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IZVLEČEK
Uvod: Glavno vodilo vsakega postopka čiščenja je zagotoviti ustrezen oz. zahtevan nivo
čistosti prostorov, delovnih površin, opreme in pripomočkov. S tem bistveno vplivamo na
varnost, kakovost in učinkovitost končnih proizvodov. Čiščenje ne pomeni konca nekega
proizvodnega postopka, ampak začetek proizvodnje novega izdelka. Namen: Namen
magistrskega dela je analizirati tri različne postopke čiščenja (dvovedrni sistem, boks
sistem in strojno čiščenje), z namenom ugotoviti morebitne razlike v njihovi učinkovitosti,
preučiti primernost uporabe ter ovrednoti stroškovni vidik posameznega postopka. Metode
dela: Po čiščenju z vsemi tremi postopki je bil opravljen vizualni pregled opravljenega
čiščenja. Le-ta je bil nadgrajen z UV-detekcijo ostankov gela in prahu Glo Germ® ter na
koncu analiziran še z odvzemom brisov površin in mikrobiološko kontrolo kakovosti
opravljenega čiščenje. V treh ponovitvah je bilo na istih vzorčnih mestih odvzetih šest
brisov po vsakem od izvedenih postopkov čiščenja posebej. Mikrobiološka kontrola brisov
je bila izvedena v Krkinem akreditiranem laboratoriju. Rezultati: Vizualna kontrola
čistosti površin ni zadosten pokazatelj higienskega stanja po opravljenem čiščenju. To se
potrdi že z dodatno hitro metodo Glo Germ®, s katero se na hiter in enostaven način z UVlučjo odkrije prisotnost ostankov gela in prahu, nanesenega na kontrolirano površino pred
čiščenjem. S strojnim čiščenjem smo lahko največkrat v celoti očistili površine, na katerih
so bili naneseni vzorci gela in prahu. Mikrobiološka preiskava odvzetih brisov površin
potrjuje visoko kakovost čiščenja z boks sistemom, saj je bila od skupno osemnajstih
vzorcev učinkovitost čiščenja 100-odstotno na trinajstih mestih. Celokupna povprečna
učinkovitost na vseh vzorčnih mestih je nekoliko višja pri čiščenju z dvovedrnim
sistemom. Strojno čiščenje je učinkovito za čiščenje ravnih in večjih površin. Težje
dostopna mesta je po strojnem čiščenju potrebno dodatno očistiti z eno od ročnih metod
čiščenja. S finančnega vidika je strojno čiščenje najbolj ekonomično, sledi mu dvovedrni
sistem in nato boks sistem. Za učinkovito in kakovostno čiščenje je potrebna dosledna
priprava vseh pripomočkov, orodij in stroja ter zanesljivo in natančno opravljeno delo
izvajalcev čiščenja. Razprava in sklep: Z nalogo potrjujemo, da vizualna kontrola
učinkovitosti čiščenja ni zadosten pokazatelj higienskega stanja, kar dokazujemo z
mikrobiološko kontrolo čiščenja. Na podlagi ugotovitev ne moremo 100-odstotno potrditi,
da je boks sistem čiščenja najučinkovitejši postopek tako s higienskega kot tudi finančnega
vidika.

KLJUČNE BESEDE: čiščenje, dezinfekcija, dvovedrni sistem čiščenja, boks sistem
čiščenja, strojno čiščenje, vizualni pregled čistosti, mikrobiološka kontrola čistosti, brisi na
snažnost, stroški čiščenja.

ABSTRACT:
Introduction: The main focus of each cleaning procedure is to ensure the proper and
required level of cleanliness of different places, the work space, equipment and other
accessories, which all influences the safety, quality and effectiveness of the final products.
The cleaning does not mean the end of a productive procedure but the beginning of the
procedure of a new product. Purpose: The purpose of this master’s degree is to analyse
three different ways of cleaning (the two-bucket system, the box system and the
mechanical cleaning) in order to find differences between them, to examine their suitability
when used and to explore the costs for each procedure. Methods: After the cleaning, done
with all three processes, we conducted a visual examination, which was upgraded with the
UV-detection of the remains of the gel and dust Glo Germ® and at the end we analysed the
samples collected of the cleaned surfaces and we also did a microbiological control of the
quality of the cleaning. We repeated this three times, so we had six samples taken from the
same place after each cleaning and the microbiological control of the samples was done in
the accredited Krka laboratory. Results: The results show that the visual control of the
cleanliness of the surface is not a sufficient enough factor for establishing the hygiene after
the cleaning, which is further confirmed with the Glo Germ® method, where we can, with
the UV-light, quickly and easily detect the presence of the gel and dust remains spread on
the controlled surfaced before the cleaning. The mechanical cleaning enabled us cleaning
the surfaces more times. The microbiological analysis confirmed the high quality of
cleaning with the box system as thirteen out of eighteen samples showed 100% cleanliness.
Overall the average efficiency is a bit higher with the two-bucket system. The mechanical
cleaning is suitable for cleaning flatter and bigger surfaces, but when it comes to cleaning
corners or more difficult accessible areas, the cleaning has to be done manually. The
financial aspect of the cleaning process shows that the most cost efficient is the mechanical
cleaning, followed by the two-bucket system and lastly the box system. For the most
effective cleaning all the tools and machines need to be properly prepared and the cleaning
must be carried out precisely. Discussion and conclusion: Finally we have established that
only the visual control of the cleanliness is not a sufficient indicator of the hygiene which
was confirmed also with the microbiological control of the cleaning. Due to the analyses
and the researches done it is impossible to confirm that the box system is the most effective
method from the hygienic as well as the financial aspect.

KEY WORDS: cleaning, disinfection, two-bucket system, box system, mechanical
cleaning, the visual aspect of cleanliness, microbiological control, hygiene samples, the
costs of cleaning.
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SEZNAM KRATIC
MO – mikroorganizmi
FDA (Food and Drug Administration) – Agencija za hrano in zdravila Amerike
GMP (Good Manufacturing Practice) – dobra proizvodna praksa
DPP – dobra proizvodna praksa
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Analiza tveganja in ugotavljanje
kritičnih kontrolnih točk
CIP (Cleaning in place) – čiščenje v zaprtem sistemu
PVC – polivinilklorid
NaOH – natrijev hidroksid
KOH – kalijev hidroksid
ATP – adenozin trifosfat
UV – ultravijolična
R1 – razred čistosti prostora
OM – odvzemno mesto
CFU/ml – število kolonijskih enot mikroorganizmov na 1 ml vzorca
SCD – Soybean Casein Digest Agar – hranljivo gojišče za testiranje sterilnosti v
farmacevtski industriji
PCE – perkloroetilenom

1. UVOD
S čiščenjem se tako ali drugače vsi srečujemo že od malih nog dalje in predstavlja velik
pomen tako v razvitem kot manj razvitem svetu. Z njim ne dosežemo le lepega, urejenega
videza prostorov, opreme in pripomočkov, ampak s tem bistveno pripomoremo k boljši
kakovosti življenja, preprečevanju širjenja bolezni, naknadni kontaminaciji in seveda
zagotavljanju varnih in kakovostnih izdelkov v vseh panogah industrije.
Pogosto si zastavljamo vprašanje, kdaj je površina v resnici čista. Čiščenje je
odstranjevanje vidnih in nevidnih nečistoč s površin. Estetski videz površine po čiščenju je
sicer pomemben, vendar ni zagotovilo, da je površina tudi higiensko čista. Na površini so
še vedno lahko organski ostanki, ki so hrana za mikroorganizme, teh pa s prostim očesom
ne vidimo. Zato kakovost in učinkovitost čiščenja ugotavljamo z vizualnim pregledom in
potrjujemo z različnimi kemijskimi in / ali mikrobiološkimi metodami (IVZ, 2009).
Čiščenje je kompleksen pojav, katerega učinkovitost je odvisna od proizvodnih pogojev,
oblike opreme in delovnih razmer. Učinkovitost čiščenja je odvisna tudi od narave
čistilnega sredstva, njegove koncentracije, temperature in časa stika s površino (Lelièvre in
sod., 2002). Veliko pozornost je zato potrebno nameniti prepoznavanju vrste nečistoč, ki
nastajajo, pravi izbiri čistilnega sredstva, opremi za čiščenje in postopkom ter metodam
čiščenja (Ponikvar, 2006).
V farmacevtski industriji se srečujemo z razvitim sistemov zagotavljanja, vzdrževanja in
nadzora čistoče okolja, saj je izredno pomembno, da se ostranijo morebitni izvori in
preprečijo okužbe. Poleg redne analize mikrobiološke ustreznosti surovin, polizdelkov in
končnih izdelkov je ključnega pomena tudi zagotavljanje ustreznosti proizvodnega okolja.
Zato je poleg rednega in natančno opredeljenega postopka čiščenja pomembna tudi
pravilna in redna kontrola čistosti, še posebej v obratih, kjer je možnost kontaminacije
izdelkov in ljudi največja. Pomembna je pravilna izbira in uporaba kemičnih sredstev, ki se
uporabljajo za dezinfekcijo. Običajno so to sredstva s širokim spektrom delovanja, z
enostavno uporabo in netoksična. Kontrolo čistosti delovnega okolja izvaja mikrobiološki
laboratorij v rednih časovnih intervalih.

1

1.1 Čiščenje in razkuževanje
1.1.1 Čiščenje
Kontaminacija je opredeljena kot prisotnost onesnaževalca, ki je lahko trda, tekoča,
biološka ali plinasta snov, mikroorganizem ali katera koli kombinacija naštetih. Pri
čiščenju stremimo k temu, da ne poškodujemo površin, da postopek ni predrag in da ne
obremenjujemo okolja po nepotrebnem (Mravljak in sod., 2005).
Čiščenje odstrani vsaj 80 % mikroorganizmov, vendar moramo čistiti vsak dan; v
zdravstvenih ordinacijah po vsaki izmeni, v operacijskih sobah po vsaki operaciji. V
očiščenih,

suhih

in

praznih

prostorih

skoraj

ne

najdemo

mikroorganizmov.

Mikroorganizme, ki so prilepljeni zlasti na vodoravne površine, vnašamo ljudje (Dragaš,
1993).
Dokumentirane so številne študije, ki govorijo o preprečevanju in nadzoru nad morebitnimi
tveganji iz okolja. Zato je tudi za zunanje okolje potrebno imeti urejen pravilen plan
čiščenja in razkuževanja. Strategije čiščenja zunanjih površin so odvisne od površine same,
nekako pa se vse nanašajo na preprosto čiščenje z vodo in nizko stopnjo razkuževanja. Cilj
vsakega čiščenja mora biti, da so vse površine vidno čiste. Za površine, ki so bolj
obremenjene in veliko v stiku z ljudmi, je razkuževanje še pomembnejše (Al-Hamad in
Maxwell, 2008).
Za dosego visokih standardov odličnosti je vedno potrebna določena cena. Cena ne pomeni
nujno cene za liter, kilogram, kos, ampak celotne stroške, potrebne za kontinuirano nalogo.
Poceni detergenti so lahko slabi detergenti. Vse uporabljene koncentracije čistil se morajo
ovrednotiti za vse postopke čiščenja. Potrebna je pravilna kontrola uporabe čistil, ki je
lahko hitra in enostavna. Izvajalci čiščenja morajo biti usposobljeni za pravilno ravnanje s
čistili. Če je ustrezna uporaba 3-odstotna potem ni potrebe po pripravi 5-odstotne
raztopine. Končni rezultat ne bo prinesel izboljšanj. Zato je potreben pravilen pristop k
nadzoru nad porabo sredstev. Osnovna porazdelitev stroškov čiščenja in dezinfekcije je
porazdeljena med: stroški dela (66 %), kemikalije (7 %), oprema (14 %), gretje (5 %) in
voda (8 %) (Chesworth, 1997).
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Pri čiščenju lahko izpostavimo štiri glavne mehanizme:
-

uporaba mehanske sile - uporabljamo jo za dosego boljše učinkovitosti čiščenja,
bodisi z večjim pritiskom/pretokom vode ali drugih čistilnih raztopin, drgnjenjem,
ščetkanjem ipd.,

-

princip raztapljanja snovi - vodi ali drugim raztopinam se za boljšo učinkovitost
dodajajo kisline (npr. fosforna, citronska, glikolna) ali bazične snovi (NaOH, KOH),
odvisno od površine, ki jo je potrebno očistiti. Veliko se uporabljajo tudi nevtralna
čistina sredstva,

-

delovanje po principu površinsko aktivnih snovi - vodi dodani surfaktanti (npr.
detergent) delujejo na površino tako, da jo najprej omočijo, sledi tvorba emulzije in
dispergiranje emulzije v vodno raztopino. Površinsko aktivne snovi, ki se močno
penijo, niso zaželene, ker motijo čiščenje in se slabše izpirajo,

-

kemijske reakcije - s kemijsko reakcijo se večje molekule razgradijo na manjše, da se
tako lažje odstranijo (npr. uporaba natrijevega hipoklorita, peroksida, ozona),
hidroliza (raztopine estrov, amidov ali etrov) in encimske reakcije (npr. uporaba
proteaz, lipaz, amilaz za razgradnjo proteinov v lažje topne produkte) (Cesar, 2007).

1.1.2 Razkuževanje
Izraza razkuževanje oz. dezinfekcija in sterilizacija se pogosto uporabljata v enakem
kontekstu, vendar je njun pomen povsem drugačen. Sterilizacija v splošnem pomeni
odstranitev oz. uničenje vseh vrst mikrobov, vključno z njihovimi sporami, medtem ko se
pojem razkuževanje nanaša na redukcijo patogenih mikroorganizmov, z izjemo
bakterijskih endospor. Ta definicija ne velja popolnoma, saj lahko nekatera razkužila
popolnoma odstranijo tudi endospore, če so z njimi dovolj dolgo v kontaktu (Rutala, 1999).
Leta 1972 so v Hamburgu znanstveniki sprejeli definicijo dezinfekcije, ki se glasi:
»Dezinfekcija je ciljano zmanjšanje števila klic z namenom, da se s posegom v strukturo
ali presnovo nezaželenih mikroorganizmov, neodvisno od njihovega funkcijskega stanja,
onemogoči njihovo prenašanje« (Dakič, 2004).
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Razkuževanje lahko izvajamo s fizikalnimi in kemičnimi postopki.
Odločujoči faktorji uspešnega razkuževanja so:
-

temperatura pri fizikalnem (termičnem) razkuževanju,

-

koncentracija razkužila pri kemičnem postopku,

-

čas delovanja pri obeh načinih razkuževanja.

Dobro razkužilo ima naslednje lastnosti:
-

uniči čim več vrst in čim večje število mikrobov,

-

koža in sluznica ga dobro prenašata,

-

je prijazno do kovin in tekstila,

-

je brez vonja,

-

ni strupeno,

-

je enostavno za uporabo in poceni (Pernat Verčko in sod., 2003).

Izbira razkužilnega sredstva je odvisna od:
-

tipa površine,

-

stopnje umazanije,

-

razpoložljivega časa dezinfekcije,

-

postopka uporabe,

-

možnosti vodne razpršitve,

-

kompatibilnosti (združljivosti) s čistilnim sredstvom,

-

korozivnosti površine,

-

pokvarljivosti,

-

reakcijskega časa,

-

prisotnosti različnih tipov MO.

Dejanska izbira dezinfekcijskega sredstva se nanaša na razmerje med zgoraj naštetimi
dejstvi in z upoštevanjem priporočil dobaviteljev čistil (Pernat Verčko in sod., 2003).
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1.2 Čiščenje in razkuževanje v farmacevtski industriji
1.2.1 Čiščenje v farmacevtski industriji
Farmacevtski proizvodi so danes kompleksne sestave in vsebujejo mnogo stvari, ki v
določenih razmerah lahko povzročajo rast in razmnoževanje mikroorganizmov. Do
kontaminacije proizvodov lahko prihaja v različnih fazah proizvodnje, zato so poleg
oporečnih vhodnih materialov, oporečnega delovnega okolja, postopkov dela v vseh fazah
proizvodnje izdelkov pomembna higiena pripomočkov, opreme in delavcev. Iz tega
naslova je poleg samega procesa proizvodnje izdelkov v farmacevtski industriji izredno
pomemben tudi proces čiščenja. Čiščenje kot faza procesa je po pomembnosti enakovredno
samemu procesu proizvodnje izdelkov, saj z njim v veliki meri prispevamo k temu, da so
izdelki kakovostni, varni in učinkoviti. Čiščenje ne pomeni konca proizvodnje ene
surovine ali končnega izdelka, ampak začetek nove.
Namen procesa čiščenja v farmacevtski industriji je zagotoviti ustrezno čistost površin,
strojne opreme, delovnih pripomočkov in delovnega prostora. S tem zagotovimo, da na teh
površinah ni ostankov predhodnega izdelka, ostankov čistilnega sredstva, ki je bil
uporabljen v procesu čiščenja, ter da so površine in delovni prostor ustrezni tudi z vidika
mikrobiološke kakovosti.
Čiščenje je potrebno izvajati v skladu s predpisanimi postopki, v katerih je predpisan način
čiščenja, uporaba čistilnega sredstva in pripomočkov. Med proizvodnjo več serij istega
izdelka se izvaja delno čiščenje, med proizvodnjo različnih izdelkov pa se mora izvesti
glavno čiščenje. Glavno čiščenje opreme se izvede vsakič po odpravah okvar na opremi,
po preventivnem vzdrževanju ter po daljši neuporabi sicer že očiščene opreme.
Pri glavnem čiščenju pa moramo slediti pravilnemu vrstnemu redu aktivnosti, in sicer mora
biti najprej izvedeno čiščenje strojne opreme in delovnih pripomočkov, temu pa sledi še
čiščenje delovnega prostora. Ta predstavlja čiščenje sten, če je potrebno, tudi stropov,
sesanje ter pomivanje tal. Le tako lahko preprečimo morebitno kontaminacijo izdelkov.
Čiščenje, še zlasti glavno, mora biti izvedeno v čim krajšem času. Seveda kakovost
opravljenega dela ne sme biti zaradi tega slabša.
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S čiščenjem moramo v farmacevtski industriji odstraniti različne nečistoče:
-

učinkovine - predhodne učinkovine z opreme ali iz prostora. Velikokrat so težava
slabo topne učinkovine, ki jih je z vodo težko očistiti,

-

detergent - kadar se pri delu uporablja detergent, je potrebno dokazati njegovo
odstranitev z opreme, ki je v stiku z izdelki,

-

mikroorganizme - paziti je potrebno, da oprema ne stoji predolgo časa neočiščena, da
je med čiščenjem še dodatno ne umažemo in da po čiščenju ne stoji mokra in
nezaščitena,

-

pomožne substance, razgradne produkte - npr. sladkorji ali druge snovi, ki ob
prisotnosti vlage omogočajo idealne pogoje za nastanek plesni ali drugih
mikroorganizmov,

-

ostanke sredstev za mazanje, kovinske ostružke, dele tesnil - pomembno pri novi
opremi ali vzdrževalnih delih,

-

prah iz okolice (Krka, 2015).

Za čistočo v farmacevtski industriji skrbijo vsi zaposleni, seveda tudi z uporabo ustrezne
varovalne opreme, s pravilnim umivanjem in z dezinfekcijo rok, upoštevanjem predpisov
Dobre proizvodne prakse ter primernim obnašanjem zaposlenih. Čistilkino delo v
farmacevtski proizvodnji je zahtevno, saj mora biti izredno natančno in hitro izvedeno. Za
dobro opravljeno delo so potrebni kakovostni pripomočki, sodobni stroji in znanje ter dobri
medsebojni odnosi.

Pri proizvodnji zdravil je potrebno upoštevati predpise, kot so Zakon o zdravilih (Uradni
list RS, št. 17/14) in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), pravilnike s
področja proizvodnje zdravil in predpise, ki jih predpisujejo mednarodne organizacije, kot
je na primer FDA (Food and Drug Administration). Uveljavljen sistem dobre prakse, ki
velja v tej panogi, je GMP (Good Manufacturing Practice) oziroma DPP (Dobra
proizvodna praksa). Nadgradnja je sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), ki je zakonsko obvezen od 1. 1. 2013. Dobra proizvodna praksa je sistem za
doseganje kakovosti, ki zagotavlja dosledno izdelavo oziroma proizvodnjo in kontrolo
izdelka po merilih kakovosti ter ustreza namenu uporabe, kot zahtevata dovoljenje za
promet in specifikacija izdelka (Turk, 2007).
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Spremljajoči higienski programi sistema HACCP so neločljivo povezani in se nanašajo na
obrat, transport, skladiščenje, opremo, osebje, program čiščenja in kontrolo nad škodljivci,
kot tudi sistem sledenja (ZZV Novo mesto, 2009).
Da se postopki čiščenja standardizirajo, je potrebno v okviru spremljajočih higienskih
programov pripraviti pisni dokument, ki ga imenujemo higienski načrt. V uporabi so tudi
tuji izrazi, kot npr. »higienski plan«, »plan čiščenja in dezinfekcije« in »program čiščenja
in dezinfekcije«. Higienski načrt mora zajeti:
-

površine, predmete, naprave in pripomočke, ki jih moramo čistiti,

-

določitev odgovornosti za določeno nalogo,

-

metodo in pogostost čiščenja,

-

kontrolo učinkovitosti čiščenja,

-

časovni plan čiščenja.

Poleg higienskega načrta morajo biti v zvezi s čiščenjem na voljo še varnostni listi za
nevarna čistila in navodila za delo s čistili, ki jih podajo proizvajalci čistilnih sredstev. Da
se zapisani postopki čiščenja pravilno izvajajo, morajo biti v okviru sistema HACCP
organizirana izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov (Rižnar, 2011).

1.2.2 Razkuževanje v farmacevtski industriji
Pomemben sestavni del zagotovitve ustrezne čistosti opreme in prostora je, poleg rednega
čiščenja, postopek dezinfekcije ali razkuževanje. Namen razkuževanja je zmanjševanje
skupnega števila klic (mikroorganizmov) na sprejemljivo raven v skladu s predpisi v
farmacevtski industriji. Pri strojni opremi je razkuževanje praviloma sestavni del postopka
glavnega čiščenja. Pri delovnih prostorih pa se razkuževanje izvaja po vnaprej
predvidenem planu ali po potrebi, glede na rezultate mikrobioloških kontrol.
Prostor je potrebno najprej posesati, pomiti in počakati, da se površine posušijo. Za tem se
površine pomijejo z raztopino razkužila. Ob tem je potrebno paziti, da v času, dokler so
površine mokre, nihče ne vstopa v prostor, kajti takrat bi se učinek razkužila izničil. Pri
izvedbi razkuževanja je za dosego optimalnega učinka pomembno, da uporabljamo
razkužilo le v predpisanih koncentracijah, saj so razkužila, uporabljena v nižjih ali v višjih
koncentracijah, manj učinkovita ali celo neučinkovita. Ker so mikroorganizmi sposobni
razviti odpornost na razkužila, jih je potrebno menjati na tri mesece (Krka, 2014).
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Razkuževanje je pomembno ob zagonu novih linij, ob menjavi proizvodnje določene
učinkovine, ob večjih vzdrževalnih delih in ob morebitnem razlitju ali podobno. Običajno
se razkužujejo tla, stroji, orodja in pripomočki, občasno tudi stene in strop.
Razkuževanje se izvaja po interno napisanih navodilih, ki jih je potrebno skrbno načrtovati,
spremljati in preverjati njihovo učinkovitost. V primeru mikrobiološko neustreznih
rezultatov poda navodila za razkuževanje mikrobiološki laboratorij.

1.3 Postopki čiščenja
Način čiščenja je odvisen od površin, opreme, prostorov, ki se čistijo, ter od razpoložljivih
sredstev in opreme za čiščenje (Jeršek, 2004).

1.3.1 Suho čiščenje
O suhem čiščenju govorimo takrat, kadar pri čiščenju uporabljamo mehanske postopke, ne
da bi pri tem uporabili vodo. Uporabljamo ga, kadar imamo opravka s higroskopnimi
snovmi, ki so bile ob stiku z vodo poškodovane ali uničene, ali v primerih, ko bi lahko ob
stiku z vodo nastale za čiščenje težko odstranljive obloge. Suho čiščenje je lahko tudi predčiščenje za mokro čiščenje, saj z njim izboljšamo učinke mokrega čiščenja (IVZ, 2009).
Najpogostejši uporabljen postopek suhega čiščenja je sesanje in brisanje z lamelo (Turk,
2007).

1.3.2 Mokro čiščenje
V praksi najpogosteje uporabljamo mokro čiščenje.
Pri mokrem čiščenju izbiramo med različnimi tipi čistilnih sistemov:
-

ročno čiščenje z uporabo čistilnih raztopin, namensko označenih in ločenih veder ter
krp (boks sistem, dvovedrni sistem) (Turk, 2007),

-

sistem z uporabo pene in gelov,

-

čistilni sistemi, ki čistijo s pomočjo vodne pare (visokotlačne čistilne razpršilne
naprave, vrteče čistilne razpršilne šobe),

-

avtomatski čistilni sistemi - CIP (Cleaning in place), primerni za cevne sisteme (IVZ,
2009).
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V praksi obstajajo trije koraki postopka mokrega čiščenja: pranje (čiščenje), izpiranje in
sušenje. Razumevanje funkcije teh treh korakov je močno poslovno orodje za dosego
visoke kakovosti izdelkov po nižji ceni. Navedeni koraki zahtevajo specifično opremo,
procese oblikovanja in nadzor postopkov. Istočasno morajo biti koraki pravilno usklajeni.
Razumevanje specifik vsakega posameznega koraka pripomore k odpravljanju napak,
prihranku časa in denarja in ne nazadnje tudi prostora, ko se odločamo za novo opremo.
a) PRANJE - ČIŠČENJE
Osnovni namen tega koraka je odstranitev nečistoč iz proizvodnega procesa, kot tudi
nečistoč, ki se sproščajo od ljudi in prenašajo iz okolja. Koraki pranja se nanašajo na
kemijo čiščenja, silo čiščenja, čas čiščenja in temperaturo. Ker ima sama voda omejeno
moč kot čistilno sredstvo, lahko z dodatkom kemikalije dosežemo odločno čiščenje.
b) IZPIRANJE
Za uspešno izpiranje je bistvenega pomena odstranitev nečistoč s postopkom pranja oz.
čiščenja in z uporabo primarnega čistilnega sredstva.
c) SUŠENJE
Osnovni namen sušenja je odstranitev nečistoč, ki so nastale v procesu izpiranja vode ali
organskega topila, ujetega v slepe luknje ali adsorbiranega v izdelke. Neustrezno posušeni
deli lahko rjavijo, ostanki vode ali topil lahko vplivajo na ustreznost ali učinkovitost
izdelka. Postopek sušenja je lahko velika ovira, predvsem zaradi časovnega aspekta
(Kanegsberg, 2005).
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V skladu s pravili DPP morata biti oprema in delovni prostor med procesom čiščenja
ustrezno označena (slika 1). V ta namen se uporabljajo označbe z navedenim statusom
čistosti, in sicer:
-

z rdečo etiketo UMAZANO označujemo opremo in prostor, v katerem je proces
proizvodnje izdelka končan in bo sledilo glavno čiščenje,

-

z oranžno etiketo V ČIŠČENJU označujemo prostor, v katerem poteka glavno
čiščenje,

-

z zeleno obarvano etiketo OPRANO označujemo opremo in prostor, ki je bil
očiščen. Na etiketi OPRANO se podpišeta izvajalec postopka čiščenja ter odgovorna
oseba, ki je izvedla kontrolo čistosti opreme oz. prostora,

-

v proizvodnji sterilnih izdelkov uporabljamo še modro etiketo z oznako
STERILNO, s katero označujemo sterilizirane materiale (Krka, 2015).

Slika 1: Oznake čistosti (Krka, 2014)
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1.3.3 Boks sistem čiščenja
Ta metoda čiščenja se največkrat uporablja za odstranjevanje manj zahtevnih nečistoč v
prostorih, kjer moramo zagotavljati preprečevanje navzkrižne kontaminacije, ter za
izvedbo dezinfekcije. V boks, ki ima na dnu PVC-mrežico, pod katero se zbira odvečna
voda, se naloži toliko krp, kolikor se jih potrebuje pri delu. Preko krp je potrebno naliti 1odstotno raztopino čistila za dnevno pomivanje tal, in sicer 4 litre na 10 krp. Boks se zapre
ter obrne na pokrov, da so vse krpe enakomerno mokre. Pred začetkom dela se boks obrne
tako, da je pokrov zopet zgoraj. Krpe se iz boksa vzamejo v smeri od vrha proti dnu. Ko se
krpa pri pomivanju umaže oz. pomivanje ni več učinkovito, se jo odvrže v vrečko za
umazane krpe. Umazane krpe se perejo v namenskem pralnem stroju in sušijo v sušilnem
stroju. Za pomivanje se največ uporabljajo mikrokrpe z zanko, praviloma bele barve (slika
2). Pripomočka, ki se uporabljata pri čiščenju, sta še ploščato brisalo (slika 3) in voziček
(slika 4).

Slika 2: Bela mikrokrpa
(lasten vir)

Slika 3: Ploščato brisalo
(lasten vir)

Slika 4: Voziček boks sistema (lasten vir)
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1.3.4 Dvovedrni sistem čiščenja
Pri tej metodi čiščenja se uporablja voziček (slika 5) z dvema vedroma, ki sta različnih
barv (modro in rdeče), ter ročno orodje (brisalo in krpa – slika 6). V modro vedro se
praviloma natoči 15 l vode, v rdeče vedro približno 2 litra. V obe vedri se dozira čistilo in
pripravi 1-odstotno raztopino čistila. Ožemalnik se najprej obrne v rdeče vedro, namoči
vanj krpo, se jo ožame in prične pomivanje oziroma čiščenje talne površine. Krpo se izpere
na približno 2 m2. Najprej jo je potrebno namočiti v rdeče vedro ter temeljito izplakniti,
ožeti. Nato se namoči še v modro vedro ter zopet ožame. Z isto krpo se pomiva oziroma
čisti en prostor (v isti delovni enoti). Po končanem pomivanju je potrebno delovno
raztopino čistila v vozičku zamenjati s svežo.

Slika 5: Voziček dvovedrnega sistema (lasten vir)

Slika 6: Brisalo in krpa (lasten vir)
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1.3.5 Strojno čiščenje
Pred strojnim čiščenjem je pomembno, da je stroj (slika 9) pravilno in natančno pripravljen
za delo. V rezervoar za čisto vodo je potrebno s pomočjo gumijaste cevi natočiti
predpisano količino hladne vode (lahko je mlačna), odvisno od volumna rezervoarja. V
stroju je dozirna posoda, s katero se vanj dolije predpisano količino čistila. Običajno se za
redno čiščenje pripravi 1-odstotno čistilno raztopino. Čistilo je strogo namensko za
uporabo v stroju in se ne sme peniti. Za dnevna čiščenja se uporablja isto čistilno sredstvo
kot za čiščenje z ostalimi metodami. Pred čiščenjem je potrebno na vodilno kolo stroja
namestiti polst (filc) modre barve ter stroj odpeljati v prostor, kjer se bo izvajalo čiščenje.
V primeru, da so tla v prostoru hrapava, se namesto polsta (filca) uporabi krtača za
pomivanje.
Strojno čiščenje je še posebej primerno za čiščenje večjih in ravnih površin. Nedostopna
mesta, kot so stiki s stenami, je potrebno dodatno počistiti z ročnim orodjem.
Po končanem čiščenju je pomembno, da se iz stroja zlije umazana voda, izplakne rezervoar
in cevi s čisto vodo ter obriše notranjost rezervoarja s suho krpo. Prav tako je potrebno
odstraniti polst (filc) ali krtačo, ju oprati pod tekočo vodo in osušiti.

Slika 7: Stroj za čiščenje tal (lasten vir)
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1.3.6 CIP (Cleaning in place) čiščenje
Čiščenje opreme se lahko izvaja ročno, ko se posamezni stroj razstavi ter ročno opere, ali
pa avtomatsko v postajah, kjer se prečrpavajo in cirkulirajo čistilne ter izpirne tekočine
skozi opremo pri kontroliranem pretoku določen čas. Ta sistem je znan pod imenom CIP
(ang. Cleaning in place). Postaje so zaprte (slika 8), postopki pa računalniško vodeni (slika
2). Prednost teh sistemov je v zanesljivi ponovljivosti, manj je razstavljanja in sestavljanja,
postopek pa je lažje validirati kot pri ročnem pranju. Prav tako se lahko izključijo človeške
napake, saj sistem onemogoča, da bi delavec izpustil določeno fazo čiščenja ali jo opravil v
krajšem času, kot je priporočljivo.

Slika 8: Kotli, kjer poteka CIP čiščenje (Krka,
2014).

Slika 9: Računalniško voden postopek čiščenja
(Krka, 2014).

Za dosego optimalnega delovanja CIP čiščenja je potrebno natančno spremljati njegovo
delovanje in preverjati ter dokazovati njegovo učinkovitost z različnimi metodami
vzorčenja in analizami vzorcev. Le tako se lahko zagotavlja njegovo optimalno delovanje
(Lelièvre in sod., 2002).
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1.3.7 Čistilna sredstva
Čistilna sredstva v grobem delimo na mehanična in kemična. Med mehanična uvrščamo
suhe praške, pesek raznih debelin, praške v pastah, grobe krpe in gobe. Poleg trdnosti in
ostrine mehaničnih čistilnih sredstev je pomembno, kako močno pri čiščenju potisnemo.
Da mehanična sredstva ne poškodujejo preveč površine, jih pogosto kombiniramo s
kemičnimi sredstvi, kot so milo, detergenti ali druge mazave podlage, ki omogočajo tudi
varčnejšo porabo. Kemična čistilna sredstva topijo maščobe oziroma vežejo umazanijo ter
povzročijo nabrekanje beljakovin, razkrajajo, belijo in podobno. Topla voda je najcenejše
čistilno sredstvo (Kraker Starman, 1995).
Ustrezna čistila morajo biti ekonomična, učinkovita za nečistoče, netoksična, nekorozivna,
enostavna za doziranje, stabilna med skladiščenjem in popolnoma razgradljiva. Ker bi bilo
kjerkoli v industriji nemogoče narediti čistilo za uporabo, ki bi ustrezalo tem kriterijem, se
praviloma uporabljajo prilagojena čistila. Glavni parametri, ki vplivajo na izbiro čistila, so
vrsta nečistoče, ki jo želimo odstraniti, trdota uporabljene vode, metoda čiščenja in prostor
ter oprema, ki ju čistimo. V industriji se največkrat uporabljajo naslednje vrste čistil:
-

močni lugi (za CIP čiščenje),

-

alkalna čistila (dobro odstranjujejo maščobe),

-

šibki lugi (ročno čiščenje),

-

močne kisline (posušene nečistoče, soli),

-

šibke kisline (ročno čiščenje),

-

sintetični detergenti,

-

alkalna mila,

-

topila (dobro odstranjujejo maščobe, olja za mazanje) (Ponikvar, 2006).
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1.3.8 Čistilni pripomočki
Čistilni pripomočki so za čiščenje nujno potrebni. Ročna orodja so kovinska, emajlirana ali
plastična vedra, ribarice, krtače, mreže, bombažne, vlaknate krpe (npr. vileda), močo,
mopi, brisalci za okna, potiskalci vode, gobe vseh vrst in podobno. Za mokro čiščenje
potrebujemo umivalnike, korita, izlivke za umazano vodo, odtoke v tleh. Za suho čiščenje
uporabljamo metle, omela, mope, ročne iztepače, smetišnice, naoljene krpe. Vsi
pripomočki morajo biti pravilno označeni glede na namen uporabe in pravilno shranjeni v
namenskih prostorih. Z rednim čiščenjem in razkuževanjem tako še dodatno prispevamo h
kakovostni uporabi opreme in pripomočkov in preprečimo razvoj mikroorganizmov v
ceveh, strojih, mopih ter na ta način bistveno pripomoremo k preprečevanju navzkrižne
kontaminacije (Jeršek, 2003). Strojna čistilna orodja delujejo mehansko ali na električni
pogon. Mednje uvrščamo sesalnike za prah, loščilnike, sesalnike (pobiralnike) vode,
čistilnike na visok pritisk z višjo temperaturo ali brez, z možnostjo dodajanja detergentov
ali brez, strojčke za čiščenje oken (Kraker-Starman, 1995).

1.3.9 Zeleno čiščenje
Pred desetletji je avtor članka dejal, da je zeleno čiščenje potovanje, katerega pomen se bo
spreminjal in rastel v daljšem časovnem obdobju. To se je izkazalo kot resnično, saj je v
tem obdobju veliko tovarn/objektov sprejelo nove strategije čiščenja in uvedlo uporabo
izdelkov za čiščenje, ki jim pomagajo opravljati naloge z zmanjšanjem negativnega vpliva
na živa bitja in okolje.
V koncept zelenega čiščenja sodi:
-

nabava čistil v večjih količinah, brez embalaž oz. z embalažo, ki se jo lahko reciklira,

-

izbira opreme in pripomočkov za čiščenje, ki absorbirajo malo vlage (manj kemikalij
in manj vode),

-

vpeljava čiščenja »just in time« (sprotno čiščenje, ko je le-to potrebno ali zahtevano),

-

vlaganje v nabavo novih čistilnih pripomočkov (Meek, 2013).
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1.4 Kontrola čiščenja
Za ročno čiščenje je značilna nihajoča kakovost opravljenega dela, zato je potreben stalen
nadzor učinkovitosti čiščenja (Ponikvar, 2006).
Nadzor čiščenja se lahko izvaja po naslednjih metodah:
-

vizualni pregled,

-

hitre metode,

-

klasična mikrobiološka metoda.

Vizualen pregled velja za relativno slab pokazatelj čistosti, vendar se ta metoda še pogosto
uporablja za oceno stopnje čistosti (Griffith in sod., 2000).
Vizualni nadzor čiščenja lahko ugodi estetskemu pomenu čiščenja, nikakor pa ne poda
realne nevarnosti za onesnaženost in infekcije, saj so organizmi, ki lahko povzročajo škodo
snovem ali infekcijo ljudem, očem nevidni (Dancer, 2009).
Mikrobiološka kontrola čistosti površin je pomembno orodje za preverjanje higienskega
stanja ter učinkovitosti čiščenja in razkuževanja. Ta metoda kontrole nam zagotavlja tudi
informacije o ustreznosti izdelkov ali morebitnih potrebnih korektivnih ukrepih (Moore in
Griffith, 2002). Vzorčenje z brisi uporabljamo za ugotavljanje higienskega stanja v
proizvodnih obratih in za ugotavljanje učinkovitosti čiščenja ter razkuževanja. Smiselno se
vzorčenje z brisi uporablja tudi v drugih higiensko občutljivih procesih in dejavnostih. Z
brisi vzorčimo delovne površine, opremo, jedilni in kuhinjski pribor, posode, roke, nalivne
pipe, cevovode.
Nekatere industrijske panoge so že začele uporabljati tudi tako imenovane hitre teste, kot je
na primer ATP-bioluminiscenca, ki prikaže rezultate morebitne kontaminacije takoj (Chen,
2000). Ta tehnika se je pokazala za zelo uporabno v velikih proizvodnih obratih, kjer je
mogoče redno in pogosto spremljati podatke o stopnji čistosti delovnih površin in opreme.
Z ATP-bioluminiscenco ugotavljamo prisotnost organskih ostankov ali morebitne
mikrobne kontaminacije na površinah. Bioluminiscenca je kemična reakcija, pri kateri se
sproščena energija uporabi za nastanek električno vzbujenega intermediata ali produkta, ki
nato odda foton. Nastane ob delovanju encima (luciferaza) na substrat (luciferin) ob
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prisotnosti kisika. Luciferaza in luciferin sta splošni imeni beljakovin, ki se uporabljata pri
vseh luminiscenčnih organizmih, vendar sta pri različnih vrstah različna (Vodopivec in
Raspor, 2004). Čeprav ta metoda ne prepozna količine mikroorganizmov ali vrste
onesnaževala, se lahko uporablja kot medij spremljanja higiene in preverjanje čistosti
(Calvert in sod., 2000). Ker pa gre za encimsko reakcijo, lahko nanjo vplivajo tudi zunanji
dejavniki, kot so temperatura, vrednost pH, prisotnost čistil, razkužil in drugih snovi, ki
zmanjšajo aktivnost luciferaze, kar lahko daje neustrezen rezultat meritve.

Med hitre teste nadzora čistosti uvrščamo tudi tako imenovano Glo Germ® metodo. Z njo
lahko na enostaven način preverimo higieno rok zaposlenih ali kakovost opravljenega
čiščenja. Na preiskovano površino je potrebno nanesti količino prahu ali gela, opraviti
čiščenje površin ali umivanje rok in na koncu preveriti učinkovitost z UV-lučko. Sestava
gela ali prahu na nek način simulira mikrobe, ki se svetijo pod UV-svetlobo.

Navodila za čiščenje in postopke preverjanja določa tudi Agencija za hrano in zdravila
Amerike (FDA) z namenom odkrivanja ostankov detergentov na površinah, predmetih in
živilih. Odkrivanje sledov detergentov je v farmacevtski industriji težka naloga, saj je
glavna naloga proizvajalca zdravil zaščita učinkovin, da preprečijo kopiranje konkurentov.
Zato so poročila o validacijah čiščenj težko dostopna in vsebinsko omejena (Resto in sod.,
2007).
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Na slikah 10 in 11 so prikazana mesta vzorčenja za validacijo čiščenja.

Slika 10: Mesta vzorčenja na kapsulirki (Krka, 2014)

Slika 11: Mesta vzorčenja na oblagalniku pelet (Krka, 2014)
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2. NAMEN RAZISKAVE
V raziskavi želimo preučiti različne postopke čiščenja (boks sistem, dvovedrni sistem in
strojno čiščenje), da bi ugotovili njihovo učinkovitost pri doseganju predvidenih
standardov čistosti in primernost uporabe tako s procesnega kot higienskega vidika.
Ovrednotiti želimo tudi finančni vidik posameznega postopka. Cilj predlagane raziskave je
utemeljen v pomenu, ki ga učinkovitost čiščenja predstavlja za kakovost in varnost
končnega proizvoda, in zavedanju, da s prekomernim in z nepotrebnim čiščenjem
obremenjujemo okolje.

2.1 Hipoteze
V nalogi bomo preverili tri hipoteze.
Hipoteza 1: Vizualna kontrola učinkovitosti čiščenja ni zadosten pokazatelj higienskega
stanja.
Hipoteza 2: Mikrobiološka kontrola čistosti površin bo potrdila učinkovitost vseh treh
postopkov čiščenja.
Hipoteza 3: Boks sistem čiščenja je tako s higienskega kot tudi finančnega vidika
najučinkovitejši postopek.
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3. MATERIALI IN METODE DELA
3.1 Opredelitev naloge
V okviru raziskovalnega dela smo v nesterilnih prostorih proizvodnih obratov (prostori
čistosti R1) v tovarni KRKA, d. d., Novo mesto, skupaj z vodjo sanitarnega oddelka in
zaposleno mikrobiologinjo v treh prostorih opravili vzorčenje površine tal. Vzorčenje je
potekalo na točno določenih in označenih mestih, in sicer pred čiščenjem prostora in po
njem z boks sistemom, dvovedrnim sistemom in s strojnim čiščenjem. Z analizo rezultatov
vizualnega pregleda s pomočjo paketa Glo Germ in odvzetih brisov želimo ugotoviti,
kateri sistem čiščenja je najzanesljivejši in najučinkovitejši. Glede na porabo vode,
čistilnega sredstva in časa, potrebnega za čiščenje po vseh treh metodah dela, pa želimo
dodatno ovrednotiti tudi finančni vidik čiščenja.

3.2 Vizualna kontrola čistosti
Vizualno kontrolo čistosti izvajamo po vsakem izvedenem postopku glavnega čiščenja.
Dejansko lahko rečemo, da je ta kontrola sestavni del postopka čiščenja, in sicer njegov
zaključek.
Pri vizualni kontroli smo v farmacevtski industriji še posebej pozorni na mesta površin in
opreme ali linij, ki so ocenjena kot kritična. Kritična v tem smislu, da so lahko na njih
prisotni ostanki predhodnega izdelka ali embalažnih materialov (sliki 12 in 13).
Tudi za validacijo čiščenja določimo tista mesta na opremi ali v prostoru, ki se najtežje
očistijo oz. kjer obstaja največja nevarnosti, da bi lahko bili prisotni ostanki predhodnega
izdelka.
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VLAGANJE

Slika 12: Vlaganje pretisnih omotov na liniji končnega pakiranja (Krka, 2014)

IZMET

Slika 13: Izmet pretisnih omotov na liniji končnega pakiranja (Krka, 2014)

Dodatno preverjanje ustreznosti postopkov čiščenja in njihove izvedbe izvajamo s
preverjanjem prisotnosti ostankov zdravilnih učinkovin, kot tudi čistilnih sredstev s
pomočjo brisov. Opravljajo se tudi mikrobiološke kontrole čistosti površin opreme,
delovnih prostorov (stene, tla, zrak) in kontrola čistosti rok zaposlenih.
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3.3 Vizualni pregled z uporabo paketa Glo Germ®
Metoda vizualnega pregleda z uporabo paketa Glo Germ je pokazatelj učinkovitosti
čiščenja, saj se po opravljenem čiščenju lahko na enostaven način preveri prisotnost
ostankov gela in prahu. Ta metoda preverjanja učinkovitosti je bila uporabljena na
glavnem hodniku med dvema proizvodnima obratoma (slika 19). Mesta vzorčenja so bila
določena kot v prostorih, kjer se je izvajala mikrobiološka kontrola, in so prikazana v
nadaljevanju naloge (slika 17). Izbranih je bilo 6 vzorčnih mest (mesta od 1 do 4 so bila
določena ob robu hodnika, mesti 5 in 6 pa na sredini), za vsak postopek čiščenja posebej.
Pri izbiri mest smo se držali načela, da se izberejo mesta, ki so z vidika čiščenja
najdostopnejša (sredina prostora), najbolj obremenjena (vhodi v prostor) in nekatera
najmanj dostopna (stiki s stenami, paletami).
Na označena mesta hodnika smo na talno površino nanesli gel in prah v velikosti
grahovega zrna in ga z vatno palčko enakomerno razmazala v velikosti 20 cm2. Po
opravljenem nanosu smo počakali približno 20 minut, da se je vse dobro posušilo. Nato
smo izvedli čiščenje z uporabo dvovedrnega sistema, boks sistema in na koncu tudi
strojno. Po čiščenju smo izvedli vizualno kontrolo čistosti in ocenili, da so tla primerno
očiščena, saj na nobenem mestu ni bilo opaziti ostankov gela ali prahu. Po vizualnem
pregledu smo pregled nadgradili z uporabo UV-lučke, s katero so se razkrili ostanki gela in
prahu, ki so bili vidni le pod UV-lučjo. Rezultati analize te metode dela bodo predstavljeni
v nadaljevanju naloge v tabeli 2.

Slika 14: Gel, prah in UV-lučka (lasten vir)
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3.4 Vzorčenje površin z brisi
Sistematično vzorčenje z odvzemom brisov smo izvajali nenapovedano v treh prostorih, in
sicer v treh ponovitvah od 19. 6. 2014 do 27. 6. 2014. Pri boks sistemu in dvovedrnem
sistemu čiščenja se je kakovost čiščenja preverjala v dveh enakih prostorih, ki sta v
nadaljevanju omenjena kot prostor 1 in 2 (sliki 15 in 16). Za učinkovitost strojnega
čiščenja smo preverjali čistost hodnika (slika 17), saj se v manjših prostorih tega postopka
čiščenja ne uporabljamo zaradi težkega manevriranja in slabše čistosti težje dostopnih
mest. Izbrana vzorčna mesta smo enakomerno odmerili od vogalov ali stikov s stenami (15
cm) in medsebojno oddaljenostjo 50 cm. Sredino vzorčnega mesta 20 cm2 smo označili z
alkoholnim flomastrom, ki je po predhodnem preizkusu na manjši površini ostal viden tudi
po močnem večkratnem drgnjenju z uporabljenim čistilnim sredstvom. Morali smo
zagotoviti vidnost označenih mest vsaj za 5 ponovitev čiščenj (naše 3 časovne ponovitve +
vmesna nenapovedana čiščenja) za vsak postopek.
V času naše raziskave v izbranih prostorih ni potekala priprava na proizvodnjo ali sama
proizvodnja, zato so bili manj obremenjeni. Tako smo lahko zagotovili vidnost označenih
mest po zgornjem interno določenem kriteriju. Prav tako v času raziskave v teh prostorih
nismo izvedli dezinfekcije oziroma razkuževanja.
Čistost površin smo preverjali na šestih odvzemnih mestih:
-

odvzemno mesto 1 (v nadaljevanju OM 1) - desni vogal prostora, ob vhodu v prostor,

-

odvzemno mesto 2 (v nadaljevanju OM 2) - desni vogal prostora, nasproti vhoda v
prostor, neposredno ob paleti, ki se nahaja v prostoru,

-

odvzemno mesto 3 (v nadaljevanju OM 3) - levi vogal prostora, nasproti vhoda v
prostor, neposredno ob paleti, ki se nahaja v prostoru,

-

odvzemno mesto 4 (v nadaljevanju OM 4) - levi vogal prostora, ob vhodu v prostor,

-

odvzemno mesto 5 (v nadaljevanju OM 5) - sredina prostora, nasproti vhoda v
prostor,

-

odvzemno mesto 6 (v nadaljevanju OM 6) - sredina prostora, ob vhodu v prostor.
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Vzorčna mesta v prostoru 1 in 2 so izbrana na podobnih mestih (sliki 15 in 16), in sicer
tako, da zajamemo za čiščenje najbolj kot tudi najmanj dostopna mesta.
Tla v prostoru so iz umetne mase. Čiščenje v teh dveh prostorih je potekalo z boks in
dvovedrnim sistemom (slika 18).

Slika 15: Mesta vzorčenja dvovedrnega sistema v prostoru 1 (lasten vir)
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Slika 16: Mesta vzorčenja boks sistema v prostoru 2 (lasten vir)
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Slika 17: Mesta vzorčenja strojnega čiščenja v prostoru 3 (lasten vir)
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Slika 18: Čiščenje prostora 1 in / ali 2 (lasten vir)

Za preverjanje učinkovitosti čiščenja po uporabi strojnega čiščenja je bil uporabljen hodnik
med dvema prostoroma (sliki 19 in 20), saj je za čiščenje s strojem najprimernejši. Prav
tako so bili vzorci od 1 do 4 odvzeti v levem oziroma desnem vogalu hodnika, vzorca 5 in
6 pa na sredini prostora (slika 17).
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Slika 19: Hodnik (lasten vir)

Slika 20: Strojno čiščenje hodnika (lasten vir)
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Najprej smo natančno določili in označili odvzemna mesta z alkoholnim flomastrom, nato
se je izvedlo vzorčenje z odvzemom brisov. Po vzorčenju sta bila prostora počiščena z
omenjenima načinoma čiščenja. Uporabili smo 1-odstotno čistilno raztopino, ki se
uporablja za dnevna čiščenja (Keradet-Aktiv, Kiehl). Čas sušenja po opravljenem čiščenju
in pred ponovnim vzorčenjem je bil 25 minut.
Pred čiščenjem so bili odvzeti tudi brisi krp in vzorec čistilne raztopine stroja. S tem smo
želeli ugotoviti, kakšno je shranjevanje, rokovanje in priprava pripomočkov, orodij in
stroja pred čiščenjem in po njem. Iz rezultatov odvzetih brisov krp in vzorcev čistilne
raztopine želimo ugotoviti, ali morebitna slaba kakovost le-teh pripomore k slabšim
rezultatom učinkovitosti čiščenja. Rezultati bodo smiselno ovrednoteni v nadaljevanju
naloge.

POSTOPEK ODVZEMA BRISA
Za vzorčenje z brisi smo uporabili vatne palčke in sterilne epruvete z 9 ml sterilne
fiziološke raztopine. Vzorčili smo površino velikosti 20 m2, tako da smo bris med
vzorčenjem obračali in vsaj dvakrat zamenjali smer brisanja površine. Bris smo nato dali v
epruveto z 9 ml fiziološke raztopine in vsebino dobro premešali. Epruveto smo označili z
mestom vzorčenja, s postopkom čiščenja, časom in z datumom ter imenom vzorčevalca.
Postopek dela smo ponovili enako za vsak bris posebej. Epruvete smo nato zložili v
transportno hladilno torbo in jih odnesli v mikrobiološki laboratorij, kjer so izvedli
mikrobiološko preiskavo.
Z vatnimi palčkami smo na enak način odvzeli brise tudi s površin krp, ki so se uporabljale
pri čiščenju z boks in dvovedrnim sistemom. Za boks sistem se je izbrala naključno samo
ena krpa. Vzorec čistilne raztopine smo pred pričetkom čiščenja odvzeli iz veder in boksa.
Iz stroja za čiščenje smo s pomočjo izlivne cevi odvzeli vzorec čistilne raztopine pred
čiščenjem. V sterilen lonček smo nalili 100 ml raztopine, ga ustrezno označili (enako kot
brise) in ga shranili v transportno torbo. Vse brise in vzorce smo skupaj dostavili v
mikrobiološki laboratorij.
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Število mikroorganizmov smo pri vzorcih površin in tekočin izrazili kot število kolonijskih
enot mikroorganizmov na 1 ml vzorca (CFU/ml). Pri interpretaciji rezultatov smo se
osredotočili na interno določene zahteve za mikrobiološko čistočo okolja v obratu, kjer se
je izvajalo vzorčenje. Prikazane so spodaj, v tabeli 1. Iz vzorcev smo odčitali število plesni
in gram pozitivnih bakterij. Ker plesni niso zrasle v nobenem vzorcu, teh rezultatov v
nadaljevanju naloge ne prikazujemo. Glede na samo porast mikroorganizmov se potem v
laboratoriju mikrobiologi odločijo, ali gredo v nadaljnje ciljane preiskave ali ne.
Tabela 1: Zahteve za mikrobiološko čistočo okolja v obratu OTO (Krka, 2015)

NAČIN MIKROBIOLOŠKE
KONTROLE
V KLASIFICIRANIH
PROSTORIH (R1)

Odtisi površin z Rodac ploščami
/klasični MO brisi
Tekočine (čistilno sredstvo)

MESTA
VZORČENJA
Zgradba OTO
(prostor 220,
226, 227)
Zgradba OTO
(prostor 220,
226, 227)

ŽELENA
MEJA
[CFU/ml]

SVARILNA
MEJA
[CFU/ml]

AKCIJSKA
MEJA
[CFU/ml]

≤ 50

≥ 100

≥ 200

/

/

≥ 100

Mikrobiološki rezultati preiskav brisov vzorčenja, ki so bili odvzeti pred izvedenim
čiščenjem, prikazujejo dejansko stanje čistosti prostorov, saj je od zadnjega čiščenja minilo
minimalno 24 ur. Mikrobiološki rezultati preiskav vzorcev po izvedenem čiščenju pa
dejansko kažejo na učinkovitost čiščenja posamezne metode dela. Mikrobiološki rezultati
preiskav odvzetih vzorcev krp in čistilne raztopine kažejo na kakovost pripomočkov in
orodij, ki so lahko ključnega pomena pri morebitni naknadni kontaminaciji površin in
vplivajo na učinkovitost čiščenja. Vsi rezultati bodo predstavljeni v nadaljevanju naloge.
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3.5 Mikrobiološka preiskava brisov
Mikrobiološka preiskava brisov je bila opravljena v Krkinem akreditiranem laboratoriju.
Določali smo gram pozitivne bakterije in plesni. Med gram pozitivne bakterije sodijo
bakterije rodov Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus,
Clostridum. Največkrat se zadržujejo v suhem okolju, na površinah opreme in
pripomočkov, koži, zato so s tega vidika pomembne tudi za farmacevtsko industrijo.
Brise, ki smo jih odvzeli pred čiščenjem in po njem, smo enakomerno razmazali na celotno
površino petrijevke s SCD (Soybean Casein Digest Agar Medium) hranljivim gojiščem z
inaktivatorjem. Petrijevke smo inkubirali 5 dni pri 30 do 35 °C. Po končani inkubaciji smo
prešteli število kolonij in podali rezultat za vsak bris posebej.
Za preiskavo odvzetih vzorcev čistilne raztopine se je uporabil test z metodo membranske
filtracije v laminar flow kabini z uporabo aseptične tehnike. Tik pred filtracijo se sestavi
aparatura tako, da s sterilno pinceto vstavimo sterilen 0,46µ membranski filter. Preko filtra
se nato aseptično prefiltrira 100 ml raztopine metilenskega modrila. Po končani filtraciji se
filter spere z najmanj 200 ml 0,1-odstotno peptonsko raztopino. Nato smo filter s sterilno
pinceto prenesli na površino SCD z dodatkom inaktivatorja. Petrijevke smo inkubirali v
obrnjenem položaju (da preprečimo nastanek kondenza) 5 dni na 30 ± 2 °C. Po končani
inkubaciji smo prešteli izrasle kolonije.

Rezultati analiz bodo predstavljeni v nadaljevanju naloge.
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4. REZULTATI

4.1 Čistost površin
Z nanosom gela in prahu na izbrana vzorčna mesta smo želeli preveriti, kako je posamezni
način čiščenja učinkovit pri samem odstranjevanju nečistoč. Gel in prah smo nanesli na 6
različnih mest v treh ponovitvah, nato je čistilka izvedla čiščenje. Po čiščenju in sušenju
smo izvedli vizualno kontrolo čistosti prostorov, pri kateri nismo zaznali prisotnosti
ostankov gela in vidnih umazanij. Nato smo vizualni pregled nadgradili z UV-detekcijo. Z
UV-lučjo so se razkrili ostanki gela in prahu, ki so ostali na površini po čiščenju in so bili s
prostim očesom nevidni.
V tabeli 2 so predstavljeni rezultati učinkovitosti čiščenja po nanosu gela na šestih
vzorčnih mestih hodnika in opravljenih treh različnih postopkih čiščenja.
Tabela 2: Prikaz rezultatov čiščenja z UV-detekcijo po nanosu gela in prahu

ODVZEMNO
MESTO

BOKS SISTEM
ČIŠČENJA
GEL 1

DVOVEDRNI SISTEM
ČIŠČENJA

GEL 2 PRAH GEL 1

GEL 2

STROJNO ČIŠČENJE

PRAH GEL 1

GEL 2

PRAH

1
2
3
4
5
6

0
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0

0
1
1
1
1
0

0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0

0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1

OČIŠČENO

3

6

2

4

1

3

4

4

5

OČIŠČENO
SKUPAJ
Legenda:

11

8

13

0- mesto je ostalo neočiščeno ali premalo očiščeno /sledi so vidne z UV-lučjo
1- mesto je očiščeno v celoti
Gel 1 - beli gel
Gel 2 - fluorescentni gel
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Iz tabele 2 je razvidno, da po čiščenju z dvovedrnim sistemom na osmih od skupno
osemnajstih vzorčnih mest odstranimo gel ali prah v celoti. Pri boks sistemu je v celoti
očiščenih enajst od skupno osemnajst vzorčnih mest. Pri strojnem čiščenju pa je bilo v
celoti očiščenih trinajst vzorčnih mest. Z njim dosegamo najboljše rezultate.
Iz rezultatov ugotavljamo, da je strojno čiščenje najučinkovitejše glede na odstranjevanje
nečistoč. Pri dvovedrnem kot boks sistemu čiščenja se je izkazalo, da je učinek čiščenja v
veliki meri odvisen od delavca, gibov čiščenja in same fizične moči čiščenja, saj je bil gel
in/ali prah na veliko mestih razmazan, zato je bilo mesto vzorčenja opredeljeno kot
nezadostno očiščeno. To se je še posebej dobro videlo tam, kjer so bila vzorčna mesta na
težje dostopnih mestih (npr. ob stikih z robovi sten). Vizualni pregled opravljanja kontrole
čiščenja je bil v vseh treh primerih ocenjen brezhibno, saj na površini ni bilo zaznati
ostankov gela ali prahu ter ostalih nečistoč. Rezultati kažejo na dejstvo, da je vizualna
kontrola nezanesljiva metoda ugotavljanja čistosti površin. Z njo ugotavljamo lahko le
morebitno prisotnost vidnih nečistoč, nikakor pa ne moremo oceniti higienskega stanja.
Ker pa je natančna ocena higienskega stanja, upoštevajoč zahtevano stopnjo čistosti,
izrednega pomena, smo se v nadaljevanju raziskave odločili, da predhodne opravljene
analize nadgradimo z odvzemi brisov površin in opravljenimi mikrobiološkimi
preiskavami. S tem smo želeli preveriti mikrobiološko kvaliteto preiskovanih površin v
vsakem trenutku kot tudi takoj po opravljenem čiščenju. Na tak način bomo lahko
natančno ocenili kvaliteto čiščenja z uporabo vseh treh postopkov čiščenja.
V nadaljevanju naloge bodo v ločenih tabelah prikazani rezultati opravljenih
mikrobioloških preiskav pred čiščenjem in po njem z boks sistemom, dvovedrnim
sistemom in s strojnim čiščenjem. Prikazani bodo tudi rezultati odvzetih brisov površin krp
in odvzetih vzorcev čistilnega sredstva. Z mikrobiološkimi preiskavami smo ugotovili, da
v nobenem primeru ni prišlo do porasta plesni, zato so podatki v nadaljevanju podani za
gram pozitivne bakterije. V primeru zelo slabe kakovosti vzorcev se nato opravijo še
ciljane preiskave. Teh v našem primeru ni bilo potrebno opraviti.
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Tabela 3: Rezultati mikrobioloških (CFU/ml) preiskav odvzetih brisov površin pred čiščenjem in po
njem

BRIS KRPE BRIS KRPE
DVOVEDRNI
BOKS
SISTEM
SISTEM

VZOREC
ČISTILNE
RAZTOPINE
STROJ
[CFU/ml]

VZOREC ČISTILNE
RAZTOPINE
DVOVEDRNI SISTEM
[CFU/ml]

PRVO
VZORČENJE

0

0

6,73

0

DRUGO
VZORČENJE

0

0

11,9

12,3

TRETJE
VZORČENJE

0

0

13,7

11,6

Iz tabele 3 je razvidno, da so brisi krp pri obeh sistemih čiščenja sterilni, saj po
mikrobiološki preiskavi ni bilo indentificiranih mikroorganizmov. Pri vzorcu čistilne
raztopine pa je slabša kakovost indentificirana pri stroju. Vse vrednosti so znotraj interno
predpisane akcijske meje, ki znaša več kot 100 CFU/ml. Za boks sistem se čistilna
raztopina ni kontrolirala, saj smo predvidevali, da je enake kakovosti kot pri dvovedrnem
sistemu, ker je bila pripravljena istočasno in na enak način.
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Brisi površin pred čiščenjem so znotraj interno predpisanih mej, saj v nobenem primeru
niso presegali akcijske meje več kot 200 CFU/ml. V večini primerov so vrednosti pred
čiščenjem zelo nizke, kar kaže na dobro higiensko stanje površin in visoko stopnjo čistosti
prostorov. Po izvedenem čiščenju je bila stopnja čistosti v vseh primerih dobra, saj je
čistost na vseh odvzetih mestih višja, kot je bila v izhodišču. Vrednosti bakterij so v vseh
primerih nižje kot v izhodiščnih brisih. V povprečju so slabši rezultati pred čiščenjem
evidentirani na težje dostopnih mestih (OM 1 in OM 4) in na sredini prostorov (OM 5 in
OM 6), kjer je frekvenčna obremenitev prostorov največja.
Tabela 4: Rezultati mikrobioloških (CFU/ml) preiskav odvzetih brisov površin pred čiščenjem in po
njem

BOKS SISTEM
ČIŠČENJA
(SLIKA 16)
ODVZEMNO
MESTO

1
2
3
4
5
6

Gram
pozitivne
bakterije
pred
čiščenjem
1
vz
41
4
13
15
22
97

Gram
pozitivne
bakterije
po čiščenju

DVOVEDRNI SISTEM
ČIŠČENJA (SLIKA 15)

STROJNO ČIŠČENJE
(SLIKA 17)

Gram
pozitivne
bakterije
pred
čiščenjem

Gram
pozitivne
bakterije
pred
čiščenjem

Gram
pozitivne
bakterije
po čiščenju

Gram
pozitivne
bakterije
po čiščenju

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
1 2 3
vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz
13 16 0 0 0 9 6 21 2 0 0 53 45 93 7 6 3
4 6 0 2 2 12 3 30 0 0 1 67 47 31 23 46 1
11 2 0 0 0 18 5 7 0 0 2 91 68 120 1 7 69
13 3 3 0 0 9 72 3 0 2 1 107 58 55 3 39 21
2 3 0 0 0 1 15 19 0 0 0 59 23 31 2 13 10
8 10 2 0 1 2 5 4 0 0 0 44 6 29 0 1 2

Legenda:
želena meja ≤ 50 CFU/ml
svarilna meja ≥ 100 CFU/ml
akcijska meja ≥ 200 CFU/ml
vz - vzorčenje

Boks sistem in dvovedrni sistem sta bila učinkovitejša, saj po čiščenju na površinah tal
gram pozitivnih bakterij ni bilo več zaznati. Strojno čiščenje se je izkazalo kot manj
zanesljiva metoda čiščenja, saj so se na določenih mestih vrednosti celo nekoliko povišale,
čeprav so še vedno znotraj interno določenih meja.
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Z željo, da podrobneje preverimo in analiziramo vsako metodo čiščenja, bodo v
nadaljevanju prikazani rezultati opravljenih mikrobioloških preiskav (CFU/ml) odvzetih
brisov in same učinkovitosti za vsak postopek čiščenja posebej.
Tabela 5: Prikaz rezultatov (CFU/ml) mikrobioloških preiskav odvzetih brisov in učinkovitost čiščenja
(%) z boks sistemom

BOKS SISTEM ČIŠČENJA
ODVZEMNO
MESTO
(Slika 16)

1
2
3
4
5
6
SKUPAJ

Gram pozitivne
bakterije
pred čiščenjem
1 vz
41
4
13
15
22
97

2 vz
13
4
11
13
2
8

3 vz
16
6
2
3
3
10

Gram pozitivne
bakterije
po čiščenju
1 vz
0
0
0
3
0
2

2 vz
0
2
0
0
0
0

3 vz
0
2
0
0
0
1

UČINKOVITOST
ČIŠČENJA [%]

SKUPNA
UČINKOVITOST

[%]
1 vz
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00
97,94
96,32

2 vz
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,67

3 vz
100,00
66,67
100,00
100,00
100,00
90,00
92,78

100,00
72,22
100,00
93,33
100,00
95,98
93,59

Legenda:
vz - vzorčenje
Iz tabele 5 je razvidno, da smo z boks sistemom čiščenja na trinajstih od skupno
osemnajstih vzorčnih mest dosegli 100-odstotno čistost glede na predhodno stanje.
Povprečna učinkovitost čiščenja na vseh šestih vzorčnih mestih znaša po prvem vzorčenju
96,32 %, po drugem 91,67 % in po tretjem 92,79 %. Čeprav smo pri drugem vzorčenju
dosegli v povprečju 100-odstotno učinkovitost čiščenja na petih od skupno šestih
odvzemnih mestih, je pri tem vzorčenju dosežena najslabša učinkovitost. To lahko
pripišemo dejstvu, da smo na enem vzorčnem mestu dosegli le 50-odstotno učinkovitost.
Če pogledamo podrobno, lahko vidimo, da 50-odstotna učinkovitost dejansko pomeni, da
smo s površine, kjer so bile evidentirane štiri bakterije, odstranili dve bakteriji. S
higienskega vidika je to nepomembna razlika, ker je vrednost že v izhodišču zelo nizka.
Povprečna skupna učinkovitost te metode čiščenja, ki jo dosegamo v vseh treh časovnih
ponovitvah na vseh vzorčnih mestih, znaša 93,59 %.
Najnižja učinkovitost je dosežena na OM 2, ki se nahaja ob stiku s steno, in OM 6, ki se
nahaja na sredini prostora ob vhodu, ki je najbolj obremenjeno področje.
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Tabela 6: Prikaz rezultatov (CFU / ml) mikrobioloških preiskav odvzetih brisov in učinkovitost
čiščenja z dvovedrnim sistemom

ODVZEMNO
MESTO
(Slika 15)

1
2
3
4
5
6
SKUPAJ

DVOVEDRNI SISTEM
ČIŠČENJA
Gram pozitivne
bakterije
pred čiščenjem

Gram pozitivne
bakterije
po čiščenju

UČINKOVITOST
ČIŠČENJA [%]

1 vz

2 vz

3 vz

1 vz

2 vz

3 vz

1 vz

2 vz

3 vz

9
12
18
9
1
2

6
3
5
72
15
5

21
30
7
3
19
4

2
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0

0
1
2
1
0
0

77,78
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,30

100,00
100,00
100,00
97,22
100,00
100,00
99,54

100,00
96,67
71,43
66,67
100,00
100,00
89,13

SKUPNA
UČINKOVITOST
[%]

92,59
98,89
90,48
87,96
100,00
100,00
94,99

Legenda:
vz - vzorčenje
Iz tabele 6 je razvidno, da smo z dvovedrnim sistemom čiščenja na trinajstih od skupno
osemnajstih vzorčnih mest dosegli 100-odstotno čistost glede na predhodno stanje.
Povprečna učinkovitost čiščenja na vseh šestih odvzemnih mestih znaša po prvem
vzorčenju 96,30 %, po drugem 99,54 % in po tretjem 89,13 %. Povprečna skupna
učinkovitost te metode čiščenja, ki jo dosegamo v vseh treh časovnih ponovitvah na vseh
vzorčnih mestih, znaša 94,99 % in je nekoliko višja, kot jo dosegamo z boks sistemom.
Najnižja učinkovitost je dosežena na OM 3 in OM 4, ki se nahajata levo od vhoda ob stiku
s steno, kjer je bila tudi paleta, in zato je to mesto ovrednoteno kot težje dostopno za
čiščenje. 100-odstotna čistost je po vseh treh časovnih ponovitvah dosežena na OM 5 in
OM 6, ki sta na sredi prostora in sta za čiščenje najdostopnejša.
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Tabela 7: Prikaz rezultatov (CFU / ml) mikrobioloških preiskav odvzetih brisov in učinkovitost
strojnega čiščenja

ODVZEMNO
MESTO
(Slika17)
1
2
3
4
5
6
SKUPAJ

STROJNO ČIŠČENJE
Gram pozitivne
Gram pozitivne
bakterije
bakterije
pred čiščenjem
po čiščenju

UČINKOVITOST
ČIŠČENJA [%]

1 vz

2 vz

3 vz

1 vz

2 vz

3 vz

1 vz

2 vz

3 vz

53
67
91
107
59
44

45
47
68
58
23
6

93
31
120
55
31
29

7
23
1
3
2
0

6
46
7
39
13
1

3
1
69
21
10
2

86,79
65,67
98,90
97,20
96,61
100,00
90,86

86,67
2,13
89,71
32,76
43,48
83,33
56,35

96,77
96,77
42,50
61,82
67,74
93,10
76,45

SKUPNA
UČINKOVITOST
[%]
90,08
54,86
77,04
63,92
69,28
92,15
74,55

Legenda:
vz - vzorčenje
Iz tabele 7 je razvidno, da s strojnim čiščenjem v nobenem primeru ne dosegamo 100odstotne čistosti glede na predhodno stanje. Povprečna učinkovitost čiščenja na vseh šestih
odvzemnih mestih znaša po prvem vzorčenju 90,86 %, po drugem 56,35 % in po tretjem
76,45 %. Povprečna skupna učinkovitost te metode znaša 74,55 % in je najnižja glede na
analizirani drugi dve metodi čiščenja.
Najboljša skupna učinkovitost po vseh treh vzorčenjih je dosežena na OM 1 in OM 6, ki
sta bili glede na razporeditev relativno enostavno dostopni. Najslabšo učinkovitost
dosežemo na OM 2 in OM 4, ki se nahajata ob robu stika s steno. Presenetljivo je manj
dobro očiščeno ostalo tudi OM 5, ki je na lahko dostopnem mestu, saj se nahaja na sredini
prostora.
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Tabela 8: Prikaz povprečnih rezultatov (CFU/ml) mikrobioloških preiskav odvzetih brisov in prikaz
učinkovitosti čiščenja
DVOVEDRNI SISTEM
BOKS SISTEM ČIŠČENJA
STROJNO ČIŠČENJE
ČIŠČENJA
POVPREČJE
ODVZEMNO REZULTATOV
POVPREČJE UČINKO- POVPREČJE
MESTO
(gram pozitivne UČINKOREZULTATOV VITOST REZULTATOV
VITOST
bakterije
[%]
[%]
CFU/ml)
PRED
PO
PRED
PO
PRED
PO
1
23,33 0,00
12,00 0,67
94,44
63,67 5,33
100,00
2
4,67
1,33
71,43
15,00 0,33
97,78
48,33 23,33
3
8,67
0,00
10,00
0,67
93,33
93,00 25,67
100,00
4
10,33 1,00
90,32
28,00 1,00
96,43
73,33 21,00
5
9,00
0,00
11,67 0,00
37,67 8,33
100,00
100,00
6
38,33 1,00
97,39
3,67
0,00
26,33 1,00
100,00
SKUPAJ
93,19
97,00

UČINKOVITOST
[%]

91,62
51,72
72,40
71,36
77,88
96,20
76,87

Iz tabele 8 je razvidno, da prihaja do manjšega odstopanja pri rezultatih učinkovitosti v
primerjavi s predhodnimi izračuni učinkovitosti, ki so predstavljeni v predhodnih tabelah.
V tabeli 8 smo za posamezno vzorčno mesto izračunali povprečne vrednosti rezultatov in
jih na koncu pretvorili v učinkovitost čiščenja ter tudi te vrednosti izrazili kot povprečne.
Na podlagi teh rezultatov potrjujemo, da je boks sistem čiščenja najučinkovitejši, saj smo z
njim dosegli povprečno 100-odstotno čistost površin na štirih vzorčnih mestih. Sledi mu
dvovedrni sistem, s katerim smo dosegli povprečno 100-odstotno čistost površin na treh
vzorčnih mestih. Strojno čiščenje se je izkazalo kot najmanj učinkovito, saj z njim nismo v
nobenem primeru dosegli 100-odstotne čistosti. Če pogledamo podrobneje, pa lahko iz
povprečnih rezultatov razberemo, da z boks sistemom res dosegamo večkrat 100-odstotno
čistost površin, skupno pa s to metodo dosegamo nižjo učinkovitost v primerjavi z
dvovedrnim sistemom čiščenja, s katerim povprečno dosežemo 100-odstotno čistost na
dveh mestih. Z dvovedrnim sistemom čiščenja smo v povprečju dosegli višje rezultate
čistosti na vzorčnih mestih, kjer 100-odstotne učinkovitosti nismo dosegli. Smo pa glede
na izhodiščno stanje iz površin odstranili številčno več bakterij kot pri boks sistemu.
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Z rezultati preiskave smo želeli dodatno preveriti, ali je učinkovitost čiščenja povezana z
dostopnostjo odvzemnih mest, zato v nadaljevanju prikazujemo povprečne skupne podatke
učinkovitosti za vsak postopek čiščenja glede na odvzemno mesto in izračun njihove
skupne učinkovitosti.
Iz tabele 9 je razvidno, da smo na OM 6 dosegli v povprečju najboljšo čistost pri vseh treh
metodah, saj na tem mestu dosegamo 97,86 % čistosti. Sledi mu OM 1, ki se v prostoru
sicer nahaja desno ob steni, vendar smo pri vseh metodah čiščenja na tem mestu pričeli s
čiščenjem. Na tem mestu dosegamo povprečno 95,35 % učinkovitosti čistosti. Zelo visoko
učinkovitost, 92,63 %, dosegamo tudi na zelo dostopnem mestu OM 5. Najslabšo
učinkovitost beležimo na OM 2, kjer se je v prostoru v vogalu nahajala še paleta.
Tabela 9: Prikaz skupne učinkovitosti vseh treh postopkov čiščenja po odvzemnih mestih
UČINKOVITOST UČINKOVITOST
SKUPNA
UČINKOVITOST
DVOVEDRNEGA
STROJNEGA
ODVZEMNO
UČINKOVITOST
BOKS SISTEMA
SISTEMA
ČIŠČENJA
MESTO
[%]
[%]
[%]
[%]

1
2
3
4
5
6

100,00
71,43
100,00
90,32
100,00
97,39

94,44
97,78
93,33
96,43
100,00
100,00

91,62
51,72
72,40
71,36
77,88
96,20

95,35
73,64
88,58
86,04
92,63
97,86
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5. STROŠKOVNA PRIMERJAVA
V okviru naloge smo želeli dodatno analizirati in preveriti tudi stroškovni vidik
posameznega postopka čiščenja. Do podatkov o povprečni porabi vode in časa čiščenja
smo prišli s spremljanjem, z merjenjem in analiziranjem dela čistilk. V preglednici 4 je
prikazana primerjava porabljenega časa za čiščenje in stroškov, povezanih z njim, če
uporabimo za čiščenje talnih površin dvovedrni sistem čiščenja, boks sistem čiščenja ali
strojno čiščenje. Podatki so preračunani na površino 100 m2. Cena vode je bila obračunana
na dan 25. 5. 2015, ki je v Novem mestu znašala 1,49 € za m3. Cena 10 l čistila KeradetActiv, ki se ga uporablja za dnevno čiščenje pri vseh postopkih čiščenja, je na isti dan
znašala 20 €.
Strošek dela se nanaša na skupne stroške, kot so stroški plač ter nadomestil zaposlenih v
sanitarnem oddelku, stroški materiala za čiščenje, stroški zdravniških pregledov, stroški
osebne varovalne opreme in amortizacija strojev ter opreme. Preračunani so na
posameznega zaposlenega v sanitarnem oddelku, če ta dela povprečno 174 ur. V izračun so
zajeti stroški dela, ki jih dosegajo z dnevnim in generalnim čiščenjem. Preračunani podatki
o času in porabi vode se lahko nekoliko razlikujejo glede na izkušenost čistilk.
Tabela 10: Stroškovna primerjava postopkov čiščenja

POSTOPEK
ČIŠČENJA

BOKS SISTEM
DVOVEDRNI
SISTEM
STROJNO
ČIŠČENJE

Poraba
čistila na
Čas
Strošek
100 m2
trajanja
dela
za 100
(1 %
[€]
m2 [min]
raztopina)
[l]

Strošek
čistila
[€]

Poraba
vode
za 100
m2
[l]

Strošek
vode
[€]

Strošek
SKUPAJ
[€]

20

3,64

0,04

0,08

4

0,00596

3,73

25

4,55

0,20

0,40

20

0,02980

4,98

8

1,46

0,04

0,08

4

0,00596

1,54

Legenda:
1 m3 vode = 1,49 € - 1 l = 0,00149 €
10 l čistila Keradet-Activ 20 € (1 l = 2 €)
Strošek dela /uro = 10,92 € = 0,182 €/min
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Iz tabele 10 je razvidno, da so stroški, povezani s porabo čistila, vode ter časa za čiščenje
pri dvovedrnem sistemu, najvišji in znašajo 4,98 € na talno površino 100 m2. Z boks
sistemom dosegamo porabo 3,73 € na talno površino 100 m2 in s strojnim čiščenjem
porabo 1,54 € na 100 m2. Strojno čiščenje se tako izkaže finančno najugodnejša metoda
čiščenja. Kot najdražje se je izkazalo čiščenje z dvovedrnim sistemom, za katerega
porabimo tudi največ časa. Seveda pa pri vseh treh sistemih čiščenja nastajajo še stroški, ki
so povezani z nakupom opreme in delovnih pripomočkov. Ti so najvišji za strojno
čiščenje.
Boks sistem se je izkazal za zelo zanesljivega tudi s higienskega vidika, saj se dejansko
menjava krpic izvaja bolj dosledno, kakor menjava umazane vode pri dvovedrnem sistemu.
Boks sistem je zato najprimernejši za čiščenje manjših prostorov, kjer dejansko lahko
zagotavljamo, da se z menjavo prostorov menja tudi krpica in se tako vedno uporabi čista.
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6. RAZPRAVA IN SKLEPI

6.1 Razprava
Namen magistrske naloge je bil preveriti uspešnost čiščenja talnih površin v nesterilnih
prostorih proizvodnih obratov (čistost R1) v tovarni KRKA, d. d., Novo mesto. Iz pregleda
literature je razvidno pomanjkanje konkretnih podatkov analize učinkovitosti posameznih
postopkov čiščenja.
Onasch (2011) v svojem članku govori o primerjavi suhega in mokrega načina čiščenja v
Kaliforniji, ko so od leta 1998 dalje začeli opuščati suho strojno čiščenje s
perkloroetilenom (v nadaljevanju PCE) in postopno začeli prehajati na mokro čiščenje. Z
opuščanjem uporabe PCE so se bali, da se bodo povečali stroški čiščenja, zato so
analizirali in primerjali stroškovni vidik obeh vrst čiščenj. Mokro čiščenje se je izkazalo
kot bolj ekonomična rešitev. Z mokrim čiščenjem se je skrajšal čas čiščenja (ko so se
zaposleni naučili novih tehnik), izboljšala se je tudi kakovost zraka v prostorih. PCE pa se
je skozi čas uporabe izkazal za zelo nevarno kemikalijo, saj jo je Agencija za raziskave
rakavih obolenj razvrstila v kategorijo kot verjetno kancerogeno snov.
Predvidevamo, da imajo druga podjetja opravljene interne študije učinkovitosti in stroškov
čiščenja, v katerih je zajet vsaj finančni vidik, vendar so te zaupne narave in niso dostopne
za javnost. Zato smo se v raziskavo podali z namenom, da preučimo tri različne postopke
čiščenja tako s higienskega kot tudi finančnega vidika. Zavedamo se namreč dodane
vrednosti čiščenja, ki se izraža v kakovosti, učinkovitosti in varnosti končnega proizvoda.
Ker v pregledani literaturi nismo zaznali podobnih opisov, predvidevamo, da so študije
verjetno opravljene na internih nivojih posameznih organizacij in zaradi tega nedostopne
za širšo javnost.

Rezultati prvega dela magistrske naloge kažejo na pomanjkljivost vizualne kontrole
čistosti, ki se največkrat uporablja za kontrolo čiščenja. S to metodo lahko potrdimo le
estetski videz opravljenega čiščenja, nikakor pa ne moremo vedeti, kakšno je higiensko
stanje površin po čiščenju. Pri detekciji z UV-lučjo so bili namreč odkriti ostanki gela in
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prahu, ki ju s prostim očesom nismo zaznali, saj smo vizualno ocenili, da so površine po
opravljenem čiščenju z vsemi tremi postopki čiščenja dobro očiščene. Zato lahko z
gotovostjo potrdimo prvo hipotezo, da vizualna kontrola učinkovitosti čiščenja ni zadosten
pokazatelj higienskega stanja.
Iz rezultatov hitrega testa Glo Germ lahko povzamemo, da se je strojno čiščenje pri tej
metodi izkazalo najučinkovitejše glede na samo odstranjevanje nečistoč, saj je bilo v
trinajstih od skupno osemnajstih primerov mesto vzorčenja v celoti očiščeno. Tako pri
dvovedrnem kot boks sistemu čiščenja se je izkazalo, da je učinek čiščenja v veliki meri
odvisen od delavca, gibov čiščenja in same fizične moči čiščenja, saj je bil gel in/ali prah
na veliko mestih razmazan in zato mesto vzorčenja ocenjeno kot nezadostno očiščeno. To
se je še posebej dobro videlo tam, kjer so bila vzorčna mesta na težje dostopnih mestih
(npr. ob stikih z robovi sten). Iz rezultatov tudi predvidevamo, da se gel in prah težje
odstrani s površin kot običajne nečistoče. To pripisujemo dejstvu, da smo dosegli slabše
rezultate pri čiščenju z ročno metodo, pri kateri ni bilo prisotne tolikšne enakomerno
porazdeljene fizične sile kot pri stroju. Ker v stroju voda kroži, so bila mesta boljše
očiščena verjetno tudi zaradi samega načina dela, saj se voda pri dvovedrnem sistemu med
čiščenjem ni menjala. Prav tako se je pri boks sistemu čistilo samo z eno krpo, saj je bila
površina majhna in zadostna za običajno čiščenje z eno krpo. Čistili smo res razmeroma
malo površino, vendar smo z nanosom gela in prahu ustvarili veliko »umazanost«, zato
predvidevamo, da bi bili rezultati boljši, če bi uporabili večje število krpic in menjav vode,
kot bi to običajno storili ob čiščenju večjih ali bolj umazanih površin.
Ker pa lahko z metodo Glo Germ samo okvirno ocenimo učinkovitost čiščenja, smo se
odločili, da opravimo tudi klasične mikrobiološke preiskave odvzetih brisov, ki še vedno
veljajo za eno najzanesljivejših metod. Res je ta metoda dražja in traja dlje časa, da
pridobimo rezultate, je pa realen pokazatelj higienskega stanja. Z brisi smo zato želeli
preveriti učinkovitost posameznega postopka čiščenja z uporabo istega čistilnega sredstva
v enaki, 1-odstotni raztopini.
Analizirali smo prisotnost plesni in bakterij. Ker so se namnožile le gram pozitivne
bakterije, smo v vseh tabelah prikazali samo te podatke, saj so ostali zanemarljivi. V
primeru, da bi se namnožile kolonije drugih mikroorganizmov ali da bi rezultati odstopali
od interno predpisanih mej, bi se seveda opravile tudi nadaljnje ciljane preiskave. Vendar
teh v našem primeru ni bilo potrebno izvajati.
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Mesta vzorčenja so bila vnaprej izbrana in označena z alkoholnim flomastrom, da so ostala
vidna po treh ponovitvah čiščenja z vsako metodo posebej. Odvzeli smo tudi brise krp in
vzorce čistilnega sredstva, saj smo želeli ugotoviti, kakšna je njihova kakovost in kako
morebitno pozitivni rezultati vplivajo na nadaljnje rezultate. Po analizi rezultatov
mikrobioloških preiskav lahko povzamemo, da se je boks sistem čiščenja izkazal kot
najučinkovitejša metoda, saj smo z njo v treh primerih od skupno šestih vzorčnih mest
dosegli 100-odstotno čistost površin v vseh treh ponovitvah vzorčenj. Sledi mu metoda
čiščenja z dvovedrnim sistemom, s katero smo dosegli 100-odstotno čistost povprečno v
dveh primerih. Kljub temu pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je boks sistem
učinkovitejši, saj je na določenih vzorčnih mestih dosegal nižjo učinkovitost kot dvovedrni
sistem. S tem dvovedrni sistem pridobi na skupni učinkovitosti, ki je nekoliko višja in
znaša 97 %. S tem lahko tudi delno potrdimo trditev Kraker-Starmanove (1995), ki navaja,
da je dvovedrni sistem najgospodarnejši in hkrati tudi najuspešnejši način odstranjevanja
umazanije.
Strojno čiščenje se je izkazalo kot najučinkovitejše pri odstranjevanju večje umazanije, ki
smo jo dosegli z nanosom gela in prahu ter detekcijo pod UV-lučjo. Po analizi
mikrobiološke kontrole čistosti pa se je presenetljivo izkazalo kot najmanj učinkovita
metoda, saj z njo nismo v nobenem primeru dosegli 100-odstotne čistosti. Razlog temu
lahko pripišemo slabše dostopnim mestom, ki strojno niso bila dovolj kakovostno očiščena
zaradi načina dela. V realnem čiščenju je to metodo vedno potrebno dopolnjevati z ročno
metodo, da je čiščenje celotnega prostora kakovostno izvedeno. Glede na izhodiščno stanje
čistosti površin se je po strojnem čiščenju identificirala tudi slabša kakovost površin po
čiščenju, saj se je v treh primerih namnožilo več bakterij kot v izhodišču. Zaradi tega smo
se osredotočili tudi na preiskavo kakovosti vode, saj smo najprej pomislili na možnost
pojava biofilma v rezervoarju ali iztočnih ceveh. Kakovost vode pa je mikrobiološko
potrjena kot ustrezna, saj se je v vzorcih namnožilo le malo število bakterij, ki ne bi smelo
vplivati na rezultate. Drugi razlog je lahko premalo natančna izvedba samega postopka
čiščenja. Mogoče je na te rezultate vplivalo tudi dejstvo, da je na določenih mestih ostala
na talni površini večja količina izlivne vode, ki je stroj ni odstranil v celoti. Ta mesta so
bila premalo osušena, zato večja količina vode lahko omogoča dobre pogoje za razvoj
bakterij.
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Z rezultati potrjujemo povezanost med dostopnostjo vzorčnih mest in učinkovitostjo
čiščenja. Iz vseh rezultatov je dobro razvidno, da smo najboljšo čistost z vsemi tremi
metodami čiščenja dosegli na lahko dostopnih mestih, kjer ni bilo stikov s stenami ali
morebitnih ovir (palete ipd.). Takšno mesto je bilo OM 6. Zelo dobro čistost smo dosegli
tudi na OM 1. To lahko pripišemo dejstvu, da se je na tem mestu čiščenje v prostorih
pričelo, zato je bila kakovost krp in čistilne raztopine najboljša. Iz vsega navedenega lahko
potrdimo, da je sama narava, smer in moč čiščenja ter način dela zelo pomemben vidik
vsakega postopka čiščenja, saj odločilno vpliva na končno učinkovitost in mikrobiološko
ustreznost površin.
Z rezultati raziskave smo prišli do ugotovitev, da je boks sistem čiščenja zelo primerna,
varčna in kakovostna metoda čiščenja. Zahteva nizke stroške dela in dobro čistost
prostorov. Zelo uporabna je pri čiščenju manjših prostorov. Dodatna natančnost čiščenja je
potrebna ob stikih tal s stenami ter ob prisotnostih morebitnih ovir, da so ta mesta očiščena
enako kakovostno kot dobro dostopna mesta. V večjih prostorih je potrebno krpe redno
menjati. Dvovedrni sistem čiščenja se je izkazal kot zelo varčna metoda čiščenja, z njo pa
dosegamo tudi zelo dobre rezultate čistosti površin. Prav tako pa je potrebno čiščenje
opraviti kakovostno, dosledno menjati krpe in čistilno raztopino glede na velikost površine,
ki jo čistimo. Nikakor si ne smemo privoščiti, da bi čiščenje iz enega prostora nadaljevali v
drugem prostoru, ne da bi menjali krpe in čistilno raztopino. Strojno čiščenje se je izkazalo
kot zelo dobra metoda, ki je seveda najprimernejša za kakovostno in hitro čiščenje večjih
in lažje dostopnih površin, ki so bolj obremenjene z nečistočami. S strojnim čiščenjem smo
dosegli najboljše rezultate prav pri odstranjevanju gela in prahu. Še vedno pa je to metodo
v praksi nujno potrebno dopolnjevati z eno od ročnih metod čiščenja, saj ostanejo stiki ob
stenah, vogalih in podobnih težje dostopnih mestih neočiščeni. Skrbeti je potrebno tudi za
brisanje morebitnih izlivov iz stroja, da ti ne ostajajo na površinah, ki jih čistimo. Prav tako
je odločilnega pomena pravilno očiščen stroj in rezervoar po opravljenem čiščenju.
Rezervoar in izlivne cevi morajo biti dobro osušene, da ne prihaja do zastajanja tekočin in
nastankov biofilmov. Preiskave odvzetih tekočin in stroja kažejo na malo manjšo kakovost
kot pri dvovedrnem sistemu, vendar tega ne moremo povezovati s slabšimi rezultati
opravljenih mikrobioloških preiskav odvzetih vzorcev talnih površin.
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Pomanjkljivost izvedene raziskave je majhno število vzorcev in ponovitev čiščenja z
vsakim postopkom, da bi lahko še z večjo gotovostjo potrdili, da je boks sistem res
najprimernejša metoda čiščenja. Seveda ne smemo mimo dejstva, da se pomanjkljivosti
lahko kažejo tudi v samem načinu dela čistilk, saj je bilo težko zagotoviti točno enako
ponovitev čiščenja v vseh treh ponovitvah. Možno je tudi, da bi z drugačnim čistilnim
sredstvom mogoče dobili boljše rezultate, vsaj pri kontroli z gelom in s prahom, ki sta
drugačne sestave kot običajne nečistoče v farmacevtski industriji, kjer je delovno okolje že
v osnovi zelo čisto. Tega ne opredeljujemo kot pomanjkljivost naloge, saj smo z
mikrobiološkimi preiskavami prišli v vseh primerih do zelo dobrih rezultatov.
V prihodnje načrtujemo optimizacijo protokola magistrske naloge, zajetje več ponovitev
odvzemov vzorcev vsakega posameznega postopka čiščenja, določitev enako dostopnih
mest za vse postopke, ne glede na to, če se izvajajo ročno ali strojno, oziroma strojno
čiščenje nadgraditi še z ročno metodo čiščenja, kakor se dejansko izvaja redno v praksi.
Smiselno bi bilo preizkusiti tudi več čistilnih sredstev in odvzeti vzorec čistilne raztopine
tudi pri boks sistemu, saj smo sedaj lahko le okvirno ocenili, da je njena kakovost enaka
kot pri dvovedrnem sistemu.
Zaključimo lahko, da dajejo rezultati izvedene raziskave pomemben doprinos na področju
čiščenja, saj tovrstnih podatkov ni možno zaslediti v člankih, medijih, spletu in podobno.
Sicer predvidevamo, da imajo organizacije opravljene interne študije o učinkovitosti in
primernosti uporabe različnih postopkov čiščenja, vendar so te za javnost večinoma
nedostopne. Ugotovitve naših izvedenih preiskav, raziskovanja in analiziranja so lahko v
pomoč tako pri izbiri postopkov čiščenja kot tudi usmeritev, kaj vse je potrebno upoštevati
pri posameznem postopku čiščenja, kako najboljše kontrolirati in analizirati učinkovitost
čiščenja. Vodilo vsakega postopka čiščenja naj bo dobra in kakovostna čistost in ne le
estetski videz. Vizualno kontrolo je v praksi nujno potrebno nadgraditi vsaj z eno od hitrih
metod, ki nam je lahko v pomoč pri hitrem ukrepanju in nadaljnjih mikrobioloških
preiskavah. To še posebej velja za tista mesta proizvodnje, ki so s higienskega stališča
opredeljena kot kritična oz. so zahtevani najvišji standardi čistosti.
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6.2 Sklepi
Pri magistrski nalogi smo prišli do naslednjih zaključkov:
-

Analizirane površine prostorov so bile pri večini vzorčenj vizualno ocenjene kot
»čiste«.

-

Detekcija ostankov gela na površinah je hitra metoda preverjanja učinka čiščenja in
je lahko dobro dopolnilo k vizualni kontroli čiščenja.

-

Rezultati mikrobioloških preiskav brisov so bili pod mejo predpisanih internih
normativov. So pa v določenih primerih odstopali od ciljnih območij.

-

Z mikrobiološko preiskavo brisov se v celoti lahko potrdi kakovost opravljenega
čiščenja za vsako od uporabljenih metod čiščenja.

-

Boks sistem se je izkazal kot najzanesljivejši z vidika učinkovitosti čiščenja, saj s to
metodo največkrat dosegamo 100-odstotno čistost površin. Hkrati je tudi finančno
konkurenčen način čiščenja. Njegova prednost v praksi je tudi ta, da se v vsakem
malem prostoru uporabi nova, sveža krpa.

-

Dvovedrni sistem se je izkazal kot zelo učinkovit, saj glede učinkovitosti le nekoliko
zaostaja za boks sistemom pri doseganju 100-odstotne čistosti površin. Smo pa s to
metodo dosegli v povprečju najvišji odstotek povprečne čistosti površin. S
finančnega vidika je to druga najcenejša metoda.

-

Strojno čiščenje predstavlja prednost v čiščenju velikih površin, vendar je njegova
učinkovitost ob stikih s stenami in z drugimi morebitnimi ovirami na površinah
slaba, saj je stroj težko upravljati. V praksi ga je potrebno dopolnjevati z ostalimi
metodami ročnega čiščenja. Stroški dela so najnižji, medtem ko je nakup opreme
večji strošek.

-

Težje dostopna mesta vplivajo na slabšo mikrobiološko učinkovitost čiščenja, zato
jih je potrebno predhodno odkriti in jih dodatno še natančneje očistiti.

-

Posebna pozornost je potrebna pri pripravi čistilnih raztopin, pripomočkov za
čiščenje, orodij in strojev, predvsem pa vestno in natančno izvajanje čiščenja pri
vsaki metodi posebej. Še posebej natančno je potrebno paziti na možne slepe rokave
v stroju.
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7. POVZETEK
V sodobnem svetu je čiščenje ena izmed ključnih faz vsakega sistema dela. Posebno
pozornost je treba posvetiti pripravi na čiščenje in sami izvedbi čiščenja, saj lahko fizični
dejavnik močno vpliva na rezultate čiščenja.
Preverjanje učinkovitosti čiščenja nam omogoča hitre metode, kot sta npr. nanos gela in
detekcija z UV-lučjo, kakor tudi standardne mikrobiološke preiskave brisov. Prve nam
služijo bolj za orientacijo, da dobimo na hitro neko približno sliko o kakovosti čistosti.
Mikrobiološke preiskave so dražje, zahtevajo več časa, so pa zato zanesljivejše in nam
pokažejo točno določeno stopnjo čistosti ali morebitne pomanjkljivosti.
Kljub temu da so bile interno določene želene meje prisotnosti MO na površinah (manj kot
50 CFU/ml) in svarilne (manj kot 100 CFU/ml) meje v redkih primerih presežene pri vseh
treh metodah čiščenja, se je boks sistem čiščenja v našem primeru izkazal kot
najučinkovitejša metoda čiščenja. Le malo zaostaja dvovedrni sistem čiščenja, če se
osredotočimo samo na 100-odstotno čistost površin, ki je v farmacevtski industriji še kako
pomembna. Presenetljivo pa dosegamo z dvovedrnim sistemom nižje stroške kot pri boks
sistemu. Higiensko kot tudi stroškovno je ta sistem zelo učinkovit, če ga izvajamo
zanesljivo in natančno. Strojno čiščenje se je izkazalo kot zelo hitra in tudi natančna
metoda čiščenja površin večjega obsega, kjer ni dodatnih težko dostopnih mest. Pri teh pa
je poleg strojnega čiščenja pomembno, da ta mesta počistimo z drugo ročno metodo. Na ta
način je verjetno strojno čiščenje neprimerljivo najboljši način čiščenja in tudi najbolj
ekonomičen z ozirom na to, da se priprava, menjava vode in sušenje rezervoarja ter cevi
izvaja dosledno, da ne prihaja do zastajanja tekočin v sistemu.

50

8. LITERATURA
1.

Al-Hamad A., Maxwell. S (2008). How clean is clean? Proposed methods for
hospital cleaning assessment. J Hosp Infect 70: 328-34.

2.

Calvert, R. M., Hopkins, H. C., Reilly, M. J., Forsythe, S. J. (2000). Caged ATP e an
internal calibration method for ATP bioluminescence assays. Lett Appl Microbio 30:
223-27.

3.

Chen, J. (2000). ATP bioluminescence: a rapid indicator for environmental hygiene
and microbial quality of meats. Dairy Food Environ. Sanit.20: 617-20.

4.

Chesworth N. (1997). Food hygiene auditing. London. Blackie Academic &
Professiona, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row: SE1 8HN.

5.

Cesar T. (2007). Validacija avtomatskega čiščenja ter njegove prednosti in slabosti.
Seminarska naloga. Ljubljana. Fakulteta za farmacijo.

6.

Dancer S.J. (2009). The role of environmental cleaning in the control of hospitalacquired infection. J Hosp Infect 73: 378-85.

7.

Dakič M. (2004). Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija. Ljubljana: Inštitut za
sanitarno inženirstvo, 15-16.

8.

Dragaš A.Z. (1993). Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah. Državna
založba Slovenije, d.d. Ljubljana, 44-6.

9.

Griffith, C. J., Cooper, R. A., Gilmore, J., Davis, C., & Lewis, M. (2000). An
evaluation of hospital cleaning regimes and standards. J Hosp Infect 45, 19-28.

10.

Jeršek B. (2004). Metodologija odkrivanja mikrobiološke kontaminacije živil.
V:Mikrobiologija in biotehnologija v proizvodnji varnih živil. Raspor P.
(ur.).Ljubljana, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za živilstvo: 99-109.

11.

Kanegsberg B (2005). Washing, rinsing, and drying: Understanding the function of
the cleaning process is critical for achieving high product quality at a lower cost.
Metal Finishing 103(9) 8-14.

12.

Kraker-Starman A. (1995). Higienski minimum. Ljubljana:Gospodarski vestnik, 88100.

13.

Krka (2014). Čiščenje v farmacevtski proizvodnji. Novo mesto. Interni dokument.

14.

Krka (2015). Čiščenje proizvodnih prostorov v nesterilni proizvodnji. Novo mesto.
Interni dokument- standardni operativni postopek (SOP-002396-16).

51

15.

Lelièvre C., Antonini G., Faille C., Benezech T (2002). Cleaning-in-place Modelling
of Cleaning Kinetics of Pipes Soiled by Bacillus Spores Assuming a Process
Combining Removal and Deposition. Trans IChemE 80:305-11.

16.

Meek J, (2013). Sustainability, Meet Green Cleaning, Environmental Design and
Construction, (vol 16, issue 9):23A-23B.

17.

Moore, G., & Griffith, C. (2002). A comparison of traditional and recently developed
methods for monitoring surface hygiene within the food industry: an industry trial.
Int J Environ Heal R 12, 317-29.

18.

Mravljak A., Tkavc A., Uršič S., Horvat M., Letnar Žbogar N. (2005). Smernice
dobre higienske prakse / HACCP za kuhinje vrtcev. Ljubljana, Skupnost vrtcev
Slovenije: 5-50.

19.

NIJZ (2014). Osnovna higienska stališča za higieno in varnost živil za zaposlene v
živilski dejavnosti. http://www.nijz.si/osnovna-higienska-stalisca-za-higieno-zivilnamenjena-delavcem-v-zivilski-dejavnosti <16. 8. 2014>.

20.

Onasch J (2011). A feasibility and cost comparison of perchloroethylene dry
cleaning to professional wet cleaning: case study of Silver Hanger Cleaners,
Bellingham, Massachusetts. J Clean Prod.Vol 19, issue 5: 477-82.

21.

Pernat Verčko S., Kisner N., Rozman M., Klasinc M. (2003). Zdravstvena nega 1.
Učbenik 137-38.

22.

Ponikvar M. (2006). Čiščenje in dezinfekcija prehranskih obratov – Kako izdelati
program čiščenja. Inštitut za sanitarno inženirstvo. http://www.zzvce.si/sites/www.zzv-ce.si/files/ciscenje_v_zivilskih_obratih.pdf <29. 12. 2013>.

23.

Resto W., Hernández D., Rey R., Colón H., Zayas J. (2007). Cleaning validation 2:
Development and validation of an ion chromatographic method for the detection of
traces of CIP-100 detergent. J Pharmaceut Biomed 44: 265-69.

24.

Rižnar A. (2011). Vpliv procesnih parametrov CIP čiščenja na mikrobiološko
kakovost domače skute. Diplomsko delo. Maribor. Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo.

25.

Rutala W.A. 1999. Selection and use of disinfectants in healtcare. V: Hospital
epidemiology and infection control. 2nd ed. Mayhall C.G. (ed). Philadelphia,
Lippincott Williams & Wilkins: 1161-87.

26.

Turk M. (2007). Prenova organizacije čiščenja v sektorju za proizvodnjo zdravil
KRKA, d.d. Diplomsko delo.Maribor: Fakulteta za organizacijske vede.

52

27.

Vodopivec K., Raspor P. (2004). Ugotavljanje snažnosti živilskega obrata s
klasičnimi in alternativnimi metodami. V: Mikrobiologija in biotehnologija v
proizvodnji varnih živil. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 13137.

28.

ZZV Novo mesto (2009). Načela HACCP sistema zagotavljanja varne hrane v
Evropi. Novo mesto, ZZV Novo mesto, Služba za higieno, epidemiologijo in
ekologijo: 13 str. http://www.zzv-nm.si/media/Nacela_HACCP_sistema.pdf <13. 11.
2012>.

53

9. PRILOGE
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