásra mindenhol szükség van, ahol dokumentáltan ki 

kell utólag mutatni, hogy egy folyamat vagy egy rendszer

az előzetesen specifikált követelményeket reprodukálhatóan 

teljesíti. Különösen a gyógyszer szakterületre vonatkozik, 

hogy egy mérési rendszert - az alkalmazása környezetében 

és az összes rendszerre ható befolyását figyelembe véve - 

kell ellenőrizni és annak minden előírt irányelvnek és törvényi 

rendelkezésnek meg kell felelnie. Itt kiemelendők a 21 CFR 

11, valamint a GxP. A számítógéppel támogatott rendszerek 

GxP által szabályozott területeken végzett validálásához 

az elfogadott vezérfonalat a GAMP 5 (Good Automated 

Manufacturing Practice) jelenti. Ez leírja a validálás 

folyamatát, de nem kötelező érvényű. Az automatizált 

mérőrendszerek szükségszerűen magukba foglalják

az úgynevezett számítógépes rendszereket, ezért kell azokat 

ezen előírások szerint validálni. A számítógép által támogatott 

rendszerekhez nem csak maga a rendszer tartozik, hanem 

ugyanolyan terjedelemben az a környezet is, melybe

a rendszert illesztjük. A hardveren és szoftveren kívül

a személyzet és annak folyamatai és felszerelései, továbbá 

a szomszédos rendszerek is a validálás részét képezik (ld. 

2. ábra).

Kiemelten fontos megemlíteni itt a 21 CFR 11. rész 

irányelveit, melyet az USA törvénykönyve tartalmaz.

Ez az elektronikusan mentett adatsorok kezelésével és

az azzal kapcsolatos biztonsági intézkedésekkel foglalkozik. 

Arról van szó benne, hogy az elektronikus feljegyzés integritás 

és bizalom szempontjából adekvát, egyenértékű a kézírásos 

aláírással ellátott feljegyzéssel. A számítógéppel támogatott 

rendszerrel kiváltott manuális tevékenység minőség és 

ellenőrzés szempontjából ezzel együtt nem lebecsülhető.

Ezen irányelvek alá esnek a létrehozott, módosított, 

karbantartott, archivált és továbbított adatsorok, ez által ezek 

GxP ellenőrzés tárgyává is válhatnak.

2. sz. ábra: Számítógép által támogatott rendszer GAMP 5 szerint.

Működési környezet
(szomszédos rendszerek és személyzetük

  és a munka utasításai)

Számítógép által támogatott rendszer GAMP 5 szerint

Számítógépes rendszer
Folyamat/ellenőrzött 

funkció

Szoftver Munkautasítások és 
személyzet

Hardver 
(firmware-rel együtt) Kiszerelés

Annak érdekében, hogy ezt a magas biztonsági 

szabványszintet elérhessük, az alkalmazott rendszereknek 

a gyártó részéről már teljesíteniük kell a szükséges 

előfeltételeket. Részletes felhasználói menedzsment révén 

biztosítaniuk kell, hogy a dolgozók és azok jogosultságai 

individuálisan konfigurálhatók lehessenek. Ezzel biztosítható, 

hogy a rendszer egyes tartalmainak használatához csak 

a felhatalmazott munkatárs férhessen hozzá. E mellett

az ellenőrzés is döntő: a rendszereknek rendelkezniük kell 

azzal a lehetőséggel, hogy minden mozgás a rendszerben 

hozzáírható és egy dolgozóhoz hozzárendelhető legyen. Itt

a Login/Logout (be- és kijelentkezés), a határértékek beállítása 

vagy a riasztások nyugtázása említhető meg. Ezt szolgálja 

az u.n. Audit-trail és az elektronikus aláírás. Minden akciót 

egyértelműen hozzá kell rendelni ezzel a mechanizmussal 

egy személyhez.

A rugalmasság és a biztonság kombinálásának 

lehetősége

Szabályozott területeken jogosan merül fel a kérdés, hogy

a szigorú biztonsági követelmények egyáltalán 

megengedhetővé teszik-e az individuális, a mindenkori 

felhasználói igényre szabott rendszert? Ehhez a két fogalmat– 

rugalmasság és biztonság – közelebbről szemügyre kell 

venni. Mivel járnak? Összeegyeztethetőek egymással? 

Egyrészt biztosítani kell az individuális mérőhelyek 

rögzítésének műszaki lehetőségét. Tehát rendelkeznie kell 

olyan funkciókkal, melyekkel lehetővé válik nagy távolságok 

leküzdése és megfelelés az építészeti kihívásoknak. Előnyös 

továbbá a szenzorok széles körű választéka, melyekkel 
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a felhasználó nehezen hozzáférhető vagy problémás 

mérőhelyeket és az elvárt nagyfokú pontosságot egyaránt el 

tudja érni. Ha egy rendszert már felépítettünk, rendelkeznie 

kell azzal a lehetőséggel, hogy együtt nőjön a felhasználó 

feladataival és alkalmazkodni tudjon a felhasználónál 

uralkodó mindenkori adottságokhoz, sőt ezekhez igazodva 

bővíthető legyen.

A rugalmasság terén a felhasználót is figyelembe kell 

venni. A rendszer intuitíven kezelhető legyen úgy, hogy

a különböző felhasználók biztonságosan kezelhessék azt. 

Ennek során érvényes az a jelszó: a munkát a dolgozók 

számára megkönnyíteni, nem pedig megnehezíteni kell.

A rugalmassággal ellentétben, a biztonság témakörben

a következő három jellemző áll a középpontban: rendelkezésre 

állás, integritás és adatvédelem. A rendelkezésre állás 

azt jelenti, hogy a rendszer a mért adatok folyamatos és 

3. sz. ábra: Termék- és adatbiztonság

Termék-
biztonság          

Határérték riasztás 
pl. sms-ben / 

e-mailben    

Rendszer-riasztás 
pl. az elem állapota, 
csatlakozás állapota 

esetén

Rádiófrekvenciás és 
hálózati adatátvitel 

kombinálása

Irányelveknek való 
megfelelőség

Adatbiztonság 
(Saját jegyzőkönyv 

az adatokra 
vonatkozóan) 

Automatikus 
jelentéskészítés

Többszörös 
adatmentés

Az üzemeltetés 
fenntartása 

áramkimaradás, ill. 
hálózati kimaradás 

esetén is

Adat- 
biztonság

megbízható dokumentációját végzi és ezzel a folyamat 

biztonságos lefolyását biztosítja.  A rendszernek mindenkor 

és teljes körűen rendelkezésre kell állnia és a folyamat 

eltérései esetén megbízhatóan kell riasztania. Amennyiben

a rendszer funkcionalitása veszélybe kerül vagy megszűnik,

a rendszernek ezt is fel kell ismernie és önmagától kell 

riasztást kiváltania. Az integritás fogalom alatt pedig azt 

értjük, hogy a rögzített, továbbított és dokumentált mérési 

értékek teljes körűségük és tartalmuk szempontjából is 

korrektek legyenek. A felhasználónak magának ugyanis kis 

esélye van felismerni, hogy a mért érték helyes-e vagy sem. 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni

az adatvédelmet (ld. a 3. sz. ábrát). Itt olyan mechanizmusokat 

kell implementálni, melyek megakadályozzák harmadik felek 

betekintését az adatokba és azok változtatását.
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Nehézkes, bonyolult implementálás (megvalósítás)

Amint ismertettük, igen sokféle funkció és módszer 

megvalósítására van szükség a rendszerben ahhoz, hogy meg 

tudjon felelni az összes elvárásnak.  De milyen pontossággal 

tud egy rendszer egyidejűleg biztonságot és rugalmasságot 

nyújtani?

A rugalmasság kizárólag a rendszer kivitelezésén (design) 

múlik: A rádiófrekvenciás és vezetékes (pl. ethernet) 

alkotóelemek kombinációjával lényegében az összes 

elképzelhető mérőhely elérhető egy cég hálózatán belül.

Az érzékelők széles körű választéka alapján a rendszer igen 

pontosan beállítható a tulajdonképpeni mérési feladatra 

(a helyiség ellenőrző felügyelete, a hűtőszekrény ellenőrző 

felügyelete stb.). Az intuitív kezelői felülete révén a rendszer 

minden felhasználó által használható. 

A biztonság sok funkciót kíván meg hardver és szoftver 

oldalról annak érdekében, hogy az üzemeltetés 

zökkenőmentes lehessen. Hardver oldalról itt meg kell említeni 

a többszörös adatmentést és az üzemeltetés fenntartását 

akkumulátorokkal és elemekkel áramkimaradás esetén is. 

Szoftver oldalról nagyfokú biztonságot nyújt, hogy mind

a határértékek túllépése, mind pedig a rendszer problémája 

esetén riasztás történik. Saját rádiófrekvenciás és hálózati 

jegyzőkönyvek révén a felhasználó az adatmanipuláció és

az integritás terén nagyfokú megbízhatóságot élvezhet. Végül 

pedig, egy kiforrott jelentésrendszer – mely a mért értékeket 

automatikusan továbbítja a jegyzőkönyvbe és elküldi azokat 

– gondoskodik a tartós adatmentésről a tulajdonképpeni 

rendszeren kívül. 

Minden, a rugalmasság és a biztonság pontok alatt 

ismertetett funkció és rendszer-tartalom kombinálható. Ez 

szükséges ahhoz, hogy a felhasználónak individuális és 

személyre szabott rendszert nyújthassunk, mely iránt alapból 

bizalommal van. 
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Testo SE & Co. KG

A Testo SE & Co. KG - melynek székhelye Lenzkirch

a Fekete-erdőben - világméretekben vezető szerepet játszik 

a hordozható és a telepített mérési megoldások terén. 30 

leányvállalatában folyik kutatás, fejlesztés és értékesítés

világszerte, melyben e Hightech vállalat 3000 dolgozója 

vesz részt. A méréstechnikai szakértelem világszerte több 

mint 650.000 felhasználót győz meg nagypontosságú 

mérőműszereivel és innovatív megoldásaival a jövő 

adatmenedzsmentjéről. A Testo SE & Co. KG segít időt és 

erőforrásokat megtakarítani, a környezetet és az emberek 

egészségét védeni, valamint az áruk és a szolgáltatások 

minőségét javítani.

Az 1957. évi alapítás óta elért éves átlagos 10% feletti 

növekedés és a jelenlegi negyedmilliárd euró forgalom 

nyomatékosan rámutat, hogy a Fekete-erdő és a Hightech 

rendszerek tökéletesen összeillenek. A Testo sikerének 

receptjéhez hozzájárulnak az átlagon felüli mértékű 

beruházások a vállalat jövőjébe. Az éves forgalom mintegy 

egytizedét kutatás-fejlesztésre fordítják.

További információ: www.testo.com
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