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СТЕРИЛЬДЕУ АППАРАТЫНЫҢ ТАЗАЛАУ ВАЛИДАЦИЯСЫ 
 
Мақала стерильдеу аппаратын тазалау валидациялық жұмысының мақсаты, хаттамасы, валидация туралы есептер сипатталған. 
Валидациялық құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы,  дәрілік заттар сапасының тексерілуі, алдын ала белгіленген өлшемдеріне жауап 
беретін нәтижелерге келтірілетініне нақты технологиялық процесс пен талдамалық әдістеме арқылы сенімділіктің жоғары 
дәрежесін береді.  
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Кіріспе. Дәрілік заттар өндірісінде тиісті өндірістік тәжірібие ережелерін енгізу тәуекелдерді төмендетуге кепілдік болады. GMP 
талаптарын қамтамасыз етудің маңызды әдістерінің бірі валидациямен жұмыстар болып табылады [1]. Валидация дегеніміз – өндіріс 
жағдайының сенімділігіне және өнімнің сапа көрсеткіштері бойынша күтілетін нәтижелерге жету қабілетіне қатысты ережелердің 
бөлімі [2]. Валидацияның мақсаты – тек қана фармацевтикалық процесттер аяқталғаннан кейінгі тексеру ғана емес, өндірістің барлық 
жолдарының сапасының қамтамасыз етілуін растау. Ереже бойынша бүкіл процесс бүтіндей валидацияланады, соның ішінде әрбір 
жеке кезең тексерістен өтеді. 
Валидациялық рәсімдер процесстің әр түрлі бөліктерінің, кезеңдерінің және компоненттерінің толық сипатталғанын және тиісті 
бейнесін, сонымен қатар дайын өнімнің белгіленген жарамдылық мерзімі бойынша өзгеріп кетпеуіне кепілдік беруін растайды[3]. 
Тазалау валидациясы – "өндірістік аймақта қолданылатын тазалау әдістері өнімнің (жартылай өнім мен қоспаларды қоса алғанда), жуу 
құралдары мен бөгде заттардың тасымалдануын тұрақты бақылауды қамтамасыз ететін құжаттардың дәлелдемелерін ұсыну процессі" 
[4]. 
Тазалау валидациясы өнімнің қауіпсіздігі мен тазалығын растау үшін өткізіледі. Субстанция өндіру кезіндегі міндетті талаптар және 
процесстің тиісті сапасын ішкі бақылау позициясымен бірге және нормативтік талаптарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Стерильдеу аппаратын тазалау процесінің валидациясы аппараттың әрбір бірлігі үшін жүргізеді. Әдетте өніммен тікелей байланыста 
болатын қажет беттерді тазалау процесіне ғана валидация жүргізіледі [5]. 
Тазалау процесінің валидациясы келесі кезеңдерден тұрады: 
Аппаратты тазалауды өткізу  
Аппаратты тазалау СОП- та белгіленген уақыт ішінде өндірістік цикл аяқталғаннан кейін жүргізілуі тиіс. СОП-да сипатталуы тиіс: 
- әр сыни қадамды көрсете отырып тазалау әдісі; 
- көбірек назар аударуды талап ететін аппараттар учаскелерінің тізбесі; 
- тиімді тазалау үшін қажетті аппараттың алынбалы бөліктері мен бөлшектеу рәсімін жүргізу сипаттамасының тізбесі; 
- пайдаланылатын жуу құралдарының немесе еріткіштердің және олардың концентрациясының тізбесі; 
- жабдықты тазалау үшін қолданылатын құрал-саймандар тізімі; 
- аппаратураның тазалығын көзбен шолып тексеру жүргізу; 
- аппаратураның түрін белгілеу үшін пайдаланылатын таңбалау; 
Аппаратты тазалау жүргізілген жазбалар енгізілген СОП- қа қолданылатын  нысанға үлгі берілуі тиіс. СОП жұмыс орнында табылуы 
тиісті. 
Аппаратты тазалау валидациясының жүргізілуі. 
Аппаратты тазалау валидациясының жүргізілуі келесі кезеңдерден тұрады: 
- аппаратты тазалау процессін жүргізу; 
- аппараттың тазалығын көрінетін ластанудың бар-жоғын көзбен шолып тексеру; 
- сынама алу; 
- сынаманы сапаны бақылау бөліміндегі химиялық және микробиологиялық лабораторияға жіберу; 
- валидация протоколын толтыру; 
- өнімнің тағы екі сериясын талдау; 
- қолайлылық критерийі мен талдау кезінде алынған нәтижелерді салыстыру; 
- валидация туралы есептеуді құрастыру. 
Аппаратты тазалау валидациясының хаттамасы. 
Валидация жүргізу алдында тазалау процессінің валидациясының хаттамасын келесі мәліметтерге сай толтырылатын нысанды 
әзірлеу: 
- валидация процесінің мақсаты; 
- валидация және нәтижелерінің бағасын жүргізу үшін өкілеттіктер мен жауапкершілік; 
- валидация жүргізілетін өндіріс аяқталғаннан кейінгі өнім атауы; 
- қосымша құрылғыларды қоса алғанда, тазалануы ең қиын ("сыни аймақтар" деп аталатын) барлық пайдаланылатын жабдықтың 
сипаттамасы; 
- тазарту процесінің басталуы мен технологиялық процестің аяқталуы арасында өткен уақыт 
- жабдықты тазалау процесін сипаттау немесе әдістемелерге сәйкес сілтеме, СОП; 
- жүйелі жүргізілген тазалау циклдерінің саны; 
- рутинді бақылауға қойылатын кез келген талаптар; 
- сынамаларды іріктеудің пайдаланылатын әдістемелері немесе оларға сілтеме; 
- сандық анықтаудың шектерін көрсете отырып  пайдаланылатын аналитикалық әдістер немесе тиісті сілтемелер немесе СОП; 
- оларды белгілеу негіздемесін қоса алғанда, қолайлылық өлшемдері; 
- "топтастыру" тұжырымдамасын қолданған жағдайда басқа өнімдердің, процестердің және/немесе жабдықтардың тізбесі; 
- валидация жүргізуге қойылатын талаптар мен келесі мониторинг; 
- оқыту. 
Топ мүшелері валидация жүргізу бойынша хаттамаға қажетті деректер мен алынған нәтижелер тазалау процесінің валидациясын 
жүргізу кезінде енгізеді. 
Валидация туралы есеп. 
Валидация туралы есеп – тікелей жүргізілген валидациялық тәжірибелердің  нәтижесі, есептеулер, тұжырымдар мен ұсыныстар  
сипатталатын құжат. Ол ауытқулар мен келіспеушіліктерді бағалайды және олардың жойылуына қатысты ұсыныстар береді. 



 

Тазалау валидация процесі аяқталғаннан кейін және барлық қажетті талдаулар жүргізілгеннен кейін валидация туралы есеп 
құрастырылуы қажет. Есеп қосуға міндетті: 
- валидация хаттамасымен салыстырғанда тазалау немесе сынама алу рәсімдеріндегі барлық ауытқулардың сипаттамасы, 
- валидация кезінде жасалған барлық бақылауларды қоса алғанда, талдамалық сынақтардың барлық нәтижелері, 
- алынған нәтижелер негізінде жасалған барлық қажетті ұсыныстар мен сынақ нәтижелері бойынша қорытынды. 
Есеп валидация хаттамасын әзірлеген және келіскен бөлімдердің қызметкерлерімен қаралып, келісілуі және кәсіпорын басшысымен 
бекітілуі тиіс. Валидация хаттамасында қамтылған қолайлылық критерийлеріне сәйкестігі дәлелденген жабдықты тазалау процесі 
валидацияланған болып саналады. 
Қорытынды. Қорытындылай келе жабдықтарды тазалау валидациясының, стерильдеу аппаратын тазалау үшін валидациялық 
талаптары орындалды. Тазалау валидациясы – қолданыстағы процестің жүру және сынақ нәтижелері бойынша валидацияның 
хаттамасы, сонымен қатар есептік жоспарлары анықталды. Барлық қажетті талдаулар жүргізіліп, валидация процесі аяқталғаннан 
кейін, қажетті есептеулер жүргізілді.  
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ВАЛИДАЦИЯ ОЧИСТКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО АППАРАТА 
 
Резюме: Для очистки стерилизационного аппарата мы предложили валидационные мероприятия. Очистительная валидация 
свидетельствует о модернизации и работоспособности действующего процесса. После завершения процесса валидации и проведения 
всех необходимых анализов должен быть составлен отчет о валидации. Цель валидации не только проверка после окончания 
фармацевтических процессов, но и подтверждение обеспечения качества всех путей производства. 
Ключевые слова: валидация, GMP, СОП, очистка, протокол, отчет. 
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THE OF VALIDATION CLEANING STERILIZATION APPARATUS 
 
Resume: We have proposed validation equipment for cleaning sterilizing apparatus,. Purification validation indicates the modernization and 
efficiency of the existing process. The validation report should be prepared аfter of the validation process has been completed and all necessary 
analyses have been carried out. The purpose of validation is not only to verify after pharmaceutical processes, but also to confirm the quality of all 
production routes. 
Keywords: Validation, GMP, SOP, cleaning, Protocol, report  


