
Altykuł plzeglądowy

Polski przemysł faimaceutyczny jest dziedziną gospo-
darki, która jako jedna z pierwszych rozpoczęła proces
dostosowaw czy do obowiązuj ących standardów euro-
pejskich co najmniej na kilka lat przed akcesją Polski
do Wspólnoty. Wynikało to przede wszystkim z obo-
wi ązku uzyskani a pr zez wy twórc ę leków zezw o7eni a na
wytwarzanie z mocy obowiązującej wówczas Ustawy
o środkach fatmaceuty czny ch, materiałach medycznych,
aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceuty cznym
z I0.I0,1991 roku (1l) i odpowiednich aktów wykonaw-
czych regulujących wymagania techniczne i organiza-
cyjne. Wymagania w pewnym zakresie opierały się
na wytycznych Dobrej Praktyki Wytwarzania Good
Manufacturing Practice (GMP), nie narzucały jednak
obowia.zku przeprowadzania stosownych walidacj i.

Aktualne legulacie plawne
W 200 1 roku przyj ęto podstawowe akty praw 17ę w za-

kresie dostosowania prawa polskiego do prawodawstwa
obowiązujapego w krajach UE. Ustawa Prawo fatma-
ceutyczne z dnia 6 września 200I r. (12) reguluje kwes-
tie dopuszczęnta do obrotu (dotychczasowy proces re-
jestracji), wytwarzania, reklamy, obrotu oraz kontroli nad
wytwarzaniem i obrotem produktamilęczniczymi i wy-
robami medycznyrni.

Art. 38.1 tej ustawy rozdz.3. Wytwarzanie produk-
tów leczniczych nakłada obowiązek uzyskania zezwo-
lenia na wytwarzanie pTzez wytwórcę produktów lecz-
niczych. Wytwórca ubiegający się o zezwolenie na wy-
twarzanie zobowiązany jest w myśl ań.39.1. ustawy,
do dostarczenia szczegółowych danych o zapewnieniu

jakości, w tym spełnieniu wymagan Dobrej Praktyki Wy-
twatzania,

Ro zp or zalzen i e Ministl a Zdr ow j a w sprawie D obrej
Praktyki Wytwarzania z dnia 3 grudnia 2002 roku (8)
określa szczegółowe wymagania, jakie musi spełniac
wytwórca produktów leczniczych pTzeznaczonych za-
równo dla ludzi, jakizwierząt. Wymagania te sąwspół-
biezne ze standardami przyjętymi we wszystkich pań-
stwach członkowskich UE zawartych w Dyrektywach
9ll356lEF,C (I) i 9I14I}1EF,C (ż).

Rozporzalzenie (8) określa wymagania wynikające
z zarządzania jakością wymagania dotyczape persone-
lu, pomieszczeh i lrzalzei, dokumentacji, produkcji.
kontroli j akości, produkcj i kontraktowych, reklamacj i
i inspekcji wewnętrznych,

Dzlał II kozp orządzęnia zawier a szczegóŁowe wyma-
gania dotyczape różnych zakresów produkcji w za],ęż-
ności od formy iprzeznaczenia leku, jak również kwali-
fikacji i walidacji, cefiyfikacji i zwalniania serli przez
osobę wykwalifikowaną zwolnień parametrycznych do
obrotu.

Wymagania odnośnie do wytwarzania sterylnych
produktów leczniczych zawarte są w części I, która jest
obszetnym zbiorem wyĘcznych, określajapych m.in. wy-
magania dla klas czystości pomieszczeń czystychw za-
lezności odfazy produkcji leku, jakrównież jegorodza-
ju, limity zanleczyszczeń mikrobiologicznych i cząstka-
mi mechani cznymiw poszczegolnych klasach czystości
pomieszczeń czystych, monitoringu czystości tych po-
mieszczei, wymagania higieniczne stawiane personelo-
wi przebywającemu w pomieszczeniach czystych, spo-
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sobu przemieszczania pomiędzy różnymi klasami, jak
równiez wymagania dotyczape odzieĘ stosowanej w po-
szczegolnych klasach.

Okręślone są wymaganta doĘczące sposobu wykoń-
czenia p owierzchni w p omie sz czeniach czystych, zasad
dotyczących dostarczanego powietrza - jego przepĘwu,
nadciśnień, sposobu zainstalowania, obsługi, czyszcze-
nia i konserwacji lrządzei, wymagania dla systemów
do star czających medi a te chno lo giczne.

W rozdztale tym opisano zasady prowadzenia proce-
su wytwarzania leku naposzczególnych etapach mające
na c e lu zminimalizow ani e kontaminacj i mikrob i o l o g i cz-
nej i mechanicznej w produkcie końcowym, wraz z mo-
nitorowaniempfocesu, pobieraniemprób do badań i kon-
trolą końcową leku.

Biowet Puławy i GMP

Produkty iniekcyjne stanowią dość istotn ą pozy cję
wśrod ogólnej puli wytwarzanych leków w Biowecie.
Wiele z nichjest od wielu lat obecne na rynku leków
weterynaryjnych ciesząc się dużym uznaniem. Spośród
nich warto wymienió takie produkty, jak: m.in. Suifer-
rovit, Polisulfamid, Polisulfalent, Inj, Oxytocini, Inj. Py-
ralgini. Wytwarzane pTzez f,rrmę leki parenteralne nale-
żądo rlżnych grup terapeliycznych. Znaczną częśó pro-
dukcji stanowią preparaty wapniowe i wzmacniające,
nieodzowne w terapii lekarskiej, takie jak: Calcii Boro-
gluconas, Calmagluc, Calcigluc, Inj. Glucosi czy Inj. Cof-
feini. Warto równiez wspomnieć o lekach o działaniu
bakteriobój c zym, jakEnflocyna, Gentamycyna czy nowo
zarejestrowany Tiamfenikol. Są to tylko niellczne przy-
kłady spośrod grupy kilkudziesięciu preparatów iniek-
cyjnych produkowanych ptzez B iowet, ale powszechnie
znany ch i chętnie sto s owanych pr zez lekar zy weteryna-
rii w ich codziennej praktyce. Wśrod nich są produkty
wyj aławian e popIzez proces filtracj i sterylizuj ąc ej przed
ostatecznym rozlewem, jak również produkty poddawa-
ne sterylizacji termicznej po rozdozowaniu ich do opa-
kowań bezpośrednich.

Biowet od kilku lat prowadztbardzo intensywne pra-
ce dostosowawczę w zakresie wytwarzania i kontroli le-
kow. W tym czasie wdrozono system zapewnienia ja-
kości, gwarantujący, że produkty lecznicze są wytwa-
rzane i kontrolowane zgodnie z dokurnentacjązawarIą
w dossier rejestracyjnym, a proces produkcyjnyjest nad-
zorowany przez kompetentny pers onel i zarej e strowany
w stosownej dokumentacji. Opracowano system doku-
mentów deklaratywnych, opisowych i rejestrujących,
obejmujący cały obszar zapewnienia jakości w firmie.
W zakresie dostosowania warunków technicznych -
w ostatnich latach nakłady na GMP zdecydowanie domi-
nuj ą w działalno ści inwesĘcyj nej przedsiębiorstwa. Suk-
cesywnej modernizacji poddawane są kolejne wydziały
produkcyjne, pomieszc zenia magazynowe dla surowców,
opakowań i produktów gotowych z jednoczesnym za-
pewnieniem monitoringu warunkow przechowyłvania.
Zakupiono nowe urza!.zenia technologiczne i aparaturę
kontrolno-b adaw cządo badań i monitoringu procesu.

Wytw arzanie produktów sterylny ch związane j est
z b ar dzo sp e cyfi c znymi wym a g ani ami w c elll zagw ar an-

towania właściwej jakości leku produkty lęczniczę
przęznaczone do iniekcji oprócz właściwych sobie pa-
rametrów fizyko c h em ic zny ch okre ś l o nych w sp e cyfi ka-
cji wyrobu gotowego, musząbyć jałowe i wolne od ciał
gorapzkotw ot czy ch (pyro genów). Wymaga to zapewnie -
nia określonego środowiska produkcji: asepĘki pomiesz-
czeń produkcyjnych, z określonym układem przestrzen-
nym, odp owiednich systemów dostar czaj agych fi ltrowa-
ne i klimatyzowanę powietrze, systemów lzdatntania
wody i czystej pary określonych instalacji technicznych.
Wszystkie te elementy wykluczyły mozliwość bardzo
ko sztownych modernizacj i istniej ących budynków i pr ze -
sądziĘ o wybudowaniu od podstaw nowego obiektu. Po
długotrwałych pracach koncepcyjnych i projektowych
zudziałem wielu ekspertów polskich i zagranicznych,
jesienią 2002 przystryiono do budowy nowego wydzia-
łu produkcji produktów sterylnych, a w pażdzierniku
2003 budynękwraz z wyposażeniem został oddany do
użytku.

0pis watunków wytwa]zania

Budynek obejmuj e część produkcyjną pomieszcze-
nia czyste - ok. 750 mż zzapleczem socjalnym ok, 200 m2
i częśó techniczną - maszynownię - ok. żl0 m2, w któ-
rej u l okowane s ą c entf ale klimaty zacyj ne do o czy szc za-
nia powietrza, stacja uzdatniania wody, instalacja sprę-
zonego powiettza, azotu, stacja CIP/SĘ wytwornica
czystej pary. W obrębie pomieszczeń produkcyjnychzlo-
kalizowane są pomieszczenia czyste o klasie czystości
A, B, C, D z systemem śluz osobowych i towarowych
i ciagów komunikacyjnych. Pomieszczenia czyste sta-
nowią centralnie usytuowany moduł, otoczony koryta-
rzem w strefie farmaceutycznej, Sciany w pomieszcze-
niach czystych wykonano z paneli metalowych typu sand-
wich, nieemitujapych cząstek, wyoblonych na granicy
p ołąc zei z p o dło gą i strop em o sz czelny ch p o ł ącz eni ac h
gwarantujących zachowanie gradacji ciśnień. Sposób wy-
kończenia powierzchni zapobiega uwalnianiu cząstek
zpowierzchni oraz umożliwia łatwe czyszczenie i de-
zynfekcję. Podłogi wykonano z żywic epoksydowych,
nieemitujapych cząstek, łatwe do mycia i dezynfekcji.
Okna wykonane sąw wersji fatmaceutycznej z po{wój-
nymi szybami, zlicowane z powierzchnią ścian. Sluzy
do przemie s zczania p er sonelu i materiałow pomiędzy po -
szczególnymi klasami czystości wyposazono w system
sygnalizacji świetlnej i akustycznej zabezpieczający
przed j ednoczesnym otwarcięm drzwi.

Klasyf ikacja pOmieszozeń

Poziom czystości środowiska zależy od operacji pro-
dukcyj nyc h. N aj b ardzi ej kly ty c zne p ro c e s y pr zebie gaj ą
w najwyższych klasach czystości powietrza. Zgodnie
z w y maganiami ( 8 ), przestr zeń pro dukcyj na podzielona
jest na 4 klasy czystości: A, B, C i D.

Klasa A - dla wykonyłvania czynności o największym
stopniu ryzyka dla produktu (napełnianie aseplyczne),
Klasę A stanowi nawiew laminarny powietrza o szyb-
kości przepłylł-Ll 0,45 m/s. Klasa B jest środowiskiem
otaczającym dla klasy A. Klasa C i D pomieszczenia
czyste, w ktorych ptzeprowadza się mniej krytyczne ope-



racje dla produktu (m.in. naważanie i formulacja pro-
duktu klasa C, mycie i stery|izacja opakowań szkla-
nych klasa D). Sluzy osobowe i towarowe znajdlĄące
się na granicy dwóch stref posiadająparametry powiet-
rza dla klasy wyższej. Wymagania dla poszczegolnych
klas w zalężności od stopnia zanieczyszczentacząstka-
mi i kontaminacji mikrobiologicznej przedstawiajątab. 1

i 2. Pomieszczenla czyste są systematycznrc monitoro-
wane w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych
i cząstkami mechanicznymi.

Główne ulządzenia

Wydział produkcyjny został wyposazony w nowo-
czesne lrządzenta procesowe produkcji krajowej i za-
granicznej, których konstrukcja i funkcjonalność ogra-
niczajądo minimum kontakt człowieka z wytw arzanym
produktem, gwaranfuj ąc aseptykę procesu. U rządzenl,a
te prezentują europejskie standardy i sąłatwe do sanity-
zacji. Zbtomiki procesowe do formulacji produktów wy-
konano ze stali kwasoodpornej AISI 3I6L, elektrolitycz-
nie polerowanej o porowatości wewnętrznej powierzch-
ni Ra . 0,5, wyposazone w mieszadło magnetyczne
i płaszcz grzęwczy oraz odpowiednią automałkę. Wszel-
kie połączenia występuj ąaę przy zbiornikach wykonane
w wersji farmaceutycznej ze stali AISI 3I6L. Zbiomiki
umiejscowione są na wagach tensomeĘcznych z pro-
cesorem zapewniającym automaty czne dozowanie od-
powiedniej porcji wody do zbiornika. Powierzchnie
wewnętrzne czy szczonę są przy pomocy specj alne go sys -
temu CIP (Clean In Place). Zbiorniki wyposazone są
w głowice myjape.

Stacja filtracyjna -urządzenie służące do filtracji ja-
łowiącej ptzed ostatecznym tozlewem produktu. Wypo-
sazone w dwa szeregowo połączone filtry prefiltr i filtr
właściwy jałowiący o porach 0,2ż p"m,zawory membra-
nowe i manometry. Na styku z produktem lrządzenie
zbudowane jest ze stali nierdzewnej AISI 3I6L.

Automatycznamyjka do butelek FAW 500 umozli-
wia mycie butelek w kilku kolejnych fazań: dwustop-
niowe mycie przy pomocy wody do iniekcji i osuszenie
butelek przy pomocy filtrowanego powietrza. Konstruk-
cja wządzenia zapobiega powstaniu tzw marlwy ch prze-
strzeni w mytych butelkach.

Tunel sterylizacyjny Blue Galaxy 870 FL o wydaj-
ności od 700 do 19 000 szt.lgodz. w zależności od roz-
miaru steryli zowanych fio lek, zap ewniaj ący steryli zacj ę
i depyrogenizacjęumytych fiolek lub butelek. Podczas
procesu sterylizacji opakowania są poddawane tempe-
ratlrzę sięgającej 350"C (nawiew laminarny powietrza),
a następnie schłodzone do temperatury otoczenia.

Urządzenie nalewające typu FMB 2I0 - umozliwia
nalewanie, korkowanie i kapslowanie butelek. Napeł-
nianie jest w pełni kontrolowane skomputeryzowanym
układem sterowniczym, zapewniajap bardzo wysoką do-
kładność i stabilność. Silikonowe przewody, którymi
pompowany jest płynny produkt zę zbiomika do wtrys-
ktw ac zy, są pr zę znac zonę dla p o s zc ze góInych pro duk-
tów, podlegają myciu w gorącej wodzie i sterylizacji
w autoklawie. Pozostałe elemenĘ które wchodząw kon-
takt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej. Ww.

Tab. 1. Dopuszczalne limity cząstek w powietrzu dla klas czys-
tości A, B, C, D

T ab. 2. Zalecan e lim ity zaniec zy szczeń mikrobiolo gicznych
pomieszczeń czystych w działaniu

elementy przed uzyciem urządzenia poddawane są ste-

ry|izacji w autoklawie.
Sterylizator SPP 66ż4 PA - przeznaczol,Iy do steryli-

zacji produktów gotowych w opakowaniach końcowych.
Komora sterylizacyjna wraz z płaszczem i drzwl ł\ryko-
nanę ze stali nierdzewnej . Wbudowany sterownik umoz-
liwia kontrolowanie parametrow procesu, tj. temperatu-

ry ciśnienia i czasu w celu dobrania optymalnych war-
tości dla konkretnego produktu. Inforrnacje dotyczące
stanu procesu wyświetlane są na wyświetlac zl otaz dru-
kowane w postaci raportow.

Sterylizator parowy AS 666 WP do sterylizacji kor-
kóu drobnego sprzętu, odzieży aseptycznej, dwustron-
ny - umieszczony między pomieszczeniami o różnych
klasach czystości. Całość procesu sterylizacji jest kon-
trolowana przez sterownik komputerowy, który na bie-
żąco informuje uzytkownika o akfualnym stanie proce-
su za pomocą wyświetlacza i wydruków.

Systemy pomocnicze

Woda. Do produkcj i preparatow iniekcyj nych używ a
się wody o określonych wymaganiach jakościowych,
Wytyczne GMP wymagająlżycia wody o parametrach
wody do iniekcji WFI (Water For Injections), która słu-
ży jako surowiec do rozpuszczania substancji aktywnych,
jak równiez ostatniego płukania opakowań szklanych
leku, zbiomików produkcyjnych i linii rozlewowych. Do
wytwaruania WFI uzlłva się tzw. wody oczyszczonej PW
(Purified Water), ktora moze byc użyta do wstępnego
mycia rxządzeńprocesowych za pomocą systemu CIP.

Parametry wody do iniekcji i wody oczyszczonej
określone są w monografiach farmakopealnych -
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Tab. 3. Wymagania fizykochemiczne dla wody oczyszczonej
i wody do iniekcji

Ph. Eur.5 i USP.26, atal<ze w Farmakopei Polskiej - ak-
tualne wymagania europejskie dla wody farmaceutycz-
nej zostaĘ opublikowane w suplemencie 2005 do F.P.VI
(3,4,9).

System wytw ar zania wody o czy szczonej zas ilany j e st
wodąpitnąz ujęcia głębinowego, System ten obejmuje:
zbiornik wody pitnej, układ filtrów do oczyszczania me-
chanic zne go, fi ltrów zmiękc zaj ących i o dp owie dzialnych
za dejonizację wody, Woda przechodzi rownleż przez
złoże węg|a aktywnego odpowiedzialnę za usunięcie
chloru i związków organrcznych. Ostatnim etapem jest
odwrócona osmoza. Woda oczyszczonatrafta do zbior-
nlkamagazynowego, a stamtaj do pętli dystrybucyjnej,
w której zastosowano jako dodatkowe zabezpteczenie
lampę UV.

System wody do iniekcji zasilany jest wodą oczysz-
czoną.Uzdatnianie wody odbywa się nadrodzę 4-krot-
nej destylacji. Wyprodukowana woda WFI trafia do
zbiornika, a stamtąd za pomo cą p ompy sanitarnej do pętli
dystrybucyjnej. Zbiornik i pętla wykonane są z wysoko
szlachetnej stali AISI 3r6L. Woda WFI znajduje się
w ciągłym obiegu w zamkniętej pętli cyrkulacyjnej, za-
chowując minimalnątemperaturę 8ż"C. Zapobiega to na-
mnażaniu się flory bakteryjnej. Niezaleznym procesem
jest regularna sanltyzacja pętli i zbiornika.

System sterowania nie pozwala na podawanie do dys-
trybucji wody o niewłaściwych parametrach; niemniej
jednak jakość wody WFI i PW z uwagi na krytyczność
dla procesu jest regularnie badana zgodnie z Wmaga-
niami fatmakopealnymi (3) określonymi w tab. 3.

Układ wytwarzania WFI dostarcza parę czystątlży-
waną w systemie SIP do sterylizacji ciagów technolo-
gicznych. Wymagania dla kondensatu pary czystej są
identyczne jak dla WFI. Schemat graftczny wytwarza-
nia i dystrybucji WFI i PW ilustruje ryc. l.

System CIP (cleaning in place) słuzy do automa-
Ęcznego przygotowania roztworów myjących i mycia
wewnętrzrych powierzchni zbiomików procesowych i li-
nii rozlewowych poprzez system przewodów rurowych.
Sterowanie odbywa się poprzez komputer z zapewnie-
niem precyzyjnego dozowania detergentów i kontrolę za-
programowanej temperatury. Układ głowic myjapych
i wysokie ciśnienie dozowania roztworu myjącego gwa-
rantuje dokładne oczyszczęnie powierzchni mytych urzą-
dzeń. System ten uzupełniony jest systemem SIP (steri-
lising in place), słażący do sterylizacji ww. vządzeń.
Układ ten zasilany jest parą czystą kontrola temperatu-
ry sterylizacj i realizowana j e st e lektronicznie.

System kllmatyzacji i wenĘlacji - składa się z 4 pod-
systemow ob ej muj ących c entrale wentylacyj n e z 2 - stop -
niowym układem filtrów, sieci kanałów nawiewnych
i wywiewnych, układu automatycznej regulacji i syste-
mu filtrów absolutnych umieszczonych w stropach po-
mleszczęiczystych. Zasysane powietrze doprowadzane
j e st kanałami wentylacyj nymi, do filtrów wstępnych. P o -
więtrzę jest klimatyzowu7e do odpowiednich parame-
trów (temperatura i wilgotność). Tak przygotowane po-
wietrze j e st tł,o czonę przez f/rtry wtórne, a potem nawie -
wane do pomieszczeh przez filtry absolutne (HEPA)
o skuteczno śct o czy szczania 9 9,9 50ń. P owi etrze wlrvi e-
wane jest z pomleszczeh przez filtry wywiewne. Ilość
wymian powie1rza w jednostce czasu zależy od klasy
pomieszczenia. Zastosowany system klimatyzacyjno-
-wentylacyjny zapewnia określone klasy czystości po-
wietrza A, B, C lub D w danych pomieszczeniach z jedno-

Ryc. 1. Wytwarzanie i dystrybucja wody oczyszczonej i wody
do iniekcji
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czesnym zagw arantowaniem określonej temperatury
i wilgotności. Pomieszc zenia czy ste dodatkowo chronio-
ne są popzez system nadciśnień powietrza zapobiega-
J apy zas s anl J zanle czy s zczone go p owi etrza do pom i e sz-
częnla o wy ższej c zysto ści. Przykładowe warto ści doty-
czące panujapych nadciśnień i krotności wymian powie-
trza w pomieszczeniach są n astępu1 ape : w pom1 eszcze-
niach klasy B (rozlew aseptyczny) stosuje się 57,5 wy-
mian/h, przy nadciśnieniu 40 Pa w stosunku do ciśnie-
nia atmosferycznego, w pomieszczęniach formulacji ok.
3 6 wymian/h przy nadciśnieni u 25 P a.

Wszystkie parametry pracy systemu klimatyzacji są
na bieżąco kontrolowane przez nowoczesny układ ste-
rowania, który zapewnia natychmiastowe powiadomie-
nie obsługi o występowaniu jakichkolwiek nieprawidło-
wości popTzez sygnały alarmowe. Skuteczność oczysz-
czania pow tetrza w pomieszczeniach czystych j est częs-
to monitorowana poprzez określani e zanieczyszczenme-
chanicznych za pomocąlicznika cząstek i zanieczysz-
czeń mikrobiologicznych z użyciem metody sedymen-
tacyjnej i uderzeniowej.

Plodukcia

Surowce i materiały opakowaniowe kupowane są
u kwa|ifikowanych dostawców i zwalniane do produk-
cji po uprzedniej kontroli w Dziale Kontroli Jakości po
przeprowad zenil b adai na zgodno ść parametró w z wy -
maganiami specyfi kacj i. Wszystkie procesy wytw ór cze,
pocza:Nszy od nawazania surowców, a skończywszy na
kompletacji serii po rozlewie lub sterylizacji temicznej
końcowe go pro duktu, prowadzone s ą w p omie s zczeniach
klasyfikowanych, do których dostep odbywa się przez
śluzy osobowe i materiałowe, dodatkowo chronionych
nadciśnieniem powietrza z klasy wyższej do nizszej.
C e l em j e st e 1 i m in acj a ry zyka zanie czy szc zeń kr zyz owych
(zanie czy szczeni e j edne go pro duktu innym pro duktem),
zanie czy szc zeń cząstkami s taĘmi i mikrob i o l o g i c zny ch.

Materiały wyjściowe dostarczane są do wydziału po-
przez śIuzę materiałową, w ktorej po zdjęciu wierzch-
nich opakowań poddawane są czyszczenil i dezynfek-
cj i. P o przeł ożęntu na p aletę wewn ętrzną, surowc e trans -
portowane sąw obszarze klasy C do podręcznego maga-
zynku surowca, a stamta.d do pomieszczenranaważaln|

gdzie odbywa się naważanie wsadu surowcowego dla
określonej serii produktu leczniczego. Sporzajzone na-
w ażkt do starc zane są do p omie szczenia formulacj i, gdzie
są dozowane do zbiorników procesowych, w których spo-
rządza się roztwory i dokonuje formulacji leku. Płynny
p ółpro dukt p r zekazy w any j e st z a p o śre dni ctwem pro duk-
tociągu do stacji filtrów, w której odbywa się filtracja
jałowiąca przy zastosowaniu filtrów o średnicy porów
0,2ż pm. Przefiltrowany preparat rozlewany jest w urzą-
dzeniu rozlewowym do wysterylizowanych butelek, które
rownolegle dostarczanó są z tunelu sterylizująco-odpy-
ro genniaj ącego do lrzalzenl,a rozlewowego. Sterylne
korki do butelek dostarczane są do pomieszczenia roz-
lewni poprzez dwustronny autoklaw. Proces napełnia-
niatzamykania butelek prowadzony jest w sposób asep-
tyczny pod nawiewem laminarrrym klasy A w otoczeniu
klasy B. Produkty, dla których mozliwa jest sterylizacja
termiczna, dodatkowo sterylizowane są w autoklawie.
Wszelkie pIocesy sąnadzorowane i monitorowane w za-
kresie parametrów krytycznych.

Ostatnim etapem jest etykietowanie produktu i pako-
wanie do opakowań zbiorczych, ktory odbywa się poza
strefą czystą. Zwolnienie produktu do obrotu następuje
po przeprowadzeniu bad ań analiry cznych reprezentatyw-
nych próbek i stwierdzeniu zgodności wyników z wy-
maganiami specyfikacj i produktu.

Proces produkcyjny przebiega zgodnie z przyjętymi
procedurami i instrukcjami pod nadzorem specjalistów
z udział em św iadome go i kompetentne go pers onelu. N ie -

zwykle wazne jest właściwe zachowanie personelu pra-
cującego w pomieszczenlach czystych dla zachowania
higieny środowiska produkcji. Wszystkie osoby uczest-
nlczape w procesie wytwarzania są regularnie szkolone
w zakresie wykonywania oJ<reślonych czynności produk-
cyjnych i higienicznego zachowania w pomieszczeniach
czystych. Funkcjonujapy w firrnie Program Higieny usta-
nawia procedury higieny personelu, zasady stosowania
odzieży ochronnej, kontroli stanu zdrowta,zasady czysz-
częnia pomieszczeh i urzalzen. Dla każdej klasy czys-
tości pomieszczęnla obowiązuje jnna odzież ochronna.
W pomieszczeniach aseptycznych o szczególnym rezi-
mie higienicznym stosowana jest sterylna odzież ze
specjalnych tkanin nie emitujapych cza5tek, zmtenlana
przed kazdym wejściem do pomieszczenia. Personel
prz ebyw aj apy w p omie s zczeniach aseptycznych po dda-
wany jest monitoringowi mikrobiologicznemu (odciski
z r,ękawic, przedramion).

Procedury programu higieny regulują sposób czysz-
czenia i dezyrrfekcj i urzalzei. Czystośc mikrobiologicz-
na urzalzeń każdorazowo badana jest w ramach moni-
toringu pomieszczeń (płytki odciskowe). W celu unik-
nięcia oporności drobnoustrojów na środki dezynfekcyj-
ne, stosowanajest ich kwartalna rotacja, natomiast w po-
mieszczeniach aseptycznych uzywa się sterylnych środ-
ków dezynfekcyjnych o zwalidorł,anej skuteczności.
Program higieny reguluje sposob i częstotliwość czysz-
czenia pomieszczeń.

Ws zystkie czynno ś c i zw i ązane z pt zy goiowan i em po -

mieszczei i wza.dzeń są rejestrowane. Aparatura kon-
trolno-pomiarowa używ ana w procesie wytw arzania

Ryc. 2. Instalacja i zbiornik wody WFI



Medycy,na

i kontroli lekow objęta jest systemem
nadzoru metrologicznego zapewnia-
japym, ze stosowane lrządzeniapo-
miarowe są legalizowane i kalibrowa-
ne w określonych interwałach czaso-
wych i gwarantują właściwe wartoś-
ci mierzonych parametrów.

Obszary związane z wytwarzaniem
poddawane są syslematycznym. nie-
zależny m insp ekcj om wewnętrznym,
mającyrn na celu sprawdzenie pra-
widłowości warunków prowadzenia
procesu lub inicjowania działań ko-
ryguj ących . Cały personel zatrudni o-
ny przy wytwarzaniu jest regularnie
szkolony w zakresie wymagań GMP
i prawidłowego prowadzenia procesu.

Konttola iakości
Wszystkie substancje aktywne

i pomocnicze, materiĄ opakowanio-
we i materiały zadrukowane przed
dopuszczeniem ich do produkcji,
pozostają w kwarantannie do chwili
potwierdzenia ich zgodności z wyma-
ganiami określonymi w specyfikacjach przez działkon-
troli jakości. Wyroby gotowe zgodnie z wymagarriami
(8, 12), zwalniane są do obrotuprzęz osobę wykwalifi-
kowaną, po uprzednim upewnieniu się, żebadaniaflzy-
kochemiczne i mikrobiologiczne potwierdzają zgodność
produktu z wymaganiami określonyni w specyfikacjach,
a proces produkcyjny przebiegał właściwie. Wszystkie
produkty pvęznaczone do iniekcji poddawane sąbada-
niom w pracownl mikrobiologicznej w kierunku jało-
wości i testom LAL na obecność endotoksyn bakteryj-
nych zgodnie z wynaganiami Farmakopei Europejskiej
(3). Dział kontroli jakości bardzo aktywnie uczestniczy
w pracach zwiaganych z nlonitoringiem środowiska pro-
dukcji badanie mikrobiologiczne powietrza, powierzch-
ni, personelu, badanie pomieszczeri czystych w kierun-
ktl zanieczyszczęi cza5tkami, rutyrowa kontrola wody
do iniekcji i wody oczyszczonej. Pracownicy kontroli
jakości zaangażowani są równiez w procesie prowadzo-
nych prac walidacyjnych.

Dokumentacja

C ały o b s z ar zw ta3any z or ganiza c j a., za r z alz ani e m j a -

kością wytwarzaniem, kontrolą i zapewnieniem jakości
zawarty jest w dokumencie Dokumentacja Główna Wy-
tworni (Site Master File), Dokument ten jest swego ro-
dzaju ,,księgąjakości" firmy, zawiera opisy istniejapego
systemu dokumentacji w firmie oraz wszelkich funkcjo-
nujących dol<umentów deklaratywnych, specyfikr,la.-
cych i rejestrujacych.

Wszelkie procesy prowadzone są zgodnie z opraco-
wanymi procedurami i instrukcjarni. Dla kazdego pro-
duktu opracowano przepisy i instrukcje wytwarzania oTaz
pakowania. Proces wytwarzania każdej serii produktu
;est relestrowany w raportach wytwatzania i pakowa-
nia, gdzie odnotowane sąwszystkie istotne dane z punk-

l',l',110t.'l

esowy Ryc. 4. Załadunek butelek do tunelu ste-
rylizującego

tu widzenia jakości produktu, dotyczące parametrów
procesu, osób wykonujących i odpowiedzialnycb zapro-
ces, zastosowanych surowców, wydajności na poszcze-
gólnych etapach wytwarzania, zastosowanych urzalzeń,
uwagi dotyczące nietypowych problemów, zapisy zwią-
zane z kontrolą procesu.

Prowadzone są rejestry pracy, czyszczenia i konser-
wacji urządzeń. Wszelkie systemy zwiagane bezpośred-
nio lub pośrednio z procesem są monitorowane i reje-
strowane. Dokumentacja zwla3ana z kontrolą jakości
oprócz procedur, instrukcji, metod badawczych, obej-
muje specyfikacje surowców, opakowań, wyrobów go-
towych, rej estry pobierania prób badań, monitoringu śro-
dowiska. Praca nad systemem dokumentacji jest proce-
sem ciągłym, obejmuje archiwizację i aktualizację ist-
niejapych dokumentów i generowanie nowych stosow-
nie do potrzeb.

Walidacja

Częśc XV Rozporządzenta (8) - Kwalifrkacja i walj-
dacja, zobowiązuje producenta do przeprowadzenia sto-
sownych walidacji. Walidacja jest działaniern mającym
na celupotwierdzenie w sposób udokumentowany i zgod-
ny z zasadami GMĘ ze procedury, procesy, lrzalzenia,
materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą
do zaplanowanych wyników.

Podstawą do prac walidacyjnych był opracowany
Głowny Plan Walidacji dla preparatów iniekcyjnych (Va-
lidation Master Plan), l<tóry definiował obszary objęte
walidacja. parametry krytyczne, sposob i czas wykona-
nia prac walidacyjnych, formularze i wzory dokumen-
tów, skład zespołu odpowiedzialnego za walidację, Zgod-
ni e z wytyc znymi, w szy stkie v ządzenia te chno 1 o gi czne
i systemy krytyczne dla procesu zostały poddane kwali-
fikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej. Proces

Ryc. 3. Zbiornik procesowy



walidacji został uwieńczony zapisami w protokołach
walidacyjnych i raporcie walidacji. Proces rewalidacji
przeprowadza się co rok.

P rawo nakazlj e wytwó rcy p rz eprow ad zęnie r ow nież
walidacji procesu dla kazdego produktu, celem udowod-
nienia, ze proces prowadzony w ustalonym zakresie pa-
rametrów przebiega skutecznie i w sposób powtarzalny
oraz lmożIiwia wytwarzanie produktu lęczniczego speł-
niającego wymagania ustalone w specyfikacji. Walida-
cja procesu jest prowadzornna 3 kolejno wytwarzanych
seriach danego produktu, z ttżyciem kwalifikowanych
lrzalzeń, systemów, instalacji. Zgodnie z zasadami GMĘ
parametry procesu powinny mieścić się w limitach ak-
ceptacji, a wyniki anallz produktu powinny być zgodne
z jego specyfikacją. Badania analityczne przeptowadza
się z uży ciem zwalidowanych meto d anal i tycznych.

W ażnym zagadnieniem j e st walidacj a czy szczenia,
ktorej celem jest udokumentowane udowodnienie, żę
urządzenta czyszazone zgodnie z zatwięrdzoną proce-
durą są skutecznię oczyszczone i nadają się do pracy z ko-
lejnym produktem. Głównym przesłaniem tej walidacji
jest zapewnienie, że pozostałości po uprzednio produ-
kowanym leku lub detergentach używanych do czysz-
czenia, j ak również kontaminacj a mikrobiolo giczna nie
sp owod uj ą zanie czy szczenia na stępn e go pro duktu. Za-
sadą tej walidacji oprócz wizualnego sprawdzeni a czys-
tościjest badanie próbek popłuczyn ze zbiomlków lub
linii rozlewowych pochodzących z ostatniego płukania.

Ryc. 5. Proces napełniania aseptycznego w pomieszczeniu
rozlewni - klasa A/B

Główną metocią w walidacji czyszczeniajest określenie
całkowitej zawatloścwęgla otganicznego TOC lub okreś-
lanie śladowych ilości substancji aktywnych poprzezza-
sto s owani e sp e cyfi cznych meto d anality cznych, Wyniki
odnoszone są do ustalonych limitów akceptacji. Zasto-
sowanie bardzo czułych metod pozwala określic mini-
malne ilości substancji, wyrażane w ppm i określić sku-
teczność danej metody czyszczenia.

Geilyfikacja
Po przystosowaniu warunków wytwarzania produk-

tów sterylnych,do ob owi azuj apych standard ów zar ów no
w sferze technicznej, jak i organizacyjnej Biowet wystą-
pił do Głównego Inspektora Farnaceutycznego o po-

twierdzeni e z go dno ś c i warunków wytw arzania z wy ma-
ganiami GMP. Firma została poddana auditowi certyfi-
kacyjnemu przez Inspektora ds. Wytwarzania Główne-
go Inspektoratu Farma cetfty cznego. Inspekcj ą obj ęto
obszary wytw arzanta, magazyny surowców, opakowań
i wyrobów gotowych, dział kontroli jakości i zapewnie-
ni a j ako ś ci. Kontro la pr zeb ie gała zgodni e z wy ty czny mi
określonymi w Rozporządzeniu (B). Oprócz wymagań
zw i a7,any ch z w y tw at zan i em, kontro l ą j ako ś c i, magazy -
nowaniem i dystrybucją ocenie zostŃy poddane zagad-
nienia zwięane z zarządzaniem jakościa, dokumenta-
cląsystemowa, systemem szkoleń i inspekcji wewnętrz-
nych, nadzorem metrologicznym i reklamacjami. Po-
zytywny wynik inspekcji umozliwił otrzymanie przez
firmę Biowet Puławy certyfikatu potwierdzającego
zgodność warunków wytwaruania i kontroli produktów
iniekcyj nych z wyty cznymi GMP. P otwierdzeni e wytwa-
rzania leków zgodnie z obowiapujapymi standardami
oznacza, że produkty tu wytwarzane rnają u,łaściwą ja-
kość - są zgodne z wymaganiami określonymi w doku-
mentacj i rej e stracyj nej, skuteczn e i b ezp ieczne.

podsumowanie

Z uwagi na ramy niniejszej publikacji przedstawione
działania dostosowawcze oddają w sposób bardzo frag-
mentaryczny zakres prac, jakie zostały przeprowadzone
w ostatnich latach dla podniesienia standardu wytwa-
rzaniaw firmie Biowet Puławy. Wiązało się to z duzymi
nakładami finans owymi, j ak równiez trudną i długotrwałą
pracą wielu osób pracowników firmy oraz ekspertow
zewneJrznych, projektantów i wykonawcow. Efekty pra-
cy i odniesione sukcesy są dziełem wszystkich pracow-
ników Biowetu - kierownictwa fi my, kadry inżynieryj-
no-technicznej i całego personelu zaangażowanego na
wszystkich etapach wytwarzanta i kontroli leków.
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