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CORE BUSINESS 
Sporządzanie i 

przygotowywanie leków. 
 

 Zaopatrzenie w leki 
 

 Usługi kognitywne: doradztwo 

farmaceutyczne 

 Opieka farmaceutyczna 

 Farmacja kliniczna 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinz4vdhuHWAhWBYpoKHYHUCWYQjRwIBw&url=http://www.b2consulting.it/sviluppo-core-business.html&psig=AOvVaw3U-V-In6OZUPLdv_JCCUyi&ust=1507552977201606


W praktyce: 

Cytostatyki 

Żywienie 

Antybiotyki 

Leki p/grzybicze 
 



RTU/RTA 

RTU: Ready to Use – gotowy do użycia: lek w postaci i 
stężeniu gotowym do podania, wymagający jednak 
przeniesienia odpowiedniej dawki leku do sprzętu za 
pomocą którego zostanie podany (np. do strzykawki). 

 

RTA: Ready to Administer – gotowy do podania: lek w 
postaci, stężeniu, dawce i formie gotowej do podania 
pacjentowi. Preparat nie wymaga żadnego 
przygotowania w celu podania pacjentowi. 



+ = 



SPORZĄDZANIE LEKÓW 
REZOLUCJA RADY EUROPY CM/RES(2016)1 

 Przygotowanie (sporządzanie) produktów leczniczych w aptekach ze względu na 
indywidualne potrzeby i stan kliniczny pacjenta, w obliczu braku lub 

niedostępności właściwych produktów leczniczych na rynku, jest nieodzowne 
dla zaspokojenia szczególnych potrzeb indywidualnych pacjentów w Europie. 

 

 Zasady przygotowywania (sporządzania) produktów leczniczych w aptekach nie są 
zharmonizowane w Europie i podlegają regulacjom państw członkowskich 
będących stronami konwencji opracowującej farmakopeę europejską (tzw. 

monografie narodowe). 

 

Farmaceuci mogą legalnie przygotowywać produkty lecznicze w aptece z racji ich 
wykształcenia, posiadania prawa wykonywania zawodu i w licencjonowanym lokalu 

apteki. 

 



SPORZĄDZANIE LEKÓW 
REZOLUCJA RADY EUROPY CM/RES(2016)1 

 Sporządzanie leków przez aptekę nie jest  zalecane jeśli 
właściwy lek jest dopuszczony do obrotu rynkowego i 
dostępny do nabycia.  

 

 Przed przystąpieniem do przygotowania leku farmaceuta 
powinien sprawdzić, czy jest dostępny odpowiednik na 
rynku krajowym, biorąc przy tym pod uwagę postać 
farmaceutyczną i moc leku. 



SPORZĄDZANIE LEKÓW ONKOLOGICZNYCH I 
ANTYBIOTYKÓW W APTECE 

Identyfikacja preparatów, 

Określenie i zapewnienie właściwych 
warunków przygotowania, 

Odpowiednia ilość personelu fachowego, 

Polityka jakości i bezpieczeństwa. 



IDENTYFIKACJA PREPARATÓW 
REZOLUCJA RADY EUROPY CM/RES(2016)2 

Zawsze w aptece: 

- cytostatyki, 

- żywienie, 

- niektóre leki biologiczne (w szczególności przeciwciała 
monoklonalne), 

- leki wymagające specjalistycznego postępowania (np. 
filtrowania, leki które wolno się rozpuszczają, terapia genowa). 



PRZYSZŁOŚĆ? 

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej 

terapia genowa, 

somatyczna terapia komórkowa, 

inżynieria tkankowa, 

 

Druk 3D. 
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Wymagania: 

właściwy skład 

właściwa ilość (dawka) 

właściwa jakość (m.in. brak zanieczyszczeń stałych) 

 stabilność fizykochemiczna: stężenie, rozpuszczalnik, roztwór 

nośny, czas od rekonstytucji/rozcieńczenia, 

 stabilność mikrobiologiczna: jałowość, brak pirogenów 

 precyzyjne oznakowanie 



Fizykochemiczna – maksymalny czas przechowywania leku, pozwalający zachować 
odpowiednią ilość substancji czynnej (min. 95%). Produkty rozkładu nie mogą 
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo stosowania produktu. 

 
 związana z rodzajem substancji czynnej i postaci leku, 

 zależna od stężenia przygotowanego roztworu, 

 zależna od środowiskowych warunków przygotowania i przechowywania – gównie od 
temperatury, 

 ZALEŻNA OD PRODUKTU HANDLOWEGO i zapisów w ChPL 



Stabilność >24h 

Stabilność 12h 

Stabilność 8h 

Stabilność 4h 



OTOCZENIE A TRWAŁOŚĆ LEKÓW 

Mikrobiologiczna – maksymalny czas przechowywania leku 
pozwalający zachować jego jałowość. Zgodnie z notą EMA 
CPMP/QWP/159/96: 

 

Jeżeli nie wdrożono postępowania zapobiegającego 
zanieczyszczeniu: lek należy zużyć natychmiast 

 

Jeżeli nie zużyto leku natychmiast czas ten nie powinien przekraczać 
24h w temp. 2-8°C,  chyba że przygotowania dokonano w 
kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych 

 



ŚRODOWISKO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 

Pomieszczenia właściwie zaprojektowane, zbudowane, 
użytkowane, utrzymywane i konserwowane, 

Stosowanie rozwiązań i technik eliminujących pomyłki, 
zanieczyszczenia i zanieczyszczenia krzyżowe, 

Zdefiniowane i kontrolowane warunki środowiskowe 
(temperatura, wilgotność, oświetlenie) 



ŚRODOWISKO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 

Obszary produkcji oddzielone od innych 
działań, wskazane rozdzielenie obszarów dla 
różnych form farmaceutycznych (np. suche i 
mokre), 

Dedykowane pomieszczenia dla produktów 
niebezpiecznych, np. cytostatyki, antybiotyki, 
produkty biologiczne czy produkty z krwi. 



ŚRODOWISKO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 

Przygotowanie leków do podania pozajelitowego -> warunki 
aseptyczne + postępowanie aseptyczne. 

 

Sposób przygotowania: sporządzanie aseptyczne z jałowych 
składników 

 (czasami dodatkowo sączenie wyjaławiające). 

 

Stosowanie jałowego sprzętu i utensyliów. 

 

Klasa czystości A w otoczeniu klasy B. 
 

 





KLASY CZYSTOŚCI – MONITORING FIZYCZNY 

Klasa 

Maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3 o wymiarze 

równym lub większym niż podane w tabeli 
Wymiany 

powietrza (liczba 

na godzinę) 

Prędkość 

przepływu 

powietrza 

(m/s + - 20%) 

Różnica ciśnienia w 

odniesieniu do 

przyległego 

pomieszczenia niższej 

klasy (Pa) 
W spoczynku W działaniu 

0,5 µm 5,0 µm 0,5 µm 5,0 µm 

A 3 520 20 3 520 20 N/D 
0,45 HLF 

0,30 VLF 

N/D LFC 

> 15 Izolator 

B 3 520 29 352 000 2 900 > 20 > 10 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 > 20 > 10 

D 3 520 000 29 000 nieokreślona nieokreślona > 10 > 10 

Uwagi: 

N/D = nie dotyczy 

LFC = komora z przepływem laminarnym 

HLF = poziomy przepływ laminarny; VLF = pionowy przepływ laminarny 



ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE 



LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH 

Limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych a 

Klasa 
Próbka powietrza 

[cfu/m3] 

Płytki sedymentacyjne, 

średnica 90mm  

[cfu/4 godziny]b 

Płytki odciskowe 

średnica 55mm 

[cfu/płytkę] 

Odciski palców 

(dłoń w rękawiczce z 

5 palcami) 

[cfu/rękawiczkę] 

A <1 <1 <1 <1 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 - 

D 200 100 50 - 

Uwagi: 
(a) wartości średnie 

(b) poszczególne płytki sedymentacyjne mogą być wystawione przez okres krótszy niż 4 godziny. 





ŚRODOWISKO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 

Leki nietoksyczne – ochrona preparatu 

 

Leki niebezpieczne – ochrona preparatu 
+ ochrona osoby przygotowującej lek 

 



WARUNKI ASEPTYCZNE 





ŚRODOWISKO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 

Warunki przygotowania leku: 

Leki do podawania doustnego 

Leki do podawania pozajelitowego 

System wykorzystywany do przygotowania leku: 

System otwarty  

System zamknięty 



SYSTEM PRZYGOTOWANIA LEKU 

System otwarty: 

 



SYSTEMY ZAMKNIĘTE 
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STRZYKAWKA KRUSZĄCA 
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KONTROLA WARUNKÓW SPORZĄDZANIA 
LEKÓW 

Kwalifikacja: pomieszczeń, sprzętu, procesu 

Walidacja procesu 
 

FP X: 

 Jałowość produktu nie może być 

zagwarantowana badaniami; musi być zapewniona 

przez zastosowanie odpowiednio zwalidowanych 

procesów produkcyjnych. 



KONTROLA PREPARATU 

Kontrola sporządzonego preparatu: 

Kontrola wizualna – zanieczyszczenie cząstkami 
nierozpuszczalnymi, 

Kontrola zabarwienia, 

Kontrola szczelności pojemnika. 

 



KONTROLA WARUNKÓW SPORZĄDZANIA LEKÓW 

Badania cząstek stałych, 

Badania mikrobiologiczne: 

Płytki kontaktowe, 

Płytki sedymentacyjne, 

Badania objętościowe powietrza, 

Odcisk rękawic, 

Symulacja napełnienia – test „Media Fill”. 



PRZYGOTOWANIE LEKÓW POZAJELITOWYCH: 
WSPARCIE FARMACEUTYCZNE 
Informacja o leku: 

- Warunki przechowywania, 

- Zasady postępowania  z lekiem: 

- Warunki przechowywania, 

- Szczególne obostrzenia – np. nie wstrząsać lub wstrząsnąć przed użyciem, 

- Zasady postępowania aseptycznego podczas przygotowywania leku do podania, 

- Informacja o czasie podania leku i kolejności podawania zleconych leków, 

- Informacja o właściwej drodze podania leku 

- podanie dokanałowe i preparaty neurotoksyczne! 

- antybiotyki, np. wankomycyna – rzekomobłoniaste zapalenie jelit, gronkowcowe zapalenie jelit – 
podanie DOUSTNE!!! Preparat powinien umożliwiać przygotowanie formy doustnej! 

- Zasady utylizacji danego preparatu. 



PRZYGOTOWANIE LEKÓW POZAJELITOWYCH: 
WSPARCIE FARMACEUTYCZNE 

Informacja dla personelu fachowego: 

Przedziały dawkowania: 

1 x dziennie = raz na dobę o tej samej 
godzinie 

2 x dziennie = co 12 godzin 

3 x dziennie = co 8 godzin 

4 x dziennie = co 6 godzin 



PRZYGOTOWANIE LEKÓW POZAJELITOWYCH: 
WSPARCIE FARMACEUTYCZNE 

Poziom i częstotliwość dawkowania: 

Istotne zwłaszcza w przypadku antybiotyków z 
uwagi na narastającą oporność bakterii, 

W przypadku „klasycznych” leków cytostatycznych 
– wpływ na skuteczność terapii (RDI min. 85%) 
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