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Sanitácia 

A. Cieľom sanitácie je zabezpečiť vyhovujúce prostredie  

a obmedziť PRACH, MIKROORGANIZMY A SPÓRY 
 

B. Cieľom sanitácie je zabezpečiť výrobu kvalitného produktu,  

do ktorého by sa nemal dostať 
PRACH 
MIKROORGANIZMY A SPÓRY 

 

REZIDUÁ PO INOM PRÍPRAVKU -  účinné látky  
          -  pomocné látky 
REZIDUÁ PO SANITAČNÝCH A DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOCH  



Cieľom sanitácie je 

 A. zabezpečiť prostredie požadovanej čistoty  

z hľadiska hygieny a potrieb pracoviska (inú čistotu  

požadujeme v domácnosti a inú v operačnej sále)  

 

Pri sanitácii ide o to aby sme znížili počet prachových častíc a  

mikroorganizmov a spórov.  

Zdrojom takéhoto znečistenia môžu byť mestské aglomerácie, 

prašné prevádzky ako stavebné práce a priemyselná činnosť.  

Zdrojom MO sú najčastejšie ľudia, zvieratá ale aj stojatá voda a  

pod. 



Cieľom sanitácie je 

B. z hľadiska manipulácie s liečivami sa pri čistení musia  

odstrániť aj zbytky po inom  prípravku tj. účinné látky a  

pomocné látky a tiež zbytky po sanitačných a dezinfekčných  

prostriedkoch.  

 

Na ich odstránenie slúži mechanická očista, premývanie,  

oplachovanie, prípadne dezaktivácia tj. zneškodnenie  

chemickou reakciou. 



* Pri sanitácii treba zohľadniť: 

 
 

vlastnosti produktu po ktorom sa čistí  
                        (chemické vlastnosti, fyzikálne vlastnosti - napr. proteíny sú lepivé) 
  

požiadavky na výsledný produkt (napr. apyrogenita u parenterálií)   

 
 

vlastnosti zariadení a materiálov z ktorých sú  
zariadenia vyrobené  
                                                    (najdôležitejšie sú kontaktné plochy s produktom) 



Sanitácia 

je proces čistenia a dezinfekcie pomôcok, zariadení  
a povrchov.  
 
Sanitačný prostriedok je chemická látka používaná na  
sanitáciu.  
Kedysi sa proces čistenia oddeľoval od  
procesu dezinfekcie, dnes sa dáva prednosť, pokiaľ je  
to možné, vykonávaniu jednej spoločnej operácie. 
V jednotlivých dezinfekčných prípravkoch sa môže  
používať aj kombinácia niekoľkých chemických zlúčenín 
s daným efektom, prípadne kombinácia dezinfekčne  

účinnej látky a tenzidu. 
 



Dezinfekcia  

je deštrukcia mikroorganizmov (ďalej MO), zvyčajne však 

len aktívnych foriem, tj. nie spór. Často ani neusmrtí  

všetky živé formy, ale iba redukuje ich počet na počet  

akceptovateľný pre daný účel, pričom počet MO nesmie  

poškodzovať zdravie, ani  kontaminovať materiály a  

výrobky, ktoré sa nachádzajú v danom priestore.  

 

Dezinficienciá sú chemické látky schopné za určitých  

podmienok dezinfikovať. 



Antisepsa  

je deštrukcia alebo inhibícia rastu MO na živých  

tkanivách s cieľom obmedziť alebo zamedziť infekciu.  

Antiseptiká sú chemické látky určené na antisepsu. 

 

 

Termín sterilný znamená neobsahujúci žiadne živé  

formy MO a sterilizácia je proces, ktorým sa toto dá  

dosiahnuť. 

Chemický sterilizant by sa teda nemal používať ako 

synonymum dezinficiencia. 



*

-cídny účinok – deštrukcia mikroorg.-penetrácia dovnútra 
 bunky: koagulácia bielkovín (alkoholy, fenoly), blokovanie  
 SH systémov enzýmov (organické zlúčeniny ortute),  
 blokovanie oxidačných procesov (kyselina sorbová) 
 
-statický účinok – zábrana rastu resp. množenia mikroorg. 
 -penetrácia do bunkovej membrány 
 
Biocídny účinok je súhrnný pojem pre špecifickejšie  
termíny tj. algicídny, baktericídny, fungicídny, virucídny a  
sporicídny 
 



  

*Alkoholy : etanol 70%, izopropanol 60-70%, 
benzylalkohol, phenetylalkohol  

 

*Aldehydy: formaldehyd, glutaraldehyd, 
paraformaldehyd (noxytiolin, polynoxilin) 

   používajú sa roztoky alebo pary, aj o niektorých 
iných antimikrobiálne účinných látkach sa 
predpokladá, že ich účinok spôsobuje z nich 
uvolňovaný formaldehyd (noxytiolin,polynoxilin,aj 
hexamin a taurolidin).  



  

*Katiónaktívne tenzidy: benzalkonium chlorid, 

benzethonium chlorid,  cetylpyridinium  bromid,  

domiphen bromide,  cetrimide, methylbenzetonium 

chlorid 

 

*Amfotérne tenzidy: dodicin, dodicin hydrochlorid 

    v závislosti od pH sú aniónaktívne, neiónové, 
katiónaktívne, 

 

*Diguanidy (biguanidy): chlorhexidin, picloxidin, 

alexidine 

 

*



  

*Farbivá:  
*deriváty akridínu : proflavin, acriflavin, aminacrin, ethacridin, 

euflavin  

 

*deriváty trifenylmetánu: briliantová zeleň, krištáľová violeť, 
malachitová zeleň, fuchsín  

  

*Plynné dezinficienciá: etylénoxid, formaldehyd, 
glutaraldehyd, propiolakton 

 

*Halogény:  
  deriváty chlóru: chloramín,chlordioxid, chlórové 

vápno,dichlordimetylhydantoin, halazon,  oxychlorosen,  

  deriváty jódu: roztoky jódu, povidoneiodine (PVP-I) baktericídny 
účinok sa zvyšuje s teplotou 

  deriváty brómu dobre účinné ale dráždivé 

 

*



*Oxidačné prostriedky:   peroxidy (horečnatý,  
   zinočnatý, H2 02), manganistany (draselný,  zinočnatý), 
   urea,  kyselina peroctová 

 

*Fenoly:   
   alkylfenoly: fenol, krezol, amylmetakrezol, thymol 

   halogenované : chlorokrezol, chloroxylenol,   
      ortofenylfenol, hexachlorofén, chlorotymol,    
       parachlorfenol, triclosan   

    nitrofenoly: trinitrofenol  
  
*Kyseliny: octová, boritá, sorbová, peroctová 
 *



*
*Amidiny: dibrompropamidin, propamidin, 

    propamidin izotionát   

 

*Zlúčeniny  kovov: síran meďnatý (modrá 

skalica), dusičnan strieborný,  strieborná soľ 
sulfadiazínu,  tiomersal, nitromersol 

  

*Chinolinoly: hydrochinolinol,  laurolinium 
acetát,.... 

 



Pri dezinfekcii  chem. látkami treba brať do 
úvahy: 

účinnosť prípravkov na jednotlivé typy mo 
 

doba expozície potrebná na dosiahnutie účinku 
 

charakter dezinfikovaného prostredia nemocnica,  

výroba, príprava vody, sanitárne zariadenia, predpokladaná  
kontaminácia, možné nozokomiálne nákazy 
 

vplyv na dezinfikovaný materiál možnosť korózie alebo  

iného poškodenia materálu 
 

spôsob použitia (otretie, ponorenie, postrek) tvar zariadení, 

pórovitosť povrchov 
 

cena 
 



pH (už samotné ovplyvňuje rast mo, ovplyvňuje aktivitu  
     dezinficiencií (disociované, nedisociované formy),  

teplota (teplotný koeficient: čas potrebný na cídny úč. pri To lomeno  
    čas pri To+ 10°C). U dezinficiencií s vyšším koef. je vplyv teploty  
    výraznejší.  

koncentrácia napr. u fenolických zlúčenín sa výrazne pri riedení  
   znižuje ich účinnosť, katiónakt. dezinficienciá si aj pri nariedení  
   zachovávajú aktivitu 

doba expozície tiež záleží od T, konc., typu dezinf.,   

typ kontaminácie,  
prítomnosť org. materiálu -  adsorpcia na povrch mo - ochr.  
   vrstva napr. z koagulovaných bielkovín  

charakter zlúčeniny  ako rozpustnosť a pod.., pridanie tenzidu  
   zvyšuje rozp. a priepustnosť biologických membrán 

 
 

Dezinfekciu ovplyvňuje: 
 



*
Podmienkou kvalitnej sanitácie je spojenie  

mechanickej očisty a použitia vhodných  

sanitačných prostriedkov, s následným oplachom  

tých častí zariadení a plôch, 

ktoré by mohli prísť do styku s produktom. 

 

V minulosti sa dávala prednosť 2 stupňovému  

procesu; tj. najprv čistenie a potom sanitácia,  

dnes sa používajú aj prípravky  

s kombinovaným účinkom. 



*
Pre schválenie dezinf. prostriedku hygienikom musí  
výrobca doložiť jeho účinnosť na MO a doložiť jeho  
bezpečnosť a nedráždivosť pri zamýšľanom použití.  
 
Dezinfekčné prostriedky a antiseptiká nám pomáhajú  
všade tam, kde nemožno docieliť zníženie počtu MO  
inými postupmi- sanitáciou, tj. čistením, vetraním,  
filtráciou, UV žiarením, použitím vyvárania a tepelnej  
sterilizácie.  
 
V žiadnom prípade dezinfekcia nenahradí mechanickú  
očistu, len ju účelne doplní. 



*

*Ručné čistenie 

*CIP  (cleaning in place) 

*WIP  (washing in place) 

                         - výhody a nevýhody 

 

Zariadenia by kvôli sanitácii mali byť konštruované tak,  

aby umožňovali vizuálnu kontrolu čistoty a aby ich  

povrchy boli hladké, z inertných materiálov.  

 

Materiály, ktoré sa obtiažne čistia (hadičky, rukávy na  

Glatte) by mali byť vyhradené pre konkrétny produkt. 

 



*Produkty triedy mikrobiologickej čistoty 2, 3, 4 

 - čistená voda 

 

Odev pracovníka sanitácie 

pre triedu čistoty C 

 

 

 



*

*Produkty triedy mikrobiologickej čistoty 2, 3, 4 

 - čistená voda 

 

Odev pracovníka sanitácie 

pre triedu čistoty C 

 
Produkty triedy mikrobiálnej čistoty 1 
 - voda na injekcie 



*

*Produkty triedy mikrobiálnej čistoty 1 

 - voda na injekcie 

 

 

Odev pracovníka sanitácie 

pre triedu čistoty A s pozadím B 

 



*Predpisová: hygienický režim, 

sanitačný plán, sanitácia 

jednotlivých zariadení SOP 

*Záznamová: sanitačná kniha, 

záznamy o kontrole, zošity 

zariadení 



* Predpisová dokumentácia: ŠPP pre sanitáciu 
  
  

(ŠPP - štandardný pracovný postup) =  
(SOP – standard operational procedure)  

 

Podrobne popísané sanitačné postupy pre každú časť 

zariadenia 

  

– spôsob čistenia spolu s čistiacimi prostriedkami a  

pomôckami, s ich uchovávaním a likvidáciou odpadu,  

použité sanitačné roztoky, ich množstvo, koncentrácia,  

objem oplachových vôd, ... 



* Minimalistický záznam o čistení:  

 

 

kto čistil zariadenie,  
kedy,  
po akom produkte 



Pri hodnotení účinnosti sanitácie 

 bývajú často citované kritériá vypracované firmou Lilly a to: 

 
- zariadenie má byť vizuálne čisté 
 
- znečisteniny by mali dosahovať konc. max. 10 ppm 
 
- biologicky aktívne látky sa môžu ako znečistenina  
nachádzať v inom produkte v množstve 1/1000 dennej  
dávky v maximálnej dennej dávke prípravku 
 
Pre toxické látky platí, že nesmú byť prítomné v koncentrácii  
vyššej ako 1/1000 toxickej dávky alebo 1/100 až 1/1000 dávky, 
o ktorej sa vie, že nevykazuje nežiadúci účinok na najcitlivejší  
zvierací model, resp. žiadny účinok.  

-  

 
 
 



*Vizuálne hodnotenie 

nemožno v žiadnom prípade podceňovať, pri experimentoch 

s rozličnými koncentráciami znečistenín sa zistilo, že oko  

pri rozlíšení stupňa čistý – špinavý zachytí zmenu 

koncentrácie 0,4 g na 1 cm2. Vizuálne rozlišovanie možno 

aj vyskúšať v rámci tréningu personálu so sériou rôznych 

koncentrácií znečisteniny, ale podmienkou je sledovať 

povrch obdobný s povrchom zariadenia a pri rovnakom 

osvetlení. 

 



*Používané skratky: 

 
  

LSP - Limit of Subsequent Product (limit v nasledujúcom 

prípravku v ppm) 

 

BSSP -  Batch Size of Subsequent Product (veľkosť šarže 

nasledujúceho prípravku v kg) 

 

SESA – Shared Equipment Surface Area (vnútorný povrch 

zariadenia v cm2) 

 



 

 

Limit v nasledujúcom prípravku (LSP - Limit in 
subsequent product) 
 
            Minimálna denná dávka liečiva A 
LSP = ––––––––––––––––––––––––––––    x 0,001 
             Maximálna denná dávka lieku B 
 
Pre parenteráliá sa počíta s faktorom bezpečnosti 0,0001 
 
 
Limit pre kontaktný povrch zariadení ( v μg/cm2) (BSSP  -
Batch size of subsequent product, SESA - shared equipment 
surface area) 
 
        LSP x BSSP x 1000 
L = ––––––––––––––––– 
         SESA 
 



Identifikácia rizika pri výrobe liečiv a 
liekov – expozičné limity 

Eudralex Volume 4 GMP Guidelines 
 
Part III – GMP related documents 
 
Guideline on setting health based exposure limits 
for use in risk identification in the manufacture of 
different medicinal products in shared facilities  
 



Účelom tejto smernice je implementovať toxikologicko 

farmakologický pohľad pri posudzovaní zdravotného 

rizika vyplývajúceho pre pacienta z možnej krížovej 

kontaminácie pri paralelnej výrobe, ako aj možnými 

reziduami po sanitácii v nasledujúcom produkte.   

 V prípade veterinárnych produktov sa analýza 

možného poškodenia predlžuje až po reziduá              

v potravinách živočíšneho pôvodu. 



*PDE Permitted Daily Exposure (ADE Acceptable Daily 

Exposure) - dávka, u ktorej je nepravdepodobné, že 

by zapríčinila akýkoľvek nežiaduci účinok u osoby, 

ktorá by takúto dávku obdržala denne doživotne. 

*Zisťuje sa na základe dát získaných toxikologickými, 

predklinickými a klinickými štúdiami 



*Expozíciou (definícia WHO) sa rozumie  

   „kontakt chemických, fyzikálnych, 

   alebo biologických agens s vonkajšími    

   hranicami organizmu“. 

*Dávka je množstvo látky, ktoré skutočne vstupuje do 

organizmu inhaláciou, vstupom cez kožu, alebo 

kontaktom s kožou, alebo sliznicami (aj GIT). 



*Aj pre veterinárne lieky sa uplatňujú hodnoty PDE pre 

ľudí, aj keď sa zohľadňuje aj toxicita pre zvieratá, tj 

limitom bude (worst case) expozícia nepresahujúca 

PDE zvieraťa ani jeho konzumenta 

*Presnejšie vyjadrenie PDE je vyjadrenie vztiahnuté na 

dávky mg/kg hmotnosti, pre vyjadrenie dávka/osoba 

sa používa pre ľudí 50kg, pre deti zvlášť počítané, pre 

zvieratá 1kg    



*Pre posúdenie rizika poškodenia (nebezpečenstva) sa 

používajú údaje predklinického testovania 

(farmakodynamické, štúdie chronickej toxicity, 

karcinogenity, genotoxicity, teratogenity), ako aj 

dáta získané v klinickom testovaní (nežiaduce účinky)  



*No observed effect level → No observed adverse 

effect level (no critical effect) 

*Najvyššia dávka, u ktorej nenastane žiadny nežiaduci 

účinok (či už v zmysle toxicity, negatívneho vplyvu na 

zdravotný stav alebo negatívneho ovplyvnenia 

terapie, ako aj terapeutického pôsobenia rezidua)  

*Ak nepoznáme NOAEL, môžeme pre výpočet PDE 

použiť LOAEL Lowest observed adverse effect level 

 



  NOAEL x hmotnosť 

     PDE =   

              F1 x F2 x F3 x F4 x F5 

 

F1 [2 - 12] medzidruhová variabilita 

F2 = 10 variabilita medzi indivíduami  

F3 = 10 ak boli štúdie chronickej toxicity kratšie napr. < 4 týždne 

F4 [1 - 10] pri výnimočnej toxicite (karcinogenita, neorotoxicita, 

teratogenita) 

F5 [1 - 10] v prípade, že sa pre výpočet používa LOAEL (v smernici 

„LOEL“), podľa závažnosti 



*

F1 = 2 extrapolácia pes – človek 

F1 = 2,5 extrapolácia králik - človek  

F1 = 3 extrapolácia opica - človek  

F1 = 5 extrapolácia potkan - človek  

F1 = 10 extrapolácia iné zviera - človek  

F1 = 12 extrapolácia myš - človek  



*

F3 = 1 pre štúdie dlhšie ako polovica času života (1 rok 

králik, hlodavce, 7 rokov mačka, pes, opica) 

F3 = 1 pre reprodukčné štúdie pokrývajúce celú dobu 

organogenézy  

F3 = 2 pre 6 mes. štúdie na hlodavcoch a 3-5 ročné 

štúdie na nehlodavcoch   

F3 = 5 pre 3 mes. štúdie na hlodavcoch a 2 ročné štúdie 

na nehlodavcoch   

F3 = 10 pre kratšie ako 4 týždne 



*

F4 = 1 pre fetálno-maternálnu toxicitu associated with 

maternal toxicity  

F4 = 5 pre fetálnu toxicitu 

F4 = 5 pre teratogénny účinok spojený s maternálnou 

toxicitou 

F4 = 10 pre teratogénny účinok bez maternálnej 

toxicity 



*

3 skupiny podľa toxicity posudzovanej zo štruktúry a 

metabolizmu  

*skupina I: jednoduché chemické štruktúry, známe 

metabolické dráhy a neškodné konečné produkty – 

predpoklad nízkej toxicity 

*skupina II: stredná toxicita (obsahujú reaktívne 

funkčné skupiny, ale nie podozrivé z toxicity 

*skupina III: nie bezpečné štruktúry alebo 

metabolizmus, až po naznačujúce toxicitu 



*Pre určenie hodnôt jednotlivých faktorov napr. ICH 

Q3C (R4) dodatok 3, VICH 

*Ak existuje viac vypočítaných hodnôt PDE, narába sa 

s najnižšou hodnotou 

*Pri zmene aplikačnej cesty na „rizikovejšiu“ sa 

vychádza z biologickej dostupnosti menej rizikovej a 

koriguje sa PDE v zmysle  % menej rizikovej/100% 



*

*Liečivá genotoxické: aplikuje sa smernica EMA 

„Limits of genotoxic impurities“ 1,5µg/osoba/deň, 

pre liečivá ako lepšie kontrolovateľné z hľadiska 

reziduí bola navrhnutá hranica 0,15µg/osoba/deň (v 

konečnom znení neprešla) alebo TTC (Treshold of 

toxicological concern) 1 nové ochorenie na 100 tisíc 

pacientov po celoživotnej expozícii, u veterinárnych 

µg/kg hmotnosti/deň  



*Liečivá senzibilizujúce: (neexistuje „bezpečná„ 

dávka) – vyhradené prevádzky, zohľadňuje sa 

frekvencia výskytu  a závažnosť imunologickej 

reakcie (od kontaktnej alergickej reakcie po 

anafylaktický šok) 

 



*Nie je nutné aplikovať smernicu na makromolekuly a peptidy, 

keďže je možné ich inaktivovať tepelne alebo zmenami pH 

     

 

*Liečivá v štádiu skúmania 

    



*

*Spracovanie informácií z knižných monografií, publikácií v 

časopisoch aj z internetových databáz. Stratégia vyhľadávania 

aj získané dáta majú byť zhrnuté v prehľadnom expertnom 

posudku. Stratégia určenia PDE musí byť jasne zdôvodnená 

vrátane použitia konkrétnych hodnôt korekčných faktorov. 

Prílohou smernice je návrh titulnej strany takéhoto 

dokumentu  



*Pre firmu to obnáša vypracovať tento dokument pre 

každú účinnú látku, v podstate jednorázovo (až na 

potrebné aktualizácie) 

 

*Prechodné obdobie :  

 6 mesiacov pre nový produkt 

 1 rok pre už vyrábaný produkt 

 2 roky pre veterinárne produkty 

                                    

 



*

*Vo väčšine prípadov sa použitie výpočtu na základe  

PDE resp. NOAEL prejaví benevolentnejšími limitmi 

(oproti 1/1000 max dennej dávky .....alebo 10 ppm) 

*Len v zriedkavých prípadoch je situácia opačná, tj. 

ide o výrazne prísnejšie kritériá 

 

V odôvodnených prípadoch dáva smernica možnosť 

odchýliť sa od vypočítaných limitov. Tiež výroba API sa 

môže, ale nemusí touto smernicou riadiť 


