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КЗОЗ ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ

КВАЛІФІКАЦІЇ КОНТЕЙНЕРІВ 

ДЛЯ ТРАНСФУЗІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

• Кваліфікація – це сукупність дій/тестів/вимірів, які спрямовані зазначення того, що
обладнання працює згідно його призначення та дає очікуваний результат.

• Кваліфікація обладнання є однією з найважливіших складових забезпечення якості
зберігання та транспортування донорської крові відповідно до вимог належних
практик (GxP) та є частиною процесу валідації

• Валідація – це сукупність дії, які підтверджують, що технологічний процес виконується
згідно вимог та дає очікуваний результат.

• Валідаційна група забезпечує належне проведення кваліфікаційних випробувань. Для
кожного конкретного типу об’єкту призначаються відповідний склад валідаційної
групи та конкретні виконавці.



Нормативні документи

• Настанова СТ-Н-МОЗУ 42-4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика».

• ISPE Good Practice Guide «Cold Chain Management».

• Наказ МОЗ України від 05.07.1999 № 164 (рекомендаційного характеру) «Про 
затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові України»

• Наказ МОЗ України від 09.03.2010 № 211 «Про затвердження Порядку контролю за 
дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів»

• Наказ МОЗ України від 14.12. 2010 р. № 1112 «Про затвердження Положення для 
установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки 
донорської крові та її компонентів)»

• Наказ МОЗ України від 17.12.2013 № 1093 «Про затвердження інструкції з виготовлення, 
використання та забезпечення якості компонентів крові»



Етапи кваліфікації включають:
• Кваліфікація монтажу (Installation Qualification – IQ) – документальне підтвердження

того, що монтаж приміщень, систем і обладнання (встановленого або модифікованого)
виконаний відповідно до затвердженого проекту, рекомендацій виробника і/ або вимог
користувача.

• Кваліфікація функціонування (Operational Qualification – OQ)- документальне
підтвердження того, що приміщення, системи та обладнання (встановлені або
модифіковані) функціонують відповідно до встановлених режимів роботи. Зазвичай ці
режими охоплюють верхній і нижній допустимі діапазони для встановлених параметрів.

• Кваліфікація експлуатації (Performance Qualification – PQ)- випробування з
використанням виробничих матеріалів, замінників з аналогічними властивостями або
моделюючого препарату, розроблені на підставі знань про процес, а так само про
технічні засоби, системи або обладнання; випробування, що включають умову або ряд
умов, що охоплюють верхню та нижню межі робочих параметрів.



МЕТА КВАЛІФІКАЦІЇ  ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА

Надати документоване підтвердження того, що обладнання для
забезпечення «холодового ланцюгу» при транспортуванні має
характеристики у відповідності з документацією виробника, відповідає
своєму призначенню, функціонує з очікуваним результатом у
визначеному часовому та температурному діапазоні.

Термоконтейнери з об’ємом камери 10 л, 
22 л, 30 л, 40 л, 60 л та 80 л призначені для 
забезпечення належного температурного 
режиму та безперервного холодового 
ланцюга при транспортуванні донорської 
крові та її компонентів.



Основні принципи валідації контейнерів для 
транспортування компонентів донорської крові 

• Валідації підлягають усі наявні транспортні контейнери для компонентів
крові;

• Валідація транспортних контейнерів здійснюється для всіх видів
компонентів донорської крові: еритроцитів, плазми та тромбоцитів;

• Валідація транспортних контейнерів здійснюється при повному
завантаженні, так і частковому, в залежності від способів використання
у Закладах охорони здоров'я.



Основні принципи валідації контейнерів для 
транспортування компонентів донорської крові 

• Валідація транспортних контейнерів здійснюється при умові різної температури
зовнішнього середовища: для забезпечення правильності умов транспортування та
кількості холодоагенту в літній та зимовий період;

• Валідація транспортного контейнеру проводиться з визначенням максимального
часу транспортування, але не більше 24 год.;

• Для валідації транспортного контейнеру використовувати ті ж самі холодоагенти та
калібровані пристрої реєстрації температури, що будуть використовуватися у
повсякденній роботі.



Етапи проведення кваліфікації

• Розробка стандартної операційної процедури.

• Розробка та затвердження Наказу про проведення кваліфікації
створення Робочої групи з визначенням відповідальних осіб.

• Розробка та затвердження Програми та протоколів кваліфікації.
Програма розробляється інженерами із стандартизації та
якості; погоджується начальником відділу управління та
забезпечення якістю та підрозділом де буде проводитися
кваліфікація та затверджується головним лікарем.

• Проведення випробувань згідно затвердженої Програми.



КРИТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРАМЕТРИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Для проведення кваліфікації визначені, за допомогою аналізу
ризиків, задокументовані у програмі кваліфікації критичні стадії
процесу / компоненти системи та контрольовані параметри для
них. Результатом аналізу ризиків при цьому є зазначення
контрольних точок і параметрів (валідація ризику), які повинні
бути протестовані в процесі кваліфікації.



Результати управління ризиками (вивчення, попередження, валідація)



Результати управління ризиками (вивчення, попередження, валідація)



Кваліфікаційні випробування та критерії прийнятності



Контроль кількості акумуляторів холоду та правильності укладки 
№ з/п Об’єм камери 

термо-контейнера, 
л

Холодовий агент об’єм в 
кількість одиниць ×

літрах

Спосіб укладки Кількість 
контейнерів з 

компонен-
тами

Темпера-турний 
режим транспор-

тування

Консервована донорська кров
1. 22,0 7 × 0,5 або 4×1 Акумулятори холоду розміщують біля бокових стінок 

термоконтейнера та поверх зразків, ізольованих 
термоізолюючими вкладками

Не більше 15

Не вище 24 °С
2. 30,0 9 × 0,5 або 5×1 Акумулятори холоду розміщують біля бокових стінок 

термоконтейнера та поверх зразків, ізольованих 
термоізолюючими вкладками

Не більше 25

3. 40,0 12 × 0,5 або 6×1 Акумулятори холоду розміщують біля бокових стінок 
термоконтейнера та поверх зразків, ізольованих 
термоізолюючими вкладками

Не більше 30

Еритроцитовмісні компоненти

4. 10 0,5×4

По 2 акумулятори холоду на дно термоконтейнера та наверху 
зразків, використовуючи термоізолюючі вкладки для запобігання 
прямого контакту з продукцією (переморожування зразків)

Не більше 15

+2 °С – +6 °С

5. 30 4 × 0,5 або 2×1

По 2 (1) акумулятори холоду на дно термоконтейнера та наверху 
зразків, використовуючи термоізолюючі вкладки для запобігання 
прямого контакту з продукцією (переморожування зразків)

Не більше 25

6. 60 4×1

По 2 акумулятори холоду на дно термоконтейнера та наверху 
зразків, використовуючи термоізолюючі вкладки для запобігання 
прямого контакту з продукцією (переморожування зразків)

Не більше 50

7. 80 6×1
По 3 акумулятори холоду на дно термоконтейнера та наверху 
зразків, використовуючи термоізолюючі вкладки для запобігання 
прямого контакту з продукцією (переморожування зразків)

Не більше 90



Приклади бланків кваліфікаційних випробувань



Етапи проведення кваліфікації

• Після проведення випробувань оформлюється Звіт, в якому
проводиться оцінка кожної стадії та робиться загальний
висновок про проведення кваліфікації.

• Звіт надається на погодження керівнику підрозділу та
начальнику відділу управління та забезпечення якістю.

• Затверджується головним лікарем.

• Кваліфікація проводиться обладнанням яке повинно бути
каліброваним. За технічними умовами повинні мати діапазон
температури який відповідає вимірюваним температурам.



Обладнання для транспортування компонентів крові



Температурні логери для кваліфікації термоконтейнерів та 
їх технічні характеристики

ТЕМПЕРАТУРА

Датчик 
температуры

Internal semiconductor

Диапазон 
измерения

-40 °C … +80 °C

Дискретность 0.1 °C

Точность ±0.5 °C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия 
эксплуатации

-40 °C ... +80 °C, 0 %RH ... 95 
%RH non-condensing

Память 16,383

Интервал 
считывания

1 reading every 5 seconds up 
to 1 reading every 30 minutes

Скорость 
передачи 
данных

38,400



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


