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Abstract

Farmaceutické a zdravotní produkty přímo ovlivňují zdraví  

a pohodlí pacientu a uživatelů. Účinnost, shodnost a čistota 

jsou proto těmi nejdůležitějšími kvalitativními atributy, které 

se na tyto produkty aplikují. Aby byla zajištěna požadovaná 

kvalita, přebírá sledování klimatických parametrů, zejména 

teploty (°C) a relativní vlhkosti (%rv), hlavní roli během 

procesů výroby a skladování. Existují také podrobné 

požadavky uvedené v příslušných směrnicích a normách. 

Nicméně tyto důležité parametry jsou často dokumentovány 

manuálně nebo pomocí poloautomatických metod, které 

jsou nedostačující a náchylné k chybám. V tomto ohledu 

všechna kritéria podporují využití automatizovaného 

monitorovacího systému, který zaznamenává, analyzuje  

a nepřetržitě dokumentuje měřená data zcela autonomně, 

zvláště tam, kde se vyskytují kritická a citlivá prostředí  

a procesy. Systémy tohoto typu rovněž disponují funkcemi 

alarmu, což umožňuje rychlou reakci v případě překročení 

hraničních hodnot. Na počítačové systémy tohoto typu 

existují speciální požadavky v ověřeném prostředí, které 

zajišťují, že jsou zaznamenávaná data stejně spolehlivá  

a mají stejnou úroveň integrity jako data vyčtená manuálně 

či podepsané soubory dat. Jedná se např. o podrobný 

koncept autorizace ve spojení s elektronickými podpisy. Aby 

automatizované systémy splňovaly požadavky na opravdu 

širokou škálu měřicích aplikací, musí srovnat požadavky jak 

na spolehlivost, tak na flexibilitu. 
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Cíle, které si klade sledování klimatu

Lidé či zvířata konzumují či přichází do styku  

s farmaceutickými či zdravotními produkty každý den.  

To znamená, že tyto produkty mají přímý vliv na zdraví  

a pohodlí pacientů a uživatelů.

Účinnost, shodnost a čistota jsou proto nejdůležitějšími 

kvalitativními atributy, které se na tyto produkty aplikují.

Použité suroviny a látky, ale také konečné produkty, jsou 

velmi citlivé na špatné klimatické podmínky, jako jsou  

např. teplota či vlhkost. Nesprávné okolní podmínky mohou 

znamenat, že je výrazně ovlivněna stabilita, a tedy účinnost, 

léčiv.

Toto je primárně způsobeno bílkovinami, které se nacházejí 

v mnoha léčivých přípravcích. Jsou extrémně citlivé 

na změny vlivů okolního prostředí, zejména na kolísání 

teploty. V ohrožení však nejsou pouze samotné léky, jsou-li 

skladovány mimo přípustný rozsah teplot, ovlivněny jsou i 

jejich skladovací kontejnery a balení. Teploty pod bodem 

mrazu nebo velké výkyvy teplot mohou způsobit mikro-

trhlinky u ampulí nebo skleněných kontejnerů či rozložení 

některých skleněných komponent. To může vést ke 

kontaminaci produktů či dokonce ke ztrátě sterility.

Příliš vlhké skladovací podmínky mohou také negativně 

ovlivnit kvalitu léků, snížit jejich účinnost. Např. dochází-li  

k udržování vlhkosti na balení nebo jsou-li popisky 

rozmazané a nečitelné, rovněž dochází-li k výskytu plísně 

uvnitř a/nebo vně skladovacích kontejnerů.

Z těchto důvodů je nepřetržité sledování a dokumentace 

klimatických parametrů v příslušných oblastech 

nepostradatelné. Je tedy na snaze, že jsou tyto procesy 

řízeny celou řadou nařízení a norem. Patří sem např. 

specifikace Světové zdravotnické organizace (WHO)  

týkající se správné skladovací praxe (GSP), požadavky 

německého nařízení o výrobě léčivých přípravků  

a aktivních farmaceutických složek (AMWHV), pokyny  

EU o správné výrobní praxi (GMP) a v neposlední řadě 

požadavky týkající se aktuální správné výrobní praxe (cGMP) 

dle směrnice 21 CFR část 211. 

To znamená, že sofistikované sledování klimatu je nesmírně 

důležitou součástí procesů vývoje a distribuce produktů - 

počínaje výzkumnou laboratoří, přes výrobu (viz Obrázek 1) 

a skladování až po konečnou přepravu zboží. 

Čisté prostory jsou z tohoto hlediska také velimi citlivé. 

Zde se kromě teploty a vlhkosti musí rovněž pro účely 

zajištění kvality trvale sledovat a dokumentovat i hodnoty 

diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu a počtu 

částic ve vzduchu.

Vyloučení finančních ztrát je dalším velmi důležitým 

důvodem pro nepřetržité sledování klimatických podmínek, 

ačkoli se v důležitosti samozřejmě řadí až za jakostní 

atributy. Přerušení výroby způsobené nesprávnými okolními 

podmínkami nebo negativně ovlivněnými provozními 

postupy může vést k vysokým nákladům, ať už přímo 

nebo v budoucnosti. Pomocí sledování okolních podmínek 

není možné vyloučit všechna možná rizika, lze je však 

minimalizovat na bezpečnou, zvládnutelnou úřoveň.

Obrázek 1: Farmaceutické prostředí  
(zdroj všech obrázků: Testo SE & Co. KG)
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Aktuální měřicí technika

Existují různé způsoby měřní důležitých klimatických 

parametrů. Měřené hodnoty lze tedy zaznamenat pomocí 

mechanických, analogových nebo digitálních metod. Tento 

proces lze provádět manuálně, poloautomaticky nebo zcela 

automaticky. Technika využívaná v každém jednotlivém 

případě velmi závisí na oblasti použití a platných 

směrnicích.

V některých oblastech např. nařizují zákonná ustanovení 

využití pouze elektronických měřicích metod. Ostatní 

metody, a tedy příslušná technika, jsou vyloučené. 

Použití elektronických měřicích přístrojů má smysl hned 

z několika důvodů. Analogové přístroje mají defaultně 

velkou náchylnost k chybám měření, jelikož se musí měřené 

hodnoty odečítat z analogového displeje, který nedisponuje 

vysokým rozlišením elektronických přístrojů. S tím dále 

souvisí skutečnost, že každý jednotlivý zaměstnanec 

může být schopen odečítat měřenou hodnotu s odlišnou 

přesností. Už jen z těchto faktorů vyplývá, že existuje 

nepřijatelný rozsah kolísání z hlediska velikosti naměřných 

hodnot. Měřicí metody tohoto typu tedy pochopitelně nelze 

využívat pro extrémně kritické procesy a oblasti aplikací, 

kde je nutné měři teplotu na desetiny stupně - zejména 

proto, že dokumentace, která se také provádí ručně, má 

obrovský potenciál na zanesení dodatečných chyb a je 

velmi náchylná k falšování výsledků.

Pomocí poloautomatické metody, např. měření pomocí 

ručního měřicího přístroje nebo záznamníku dat, se měření 

provádí digitálně a automaticky. Avšak data je stále nutné 

analyzovat ručně. Tak např. při využití záznamníků dat 

musí zaměstnaneci stále manuálně vyčíst každý jednotlivý 

záznamník a převést naměřená data do databáze,  

což v sobě může zahrnovat značné vytížení personálu,  

v závislosti na počtu využitých záznamníků. Tento čas  

by mohli zaměstnanci trávit prací, pro kterou byli najati.

Když se zpětně podíváme na všechny popsané metody 

měření, výsledek je vždy stejný: naměřné hodnoty  

pouze ukazují, zda nebyly překročeny hraniční hodnoty 

měřených parametrů během posledního cyklu měření. 

Došlo-li tedy např. k překročení hranice teploty, je nutné 

ověřit, jaké dopady tato skutečnost měla na procesy  

a produkty. Při využití poloautomatické metody není možné 

včasně reagovat na vzniklé změny, to lze pouze u zcela 

automatických metod.

Automatizované sledování klimatu

Co mohou nabídnout systémy pro automatizované 

sledování klimatu? Odpověď je ukryta v otázce:  

automatické sledování.

Všechny doposud popisované metody měří a dokumentují 

hodnoty měřených parametrů, avšak nejedná se o 

sledování parametrů v pravém slova smyslu. Kromě měření 

a dokumentace měřených parametrů znamená sledování 

také zahrnutí funkcí alarmů pro případy, kdy se hodnoty 

měřených parametrů dostanou do nebezpečných velikostí, 

které mohou ohrožovat vnitřní procesy nebo produkty. 

To znamená, že moderní monitorovací systémy nabízejí 

opravdu širokou škálu možností alarmů, od jednoduchého 

poskytnutí alarmu až po synchronizované řazení několika 

příjemců alarmu za sebou. Tím je zajištěno, že je upozornění 

alarmu doručeno požadovaným příjemcům i v kritických 

částech každého dne. Upozornění alarmu jsou poskytována 

prostřednictvím zvukových nebo optických signálů  

a také skrze SMS zprávy či emaily. Tyto systémy navíc 

nesledují pouze nastavené měřicí body, ale také svůj stav, 

jakožto součást celého procesu. To znamená, že mohou 

samostatně rozpoznat problémy v rámci svých systémů, 

např. problémy s připojením, nízkou kapacitu baterií 

nebo slabý signál telefonní sítě. Všechny podmínky, které 

ohrožují spolehlivý provoz systému, mohou být detekovány, 

nahlášeny a tedy okamžitě odstraněny.

Co dalšího nabízí automatizovaný systém? Kromě funkcí 

alarmů mají tyto moderní systémy další dvě důležité 

výhody, které dělají celé měření spolehlivé a šetrné na 

zdroje. Jedná se o automatický převod a dokumentaci 

naměřených hodnot. V tomto ohledu je přenos naměřených 

hodnot z měřicího bodu do databáze možné provést jak 

drátovým, tak bezdrátovým spojením. Mnoho systémů tyto 

dvě možnosti kombinuje a jsou tak velice flexibilní a vždy 

připraveny k použití. Tento proces zahrnující automatizovaný 

přenos a analýzu naměřených hodnot předchází všem 

chybám, které by mohly vzniknou  

v důsledku pochybení lidského faktoru při ručním odečítání 

a interpretaci hodnot. Navíc falšování naměřených dat je 

prakticky nemožné. Toto je zajištěno automatizovanou 

dokumentací a tvorbou zpráv, které se nastavují 

individuálně. Zprávy lze generovat přímo z nezpracovaných 

dat a dokonce je i rovnou odesílat bez jakékoliv manipulace 

od uživatele.
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Ověřené prostředí

Validace je vyžadována všude tam, kde je třeba doložit 

důkaz o tom, že proces nebo systém splňuje dříve 

předepsané požadavky reprodukovatelným způsobem. 

Zejména pro oblast farmacie toto znamená, že je měřicí 

systém testován v provozním prostředí a společně  

se všemi vlivy, které mají vliv na systém a musí splňovat 

všechny předepsané směrnice a zákony v procesu.  

Především směrnici 21 CFR část 11 a nařízení GxP.  

V tomto ohledu je GAMP 5 (Good Automated Manufacturing 

Pracitce) obecně přijatou směrnicí pro validaci 

počítačových systémů v oblastech regulovaných dle GxP. 

Směrnice popisuje validační proces, není však závazná. 

Automatizované měřicí systémy v sobě nutně zahrnují tzv. 

počítačové systémy, což znamená, že musí být validovány 

dle jejich specifikací. V tomto ohledu obsahuje počítačový 

systém nejen vlastní systém jako takový, ale také do jisté 

míry prostředí, ve kterém je systém provozován. Součástí 

validace je kromě hardwaru a softwaru systému také 

personál a jejich procesy a vybavení, spolu se sousedními 

systémy (viz Obrázek 2).

Je třeba opět zmínit směrnici 21 CFR část 11, která 

pojednává o manipulaci a elektronickém uchovávání dat 

a nezbytných bezpečnostních opatření. To znamená, že 

elektronický záznam je považován za rovnocenný ekvivalent 

k ručně psanému záznamu z hlediska spolehlivosti  

a integrity. Ruční záznamy, které byly nahrazeny 

počítačovým systémem, nesmí být znehodnoceny  

z hlediska kvality a kontroly.

Veškeré soubory dat, které jsou vytvořené, upravované, 

zálohované a přenášené, mohou být také předmětem 

GxP inspekce spadající pod tuto směrnici. Použité 

systémy musí být již vybaveny potřebnými požadavky 

od výrobce, aby bylo možné dosáhnout tohoto vysokého 

stupně spolehlivosti. To zahrnuje, skrze podrobnou správu 

uživatelů, individuální konfiguraci všech zaměstnanců  

a jejich oprávnění. Existuje tedy záruka, že jednotlivé 

systémy používají pouze autorizovaní zaměstnanci. 

Kontrola je zásadní: systém musí být schopen sledovat 

všechny prováděné kroky v systému a přiřadit je 

jednotlivým zaměstnancům, kteří je vykonali.To zahrnuje 

např. přihlášení/odhlášení se do/ze systému, nastavení 

hraničních hodnot nebo potvrzení alarmů. K tomuto existuje 

kromě elektronických podpisů tzv. auditní stopa. Pomocí 

těchto mechanismů je každá akce v systému jednoznačně 

přiřazena uživateli, který ji vykonal.

Obrázek 2: Počítačový systém dle GAMP 5

Pracovní prostředí 
(sousední systémy, vč. personálu a pracovních instrukcí)

Počítačový systém dle GAMP 5

Počítačový systém Proces / funkce řízení 

Software Pracovní instrukce 
a personál

Hardware  
(vč. firmware) Vybavení

Možnosti kombinace flexibility a spolehlivosti

V regulovaných oblastech je oprávněné si položit 

otázku, zda vysoké požadavky na spolehlivost dovolují 

systém, které bude šitý na míru jednotlivým zákazníkům. 

Pro zodpovězení této otázky je nutné brát v úvahu jak 

spolehlivost, tak flexibilitu. Co zahrnují a lze je kombinovat?

Za jakých okolností je monitorovací systém považován  

za flexibilní? Za prvé musí takový systém nabízet technické 

možnosti záznamu jednotlivých měřicích bodů. Musí tedy 

disponovat funkcemi, které mu umožní se vypořádat  

s velkými vzdálenostmi a stavitelskými výzvami. Dále je 

ideální mít široký výběr sond, čímž má uživatel možnost 

dosáhnout těžko přístupná místa měření a požadovaného 

stupně přesnosti. Instalovaný systém musí být schopný 

růst s požadavky zákazníka, stejně tak jako se přizpůsobit 

podmínkám, které u jednotlivých zákazníků převládají a být 

s nimi v souladu.

Pokud se jedná o flexibilitu systému, uživatel je také 

důležitým faktorem. Systém by měl mít intuitivní a snadné 

ovládání, aby jej mohli obsluhovat uživatelé s různou 

odborností. Zkrátka a jednoduše, systém by měl práci 

usnadňovat, ne ji ztěžovat.
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Na rozdíl od flexibility, jsou tři klíčové vlastnosti - dostupnost, 

integrita a ochrana dat - hlavními stavebními kameny 

spolehlivosti systému. Dostupnost znamená, že je zajištěna 

nepřetržitá spolehlivá dokumentace naměřených dat 

spolu se spolehlivým tokem procesu. Systém musí být 

vždy zcela dostupný a spolehlivě spustit alarm, dojde-li 

k nesrovnalostem u některých procesů. Pokud by mělo 

dojít k ohrožení nebo selhání funkcí systému, měl by být 

Obrázek 3: spolehlivost produktu a bezpečnost dat

Spolehlivost  
produktu

Alarm při překročení 
hraničních hodnot, 
např. SMS / e-mail

Systémové alarmy, 
např. nízká kapacita 

baterie, špatné 
připojení

Rádiový přenos / 
síťový přenos / 

kombinace

Shoda s normami

Zabezpečení dat  
(integrované datové 

protokoly)

Automatické zprávy

Vícnásobné  
ukládání dat

Údržba provozu  
i v případě výpadku 

napájení

Bezpečnost 
dat

systém i toto detekovat a spustit včas alarm. Pojem integrita 

znamená, že měřené hodnoty, které jsou zaznamenávány, 

přenášeny a dokumentovány jsou úplné a správné z 

hlediska obsahu. Protože uživatelé mají jen velmi omezenou 

možnost zjistit, jsou-li naměřené hodnoty správné či nikoliv. 

V neposlední řadě je třeba zmínit i ochranu dat  

(viz Obrázek 3). Zde je třeba zavést mechanismy,  

které brání v prohlížení nebo úpravě údajů třetím stranám.
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Obtížná implementace

Jak již bylo zmíněno dříve, v systému musí být zaveden 

velký počet funkcí a metod, aby splňoval všechny 

požadavky. Jak tedy může takový systém nabízet 

spolehlivost a zároveň flexibilitu?

Pokud jde o flexibilitu, tak to je výhradně záležitost návrhu 

systému: prakticky každý myslitelný měřicí bod v podnikové 

síti lze dosáhnout kombinací rádiových a kabelových (např. 

ethernet) komponent. Systém lze potom také velmi přesně 

přizpůsobit pro konkrétní úkol měření (sledování vnitřního 

klimatu, sledování chladničky apod.) pomocí široké škály 

sond. Systém mohou obsluhovat všichni zaměstnanci,  

díky intuitivnímu ovládání.

Spolehlivost vyžaduje mnoho funkcí z hlediska hardwaru  

a softwaru, aby byl zajištěn hladký provoz sysému.  

Co se týče hardwaru, tak je nutné zajistit několik datových 

úložišť a jejich nepřetržitý provoz i při výpadku napájení 

pomocí záložních baterií. Pokud jde o software, existuje 

vysoká úroveň spolehlivosti jak v případě překročení 

hraničních hodnot, tak při detekci problémů uvnitř systému. 

Uživatelé dosahují cenné ochrany, zejména v případě 

falšování naměřených hodnot, pomocí integrovaných 

radiových a síťových protokolů. Nakonec nezapomeňme 

funkci pro tvorbu automatických zpráv, která vytvoří  

z naměřených hodnot protokol a ten následně odešle 

emailem. Je tak zaručena archivace naměřených dat  

mimo systém.

Všechny funkce a obsah systému popsané s ohledem  

na flexibilitu a spolehlivost lze kombinovat. Kromě toho jsou 

potřebné k tomu, aby mohl být uživatelům nabídnut systém 

šitý na míru, a ve který mohou mít plnou důvěru.
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Společnost Testo SE & Co. KG, se sídlem v Černém 

Lese v Lenzkirchu, je světový lídr v oblasti přenosných 

a stacionárních měřicích řešení. Našich více než 2 500 

zaměstnanců ve 30 pobočkách po celém světě pracuje  

v oddělení výzkumu a vývoje, výroby a obchodu. Jakožto 

odborník na poli měřicí techniky přesvědčuje společnost 

Testo svých více než 650 000 zákazníků po celém světě  

s vysoce přesnou a spolehlivou měřicí technikou  

a inovačními řešeními pro správu dat zítřka. Produkty  

Testo pomáhají šetřit čas a zdroje, chránit životní prostředí  

a zdraví osob a zlepšovat kvalitu zboží a služeb.

Průměrný roční růst o více než 10 % od založení společnosti 

v roce 1957 a současný roční obrat téměř čtvrt miliardy 

Eur působivě dokazuje, že Černý Les a moderní systémy 

jdou ruku v ruce. Nadstandardní investice do budoucnosti 

společnosti je také součástí receptury na úspěch. Testo 

investuje zhruba desetinu svého globálního ročního obratu 

do svého oddělení výzkumu a vývoje.

Více informací na www.testo.cz.

29
81

 X
X

X
X

/c
z/

08
/2

01
8 

Ve
šk

er
é 

zm
ěn

y,
 i 

te
ch

ni
ck

éh
o 

ch
ar

ak
te

ru
, j

so
u 

vy
hr

az
en

y.

Obrázek 4: Ústředí společnosti Testo v Titisee-Neustadt (Německo)


