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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0218
ALAN Kimya Teknolojisi
DAL Proses
MODÜLÜN ADI Parenteral İlaçlar

MODÜLÜN TANIMI
GMP standartlarına uygun olarak parenteral, enjeksiyon ve
perfüzyon çözeltilerini hazırlayabilme işlem, bilgi ve
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İlaç Üretiminde
Sterilizasyon ve Sıvı Preparatlar modüllerini başarmış olmak

YETERLİK Standartlara uygun olarak parenteral çözeltileri hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun olarak
parenteral çözeltileri hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar:

1. GMP standartlarına uygun olarak kapları yıkayacak ve
kurutabileceksiniz.

2. GMP standartlarına uygun olarak çözücüleri ve
yardımcı maddeleri hazırlayabileceksiniz.

3. GMP standartlarına uygun olarak ampul ve flakonları
doldurabilecek ve kapatabileceksiniz.

4. GMP standartlarına uygun olarak sterilizasyon
uygulayabilecek ve kontrolleri yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, kontrollü oda, işletme,
kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı (projeksiyon,
bilgisayar, DVD çalar, televizyon, internet), kendi kendinize
veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım: Deiyonize su, ampul, kanül, desikatör, basınçlı
hava, etüv, flakon, piset, hava püskürtme cihazı, damıtık su,
bek, saç ayak, delikli ampul kabı, otoklav, beher, glikoz, HCl,
NaCl, enjeksiyonluk su, pH metre, membran filtre, şırınga,
lastik tıpa, al folyo, su banyosu, süzgeç kâğıdı, beher, baget,
deney tüpü, spatül, damlalık, termometre, kıskaç, huni, destek,
mezür, hassas terazi, büret, balon joje, uzun boyunlu huni,
cam pamuğu, kibrit, lastik tıpa, porselen kapsül, turnusol
kâğıdı, kül fırını

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Parenteral ilaçlar, genellikle sindirim sistemi dışında canlıya verilen, ampul veya
flakon gibi küçük ambalajlarda steril tek doz ya da multi doz şeklinde doğrudan veya dolaylı
olarak dolaşım sistemine bir enjektör ile akıtarılan ilaçlardır.

Parenteral ilaçlar modülünde parenteral ilaç üretimini, çeşitlerini ve üretim hakkında
genel ilkeleri basit olarak kavrayabilecek, parenteral ilaç üretim teknikleri hakkında bilgi ve
beceriler kazanacaksınız. Parenteral ilaçların çözeltilerini ve çözücülerini hazırlamayı, ampul
ve flakon formundaki ilaçların üretim süreçleri ile dolumlarını öğrenecek, ilgili kontrolleri
yapabileceksiniz.

Bir teknisyen olarak mezun olduktan sonra da kazanmış olduğunuz bilgi ve becerileri
ilaç sektöründeki firmalarda en iyi şekilde kullanabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun olarak parenteral çözeltileri
hazırlayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki eczanelerde satılan parenteral çözeltileri içeren ilaçların neler

olduğu ve kullanım şekilleri hakkında bilgi edininiz, ailenizde bu ilaçlardan

kullanmış olanların olup olmadığını araştırınız.

 Çevrenizde bulunan sağlık ocağı, hastane vb. sağlık birimlerinde çalışan

doktorlarla görüşerek parenteral çözelti içeren ilaçların çeşitleri ve tercih

edilmeleri hakkında bilgi toplayarak bu bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla ve

öğretmenlerinizle paylaşınız.

 Parenteral ilaçların hazırlanışında kullanılan suyun niteliği hakkında internetten

veya farmakopilerden araştırma yaparak bunları sınıfta arkadaşlarınızla

paylaşınız.

 Parenteral çözeltilerin ambalaj kapları, nitelikleri ve saklanma şartları hakkında

bilgi edinerek bunları sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaşınız.

1. AMPUL VE FLAKON HAZIRLAMA

1.1. Ampul ve Flakon

 Ampul

Ampuller; parenteral amaçla üretilen ilaç veya ilaç çözücü maddenin konulduğu
farmasötik amaçlı cam, plastik, polimer maddeler veya kopolimer malzemelerden üretilmiş
küçük primer ambalaj kaplarıdır.

İlaç firmalarında ampul üretimi, farklı hacimlerden oluşan sıvı dozaj formundaki
küçük hacimli parenteral ilaçların üretimini kapsar. Parenteral ilaç üretimi, ampul dolum
hattı adı verilen tam otomatik üretim hattında gerçekleştirilir. Ampul hattında üretilen
farmasötik steril ürünler analjezik, antipiretik, sempatomimetik, antihistaminik, narkotik
analjezik, miyorelaksan, vitamin, mineral ve kimyasal ajanlara karşı kullanılan antidot
özelliğine sahip sıvı dozaj şeklindedir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ARAŞTIRMA
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Parenteral ürünlerin yapımında kullanılan su, parenteral ilaç üretim standartlarına
uygun olarak elde edilen enjeksiyonluk sudur.

Resim 1.1: Çeşitli hacimlerde boş ve dolu ampuller ile hazır dolu cam şırıngalar

Ampuller farklı renklerde üretilir. Işık karşısında bozulma riski olan parenteral ilaçlar
renkli ampullere doldurulur. Son yıllarda PVC ampuller ve parenteral çözücü içeren dolu
hazır PVC veya cam şırıngalar da kullanılmaktadır.

Resim 1.2: Çeşitli parenteral çözelti içeren dolu ampul, flakon ve hazır şırıngalar

Parenteral ilaçlar arınık olarak üretilmiş ampullere steril odada steril şartlarda
doldurulduktan sonra ampullerin ağzı alevle kapatılır. Daha sonra otoklavda buhar ile
sterilizasyon işlemi yapılır.
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Resim 1.3: Ampullerin otomatik doldurulması ve ağız kısmının alevle kapatılması

 Flakon (vial, viyal):

Resim 1.4: Kullanıma çeşitli hazır liyofilize toz dolu flakonlar

Flakon, ağzına enjektör iğnesinin batırılmasına elverişli bir kauçuk tıpa konulmuş ufak
şişedir; tek doz veya multi doz ilaç içerir. Solüsyon hâlinde çabuk bozunan (stabil olmayan
ilaçlar) bu kaplar içine katı (çoğu zaman liyofilize edilmiş toz) hâlinde konulur ve enjekte
edileceği zaman suda çözülür.
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Resim 1.5: Çeşitli flakonların doldurulması ve kapatılması aşamaları

Flakonların asıl kullanım amaçları aseptik üretim ilaçlarının dolumu olmasına rağmen
parenteral sıvı çözücü maddeler de doldurulabilir. Yaygın kullanılan flakon hacimleri 2 ml, 5
ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml 500 ml ve 1000 ml olanlarıdır. Genellikle farmasötik amaçlı
Tip I, Tip II ve Tip III cam veya PVC malzemeden üretilir.

Cam veya plastik ampul ve flakon kaplarının yapılarında ürünün stabilizesini
değiştirebilecek veya toksitesini çoğaltacak ekstrakte edilebilir hiçbir madde
bulunmamalıdır.

1.2. Perfüzyon Çözeltisi

 Perfüzyon çözeltisi

Perfüzyon yolla insan veya hayvanlara verilen kan ve kan elemanları dışındaki sıvı
preparatların tümüne perfüzyon çözeltileri denir. Genellikle infüzyon çözeltileri olarak
isimlendirilir. Perfüzyon çözeltileri steril sulu çözeltiler ya da emülsiyonlar şeklinde
hazırlanabilir.
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İğne, intranül ya da sonda yardımıyla bir çözeltinin (kan ve kan elemanları dışında
kalan infüzyon sıvıları, elektrolit solüsyonları, serum vb. parenteral preparatlar) damar içine
enjekte edilerek damar yoluyla kana akıtılması işlemine de perfüzyon denir.

Tam kan veya kan elemanlarının dolaşım (vasküler) sistemine verilmesi işlemine ise
transfüzyon denir.

Resim 1.6: Cam ve şişe PVC ambalajlardaki enjeksiyon ve perfüzyon çözeltileri

Parenteral ve perfüzyon çözeltileri ampul, flakon veya PVC tarzı steril ambalajlara
doldurulur. Bu çözeltiler enjeksiyon (akıtma) yolu ile canlıya verilir. Bu yüzden enjeksiyon
çözeltileri olarak da adlandırılabilir.

Enjekte edilecek ilaçlar, flakon denilen küçük şişelerde veya ampullerde toz ya da sıvı
hâlde bulunur. Toz hâlinde bulunan ilaçların mutlaka yanında ampul içinde sulandırıcıları
bulunur. Bu sulandırıcılar özel durumlar haricinde arı (distile) su veya serum fizyolojiktir (%
0,09 NaCl’ün sudaki çözeltisi). Enjektöre önce sulandırıcı çekilip toz hâlindeki ilaca enjekte
edilir. Flakon içeriği sulandırıcı içinde çözündükten sonra enjektöre geri çekilir ve canlıya
enjekte edilir.



8

Enjeksiyon yolu ile verilen parentaral ilaçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 Kullanıma hazır çözeltiler
 Kullanımdan önce çözücü ile karıştırılan çözünür kuru ürünler
 Kullanıma hazır süspansiyonlar
 Kullanımdan önce bir taşıyıcı ile karıştırılan çözünmeyen kuru ürünler
 Emülsiyonlar
 Kullanımdan önce seyreltilen sıvı konsantreler

Resim 1.7: Ampul, flakon, enjektör sulandırıcı, şırınga iğnesi (kanül) ve çeşitli ampuller

İnfüzyonlar: Steril sulu çözelti ve emülsiyon şeklinde hazırlanan ilaçlardır. Büyük
hacimlerde veriliş için tercih edilir. 500 ml’den daha çok hacimli intravenöz (damar içi)
yoldan uygulanan parenteral preparatlardır. Başlıca özellikleri;

o İzotonik,
o Steril,
o Pirojensiz (apirojen),
o Dayanıklı olmalarıdır.

İmplantlar: Parenteral implatasyon için uygun şekil ve boyuttaki steril katı
preparatlardır.

Küçük hacimli parenteral preparatlar; 100 ml’den daha küçük, genellikle de 1 ml ile
50 ml hacimler arasında hazırlanır.

Parenteral çözeltiler ve perfüzyon çözeltileri doğrudan canlı organizmaya (insan ve
hayvan) enjekte edildiklerinden üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar bütün
safhalarda sterilizasyon koşullarına uymak ve bunu uygulamak zorunludur.

Çözeltilerin perfüzyonu anestezide, ameliyat sırasında anestezik ilaçların verilmesi
yanı sıra etkili maddelerin damar yoluyla vücuda girmesini ve hidro-elektrolit kan
dengesinin yeniden kurulmasını sağlar. Ağızdan beslenmenin yetersiz, etkisiz ya da sakıncalı
olduğu durumlarda, perfüzyon çözeltileri elektrolit dengesini tamponlayıcı, kanın plazma
hacmini artırıcı, besleyici ve kalori verici olarak da kullanılmaktadır. Bu yüzden genellikle
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100 ml ve daha büyük hacimlerde üretilir. 1 ile 100 ml hacimler arasında üretilen perfüzyon
çözeltileri de vardır.

Perfüzyon çözeltileri parenteral hacimlerde veya daha büyük hacimlerde de olabilir.
Parenteral hacimler genellikle 100 ml (cc) den daha küçük ambalajlarla sınırlandırılmış ve
tek kullanımlık doz hâlinde üretilmiş preparatları kapsamaktadır.

100 ml’den daha büyük hacimlerde tek kullanımlık, herhangi bir koruyucu içermeyen
infüzyon (perfüzyon) şeklindeki veriliş için tasarlanmış hermetik olarak kapatılmış
parenteral çözeltiler de üretilmektedir.

Perfüzyon çözeltileri canlı organizmaya genellikle bir dozajlama cihazı ve düzeneği
yardımı ile verilir.

Resim 1.8: Perfüzyon çözeltisi ve perfüzyon çözeltisi salınım düzeneği

1.2.1. Ampuller

Genelde ampul formundaki ilaçlar tek kullanımlık parenteral çözeltileri içerir. Bu
yüzden küçük hacimlidir. 0,2 ml ile 20 ml (cc) hacimleri arasındaki çeşitli hacimlerde
üretilir.

İlaç sektöründe en çok 0,2 ml, 0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml ve 10 ml hacimli
ampuller kullanılmaktadır. Hangi tür ampulün seçileceği, parenteral uygulama yolu ve ilaç
etkin maddesinin aktivitesi belirler.
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Resim 1.9: Dolum ve kapatma işlemi bitmiş ampuller

1.2.2. Flakonlar

Parenteral ilaçlar genellikle ampul veya viyal (flakon) denilen cam kaplara
konulmuştur. Ampul tek dozluk ilaç içerir. Viyal, ağzına enjektör iğnesinin batırılmasına
elverişli bir kauçuk tıpa konulmuş ufak şişedir; tek doz veya multi doz ilaç içerir. Solüsyon
hâlinde çabuk bozunan (stabil olmayan ilaçlar) bu kaplar içine katı (çoğu zaman liyofilize
edilmiş toz) hâlinde konulur ve enjekte edileceği zaman suda çözülür.

Resim 1.10: Liyofilize toz içeren flakonlar, çözücü içeren ampul ve flakon

İlaç firmalarında flakonlar, farklı hacimlerden oluşan sıvı dozaj veya aseptik olarak
granül veya toz üretim formundaki küçük hacimli parenteral ürünlerin üretimini kapsar.
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Flakon formda ilaç üretimi, flakon dolum hattı adı verilen tam otomatik üretim hattında
gerçekleştirilmektedir.

Bu farmasötik ürünler analjezik, antipiretik, sempatomimetik, antihistaminik, narkotik
analjezik, miyorelaksan, vitamin, mineral ve kimyasal ajanlara karşı kullanılan antidot
özelliğine sahip sıvı veya toz aseptik dozaj şeklinde olabilir.

Parenteral ürünlerin yapımında kullanılan su parenteral ilaç üretim standartlarına
uygun olarak elde edilen sudur. Flakon hattında üretilen sıvı dozaj ve toz formundaki steril
veya aseptik ürünler eczane ve hastane ambalajı şeklinde paketlenerek kullanıma
sunulmaktadır.

Enjeksiyonluk çözeltiler steril olmalı, vücut sıvılarının pH'ına (7,4) eşit veya ona
yakın pH'ta olmalı, vücut sıvıları ile izoosmotik veya onlara yakın osmolalitede olmalı ve
projen madde denilen bakteri kaynaklı lipopolisakarid yapılı ve ateş yapıcı madde
içermemelidir (Apirojenik olmalıdır.). Ayrıca, solüsyonda yabancı cisim (mikro veya
makropartikül) bulunmamalıdır.

Resim 1.11: Flakonların çözelti ile dolumu ve kapatılması aşamaları

Resim 1.12: Flakonların tıpa ve alüminyum folyo ile kapatılması aşamaları

1.2.2.1. Silikonlama

Özel durumlarda flakon şişelerinde ve ampullerin içinde ilaç kalıntısı kalmaması için
yapılan işlemdir.
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1.2.2.2. Karpüller

Ampul ve flakon dolumu esnasında ampul ve flakonları yıkamak, içine azot
göndererek oksijeni dışarı atmak, sıcak kuru hava ile kurutmak ve dolumu yapmak için
ampul ve flakon içine sokulan iç içe geçmiş iki kılcal borudan oluşmuş iğne sistemidir.

1.2.3. Perfüzyon Çözeltileri

Perfüzyon yolla insan veya hayvanlara verilen kan ve kan elemanları dışındaki sıvı
preparatların tümüne perfüzyon çözeltileri denir.

1.3. Enjeksiyon Preparatlarının Uygulama Yerlerine Göre
Gruplandırılması

Parenteral çözeltilerin canlı organizmaya akıtma yolları ve çeşitleri kısaca aşağıda
açıklanmıştır.

1.3.1. Deri Arasına Enjeksiyon (Subkutan) (SC)

Derimizin altına yapılan enjeksiyonlardır. Enjekte edilen hacim 2 ml'yi geçmemelidir.
pH ayarı yapılmalıdır. Aşılar, epinefrin ve insülin enjeksiyonları ve çok nadir olarak
damarların kullanılamadığı durumlarda ve dehidrate çocuklarda, dekstroz ve elektrolit gibi
büyük hacimli çözeltiler bu yolla verilebilir.

1.3.2. Deri Altına veya Deri Arasına Enjeksiyon (Le.) (İntrakutan veya
İntradermal Enjeksiyon /İD)

Çok katlı deri dokusundaki korneam tabakası altındaki epidermise yapılan
enjeksiyondur. Sol kolun üst tarafı bu tip enjeksiyonlar için uygundur. Enjekte edilen hacim
0,1–0,5 ml arasındadır. Bu yol ile sistemik etki sağlanamaz, başlıca alerji ve teşhis testleri
için kullanılır.

1.3.3. Adale İçine Enjeksiyon (Lm.) (İntramüsküler/İM)

Kalça ve omuz kası tercih edilir. Enjekte edilecek hacim 2 ml’i nadiren geçer ama 5
ml’yi hiçbir zaman geçmemelidir. Yağlı ve sulu çözeltiler, süspansiyonlar ve emülsiyonlar
kas içine verilebilir. Bu yol ile uzun etki sağlanabilir.



13

1.3.4. Damar İçine Enjeksiyon (i.v.) (İntravenöz/İV)

Doğrudan damar içine yapılan enjeksiyondur. Kolun iç ön kısmındaki, "median basilic
vena" bu enjeksiyon için uygundur. Enjekte edilecek miktar l ila 1000 ml arasındadır, i.v.
verilecek büyük hacimli çözeltiler pirojensiz olmalıdır.

1.3.5. Kalp Adalesine İntrakardiyak ve İntraokiller (İC)

Doğrudan kalp içine yapılan enjeksiyondur. Kalp kapakçığına veya kalp karıncık
kaslarına ya da içine yapılan enjeksiyondur. Çözeltiler pirojensiz olmalıdır. Kalp adalesine
ve kalp içine enjeksiyon doktorun sorumluluğunda olan uygulamadır. Doktor
sorumluluğundaki diğer uygulamalar ise şöyledir:

 Ekleme yapılan enjeksiyon (i.a.) (intra-artiküler): Lokal etki sağlamak amacıyla
tahriş olmuş veya tedavisi gereken eklemlere yapılan enjeksiyondur (Örneğin,
kortikosteroit ilaçlar).

 İntratekal enjeksiyonlar (Lt.): Subaraknoit bölgeye yapılır. Omuriliği çevreleyen
zarlar, dura mater, araknoit ve pia materdir. Araknoit ile pia arasındaki bölge
subaraknoittir. Bu boşlukta beyin-omurilik sıvısı vardır. İntratekal
enjeksiyonlar, subaraknoit bölgenin en geniş olduğu 3-4 veya 4-5 lomber
vertebra arasına yapılır. Bu bölgeye enjeksiyon yapmak zordur ve verilen
miktar 10 ml'yi geçmemelidir.

 İntrasisternal enjeksiyonlar (Ls): Beyinin arka ve alt kısmındaki bölüme yapılır.

1.4. Parenteral İlaçların Tercih Edilme Nedenleri

Parenteral ilaçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 Çözelti
 Süspansiyon
 Emülsiyon
 Steril kuru toz
 İmplantasyon tabletler

Parenteral tedavi, terapötik ajanların (tedavi edici ilaçlar) sindirim sistemi dışındaki
yollarla verilmesidir. Bu yolla sıvı ve elektrolitler, vitaminler, şeker, protein, kan veya
elemanları, aşılar, tedavi veya tanı için kullanılan birçok ilaç uygulanabilir. İlaç etkisinin,
oral yola göre daha çabuk başlamasını sağlar. Sindirim sisteminde kolay absorbe edilmeyen
veya orada parçalanan ilaçlar bu yoldan verilebilir.
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 Parenteral yolla uygulanan ilaçların avantajları:

 Çabuk etki etmesi istendiğinde kullanılması
 Hasta oral / ağız yolu ile ilaç alamadığında (şuursuz hastalar)

kullanılması
 İlaç gastro-intestinal sıvılar tarafından tahrip edildiğinde kullanılması
 İstenen etkinin lokal ve sistemik olması
 Verilecek sıvının miktarı ve yapısı
 Beklenen etkinin hızı
 Tam bir biyolojik yararlanma sağlanabilmesi

Parenteral yolun uygulanmasını; damarların uygunluğu, hastanın isteği ve hekimin
tercihi belirler. Örneğin, iritan ilaçlar kas içine verilmesine karşın kolayca emilebilen insulin
gibi ilaçlar deri altına verilir. Etki çabuk başlar, istenilen süre devam eder.

 Parenteral yolla uygulanan ilaçların dezavantajları:
 Enfeksiyon riski,
 Ağrı,
 Doku hasarı (üst üste aynı bölgeye enjeksiyon yapılması nedeniyle),
 Alerjik reaksiyonlar ve anaflaktik şoktur.

1.5. Parenteral İlaçların Proses Aşamaları

Steril preparatların imalatında mikrobiyolojik, partiküler ve pirojenik bulaşma
risklerini en aza indirebilmeyi amaçlayan temiz oda şartları uygulanır. Bu gerekliliklerin
çoğu, konuyla ilgili personelin yeteneklerine, eğitimine ve davranışlarına bağlıdır.
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Şekil 1.1: Ampul ve flakon üretim tesisi üretim akış şeması

Steril imalatta "kalite güvencesi" özellikle büyük bir önem taşır ve bu imalat şekli
dikkatle hazırlanmıştır ve valide edilmiş üretim metotlarına ve prosedürlerine göre
yürütülmek zorundadır.

Çözeltiler, proses sırasında filtreden geçirilerek sterilize edilecek ise C sınıfı bir
ortamda hazırlanır. Eğer steril filtrasyon söz konusu değilse çözeltilerin hazırlanması, arka
planı B sınıfı olan A sınıfı bir ortam içerisinde yapılır.

Küçük ve büyük hacimli parenteral preparatlar da dâhil olmak üzere aseptik olarak
hazırlanan ürünlerin dolum ve diğer işlemleri, arka planı B sınıfı olan A sınıfı bir ortamda
yapılır.

Parenteral ilaçlar genellikle ampul veya flakon şişelerinde tek doz veya nadiren
multidoz formlarında üretildiklerinden iki tür üretim prosesinden bahsedilebilir:
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 Ampul dolum hattı prosesi

Resim 1.13: Sterilizasyon tünelinden yıkanmış ampullerin sterilizasyonun yapılması

Resim 1.14: Ampullerin otomatik dolumu

Resim 1.15: Alevle ampullerin ağzının kapatılması ve dolum işlemi bitmiş dolu ampuller
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STERİL ÇÖZELTİLER ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI

PROSES IPC EKİPMAN

SU DOLUM İmalat Tankı

ISITMA İmalat Tankı

AKTİF MADDE
İLAVESİ

İmalat Tankı

ÇÖZÜNME İmalat Tankı

SOĞUTMA İmalat Tankı

HACME
TAMAMLAMA

(İBLAĞ)
İmalat Tankı

NİHAİ KARIŞIM pH İmalat Tankı

STERİL FİLTRASYON
GÖRÜNÜŞ

FİLTRE İNTEGRİTE TESTİ
Süzme Filtresi

Depolama Tankı

AMPUL DOLUM
DOLUM HACMİ

FİLTRE İNTEGRİTE TESTİ
Polis Filtre

Dolum Makinesi
STERILIZASYON Otoklav

OPTİK KONTROL

SIZDIRMAZLIK TESTİ

(ÇATLAK KONT.)
PARTİKÜL

KONTAMİNASYONU
SEVİYE KONTROLÜ KAPAMA

KONTROLÜ

Optik ve Çatlak
Kontrol

Makinesi

BLİSTERLEME VE
KUTULAMA

BASKI İBARELERİNİN
KONTROLÜ

VERİM

Ambalajlama
Makinesi

Şekil 1.2: Örnek ampul dolum prosesi akış diyagramı
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 Flakon dolum hattı prosesi

 Steril sıvı flakon dolum hattı prosesi

Resim 1.16: Sıvı flakon dolum hattından bazı aşamalar

 Aseptik toz flakon dolum hattı prosesi

Resim 1.17: Flakon dolum hattından bazı aşamaları gösteren resimler
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Her prosesin kendine özgü bir akış süreci vardır. Sıvı dolum hatlarında süreçler büyük
oranda birbirine benzemektedir.

 Ampul ve sıvı flakon bölümü

 WFI suyu hazırlama kısmı (C sınıfı)

Resim 1.18: Enjeksiyonluk su (WFI suyu) hazırlama tesisi

 Çözelti hazırlama kısmı (C Sınıfı)

Resim 1.19: Ampul, flakon çözeltileri stok ile dolum kazanları ve çözelti hazırlama reaktörü
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 Ampul ve flakon yıkama kısmı (C Sınıfı)

Resim 1.20: Ampul ve flakon yıkama üniteleri

 Ampul ve flakon dolum kısmı (A Sınıfı)

Resim 1.21: Ampul ve flakon dolum hattından bölümler
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 Ambalaj ve paketleme kısmı

 Ambalajlama ve paketleme (D sınıfı)

Resim 1.22: Ampul ve flakon etiketleme ve ambalajlanma hattı

 Ambalaj etiketleme ve kolileme (E Sınıfı)

 İPC (Bağımsız) (D sınıfı)

Resim 1.23: İnproses laboratuvarında (İPC) yapılan optik, PH ve iletkenlik kontrolleri
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 Sterilizasyon otoklavı (A Sınıfı)

Resim 1.24: Dolu ampullerin magazinlerle otoklava yüklenmesi

1.5.1. Kapların Yıkanması ve Kurutulması

Ortam, üretim kazanları ve ekipmanın temizliği yapılır (Ekipman temizliği, üretilen
ilacın etken maddesinin bir sonraki ilacın içinde bulunabilme ihtimalinden ve böyle bir
durumun ilacı kullanana vereceği zararlı etkiden dolayı çok önemlidir.).

 Standart Operasyon Prosedürü (SOP)’ne göre her ekipmanın temizliği yapılır.
Ekipman temizliği, tankın içine belirli bir miktar su alınarak kaynatılması
suretiyle yapılır. Ayrıca tankın dış yüzeyi de yıkanarak temizlenir.

 İmalat öncesinde imalat odasının temizliği oda temizlik SOP’una göre yapılır.
 Temizlik validasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda ise her ürün için 6 ayda

bir yıkama sonrası su numunesi Kalite Kontrol Laboratuvarına (KKL) verilir.
Çalışılan ürürünün aktif maddesi aranır. Her ürün için mikrobiyoloji
laboratuvarına numune verilir.

 Ampul dolum hattında ampuller ve flakon şişeleri tam otomatik olarak yıkanır.
300 oC’deki sıcak kuru hava tünelinden geçirilerek lineer hava akımında
kurutularak sterilize edilir. Bu süreç aşağıdaki işlem basamaklarından oluşur:

 Plastik sepetlerdeki ampullerin jelatin folyonun açılarak ampullerin makinenin
30 derece eğimli yıkama kızağına yerleştirilmesi

 Makine çalışınca ampullerin tek tek sonsuz vida yardımı ile döndürülerek devir
daim suyu ile yıkandıktan sonra iğnelere tek tek otomatik olarak takılması

 İğnelerden önce hava ile kurutulması ve enjeksiyonluk tazyikli su ile yıkanması,
sonra iğneden hava gönderilerek kurutulması

 Yıkanmış ampullerin tünel yürüyen bandı üzerine bırakılması

Ampuller tünelden geçerken önce soğuk sonra sıcak tekrar soğuk işlem görerek
kurumuş ve sıcak işlemle sterilize olur. Daha sonra yürüme bandı üzerinde dolum haznesine
gelir.
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1.5.2. Çözücüler ve Yardımcı Maddeleri Hazırlama

Ampul üretimi, üretim protokolünün (şarj dokümantasyonu ve üretim emri) alınması
ile başlar. Üretim protokolünün çıkması ile birlikte ham maddeler ve ambalaj malzemeleri
depodan üretim alanına gelir.

Çözeltilerin üretimi aşağıdaki sıralı basamaklar izlenerek gerçekleştirilir:

 Çözücü hazırlamak
 Etken ve yardımcı maddeleri tartmak
 Reaktörü hazırlamak
 Çözelti hazırlamak
 Dolum hattını hazırlamak

1.5.3. Çözeltileri Hazırlama

 Reaktör, stok ve dolum kazanları ile dolum hattının temizliğinin yapılarak
üretime hazırlanması

 Reaktör temizliği (CİP yöntemi)
 Kazanın (reaktörün) ve dolum hattının sterilizasyonu (SİP yöntemi)
 Üretim reaktörünün tartım ve diğer kalibrasyonlarının yapılması
 Kazan basıncının sıfırlanması
 Sıcaklık proplarının kalibrasyonu
 Tartım proplarının sıfırlanması
 Kazana pH metrenin takılması
 Kazandaki oksijenin azot gazı ile uzaklaştırılması
 Membran filtre sistemlerinin hazırlanması

o Süzme filtrelerinin yırtık ve patlaklık testinin yapılması
o Polis filtrenin yırtık ve patlaklık testinin yapılması

Resim 1.25: Çözelti hazırlama reaktörleri ve kontrol paneli
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Resim 1.26: Membran filtreler ve filtre haznesi

 Üretim protokolünün on-line kumanda sistemine çağrılması
 Tartım kısmında ham madde ve yardımcı maddelerin tartılarak üretim alanına

verilmesi
 Ham madde ve yardımcı maddelerin barkotlarının barkot okuyucu ile

okutularak şarj dokümantasyonu ve üretim protokolü ile karşılaştırılması
 Üretim programının işlem akış sırasına göre reaktöre yüklenmesi (Genellikle

WFI suyunun hacminin % 85’i öncelikle kazana yüklenir. Daha sonra ilaç etken
maddesi ve yardımcı maddeler yüklenir.)

 Enjeksiyonluk WFI suyunun % 80-90 oranında kazana yüklenmesi (WFI
kazana yüklenmeden önce kademeli olarak önce 50 OC’ye sonra 40 OC’ye
soğutulduktan sonra kazana yüklenir. Soğutma işlemi WFI ceket işindeki
serpantinden geçerken ters yöndeki ham WFI suyu akımı ile gerçekleştirilir.

 Reçetedeki istem doğrultusunda çözeltinin izotonik veya izohidrik ayarının
yapılması (Vücut sıvısı basıncına göre çözelti ozmotik basıncının ayarlanması)

 Çözeltinin hacme (reçetedeki son hacim) enjeksiyonluk WFI suyu ile
tamamlanması

 pH kontrolü ve ayarının yapılması
 Üretim programı doğrultusunda çözeltiyi karıştırma işlemlerinin yapılması

(Karıştırma işlemi sürecinde reaktöre sürekli azot gazı gönderilir ve çözeltideki
çözünmüş oksijen uzaklaştırılır.)

 Azot gazı geçirilerek çözünmüş oksijenin tamamen uzaklaştırılması ile çözelti
hazırlama işlemi biter.

 Karıştırma işlemleri sonucunda çözeltinin önce 0,45 µm’lik, sonra da 0,22
µm’lik por çapına sahip membran filtrelerden geçirilerek gerekli İPC ve KKL
için inceleme örneklerinin alınması

 İPC’de yapılan kontroller:
o pH kontrolü
o Vizkozite
o Partikül
o Ozmomolite
o Berraklık ve homojenlik

 İPC kontrollerinin uygun çıkması ile ürünün membran filtrelere basılarak
süzülmesi ve stok tankına alınması
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 KKL’de etken madde tanımlanması, miktarı çözünmesi ve ileri tetkiklerin
yapılması. KKL’nin onay vermesinden sonra ürün azot gazı basıncı ile dolum
tankına alınması ve dolum hattındaki polis filtreye kadar gönderilmesi

Reaktörde çözelti hazırlama işlemi sırasında mekanik karıştırma işlemi yanı sıra azot
gazı gibi inert gaz gönderilimi sürekli yapılarak doğum hâlindeki oksijen gazı
uzaklaştırılırken çözeltinin gaz akımı ile karıştırılması da gerçekleştirilir. Böylece tam bir
çözünme ve homojenlik sağlanmış olur. Çözelti hazırlama işleminden sonra örnek alınarak
kalite kontrol laboratuvarına (KKL) ve in-proses laboratuvarına (İPC) kontroller için
gönderilir. İPC’si uygun çıkan çözelti önce 0,45 m sonrada 0,22 m geçirgenliğe sahip
membran filtrelere azot gazı ile itilerek filtre edilir. Filtrat dolum hattı depolama tankına
gönderilir. KKL’nin onayından sonra dolum için hazırlık ve dolum yapılır.

İmalat sırasında yapılan her işlem şarj dokümantasyonuna (protokol) “işlemin
yapıldığı anda saati de belirtilerek” işlenir. Bir şarjda üretilecek toplam ürün, kullanılacak
etken madde, yardımcı madde ve çözücü miktarı şarj dokümanında belirtilmiştir.

1.5.4. Ampul, Tıpa ve Flakonları Doldurmak, Kapatmak

Ampul ve flakon A sınıfı temiz odada gerçekleşir. Dolum hattına gönderilmiş
çözeltiyle tam otomatik yıkama ve kurutma makinesinde enjeksiyonluk yıkama suyu ile
yıkanarak ısı tünelinde kurutulmuş ve sterilize olmuş ampul ve flakonlara dolum yapılır. İPC
kontrollerinden sonra doluma geçilir.

Ampuller sürekli çalışan yıkama ve dolum makinesi ile yapılır. Ampuller dolum
sonrası makine üzerindeki alev düzeneği kısmından geçerken kendi eksenleri etrafında
döndürülürken ampul ağzı ısı ile düzgünce kapatılır.

Bu aşamada in-proses laboratuvarında gözle optik kontroller ve sızdırmazlık testleri
yapılır. Uygunluk durumunda doluma devam edilir. Uygun dolumu yapılmış ampuller
sterilizasyon işlemi için paslanmaz çelikten yapılmış magazin adı verilen ampul kaplarına
dizilir. Otoklavda nemli buharla 121 oC’de 20 dakika sterilize edilir.
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Resim 1.27: Ampul ve flakonlarda optik kontrol ve optik kontrol bulguları

Sterilizasyon sonrası KKL ve mikrobiyolojiye (MB) örnek gönderilir. MBL’de
sterilite ve pirojenite testleri yapılır.

Dolum ve kapama işlemi yapılmış ampuller WFI suyu ile dış yıkama yapılarak gözle
ve optik kameralarla optik kontroller (kirlilik, partikül, homojenlik) yapıldıktan sonra
elektrostatik yöntemle çatlak kontrolleri yapılır. Bu kontrollerden geçen ampuller
magazinlere dizilir. Şiringle sarılarak ambalajlanma ve paketleme için bekletilir.

Daha sonra ambalajlama ve paketleme hattında ampuller prospektüsleri eklenerek
paketlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Ampul ve flakonları yıkayınız, kurutunuz.

Kullanılan Araç gereçler: Deiyonize su, ampul, kanül, desikatör, basınçlı hava, etüv,
flakon, piset, hava püskürtme cihazı, damıtık su, bek, sac ayak, delikli ampul kabı, otoklav,
beher, glikoz, HCl, NaCl, enjeksiyonluk su, pH metre, membran filtre, şırınga, lastik tıpa,
alimünyum folyo, temiz oda

İşlem Basamakları Öneriler

Ampulleri yıkayarak ve sterilize ederek doluma hazır hâle getirmek için

 Temiz oda şartlarına uygun giyininiz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.
 Kullandığınız araç ve gereçlerin

temizliğine dikkat ediniz.
 Banko odasını temiz kullanınız.

 10 ml’lik ampulleri alınız.
 Hijyen ve temiz oda kurallarına

uygun hareket ediniz.

 Ampulleri pisetteki damıtık su ile temizleyiniz.

 Hijyen ve temiz oda kurallarına
uygun hareket ediniz.

 Kullandığınız araç ve gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.

 Isıtma düzeneğini kurunuz.

 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 300 ml deiyonize suyu beherde bek alevinde
ısıtınız.

 Isıtmayı dikkatli yapınız.

 Deiyonize suyu kanüle aktarınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.

 Ağzı açık hâldeki ampullerin içine kanül
sokunuz.

 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.

 Kanülden ampulün içine deiyonize suyu
püskürterek yıkayınız.

 Temizlik ve hijyen kurallarına
uyunuz.

 Ampuldeki suyu hava püskürtme cihazından
basınçlı hava göndererek dışarı atınız.

 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.

 Yıkanmış ampulleri delikli ampul kabına
diziniz.

 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.

 Otoklavı hazırlayınız.

 Otoklav kullanma talimatlarına
uygun hareket ediniz.

 Yıkanmış ampulleri kapla birlikte 200-250
oC’de 2 saat otoklavda sterilize ediniz.

 Otoklav kullanma talimatlarına
uygun hareket ediniz.

 Sterilizasyon kurallarına uyunuz.
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 Ampulleri desikatöre alarak oda sıcaklığına
kadar soğutunuz.

 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.

 Dolum için temiz odada saklayınız.
 Temiz oda kurallarına göre

hareket ediniz.
 Sterilizasyon kurallarına uyunuz.

Ampul içeriğini hazırlamak için

 Kontrollü oda şartlarına uygun giyininiz.

 Banko odasını temiz kullanınız.

 Otoklavda sterilize edilmiş 500 ml’lik beheri
(karıştırma kabı) alınız.

 Otoklavın kapağını havasını
boşaltmadan açmayınız.

 Karıştırma kabının temizliğine
dikkat ediniz.

 Sterilize edilmiş karıştırıcıyı beherin içine
koyunuz.

 Beher içine karıştırıcıyı dikkatli
koyunuz.

 50 g glikozu hassas olarak tartarak behere
aktarınız.

 Kimyasalların ve diğer
maddelerin tartım kurallarına
uyunuz.

 Kimyasal maddelerin cildinize
temas etmemesine dikkat ediniz.
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 0,1 N HCl çözeltisinden 1 ml glikoz çözeltisi
üzerine ekleyiniz.

 Kimyasal maddelerin cildinize
temas etmemesine dikkat ediniz.

 Yeteri miktarda sodyum klorürü bir miktar su
içinde çözüp karışımın üzerine karıştırarak
ekleyiniz.

 Sodyum klorürün suda tamamen
çözünmesini sağlayınız.

 Enjeksiyonluk su ile istenilen hacme
tamamlayarak karıştırınız.

 Hacim ölçme kurallarına
uyunuz.

 Dikkatli çalışınız.

 pH kontrolünü yapınız.

 pH metre kullanım kurallarına
uyunuz.

 Otoklavı 110 oC’ye hazırlayınız.

 Otoklavın çalıştırma kurallarına
dikkat ediniz.
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 Çözeltiyi 110 oC’de 30 dakika otoklavda
sterilize ediniz.

 Bekleme süresini kontrol ediniz.

 Çözelti kabını otoklavdan çıkarınız.
 Kabı çıkarırken sterilizasyon

kurallarına uyunuz.

 Çeşme suyu ile beherdeki çözeltiyi soğutunuz.
 Soğutma işlemi esnasında

çözeltiye su karışmamasına
dikkat ediniz.

 Sterilize edilmiş por genişliği 0,2 mikrometre
olan membran filtre düzeneği kurunuz.

 Düzeneği dikkatli kurunuz.
 Güvenlik tedbirlerinizi alınız.

 Membran filtreden vakumla süzme işlemi
yapınız.

 Vakum cihazının doğru
bağlanmasını sağlayınız.

 Kalite kontrol sterilizasyon testleri için kontrol
örneği alınız.

 Örnek alırken çözeltinin dış
etkenlerle temasını engelleyiniz.

 Ampul içeriğini dolum için temiz odada hazır
bekletiniz.

 Saklama ortamının hijyenine
özen gösteriniz.

Elle (manuel) ampul dolumu yapmak ve kapatmak için

 Sterilize edilmiş ampulleri delikli ampul kabına
diziniz.

 Önlüğünüzü giyiniz.
 Banko odasını temiz kullanınız.
 Cam kaplarların kırık ve çatlak

olmamasına dikkat ediniz.

 Sterilize edilmiş şırınga ve iğnesini alınız.
 Dikkatli ve temiz çalışınız.
 İğne ile arkadaşlarınıza şaka

yapmayınız.
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 Ampulleri pisetteki damıtık su ile temizleyiniz.
 Suyun tazyikli olmasına dikkat

ediniz.

 Beherdeki çözeltiden şırıngaya çekiniz.

 Şırınga içerisine hava
girmemesine dikkat ediniz.

 Ampul çeperine şırıngayı değdirmeden ampule
dolum yapınız.

 Sterilizasyon kurallarına
uyunuz.

 Doğrudan ısı kaynağı kullanarak eritip çekme
metodu ile ampulleri kapatınız ve düzgün kubbe
elde ediniz.

 Ampullerin ağzını kapatırken
dikkatli çalışınız.

 Kapatılmış ampulü renkli banyoya batırınız.  Kontrolleri dikkatli yapınız.

 Dolu ampulleri ampul kabına diziniz.
 Ampullerin kırılmamasına

dikkat ediniz.
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Elle (manuel) flakon dolumu yapmak ve kapatmak için

 Temiz oda şartlarına uygun giyininiz.

 Cam kapların kırık ve çatlak
olmamasına dikkat ediniz.

 Sterilize edilmiş10 ml’lik flakon şişelerini steril
bir küvete diziniz.

 Tartım ve ölçüm kurallarına
uyunuz.

 Sterilize edilmiş şırınga ve iğnesini alınız.
 İğne ile arkadaşlarınıza şaka

yapmayınız.

 Beherdeki çözeltiden şırıngaya çekiniz.
 Şırınga içerisine hava

girmemesine dikkat ediniz.

 Flakonları şırınga ile doldurunuz.

 Şırınga pistonunu yavaş itiniz.

 Sterilize edilmiş lastik tıpalar ile şişelerin ağzını
kapatınız.

 Şişelerin sızdırmamasına dikkat
ediniz.

 Alüminyum folyo ile flakon tıpalarını
kaplayınız.

 Folyoyu güzel bir şekilde
sarınız.

 Kontrol örneklerini ayırınız.  Örnek alma kurallarına uyunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Temiz oda şartlarına uygun giyindiniz mi?

2. Gerekli malzemeleri kuralına uygun olarak temin ederek
hazırladınız mı?

3. Cam kapları ve deney araçlarını temizlik kurallarına uygun
temizlediniz mi?

4. Isıtma düzeneğini kuralına uygun kurdunuz mu?

5. Deiyonize suyu ısıttınız mı?

6. Deiyonize suyu şırınga içine çektiniz mi?

7. Ampul içine şırınga iğnesi sokup su ile yıkadınız mı?

8. Ampuldeki suyu hava göndererek dışarı attınız mı?

9. Otoklavı hazırlayıp ampulleri 121oC’de 20 dakika sterilize
ettiniz mi?

10. Ampulleri desikatöre alarak temiz odada doluma hazır hâlde
beklettiniz mi?

11. Otoklavda sterilize edilmiş 500 ml’lik beheri aldınız mı?

12. Sterilize edilmiş karıştırıcıyı beherin içine koydunuz mu?

13. 50 g glikozu hassas olarak tartarak behere aktardınız mı?

14. 0,1 N HCl çözeltisinden 1 ml glikoz çözeltisi üzerine
eklediniz mi?

15. Yeteri miktarda sodyum klorürü bir miktar su içinde çözüp
karışımın üzerine karıştırarak eklediniz mi?

16. Enjeksiyonluk su ile istenilen hacme tamamlayarak
karıştırdınız mı?

17. pH kontrolünü yaptıktan sonra çözeltiyi 110 oC’de 30 dakika
süre ile sterilize ettiniz mi?

18. Çözeltiyi otoklavdan çıkardıktan sonra çeşme suyu ile
soğuttunuz mu?

19. Sterilize edilmiş por genişliği 0,2 mikrometre olan membran
filtre düzeneği kurup çözeltiyi filtreden geçirdiniz mi?

20. Sterilize edilmiş şırınga ve iğnesini aldınız mı?
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21. Ampul çeperine şırıngayı değdirmeden ampule dolum
yaptınız mı?

22. Doğrudan ısı kaynağı kullanarak eritip çekme metodu ile
ampulleri kapatarak düzgün bir kubbe elde ettiniz mi?

23. Kapatılmış ampulü renkli banyoya batırdınız mı?

24. Dolu ampulleri ampul kabına dizdiniz mi?

25. Sterilize edilmiş ampulleri delikli ampul kabına dizdiniz mi?

26. Sterilize edilmiş şırınga ve iğnesini alarak beherdeki çözeltiyi
şırıngaya çektiniz mi?

27. Ampul çeperine şırıngayı değdirmeden ampule dolum
yaptınız mı?

28. Doğrudan ısı kaynağı kullanarak eritip çekme metodu ile
ampulleri kapatıp düzgün kubbe elde ettiniz mi?

29. Kapatılmış ampulü renkli banyoya batırdınız mı?

30. Sterilize edilmiş 10 ml’lik flakon şişelerini steril bir küvete
dizerek şırınga ile doldurdunuz mu?

31. Sterilize edilmiş lastik tıpalar ile şişelerin ağzını kapatarak
sızdırmazlık kontrolü yaptınız mı?

32. Alüminyum folyo ile flakon tıpalarını kapladınız mı?

33. Malzemeleri temizlediniz mi?

34. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Dolu ampullerin sterilizasyonu otoklavda kaç oC’de ne kadar süreyle yapılır?
A) 160 oC- 20 dk.
B) 100 oC- 60 dk.
C) 121 oC- 20 dk.
D) 110 oC–60 dk.

2. Ampullere hangi tür ilaçların dolumu yapılır?
A) Granüle toz ilaçlar
B) Parenteral ilaçlar
C) Aseptik tozlar
D) Süspansiyonlar

3. Parenteral çözeltilerin süzüldüğü membran filtrenin por genişliği kaç mikrondur?
A) 1.25 µm
B) 0,25 µm
C) 0,22 µm
D) 0,45 µm

4. Ampul çeperine niçin kanül veya iğne değdirilmeden dolum yapılır?
A) Kontaminasyonu engellemek
B) Camı çizilme olasılığını önlemek
C) İğnenin kırılma veya eğilmesini engellemek
D) Camda çatlak oluşumunu engellemek

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

5. ( ) Kapatılmış ampuller fenol ftaleinle boyanmış su içine atılarak sızdırmazlık
kontrolü yapılır.

6. ( ) Flakonların tıpaları kapatıldıktan sonra ambalajlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

7. Son işlemde otoklavda sterilizasyon uygulanamayan ilaçlar .......................... ortam
şartlarında üretilir.

8. Otoklavla sterilizasyon ……………… hava ile yapılan sterilizasyondur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çözeltileri hazırlayabilecek bilgi,

beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan ilaç fabrikalarını gezerek kullanılan çözücü maddeleri

araştırınız.

 Ampul ve flakon formundaki ilaçların etkin maddeleri hangi çözücülerde

çözünmektedir? Araştırınız.

 Kitaplardan konu hakkında bilgi toplayarak sınıfta tartışınız.

2. ÇÖZÜCÜLER VE YARDIMCI
MADDELER

2.1. Çözücüler

İlaç sektöründe kullanılan başlıca çözücüler:

 Su
 Organik sıvılar
 Yağ

Çözücüsü su veya suda çözünen bir madde olmayan çözeltiler damar içine enjekte
edilemez.

İlaç sektöründe çoğunlukla çözücü madde olarak işlem görmüş enjeksiyonluk su
kullanılır. İlaç sektöründe kullanılan su genelde aşağıdaki gibi sınıflandırılır ve elde edilir.
Bu sınıflandırma suda bulunan safsızlık ve projen miktarına göre farmakopilere göre
yapılmıştır.

2.1.1. Deiyonize Su (WPU suyu = saf su)

Demineralize (deiyonize) su, ham su denilen şehir içme şebekesi suyundan ya da kuyu
suyundan elde edilir.

Ham su kum filtresinden geçirildikten sonra 40 mikronluk filtreden geçirilir. Sonra
sudaki iyonların çökmesini engellemek için anti kireç dozajlaması yapılır ve statik mikser

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ
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karıştırıcıdan geçirildikten sonra 0,5 mikron geçirgenliğe sahip kâğıt filtreden geçirilir. Bu
aşamadan sonra su ters ozmoz cihazına girer.

Resim 2.1: Çalışır durumdaki ters ozmos cihazları kumanda panosu bekletme tankı WPU tesisi

Ters ozmozdan geçen su ara bekletme deposunda depolanır. Ters ozmozdan geçen
sudaki organik maddelerin büyük kısmı ile kaba partiküllerden temizlenmiş su, sistem
verimliliğini stabil tutmak için ara depolama tankında depolanır. Buradan su deiyonizer
cihazına gönderilir. İyonlarından burada arındırılan su UV cihazından geçirilerek projelerden
ve okside olabilen organik maddelerden arındırılarak ana su depolama tankında depolanır.

Resim 2.2: İyon değiştirici anyon ve katyon reçineler ile WPU suyunu hazırlama üniteleri
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2.1.2. Damıtık Su ve Çeşitleri

Damıtık su WPU adı verilen demineralize sudan ısı ile elde edilir. Damıtık su
kullanma amaçlarına göre özel işlemler gördüğünden aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2.1.2.1. Enjeksiyonluk Su (WFI)

Enjeksiyonluk suyun ham maddesi WPU olarak bilinen deiyonize sudur. WPU suyu
96 ile 102 oC ısı eşanjörlerinden geçirilerek damıtılması ile elde edilir. Bu suda pirojen
denilen kimyasal madde büyük oranda arındırılır.

Resim 2.3: Enjeksiyonluk su (WFI suyu) ile steril enjeksiyonluk su hazırlama ünitesi

Resim 2.4: WFI suyu ve enjeksiyonluk buhar hazırlama prosesleri çalışma şemaları
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2.1.2.2. Steril Enjeksiyonluk Su

Enjeksiyonluk suyun (WFI), WFI suyundan elde edilen buhar ile temas ettirilerek
otoklavda sterilizasyonu sonucu ele geçen sudur. Bu sterilizasyon işlemi SİP olarak
tanımlanan yerinde sterilizasyon işlemi ile gerçekleştirilir.

2.1.2.3. Bakteriostatik İçeren Enjeksiyonluk Su

Steril enjeksiyonlu suya bakteriostatik maddelerin eklenmesi ile ele geçen
enjeksiyonluk sudur.

2.1.2.4. Yıkama Amaçlı Enjeksiyonlu Su

Ampul ve flakon şişelerinin ekipmanın yıkanması için özel projenite arındırıcı
kimyasal ve sterilizasyon sağlayıcı kimyasal ajanların eklendiği WFI suyudur.

2.2. Yardımcı Maddeler

2.2.1. Anyon Aktif İyon Tutucu

WPU suyunu hazırlamak için kullanılan ve sudaki anyonları tutarak bağlayan
kimyasal maddelerdir. Bunlar inorganik kompleks oluşturucu maddeler ile anyon aktif
organik reçinelerdir.

Resim 2.5: Anyon ve katyon iyon tutucu reçineler ile kartuş membran filtre sistemi
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2.2.2. Katyon Aktif İyon Tutucu

WPU suyunu hazırlamak için kullanılan ve sudaki katyonları tutarak bağlayan
kimyasal maddelerdir. Bunlar inorganik kompleks oluşturucu maddeler ile katyon aktif
organik reçinelerdir.

Demineralize (deiyonize) su tesisinde üretilen suda yapılan test ve kontroller kısaca
şunlardır:

 On-line kontroller: Bilgisayarlı sisteme bağlı proplarda yapılan ölçümleri
kapsar.
 Sistem devir – daim basıncı
 Sistemdeki üretim alanından gelen geri dönüşüm suyu sıcaklığı
 Sistemden üretim alanına verilen WPU sıcaklığı
 Üretim alanına verilen suyun debisi
 Üretim alanına giden sudaki elektrolit miktarı ve partikül sayısı
 Tanlardaki su seviyesi
 Ters ozmoz basıncı ve debisi
 Ters ozmozdan geçen partikül sayısı
 Sudaki projen sayısı
 pH ölçümü
 Toplam okside olabilen organik madde (TOC)

 Kalite kontrol laboratuvarında yapılan analizler:
 Ağır metaller
 pH ölçümü
 İletkenlik
 Partikül miktarı
 Toplam okside olabilen organik madde (TOC)
 Berraklık
 Nitrit-nitrat

 Mikrobiyolojide yapılan analizler:
 Sterilite
 Pirojenite
 Kültür
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Çözücüler ve yardımcı maddeleri hazırlayınız.

Kullanılan Araç gereçler: İyon değiştirici, toplama kabı, vakumlu damıtma
düzeneği, otoklav, saklama kabı, damıtık su, membran

İşlem Basamakları Öneriler

Deiyonize su elde etmek için

 İyon değiştiriciyi yardımcı maddelerle
yıkayınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullandığınız araç ve gereçlerin

temizliğine dikkat ediniz.

 Çeşme suyuna organik iyon değiştirici
sistemini bağlayınız.

 İyon değiştirici kullanma ve
temizleme kurallarına uyunuz.

 Deiyonizasyon sistemini kullanma
prensiplerine göre hareket ediniz.

 Suyu iyon değiştiriciden geçiriniz.
 Deiyonizasyon sistemini kullanma

prensiplerine göre hareket ediniz.
 Deiyonize su elde edilene kadar çeşme suyu

ile yıkayınız.
 İyon değiştirici kullanma ve

temizleme kurallarına uyunuz.
 Sudan numune alıp gerekli testleri

uygulayınız.
 Su analiz metal arama notlarınızı

inceleyiniz.
 İyon değiştiriciden ele geçen deiyonize suyu

toplama kabında toplayınız.
 Toplama kabını amacına göre

kullanınız.

 Malzemeleri temizleyiniz.
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 İyon değiştirici kullanma ve

temizleme kurallarına uyunuz.

 Sonuçları rapor hâline getiriniz.

 Deney sırasında aldığınız notlardan
faydalanınız.

 Raporu işleniş sırasına göre yazınız.
 Raporlarınızı kuralına uygun ve

okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.

Vakumda su damıtmak için

 Damıtma sistemi kurunuz.
 Damıtma düzeneği kurma ve çalışma

kurallarına uyunuz.

 Sistemin su girişini vakuma bağlayınız.
 Musluğu su israfına engel olmayacak

kadar açınız.

 Düzeneğin ısı sistemini çalıştırınız.
 Isıtma düzeneği kurma ve çalıştırma

talimatlarına göre hareket ediniz.

 Soğutma suyunu açınız.
 Musluğu su israfına engel olmayacak

kadar açınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Suyu damıtınız.
 Damıtma düzeneği kurma ve çalışma

kurallarına uyunuz.
 Damıtılmış suyu toplama kabından saklama

kabına alınız.
 Hijyen kurallarına uyunuz.

 Saflık kontrolü yapınız.
 Gerekli saflık kontrol kurallarını

eksiksiz uygulayınız.

 Otoklavı 121 oC’ye hazırlayınız.

 Otoklavı kullanma talimatlarına göre
hareket ediniz.

 Sıcaklık ayarlama kurallarına göre
hareket ediniz.

 Saklama kabındaki damıtık suyu 121 oC’de
20 dakika sterilize ediniz.

 Sterilizasyon yapma talimatlarına
göre hareket ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İyon değiştiriciyi yardımcı maddelerle yıkadınız mı?

2. Çeşme suyuna organik iyon değiştirici sistemini bağladınız mı?

3. Suyu iyon değiştiriciden geçirdiniz mi?

4. Deiyonize su elde edilene kadar çeşme suyu ile yıkadınız mı?

5. Toplam kabındaki deiyonize sudan örnek alıp gerekli testleri
uyguladınız mı?

6. İyon değiştiriciden ele geçen deiyonize suyu toplama kabında
toplayıp saklama kabına aktardınız mı?

7. Deiyonizasyon sitemini ve kullanılan araç gereçleri temizlediniz
mi?

8. Damıtma sistemini kurallara uygun kurudunuz mu?

9. Sistemin su girişini vakumlama düzeneğine bağladınız mı?

10. Isıtma düzeneğini kuralına uygun çalıştırdınız mı?

11. Soğutma suyunu açtınız mı?
12. Toplama kabındaki suyu saklama kabına aldınız mı?

13. Gerekli su saflık testlerini yaparak saflığı kontrol ettiniz mi?

14. Otoklavın ısı ayarını yaptınız mı?

15. Saklama kabındaki damıtık suya 121oC’de 20 dakika otoklavda
sterilizasyon yaptınız mı?

16. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) WFI suyu deiyonize su olarak bilinen sudur.

2. ( ) Ampul çözeltileri yapımında deiyonize su kullanılır.

3. ( ) Deiyonize su enjeksiyonluk sudur.

4. ( ) Enjeksiyonluk su doğrudan şehir şebeke suyundan elde edilir.

5. ( ) Laboratuvarda enjeksiyonluk su, deiyonize suyun damıtılarak otoklavda sterilize
edilmesiyle elde edilir.

6. ( ) Otoklavda su sterilizasyonu 250 oC’de 20 dakika yapılır.

7. ( ) Deiyonizeasyon cihazında kum filtre, aktif kömür filtresi, anyon ve katyon reçine
kolonları bulunur.

8. ( ) Deiyonizasyon cihazının anyon ve katyon reçineleri NaCl ve H2SO4 maddelerinin
% 30’luk çözeltileri ile yıkandıktan sonra çalıştırılır.

9. ( ) Enjeksiyonluk suda yapılan analizleri yazınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun olarak parenteral çözeltileri
hazırlayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki eczanelerde satılan parenteral ilaçları araştırınız.
 Hastanelerde hastaya ameliyat sonrası ve öncesi ne tür çözeltilerin kullanıldığı

ile ilgili araştırma yapınız.

3. PARENTERAL ÇÖZELTİLER

Paranteral çözeltiler uygulama alanı etki mekanizmaları göz önüne alınarak iki farklı
formda hazırlanabilir.

 İzotonik çözeltiler
 İzohidrik çözeltiler

3.1. İzotonik ve İzohidrik Çözeltiler

İzotonik çözeltiler, kan plazmasının ozmotik basıncına eşdeğer basınca sahip olan
çözeltilerdir. Ozmotik basıncı kan plazmasının ozmotik basıncından düşük olan çözeltilere
hipotonik, büyük olan çözeltilere ise hipertonik çözeltiler denir.

Parenteral ilaç preparatlarının steril, vücut pH’ına eşit (7,4) veya buna yakın, tercihen
izotonik ve apirojen olmaları gerekir.

Parenteral ilacın dokuya zararlarını önlemek ve kanın elektrolit dengesini korumak
için çözeltilerin izotonik olması istenir. Çözeltinin ozmotik basıncı (ozmolalite) ozmol/kg
birimi ile ifade edilir.

3.2. Stabilite ve Koruyucu Maddeler

Stabilite ürünün raf ömrü ile ilgilidir. Zamana bağlı olarak çözeltide bakteriyel veya
kimyasal bileşimde meydana gelen değişim istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden stabilite
sağlayıcı ve koruyucu maddeler parenteral ilaçlara eklenir. Stabilite testleri farmakopilerde
belirtilmiş spesifikasyonlar ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Raf ömrü tayininde önemlidir.
Genelde bir kör örnekle kıyaslama yapılarak ürün stabilitesi belirlenir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Etkin madde stabilitesine ilişkin bilgiler stabilite değerlendirmelerinde önemli bir yer
tutar. Bu amaçla etkin madde sıcaklık, nem, ışık (örneğin 190–780 nm, UV veya görünür
bölge) ve oksijen etkisi, düşük ve yüksek pH aralıklarda çözelti veya süspansiyon şeklindeki
durumları, değişik zorlanmış ve stres test parametreleri esas alınarak stabilite yönünden
incelenir.

3.3. Enjeksiyon Çözeltileri Hazırlama Reaktörleri ve Filtrasyonu

Resim 3.1: Parenteral çözelti hazırlama reaktörü ve enjeksiyonluk su hazırlama sistemi

Resim 3.2: Çeşitli membran filtreler ve membran filtre hazneleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Parenteral çözeltileri hazırlayınız.

Kullanılan Araç gereçler: Laboratuvar, temiz oda, karıştırıcı, hassas terazi, beher,
otoklav, saat camı, novaljin, NaCl, enjeksiyonluk su, aktif kömür, çeşme suyu, etüv,
membran filtre, vitamin B1, pH metre, damıtık su, şeker çözeltisi, filtreli enjektör, steril
ambalaj şişeleri

İşlem Basamakları Öneriler

Novaljin ampul hazırlamak için

 Temiz oda şartlarına uygun giyiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullandığınız araç ve gereçlerin

temizliğine dikkat ediniz.

 Etüvde sterilize edilmiş 500 ml’lik bir beher
(karıştırma kabı) alınız.

 Temizlik ve hijyen kurallarına
uygun davranınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Sterilize edilmiş karıştırıcıyı beherin içine
koyunuz.

 Araçları dikkatli kullanınız.

 % 1–10 derişimdeki novaljin ve yeterli
miktarda sodyum klorürü beherde
enjeksiyonluk su ile çözünüz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Çözme ve çözünme kuralları

notlarınızı kontrol ediniz.

 Çözeltiyi enjeksiyonluk su ile 100 ml’ye
tamamlayınız.

 Hacim tamamlama işlemini
pisetteki su veya büretle yapınız.

 Dikkatli çalışınız.
 Hacmi doğru tamamlamak için

kabın hacim ölçüm çizgisini göz
hizasında yere yatay paralellikte
tutunuz.

 % 0,1 oranında saat camında aktif kömürü
tartınız.

 Hassas tartım kurallarına uyunuz.

 Çözeltiye ilave ediniz.  Dikkatlice karıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Etüvü 80 oC’de hazırlayınız.  Etüv kullanma talimatlarına uyunuz.

 Etüvde çözeltiyi 80 oC’de 1 saat bekletiniz.

 Etüv kullanma talimatlarına uyunuz.

 Çözeltiyi etüvden çıkarınız.  Etüv kullanma talimatlarına uyunuz.

 Çözeltiyi çeşme suyu altında soğutunuz.
 Çözeltinin su ile temasına engel

olacak şekilde soğutunuz.
 Steril edilmiş por genişliği 0,2 mikrometre

olan membran filtre düzeneği kurunuz.

 Vakumla süzme notlarınızı kontrol
ediniz.

 Membran düzeneğini kurma ve
çalıştırma kurallarını uygulayınız.

 Çözeltiyi süzünüz.
 Dikkatli çalışınız.
 Aşırı vakum uygulamaktan

kaçınınız.
 Otoklavı 110 oC’ye hazırlayınız.

 Otoklavı çalıştırma ve kullanma
talimatlarına uyunuz.
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 Çözeltiyi 110 oC’de 30 dakika otoklavda
sterilize ediniz.

 Sterilizasyon kurallarına göre
hareket ediniz.

 Sterilizasyon ders notlarınızı
inceleyiniz.

 Sterilite ve kalite kontrol testleri için örnek
alınız.

 Örnek alma talimatlarına göre örnek
alınız.

 Çözeltiyi sterilize edilmiş ampullere
doldurunuz.

 Dikkatli çalışınız.
 Cam kapları kullanma kurallarına

uyunuz.

 Ampulleri kapatınız.

 Isı sistemi kullanma ve kurma
kurallarına uyunuz.

 Ampul ağzını düzgün kapatmak için
ampulü döndürerek ısıtınız.

 Isıtma esnasında metal pens
kullanınız.

Vitamin B1 flakon hazırlamak için

 Etüvde sterilize edilmiş 500 ml’lik beheri
(karıştırma kabı) alınız.

 Temizlik ve hijyen kurallarına göre
davranınız.

 Sterilize edilmiş karıştırıcıyı beherin içine
koyunuz.

 Dikkatli çalışınız.

 10 g vitamin B1 tartınız.
 Hassas tartım kurallarına uyunuz.
 Kimyasal maddelerle cilt

temasından kaçınınız.
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 Vitamin B1 ve yeteri miktarda sodyum
klorürü damıtık suyun bir kısmı ile çözünüz.

 Çözelti hazırlama kurallarına göre
hareket ediniz.

 Çözeltinin pH’ını 3,5-4’e ayarlayınız.

 PH kâğıdını çözeltiye
daldırmayınız, pipetle çözeltiyi PH
kâğıdına damlatınız.

 Çözeltiyi damıtık su ile 500 ml’ye
tamamlayınız.

 Hacim tamamlama kurallarına
uyunuz.

 Çözeltiyi süzünüz.
 Membran filtre sistemini kullanma

talimatlarına uyunuz.
 Çözeltiyi 110 C’de 30 dakika otoklavda

sterilize ediniz.

 Otoklav kullanma talimatlarına
uyunuz.

 Çözeltiyi hazırlanmış flakona doldurunuz.

 Şırınga kullanma talimatlarına
uyunuz.

 Sterilizasyon ve hijyen kurallarına
uyunuz.

 Flakonların tıpalarını kapatınız.
 Gerekli sızdırmazlık testlerini

uygulayınız.

Polikarpinli göz damlası hazırlamak için

 Etüvde sterilize edilmiş 500 ml’lik beheri
alınız.

 Temizlik ve hijyen kurallarına
uygun davranınız.

 Steril edilmiş karıştırıcıyı beherin içine
koyunuz.

 Temizlik ve hijyen kurallarına
davranınız.

 0,2 g polikarpin hidroklorür tartınız.
 Hassas tartım alma kurallarına

uyunuz.

 0,1 g borik asit tartınız.
 Hassas tartım alma kurallarına

uyunuz.

 0,2 g boraks tartınız.
 Hassas tartım alma kurallarına

uyunuz.
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 Beherde karıştırarak homojen hâle getiriniz.
 Çözelti hazırlama kurallarına göre

hareket ediniz.
 Beherdeki karışımı, yeterli miktarda sodyum

klorür ve klor- bütanolü (% 0,5) 10 ml
damıtık su ile çözünüz.

 Çözelti hazırlama kurallarına göre
hareket ediniz.

 Çözeltiye 10 ml daha su ilave ediniz.
 Hacme tamamlama ilkelerine

uyunuz.

 Otoklavı hazırlayınız.
 Otoklavı kullanma talimatlarına

göre hareket ediniz.

 Çözeltiyi 110 C’de 30 dakika otoklavda
sterilize ediniz.

 Otoklavı kullanma talimatlarına
göre hareket ediniz.

 Sterilizasyon notlarınızı inceleyiniz.
 Sterilite ve kalite kontrol testleri için örnek

alınız.
 Örnek alma kurallarına göre hareket

ediniz.

 Membran filtreli enjektöre çözeltiyi çekiniz.
 Enjektör kullanma kurallarına

uyunuz.
 Sterilizasyon notlarınızı inceleyiniz.

 Çözeltiyi sterilize edilmiş şişelere
doldurunuz.

 Sterilizasyon notlarınızı inceleyiniz.

 Şişeleri sterilize edilmiş lastik tıpalarla
kapatınız.

 Sterilizasyon notlarınızı inceleyiniz.

Çözeltiyi izotonik hâle getirmek için

 Etüvde sterilize edilmiş 500 ml’lik beheri
alınız.

 Hijyen kurallarına uyunuz.

 Steril edilmiş karıştırıcıyı beherin içine
koyunuz.

 Sterilizasyon kurallarına göre
hareket ediniz.

 Behere derişik şeker çözeltisi hazırlayınız.
 Çözelti hazırlama kurallarına

uyunuz.
 Beherde % 0,9’luk NaCl çözeltisi

hazırlayınız.
 Çözelti hazırlama kurallarına

uyunuz.

 Behere yarı geçirgen zar yerleştiriniz.  Behere zarı dikkatli yerleştiriniz.

 Beherin bir tarafına NaCl çözeltisi, diğer
tarafına şeker çözeltisi ekleyiniz.

 Çözeltiyi dikkatli akıtınız.

 Şeker çözeltisinin ozmotik basıncını
ayarlayınız.

 Ozmotik basınç hesaplanması
ayarlanması işlemleri için
öğretmenlerinize danışınız.

 Ders notlarınızı gözden geçiriniz.

 Çözeltinin pH değerini ayarlayınız.

 pH metre kullanma talimatlarına
göre hareket ediniz.

 pH kâğıdını çözeltiye batırmayınız,
pipetle çözeltiyi kâğıda damlatınız.

 Çözeltinin stabilitesini ayarlayınız.
 Stabilite notlarınızı inceleyiniz.
 Öğretmenlerinize danışınız.
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 Sistein kullanarak stabilite ediniz.
 Stabilite notlarınızı inceleyiniz.
 Öğretmenlerinize danışınız.

 % 0,5’lik fenol çözeltisiyle stabilite ediniz.
 Stabilite notlarınızı inceleyiniz.
 Öğretmenlerinize danışınız.

 Çözeltinin filtrasyonunu yapınız.  Dikkatli süzünüz.

 Filtre sistemi hazırlayınız.
 Membran filtre sistemi hazırlama ve

kullanma talimatlarına uyunuz.
 Membran filtre ile süzünüz.

 Membran filtre ile süzme
talimatlarına uyunuz.

 Kontrol testlerini yapınız.
 Kontrolleri dikkatli yapınız.
 Öğretmenlerinize danışınız.

 Malzemeleri temizleyiniz.
 Malzemelerinizi temizleyerek

kaldırınız.

 Raporunuzu yazınız.
 İşlem sıranıza ve aldığınız notlara

göre raporunuzu yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz
mi?

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?

3. % 1-10 derişimdeki novaljin ve yeterli miktarda sodyum
klorürü beherde enjeksiyonluk su ile çözüp ana çözeltiye
ilave ettiniz mi?

4. Çözeltiyi enjeksiyonluk su ile 100 ml’ye tamamladınız mı?

5. % 0,1 oranında saat camında aktif kömürü tartarak çözeltiye
eklediniz mi?

6. Etüvde çözeltiyi 80 oC’de 1 saat beklettiniz mi?

7. Steril edilmiş por genişliği 0,2 mikrometre olan membran
filtre düzeneği kurdunuz mu?

8. Çözeltiyi 110 oC’de 30 dakika otoklavda sterilize ettiniz mi?

9. Çözeltiyi sterilize edilmiş ampullere doldurup usulüne göre
ampul ağzını kapattınız mı?

10. 10 g vitamin B1 tarttınız mı?

11. Vitamin B1 ve yeteri miktarda sodyum klorürü damıtık suyun
bir kısmı ile çözerek pH’ını 3,5-4 aralığına ayarladınız mı?

12. Çözeltiyi damıtık su ile 500 ml’ye tamamladınız mı?

13. Çözeltiyi membran filtrede süzdünüz mü?

14. Çözeltiyi 110 C’de 30 dakika otoklavda sterilize ettiniz mi?

15. Çözeltiyi hazırlanmış flakona doldurdunuz mu?

16. Flakonların tıpalarını kapattınız mı?

17. 0,2 g polikarpin hidroklorür ile diğer maddeleri tarttınız mı?

18. Beherde karıştırarak homojen hâle getirdiniz mi?

19. Beherdeki karışımı, yeterli miktarda sodyum klorür ve klor-
bütanolü (% 0,5) 10 ml damıtık su ile çözdünüz mü?

20. Çözeltiyi 110 oC’de 30 dakika otoklavda sterilize ettiniz mi?

21. Membran filtreli enjektöre çözeltiyi çektiniz mi?

22. Çözeltiyi sterilize edilmiş şişelere doldurup lastik tıpalarla
kapattınız mı?

23. Behere derişik şeker çözeltisi hazırladınız mı?

24. Beherde % 0,9’luk NaCl çözeltisi hazırladınız mı?

25. Behere yarı geçirgen zar yerleştirdiniz mi?

26. Beherin bir tarafına NaCl çözeltisi, diğer tarafına şeker
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çözeltisi eklediniz mi?

27. Şeker çözeltisinin ozmotik basıncını hesapladıktan sonra
ayarladınız mı?

28. Çözeltinin stabilitesini sistein kullanarak ayarladınız mı?

29. Çözeltinin stabilitesini % 5’lik fenol çözeltisi kullanarak
ayarladınız mı?

30. Çözeltiyi membran filtreden süzdünüz mü?

31. Malzemeleri temizlediniz mi?

32. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) % 0,9’luk NaCl çözeltisinin ozmotik basıncı kan sıvısının ozmotik basıncına
eşittir.

2. ( ) Yarı geçirgen zar, beher içinde iki farklı ozmotik basınca sahip olan çözeltileri
birbirinden ayırmak için kullanılır.

3. ( ) Stabilite testi, çözeltinin raf ömrünün tespitidir.

4. ( ) Çözeltiler membran filtreden vakumla veya basınçla süzülür.

5. ( ) Hipertonik çözeltiler izotonik olarak ayarlanamaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



58

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun olarak ampul ve flakonların dolumunu
ve kapatılmasını yapabileceksiniz.

 Ampullerin dolumlarının ve kapatılmalarının ilaç firmalarında nasıl yapıldığını

araştırınız.

 Eczaneden ilaç dolu bir flakon şişesi alarak inceleyiniz. Bulgularınızı

arkadaşlarınızla sınıfta tartışınız.

4. AMPUL, TIPA VE FLAKONLARI
DOLDURMA VE KAPATMA

4.1. İnert Gaz Akımında Ampul Doldurma Aşamaları

Ampullerin dolumu LF hava akımı altında A sınıfı temiz odada steril koşullarda
yapılır.

Yıkanarak tünelden geçerek kurutulmuş ve steril edilmiş ampuller dönerek yürüme
bandı üzerinde dolum iğnelerinin olduğu kısma gelir. Burada azot gazı gönderilerek
ampullerdeki hava boşaltılır ve çözelti dolumu yapılır. Dolan ampuller otomatik olarak alev
kısmına gelir. Burada ampul ağzı yüksek ısıda eritilerek kapatılır. Bu aşamadan sonra
ampuller C sınıfı temiz odaya geçer. Burada magazinlere dizilerek otoklava gönderilir. Bu
esnada İPC kontrolleri yapılır. KKL ve mikrobiyoloji laboratuvarına numune gönderilir.

4.2. Kompakt Sistem

Dolum hattı ve yıkama ünitesi ile kurutma sitemleri birbirine valide edilmiş kompakt
tarzda çalışır.

4.3. Ampul ve Flakonların Kapatılması

Ampuller, dolumdan sonra ağızları ısı ile eriterek çekilmek sureti ile kapatılırken
flakonların dolumundan sonra ağızları tünelden yıkanıp kurutularak sterilize edilmiş plastik
tıpa ile kapatılır. Ardından üzerine alüminyum kapak preslenir. Bu işlemden sonra flakonlar
etiketlenme ve diğer paketlenme işlemleri için C sınıfına gelir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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İPC’de sızdırmazlık testleri ve diğer kontroller yapılır. KKL ve mikrobiyolojiye örnek
gönderilir.

4.4. Parenteral Çözeltileri Otoklavda Sterilizasyonu

Otoklavla sterilizasyonda parenteral çözeltiler 121 ºC’de 15–20 dakika tutulur. Isı
sterilizasyonuna dayanıksız çözeltiler ise selüloz esterlerden yapılmış belirli gözenek
boyutunda membran filtrelerden süzülerek steril edilir. Çok küçük organizmaların
giderilmesi için 0,22 μm gözenek boyutlu filtreler yeterli olur.

Toz flakonlarına aseptik olarak dolum yapıldığından otoklav sterilizasyonu yapılmaz.
Ancak ampul hattında çözelti dolumu yapılanları ampuller gibi 121 oC’de 20 dakika
sterilizasyona tabi tutulur. Sterilizasyon işleminden sonra mikrobiyolojiye örnek gönderilir.

4.5. Kontroller

Ampul ve flakon formunda çözelti üretimi ve dolumu aşamalarında aşağıdaki
kontroller yapılır.

4.5.1. Sızdırmazlık Kontrolü

İPC’de dolum sonrası ampullere ve flakonlara uygulan testtir. Renkli çözelti içine
ampul ve flakonlar atılır. Vakum uygulanarak ampul ve flakonların içine boyalı suyun girip
girmediğine gözle ve optik araçlarla bakılır.

4.5.2. Optik Kontrol (Yabancı Madde ve Cisim Aranması)

İPC ve KKL’de uygulanan gözle ve optik araçlarla ampul içinde partikül, lif vb.
yabancı madde aranması kontrollerinden oluşur.

4.5.3. Heterojen Sistemlerde Kontrol

Parenteral ilaçlar ışık, pH, sıcaklık ve radyasyon gibi nedenlerle safsızlıklarını
zamanla yitirebilir. Bu yüzden pH kontrolü ve osmolite gibi stabilite kontrolü yapılır.

4.5.4. Sterilite Testi

Parenteral çözeltiler doğrudan canlıya enjekte edildiklerinden steril olmalıdır. Sterilite,
standart kültür ortamında üreyen bakteri ve mantar gibi canlı organizmaların bulunmaması
demektir. Sterilizasyon ise bu organizmaların yok edilmesidir.

Otoklavla sterilizasyonda parenteral çözeltiler 121 ºC’de 15–20 dakika tutulur. Isı
sterilizasyonuna dayanıksız çözeltiler ise selüloz esterlerden yapılmış belirli gözenek
boyutunda membran filtrelerden süzülerek steril edilir. Çok küçük organizmaların
giderilmesi için 0,22 μm gözenek boyutlu filtreler yeterli olur.
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Resim 4.1: Magazinler içinde yüklenmiş sanayi tip otoklava ampuller

4.5.5. Pirojen Testleri

Mikrobiyoloji laboratuvarında çözelti ve özellikle WFI suyunda olma olasılığı olan
pirojenler, mikroorganizmaların metabolizmasıyla ortaya çıkan ya polisakkaritler ya da
proteinlerdir. 0,05–1μm büyüklüğünde, suda çözünen ve ısıya dayanıklı moleküllerdir.
Bakterilerin ürettikleri pirojenlere endotoksin denir. Pirojenler insana ve hayvana enjekte
edildikleri zaman vücut sıcaklarında artışa neden olur.

Pirojenik kontaminasyondan kaçınmak için çok saf kimyasallar ve steril malzemeler
kullanmak gerekir.

Pirojenite kontrol testleri tavşanlar veya LAL (Limulus Amebocyte Lysate) testi ile
yapılır.

4.5.6. Tavşan Testi

Günümüzde pek kullanılmayan güvenilir bir testtir. Ancak canlı tavşan kıyımına
neden olduğundan yapılmamaktadır.

4.5.7. Lal Testi

At nalı yengecinin kanından elde edilen LAL çözeltisi pirojen ve endotoksinlerle katı
bir jel oluşturulur. Tavşan testine alternatif geliştirilmiş ve valide edilmiş bir testtir.
Projenitenin tespitini sağlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Ampul, tıpa ve flakonları doldurup kapatınız.

Kullanılan Araç gereçler: İyon değiştirici, toplama kabı, vakumlu damıtma
düzeneği, otoklav, saklama kabı, damıtık su, membran

İşlem Basamakları Öneriler

Ampul ve flakonları kapatmak ve sızdırmazlık kontrolü için
 Temiz oda şartlarına uygun giyiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullandığınız araç ve gereçlerin

temizliğine dikkat ediniz.

 Kapatılacak ampul ve flakonları
hazırlayınız.

 Çalışma ortamının temizliğine dikkat
ediniz.

 Doğrudan ısı kaynağı kullanarak eritip
çekme metodu ile ampulleri kapatınız ve
düzgün kubbe elde ediniz.

 Ampulleri döndürerek ısıtınız.
 Alevle çalışırken dikkatli olunuz.

 Flakonların ağzına lastik tıpa takınız.
 Sterilizasyon kurallarına uygun

davranınız.

 Lastik tıpanın çevresini alüminyum ile
kapatınız.

 Sterilizasyon kurallarına uygun
davranınız.

 Folyo ile kaplama işlemi düzgün
olmalıdır.

 Kapatılmış ampulü renkli banyoya
batırınız.

 Gerekli sızdırmazlık testlerinin
kurallarına uyunuz.

 Yabancı madde kontrolü için gözle
kontrol ediniz.

 Gözle ve optik araçlarla beyaz ve siyah
zemin fonu kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Temiz oda şartlarına uygun giyindiniz mi?

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?

3. Doğrudan ısı kaynağı kullanarak eritip çekme metodu ile
ampulleri kapatıp düzgün kubbe elde ettiniz mi?

4. Flakonların ağzına lastik tıpa taktınız mı?

5. Lastik tıpanın çevresini alüminyum ile kapattınız mı?

6. Kapatılmış ampulü renkli banyoya batırdınız mı?

7. Yabancı madde kontrolü için gözle kontrol ettiniz mi?

8. Malzemeleri temizlediniz mi?

9. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Projen içeren ilaç insana veya hayvana enjekte edilirse vücut ısıları artar.

2. ( ) İlaçtaki projen miktarının tespiti tavşan testi ile yapılır.

3. ( ) Renkli banyo testi ampul ve flakonların tıpalarının sızdırmazlık kontrolüdür.

4. ( ) Ampul ve flakonlarda gözle kontrol, homojenlik partikül lif vb. kontrolleri
yapmaktır.

5. ( ) Doğrudan ısı kaynağında ampulleri döndürerek ısıtmak ampuldeki ilacı sterilize
eder.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) WFU deminerilize sudur. Enjeksiyonluk su elde etmekte kullanılır.

2. ( ) Parenteral çözelti üretiminde 90 oC’lik WFI suyu reaktöre yüklenir.

3. ( ) Parenteral tozlar otoklavda sterilize edilemediklerinden aseptik ortamda üretilip
doldurulur.

4. ( ) 100 ml’den büyük hacimli çözeltiler perfüzyon çözeltileridir.

5. ( ) Parenteral çözeltilerin stabilitesini sağlamak için koruyucu maddelerin çözeltiye
eklenmesine gerek yoktur. Çünkü son işlemlerinde sterilizasyon yapılmaktadır.

6. ( ) Azot gazı gibi inert gazların çözeltiye gönderilmesinin amacı toplam okside
olabilen organik maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

7. ( ) Ampuller dolumdan sonra lastik tıpalarla kapatılır ve sızdırmazlık testi ile kontrol
edilir.

8. ( ) Çatlak kontrolü in-proses optik kontrollerinden sonra elektrostatik olarak yapılır.

9. ( ) Parenteral çözeltiler 121oC’de 20 dakika otoklavda sterilizasyona tabi tutulur.

10. ( ) Çözelti hazırlanışında kullanılacak tüm araç gereçler sterile edildikten sonra
parenteral çözelti üretimi yapılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 C
4 A
5 Doğru
6 Y
7 aseptik
8 nemli sterilizasyon

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Yanlış
3 Yanlış
4 Yanlış
5 Doğru
6 Yanlış
7 Doğru
8 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Doğru
5 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru
9 Doğru
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