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Introducerea iradierilor tehnologice in procesele
de fabricatie si optimizarea proceselor de
fabricatie a produselor medico-farmaceutice
Iradierea tehnologica cuprinde suma aplicatiilor de
iradiere cu radiatii ionizante avand ca scop transformarea
(i.e. imbunatatirea) proprietatilor fizico-cmimice ale
materialului iradiat. Materialul/produsul este expus la un
camp de radiatii ionizante de intensitate foarte mare pentru o
anumita durata de timp. Pentru protectia personalului si a
mediului, iradierea este efectuata in incinte special
amenajate pentru a opri trecerea radiatiilor in exteriorul lor.
O caracteristica importanta a iradierilor tehnologice
este ca sunt utilizate radiatii ionizante (radiatii gamma,
electroni accelerati cu energie <10MeV sau radiatie X de
franare cu energie mai mica de 7.5MeV) care nu produc
activarea unor izotopi radioactivi (materialul iradiat nu devine
radioactiv). Aceasta caracteristica permite introducerea
iradierilor tehnologice in procesul de fabricatie al unor
bunurilor 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 polimerice, in special prin reticulare (cabluri
electrice, acoperiri polimerice, vopsele, etc.).
Centrul de iradieri tehnologice IRASM dispune un
iradiator industrial cu surse de Co-60 care furnizeaza iradieri
tehnologice cu radiatii gamma pentru 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:

Sterilizarea dispozitivelor 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.
Iradierea probelor pentru testari.
Unul dintre a principalele avantaje competivive la
iradierii tehnologice este ca permite externalizarea unei parti
importante din procesul de fabricatie, o practica curenta
peste tot in lume pentru cresterea competitivitatii). In acelasi
timp se permite accesul la aceasta tehnologie si pentru IMMuri, 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 care cu un consum mare de substante chimice
periculoase si cu impact ecologic negativ. In tabelul de mai
jos sunt prezentate principalele avantaje ale iradierii
tehnologice fata de alte doua tehnologii de sterilizare.

Comparatie intre metodele curente de sterilizare industriala
Sterilizare cu oxid de
etilena

Subiectul comparatiei

Sterilizare gamma

Forma produsului

Fara restrictii. Radiatiile
Fara cavitati inchise. EtO este
gamma penetreaza
Fara cavitati inchise
un sterilizant de suprafata
orice parte a produsului

Sterilizare termica

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.

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 trebuiesc
controlati in timpul
sterilizarii

Timpul

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

Vidul, presiunea, temperatura,
umiditatea relativa, timpul
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Comparatie intre metodele curente de sterilizare industriala
Subiectul comparatiei

Sterilizare gamma

Sterilizare cu oxid de
etilena

Sterilizare termica

Fiabilitatea procesului

Excelenta

Buna

Buna

Necesara

Recomandabila

Testare microbiologica postEste eliminata
sterilizare a lotului
Perioada de carantina

Nu este necesara.
Produsul nu contine
reziduuri

5-14 zile

7-14 zile

Etapa post-sterilizare a
lotului

Nu este necesara

Aerare pentru indepartarea
EtO rezidual (carcinogenic)

Uscarea produsului

Controlul procesului

Da

Posibil in instalatii industriale

Dificil

Pret

Excelent

Bun

Bun

Serviciile CDI propuse de proiectul GammaPlus
pentru satisfacerea cerintelor identificate pe piata sunt
enumerate in tabelul urmator. Pentru serviciile de acces al
intreprinderilor la facilitatile, instalatiile si echipamentele IFINHH (activitatile de tip B in cadrul proiectului) si cele de
transfer de abilitati/competente decercetare-dezvoltare si
sprijinire a innovarii (activitatile de tip C in cadrul proiectului)
sunt enumerate si produsele noi sau imbunatatite care pot
face obiectul acestor servicii. Tabelul include serviciile de
cercetare industriala si dezvoltare-experimentala propuse a fi
desfasurate in colaborare cu intreprinderile (activitatile de tip
D in cadrul proiectului).
n acest proiect sunt produse de unica folosinta, cu
un anumit termen de valabilitate, dat de stabilitatea fizicochimica a produsului cat si/sau de mentinerea sterilitatii.
Cererea pentru produse-medico farmaceutice este in
continua crestere, urmarind cresterea nivelului de trai al
populatiei.

Servicii CDI propuse in cadrul proiectului

Produse noi sau imbunatatite

Accesul la infrastructura si echipamentele IFIN-HH
• laboratorul de microbiologie IRASM
• laboratorul de calificare la iradiere IRASM
• laboratorul de dozimetrie IRASM
• laboratorul de biocompatibilitate BIOEVAL

•
•
•
•

Studii microbiologice, fizico-chimice, mecanice pentru
demonstrarea efectului iradierii gamma.

•
•
•

Intocmirea referentialelor (specificatii tehnice, rapoarte
de validare etc.) si a documentatiilor necesare pentru
indeplinirea conditiilor de punere pe piata a produselor
imbunatatite (modificate) si inovatoare

•
•

Detasare de personal la intreprindere

Cea mai mare parte a produselor finite avute in
vedere i Potentialii beneficiari ai rezultatelor proiectului
includ o categorie larga de producatori din domeniul
farmaceutic, parafarmaceutic, cel al dispozitivelor medicale,
cosmetic si chiar alimentar. Tinand cont de prtofolilul de
clienti existent al Centrului de Iradieri Tehnologice, este de
asteptat ca actiunile de stimulare a transferului de cunostinte
prevazute in proiect sa atraga cca 50-100 de intreprinderi,
inclusiv intreprinderi cu care IFIN-HH nu a mai avut contracte
pana acum.
Tinand cont de istoricul de colaborare a
centrului de Iradieri Tehnologice IRASM cu industria din
domeniul medico-farmaceutic, este de asteptat ca rezultatele
proiectului sa fie valorificate o lunga perioada de timp dupa
terminarea proiectului. IFIN-HH, prin laboratoarele,
echipamentele si infrastructura de care dispune, poata sa
sustina in continuare, dupa terminarea proiectului, oferta de
servicii dezvoltata pentru sau in cadrul acestui proiect.

•
•
•

•
•
•

vaccinuri veterinare
produse si materii prime farmaceutice si cosmetice
dispozitive biomedicale sterile
dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
dispozitive medicale de diagnostic in vitro
dispozitive medicale implantabile
rasini schimbatoare de ioni cu utilizare in domeniul farmaceutic
si alimentar
produse si materii prime farmaceutice si cosmetice
dispozitive biomedicale sterile
rasini schimbatoare de ioni cu utilizare in domeniul farmaceutic
si alimentar
dispozitive biomedicale sterile
dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
dispozitive medicale de diagnostic in vitro
dispozitive medicale implantabile
dispozitive biomedicale sterile
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Servicii CDI propuse in cadrul proiectului

Produse noi sau imbunatatite

Optimizarea proceselor de fabricatie cu sterilizare
finala cu radiatii ionizante

• dispozitive biomedicale sterile
• dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro
• dispozitive medicale implantabile
• dispozitive biomedicale sterile
• dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
• vaccinuri veterinare
• materiale sterile pentru biotehnologii
•
materiale bio-medicale
•
substante active si ingrediente farmaceutice

Studii de stabilire a biocompatibilitatii materialelor
Studii pentru dezvoltarea de vaccinuri inactivate si alte
biotehnologii
Studii de iradiere in conditii speciale de debit de doza
controlat, temperatura (ultra)scazuta si atmosfera
controlata
Studii de stabilitate

Realizarea
specificatiile
de
produsele noi sau imbunatatite

procesare

pentru

Cercetari de piata realizate pt. intreprinderi
Studii privind prepararea vaccinurilor pentru animale
inactivate prin iradiere cu radiatii gamma
Dezvoltarea de produse noi, de tip dispozitiv medical,
cu functionalitate sporita, eficientizarea tehnologiei de
fabricare si optimizarea procesului de sterilizare finala
Studii de evaluare si comparative privind eficacitatea si
eficienta sterilizarii cu oxid de etilena si radiatii gamma
pentru dispozitive medical
Cercetare industriala pentru fabricarea de produse noi
prin configurarea unei solutii tehnologice dedicate de
iradiere gamma
Dezvoltarea experimentala a vaccinurilor pentru
animale inactivate prin iradiere cu radiatii gamma
Dezvoltarea experimentala a produselor noi cu
functionalitate sporita, eficientizarea tehnologiei de
fabricare si optimizarea procesului de sterilizare finala
cu radiatii ionizante
Dezvoltari
experimentale
privind
re-sterilizarea
dispozitivelor medicale si stabilirea duratei de
valabilitate a produsului
Dezvoltari experimentale de produse noi de tipul
“dispozitive medicale” cu compatibilitate dubla la
sterilizare: oxid de etilena si radiatii gamma
Dezvoltarea experimentala a unor produse noi prin
aplicarea unei solutii tehnologice dedicate de iradiere
gamma

• vaccinuri veterinare
• dispozitive biomedicale sterile
• dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro
• dispozitive medicale implantabile
• vaccinuri veterinare
• produse si materii prime farmaceutice si cosmetice
• dispozitive biomedicale sterile
• dispozitive medicale sterile pentru tratamentul plagii/arsurilor sau
pentru chirurgie
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro
• dispozitive medicale implantabile
• rasini schimbatoare de ioni cu utilizare in domeniul farmaceutic
si alimentar
• conform solicitarilor intreprinderii
• vaccinuri veterinare
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro
• dispozitive (bio)medicale sterile pentru chirurgie
• dispozitive medicale,
industria alimentara

farmaceutice,

cosmetice

sau

pentru

sau

pentru

• vaccinuri veterinare
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro

• dispozitive medicale implantabile
• dispozitive (bio)medicale sterile pentru chirurgie
• dispozitive medicale,
industria alimentara

farmaceutice,

cosmetice

Valentin Moise, Director de proiect/Specialist iradieri tehnologice, vmoise@nipne.ro
Mihalis Cutrubinis, Responsabil activitate / Specialist iradieri tehnologice, IRASM, cutrubinis@nipne.ro
Mihaela Ene, Responsabil activitate/Specialist microbiologie, IRASM, mene@nipne.ro
Diana Savu, Responsabil activitate / Specialist biocompatibilitate, DFVM, dsavu@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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Criterii de selectie a metodei de validare
microbiologica a sterilizarii cu radiatii ionizante
Sterilizarea, indiferent prin ce procedeu este
realizata (termic, oxid de etilena, radiatii) face parte din
categoria proceselor al caror rezultat nu poate fi determinat
prin masurare directa. Pe de-o parte, testul de sterilitate este
distructiv (nu pot fi testate toate produsele dintr-un lot) si pe
de alta parte, verificarea Nivelului de Asigurare a Sterilitatii
(SAL), asa cum este acesta definit in Directivele Europene
(SAL = 10-6) nu poate fi realizata practic: nu pot fi testate
106 produse dintr-un lot. Pentru astfel de procese, solutia
general acceptata si impusa de reglementarile specifice din
domeniul medico-farmaceutic, este de a valida procesul
respectiv. Validarea (stabilirea dozei de sterilizare – ISO
11137) include un set rezonabil de teste care au insa.

suficienta semnificatie statistica pentru a demonstra
rezultatul asteptat al procesului respectiv
Astfel, pentru sterilizarea cu radiatii ionizante,
standardul ISO 11137 descrie 3 metode principale, fiecare
din ele cu anumite variatii de incarcatura microbiana initiala a
(gradul de contaminare initial) al produselor respective.
Tabelul 1 de mai jos propune, pe langa criteriile de excludere
specificate distinct in standard (nivelul incarcaturii microbiene
initiale si comportarea acesteia fata de incarcatura
microbiana standard) si o serie de criterii economice, care tin
cont de nivelul productiei si costul unitar al produsului,
respectiv al testelor necesare la validare. Tabelul 2
sumarizeaza numarul de probe necesar in cazul fiecarei
metode de validare.

Tabelul 1 Domeniul de aplicare, avantaje si dezavantaje ale metodelor ISO 11137 de validare a sterilizarii cu radiatii ionizante
METODA
Metoda 1

CONDITII OBLIGATORII
Incarcatura microbiana cu
radio-rezistenta mai mica decat
incarcatura microbiana standard
stabilita de ISO 11137:2006

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

Doza de sterilizare mai •
Verificarea dozei
mica de 25kGy pentru
de sterilizare, la
incarcatura microbiana mai validare si la auditul
mica de 1000 UFC / unitate periodic, se face pe
100 unitati de produs
de produs
Metoda 2
•
Se poate aplica pentru •
Costul validarii
incarcatura microbiana cu
este mai mare (de 2-3
orice radio-rezistenta
ori fata de Metoda 1)
•
Se poate obtine doza de si necesita mult mai
sterilizare mai mica de 25kGy multe unitati de
•
Pentru Incarcatura
produs (580-640).
microbiana cu radio•
Verificarea dozei
rezistenta mai mica decat
de sterilizare, la
incarcatura microbiana
validare si la auditul
standard utilizata de Metoda periodic, se face pe
100 unitati de produs
1, se pot obtine doze de
sterilizare mai mici decat la
Metoda 1
VDmax - •
Incarcatura microbiana mai •
Verificarea dozei de
loturi
mica de 1000 UFC / unitate de sterilizare, la validare si la
multiple produs
auditul periodic, se face pe
•
Doza de sterilizare 25kGy 10 unitati de produs
SAU 15kGy
•
Monitorizare microbiologica
a mediului de lucru (clase de
curatenie)
VDmax - lot •
Incarcatura microbiana mai •
Cost mai mic decat la
Validarea trebuie
unic
mica de 1000 UFC / unitate de VDmax - loturi multiple
efectuata pentru
fiecare lot de
produs
•
Doza de sterilizare 25kGy
produse pus pe
•
Lot unic sau un singur lot
piata
intr-un interval de minim 3 luni
•

UFC = unitati formatoare de colonii

•

RECOMNADARE
Pentru productie mare,
cand costul tratamentului cu
radiatii ionizante este
important.
•

Pentru productie (foarte)
mare, cand costul
tratamentului cu radiatii
ionizante este important iar
valoarea unei unitati de
produs este mica..
•
Este singura metoda
posibila pentru incarcatura
microbiana cu radiorezistenta mai mare decat
incarcatura microbiana
standard utilizata de Metoda
1.
•
Pentru productie mica,
cand costul tratamentului cu
radiatii ionizante nu este
important si/sau valoarea
unei unitati de produs este
mare
•

Pentru loturi unice sau foarte
putin frecvente (exemplu:
dispozitive implantabile sau
tesuturi pentru transplant).
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Tabelul 2 Numarul de probe necesar pentru validarea sterilizarii cu radiatii ionizante (metode ISO 11137)
Nr.
Activitati
Numar de unitati de produs necesare
crt
VDmax
Metoda 1
Metoda 2
Stabilirea dozei de sterilizare
1
Evaluarea produsului si stabilirea protocolului de
2
2
2
validare a sterilizarii
2
Testarea proprietatilor bacteristatice/ fungistatice
prin metoda inocularii directe (SR EN ISO 117376
6
6
2:2002)
3
Testarea eficientei preluarii prin spalare a
incarcaturii microbiene de pe produs (SR EN ISO
5
5
N/A
11737-1:2006)
4
Determinarea numarului total de germeni aerobi prin
30
30
metoda preluarii prin spalare
(cate 10 din 3
(cate 10 din 3
5
loturi diferite)
loturi diferite)
5
Iradierea probelor pentru stabilirea dozei de
540
verificare
N/A
N/A
(cate 180 din 3
6
Testarea sterilitatii pentru stabilirea dozei de
loturi diferite)
verificare
7
Iradierea probelor la doza de verificare
30
300
300
(cate 10 din 3
(cate 100 din 3
(cate 100 din 3
8
Testarea sterilitatii pentru verificarea SAL
loturi diferite)
loturi diferite)
loturi diferite)
Auditul dozei de sterilizare
1
Determinarea numarului total de germeni aerobi prin
10
10
10
metoda preluarii prin spalare
2
Iradierea probelor la doza de verificare
10
100
100
3
Testarea sterilitatii pentru verificarea SAL
Note:
1. Validarea sterilizarii cu radiatii ionizante se face utilizand produse din trei loturi de productie diferite. Atunci cand nu se
specifica altfel, produsele pot fi din oricare dintre cele trei loturi. Auditul dozei de sterilizare se face utilizand produse dintr-un
singur lot de fabricatie.
2. Pentru verificarea SAL (Sterility Assurance Level = Nivel de asigurare a sterilizarii) se iradiaza si se testeaza sterilitatea
numai pentru unitatile de produs dintr-unul din cele 3 loturi, in functie de rezultatul determinarii numarului total de germeni
aerobi. Probele neutilizate la testare pot fi returnate.
3. In cazul in care verificarea SAL esueaza, in conditiile SR EN ISO 11137-2:2006 poate fi necesara corectarea dozei de
verificare si reverificarea SAL. Pentru aceasta laboratorul va solicita suplimentar un numar de 10 unitati de produs (VDmax),
respectiv 100 unitati de produs (Metodele 1 si 2) dintr-unul din cele 3 loturi, ales in functie de rezultatul determinarii numarului
total de germeni aerobi.
4. Pentru metodele VDmax si Metoda 1, daca reverificarea SAL esueaza sau nu poate fi efectuata in conditiile SR EN ISO
11137-2:2006, IRASM va recomanda alegerea unei alte metode de validare sau corectarea conditiilor de fabricatie. In cazul in
care se alege o alta metoda de validare pot fi utilizate rezultate obtinute prin metoda aleasa initial si astfel se reduce numarul de
probe necesare.
In practica, se constata ca validarea sterilizarii
induce o serie de costuri care pot fi importante, mai ales
atunci cand este vorba de introducerea in fabricatie a unui
produs nou. De aceea, la proiectarea produsului, trebuie
avuta in vedere nu numai metoda de sterilizare, ci si metoda
de validare a sterilizarii ce poate fi aplicata in cazul particular
al unui anumit flux de fabricatie

Bibliografie
• ISO 11137-2:2015 Sterilization of health care products —
Radiation — Part 2: Establishing the sterilization dose

Valentin Moise, Director de
tehnologice, vmoise@nipne.ro

proiect/Specialist

Alecsandra Ionescu/Economist,
alecsandra.manea@nipne.ro
Ivan Marin/Operator Instalatie de Iradieri
http://gammaplus.nipne.ro/echipa.html
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Al treilea eveniment tematic GammaPlus
Unul dintre obiectivele 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 5 evenimente
tematice, in intevalul a 2 ani si jumatate de la demararea
proiectului.
Cel de-al treilea eveniment tematic GammaPlus a
avut loc in data de 11 mai 2018, la Biblioteca Nationala de
Fizica silaboratoarele IRASM.
Invitatia a fost transmisa unui numar de peste 100
de persoane din la 50 de companii partenere in cadrul
proiectului sau potential interesate si clusterul MHTC. La
eveniment au fost inregistrati 53 de participanti.
Evenimentul a fost precedat de o vizita la
laboratorul de calificare la iaradiere (incercari-fizico-chimice)
si la laboratoarul de microbiologie – biologie moleculara din
departamentul IRASM. Programul prezentarilor de la
Biblioteca Nationala de Fizica a inclus:
- Drepturile de proprietate intelectuală în activitatea CDI
- Analize ICP-MS pentru industria farmaceutică,
- Analize de spectroscopie vibrațională pentru industria
farmaceutică,
- Metode de testare bazate pe culturi celulare utilizate în
evaluarea biocompatibilităţii biomaterialelor,
- Metode biochimice și moleculare de identificare a
microorganismelor,
- Aplicații ale iradierilor tehnologice - cerințe și limitări
tehnologice,
- Validarea tratamentului cu radiații ionizante.

Pe langa prezentarile sustinute de echipa de
implementare a proiectului GammaPlus, acest eveniment a
adus ca element de noutate doua prezentari invitate – din
partea a doua in intreprinderile care au depus propuneri de
proiecte pentru contracte subsidiare in cadrul proiectului
GammaPlus.
•
Viziunea şi conceptul de dezvoltare sistemică a
activităţilor şi programelor de CD, Marian Angheloiu –
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL – CENTRUL DE
CERCETARE SI SERVICII IN BIOTEHNOLOGII AVANSATE
•
Dentix Millennium - proiect de cercetare cu lansare
de produs Dragoş Budei, DENTIX MILLENIUM SRL
Masa rotundă, desfasurata la finalul evenimentului, a avut ca
subiect de discutie contractele subsidiare ale proiectului
GammaPlus: stadiul depunerilor de propuneri de proiecte
pentru contracte subsidiare, particularitati ale contractelor
subsidiare de tip C (servicii CDI comandate de intreprindere
si tip D (activitati CDI in colaborare efectiva cu
intreprinderea).

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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