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Validácia 

- jedna z najdrahších a časovo a 
personálne najnáročnejších aktivít, 
ktoré vyžaduje snaha firmy o GMP 

 
 



Validácia 

 

Validácia je riadne dokumentovaná odborná 
štúdia, ktorá preukazuje, že proces prebieha 
tak, ako sa predpokladá, a je teda pod 
kontrolou. Validácia dokladá s vysokým 
stupňom istoty, že špecifický proces je trvale 
schopný poskytovať výrobok spĺňajúci vopred 
stanovené kvalitatívne požiadavky. Validačné 
činnosti sú jedným zo základných princípov 
farmaceutického istenia akosti. 

 



   
Požiadavky na validáciu sa začali 

najskôr objavovať v 70. rokoch v USA 

pri výrobe sterilných liekov, postupne sa 

rozvíjali aj na oblasti výroby ostatných 

liekov, čistiace postupy, automatizované 

elektronické riadiace systémy. 



  
  cca od r. 1978, USA 

Definícia:  
 

FDA: Validácia-dokumentovaný dôkaz, ktorý 
zaručuje vysoký stupeň istoty, že určitým 
procesom sa vyrobí produkt určených vlastností a 
kvality. 

Iné definície EEC, PIC, FIP, UK guide to Good 
Pharmaceutical Manufacturing Practice 1983 

Validácia –dokazovanie, že proces pracuje, funguje 

Validácia- dokumentovaný zdravý rozum 

 

 



Validácia 
Súčasť GMP, neexistuje sama o sebe 
 

Dnes zahŕňa v sebe množstvo aktivít - od 
analytických metód použitých v QC (riadení  
kvality) surovín a produktov, postupy a 
procesy pri výrobe substancií a liekov až po 
počítačové systémy pre označovanie pri 
klinickom skúšaní, alebo pre spracovanie 
výsledkov analýz a riadenie procesov 



Motív vykonania validácie: 
 

Požiadavka autority - ochrana zdravia a 
bezpečnosť pacientov 

 

Vnútorná snaha firmy - objasnenie 
kritických miest, zainteresovanie pracovníkov 

  

  

Oblasť validácií: vývoj produktov, výroba, 
riadenie kvality, testovanie 

  

 



Zvyčajne sa požaduje autoritami: 
  (aj FDA): 

 

1.Validácia procesov (výroba aktívnych substancií, sterilných a 
nesterilných liekov)  

  

2.Validácia sanitácie (efektivita sanitácie- zvyšky produktov, zvyšky 
sanitačných prostriedkov)  

  

3.Validácia analytických metód (správnosť, presnosť, selektivita, 
špecifickosť, linearita, detekčné limity, robustnosť, atď.) 

  

4.Validácia priestorov (VZT, systémy prípravy vody, rozvody pary, 
plynu, elektriny) 

  

5. Validácia počítačových systémov (validácia hardware, 
software) 

  

 



Firemný prístup 

Vedenie firmy, zástupcovia výroby, 
zaistenia akosti, mikrobiol. kontroly, 
anal. kontroly, technickej podpory atď.- 
validačná komisia 

Validation Master Plan: 

 



Spôsoby vykonania validácie: 

 

prospektívna validácia 

 

 súbežná validácia(Concurrent Validation) 

 

 retrospektívna validácia 

 

 revalidácia 

  

 



Fázy validácie technologického procesu 
  
 

          Inštalačná kvalifikácia (IQ) (stroje, meracie zariadenia , prístroje, 

technologické podporné systémy, vzduchotechnika, výrobné priestory) slúži k  overeniu 
správnej inštalácie.  

   Operačná kvalifikácia (OQ) overenie plnej funkčnosti zariadenia či 

systému a jeho schopnosti poskytovať produkt spĺňajúci stanovené kritéria. Prakticky 
predstavuje simuláciu výrobných činností v rámci skúšobnej prevádzky.  
 
IQ a OQ sú niekedy spájané pod pojem „kvalifikácia zariadenia“. 
 

     Procesná kvalifikácia (PQ) preukazuje, že vlastný výrobný postup je 

schopný opakovane a spoľahlivo produkovať výrobok požadovanej akosti. Počas týchto 
skúšok je overená správna voľba kritických procesných parametrov (rýchlosť miešania, 
doba sušenia, parametre sterilizácie), ich vplyv na kvalitu konečného produktu. Obvykle 
sú za dostatočné považované 3 po sebe realizované výrobné postupy (šarže).  
 
 PQ - “validácia v užšom zmysle slova”  



Validačná dokumentácia 

validačný plán,  

validačný protokol  

validačná správa 

 

 Niekedy sa tieto dokumenty môžu spájať. 

 Dokumenty musia byť schválené validačným 

 tímom. 

  

 



Validačný plán 
môže obsahovať tieto body:  
 

názov validácie,  

rozsah a cieľ validácie,  

miesto validácie,  

štandardy a procedúry pre validáciu,  

zloženie validačného tímu,  

vyhodnocovanie,  

vzor validačného protokolu,  

špecifikácia produktu.  



validačný protokol 
 

a)     účel a rozsah validácie, 

b)     zloženie validačného tímu, 

c)     opis procesu (prostredia, zariadení, výrobných procesov, 

        kontrol), 

d)     kritické kroky a parametre, 

e)     štatistické metódy vyhodnotenia, 

f)      kritériá prijateľnosti – zariadení, výrobných procesov, 

        kontrol (priebežných, konečnej),  

g)     harmonogram validácie 

h)     formulár protokolov 

  

 



validačná správa 

a)     opis validácie (priebeh validačných aktivít, časový 

priebeh, opis jednotlivých činností), 

b)     výsledky a diskusia (spôsob spracovania výsledkov, či 

perametre vyhoveli/ nevyhoveli požadovaným kritériám), 

c)      závery, 

d)     odporúčania  



Validácia sanitácie 
 

sanitácia je jedným z kritérií kvalitnej výroby, či už  
 
z hľadiska mikrobiálnej čistoty produktov alebo  
 
z hľadiska zamedzenia kontaminácie produktu reziduami  
 
predošlej výroby (zložkami prípravku „Pharmaceutical  
 
starting materials“,  ich degradačnými produktami)  
 
alebo zvyškami sanitačných prostriedkov. 



Uskutočňovanie validácie sanitácie: 
 

        pracovníci a hygiena pri práci (zdravotné 

prehliadky, sledovanie aktuálneho zdravotného stavu, hygiena 
rúk pri práci - otlačková metóda, používanie pracovných 
ochranných pomôcok) 

 

       výrobné priestory (kontrola čistoty priestorov z 

hľadiska mikrobiologického a aj počtu prachových častíc, stery, 
aeroskop, spádová metóda) 

 

      jednotlivé zariadenia (kontrola čistoty zariadení z 

hľadiska mikrobiologického stery, oplachové vody, kontrola 
čistoty zariadení so zreteľom na zvyšky sanitačných prostriedkov 
a zvyšky predošlých produktov - oplachové vody, in process 
control - stanovenie chemických zlúčenín, sledovanie vodivosti, 
TOC, pH).  

  
 



Validácia sanitácie 

Na dokladovanie spoľahlivosti sanitácie sú potrebné aspoň 3 

vykonané a kontrolované sanitácie, ktoré boli úspešné. 

 

Vzorky pre validáciu sa buď získavajú sterom z povrchu 

zariadenia alebo z oplachovej vody.  

 

Vo validačnej dokumentácii sa treba venovať aj analytickým 

metódam, ktoré by mali byť špecifické pre sledovanú látku 

(zvyšky produktu, zvyšky detergentu, endotoxíny) 

a validované.  

  

 



Kedy netreba vykonať validáciu sanitácie v plnej miere: 
 
 

- Pri výrobe, kde sa vyrába viacero podobných produktov je možné zvoliť  
reprezentatívneho zástupcu  

napr. produkt u ktorého sa dajú najlepšie hodnotiť reziduá alebo  
produkt,  
u ktorého predpokladáme najobtiažnejšiu sanitáciu (worst case)  
 
-Prenesenie validácie sanitácie z poloprevádzky do prevádkovej  
-veľkosti šarží,  
ak sa doloží, že poloprevádzkové zariadenie a prevádzkové zariadenie  
spolu s pomerom hmotnosti vyrábaných šarží v pomere k objemu zariadenia 
sú navzájom zodpovedajúce  

(robí sa len jednoduchá validácia pri worst case) 
 
 

-Pre účely validácie sanitácie po produktoch predstavujúcich zdravotné 
- riziko, je možné robiť so simulujúcim produktom, ktorý ale musí pôvodnému  
-produktu čiatočne zodpovedať po stránke chemickej a fyzikálnej 
 
 



„Worst case“ by mal dokázať 

 

 
 

že aj „challange soil - najhoršia znečistenina“ je  

odstránená v dostatočnej miere  

pri štandardnej sanitácii 

 

že použitím redukovaných parametrov sanitácie 

napr. minimálna koncentrácia čistiaceho prostriedku  

alebo najkratší čas sanitácie stačí na vyčistenie  

(zavádzanie intervalov do návodov na sanitáciu).  



Analytické metódy 

 

Špecifické:   HPLC 
                     iónová chromatografia 
  atómová absorpcia 
  kapilárna elektroforéza 
  iné chromatografické metódy 

 
Nešpecifické:      TOC  
   meranie pH 
   titrácia 

   meranie vodivosti  
. 

 



Validačný protokol  
 

má okrem iných náležitostí obsahovať: 

popis používaného vybavenia,  

časový interval medzi skončením produkcie a začiatkom  

sanitácie, čistiace postupy pre konkrétny produkt,  

jednotlivé zariadenia a ich časti používané pri výrobe  

produktu,  

vzorkovanie,  

analytické metódy s detekčnými limitmi,  

akceptačné kritériá   

podmienky pre revalidáciu.  
 



 
 

 

účel a rozsah validácie, 

zloženie validačného tímu, 

opis procesu (prostredia, zariadení,  

výrobných procesov, kontrol), 

kritické kroky a parametre, 

štatistické metódy vyhodnotenia, 

kritériá prijateľnosti – zariadení, výrobných procesov, 

kontrol (priebežných, konečnej),  

harmonogram validácie 

formulár protokolov 

 
 

Validačný protokol: 
 



Validačná správa: 

 
 

opis validácie (priebeh validačných aktivít, časový  
priebeh, opis jednotlivých činností) 
 
výsledky a diskusia (spôsob spracovania výsledkov,  
či perametre vyhoveli/ nevyhoveli požadovaným kritériám) 
 
závery 
 
odporúčania  
 



Výhody validácie 

 

Uvedomelá validácia postupov a procesov 
vyžaduje značné náklady, tie sa však vracajú 
tým , že je menšia pravdepodobnosť výroby 
nevyhovujúcich šarží, často aj efektívnejšia 
výroba. Validácia je prospešná aj 
z obchodného hľadiska. 

  

 


