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Automatizace ve farmacii a potravinářství

Nejvyšší požadavky na spolehlivost, ale 
především odolnost jsou kladeny na počíta-
če umístěné přímo ve výrobních prostorách. 
Ve farmaceutickém průmyslu musí být na-
víc dodrženy i další legislativní požadavky, 
popř. předpisy pro výbušné prostory. U far-
maceutických i potravinářských výrobků je 
nutné zajistit jejich naprosto bezpečné pou-
žívání. Ve všech fázích výroby je třeba za-
bezpečit špičkovou kvalitu, přesné dodržo-
vání výrobních postupů a možnost sledovat 
a zpětně dokladovat výrobní proces. V Čes-
ké republice zodpovídá za dozor ve farma-
ceutické výrobě Státní ústav pro kontro-
lu léčiv (SÚKL). Vzhledem ke globalizaci 
a častému vývozu českých produktů do za-
hraničí jsou mnohdy deklarovány i mezi-
národně uznávané postupy pro kvalifikaci 
procesů při produkci léčiv a potravin, kte-
ré stanovuje např. FDA (US Food and Drug 
Administration) nebo ISPE (International 
Society for Pharmaceutical Engineering). 
Náročnost a složitost farmaceutické výro-
by a nutnost archivovat informace o výrob-
ním procesu vedou k rozsáhlému uplatnění 
automatizace v laboratořích, na testovacích 
pracovištích i ve výrobě.

Aby výrobce předešel budoucím mož-
ným problémům, musí počítat s návrhem 
řídicích systémů podle určitých standar-
dů, např. GAMP (Good Automated Manu-
facturing Practices). Dokument GAMP5 
(popř. předchozí verze GAMP4) lze pova-
žovat za mezinárodní standard pro navrho-
vání a specifikaci, instalaci a implementaci, 
testování, zprovoznění a používání i doku-
mentaci automatizovaných systémů řízení 
ve farmacii. Tento dokument obsahuje kom-
pletní popis postupů a dokumentů vztahují-
cích se k automatizaci ve farmacii od počá-
teční rozvahy až po odstavení vysloužilého 
systému. GAMP stanovuje také kvalifikač-
ní a validační postupy pro software i hard-
ware. Ve farmaceutické výrobě je rovněž 
nutné umožnit přístup k systémům pou-
ze oprávněným osobám a zároveň zaru-
čit bezpečnost provozních i archivovaných 

dat. Nezbytné je též vyhovět požadavkům 
na elektronické podpisy, jedinečnost, au-
torizaci a správu hesel. Pro řídicí systémy 
ve farmacii lze použít systémy na bázi PC, 
pro farmaceutickou výrobu je však mnohem 

komplikovanější zajistit splnění všech po-
žadavků validace.

Firma Elvac IPC s. r. o. je přední do-
davatel hardwaru pro průmysl a dodává 
i hardware, který vyhovuje přísným poža-
davkům na použití ve výrobních prostorách 
potravinářských i farmaceutických podni-
ků. Vzhledem k náročnosti na čistotu musí 
být především zobrazovací a ovládací jed-
notky snadno čistitelné mokrým způsobem, 
což vyžaduje krytí minimálně IP65. Je-
jich povrch musí být odolný proti působe-

ní dezinfekčních prostředků 
a nesmí být členitý, aby se 
zde nehromadily nečistoty. 
Těmto požadavkům odpo-
vídá např. monitor ISDM 
(obr. 1) v korozivzdorném 
provedení. Výhodou tohoto 
monitoru je dotykový dis-
plej, který dokáže nahradit 
klávesnici a myš, neboť ty 
mohou být svou členitostí 
zdrojem kontaminace. Další 
výhodou je možnost insta-
lovat tento monitor do dve-
ří rozváděče a těsněním za-
jistit, aby na přechodu mezi 
displejem a skříní nevznik-
ly žádné nežádoucí skryté 
škvíry. Do tohoto rozvádě-
če je možné instalovat PC 
v průmyslovém provedení, 
ať už s točivými mechanic-
kými prvky, nebo bez ven-
tilátoru a bez jakýchkoliv 
pohyblivých mechanických 
částí, které by zvyšovaly 
nebezpečí poruchy. Další 
možností je použít doty-
kový displej, váhy, čtečky 
apod. přímo v čistých pro-
storách (obr. 2) a pomocí 
převodníků přenést signá-
ly kabelem UTP do kance-
lářských prostor, kde může 
být umístěn standardní po-
čítač.

Řešení musí být vždy dů-
kladně navrženo podle potřeb 
výrobních procesů, s ohle-
dem na legislativu a s uváže-
ním další rozšiřitelnosti sys-
tému. Proto je vhodné obrátit 
se na odborníky společnos-

ti Elvac IPC. Bližší informace o sortimen-
tu této firmy a příslušné kontakty lze nalézt 
na www.elvac.eu.
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Obr. 2. Řešení přizpůsobené předpisům pro potravinářské 
provozy

Obr. 1. Monitor ISDM v korozivzdorném provedení vybavený 
dotykovým displejem

Požadavky na výpočetní techniku v potravinářském a farmaceutickém průmyslu stá-
le rostou. Příjem objednávek, výrobní příkazy, expedice i tisk dokladů probíhají v reál-
ném čase. Z nařízení vlády vyplývá povinnost sledovat původ a pohyb surovin i výrob-
ků a v případě potřeby doložit, z jakých polotovarů a surovin jsou produkty vyrobeny. 
Jestliže se informační systém podniku zastaví, zastaví se chod celého podniku. Z uvede-
ného vyplývá požadavek na maximální spolehlivost informační techniky. V potravinář-
ském průmyslu směřuje informační technika k většímu využívání mezifiremní elektro-
nické komunikace. Pro efektivnější a jednodušší zpracování objednávek využívají nyní 
výpočetní techniku i řidiči, prodejci a obchodní zástupci. To vede k rozvoji mobilních 
systémů a takových možností komunikace, aby bylo zajištěno stálé propojení všech jed-
notek výroby i distribuce.


