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تزریقی و محلولهای تغذیه اتاق تمیز برای آماده سازی داروهای استاندارد 

 وریدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویب کننده کنندهتایید  تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند
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 صفحات مورد بازنگری شرح مختصر تغییرات تاریخ بازنگری شماره بازنگری

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 آخرین نگارش اطمینان حاصل نمایند.اعتبار  است بازرسان از نکته: الزم

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 نارونددکتر رسول دی
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 فهرست مندرجات

 .هدف1

 .دامنه2

 .مسئولیت3

 تعاریف.4

 وظایف این واحد .5

 ضوابط عمومی. 9

  یشرایط فضای فیزیک.7

 اصول اولیه تهیه فرآورده با روش آسپتیک.9

 پرسنل واحد. 6

 ساختمان و امکانات.10

 .تجهیزات11

 .اصول بهداشتی12

 .شرایط تهیه، ترکیب و آماده سازی فرآورده13
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 .انتقال داروی آماده شده15

 .پایش و نظارت19

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند
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 هدف-1

 یپزشک زاتیملزومات و تجه ،ییدارو یبخش مراقبت ها لیدستورالعمل تشک حیصح و قیدق یاجرا یاستاندارد در راستا نیا

 کند: یرا دنبال م ریاست و اهداف ز دهیگرد نیتدو مارانیسترون به ب یبیترک ییارائه خدمات دارو نهیها در زم مارستانیب

 مارانیارائه شده به ب یخدمات درمان تیفیو ک مارانیارتقاء سطح سالمت ب -الف

 خاص طیبا شرا مارانیب یا هیتغذ یازهاین نیتام -ب

 مارانیب ازیسترون متناسب با ن یقیتزر یفرآورده ها بیو ترک یآماده ساز -ج

 موضوع بند ب و ج نهیبه یدانش و مهارت داروسازان در عرصه ارائه خدمات درمان از یریبهره گ-د

 دامنه-2

 ای یمرکز درمان کیدر  زیاتاق تم جادیو اصول ا طیاست و شرا دهیگرد هیته یو مراکز درمان مارستانهایاستاندارد جهت اجرا در ب نیا

 کند. یم انیرا ب یمارستانیب

 . مسئولیت3

 یپزشک زاتیو تجه ملزومات ،ییدارو یبخش مراقبت ها سییتوسط ر زیاتاق تم جادیو اصول ا طیت نظارت بر شرااستاندارد جه نیا

 شده است. هیغذا و دارو ته یو کارشناسان ناظر معاونتها یمارستانیدر هر ب

 . تعاریف4

  یذره ا یجهت کنترل آلودگ ژهیقرار دارد و به طور و یاز آلودگ یاست که در سطح کنترل شده ا یمحیط اتاق تمیز: -4-1

اساس کالس  نیشود، بر ا یو ساخته م طراحی …عالوه بر آن جهت کنترل دقیق دما، رطوبت و  یو در مواقع یمیکروب یآلودگ

 مختلف یهادگردد. در استاندار یتمیز با شمارش تعداد ذرات با قطر مشخص در واحد حجم تعیین م یاتاق ها یدرجه بند ای یبند

 تصویب کننده تایید کننده نندهتهیه ک 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند
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 باشد. می واحد متفاوت نیقطر ذرات شمارش شده و همچن

4-2- air lock  : به همین وج نیز ثابت بماندو خراتاق تمیز نسبت به بیرون دارای فشار مثبت است و این فشار باید بعد از ورود .

 که دیواره ای در مسیر راه است، استفاده می شود. air lockجهت از هوابند یا  

4-3- air break :   باشد. یجلوگیری کننده از برگشت جریان هوا م ییک سد هوا  یا وسیله 

 هیخوب ساخت عبارتست از کل یروشهاسترون:  یقیتزر یفرآورده ها یآماده ساز یخوب ساخت برا یروشها -4-4

 تیو کم تیفیمحصول موثر بوده و منجربه محصول با کو آماده سازی در ساخت  میرمستقیغ ای میکه بطور مستق ییاجرا اتیعمل

 .شودیشده م نییتع شیو از پ ریو بصورت تکرار پذ نیمع

 وظایف این واحد -5

 یدیور یا هیتغذ یفرآورده ها یمخلوط کردن و آماده ساز -الف

 یبیترک یقیتزر یفرآورده ها یمخلوط کردن و آماده ساز -ب

 بند الف و ب ازیمورد ن یمواد و داروها نیمحاسبه و تام -ج

 بر محصوالت عرضه شده یفیو ک ی، کمیکنترل و نظارت فن -د

 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ،سازمان غذا و دارو دیخدمات مرتبط، با تائ ریسا -ه

 یموم. ضوابط ع9

. ردیانجام پذ رد،یگ یصورت م air lock قیکه ورود به آن از طر زیاتاق تم کیدر  دیسترون با یقیتزر یفرآورده ها ی. آماده ساز1

 .ردیوجود دارند، انجام پذ زیکه در داخل اتاق تم یجداگانه ا یدر نواح دیفرآورده با یمختلف مربوط به آماده ساز اتیانجام عمل

  ی. براردیگ یصورت م طیآن مح ازیمورد ن یها یژگیسترون، بر اساس و یفرآورده ها یآماده ساز یبرا زیق تماتا ی.کالس بند2

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشرمهدکتر 

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند
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مواد  گرید ایفرآورده  یباشد تا خطرات آلودگ یم ازیمورد ن یطیمح یزگیسطح مناسب از پاک کی فرآورده یمرحله از آماده سازهر 

 ممکن برسد. زانیها به حد اقل م سمیکروارگانیم ایبا ذرات 

از  یا ژهیانجام شود که سطح خاص و و یا به گونه دیبا زیتم ینواح ی، طراحتیدر حال فعال طیبه منظور قرار گرفتن در شرا

کالس 4توان به  یرا م زیتم یدر داخل اتاق ها یزگیپاک زانیم ایسطح  .در حال استراحت فراهم شده باشد طیهوا در شرا یزگیپاک

 نمود: میتقس

 Bو  Aکالس  طیو درشرا باشدیبرخوردار م یاتیباال و ح تیپرخطر که انجام آن ها با روش سترون از اهم اتی: عمل Aکالس ●

 .شودیفراهم م  Laminar air flowبا استفاده از  ،یمنطقه ا نیموجود در چن طیمول شرا. به طور معردیگیانجام م

با  نهیدر زم دیبا Aبا کالس  طی. محردیگ یانجام م Bکالس  طیدر شرا کیبا روش آسپت یو پر کن هیته اتی: عمل Bکالس ●

 قرار داشته باشد. Bکالس  طیشرا

کالس  طیبا شرا طیبه مح ازیباشند که ن یسترون م یفرآورده ها یاز آماده ساز یحلانجام مرا یبرا زی: مناطق تم Dو  Cکالس  ●

A  و کالسB .وجود ندارد 

 آمده است: 1هر کالس در جدول  یذرات موجود در هوا برا ی. حد اکثر تعداد مجاز برا3

 

 

 

 

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 
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 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 
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 ذرات در هر متر مکعب هوا حد اکثر تعداد مجاز  -1جدول شماره 

 حداکثر تعداد مجاز در هر متر مکعب هوا برابر یا بزرگتر از اندازه ) سایز( مشخص شده است.

از )درجه بندی محیط 

 (نظر سطح پاکیزگی

 ر شرایط در حال فعالیتد در شرایط در حال فعالیت

 کرومتریم 5 کرومتریم 5/0 میکرومتر 5 میکرومتر 5/0

A 3520 20 3520 20 

B 3520 26 352000 2600 

C 352000 2600 3520000 26000 

D 3520000 26000 نامشخص نامشخص 

 

 نیدارد. ا یبستگ شود یکه انجام م یاتیعمل تیبه نوع فرآورده و ماه ط،یمح یمانند درجه حرارت و رطوبت نسب ییها یژگی. و4

 تداخل داشته باشند. یزگیپاک یشده برا فیبا استاندارد تعر دیها نباپارامتر

 یبرا که در عمل یی. روش هاردیروش مناسب انجام پذ کیسه تا شش ماه و با استفاده از  یبه صورت دوره ا دیباکنترل ها . 5

درهنگام  دیبا شیبه دست آمده از پا جیمورد نظر تداخل داشته باشند. نتا طیظت از محبا حفا دیشوند، نبا یاستفاده م یرینمونه گ

 یزگیکه پاک )حساس  اتی. پس از انجام عملردیمحصول مورد توجه قرار گ یآزادساز مرحلهمرور اسناد مربوط به هر محصول و در 

 .ردیانجام پذ دیبا زیها ن سمیکروارگانیاز نظر ذره و م یآماده ساز طیفرآورده و مح شی، پا(دارد تیانجام آن ها اهم یبرا طیمح

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 و داروغذا 

 

 دکتر رسول دیناروند



 
                                                                                                                                      

.................... 
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 آمده است. 2هر کالس در جدول یها در هوا برا سمیگانرکروای. حداکثرتعداد م6

 حداکثر تعداد مجاز میکروارگانیسم در هر متر مکعب هوا -2مارهجدول ش

درجه بندی محیط از 

 )نظر سطح پاکیزگی(

cfu/m )نمونه هوا
3
) Settle plate 

 میلی متر( 60)با قطر 

Cfu/4 hours 

Contact plate 

 میلی متر( 55) با قطر 

Cfu/plate 

Glive print 

(five finger) 

Cfu/glove 

A  1کمتر از  1کمتر از  1تر از کم 1کمتر از 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 - 

D 200 100 50 - 

 قرار داده شود. طیمح یساعت، در معرض هوا 4کمتر از  یممکن است برا settle plateهر  -

به  جیکه نتا یورتدر نظر گرفته شود و در ص دیها با سمیکروارگانیذرات و م شیحاصل از پا جینتا یهشدار و اقدام برا ی. دامنه ها7

 .ردیانجام پذ دیالزم با حیشده باشد، تصح نییدست آمده، در خارج از محدوده تع

 یآلودگ تواند موجب کاهش قابل توجه در خطر یم ،یبه منظور به حداقل رساندن دخالت عوامل انسان زوالتوری.  استفاده از ا8

 زاتیو تجه زوالتورهایا یبرا تواندیم یاریبس یشوند. طرح ها یآماده م کیشود که با استفاده از روش آسپت ییفرآورده ها یکروبیم

مورد نظر  تیفیشوند که به فراهم آوردن هوا با ک یطراح یا به گونه دیبا نهیزم طیو مح زوالتوری. اشدانتقال دهنده وجود داشته با

  .ندیمربوطه کمک نما یدر نواح

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند



 
                                                                                                                                      

.................... 
 

 
  

 

 

 

 

 

 شوند،یاستفاده م کیآسپت یفرآوردهها دیتول یروش که برا نیمورد استفاده درا زاتی( و تجه Blow/fill/seal) لیس لی. بلو ف9

کارکنان،  یپوشش مورد استفاده برا نکهیمشروط بر ا.)داست به کار گرفته شون Cحد اقل کالس  یکه دارا یطیتواند در مح یم

کار سترون  انیاستفاده گردد که در پا ییها فرآورده یروش برا نیمربوط به ا زاتیکه تجه یتدر صور.( باشد A/Bمربوط به کالس 

 باشد. Dحد اقل کالس  یدارا دیمورد استفاده با طیشوند، مح یم

 یکیزیف یفضا طی.شرا7

 یمترمربع فضا اضافه م 6 یهر هود اضاف یاست که به ازا ازیهود مورد ن کیبا  زیاتاق تم جادیا یمتر مربع برا 14 .حداقل مساحت1

 شود.

 مارستانیب ازیمتر مربع متناسب با ن 6تا  air lock   4یها یورود ی. فضا2

 فیمترمربع اتاق کار کث  2.5. 3 

 زیمترمربع انبارتم  5. 4

 نلمترمربع رختکن پرس 2. 5

 شستشو یو اتاق ها دمانیو چ شیآزما زاتیبا انواع تجه تیفیکنترل ک شگاهیآزما یمترمربع برا 11. 6

و دفع  هواساز نظافت و لیوسا یندارد )خدمات و نگهدار یبه کالسه بند ازیساخت که ن یبا فضا رمرتبطیغ یمترمربع فضا 11. 7

 و ..( عاتیضا

 .دییمراجعه نما 1شماره  یاطالعات وستیبه پ زیاتاق تم یشه در مورد الگو و نق شتریجهت اطالعات ب●

 کیفرآورده با روش آسپت هیته هی. اصول اول9

حد اقل  یکه دارا یطیدر مح دیگردد، پس از شستشو با یسترون م تیکه درنها یفرآورده ا هیته ی. اجزاء مورد استفاده برا1

 یکه دارا Aباکالس  یطیکه در ابتدا سترون هستند، در مح ییمواد و اجزا . استفاده ازرندیباشد، مورد استفاده قرار گ Cکالس 

 .ستیالزام باشد، یم B (A/B )با کالس  یا نهیزم

 ونیلتراسیکه عمل ف یو در صورت ستیالزام Cباکالس  یطیسترون شوند، در مح ونیلتراسیکه قرار است با ف ییمحلول ها هی. ته2

 .ستیالزام A/Bباکالس  یطیآن ها در مح هیدر مورد آن ها انجام نشود، ته

 .ستیالزام A/Bباکالس  یطیشده اند، در مح هیته کیکه به صورت آسپت ییفرآورده ها ی. حمل و پرکن3
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 یطیدر مح دیباکار بسته شده باشد،  یکه درب آنها به طور نسب یبه عنوان درپوش و انتقال ظروف stopper.در صورت استفاده از 4

 .ردیانجام پذ A/Bباکالس 

 . پرسنل واحد6

 یها ندیانجام فرآ یدر ط ژهیامر به و نیشده و ا نییباشد و تع ازیحداقل تعداد مورد ن دیبا زیتم هی. تعداد کارکنان حاضر در ناح1

 .ردیانجام پذ زیدر خارج از محوطه تم دیها و کنترل ها با یدارد. در صورت امکان، انجام بازرس تیاهم کیآسپت

 یفرآورده ها حیصح یالزامات و مقررات مربوط به آماده ساز تیرعا نهیتحت آموزش منظم در زم دیکارکنان شاغل با ی.تمام2

 یمربوطه در پرونده آموزش یبوده و گواه یولوژیکروبیآموزش حداقل شامل مطالب مربوط به بهداشت و م نی. ارندیسترون قرار گ

 آنها موجود باشد. یآن داده و در پرونده  یو اجرا تیعاربه  یتبو کارکنان تعهد ک ردیکارکنان قرارگ

 زیپوشش و استفاده از لوازم در اتاق تم ،یزگیاصول حفظ بهداشت و پاکدستورالعمل ها شامل  تیپرسنل موظف به رعا ی. تمام3

 استاندارد( یپورتال سازمان مل 9899 ه)مراجعه به استاندارد شمار می باشند.

 . ساختمان وامکانات10

 ایو تجمع ذرات  یباشند تا پراکندگ یقابل نفوذ و بدون شکستگ ریغ ،یقلیکه روباز هستند ص یسطوح یتمام دیبا ز،ی. در اتاق تم1

کننده به طور مکرر و به دفعات  یکننده و ضد عفون زیممکن برسد و امکان استفاده از مواد تم زانیها به حداقل م سمیکروارگانیم

 .وجود داشته باشد

شدن باشند،  زیقابل تم ریغ یها یشوند که فاقد فرورفتگ یطراح یا به گونه دیکردن باشد. درها با زیقابل تم دی.تمام قسمت ها با2

 باشند. یمطلوب نم لیدل نیبه ا ییکشو یلذا درها

 شود. یریشگیسقف پ یو خارج یسطوح داخل انیم یاز فضا یناش یشود تا ازآلودگ یریدرزگ دیسقف کاذب با ی. سطح داخل3

نشود و منافذ  جادینها ادر آ یو برجستگ یفرورفتگ چیبه کار گرفته شوند که ه یبه گونه ا زاتیتجه گریو د ی. لوله ها، مجار4

 باشد، در آن ها وجود نداشته باشد. یکردن آن ها مشکل م زیکه تم ینشده و سطوح یریدرزگ
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وجود  (شوند یاستفاده م کیآسپت یساخت فرآورده ها ی)که برا A/Bباکالس  یدر مناطق دینبا فاضالب یها و راه ها نکی.س5

 ریو لوله فاضالب قرار داده شود. کف مس نکیس انیم air breakشود،  یکه از آنها استفاده م یگرید یداشته باشند و در نواح

 یقابل نفوذ باشد تا جلو رینسبت به آب غ دیبا (قرار دارند یگزیتر از نظر پاک نییپا کالسبا زیتم یکه در اتاق ها)فاضالب  یها

 رو به عقب گرفته شود. انیجر

 فراهم آورده شود و ضیدر مراحل مختلف تعو یکیزیف یشوند تا جداساز یطراح air lockلباس به صورت  ضیتعو ی.اتاق ها6

به طور باید اتاق ها  نیممکن برسد. ا زانیبه حداقل م ها و ذرات معلق در هوا سمیکروارگانیپوشش محافظ کارکنان با م یآلودگ

. ستیو خروج از آن ها الزام زیتم یورود به نواح یجداگانه برا ضیتعو یشده پر شوند. استفاده از اتاق ها لتریف یبا هوا یموثر

 لباس وجود داشته باشد. ضیدر اتاق تعو دیدست ها با یو ضد عفون یمربوط به شستشو التیتسه

 یهوا نسبت به نواح انیجر یباعث حفظ فشار مثبت و برقرار دیشده با لتریف یفراهم آوردن هوا ،یاتیعمل طیشرا یتمام . در7

هم جوار  ی. اتاق هادیپر نما یرا به طور موثر زیتم هیناح یهستند، شود و فضا یزگیاز نظر پاک یتر نییکالس پا یاطراف که دارا

 پاسکال باشند. 11-15تفاوت فشار   یدارا دیهستند با یزگیپاکاز نظر  یمتفاوت یکالسها یکه دارا

تفاوت  یمناسب را نشان دهد. نشانگرها یهوا نیموجود باشد تا هرگونه اختالل در تام دیهشدار دهنده مناسب  با ستمیس کی .8

به صورت منظم ثبت  دیتفاوت فشار با نیدارد، قرار داده شوند. ا تیآنها اهم انیکه وجود اختالف فشار م ینواح انیدر م دیفشار با

 شود. یمستند ساز هبه طور جداگان ایگردد و 

 زاتی.تجه 11

آن ها در خارج  یو نگهدار ریتعم ،یو به کار گرفته شود که بهره بردار یطراح یبه گونه ا دیابزار و ملزومات موجود با زات،ی. تجه1

انجام  ونیزاسیلیآنها استر یباشد، پس از جمع آور ازیآنها مورد ن ونیزاسیلیکه استر یباشد و در صورت ریامکان پذ زیاز محوطه تم

 .ردیپذ
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 ای یو ضد عفون زیمربوطه تم یها ندیقبل از شروع دوباره فرآ دیطه باآن محو ز،یدر داخل محوطه تم راتی. در صورت انجام تعم2

 سترون گردد .

هوا و عبور گاز  هیتهو یکه برا ییها لتریهواساز، ف یو واحدها handling یها ستمیمانند سترون کننده ها، س زاتیتجه یتمام .3

 بیمورد تصو دیشده باشند و برگشت آن ها به کار با یزیه رآنها برنام راتیشده و انجام تعم یمعتبر ساز دیشوند، با یاستفاده م

 .ردیقرار گ

 ی. اصول بهداشت12

و در  ردیبرنامه مدون انجام پذ کیبه طور کامل و منطبق با  دیبرخوردار است و با یخاص تیاز اهم زیتم یکردن نواح ی. ضد عفون1

 یها شیپا نیبه کار برده شود. همچن دینوع از آنها با کیاز  شیب رند،یگ یکننده مورد استفاده قرار م یکه مواد ضدعفون ییجا

 است. یمقاوم ضرور یکروبیم یاه گونه افتنیمنظم به منظور 

 زیکه از قبل تم یدر ظروف دیشده با قیشوند؛ مواد رق شیپا یکروبیم یاز نظرآلودگ دیها با کننده و دترجنت ی. مواد ضد عفون2

 باشد. ریشده امکان پذ فیتعر یدوره زمان کی یآنها تنها برا رهیشوند و ذخ یشده است، نگهدار

 یاز روشها باشد، یبه آن ها مشکل م یکه دسترس ینواح ایقابل دسترس  ریغ زیتم یدر نواح یکروبیم ی.به منظور کاهش آلودگ3

 استفاده شود. UVامواج  ،ییایمیش یمانند گازها گریمناسب د

 فرآورده یزو آماده سا بیترک ه،یته طی. شرا13

 (1شماره  یاجبار وستی.)پانجام شودسازمان غذا و دارو  دییبخش طبق استاندارد مورد تا نیا یبندها هیکل*

 به کار برده شود. دیبا یالزم به منظور به حداقل رساندن آلودگ اطاتی، احتفرآورده یمراحل آماده ساز ی. در تمام1

 یآماده ساز یمورد استفاده برا یدر نواح دیهستند نبا کیولوژیکروبیمنشاء م یدارا که ییفرآورده ها یو آماده ساز بیترک ه،ی.ته2

 انجام شود. ییدارو یفرآورده ها گرید
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 .ردیصورت پذ دیاستاندارد با یطبق دستورالعمل ها یبودن مراحل آماده ساز کیتآسپ ی. معتبر ساز3

کنترل شده و  زیحرکت کارکنان ن زانیممکن باشد و م زانیدر حداقل م دیبا ردیگ یصورت م زیتم هیکه در ناح ییها تی. فعال4

 طیازجمله درجه حرارت و رطوبت مح طیمح طیشراگردد.  یریها جلوگ سمیکروارگانیذرات و م ادیز یقانونمند باشد تا از پراکندگ

 باشد. زیتم اتاق GMP یطبق استانداردها دیبا زین

 یاز مواد حایوجود داشته باشند.)ترج زیتم یممکن در نواح زانیبا حداقل م دیذره هستند، با دیکه مستعد تول ی.ظروف و مواد5

 (.ندیذره ننما دیاستفاده گردد که تول

 شود. یریجلوگ سمیکروارگانیبا ذرات و م ییفرآورده نها یکار گرفته شود تا از آلودگ الزم به داتی. تمه6

مورد استفاده قرار  یانجام کار به صورت نیدر ح دیبا یینها یپس از پاکساز زاتیدهنده فرآورده، ظروف و تجه لیتشک ی.  اجزا7

 مجدد نشوند. یکه دچار آلودگ رندیگ

 کارخانه سازنده و استاندارد مربوطه باشد. هیطبق توص دیمحلول و مصرف آن با کی هیشروع ته انیم ی. فاصله زمان8

در  یمهم رییهر زمان که تغ ایشده و  یآن در فواصل زمانبند یشود و معتبر ساز یمعتبر ساز دیبا دیجد ندیهر فرآ یی. کارآ9

 .شود، مجدداً طبق استاندارد تکرار شود جادیمورد نظر ا زاتیتجه ای ندیفرآ

 . برچسب فرآورده آماده شده14

برخوردار باشد و  یمطلوب و استحکام کاف تیفیاز ک دیبرچسب مناسب باشد. برچسب با یالزاماً دارا دیفرآورده سترون آماده شده با

واضح و خوانا بوده و قابل پاک شدن نباشد. مطالب و  دیبا زیجدا نشود. مندرجات برچسب ن یبسته بند یاز رو یبه سادگ

و جدا نشدن  یبرچسب از نظر استحکام کاف تیفیاز ک نانیبرچسب درج گردد.کسب اطم یرو زبا رنگ قرم حاًیمهم ترج یشدارهاه

 است. یمندرجات آن ضرور یآن از ظرف و ماندگار
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 است: یبرچسب فرآورده آماده شده الزام یرو لیدرج موارد ذ

 مار،ینام ب ز،یو ساعت تجو خیتار ،ییشکل دارو ق،یورده، سرعت تزرآورده، حجم کل فرآفر زیماده موثره، راه تجو زانیورده، مآنام فر

 هیورده، نام فرد تهآورده، مدت زمان قابل مصرف بودن فرآفر یاده سازو ساعت آم خیمجاز، تار زکنندهینام فرد تجو ،ینام مرکز درمان

 الزم یهشدارها ،یگهدارن طیکننده، شرا

است و مستندات  یالزام ییورده نهاآهر فر یو الصاق رو زیاتاق تم یگانیدر با یدو برچسب جهت نگهدار هیالزم به ذکر است ته●

 زیاتاق تم یگانیثبت و در با دیبا ییورده نهاآساخت( فر یسازنده و شماره سر دهنده) کارخانه لیتشک یمربوط به مشخصات اجزا

 شود. ینگهدار

 آماده شده ی. انتقال دارو15

1.Safety Data Sheet Medication نیدر دسترس افراد مرتبط باشد. ا ستیبا یمورد استفاده م یداروها هیمربوط به کل 

دارو و  ختنیمثل ر یطیمحافظت و شرا ،ییزدا ینحوه آلودگ ،ییایمیش کویزیف اتیصوصمربوط به دارو، خ اتیتمام جزئ یبرگه حاو

 شود. ینحوه انتقال دارو م

 باز گردانده شود. زیبه اتاق تم ستیبا یمصرف نشد م یلیآماده شده به هر دل یکه دارو ی. در صورت2

 و نظارت شی. پا19

همکار که مورد  شگاهیدر آزما تیفیالزم است کنترل ک یشگاهیاخوب آزم یخوب ساخت و روش ها یاصول روشها تیجهت رعا

 کلیو عدم وجود پارت یکروبیم ی)از جمله عدم وجود آلودگتیفیباشد، انجام شود. مستندات کنترل ک یسازمان غذا و دارو م دییتا

 یقابل دسترس دین غذا و دارو باسازما یها یشده و در موقع بازرس یمذکور نگهدار اکزماه در مر 6(، حداقل تا ییدر محصول نها

 سازمان غذا و دارو( دییباشد.)طبق استاندارد مورد تا

 دییو روش ساخت به تا یو مطالب بسته بند ونیاز نظر فرموالس دیبا ماریبه ب لیمشخصات هر محصول آماده شده قبل از تحو●

 صادر گردد . یسط مسئول فنآن تو یو پس از کنترل و مطابقت مستندات مجوز آزادساز دهیرس یمسئول فن

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

معاون وزیر و رییس سازمان 

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند
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 عنوان تزریقی و محلولهای تغذیه وریدیاستاندارد اتاق تمیز برای آماده سازی داروهای 

1/1/69  شماره  تاریخ شروع اجرا 

1/1/69  شماره بازنگری 0 تاریخ اعتبار 

 

 ز:عبارتند ا ردیمورد توجه قرار گ یتوسط مسئول فن دیمحصول با یصدور مجوز آزادساز یکه برا یحداقل الزامات -توجه*

 از سترون بودن فرآورده نانیالف : اطم

 فرآورده ییایمیکوشیزیف اتیاز قابل قبول بودن خصوص نانی: اطمب

 از صحت زمان قابل مصرف بودن فرآورده نانی:اطم ج

 برچسب فرآورده یاز صحت مطالب ذکر شده رو نانید : اطم

و  یو مورد بررس یسان سازمان غذا و دارو، نمونه بردارتوسط کارشنا ص،یشده حسب تشخ دیو محصوالت تول یآماده ساز طشرای ●

 .رندیگ یقرار م شیآزما ای

طبق  اینبوده و  یمطابق با مقررات سازمان غذا و دارو،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک یلیکه محصول به هر دل درصورتی ●

طبق دستورالعمل مربوطه منهدم  دین غذا و دارو باسازما دییو تا یمصرف اعالم گردد، پس از جمع آور رقابلیغ ینظر مسئول فن

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده 

 سمت

 

 

 نام

داروخانه های  مدیر

 بیمارستانی

 

 دکتر فاطمه ایزدپناه

مدیرکل دفتر ارزیابی و 

کنترل تجویز و مصرف 

 کاالهای سالمت

 ناز خیراندیشردکتر مه

 

سازمان  معاون وزیر و رییس

 غذا و دارو

 

 دکتر رسول دیناروند


