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Biocompatibilitatea produselor purtabile

Validarea mediului și procesului de producție

Siguranța producției de materiale în cazul dispozitivelor
medicale este reglementată, în schimb aceasta nu este complet
avută în vedere întotdeauna în domeniul produselor purtabile, soluțiile purtabile reprezentând în prezent unul dintre sectoarele cu
cea mai rapidă creștere tehnologică. Crearea unui produs purtabil
care să fie sigur, confortabil, funcțional și fiabil nu este de obicei
simplă. Cercetările autorităților în domeniu au descoperit că produsele purtabile, cum ar fi tehnologiile digitale ușor de purtat pentru
monitorizarea sănătății (care includ dispozitive și aplicații de înregistrare a activității fizice sau de realitate virtuală, ceasuri și ochelari
inteligenți), produsele de comunicare, produsele cross-reality, produsele audio sau produsele gaming vor avea o valoare globală de
piață de 108 miliarde de dolari în 2023.1,2,3
Consumatorii interacționează cu aceste produse inovative într-un mod nou și fară precedent, conducând la îmbunătățirea
conectivității, confortului și a experienței utilizatorului. Aceste produse pot încorpora multe funcții și utilizări în mod rezonabil previzibile. Totuși, datorită progresului recent al produselor software
și hardware (produse miniaturizate, baterii îmbunătățite, conectivitate wireless, senzori din ce în ce mai elaborați) aceste produse
tehnologice devin mai puțin evidente/vizibile, dar cu capacități din
ce în ce mai mari și beneficii multiple, putând expune consumatorii
la pericole noi sau crescute.
Nu există o definiție singulară pentru produsele purtabile, în general acestea fiind descrise că produse care încorporează
funcții chimice, electronice sau mecanice și care sunt purtate pe/
aplicate pe, sau implantate în/ inserate în corpul uman. Aplicațiile
de consum ale acestor produse includ: monitorizarea activităților,
îmbunătățirea performantei și alte metode care vizează simțurile și
interactiile consumatorilor.
În alta ordine de idei, produsele purtabile pot creea o serie
de provocări pentru o delimitare clară în reglementarea juridică.
Organizațiile pentru standardizare sunt pregătite pentru a conduce
dezvoltarea de standarde și ghiduri specifice, și totodată dezvoltarea
unui consens în ceea ce privește aceste standarde, în scopul sprijinirii
în cel mai bun mod a unei serii largi de părți interesate (producători,
importatori sau etichetatori privați), pentru sporirea nivelului de
siguranță proiectat. Prin considerarea implicațiilor de siguranță și de
sănătate specifice acestor produse, se pot conduce evaluări adecvate de siguranță care să anticipeze, prevină și să reacționeze la pericolele implicate de produsele purtabile.
În prezent, cadrul de reglementare pentru multe produse
purtabile este neclar, necesitând coordonare intre organizațiile de
control și reglementare. De exemplu, sunt reglementate produsele
care sunt considerate dispozitive medicale, în schimb produse ca de
exemplu brățările de fitness pot avea caracteristici care fac confuze
limitele intre produsele de consum și dispozitivele medicale.
A fost semnalizată o serie de incidente în urma cărora brățări de fitnes, ceasuri inteligente sau caști fără fir au fost retrase de pe
piață datorită iritațiilor pielii provocate de purtarea acestora sau datorită supraîncălzirii bateriilor. Materialele biocompatibile nu produc
un răspuns imun purtătorului, totuși în sisteme biologice complexe
nimic nu este complet predictibil, în condițiile în care dezvoltatorii
trebuie să ia decizii de siguranță eficiente atunci când consumatorii

Procesul de fabricație pentru produse de tipul produselor farmaceutice sau dispozitivelor medicale necesită spații
curate și proceduri de sanitizare specifice. Acest lucru garantează că produsele nu sunt contaminate încrucișat, iar procesul
de producție este sigur. Lipsa unor condiții de producție care să
îndeplinească cerințele poate conduce la necesitatea repetării
anumitor etape de producție sau chiar la respingerea produsului
și, implicit, la pierderi economice.
Mediul de producție (aer, suprafețe, apa de producție sau de
spălare), dar și personalul, materia prima, ambalajele și alte detalii care țin de procesul în sine, pot reprezenta o sursa majoră
de contaminare.
În vederea asigurării unui proces de producție sigur și eficient, trebuie parcurse anumite etape de monitorizare și verificare,
care au menirea de a ține sub control această contaminare.

doresc întotdeauna rapid produse noi și la prețuri accesibile.
Folosirea metodelor dezvoltate și validate în industria
produselor medicale de-a lungul anilor (de exemplu, standardele
de biocompatibilitate ISO 10993) ar putea ajuta în acest sens. Producătorii de materiale aplică aceste teste, totuși caracteristicile de
design ale produsului (finisări de suprafață, textură, permeabilitate
la umezeală) pot avea de asemenea un impact. În aceeași idee, și
procesul de fabricație trebuie avut în vedere, un material cu specificații bune de biocompatibilitate putând deveni ușor incompatibil
în timpul procesării. Chiar și atunci când furnizorul materialului este
controlat, chimicale nedorite pot ușor să apară (coloranți, cerneluri
de printare, sau chimicale de proces și contaminanți din fabrică), de
aceea ar trebui cerute proceduri noi de la producători pentru a se
asigura că această contaminare nu vă apărea. Un impediment pentru designerul de produse este varietatea limitata de materiale care
îndeplinesc cerințele de biocompatibilitate și care tind să fie mult
mai scumpe decât materialele obișnuite. Iar testarea materialului
ales înainte de folosire poate fi costisitoare, consumatoare de timp
și îngrijorătoare din perspectiva bunăstării animalelor.
Pentru focalizarea eforturilor în contracararea pericolelor
reale în ceea ce privește siguranța consumatorilor, este important
ca producătorii și designerii să înțeleagă funcția și pericolele potențiale asociate cu fiecare tip de produs. Pericolele potențiale asociate cu un dispozitiv portabil sunt influențate în mare măsură de cum
poartă sau aplică consumatorii produsul pe corp, și de funcțiile și
tipurile de tehnologii pe care producătorii le folosesc în atingerea
scopului propus. Categoriile pe tip de produs organizează produsele
în funcție de proximitatea și nivelul de interacție cu corpul uman.
Aceste categorii includ accesorii, articole, plasturi, imbeds (ingestible micro-bio-electronic device) etc. Fiecărui tip de produs trebuie
să i se identifice potențialele pericole asociate cu aplicația sa, cum
ar fi pericolul chimic, electric, câmp electromagnetic – lumină, frecvențe radio, audio, termal și vibrational.
În consecință, dezvoltarea de produse purtabile pentru
consumatori necesită atenție în a minimiza riscurile, iar în acest
sens standardele de biocompatibilitate sunt cel mai bun punct de
plecare, deși acestea nu pot oferi o soluție completă în zona produselor de larg consum. Pentru a reuși trebuie considerate și gestionate adecvat riscurile asociate fiecărui produs și fiecărui lanț de
aprovizionare.
Referințe
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1. Monitorizarea condițiilor de mediu
Monitorizarea condițiilor de mediu este o cerință a oricărui ghid de bune practici de fabricație. Monitorizarea mediului
presupune verificarea numărului de particule viabile și neviabile
din spațiile de producție. Verificarea particulelor viabile se efectuează prin prelevarea de probe microbiologice din aer și de pe
suprafețe folosind diferite metode standardizate, urmate de incubare și interpretarea rezultatelor.
Monitorizările de rutină se fac în starea de operare, iar
planul de eșantionare pentru monitorizare trebuie stabilit pe
baza unor studii și pe baza rezultatelor obținute în timpul clasificării camerelor curate. Pentru clasificarea „în stare de operare”
este necesară simularea cazului cel mai rău.
Monitorizarea microbiologică este, de asemenea, ceruta în afara operațiilor de producție, de exemplu după validarea
sistemelor, după curățare sau igienizare.
Limitele maxim admise recomandate pentru monitorizarea contaminării microbiene, în zonele curate, în timpul operării, sunt menționate în Ghidul de bune practici de fabricație
BPF (Good Manufacturing Practice)
Producătorul trebuie să stabilească de asemenea și limite de alertă. Dacă aceste limite sunt depășite, se vor aplica
măsurile corective prevăzute în procedurile standard de operare.
Un alt factor critic în spațiul de producție este factorul uman. Personalul operator trebuie monitorizat în timpul sau
după fiecare operație critica prin prelevarea probelor amprenta
mănușii, în vederea stabilirii încărcăturii microbiene.
2. Monitorizarea și validarea sistemelor de producere apă
Apa este cea mai comună sursă de contaminare a produsului finit atunci când este folosita în procesul de producție
sau în procesul de curățenie. Apa este o componentă importantă a mediului de producție și de aceea este important să se efectueze teste pentru monitorizarea parametrilor microbiologici și
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chimici. Testele pot fi făcute pentru sursa de apă, apă deionizata,
apă purificată sau înalt purificată.
Se recomandă stabilirea unui program de monitorizare
pentru a se asigura îndeplinirea criteriilor de acceptare.
Trebuie să existe proceduri pentru calificarea echipamentelor de producere a apei utilizate în spațiile de producție
(IQ/OQ/PQ), un program de prelevare și testare (care include
cadență și punctele) precum și proceduri pentru investigarea deviațiilor.
Apa purificată trebuie să îndeplinească parametrii microbiologici și chimici specificați în European Pharmacopoeia.
3. Validarea camerelor curate
Produsele farmaceutice și dispozitivele medicale trebuie fabricate în spații curate denumite, în general, „camere curate” sau „zone clasificate”. În aceste spații este obligatorie monitorizarea condițiilor de mediu: temperatura, umiditatea, debitul
de aer, presiunea și numărul de particule viabile și neviabile.
Rolul principal al camerelor curate este să limiteze contaminarea cu praf, microorganisme, vapori. În funcție de activitatea de
producție efectuată, se stabilește clasa de curățenie necesară.
În zona de camere curate trebuie menținut un
nivel scăzut al numărului de particule de praf, respectiv
microoganisme. Pentru aceasta, aerul care intra din exterior
este filtrat pentru a reține particulele prin filtre grosiere, iar
aerul din interior este recirculat prin filtre HEPA (high-efficiency
particulate air) și ULPA (ultra-low particulate air), pentru a reține particulelele generate în interior.
Accesul în spațiile curate este permis doar cu echipament de protecție adecvat gradului de curățenie al zonei. Camerele curate nu sunt sunt spații sterile, ci sunt spații în care
particulele din aer sunt menținute în anumite limite.
Testele și măsurătorile pentru validarea camerelor
curate se efectuează respectând cerințele din standardul ISO
14644 Cleanrooms and associated controlled environment Part
1: Classification of air cleanliness by particle concentration.
Se efectuează mai multe tipuri de teste, printre care:
• Verificarea integrității, etanșeității și eficienței filtrelor HEPA și
ULPA
• Verificarea volumului/debitului de aer introdus și determinarea numărului de schimburi necesare pentru a se menține
clasa de curățenie stabilită. Se verifică daca debitul de aer introdus în camerele curate corespunde cu valorile din proiect.
• Determinarea concentrației de particule neviabile din aer
pentru stabilirea clasei de curățenie a camerei măsurate. Standardul ISO 14644 -1 conține referințe privind numărul maxim
de particule pentru fiecare clasă. Se măsoară concentrația de
particule din mai multe puncte de prelevare ale camerei.
• Determinarea timpului de revenire la parametrii clasei de
curățenie proiectate, după contaminarea intenționată a camerei curate, cu particule. Se verifică timpul în care calitatea
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aerului din camera curată testată revine la condițiile inițiale.
• Măsurători pentru determinarea temperaturii și umidității
relative a aerului. Se verifică acuratețea de măsurare a temperaturii și umidității relative a aerului. Valoarea măsurată
pentru fiecare senzor este comparată cu valoarea măsurată
de un senzor de referință.
• Măsurători pentru verificarea presiunii diferențiale între
încăperi și între interior și exterior precum și a senzorilor de
presiune. Prin aceste teste se verifică dacă presiunea din camerele curate corespunde cu valorile specificate în proiect.
• Teste de fum pentru vizualizarea direcției de curgere/
mișcare a aerului.
Pentru efectuarea testelor menționate, producătorul apelează
la serviciile unei firme specializate.

Validarea demonstrează că operațiunea de curățare și
programul sunt suficiente ca frecvență și adecvate ca tip. Pentru
a demonstra eficacitatea antimicrobiană a detergenților se folosesc, de obicei, izolate microbiologice din mediul analizat.
Eficacitatea dezinfectanților se demonstrează împotriva unor specii de microorganisme izolate din mediul de producție, reprezentative pentru cât mai multe categorii de microorganisme: bacterii Gram-pozitive și Gram-negative, bacili-Gram
pozitivi care formează spori, mucegaiuri.
Atunci când sunt utilizați dezinfectanți, aceștia trebuie să aibă principii active diferite și să fie folosiți alternativ, în
concordanță cu un program documentat. Dezinfectanții folosiți
în zonele curate de clasa A și B trebuie să fie sterili înainte de
utilizare.

Studii pentru eficacitatea dezinfectanților
Producătorii trebuie să valideze eficacitatea dezinfectanților folosiți pentru camerele curate sau alte spații controlate. Aceasta se efectuează cu scopul de a preveni contaminarea
microbiană a suprafețelor sau a obiectelor/echipamentelor.

Concluzie
Monitorizarea mediului în zona de producție reprezintă
un factor critic în obținerea unor produse sigure și a unui proces
eficient.

Zona de Camere Curate modulare (clasa C si D) și lucrul la hota cu flux laminar (clasa A) - la IRASM
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• Ghid de bună practică de fabricație pentru medicamente de
uz uman BPF, 2017
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• https://www.nelsonlabs.co
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Linii directoare privind controlul/asigurarea calității în producția
dispozitivelor medicale
Procesele actuale de dezvoltare a dispozitivelor medicale trebuie să răspundă la cât mai multe provocări. În procesul de proiectare și dezvoltare producătorul trebuie să ia în
considerare toate cerințele [1,2] și obligațiile care decurg din
legislația europeană sau națională privind dispozitivele medicale. Aceste obligații se referă la clasa de risc a dispozitivului medical, care este un factor determinant în complexitatea
proiectării și dezvoltării în sine, precum și în comercializarea
dispozitivului medical. O dată cu apariția noului Regulament
al Comisiei Europene privind dispozitivele medicale (MDR)
2017/745 [3], vor exista din ce în ce mai multe cerințe pentru
ca producătorii să intre pe piața europeană. Cu toate acestea, va fi întotdeauna esențial că un dispozitiv medical să fie
încadrat corect în clasa de risc, indiferent de țara de origine
a producătorului [4].
Dispozitivul medical este definit de legislația în vigoare ca fiind orice instrument, aparat, echipament, software, material sau alt articol, utilizate separat sau în combinație, inclusiv software-ul destinat de către producătorul acestuia a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare și/sau
în scop terapeutic și necesar funcționării corespunzătoare a
dispozitivului medical, destinat de către producător a fi folosit pentru om în scop de:
• diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau
ameliorare a unei afecțiuni;
• diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau
compensare a unei leziuni sau a unui handicap;
• investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei sau a
unui proces fiziologic
și care nu își îndeplinește acțiunea principală pentru care a fost
destinat în organismul uman sau asupra acestuia prin mijloace
farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărei funcționare poate fi asistată prin astfel de mijloace [11].
Dispozitivele medicale se clasifică conform Hotărârii
nr. 54 / 2009 în patru clase de risc: I, IIa, IIb și III [12].
Clasa I este asociată cu risc scăzut, iar clasa III cu riscul cel mai mare. Producătorul de dispozitive clasa I este responsabil pentru evaluarea conformității în vederea aplicării
marcajului de conformitate CE. Pentru dispozitivele medicale din clasele Is, Im, IIa, IIb și III producătorul trebuie să se
adreseze unui organism de notificare pentru evaluarea conformității dispozitivului medical în acord cu Directiva pentru
dispozitive medicale aplicabilă.
La nivelul Uniunii Europene, între anii 1990-1998, au
fost adoptate directivele care reglementează dispozitivele medicale și care au fost transpuse în legislația națională de către
statele membre, inclusiv de către România. Acestea sunt:
• Directiva 90/385/CEE, dispozitive medicale implantabile
active (AIMDD);
• Directiva 93/42/CEE, dispozitive medicale (MDD);
• Directiva 98/79/CE, dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (IVDMD).

În vederea aplicării uniforme a directivelor, supravegherii și asigurării transparenței în domeniul dispozitivelor
medicale, asigurării rapide la informații a autorităților naționale, în baza acestor directive, s-a constituit EUDAMED, baza
de date europene privind dispozitivele medicale.
La nivel național, în Romania, Legea 95/2006, Titlul
XX, stabilește cadrul legislativ și instituțional pentru controlul dispozitivelor medicale, tehnologiilor precum și pentru
controlul activităților de comercializare, distribuție și de
prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale, tehnologiilor. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) este autoritatea competentă în
domeniul dispozitivelor medicale.
În acest context, producătorul de dispozitiv medical
este definit ca fiind orice persoană care proiectează, produce,
fabrică, asamblează sau prelucrează un dispozitiv medical finit.
Producătorul include, dar nu se limitează doar la cei
care îndeplinesc funcțiile de sterilizare pe bază de contract, instalare, retratare, reambalare sau dezvoltare și distribuitori inițiali ai entităților străine care îndeplinesc aceste funcții.
Dacă dispozitivul respectă definiția dispozitivului
medical în acord cu Directiva pentru dispozitive medicale
(MDD) 93/42 / CEE [5], atunci o decizie importanta este determinarea clasei de risc a dispozitivului medical. Determinarea clasei de risc potrivită va influența activitatea economică a întregii afaceri în raport cu activitățile necesare fiecărei clase. Pe de o parte, producătorul poate dori să obțină
clasa de risc I pentru dispozitiv deoarece sunt cel mai ușor de
îndeplinit condițiile de introducere pe piață, în conformitate
cu MDD 93/42 / CEE. Pentru această clasă nu este necesar că
organismul de notificare să participe la procesul de evaluare
a conformității. Pe de altă parte, producătorul este interesat
de găsirea unei modalități de a-și asigura avantajul competitiv, care ar putea consta în plasarea produsului sub clasa de
risc mai mare [4].
Companiile care produc dispozitive medicale și personalul acestora trebuie să:
• respecte standarde, legi și reglementări internaționale
pentru a demonstra siguranță și calitate;
• poată implementa și aplica corect liniile directoare globale pentru a verifica în mod corespunzător conformitatea produselor.
Respectarea standardelor armonizate astfel cum
sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului pentru standardizare trebuie să fie un mijloc prin care producătorii să demonstreze conformitatea cu cerințele generale privind siguranța și
performanța, precum și cu alte cerințe legale, cum ar fi cele
privind calitatea și gestionarea riscurilor, prevăzute de prezentul regulament.
Sistemul de calitate reprezintă structura organizațională, responsabilitățile, procedurile, procesele și resursele
pentru implementarea managementului calității.
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Standardul ISO 13485 cere ca producătorul să aibă
implementat un sistem de management al calității, să aibă
proceduri documentate, controlate, implementate și metinute în mod eficient.
Un producător trebuie să se asigure că personalul
său are experiența, educația, instruirea și abilitățile potrivite. Trebuie definite niveluri acceptabile de competență.
Trebuie stabilite și evaluate, de asemenea, necesitățile de
instruire.
Calitatea trebuie monitorizată și măsurată prin obținerea feedback-ului de la clienți, prin stabilirea unui program de audit intern, stabilirea unei proceduri de tratare
a neconformitatilor și analizarea informațiilor obținute din
procesul de producție. Neconformitatile trebuie soluționate, înregistrate și trebuie găsite măsuri de prevenire [8].

Asigurarea calității (QA) este parte a managementului calității, concentrată pe furnizarea încrederii că cerințele referitoare la calitate vor fi îndeplinite (reflectă calitatea
procesului de producție în produs).
Controlul calității (QC): Testarea/inspectarea componentelor/produselor finite în raport cu specificațiile aprobate.
Managementul calității cuprinde 3 elemente: controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității.
Un producător trebuie să dezvolte un sistem de calitate (QS)
corespunzător cu:
• riscul asociat dispozitivului medical;
• complexitatea dispozitivului și a procesului de fabricație;
• mărimea și complexitatea instalației de fabricație.

de ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare) și
sunt disponibile prin intermediul organismelor naționale de
standardizare și asigura faptul că produsele și serviciile sunt
sigure, fiabile și de bună calitate.
Deoarece fiecare dispozitiv medical are asociat un
anumit factor de risc, menținerea calității acestuia trebuie să
primeze în fața celorlalte aspecte. Fiecare producător trebuie să îndeplinească cerințele standardelor aplicabile înainte
de punerea pe piață a dispozitivelor medicale [8].

Asigurarea calității (QA)
Conformitatea cu standardele armonizate

Pentru a asigura calitatea dispozitivelor medicale, a
fost elaborat standardul ISO 13485 referitor la sistemele de
management al calității în domeniul dispozitivelor medicale,
inclusiv IVD (În Vitro Diagnostics). ISO 13485 a devenit standard global pentru producătorii de dispozitive medicale.
ISO 13485 specifică cerințele pentru un sistem de
management al calității în care o organizație trebuie să își
demonstreze capacitatea de a furniza dispozitive medicale
și servicii conexe care îndeplinesc în mod constant cerințele
clienților și cerințele de reglementare aplicabile acestora.
ISO 13485 rezolvă două preocupări pentru producătorii de dispozitive medicale: furnizarea către clienți și utilizatori finali a unor dispozitive medicale sigure și obținerea
unor rezultate superioare pentru pacienți. Standardul este
utilizat de o organizație pentru proiectarea, dezvoltarea,
producția, instalarea și întreținerea dispozitivelor medicale.
ISO 13485 este, de asemenea, utilizat de părțile interne și
externe, inclusiv de organismele de certificare, pentru a evalua capacitatea organizației de a îndeplini cerințele clientului, precum și cele de reglementare.
Standardul se bazează pe opt principii de management al calității: orientarea către client, leadership, implicarea oamenilor, abordarea bazată pe proces și abordarea sistemică a managementului, îmbunătățirea continuă, luarea
deciziilor bazate pe fapte și relațiile reciproc avantajoase cu
furnizorii [7].

Pentru un producător de dispozitiv medical există opțiunea de a utiliza orice standard internațional care a
fost armonizat cu directivele privind dispozitivele medicale.
Respectarea acestor standarde armonizate asigură conformitatea cu părțile relevante ale directivei care sunt acoperite de aceste standarde. Unele dintre standardele aplicabile
sunt ISO 13485 care acoperă sistemele de management al
calității pentru producătorii de dispozitive medicale și ISO
14971 care acoperă gestionarea riscurilor pentru dispozitivele medicale, precum și alte standarde specifice procesului,
cum ar fi cele care acoperă procesul de sterilizare. Există, de
asemenea, standarde specifice tipurilor de dispozitive medicale. Utilizarea acestor standarde nu este obligatorie, dar cei
mai mulți producători aleg să le utilizeze. Comisia Europeană
listează aceste standarde armonizate pentru: dispozitive medicale, dispozitive medicale active implantabile și dispozitive
medicale de diagnostic in vitro.
Standarde de calitate pentru dispozitive medicale
Un standard este un document care cuprinde cerințe, specificații, linii directoare sau caracteristici aplicabile
unui produs sau serviciu, astfel încât acesta să fie adecvat
scopului său. Standardele internaționale ISO sunt publicate

Standardul ISO 13485 - Dispozitive medicale. Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

21 CFR Part 820 Title 21 - Food And Drugs. Chapter I,
Subchapter H - Medical Devices
21 CFR Part 820 furnizează standarde pentru companii pentru a stabili politici, proceduri de operare, linii directoare și obiective care vor promova calitatea produsului.
Unii producători pot implementa numai anumite cerințe, în funcție de operațiunile pe care le efectuează în lanțul
de producție. Mulți clienți preferă, de asemenea, dispozitivele
medicale care sunt certificate ISO. Producătorii de dispozitive
medicale care își vând produsele pe piața globală consideră că
este avantajos să obțina certificarea ISO 13485, deoarece standardele ISO sunt recunoscute la nivel Mondial [8].
Controlul calității (QC)
În lanțul de producție, controlul calității conține mai
multe puncte critice. Cerințele de bază pentru controlul calității sunt:
(a) să fie disponibile instalații adecvate, personal instruit și proceduri documentate și aprobate pentru prelevare
probe, inspecție și testare produs finit și, după caz, pentru
monitorizarea condițiilor de mediu;
(b) procedura de eșantionare în vederea efectuării
controlului calității trebuie stabilită și aprobată de către departamentul de controlul calității;
(c) metodele de testare trebuie validate;
(d) trebuie menținute înregistrări (manual și / sau
prin instrumente de înregistrare), demonstrând astfel că
eșantionarea, inspecția și testarea au fost efectuate și că orice deviații au fost complet înregistrate și investigate;
(e) produsele finite trebuie să conțină materii prime
conforme cu specificația produsului;
(f) produsul finit trebuie să îndeplinească scopul
pentru care a fost proiectat.
Departamentul de control al calității, în ansamblu,
va avea și alte atribuții, astfel încât să stabilească, să valideze
și să implementeze toate procedurile de control al calității,
să evalueze, să mențină și să stocheze materialele de referință pentru substanțe, să asigure etichetarea corecta a contai-
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nerelor de materiale și produse, să participe la investigarea
reclamațiilor legate de calitatea produsului și de a participa
la monitorizarea mediului de producție. Toate aceste operațiuni trebuie efectuate în conformitate cu proceduri scrise.
Concluzii
Standardul ISO 13485 este un instrument care asigura faptul că dispozitivele medicale sunt produse printr-o
abordare sistematică pentru a le face mai sigure pentru utilizare. Producătorii de dispozitive trebuie să respecte ISO
13485 pentru comercializarea dispozitivelor la nivel global
și, de asemenea, trebuie să respecte reglementările prevăzute în fiecare țară. SUA urmează prevederile 21 CFR 820
pentru dispozitive medicale. Dacă un producător îndeplinește cerințele ISO 13485, dispozitivul poate îndeplini cu ușurință cerințele de calitate în multe țări reglementate, inclusiv în
SUA [8].
Dispozitivele medicale sunt supuse unor reglementări stricte pentru a garanta siguranța pacientului și a elimina
pe cât posibil riscurile pentru sănătate asociate cu utilizarea
acestor produse, deseori extrem de avansate din punct de
vedere tehnologic.
Criteriile de clasificare a riscurilor se bazează pe scopul și utilizarea dispozitivului, iar scopul acestora este de a
se asigura că dispozitivele cu risc ridicat sunt supuse unui
grad mai ridicat de reglementare, în timp ce dispozitivele cu
risc relativ scăzut sunt supuse doar unor reglementări proporționale cu riscul [4].
În timp ce producătorii sunt cei care trebuie să își
clasifice dispozitivele în clasa de risc adecvată, autoritățile
de reglementare servesc drept arbitru în ceea ce privește interpretarea cerințelor impuse pentru un anumit dispozitiv.
Reglementările internaționale și legislația națională
au impact asupra tuturor aspectelor privind dezvoltarea și
producerea dispozitivelor medicale: de la proiectare și dezvoltare, testări preclinice și clinice și aprobarea înainte de
punerea pe piață prin înregistrare și certificare, fabricare și
depozitare, până la marketing și vânzare, export și import și
control ulterior punerii pe piață.
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Analize HPLC pentru industria farmaceutică
În ultimii ani, procesul de descoperire și dezvoltare
al medicamentelor a suferit o evoluție dramatică, continuând
să evolueze ca răspuns la noile descoperiri, noile tehnologii și
la o cerere tot mai mare pentru a aduce în mod eficient mai
multe produse farmaceutice pe piață. Acesta evoluție în descoperirea medicamentelor a fost alimentata de îmbunătățirile
metodologiilor și echipamentelor, inclusiv a Cromatografiei de
lichide de înalta performanta (HPLC).
Cromatograful de lichide este un instrument analitic
util pentru stabilirea componentelor din formularea unui produs farmaceutic sau dispozitiv medical, permițând cuantificarea acestora și depistarea impurităților într-un produs. HPLC
este o tehnică analitică utilizată pentru a separa un analit solid
sau lichid, indiferent de stabilitatea sau volatilitatea acestuia,
separarea având loc atunci când proba interacționează cu faza
mobilă (lichidă) și staționară (coloana cromatografică). Diferitele componente ale probei sunt separate în funcție de polaritatile lor și afinitatea pentru faza mobilă, rezultând prin migrarea lor în coloană la viteze diferite. Echipamentele HPLC sunt
populare pentru facilitatea utilizării sistemului și potențialul
de configurare. Principalele aplicații în industria farmaceutică
sunt: identificarea de compuși, teste de puritate și cuantificări
moleculare.

Utilitatea acestei tehnici analitice pentru identificarea
compușilor și testarea purității produselor se datorează faptului că peste 60% din moleculele existente au fost identificate
prin HPLC. Motivul pentru care controlul calitătii este atât de
important în industria farmaceutică este dat de companiile
farmaceutice care trebuie să se asigure că produsele lor sunt
stabile, pure, sigure și funcționează conform planificării. Rezultatele pot fi utilizate pentru analiza cantitativă și/sau calitativă
a produselor finite și a substanțelor pe care acestea le conțin, în timpul procesului de fabricație, acest lucru fiind realizat
prin separarea, cuantificarea și identificarea componentelor
dintr-un amestec, însă pot fi utilizate și pentru a monitoriza
progresul unei terapii asupra unei boli.
În timpul planificării dezvoltărilor de metodă și a
procedurilor de analize farmaceutice HPLC, numeroși factori
trebuie avuți în vedere: echipament (tip sistem, detector, lungimi de undă, debit, S/N) , faza staționară (tip, temperatură
cuptor, număr folosiri, timp de echilibrare, gradient), studii de
stabilitate (temperatură, concentrație și tip de stresor), tipul
de extracție sau derivatizare (concentrație, tip reactivi). Varietatea echipamentelor, coloanelor, reactivilor și parametrilor
operaționali implicați, fac că dezvoltarea metodei HPLC să fie
complexă (tipic până la 3 luni). Procesul este influențat în pri-

Caracteristici tipice de evaluare în vederea validării
Tip de procedură analitică
(caracteristici)

Impurități
Identificare

Confirmare calitativă
(Prezent/ Absent)

Test concentrație maxim
admisă (limita)

Evaluare

Acuratete

-

+

-

+

Precizie
y Repetabilitate
y Precizie intermediara
(Reproductibilitate)

-

+
+

-

+
+

Specificitate

+

+

+

+

Limita de detectie

-

+

+

-

Limita de cuantificare

-

+

-

-

Linearitate

-

+

-

+

Domeniu de liniaritate

-

+

-

-

+: de obicei evaluată
-: nu e tipic evaluată
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mul rând de natura analitilor și urmează în general următorii
pași: selectarea metodei HPLC și a sistemului inițial; selectarea
condițiilor inițiale; optimizarea selectivității; optimizarea sistemului și validarea metodei.
Validarea corectă a metodelor analitice este deosebit de importantă pentru analizele din industria farmaceutica,
atunci când asigurarea eficacității și siguranței fiecărui lot fabricat se bazează exclusiv pe determinarea calității. Capacitatea
de a controla această calitate depinde de metodele analitice
aplicate în condiții bine definite și la un nivel stabilit de sensibilitate, pentru a oferi o dovadă fiabila a tuturor abaterilor de la
criteriile tintă. Metodele analitice ar trebui utilizate în concordanță cu Sistemul de bune practici de fabricație (GMP) și bune
practici de laborator (GLP), fiind necesară dezvoltarea acestora
folosind protocoalele stabilite în ghidurile Conferinței Internaționale de Armonizare (ICH) (Q2A și Q2B). Obiectivul validării
unei proceduri analitice este de a demonstra că aceasta este cu
adevărat adecvată scopului pentru care a fost realizată, iar validarea metodei trebuie să aibă un protocol bine scris și aprobat
înainte de utilizare.
În ceea ce privește validarea procedurilor analitice, cele
mai comune patru tipuri sunt: testele de identificare; testele
cantitative pentru conținutul impurităților; testele limită pentru
controlul impurităților și testele cantitative ale substanței active
sau alte componente selectate din produsul farmaceutic.
Cromatografia de lichide de înaltă performanță este
tehnica analitică predominantă în controlul calității formulărilor
farmaceutice. HPLC oferă metode sensibile (LoQ ~ mg/kg pentru
detector UV/VIS sau ng/kg cu detector de masa MS/MS) și selective, cu robustețe sporită și eficiență de separare, ceea ce face
ca aceasta să fie o tehnică ideală pentru industria farmaceutică,
pentru a asigura o bună calitate medicamentelor.
Bibliografie:
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