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MEDITSIINILISTE GAASIDE TOOTMINE

1. Üldsätted

Lisa kehtib meditsiiniliste gaaside tööstuslikule tootmisele.

Gaas on aine või ainete segu, mis temperatuuril +15 °C on 1,013 bar (101,325 kPa) juures täielikult gaasilises olekus või mille aururõhk ületab
temperatuuril +50 °C 3 bar (300 kPa) (ISO 10286).

Meditsiiniline gaas on gaas või gaaside segu, mis on ette nähtud patsiendile manustamiseks ravimise, diagnoosimise või haiguse vältimise eesmärgil,
avaldades farmakoloogilist toimet, ning mis on määratletud ravimiks.

Lisa ei kehti meditsiiniliste gaaside tootmisele ja käitlemisele tervishoiuasutuses.

Meditsiiniliste gaaside tööstuslik tootmine ei ole ravimitööstuses tavapärane protsess.

Tootmine toimub tavaliselt suletud seadmetes. Keskkonnast pärit saastuse esinemine tootes on seega minimaalne, kuid võimalik on ristsaastumine
teiste gaasidega.

Meditsiiniliste gaaside tootmine peab vastama ravimite tootmise eeskirja põhinõuetele ja eeskirja asjakohastele lisadele ning farmakopöa nõuetele.

2. Personal

2.1. Meditsiiniliste gaaside vabastamise eest vastutaval pädeval isikul peavad olema põhjalikud teadmised meditsiiniliste gaaside tootmisest ja
kontrollimisest.

2.2. Kõik meditsiiniliste gaaside tootmises osalevad töötajad peavad tundma meditsiiniliste gaasidega seonduvaid heade tootmistavade nõudeid ning
olema teadlikud gaasilise ravimvormi omadustest ja võimalikest ohtudest patsiendile.

3. Ruumid ja seadmed

3.1. Ruumid 
3.1.1. Meditsiiniliste gaaside täitmistsoon peab olema eraldatud mittemeditsiiniliste gaaside täitmistsoonist, kusjuures gaasimahuteid ei tohi viia ühest
tsoonist teise. Erijuhtudel on vastuvõetav sama tsooni kasutamine nii meditsiiniliste kui mittemeditsiiniliste gaaside täitmiseks, kui täitmine on ajaliselt
eraldatud, ettevaatusabinõud on rakendatud ning vajalikud valideerimised on tehtud. 
Mahuti on krüogeenne mahuti, laomahuti (tank), transpordimahuti, balloon, balloonipakett vm pakend, mis on otseses kokkupuutes meditsiinilise gaasiga.

Laomahuti (tank) on statsionaarne mahuti veeldatud või krüogeense gaasi säilitamiseks. 
3.1.2. Tootmis- ja kontrollimistoimingute ning säilitamise jaoks peab olema piisavalt ruumi, vältimaks äravahetamist. Ruumid peavad olema puhtad ning
korras. 
3.1.3. Täitmistsoon peab olema piisavalt suur ja korrapärase planeeringuga, tagamaks järgmist: 
1) erinevatele gaasidele on eraldi, asjakohaselt märgistatud tsoonid; 
2) tühjad balloonid ning erinevate tootmisetappide balloonid on selgelt eraldatud ning asjakohaselt märgistatud (nt «ootab täitmist», «täidetud»,
«karantiinis», «vastuvõetud», «tagasilükatud»). 
Eraldamise viis sõltub tootmistoimingute omadustest, ulatusest ja keerukusest. Kasutada võib märgistatud põrandapinda, vaheseinu, barjääre, silte või
muid viise. 
Balloon on hõlpsasti transporditav survestatud mahuti, mille veemahutavus ei ületa 150 liitrit. Selles lisas tähendab balloon asjakohastel juhtudel ka
balloonipaketti. 
Balloonipakett on komplekt balloone, mis on raamiga kokku fikseeritud ja omavahel hargneva torustiku kaudu ühenduses ning mida transporditakse ja
kasutatakse kui tervikut.

3.2. Seadmed 
3.2.1. Kõik tootmis- ja analüüsiseadmed peavad olema kvalifitseeritud ja regulaarselt kalibreeritud. 
3.2.2. Tuleb tagada, et õige mahuti täidetakse õige gaasiga. Erinevate gaaside torustikud ei tohi olla omavahel ühenduses, välja arvatud juhul, kui on
tegemist valideeritud automaatse täitmisprotsessiga. Kui kasutatakse hargnevat torustikku, peab see olema varustatud selliste täitmisotsikutega, millised
sobivad ainult kindla gaasi või kindla gaaside segu ventiilile, võimaldades täitmisotsikuga ühendada vaid õiget mahutit. 
Ventiil on seadeldis mahuti avamiseks ja sulgemiseks. 
Hargnev torustik on seadeldis, mis võimaldab ühte või mitut gaasimahutit tühjendada ja täita samaaegselt samast allikast. 
(Hargneva torustiku ja gaasimahuti ventiili ühendamisviisile võivad kehtida rahvusvahelised või riiklikud nõuded või standardid.) 
3.2.3. Remondi- ja hooldustoimingud ei tohi muuta meditsiinilise gaasi kvaliteeti. 
3.2.4. Tsoonides, mis on ette nähtud meditsiiniliste gaaside tootmiseks, tuleb vältida mittemeditsiiniliste gaaside täitmist. Sama kehtib seadmete kohta.
Erandid on vastuvõetavad, kui mittemeditsiinilisel otstarbel kasutatava gaasi kvaliteet on vähemalt samaväärne meditsiinilise gaasi kvaliteediga ning
mittemeditsiinilise gaasi täitmisel järgitakse häid tootmistavasid. Vältimaks meditsiinilise gaasi saastumist, peab valideeritud meetodiga tõkestama
tagasivoolu mittemeditsiiniliste gaaside täitmistsooni tulevas torustikus. 
3.2.5. Laomahutit (tank) ja liikuvat transpordimahutit võib kasutada vaid ühe kindla gaasi ning ühtlasi kindlaksmääratud kvaliteediga gaasi jaoks. 
Veeldatud meditsiinilist gaasi võib transportida samas mahutis, mida kasutatakse vastava mittemeditsiinilise gaasi jaoks, tingimusel, et viimase kvaliteet
on vähemalt samaväärne meditsiinilise gaasi kvaliteediga. 
Veeldatud gaas on gaas, mis surve all täidetuna on –50 °C juures osaliselt vedel (vedela faasi kohal on gaasiline faas). 



Krüogeenne gaas on gaas, mis veeldub 1,013 bar juures temperatuuril alla –150 °C.

4. Dokumentatsioon

4.1. Täidetud balloonide iga partii kohta dokumenteeritud andmed peavad tagama, et iga balloon on jälgitav täitmistoimingute erinevate aspektide osas.
Dokumentatsioon peab sisaldama järgmisi andmeid, kui need on asjakohased: 
1) toote nimetus; 
2) täitmistoimingute kuupäevad ja kellaajad; 
3) täitmisjaama nimi või muu samastav tähis; 
4) kasutatud seadmed; 
5) gaasi või iga segus oleva gaasi nimetus ning viide kvaliteedinõuetele; 
6) täitmisele eelnenud toimingud (vt p 5.3.5); 
7) balloonide suurused ja arv enne ja pärast täitmist; 
8) täitja nimi; 
9) olulistes etappides (võõrmaterjalide puudumise kontroll, balloonide vastuvõtmine, balloonide tühjendamine jm) osalenud operaatorite initsiaalid; 
10) olulised parameetrid, millega tõendatakse õiget täitumist standardtingimustel; 
11) kvaliteedi kontrolli testide tulemused. Kui kontrolliseade kalibreeritakse enne igat testi, tuleb dokumenteerida ka standardgaasi kvaliteedinõuded ning
kalibreerimiskontrollide tulemused; 
12) mahutite täitumuse kontrollimise tulemused; 
13) partiikoodiga etiketi näidis; 
14) probleemide või ootamatute asjaolude üksikasjalik kirjeldus; kõrvalekallete korral täitmiseeskirja nõuetest allkirjastatud kinnitus kõrvalekalde
vastuvõetavuse kohta; 
15) täitmistoimingu eest vastutava isiku allkirja ning kuupäevaga kinnitus täitmistoimingu vastuvõetavuse kohta.

5. Tootmine

5.1. Erinevate tootmisprotsesside kvaliteeti mõjutavad etapid peavad olema valideeritud.

5.2. Hulgigaasi tootmine 
5.2.1. Meditsiiniliseks kasutamiseks ette nähtud hulgigaasi toodetakse keemilise sünteesi abil või saadakse looduslikust allikast, millele vajadusel
järgnevad puhastamisetapid (nt õhu separeerimine). 
Hulgigaas on meditsiiniliseks kasutamiseks ette nähtud gaas, mis on läbinud töötlemise kuni lõpliku pakendamiseni (viimane välja arvatud). 
Õhu separeerimine – atmosfääriõhk puhastatakse, surutakse kokku, jahutatakse, veeldatakse ja destilleeritakse ning eraldatakse hapnik, lämmastik ja
argoon. 
5.2.2. Kirjalikult peab olema kehtestatud lähtegaasi puhtus, teiste komponentide sisaldus ning võimalike lisandite sisaldus, asjakohasuse korral tuleb
teha sama puhastamisetappide kohta. Iga erineva protsessi kohta peab olema protsessi kulgemise skeem. 
5.2.3. Iga separeerimis- ja puhastamisetapp peab olema optimaalse efektiivsusega. Näiteks kui lisand võib ebasoodsalt mõjutada puhastamisetappi,
tuleb see enne vastavat etappi eemaldada. 
5.2.4. Separeerimis- ja puhastamisetappide efektiivsus peab olema valideeritud. Etappe tuleb pidevalt jälgida, arvestades valideerimise tulemusi.
Vajadusel tuleb protsessi jälgimiseks kasutada ühe protsessisisese kontrollina katkematut analüüsi. Vahetatavate seadmeosade (nt puhastamisfiltrite)
hooldus ja asendamine peab arvestama valideerimise ning jälgimise tulemusi. 
5.2.5. Asjakohasel juhul tuleb kirjalikult kehtestada protsessi temperatuurivahemik ning protsessisisesed kontrollid peavad hõlmama temperatuuri
mõõtmist. 
5.2.6. Protsessi kontrollimiseks ja jälgimiseks kasutatavad arvutisüsteemid peavad olema valideeritud. 
5.2.7. Katkematu protsessi korral peab olema kindlaks määratud partii mõiste, mis peab seonduma hulgigaasi analüüsimise korraldusega. 
5.2.8. Gaasi tootmisel tuleb pidevalt jälgida gaasi kvaliteeti ja lisandite sisaldust. 
5.2.9. Kui õhu kompressiooni ajal jahutamiseks kasutatav vesi on kontaktis meditsiinilise gaasiga, tuleb vee mikrobioloogilist kvaliteeti regulaarselt
kontrollida. 
5.2.10. Veeldatud gaaside teisaldamine esialgsest säilitamiskohast ning teisaldamisele eelnevad kontrollid peavad toimuma kirjalike protseduurireeglite
kohaselt ning vältima saastumist. Teisaldamisseadmestikul peab olema tagasivoolu kaitseventiil (tagab, et vool on ainult ühesuunaline) või muu sama
eesmärki tagav seadeldis. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ühendusvoolikutele ja konnektoritele ning painduvate ühenduste läbipuhumisele. 
5.2.11. Tarnitud gaasi võib lisada samasse veeldatud gaasi laomahutisse, kus on eelmistest tarnetest pärit gaasi. Proovi kontrollimine peab tõendama, et
gaasi kvaliteet on vastuvõetav. Proov võetakse: 
1) lisatavast gaasist enne lisamist 
või 
2) laomahutist pärast lisamist ja segamist. 
5.2.12. Meditsiiniliseks kasutamiseks ette nähtud hulgigaasil tuleb määratleda partii, kontrollida seda vastavalt farmakopöa monograafiale ning vabastada
täitmiseks.

5.3. Täitmine ja märgistamine 
5.3.1. Enne täitmist tuleb määratleda partii. 
5.3.2. Meditsiiniliste gaaside mahutid peavad vastama asjakohastele tehnilistele nõuetele. Väljalaskeavad peavad olema suletud viisil, mis muudab
märgatavaks nende avamise. Balloonidel peaksid eelistatavalt olema ventiilid, mis tagavad minimaalse jääkrõhu balloonis, saavutamaks piisava kaitse
saastumise vastu. Jääkrõhuventiilil on tagasivoolu kaitsesüsteem, mis jätab ballooni kindlaksmääratud rõhu (umbes 3–5 bar võrra õhurõhust suurema
rõhu) ning takistab saastumist ballooni kasutamisel. 
5.3.3. Meditsiiniliste gaaside hargnevat torustikku ning balloone võib kasutada ainult kindla meditsiinilise gaasi või meditsiiniliste gaaside segu täitmisel
(vt ka p 3.2.2). Balloonide ja ventiilide jälgitavuse tagamiseks peavad olema kehtestatud protseduurid. 



5.3.4. Täitmisseadmeid ja torustikku tuleb puhastada ja läbi puhuda kirjalike protseduurireeglite kohaselt. Eriti oluline on see pärast hooldust või süsteemi
avamist. Enne kui torustikku lubatakse uuesti kasutada, tuleb kontrollida saastuse puudumist. Toimingud tuleb dokumenteerida. 
5.3.5. Ballooni sisemust tuleb visuaalselt kontrollida, kui: 
1) balloon on uus; 
2) balloonile tehti veesurveproov või muu sarnane proov. 
Veesurveproov on katsetustest, mis tehakse ohutuse tagamise eesmärgil. Katsetuse käigus tehakse kindlaks, kas balloon või mahuti talub kõrget rõhku. 
Pärast ventiili kohaleasetamist tuleb ventiili hoida suletuna, vältimaks saastuse sattumist ballooni. 
5.3.6. Enne täitmist tuleb teha vähemalt järgmised toimingud: 
1) jääkrõhu olemasolu kontrollimine (>3 kuni 5 bar) tõendmaks, et balloon ei ole täielikult tühi; 
2) jääkrõhuta ballooni eraldamine ja täiendav kontrollimine kinnitamaks, et balloon ei ole saastatud veega või muude saasteainetega. Olenevalt
asjaoludest tuleb sealjuures ballooni sisemust puhastada valideeritud meetodil või kontrollida visuaalselt; 
3) kontrollimine, kas vanad partiietiketid ning kahjustunud etiketid on eemaldatud; 
4) mõlkide, keevitusjälgede, määrdumise, muude kahjustuste ning õli ja määrdeainete puudumise väline visuaalne kontrollimine igal ventiilil ja
gaasimahutil. Balloone tuleb puhastada, kontrollida, hooldada ja säilitada sobival viisil; 
5) iga ballooni või krüomahuti ventiili kontrollimine, tegemaks kindlaks, et selle tüüp vastab kindlale meditsiinilisele gaasile; 
6) ballooni viimase katsetuse kuupäeva näitava märgise kontroll tegemaks kindlaks, et on tehtud nõutav veesurveproov või muu samaväärne proov ning
et järgmise katsetuse aeg ei ole möödunud; 
7) kontrollimine, kas balloon on märgistatud standardile vastava värvikoodiga. 
Krüomahuti on statsionaarne või liikuv termoisolatsiooniga mahuti, mis on kavandatud veeldatud või krüogeense gaasi säilitamiseks. Gaas eemaldatakse
mahutist gaasilises või veeldatud olekus. 
5.3.7. Uueks täitmiseks tagastatud balloonid tuleb hoolikalt ette valmistada, võimalikult vähendades saastumise ohtu. Tuleb tagada, et kokkusurutud
gaasi teoreetiline (arvutuslik) jääksisaldus (balloonis eelnevalt olnud gaas, mis jääb ballooni pärast ettevalmistust) ei ületaks 200 bar täitmisrõhu korral
500 ppm maht-mahulises süsteemis (või teistele täitmisrõhkudele vastavat väärtust). 
Kokkusurutud gaas on gaas, mis surve all täidetuna on –50 °C juures täielikult gaasilises olekus (ISO 10286). 
Balloonid tuleb ette valmistada järgmiselt: 
– allesjäänud gaas tuleb balloonist eemaldada vakumeerimisega (vähemalt kuni absoluutse jääkrõhuni 150 mbar) 
või 
– igast balloonist surve mahalaskmisega, millele järgneb valideeritud läbipuhumine (osaline täitmine kuni vähemalt 7 bar-ni, seejärel surve
mahalaskmine). 
Vakumeerimine tähendab ballooni jäänud gaasi eemaldamist vaakumi rakendamise teel. 
Surve mahalaskmine tähendab survetustamist kuni õhurõhuni. 
Läbipuhumine tähendab ballooni tühjendamist ja puhastamist ühel kahest viisist: 
– surve mahalaskmine ja vakumeerimine 
või 
– surve mahalaskmine, osaline survestamine täidetava gaasiga ning uuesti surve mahalaskmine. 
Kui balloonil on ventiil, mis tagab minimaalse jääkrõhu balloonis ning jääkrõhk on olemas, piisab ühest vakumeerimisest 150 mbar-ni. Teine võimalus on
teha igas üksikus mahutis alles jäänud gaasi täielik analüüs. 
5.3.8. Mahutite täitumust tuleb asjakohaselt kontrollida. Üheks näitajaks on see, et balloon soojeneb. Täitmise ajal võib ballooni käega kontrollida. 
5.3.9. Iga balloon peab olema märgistatud kindla värvikoodi ja etikettidega. Partii number ja/või täitmise kuupäev ning viimane kõlblikkusaeg võivad olla
eraldi etiketil.

6. Kvaliteedi kontrollimine

6.1. Veesurveprooviks kasutatav vesi peab olema vähemalt joogivee kvaliteediga ning selle mikrobioloogilist puhtust tuleb regulaarselt kontrollida.

6.2. Iga meditsiinilise gaasi vastavust kehtestatud kvaliteedinõuetele tuleb testida. Vastavus kvaliteedinõuetele on üheks vabastamise aluseks.
Täiendavalt tuleb sobiva sagedusega testida iga meditsiinilise gaasi vastavust kõikidele asjakohastele farmakopöa nõuetele.

6.3. Hulgigaas tuleb vabastada täitmiseks (vt p 5.2.12).

6.4. Kui monokomponentse meditsiinilise gaasiga täidetakse hargneva torustiku abil mitut ballooni, tuleb vähemalt ühte ballooni igast täitmiskorrast
testida gaasi samastamise, kvantitatiivse sisalduse ning vajadusel vee sisalduse osas iga kord, kui hargneva torustiku otsas vahetatakse balloone.

6.5. Kui monokomponentse meditsiinilise gaasiga täidetakse balloone ühekaupa, tuleb vähemalt ühte ballooni igast katkestamata täitmistsüklist testida
samastamise ja kvantitatiivse sisalduse osas. Katkestamata täitetsükkel on näiteks üks töövahetus sama personali, seadmete ja hulgitoote partiiga.

6.6. Kui meditsiiniline gaas saadakse sama hargneva torustiku abil kahe või enama erineva gaasi segamisel balloonis, tuleb vähemalt ühte ballooni igast
täitmiskorra tsüklist testida kõikide koostisgaaside samastamise, kvantitatiivse sisalduse ja vajadusel vee sisalduse osas, ning segu põhigaasi
samastamise osas. Kui balloonid täidetakse ühekaupa, tuleb igat ballooni testida kõikide koostisgaaside samastamise ja kvantitatiivse sisalduse osas
ning vähemalt ühte ballooni igast katkestamata täitetsüklist segu põhigaasi samastamise osas.

6.7. Kui gaasid segatakse enne täitmist torustikus (nt lämmastikoksiidi ja hapniku segu), on ballooni täitmisel vajalik segu pidev analüüs.

6.8. Kui ballooni täidetakse rohkem kui ühe gaasiga, peab täitmisprotsess tagama, et gaasid segunevad igas balloonis täielikult ning saadakse
homogeenne segu.

6.9. Igal täidetud balloonil tuleb sobiva meetodiga testida lekke puudumist enne, kui paigaldatakse avamist takistav sulgur või kate (vt p 5.3.2). Kui
testimise jaoks võetakse proove, tuleb lekketest teha pärast testide lõpetamist.

6.10. Kui ettevõttes täidetakse krüogeense gaasiga kodus kasutatavat krüomahutit, tuleb igat mahutit testida samastamise ja kvantitatiivse sisalduse



osas.

6.11. Pärast täitmist ei ole vaja proove võtta nendest krüomahutitest, mis paiknevad tarbija juures ning mida täidetakse uuesti kohapeal konkreetse gaasi
jaoks ette nähtud liikuvatest transpordimahutitest, tingimusel, et mahuteid täitev ettevõte esitab nende transpordimahutist võetud proovi analüüsi
sertifikaadi. Tarbija juures paiknevas krüomahutis olevat gaasi tuleb regulaarselt testida, kinnitamaks vastavust farmakopöa nõuetele.

6.12. Võrdlusnäidiseid ei ole vaja võtta, kui ei ole määratud teisiti.

7. Säilitamine ja vabastamine

7.1. Täidetud balloone tuleb hoida karantiinis, kuni pädev isik need vabastab.

7.2. Gaasiballoone tuleb hoida katuse all ning mitte allutades neid äärmuslikele temperatuuridele. Säilitamistsoon peab olema puhas, kuiv, hästi
ventileeritav ning selles ei tohi olla tuleohtlikke materjale. Säilitamistingimused peavad tagama, et balloonid on kuni kasutamiseni puhtad.

7.3. Säilitamise korraldus peab võimaldama erinevate gaaside ning tühjade ja täis balloonide eraldamist, samuti laoringlust põhimõttel esimesena sisse –
esimesena välja.

7.4. Gaasiballoonide transportimisel tuleb vältida ilmastikutingimuste kahjulikku mõju. Säilitamisel ja transportimisel tuleb korraldada eritingimused
gaasisegudele, milles erinevad faasid võivad külmumisel eralduda.
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