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Primul seminar Gamma+
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului
GammaPlus este acela de informa pe toti cei interesati
despre posibilitatile de aplicare a iradierilor tehnologice
si despre infrastructura pe care IFIN-HH o pune la
dispozitie in cadrul acestui proiect. In cadrul activitatilor
de Stimularea transferului de cunoștințe, calendarul
proiectului include organizarea a 6 evenimente tematice,
in intevalul a 2 ani si jumatate de la demararea
proiectului.
In luna februarie 2017 a avut loc primul din aceasta
serie de evenimente. Simpozionul de lansare a proiectului
GAMMA-PLUS “Cresterea competitivitatii prin inovare si
imbunatatirea proceselor de fabricatie cu iradieri gamma
tehnologice” s-a desfasurat in data de 24 februarie 2017,
la Magurele, la Biblioteca Nationala de Fizica.
La eveniment au fost invitate un numar de 47 de
companii cu care departamentul IRASM a avut contacte
de-a lungul timpului privind iradierea tehnologica si/sau
studii si analize pentru produse din domeniul medical,
farmaceutic si cosmetic. Invitatia de participare a fost
transmisa si prin reteaua de comunicare a clusterului
MHTC (Magurele High Tech Cluster) celor peste 85 de
membri si colaboratori ai clusterului.

Aceasta nu a fost prima prezentare publica a
proiectului GammaPlus, insa a fost prima oara cand un
intreg eveniment de intalnire si discutii cu partenerii din
industrie a fost dedicat exclusiv acestui proiect.
O prima prezentare a fost inclusa in programul
celei de-a 2-a Mese Rotunde cu Partenerii IRASM (24 – 25
noiembrie 2015), imediat dupa anuntarea rezultatelor
competitiei de proiecte POC-A1-A1.2.3-G-2015 PrezentareMasaRotunda.pptx.
O a doua prezentare a fost sustinuta in fata
invitatilor din industrie si cercetare, in contextul mai
larg al simpozionului “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea
tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH”,
organizat de Centrul de Transfer Tehnologic si Marketing
din IFIN-HH in data de 10 noiembrie 2016.

In plus fata de prezentarile anterioare,
Simpozionul GammaPlus din 24 februarie 2017 a adus:
• detalii privind activitatile previzionate a fi
desfasurate in proiect pentru (activitati B si C) sau
in colaborare (activitati D) pentru intreprinderi SimpozionGammaPlus.pdf
• detalii privind Oferta integrata GammaPlus
de servicii de testare pentru certificarea calitatii
produselor, realizata intr-o prima etapwa de derulare a
proiectului - OfertaIntegrataGammaPlus.pdf
• propunerea echipei GammaPlus de servicii
pentru optimizarea proceselor de fabricatie OptimizareProceseFabricatieGammaPlus.pdf
• detalii
despre
studiile
privind
evaluarea
biocompatbilitatii materialelor ce pot fi realizate la
infrastructura BIOEVAL in cadrul proiectului GammaPlus
- EvaluareaBiocompatibilitatiiMaterialelor.pdf
• discutii (masa rotunda) privind activitatile
proiectului si modul de derulare a acestora in cadrul
Programului Operational Competitivitate 2014-2020.
Au raspuns invitatiei IRASM IFIN-HH un numar
de 61 de participanti, din partea a 14 companii si 5
organizatii CDI. Evenimentul a fost inaugurat printr-o
vizita a instalatiei de iradiere gamma tehnologica, a
echipamentelor si laboratoarelor IRASM (www.irasm.ro).
Serviciile CDI preconizate a fi dezvoltate de
IFIN-HH in cadrul proiectului GammaPlus pentru a fi
puse la dispozitia intreprinderilor, au fost prezentate in
forma propunerii de proiect, tinand cont de discutiile
preliminare cu intreprinderile care s-au aratat intersate
sa o sustina si de informatiile colectate la centrul IRASM
in relatia de mai mult de 15 ani cu mediul economic, in
special in demeniul medico-farmaceutic. Aceastea pot
fi insa adaptate nevoilor reale ale fiecarei intreprinderi,
iar cu ocazia simpozionului dein 24 februarie, IRASM a
initiat colectarea acestora sub forma unor “Chestionar
de evaluare a intreprinderii”.
Din analiza acestora a rezultat o buna apreciere
a calitatii prezentarilor facute in cadrul simpozionului
(94.5%), un grad de utilitate ridicat a acestora (95.5%)
dar o accesibilitate mai redusa a locatiei (datorita
inclusiv stadiului actual al infrastructurii de transport)
(85.5%).
Centrul de Transfer Tehnologic si Marketing al
IFIN-HH este un organism cu o conectare si vizibilitate
foarte buna la nivel national si international. CTTM
a inclus serviciile CDI GammaPlus si contribuie la
promovarea acetora prin mijloace specifice transferului
tehnologic. Oferta integrata GammaPlus include la
aceasta data 4 servicii de baza:
• Iradiere cu radiatii gamma (Co-60)
• Evaluarea modificarii proprietatilor fizico- chimice
pentru materiale care intra in componenta produsului

• Evaluarea microbiologica a produsului si/sau
mediului de productie
• Evaluarea
biocompatibitatii
materialelor
si
produselor
Toate acestea sunt reunite in scopul dezvoltarii
de produse noi sau imbunatatite si au implicatii in
optimizarea
proceselor de fabricatie. Introducerea
iradierii tehnoologice, ca proces externalizat, intr-un
proces de fabricatie este o decizie majora care trebuie
planificata in detaliu. Fata de alte procese de sterilizare,
reducere a incarcaturii microbiene sau inactivare a
microrganizmelor, iradierea cu radiatii gamma are
avantaje majore (puterea de penetrare, certitudinea
efectului biocid) insa are si o serie de particularitati
care trebuie avute in vedere la proiectarea produsului
(validarea procesului, compatibilitatea materialelor, doza
minima vs. doza maxima, etc.).
Serviciile destinate optimizarii proceselor de
fabricatie se refera in mod direct aspectelor ce tin de
contaminarea microbiana a produselor insa nu exclud
si aspectele legate de structura sau prorietatile fizicochimice ale produsului. Pe langa problematica stabilirii
dozei maxime de tratament cu radiatii gamma, exista
situatii in care iradierea induce si alte efecte care induc
atingerea unor performante superioare ale produsului
(de exemplu: reticularea materialelor polimerice, a
gelurilor). Optimizarea se adreseaza atat operatiilor
care sunt efectuate la intreprindere cat si serviciului de
iradiere (tratament cu radiatii ionizante) externalizat.
Nu in ultimul rand, reducerea costrurilor de fabricatie
poate aduce un avantaj competitiv, mai ales in cazul
dispozitivelor medicale de unica folosinta.
Biocompatibilitatea si testarea biocompatibilitatii
materialelor ce intra in componenta produselor este un
subiect aparte, de care trebuie sa se tina seama inca
din faza de proiectare a acestora. Alegerea metodelor
de testare a biocompatibilitatii se supune cerintelor
de autorizare a produselor medico-farmaceutice, insa
standardele armonizate recomanda alegerea unei anumite
metode de testare in functie de caracteristicile specifice
fiecarui produs. Pe langa efectuarea propriu-zisa a anumitor
tipuri de teste de biocompatibilitate, laboratorul BIOEVAL
dispune de experienta necesara asistarii producatorului
in procesul de proiectare a produsului si procesului de
fabricatie, in special in ceaa ce priveste bio(eco)- si nanomateriale.
Doua subiecte majore au stat in cetrul dezbaterilor
de la masa rotunda din finalul simpozionului:
• modul de stabilire a obiectivelor contractelor cu
intreprinderi subsidiare proiectului GammaPlus. Acestea
vor tine seama de obiectivele si indicatorii de performanta
ai proiectului insa trebuie sa tina seama in primul rand
de necesitatile practice ale intreprinderii. Publicarea de

articole si alte elemente de diseminare sunt prevazute in
cadrul proiectului insa principalii indicatorii sunt legati de
ducerea la indeplinire in conditii bune a diferitelor forme
de colaborare cu intreprinderile;
• calificarea intreprinderii pentru o anumita forma de
finantare bugetara, prin ajutor de minimis sau ajutor
de stat, in functie de incadrarea acesteia intr-una din
categoriile definite in program: intreprindere mica,
mijlocie sau mare. Acesta se face tinand cont si criteriile
referitoare la “intreprinderile legate” iar eligibilitatea
pentru finantare bugetara tine cont si de regulile de cumul
al acestui tip de finantare.

O concluzie a discutiilor din cadrul mesei rotunde a
fost aceea ca intreprinderile interesate vor fi contactate de
echipam gammaPlus imediat ce autoritatea contractanta va
publica instructiunile privind inceierea contactelor de servicii
(activitati de tip B si C) si colaborare (activitati de tip D).
Pentru atingerea obiectivelor proiectului
GammaPlus in conditii de performanta (indeplinirea
indicatorilor de proiect si absorbtia integrala a fondurilor
structurale alocate proiectului) este foarte importanta
interactiunea reala cu mediul economic. Multumim pe
aceasta cale tuturor celor care au acceptat invitatia
noastra primul eveniment tematic GammaPlus, in special
acelora care au acceptat invitatia de evaluare a nevoilor
intreprinderii si de a avea intalniri individuale in scopul
definirii unei oferte GammaPlus particularizate.
Valentin Moise, Director de proiect/Specialist iradieri
tehnologice, vmoise@nipne.ro
Dan Enache, Responsabil activitate/Seful Compartimentului de Transfer tehnologic si marketing din IFIN-HH,
dan.enache@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/echipa.html
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Aplicații ale iradierilor tehnologice
Sterilizarea dispozitivelor medicale de unică folosință
Iradierea tehnologica cuprinde suma aplicatiilor de
tratament cu radiatii ionizante, avand ca scop imbunatatirea
proprietatilor materialului / produsului iradiat. Tratamentul
materialului sau produsului consta in expunerea sa la un
camp de radiatii ionizante pentru o anumita durata de timp.
O caracteristica importanta a iradierilor tehnologice este ca
sunt utilizate radiatii ionizante (radiatii gamma de la surse
de Co-60 sau Cs-137, electroni accelerati cu energie <10
MeV sau radiatii X de franare cu energie mai mica de 5 MeV)
care nu produc activare adica materialul iradiat nu devine
radioactiv. Aceasta caracteristica permite introducerea
iradierilor tehnologice in procesul de fabricatie al unor
bunuri de larg consum, in special in scopul sterilizarii si
decontaminarii microbiene. O alta aplicatie cu o raspandire
larga in lume este modificarea proprietilior fizico-mecanice
ale materialelor prin polimerizare si reticulare (cabluri
electrice, acoperiri polimerice, vopsele etc.).
Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM din
cadrul IFIN-HH opereaza un iradiator industrial cu

surse de Co-60 care furnizeaza tratamente cu radiatii
gamma pentru aproape toate domeniile de productie
(multiscop) si toate categoriile de agenti economici
si institutii CDI. Iradierea tehnologica la Instalatia de
Iradiere cu Scopuri Multiple IRASM include:
• sterilizare pentru dispozitive medicale si de diagnostic
in vitro de unica folosinta;
• sterilizare pentru alte produse decat cele de uz medical
(ex. truse de recoltare criminalistica, turba-suport de
conditionare pentru preparate pentru biotehnologii agricole
etc.);
• decontaminare microbiana pentru produse si materii
prime farmaceutice;
• decontaminare microbiana pentru alte produse si
materii prime decat cele de uz medical si farmaceutic;
• dezinsectie si decontaminare microbiana pentru obiecte
de patrimoniu cultural;
• iradiere probe pentru testari.
Unul dintre principalele avantaje competitive ale
iradierii tehnologice este ca permite externalizarea unei

parti importante din procesul de fabricatie al unui produs
(o practica curenta peste tot in lume pentru cresterea
competitivitatii). In acelasi timp, se permite accesul la
aceasta tehnologie si pentru IMM-uri, pentru care investitia
intr-o instalatie de sterilizare, indiferent de tipul ei,
este prea mare sau costurile si dificultatile de operare
ingreuneaza procesul de productie. Pe langa avantajele
economice, iradierea tehnologica substituie tehnologii
cu consumuri energetice mari sau cu un consum mare de
substante chimice periculoase si cu impact ecologic negativ.
In tabelul nr. 1 sunt prezentate principalele
avantaje ale iradierii tehnologice fata de alte doua tehnologii
de sterilizare a dispozitivelor medicale de unica folosinta.
O situatie mai deosebita o prezinta produsele
din domeniul certificarii de securitate (marcajul CE) de
pe piata din Romania. In anul 2013, singurul organism de
certificare pe domeniul reglementat dispozitive medicale
(OTDM-CERT), care era notificat in Uniunea Europeana
pentru aceasta activitate, a pierdut acest drept si, ulterior,
a fost desfiintat (H.G. 1184 / 29 decembrie 2014). In
prezent, intreprinderile producatoare din aceasta ramura
trebuie sa apeleze la organisme de certificare din alte tari
ale Uniunii Europene si, in felul acesta, sunt expuse mai
mult la rigorile de reglementare din aceste tari (cele mai
puternice organisme de certificare europene, pe domeniul
dispozitivelor medicale provin din Anglia si Germania). In
aceste conditii, sprijinul oferit in cadrul proiectului pentru
intrepriderile mici si mijlocii, sub forma de consiliere si /
sau de servicii de testare pentru conformitatea produselor
(microbiologie, biocompatibilitate, validarea sterilizarii,
stabilitate etc.), pot deveni vitale pentru continuarea
productiei industriale a acestora.
Prioritatile strategice identificate in proiect,
realizabile pana in 2020, includ:
• consolidarea competitivitatii regionale;
• cresterea competitivitatii IMM-urilor;
• consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
• sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute
de dioxid de carbon.
Datorita infrastructurii de cercetare / dezvoltare
tehnologica / inovare si resursei umane de care dispune si
rezultatelor stiintifice pe care le obtine (~10% din productia
stiintifica a Romaniei), IFIN-HH contribuie semnificativ si prin
acest proiect la consolidarea competitivitatii regionale si la
consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
Prin specificul Programului Operational Competitivitate
(POC), prin facilitati acordate IMM-urilor (categoria cea mai
importanta de beneficiari ai rezultatelor proiectului), prin
Ajutorul de Stat si de Minimis, proiectul raspunde nemijlocit
prioritatii de crestere a competitivitatii IMM-urilor.
Prin promovarea iradierilor tehnologice, care
substituie tehnologii cu consumuri energetice mari sau
consum de substante chimice periculoase pentru sanatate si
cu potential ridicat de poluare, proiectul sprijina tranzitia
catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon.

Tabelul nr. 1
Subiectul
comparatiei

Sterilizare gamma

Sterilizare cu oxid de
etilena

Sterilizare termica

Forma produsului

Fara restrictii.
Radiatiile gamma
penetreaza orice
parte a produsului.

Fara cavitati inchise.
EtO este un sterilizant
de suprafata.

Fara cavitati inchise.

Materialul de
constructie

Aproape orice
material.

Aproape orice
material.

Aproape orice material, cu exceptia
celor termosensibile sau a celor
nerezistente la umezeala.

Materialul de
ambalare

Fara restrictii.
Sterilizarea gamma
nu induce deformari
asupra materialului
sau zonei de sigilare.
Produsele se pot
steriliza in ambalaj
final.

Este necesar un
material permeabil
la EtO. Trebuie
luata in considerare
modificarea de volum a
pachetului la presiune
si vid. Zona de sigilare
trebuie sa reziste la
presiune si vid.

Este necesar un material permeabil la
abur.
Trebuie luata in considerare modificarea
pachetului in timpul presurizarii.
Zona de sigilare trebuie sa reziste la
presiune.

Parametrii care
trebuie controlati in
timpul sterilizarii

Timpul

Concentratia EtO,
vidul, presiunea,
temperatura, timpul,
umiditatea relativa

Vidul, presiunea, temperatura,
umiditatea relativa, timpul

Fiabilitatea
procesului

Excelenta

Buna

Buna

Testare
microbiologica poststerilizare a lotului

Este eliminata

Necesara

Recomandabila

Perioada de
carantina

Nu este necesara.
Produsul nu contine
reziduuri

5-14 zile.
Produsul poate contine
urme de gaz sterilizant
(nociv)

7-14 zile

Etapa poststerilizare a lotului

Nu este necesara.
Produsele se pot
livrare imediat dupa
iradiere.

Aerare pentru
indepartarea EtO
rezidual (carcinogenic)

Uscarea produsului

Controlul procesului

Da

Posibil in instalatii
industriale

Dificil

Pret

Excelent

Bun

Bun

Mihalis Cutrubinis, Responsabil activitate / CS III, Specialist iradieri tehnologice, IRASM, mcutrubinis@nipne.ro
Daniel Negut, CS III, Specialist iradieri tehnologice, IRASM, dnegut@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Validarea sterilizarii prin iradiere gamma
Preambul
Efectul radiatiei gamma asupra organismelor vii este
atribuit unei actiuni directe si unei actiuni indirecte asupra
unor biomolecule vitale: materialului genetic - ADN (acid
dezoxiribonucleic) si a proteinelor. Efectul direct asupra
ADN-ului este responsabil de cca 30% din daunele produse
de fotonii γ; acestia produc, in majoritatea cazurilor,
rupturi monocatenare. Efectul indirect este datorat
aparitiei radicalilor liberi, rezultati in urma interactiunii
fotonilor cu moleculele de apa. Acesti radicali, formați în
urma procesului de radioliză al apei, sunt OH* (hidroxil),
e- (electroni liberi) și H* (hidrogen) și sunt responsabili de
majoritatea leziunilor apărute la nivelul ADN-ului (peste
70%). Radicalii liberi sunt extrem de reactivi si au timpi de
viata scurti (Gazso, L.G., 2005). Crearea radicalilor liberi,
in urma actiunii radiatiilor, afecteaza ADN-ul, tinzand sa
introduca mutatii aleatoare in secventa sa. Cantitatea de
radicali liberi este direct proporțională cu doza de radiații
(da Silva Aquino, K.A., 2012).
Studii recente au aratat importanța acțiunii directe
a radiațiilor ionizante si asupra proteomului celular și a
rolului acestuia în supraviețuirea celulelor în condiții de
stres (Krisko, 2013).
Exista o serie de bacterii cunoscute pentru rezistenta lor
la doze mari de radiatii. De exemplu, Deinococcus radiodurans
este cunoscut pentru capacitatea sa de a rezista la doze supraletale de radiatii ionizante si UV (Yuan et al. 2009).
Validarea sterilizarii prin iradiere este un proces
standardizat: ISO11137 reglementeaza modul prin care se
afla doza de sterilizare potrivita pentru un produs dat (ex. un
dispozitiv medical injectabil, implantabil etc.) si conditiile in
care validarea este valabila. Principiile de validare, care stau
la baza metodelor descrise in standard, se refera la:
• Radiorezistenta
• Incarcatura microbiana de start
• Nivelul de sterilitate care trebuie atins (SAL)
De cealalta parte, doza este limitata de rezistenta
la degradare fizica / modificare chimica, sub actiunea
radiatiilor, a fiecarui produs in parte (compatibilitatea
materialului cu tehnica de sterilizare). De aceea, in procesul
de validare se stabileste si doza maxima de sterilizare (doza
pana la care materialul de fabricatie ramane nemodificat in
termeni de compozitie si proproprietati mecanice).
Radiorezistenta este caracterizata prin marimea
D10. Aceasta este cantitatea de radiatie necesara pentru a
omori 90% (un log10) dintr-o populatie de microorganisme;
mai este cunoscuta drept „doza de reducere zecimala”.
Astfel, de tipul de microorganisme contaminante si de
rezistenta la radiatii a acestora depinde eficienta oricarui
tratament de sterilizare / decontaminare cu radiatii
ionizante. Rezistenta la radiatii (radiorezistenta) este
proprietatea unor organisme de a supravietui in mediu cu
un anumit nivel de radiatii ionizante.

Incarcatura microbiana de start este importanta
din perspectiva faptului ca orice proces de sterilizare
nu este unul de tip totul sau nimic (care ar putea fi
considerat unul calitativ), ci este unul de scadere treptata a
incarcaturii, proportional cu doza agentului sterilizant. Prin
urmare, o incarcatura de start mai mare va solicita o doza
de sterilizare mai mare.
Nivelul de sterilitate care trebuie atins este
cunoscut drept SAL (Sterility Assurance Level) si reprezinta
probabilitatea ca, la doza validata, sa regasim un obiect nesteril
intr-o populatie de obiecte sterilizate. Pentru dispozitivele
medicale sterile nivelul minim acceptat al SAL este de 10-6
(maxim 1 obiect dintr-un milion, poate fi nesteril).

Principiile din standardul ISO 11137 pot fi aplicate
si la iradierea in scopul reducerii incarcaturii microbiene.
Practic, scopul nu va fi obtinerea unui produs steril, ci a
unuia curat sau foarte curat. Trebuie mentionat, totusi, ca
practica nu trebuie folosita pentru a ascunde sau a acoperi
vicii de fabricatie sau conditii improprii din proces.
Standardul descrie trei metode de validare a
sterilizarii folosind radiatiile ionizante. Toate metodele
se bazeaza pe calcule statistice privind rezistenta la
radiatii a unei populatii de microorganisme cu o anumita
radiorezistenta si necesita aflarea unei doze de verificare
si a uneia de sterilizare (mai mare decat cea de verificare).
Toate metodele de sterilizare necesita:
• Auditul periodic al dozei (din 3 in 3 luni in primul an,
apoi frecventa poate fi scazuta)
• Monitorizarea incarcaturii microbiene a produsului (din
procesul de fabricatie).

In principiu, alegerea metodei este la latitudinea
solicitantului validarii, insa pot aparea limitari legate
de doza maxim permisa, de incarcatura medie de start a
produsului sau de pretul de cost al metodei. Recomandarile
specialistilor instalatiei de iradiere sunt, de obicei, utile,
insa decizia finala apartine solicitantului.
Metoda 1: aflarea dozei de sterilizare in functie de
incarcatura microbiana de start. Se selecteaza 3 loturi de
produse, din care se preleveaza, aleator, cate 10 produse
(total 30 de probe). Se determina o incarcatura microbiana
medie. Din tabelul 5 - ISO 11137-2, se determina doza de
de verificare corespunzatoare incarcaturii medii (aflate
mai sus). 100 de produse din lotul cel mai contaminat
(“cazul cel mai rau”) se supun iradierii la doza de verificare
(corespunzatoare unui SAL 10-2 ). Daca se obtin maxim 2
teste pozitive (produse nesterile – dupa doza de verificare),
se considera ca doza de verificare este corecta si, pe baza
acesteia, se stabileste doza de sterilizare – corespunzatoare
unui SAL de 10-6 (tabel 5 - ISO 11137-2).
Pentru aceasta metoda sunt necesare aproximativ
150 de probe, apartinand la 3 loturi, insa trebuie sa fie
disponibile cate 110 produse din 3 loturi. Avantajul metodei
este ca permite validarea oricarei doze de sterilizare.
Pentru produse cu contaminare de start foarte redusa,
metoda poate fi avantajoasa din perspectiva unui pret mic
al sterilizarii per sarja (doza de iradiere mica), ulterior.
Metoda 2A: necesita pentru validare un numar
mare de probe (peste 500). Doza de sterilizare se determina
din proportia de nesterile dupa iradierea la o serie de doze
incrementale. Se aleg esantioane reprezentative pentru
produs, de minim 280 de probe, din cate 3 loturi diferite.
Acestea se supun iradierii la doze incrementale, cate 20
de probe din fiecare lot / doza. Se aleg minim 9 doze,
incepand cu 2 kGy, cu pas de 2 kGy. Fiecare proba iradiata
se supune testului de sterilitate. In functie de proportia
nesterilelor din cele 540 de probe testate, se determina
doza de verificare (tabel 2 – cap. 8.2.3.2.2. ISO 11137). Se
efectueaza experimentul de verificare: se iradiaza 100 de
probe din lotul cu cel mai mare numar de probe nesterile
(“cazul cel mai rau” la doza de verificare) si se face testul
de sterilitate. Din numarul de probe nesterile, se calculeaza
doza de sterilizare.
Metoda 2B: se aseamana cu metoda 2A, cu deosebirile:
• Incarcatura de start trebuie sa fie foarte mica
• Aplicabila doar daca se testeaza intregul produs (SIP =
1), nu portiuni din produs, iar numarul de nesterile dupa
iradierea la doze incrementale nu depaseste 14.
• Esantionul din fiecare lot va avea 260 de probe
• In seria de doze incrementale se porneste de la 1 kGy,
cu un pas de 1 kGy; se aleg minim 8 valori
Metoda VD Max este o metoda similara, ca
principiu, metodei 1, cu diferenta ca nu se determina doza
de sterilizare, ci se justifica o doza istoric considerata

suficienta, de 25 de kGy. Conditia ca un produs sa se califice
pentru aceasta metoda este ca incarcatura sa de start sa fie
de maxim 1000 UFC / produs. Este cea mai ieftina metoda
de validare a sterilizarii, deoarece necesita un numar mai
mic de teste.
Metoda se bazeaza tot pe aflarea incarcaturii microbiene de
start. Aceasta se determina pentru cate 10 probe din 3 loturi,
reprezentative pentru respectivul produs. Se calculeaza o
incarcatura medie, pentru care, in baza tabelului din ISO
11137-2, se determina doza de verificare (corespunzatoare
unui SAL de 10-1). Se efectueaza experimentul de verificare
pe 10 probe din lotul cel mai contaminat (“cazul cel mai
rau”) si se efectueaza testul de sterilitate pe acestea. Daca
maxim 1 proba este nesterila, se accepta doza de 25 de
kGy ca fiind suficienta pentru sterilizare. Daca 2 probe sunt
nesterile in urma experimentului de verificare, acesta se
poate repeta pe inca 10 probe; daca obtinem 0 pozitive din
10 testate (adica, in medie, maxim 1 pozitiv / experiment
de verificare), doza de 25 de kGy se accepta (este valida).
Daca mai mult de 2 probe sunt pozitive, produsul (in forma
propusa) nu se califica pentru metoda VD Max. Metoda
poate fi aplicata si pentru justificarea dozei de 15 kGy, cu
conditia ca incarcatura de start sa fie ≤1,5 kGy / produs.
Pentru aceasta metoda, sunt necesare 40 de probe.
Alegerea metodei de validare a sterilizarii cu
radiatii gamma este decizia solicitantului. Specialistii
IRASM ofera suport in alegerea metodei celei mai
avantajoase pentru fiecare produs.
Bibliografie:
• Gazso, L.G. (2005). Physical, chemical and biological dose
modifying factors, in Radiation inactivation of bioterrorism
agents. L.G. Gazso and C.C. Ponta, Editors. IOS Press.
• da Silva Aquino, K.A., (2012). Sterilization by Gamma
Irradiation, in: Gamma Radiation, F. Adrovic, Editor. In Tech.
(www.intechopen.com)
• Krisko, A. and M. Radman (2013). Biology of extreme
radiation resistance: the way of Deinococcus radiodurans.
Cold Spring Harb Perspect Biol., 5(7).
•
Yuan, M., Zhang, W., Dai, S., Wu, J., Wang, Y., Tao,
T., Chen,M. And Lin, M. (2009). Deinococcus gobiensis sp.
nov., an extremely radiation-resistant bacterium. Int J Syst
EvolMicrobiol 59, 1513–1517.
• ISO 11137-1:2015 Sterilization of health care products.
Radiation. Requirements for development, validation and
routine control of a sterilization process for medical devices
• ISO 11137-2:2015 Sterilization of health care products —
Radiation — Part 2: Establishing the sterilization dose
Laura Trandafir, Biolog, Specialist microbiologie, Sef laborator microbiologie IRASM, laura.trandafir@nipne.ro
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Noutăți legislative și de standardizare
în domeniul iradierilor tehnologice
Ca in orice alt domeniu, si in domeniul iradierilor tehnologice exista o serie de standarde concepute
astfel incat:
• sa se demonstreze capacitatea de furnizare in mod
constant a serviciilor care satisfac cerintele legislatiilor in vigoare si ale utilizatorilor de servicii in domeniul
iradierilor tehnologice.
• sa se demonstreze ca toate responsabilitatile administrative si executive privind calitatea serviciilor
sunt integrate intr-un ansamblu de procese bine definite, executate in mod planificat, verificate si controlate sistematic.
• sa se acorde clientului un rol semnificativ in definirea cerintelor ca elemente de intrare si sa permita
monitorizarea satisfactiei acestuia. De asemenea, sa se
permita ca asteptarile clientilor sa fie complet definite
si atinse in totalitate astfel incat sa se obtina un grad
maxim de satisfactie al acestora.
• sa se permita furnizarea de informatii benefice pentru imbunatatirea continua a performantelor proceselor.
Centrul de iradieri tehnologice IRASM a implementat si mentinut un sistem de management al calitatii care trebuie sa raspunda cerintelor a mai multor
standarde de management al calitatii: ISO 9001, ISO
13485, ISO 15378, ISO 11137, GMP (Buna practica de
fabricatie in domeniul farmaceutic), ISO/CEI 17025
(laboratoare de incercari), reglementari in domeniul
nuclear, etc.
ISO 9001 “Sisteme de management al calităţii.
Cerinţe” are in vedere o abordare bazata pe managementul proceselor organizatiei, orientarea catre client si
evaluarea satisfactiei acestuia, precum si angajamentul
top managementului pentru o imbunatatire continua.
La 15 septembrie 2015 a fost publicat noul standard ISO 9001:2015, iar la 30 septembrie 2015 a fost
publicata versiunea in romana a acestuia (SR EN ISO
9001:2015).
Principalele obiective ale standardului ISO
9001:2015:
• concentrarea pe managementul proceselor pentru a
obtine rezultatele planificate
• aplicarea “Structurii unitare” introdusa de Directivele ISO pentru a creste compatibilitatea si alinierea
dintre sistemele de management
• limbaj simplificat care sa ajute intelegerea si interpretarea cerintelor
ISO 9001:2015 prezinta termeni de risc și oportunitati. Organizatiile trebuie sa demonstreze ca au
identificat riscurile și actioneaza in vederea eliminarii
sau limitarii efectelor acestora, ce pot avea un impact
negativ asupra capacitatii sistemului de management al
calitatii de a obtine rezultatele dorite, cat si un impact
negativ asupra gradului de satisfactie al clientilor.

ISO 13485 “Dispozitive medicale. Sisteme de
management al calitatii. Cerinte pentru scopuri de
reglementare” specifica cerintele pentru un sistem
de management al calitatii acolo unde o organizatie
are nevoie sa demonstreze capacitatea sa de a furniza
dispozitive medicale si serviciile aferente care in mod
constant satisfac cerintele clientului si cerintele de
reglementare aplicabile la dispozitivele medicale si
serviciile aferente. Este standardul cel mai acceptat
international pentru producatorii de aparatura medicala. ISO 13485 sustine reducerea riscurilor neasteptate pentru companii care construiesc, fabrica sau
folosesc produse si servicii medicale, si in timpul fabricatiei dar si mai tarziu.
La 01 martie 2016 a fost publicat noul standard ISO 13485:2016. Acesta reprezinta o dezvoltare in continuare a versiunii precedente ramasa
aproape nemodificata. Standardul poate fi utilizat
acum si de catre organizatiile care depoziteaza, instaleaza si pun la dispozitie produse medicale, ofera
prestatii de servicii tehnice. O multitudine de mici
modificari a condus la o apropiere mai mare de standardul american 21 CFR, partea 820 (Quality System
Regulations) si de cerintele pozitiilor nominalizate
din NBOG (Notified Body Operations Group) si documentele MEDDEV (Medical Devices) si sunt astfel stabilite si prin standard.
Standardele ISO 9001 si ISO 13485 sunt intr-o
stransa legatura inca din anul 1996. Acum drumurile
lor se despart: pe cand standardul ISO 9001:2015 urmeaza noua „High Level Structure“, stabilita de ISO/
IEC pentru standarde de management, structura noului standard ISO 13485:2016 sufera doar modificari
neesentiale.
ISO 15378 “Materiale pentru ambalarea primara a medicamentelor. Cerinte specifice pentru
aplicarea. ISO 9001:2008, cu referire la Buna Practica de Fabricatie (BPF)” identifica principiile Bunei Practici de Fabricatie (BPF) si specifica cerinte
pentru un sistem de management al calitatii aplicabil materialelor pentru ambalarea primara a medicamentelor. Standardul este aplicabil materialelor de
ambalare primara si contine textul cerintelor din SR
EN ISO 9001:2008. Ultima revizie a standardului ISO
15378:2016 a fost publicata la 29 aprilie 2016.
ISO 11137 “Sterilizarea dispozitivelor pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere” contine trei parti:
• Partea 1 specifică cerinte pentru implementare,
validare si control de rutina pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale. Revizia in vigoare a
fost publicata la 27 noiembrie 2015: ISO 11137-1:2015
“Sterilizarea dispozitivelor pentru ingrijirea sanatatii.
Iradiere. Partea 1: Cerinte pentru implementare, vali-

dare si control de rutina pentru procesul de sterilizare
a dispozitivelor medicale”;
• Partea 2 specifica metode de determinare a dozei
minime necesare pentru a realiza o cerinta specificata de sterilitate si metodele pentru a dovedi utilizarea dozei de sterilizare de 25 kGy sau 15 kGy. Revizia
in vigoare a fost publicata la 27 noiembrie 2015: ISO
11137-2:2015 “Sterilizarea dispozitivelor pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei
de sterilizare”;
• Partea 3 prezinta liniile directoare referitoare la
aspectele dozimetrice. Revizia in vigoare a fost publicata la 15 aprilie 2006: ISO 11137-3:2006 “Sterilizarea dispozitivelor pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere.
Partea 3: Linii directoare referitoare la aspectele dozimetrice”
ISO 11737 “Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice.” contine doua parti:
• Partea 1 specifica cerinte si furnizeaza indrumari pentru enumerarea si caracterizarea biologica
a populatiei de microorganisme viabile pe sau dintrun dispozitiv medical, component, materia prima sau
ambalaj. Editia in vigoare a fost publicata in 2006:
ISO 11737-1:2006 “Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea
populatiei de microorganisme pe produs”;
• Partea 2 specifica criteriile generale ale testelor
de sterilizare pentru dispozitivele medicale ce au
fost expuse unui tratament cu agent de sterilizare
redus pana la durata celui ce se anticipeaza a fi utilizat in procesele de sterilizare uzuale. Aceste teste
se vor efectua la definirea, validare sau mentenanta unui procedeu de sterilizare. Editia in vigoare
a fost publicata in aprilie 2010: ISO 11737-2:2010
“Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la
definirea, validarea si mentenanta unui proces de
sterilizare”.
ISO 17025: 2005 “Cerinte generale pentru
competenta laboratoarelor de incercari si etalonari” specifica cerinte generale pentru competenta
de a efectua incercari si/sau etalonari, inclusiv esantionare. Standardul se refera la incercari si etalonari efectuate prin utilizarea de metode standardizate, metode nestandardizate si metode dezvoltate
in laborator.
Centrul de iradieri tehnologice IRASM are implementat si certificat sistemul de management al
calitatii in acord cu standardul SR EN ISO 9001, SR EN
ISO 13485. SR EN ISO 15378 si SR EN ISO 11137. Laboratorul de Microbiologie din cadrul IRASM este autorizat de catre Agentia Nationala a Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale pentru efectuarea testelor de

incarcatura microbiana, testelor de sterilitate si determinarea endotoxinelor bacteriene pentru produse
farmaceutice si dispozitive medicale. De asemenea,
laboratorul este acreditat de catre RENAR in conformitate cu standardul SR EN ISO 17025.
Tabelul 2 reda aplicarea documentelor de referinta la
activitatile IRASM.
Activitate

ISO
9001

ISO
13485

ISO
15378

ISO
11137

ISO
17025

EU
GMP

DA
DA
DA
DA

DA
NU
NU
DA

NU
DA
NU
DA

DA
DA
NU
DA

NU
NU
NU
NU

NU
DA
DA
DA

Analize microbiologice

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Validarea sterilizarii

DA

DA

DA

DA

NU

DA

Iradiere pentru:
-dispozitive medicale
-ambalaje
farmaceutice
-farmaceutice
-testare
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• SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
• SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
• SR EN ISO 13485:2012 (ISO 13485:2003) Dispozitive
medicale. Sisteme de management al calitatii. Cerinte
pentru scopuri de reglementare
• SR EN ISO 13485:2012/AC:2012 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii. Cerinte pentru scopuri de reglementare
• SR EN ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
• SR EN ISO 14971:2012 (ISO 14971:2007 Corr. 200710-01). Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale
• SR EN ISO 15378:2012 (ISO 15378:2008) Materiale
pentru ambalarea primara a medicamentelor. Cerinte
specifice pentru aplicarea. ISO 9001:2008, cu referire la
Buna Practica de Fabricatie (BPF)
• SR EN ISO 15378:2016 Primary packaging materials
for medicinal products - Particular requirements for the
application of ISO 9001:2008, with reference to Good
Manufacturing Practice (GMP)
• SR EN ISO 11137-1:2015 Sterilizarea dispozitivelor
pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere. Partea 1: Cerinte
pentru implementare, validare si control de rutina pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale
• SR EN ISO 11137-2:2015 (ISO 11137-2:2013) Sterilizarea dispozitivelor pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere.
Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare
• SR EN ISO 11137-3:2006 Sterilizarea dispozitivelor
pentru ingrijirea sanatatii. Iradiere. Partea 3: Linii directoare referitoare la aspectele dozimetrice
• SR EN ISO 11737-1:2006 Sterilizarea dispozitivelor
medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populatiei de microorganisme pe produs
• SR EN ISO 11737-2:2010 ver.eng. Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2:
Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea si
mentenanta unui proces de sterilizare
• SR EN ISO/IEC 17025: 2005 – Cerinte generale pentru
competenta laboratoarelor de incercari si etalonari
• SR EN ISO 10012:2004 Sisteme de management al
masurarii. Cerinte pentru procese si echipamente de
masurare
• ISO 51702 Practice for dosimetry in a gamma irradiation facility for radiation processing
• ISO/ASTM 51707 Guide for estimating uncertainties
in dosimetry for radiation processing

• ISO/ASTM 51538 Practice for use of the ethanolchlorobenzene dosimetry system
• ISO/ASTM 51607:2004 Practice for use of the alanine-EPR dosimetry system
• ISO/ASTM 51400 Practice for characterization and
performance of a high-dose radiation dosimetry calibration laboratory
• ISO/ASTM 51204 Practice for dosimetry in gamma irradiation facilities for food processing
• LEGEA nr. 111/1996 (r.31.10.2010) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare.
• CNCAN / NSR - 01 Norme de Securitate Radiologica Norme fundamentale, Buc., 2001.
• CNCAN / NSR - 02 Norme de Securitate Radiologica Lucratori externi, Buc., 2001.
• CNCAN / NSR - 03 Norme de Securitate Radiologica Proceduri de autorizare, Buc., 2001.
• CNCAN / NSR - 06 Norme de Securitate Radiologica Dozimetrie individuala, Buc., 2002.
• Ordinul CNCAN nr. 292/31.08.2004 pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuala, (NSR-28)
• CNCAN / NSR - 07 Norme de Securitate Radiologica Permise de exercitare, Buc., 2002.
• CNCAN / NSR - 15 Normativ de acordare si utilizare
a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, Buc.2005
• CNCAN / NSR – 16 Normele privind sursele orfane si
controlul surselor inchise de mare activitate Buc., 2005.
• CNCAN / NSN-15 Norme de Securitate Radiologica –
Dezafectare, Buc., 2002
• CNCAN / NPF - 01 Norme de Garantii Nucleare - Protectie fizica, Buc., 2001.
• CNCAN / NPF - 02 Norme de Garantii Nucleare - Calif. personalului de paza, Buc., 2002.
• CNCAN / NTR – 01BIS Norme de Transport Materiale
Radioactive, Buc., 2005.
• Ordin comun Min. San., Min. Agric. si CNCAN - Alimente iradiate, Mon. Of. - I, Nr. 281/25.04.2002.
• Reguli de Buna Practica de Fabricatie a Medicamentelor, ANM, editia in vigoare.
• 93/42/EEC Council Directive of 14 June 1993 concerning medical devices.
• LEGEA nr.176:2000 (r.01.03.2011) privind dispozitivele medicale.
Mihaela Manea, CS III, Specialist Chimie aplicativa, Responsabil calitate IRASM, mmanea@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

GammaPlus

Creșterea competitivității prin inovare
şi îmbunătățirea proceselor de fabricație
cu iradieri gamma tehnologice

GammaPlus

Lista legilor, normelor și standardelor aplicabile
la IRASM în domeniul iradierilor tehnologice

GammaPlus, pag. 11

GammaPlus

2

Simpozion
de lansare a proiectului

GammaPlus
Creșterea competitivității prin inovare
şi îmbunătățirea proceselor de fabricație
cu iradieri gamma tehnologice

http://gammaplus.nipne.ro/

GammaPlus

GammaPlus

http://gammaplus.nipne.ro/

• Beneficiar: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru
Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei
• Locul de implementare: IFIN-HH – Măgurele, jud. Ilfov
• Valoare Finanțare Nerambursabilă FEDR: 6.153.420 lei
• Valoare Finanțare Nerambursabilă - Bugetul de Stat: 1.196.580 lei
• Valoare Cofinanțare Beneficiar - 1.875.000 lei
• Data începerii: 27 sept. 2016
• Durata proiectului: 60 de luni

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
“Investim în dezvoltare durabilă”

24 februarie 2017

IFIN-HH
Biblioteca Națională
de Fizică, Măgurele,
jud. Ilfov
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
”Investim în dezvoltare durabilă”

2

EUROPEAN UNION

Titlul proiectului: Creșterea competitivității prin inovare și îmbunătățirea
proceselor de fabricație cu iradieri gamma tehnologice
Proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operațional
Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții în viitorul dumneavoastră”
Editorul materialului: Institutul Național de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH)
Data publicării: 31 martie 2017
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

