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Bakalářská práce zpracovává posouzení účinnosti technického opatření - rukavicových 

izolačních boxů, které zabezpečují ochranu pracovníků před účinky vysoce toxických látek 

a jejich ověření v praxi. Přehled výsledků měření a jejich zpracování bude sloužit jako 

podklad pro další vývoj při posuzování účinnosti technických opatření a ochrany zdraví 

zaměstnanců.   
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This bachelor work covers operation technical precaution assessment of „IZOLATION 

GLOVE BOXES“, which protect employees from effects of very toxic chemicals and it´s 

examination in practice. Summary of measurements will be instrumental for future 

development, operation technical precaution assessment and occupational protection of the 

employees. 
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Úvod 

 

V současné době je kladen stále větší důraz na ochranu zdraví a životního prostředí. 

K tomuto účelu se začali ve farmacii používat nové zařízení - izolátory, které především 

slouží k ochraně pracovníků před účinky nebezpečných produktů, ale i ochraně produktů 

před zdrojem kontaminace z okolního prostředí.  

Izolátory můžeme rozdělit na dva typy:  

 Přetlakové – používají se tam, kde vyžadujeme vysokou mikrobiologickou  čistotu 

a používané látky nejsou pro pracující personál nebezpečné.  

 Podtlakové – používají se tam, kde potřebujeme zajistit vysokou ochranu 

pracujícího personálu při práci s nebezpečnými látkami. 

Poprvé se rukavicové izolační boxy - izolátory začali používat během druhé 

světové války při vývoji atomových zbraní a jejich vývoj pokračoval až do současnosti. 

Nevíme zcela přesně kdy, ale asi před 25 léty se začali izolátory používat i ve 

farmaceutickém průmyslu. Izolace má význam i v mnoha jiných oblastech např. ve 

zdravotnictví, v laboratořích, v potravinářském průmyslu. 

Cílem bakalářské práce je posoudit účinnost technického opatření pro práci 

s vysoce účinnými látkami, tzn. zhodnotit stávající izolační zařízení ve společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o. Opava (dále jen „Teva“) a navrhnout opatření pro zlepšení kvality 

produktů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Téma je v současné době 

stále více aktuální, protože spotřebitele kladou stále větší nároky na kvalitu výrobků.  

Vzhledem k zaměření práce, budu vycházet z materiálů, které mi poskytla 

společnost Teva a z technických a biologických měření na vybraném druhu izolátoru.  
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Používané pojmy a jejich vysvětlení 

 

Aseptický -  Zařízení zbavené choroboplodných zárodků. 

Cytostatika - Látky, které se používají k léčbě nádorových onemocnění. 

FAT (Factory Acceptance Test) - Zkoušky prováděné na nových zařízeních v prostorách 

výrobce.  

 Kontrola těsnosti 

 Odzkoušení provozních a havarijních stavů 

 Kontrola reakce hydraulické ochrany 

 Kontrola funkčnosti prvků 

 Kontrola připravenosti na provozní zařízení 

 Kontrola těsnosti rukavic 

Genotoxické látky - Chemické látky, které mají schopnost chemicky měnit genetický 

materiál živé buňky. Tyto změny mohou mít za následek mutagenní, teratogenní i 

karcinogenní účinek na organismus. 

HAPI (Highly Active Pharmaceutical Ingredient) - Vysoce účinné farmaceutické látky 

s nízkými přípustnými expozičními limity. 

HEPA (High Efficiency Particularte Air) - Typ vzduchového filtru s účinnosti při filtraci 

vzduchu 99,995 % pří velikosti částic 0,30 mikronů. 

Hodinová rychlost úniku Tf - Poměr mezi hodinovým únikem F pro uzavřený prostor za 

běžných pracovních podmínek (tlak a teplota) a objemem uvedeného uzavřeného prostoru 

V.          
 

 
  

IQ (Installation Qualification) - Postup, který v podstatě stanoví, jak a kde bude nový kus 

vybavení, jako je izolátor instalován.  

MPPS (Most Penetrating Particle Size) - Částice, které filtračním materiálem i vlastním 

filtrem nejvíce pronikají. 
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PEL (Permissible Exposure Limits) - Přípustný expoziční limit.  

OEL (Occupational Exposure Limit) - Pracovní expoziční limit. 

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky. 

OQ (Operational Qualification) - Postup, který stanovuje, jaké zkoušky mají být 

aplikovány na nově instalované části zařízení, jako je izolátor, pokud jde o provozní 

vlastnosti, před začátkem pracovního procesu. Testy se tykávají většinou z kontroly HEPA 

filtrů, zkoušek těsnosti, kontroly průtoku, kalibrací přístrojů a podobně.   

PQ (Performance Qualification) - Postup, který stanovuje zkoušky na část vybavení, 

jako je izolátor z hlediska jeho výkonnosti. Testy se tykávají většinou z kontroly 

sterilizačních systému s biologickým indikátorem atd.  

SAT (Site Acceptance Test) - Zkoušky prováděné na nových zařízeních v prostorách 

uživatele, stejné jako u FAT testu. 

Senzibilizující látky - Látky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku 

s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici danou látkou vzniknou 

charakteristické nepříznivé účinky. 

TGI metoda - svařování pomoci wolframového inertního plynu. 

ULPA (Ultra Low Particulate Air) - Typ vzduchového filtru mající vyšší účinnost než 

filtry HEPA, definovaná jako 99,9999 % účinnost při velikosti částic 0,30 mikronů. 
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1. Legislativní požadavky 

 

Technické a administrativní podmínky pro chemické výrobky uváděné na trh v ČR 

byly poprvé uvedeny v zákoně č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Zákon stanovil povinnosti klasifikace, balení a označování chemických látek a 

přípravků, poskytování bezpečnostního listu, registrace nových látek, oznamování a 

hodnocení rizik existujících látek.  

V roce 2003 byl přijat zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Zákonem byly do české legislativy implementovány evropské předpisy 

z oblasti chemické politiky. 11 

V roce 2006 došlo ke schválení nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)          

č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 

evropské agentury pro chemické látky. Pro nařízení se používá zkratka REACH 

(Registration, Evaluation, Authorization and Chemicals Restrictions). Účelem je 

především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a zajistit ochranu 

lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek systémem 

předběžného opatření. 1 

Významnou změnou ve znění zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích vyvolala transpozice implementace nařízení REACH do národní legislativy. 

Novelizací zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích byly 

zcela zrušeny části týkající se registrace chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení 

rizik látek nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí, na které se vztahuje nařízení 

REACH. V zákoně byla také zrušena většina pojmů, neboť jsou definovány nařízením 

REACH. Naopak, nově byla v legislativním předpise zohledněny nově platné právní 

předpisy ES z oblasti chemické politiky. 11 

Poslední změnou je vydání zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích (chemický zákon), který ruší zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a všechny prováděcí předpisy. Reaguje na nařízení 

Evropského parlamentu a rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických 

látek a směsí (nařízení CLP). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém 
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klasifikace a označování chemických látek a směsí, který vychází z globálně 

harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů (OSN). 7,16 

Pro oblast měření hygienických limitů a způsobu odběru vzorků prachu. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, zapracovává příslušné předpisy ES a upravuje rizikové faktory pracovních 

podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování. Dále se 

také zabývá nadměrnou expozicí chemických karcinogenů, mutagenů nebo látek toxických 

pro reprodukci, s biologickými činiteli a při zátěži. 9 

Pro oblast farmaceutického průmyslu týkající se zkušebních metod, správného 

technického opatření a specifických požadavků. 

ISO 10648-2 Containment enclosures - Part 2 určuje metody kontroly těsnosti 

zejména pro: zkoušku ve výrobním závodě, zkoušku u uživatele, zkoušku pro uvedení do 

provozu a periodickou zkoušku za provozu. Dále se zabývá klasifikaci izolačních skříní 

podle hodinové netěsnosti a určuje metody pro kontrolu těsnosti. 4 

ČSN EN ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments Part 1. 

Klasifikace čistoty vzduchu.  

ČSN EN ISO 14644-2 Cleanrooms and associated controlled environments Part 2. 

Specifikace zkoušení a sledování pro průběžné ověřování shody s ISO 14644-1.  

ČSN EN ISO 14644-3 Cleanrooms and associated controlled environments Part 3. 

Zkušební metody.  

ČSN EN ISO 14644-4 Cleanrooms and associated controlled environments Part 4. 

Návrh, konstrukce a uvádění do provozu.  

ČSN EN ISO 14644-5 Cleanrooms and associated controlled environments Part 5. 

Specifikuje základní požadavky na provoz čistých prostor.  

ČSN EN ISO 14644-6 Cleanrooms and associated controlled environments Part 6. 

Obsahuje slovník termínů a jejich definicí, které platí pro čisté prostory a příslušná řízená 

prostředí.  
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ČSN EN ISO 14644-7 Cleanrooms and associated controlled environments Part 7. 

Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukavicové boxy, izolátory a zařízení pro 

mini-prostředí). Specifikuje minimální požadavky na konstrukci, výrobu, montáž, zkoušky 

a schvaluje separační zařízení.  

ČSN EN ISO 14644-8 Cleanrooms and associated controlled environments Part 8. 

Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu. Pokrývá klasifikaci vzduchového 

molekulárního znečištění (AMC) v čistých prostorách a souvisejícím kontrolovaném 

prostředí z hlediska kontaminace vzduchu specifickými chemickými látkami. 5 
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2. Stanovení technických opatření pro zařízení  

    s nebezpečnými látkami  
 

Nebezpečné látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo 

získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jejich 

stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech 

rozpouštědel, které lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejich složení. 

Přípravek je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek mající jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. 8  

Stanovení technických opatření je nutno provádět dle jejich klasifikace, postup 

klasifikace je následující:  

 zjišťování nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností, nebezpečných vlastností 

ovlivňujících zdraví a nebezpečných vlastností ovlivňujících životní prostředí látky 

nebo směsi, 

 hodnocení zjištěných nebezpečných vlastností, 

 zařazení látky nebo směsi do jednotlivých skupin nebezpečnosti. 16 

 

2.1 Farmaceutické výrobky 

Farmaceutické výrobky, které nebezpečné látky obsahují, se používají pro léčbu 

rakoviny. Jsou vyráběny za použití biotechnologií a patří do skupiny hormonů nebo mají 

antivirové vlastnosti. 

Chceme-li snížit riziko závažných zdravotních problémů, musíme pro některé 

farmaceutické výrobky stanovit zvláštní technická opatření, aby nedocházelo k poškození 

zdraví. To se týká zejména senzibilizujících a cytostatických látek, které mohou způsobit 

genotoxické účinky při nízkých úrovních expozice a mohou se projevit až za několik let. 

Tyto látky mohou teoreticky vést až k těžké nemoci nebo smrti. 13 

Základním prvkem hodnocení rizik je zařazení nebezpečné látky do některé úrovně 

ochrany na základě klasifikace používaných látek vyplývajících s toxikologického 

hodnocení - stanovení pracovního expozičního limitu OEL. 
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Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví v USA (NIOSH) vydal seznam 

látek, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví a jsou pro ně doporučená 

technická opatření. V tabulce 1 je uveden přehled látek považovaných za nebezpečné. 

Tab. 1   Výňatek ze seznamu látek, které by měli být považované za nebezpečné. 13 

Lék Účinek 
* 

Farmakologická-terapeutická klasifikace 

Amsacrine 3,5 Antineoplastic agents 

Anastrozol 1,5 Antineoplastic agents 

Arsenic Trioxide 1,2,3,4,5 Antineoplastic agents 

Bicalutamide 1,5 Antineoplastic agents 

Cidofovir 3,5 Antivirals 

Cicloporin 1 Immunosuppresive  agents 

Denileukin 3,4,5 Antineoplastic agents 

Docetaxel 1,2,3,4,5 Antineoplastic agents 

Estradiol 1,5 Estrogens 
*
 Účinky se týkají 1) karcinogenity, 2) teratogenity, 3) reprodukční toxicity,         

4) toxicity při nízkých dávkách,  5) genotoxicity 

 

2.1.1 Příklad postupu stanovení úrovně ochrany 

Níže je popsán jeden z možných postupů kategorizace látek a z nich vyplývající 

technická opatření. 

Cesta ke stanovení úrovně ochrany.  

 

                           

 

                           

                            Potenciální expozice  

                         

 

                        

                  

 

 

OEL 

Množství 

Doba expozice 

Potenciální prašnost 

Úroveň ochrany 
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Určení kategorie nebezpečnosti dle OEL.  

        Kategorie nebezpečnosti  Pásmo OEL  

     1   > 1,000 μg/m
3 

Nízká účinnost / mírné nebezpečí  

     2   > 100 až 1,000 μg/m
3
 

 

Střední účinnost / ohrožení  3   > 10 až 100 μg/m
3
 

 

Vysoká účinnost / ohrožení  4   > 1 až 10 μg/m
3
 

 

Velmi vysoká účinnost / ohrožení  5   ≤ 1 μg/m
3
 

 

Účast podniku.  

Výběr správného typu zařízení je závislý na potenciální prašnosti, době trvání 

expozice a rozsahu provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciální prašnost 

Velká  Jemně lehký rozmělněný prach s možností tvorby oblaku prachu. 

Střední   Viditelný zrnitý nebo krystalický prach, který rychle sedá.  

Nízká  Kuličky nebo nedrobivé tuhé látky. 

 

 

 

 

Doba trvání expozice: 

Krátkodobá  Doba trvání méně než 30 min. je považovaná za krátký únik. 

Dlouhodobá  30 min. nebo delší. 

 

 

 
Rozsah provozu: 

Malý rozsah  Laboratoře / poloprovozy – mg až kg 

Střední rozsah  10 až 100 kg 

Velký rozsah  Více než 100 kg 
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Matice potenciální expozice.  

Vstupní informace mohou být sestaveny do matice k určení možné expozice směsi         

(viz. tab. 2). 

Tab. 2   Matice potenciální expozice.  

Rozsah 

provozu 

Potenciální prašnost Doba trvání 

úniku Nízká Střední Vysoká 

Malý 
(mg až dg) 

EP 1  EP 1 EP 2  Krátký 

EP 1 EP 2 EP 3  Dlouhý 

Stření 

(10-100 kg) 

EP 1 EP 2 EP 3 Krátký 

EP 2 EP 3  EP 3-4 Dlouhý 

Velký 

(>100 kg) 

EP 2 EP 3  EP 3 Krátký 

EP 3  EP 4 EP 4 Dlouhý 
*
 EP – Potenciální expozice  

 

Výběr zařízení z matice. (viz. tab. 3) 

Tab. 3   Matice pro výběr zařízení.  

 Potenciální expozice 

1 2 3 4 

OEL – 10,000 až 1,000 μg/m
3
 1 1 1 2 

OEL – 1,000 až 100 μg/m
3
 1 2 2 3 

OEL – 100 až 10 μg/m
3
 2 3 3 4 

OEL – 10 až 1 μg/m
3
 3 3 4 4 

OEL – 1 až 0,01 μg/m
3
 4 4 4 4 

 

Klasifikace výběrů zařízení. 10 

Klasifikací výběrů zařízení z matice stanovíme úroveň ochrany. 

Úroveň ochrany 1 Řízené větrání. 

Úroveň ochrany 2 Lokální odsávání. 

Úroveň ochrany 3  Systém bariérové izolace (digestoře, boxy s laminárním prouděním). 

Úroveň ochrany 4  Uzavřená manipulace v izolátorech.  

 

Jedním z možných technických opatření pro práci s vysoce účinnými 

farmaceutickými látkami (HAPI) jsou právě  IZOLÁTORY, kterými se budu dále zabývat. 
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3. Izolační technologie a posouzení možnosti úniku 

 

Ochrana hospodářských subjektů a životního prostředí byla vždy prioritou ve 

farmaceutickém průmyslu. Nepříznivé zdravotní účinky chemických látek můžou vážně 

ohrozit kvalitu života osob a v některých případech i ohrožovat jejich život. Rostoucí počet 

vyráběných vysoce účinných látek zavdal podnět ke snížení rizika dopadu těchto látek na 

zdraví a životní prostředí a vývoj nových technologií k jejímu omezení. Průmysl má 

povinnost zajistit ochranu zaměstnanců před expozicí těchto činitelů. 

Tato práce se bude výhradně zabývat izolátory v podtlakovém režimu pro 

farmaceutický průmysl. 

 

3.1 Cíle technické izolace 

 Existuje celá řada faktorů, které mohou vést výrobce k používání izolační 

technologie. Některé z nich jsem uvedl níže: 

 

Zlepšení kvality výrobků 

V dnešní době společnost vyžaduje čím dál větší nároky na sterilitu výrobků. Při 

výrobě farmaceutických látek, i v těch nejpokročilejších a dobře fungujících čistých 

prostorech, je vždy potenciální možnost kontaminace výrobků od operátora. Přenesením 

výroby do izolátoru, prakticky vyloučíme potenciál šíření kontaminace od operátora a 

dosáhneme zvýšení sterility výrobků.  

 

Snížení nákladů 

Dalším důležitým měřítkem je snižování nákladů na energie a materiály, které 

v současné době stále rostou. Je sice pravda, že vývoj a výroba izolátorů je finančně 

náročnější oproti konstrukci čistých prostor, ale ve srovnání s údržbou a provozem se tyto 

prostředky brzy vrátí.  

Provozní náklady pro izolátory jsou mnohem nižší než pro čisté prostory. Je to 

dáno tím, že izolátory jsou mnohem menší zařízení a tím budou mít i menší spotřebu 

energií na svůj provoz. Čištěním a sanitací se také výrazně sníží náklady a to jak z hlediska 
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materiálů tak i práce. Dále odpadnou náklady na používání OOPP a rovněž celková údržba 

je rychlejší ve srovnání s rozsahem velikosti čistých prostor.  

 

Zvýšení bezpečnosti 

Sterilní výroba je hlavně zajišťována užitím izolátoru, ale neméně důležité je také 

omezení toxicity během celého procesu. Roste tlak snižovat rizika pro operátory a životní 

prostředí. K tomu nám můžou posloužit vybraná technická opatření, které sníží úroveň 

kontaminace na extrémně nízké hodnoty.  

 

Flexibilita 

Ve výrobních objektech pro farmaceutické účely, můžou být zřízeny čisté prostory 

nebo izolátory. Výhoda izolátoru spočívá v tom, že pokud nastane požadavek změny místa, 

pak je můžeme vyjmout a přesunout na jiné místo, za poměrně nízké ceny. Naproti tomu 

čisté prostory jsou skutečně stálé struktury, které po dokončení mohou být použity jen pro 

daný účel.  

 

Kvalifikace zařízení 

Vzhledem k tomu, že izolátory mohou být fyzicky mnohem menší než ekvivalentní 

čisté prostory, lze tvrdit, že kvalifikace (ověření) – instalační kvalifikace (IQ) a operační 

kvalifikace (OQ) – by měly být jednodušší a rychlejší. Z toho vyplývá, že bude potřeba 

méně vzorkovacích bodů, kontroly průtoku, kontroly HEPA filtrů a dalších testů. 3 

 

3.2 Izolační zařízení 

Izolační zařízení - izolátory můžeme rozdělit na: 

 Pevné -  které jsou postavené na určitém místě a nedá se s nimi manipulovat  

              (viz. obr. 1).  

 Flexibilní -  které se dají jednoduše přemísťovat (viz. obr. 2). 
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                 Obr. 1 Pevný izolátor 3                        Obr. 2 Flexibilní filmový izolátor. 3  

Izolátory jsou zařízení sloužící k ochraně personálu před účinky vysoce účinných 

látek (HAPI). Jde o komory vyráběné z kvalitní nerezové oceli s průhlednou přední nebo 

boční stěnou z bezpečnostního skla s instalovanými porty pro rukavice, kterými se provádí 

manipulace uvnitř boxu. Komory jsou vybaveny vysoce účinnými částicovými HEPA 

filtry jak na vstupu, tak na výstupu vzdušiny z komory. V komorách je udržován trvalý 

přesně definovaný podtlak, aby nedocházelo k úniku nebezpečných látek do okolního 

prostředí. Ve většině případů je uvnitř komor udržována inertní atmosféra (dusík, argon), 

čimž se zamezuje degradaci senzitivních látek a vzniku výbušné směsi. 12 

Díky práci s vysoce účinnými látkami v izolačních zařízeních – izolátorech, může 

obsluha používat běžný laboratorní oděv a obuv místo používání osobních ochranných 

pracovních pomůcek, ale musí použít na ruce jednorázové ochranné rukavice. Toto 

opatření je zavedeno z hygienických a bezpečnostních důvodů, protože nelze zcela 

vyloučit vznik mikrotrhlin v rukavicích izolátoru. 

 

3.3 Požadavky na výrobu izolačních zařízení 

Základními požadavky pro výrobu izolátoru jsou vhodně používané materiály a 

nedílnou součástí vybavení je také vzduchotechnika, která udržuje požadovaný tlakový 

režim a zabezpečuje čistotu prostor pomocí instalovaných HEPA filtrů na vstupu a výstupu 

z izolátoru. 
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3.3.1 Požadavky na materiály 

Izolátory jsou konstruovány z různých materiálů více či méně odolných, nejčastěji 

se jedná o nerezové oceli a různé druhy plastů. Přehled nejčastěji používaných materiálů je 

uveden níže. 

 

Nerez ocel 

Nerezová ocel je jeden ze základních materiálů pro výrobu izolátorů. Můžeme ji 

různě skládat, svařovat, tvarovat a upravovat do složitých tvarů. Toto všechno vyžaduje 

speciální činnost, pokud chceme zachovat vysoký standard. Mnoho dodavatelů nabízí 

výrobky z nerez oceli, ale jen málo jich je schopno vyrobit izolátory v takové kvalitě, které 

by vyhovovaly farmaceutickému průmyslu.  

Nerez ocel pro výrobu izolátoru se dělí do dvou tříd a každá země má pro svůj 

materiál jiné označení. V tabulce 4 je uveden přehled označení v různých zemích. 

Tab. 4   Označení nerez oceli. 3 

Anglie USA Německo  Francie Švédsko 

BSI 449970 AISI Werkstoff NO. AFNOR SIS 

304S15 EN58E 304 4301 Z6CN 18-10 2333 

316S16 EN58J 316 4401 Z6CND 18-12 2343 

 

American Iron and Steel Institute (AISI) rozděluje nerez ocel na třídy 304 a 316. 

Třída 304 je zcela použitelná u většiny aplikací, nicméně dražší třída 316 se používá tam, 

kde dochází k přímému kontaktu s produktem. Zde je obecný trend použití třídy 316 pro 

strukturu celého izolátoru. Tloušťka plechu se nejčastěji používá v rozmezí od 1,5 mm do 

5 mm podle velikosti struktury. Všechny nerez konstrukce se svařují pomocí TGI metody.  

 

PVC 

PVC je levný materiál, který je snadno tvarovatelný. Má však silné modré 

zabarvení, které nemusí být přijato v některých aplikacích. PVC je velmi měkký materiál a 

snadno se může poškrábat. Drobné poškození můžeme vyleštit, bude-li to nutné. Menší 

nevýhodou je vliv některých rozpouštědel na těsnost.  
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Akrylát 

Je také znám jako plexisklo. Akrylát je čistě jasný materiál a může tvořit různé 

struktury. Materiál sám o sobě je poměrně drahý a náklady na kvalitní výrobky jsou 

vysoké. Pozor si musíme dávat na některá rozpouštědla, která mohou působit na akrylát a 

vytvářet tak zákal a vznik trhlin.  

 

Polypropylen 

Polypropylen má bílou barvu a je příležitostně využíván pro některé izolátory, 

protože je levný, snadno tvarovatelný a chemicky odolný. 3 

 

3.3.2 Požadavky na provedení vzduchotechniky izolátorů 

  

Filtrace  

V praxi se montují HEPA filtry na vstupu i výstupu vzdušiny, jak v přetlakových, 

tak v podtlakových izolátorech. Účelem je zabránit průchodu částic, ale také udržení 

tlakového režimu. Používají se zejména HEPA filtry a tam, kde je třeba větší čistoty i filtry 

ULPA. Filtry se skládají z velmi jemných mikroskelných vláken, uspořádaných v různých 

formacích a poskládaných tak, aby zaujímaly co největší absorpční plochu. Na obrázku 3 

je ukázka dvou různých HEPA filtrů. 

 

                             

       Obr. 3 HEPA Filtry. 
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Mechanismus filtrace plynů u HEPA filtrů probíhá dále uvedeným způsobem (obr. 4): 

 Přímé zachycení – přímá filtrace (síto). 

 Zachycení odstředivými silami (cesta nejmenšího odporu, hybnost částic)              

+ Van der Waal´sovy síly. 

 Difusní zachycení (malé částice např. viry – Brownův pohyb + Van der Waal´sovy 

síly. 7 

 

    

Obr. 4 Mechanismy zachycení částic HEPA filtrem. 14  

Měření a třídění filtrů je v zásadě založené na zjišťování odlučivosti pro částice, 

které filtračním materiálem i vlastním filtrem nejvíce pronikají, tzv. MPPS. Nejprve 

se zkouší filtrační materiál při jmenovité filtrační rychlosti a stanoví velikost částice 

MPPS. Stanovení MPPS se provádí měřením odlučivosti, resp. průniku pro nejméně šest 

monodisperzních aerosolů s různou velikostí částic nebo s použitím jednoho zkušebního 

polydisperzního aerosolu a vyhodnocením frakční odlučivosti pro nejméně šest 

velikostních intervalů aerosolu. Jako látky pro zkušební aerosol se doporučují DEHS 

(DiEthylHexaSebacate), DOP (DiOctylPhtalate) nebo parafínový olej.  

Po stanovení velikosti částice MPPS následuje zkouška filtru s aerosolem, jehož 

střední velikost odpovídá zjištěné velikosti MPPS. Filtr se zkouší jednak jako celek - 
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celková hodnota odlučivosti. Od třídy H 13 se navíc zjišťuje místní hodnota odlučivosti 

napříč celým průřezem filtru. Toto je nutné zjišťovat z důvodu, že netěsnosti způsobené 

vadou materiálu nebo jeho manipulací bývají řádově velmi malé (v μm
2
) a vůči celé ploše 

filtračního materiálu (v m
2
) jsou zanedbatelné a nemohou být tedy identifikovány při 

měření celkové odlučivosti.  

Zařazení filtru do některé ze tříd se provádí porovnáním zjištěných hodnot s 

příslušnými mezními hodnotami uvedenými v tabulce 5. K zařazení filtru do dané třídy 

musí být splněny zkoušky celkové hodnoty odlučivosti a místní hodnoty odlučivosti. Filtry 

se v zásadě dělí na "HEPA" (High Efficiency Particulate Air Filter), označené H 10 - H 14 

a "ULPA" (Ultra Low Penetrating Air Filter), označené U 15 - U 17. Velikost částice 

MPPS, podle které se vysoce účinné filtry zatřiďují, se u většiny filtrů pohybuje v rozsahu 

0,2 - 0,5 μm a přibližně pokrývá rozsah charakteristických velikostí zkušebních aerosolů. 

15 

 

Tab. 5   Klasifikace HEPA a ULPA filtrů dle ČSN EN 1822 15 

  Celková hodnota Přípustná místní netěsnost 

Třída filtru  % Odlučivost % Průnik % Odlučivost % Průnik 

H10  85 15 - - 

H11 95 5 - - 

H12 95,5 0,5 - - 

H13 99,95 0,05 99,75 0,25 

H14 99,995 0,005 99,975 0,025 

U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025 

U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025 

U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001 

   

Tlakový režim 

V izolátorech při práci s HAPI látkami je také nezbytné nastavit podtlakovou 

kaskádu mezi jednotlivými komorami, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek do 

volného prostředí a tím neohrozilo zdraví pracovníků. Dále je nezbytné zajistit požadovaný 

počet výměn vzduchu za hodinu pro udržení aseptického prostředí. Posledním požadavkem 

na tlakový režim je montáž vhodného zařízení na vyrovnávání tlaku v izolátorech. Pokud 

je například izolátor vybaven dodávkou stlačeného vzduchu, přívod vzduchu pomocí 

ventilu může selhat a tím zvýšit tlak v izolátoru na nebezpečnou hodnotu. V případě 
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nastalé nebezpečné situace musí zařízení pro vyrovnání tlaku odpustit přebytečný přetlak 

na bezpečné místo. ISO 14644-7 uvádí jako vhodné použití pro vyrovnávání tlaků olejová 

zařízení. 3 

Znázornění podtlakové kaskády: 

 

Vnější prostředí p0 

 

 

p0 > p1 > p2 

 

3.4 Možné cesty úniku toxických látek 

 

Pro provedení účinného technického opatření je nezbytné znát zdroje úniku. 

Přehled jednotlivých možnosti úniku toxických látek z izolátoru je dále rozebráno. 

 

Výfukové HEPA filtry 

I HEPA filtry poskytují potenciální cestu úniku toxických látek z izolátoru a 

konstruktéři by si měli být vědomi tohoto rizika. Podle tabulky 5 Klasifikace HEPA a 

ULPA filtrů je průnik pro nejúčinnější třídy H14 0,005 %, což znamená potenciální riziko 

pro obsluhu. K většímu omezení průniku se začaly HEPA filtry zdvojovat, což přispělo 

k větší ochraně, ale zcela se vyloučit riziko úniku nedá.  

 

Neznámé úniky 

Nejpravděpodobnější způsob úniku toxických látek je přes neznámé úniky. 

Neznámými úniky můžou být především mikrotrhliny v obalu izolátoru. Tyto mikrotrhliny 

mohou vzniknout při výrobě nového izolátoru nebo při provozu stávajícího izolátoru. 3 

 

Rukavice 

Největším rizikem úniku toxických látek je přes rukavice, neboť případnou 

propustnost či mikrotrhliny v rukavicích izolátoru působením chemikálií není možné zcela 

 

Vstupní komora p1 

 

 

Hlavní komora p2 
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vyloučit. Proto se obsluha musí vždy chránit jednorázovými ochrannými rukavicemi. Toto 

opatření je zavedeno z hygienických a bezpečnostních důvodů. Riziko protržení také 

nastává při práci s ostrými a špičatými předměty (nože, špachtle atd.), které by mohly 

způsobit defekt na rukavicích. 12 

 

 

      4. Zkoušky těsnosti 

 

První zkoušky se provádějí při zprovoznění zařízení u výrobce, tzv. FAT test. Poté 

se zařízení rozebere do takové podoby, aby bylo schopné bezpečného převozu k uživateli. 

Zde se následně složí a připojí se ke zdroji elektrického proudu, na připravený odtah 

vzduchotechniky, napojí se na jednotlivá média, odpady a potřebné části a zařízení se 

zprovozní. Po zprovoznění zařízení se provede tzv. SAT test, který je obdobný jako FAT 

test. Záznam výsledku SAT testu se porovná s výsledky FAT testu a pokud dojde 

k odchylkám podá se návrh na jejich odstranění. Dalšími kvalifikačními kroky jsou IQ, OQ 

popřípadě PQ testy, které se provádějí na zařízeních standardním způsobem ve shodě 

s platnou legislativou a požadavky uživatele.  

Význam úniku se liší v závislosti na typu používaného izolátoru. V přetlakových 

izolátorech je zřejmé, že únik by mohl být nebezpečný pro operátory. V podtlakových 

izolátorech je únik nebezpečný, protože znečištěný vzduch bude pronikat do izolátoru a 

ohrožovat kvalitu produktu. 2   

V této fázi je důležité rozlišit zkušební metody úniku na ty, které měří netěsnosti a 

ty, pomoci nichž lze netěsnosti nalézt. Hlavním cílem zkoušky těsnosti je kvantifikovat 

únik a tak zjistit, zda má izolátor přijatelnou nebo nepřijatelnou míru rychlosti úniku.  

Většina testovaných metod používá zkušební tlak vyšší než je provozní, v rozmezí 

od 1,5 do 5 násobku provozního tlaku. Je třeba uvést, že všechny zkoušky těsnosti jsou do 

značné míry ovlivněny zejména změnami vnitřní teploty a změnami atmosférického tlaku. 

Je třeba zdůraznit, že krátké testy jsou pro minimalizaci dopadů uvedených změn na 

přesnost měření vhodnější. Dále jsou uvedeny metody používané pro vyhledání 

netěsností.3 
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 4.1 Test detekce úniku plynu 

Zkouška se provádí v rozmezí dvojnásobku provozního tlaku. K testu detekce 

úniku plynu se používá např. amoniak (čpavek) nebo helium. 

 Zkouška amoniakem: Několik ml roztoku amoniaku se nalije na Petriho misku 

uvnitř uzavřeného přetlakového izolátoru. Poté operátor pomalu s kouskem bromfenolové 

tkaniny obchází po povrchu izolátoru, kolem všech sváru a těsnění. V případě netěsnosti 

tkanina změní barvu ze žluté na modrou. Tato metoda je velmi citlivá a může detekovat i 

malé úniky. Je mimořádně časově náročná, nicméně to má praktickou výhodu, že díky 

amoniaku rychle detekujeme místo úniku. Tímto způsobem mohou být rychle přijatá 

nápravná opatření. 3   

 

4.2 Klasifikace podle těsnosti a související metody 

Měření těsnosti se provádí z důvodů nalezení možných míst úniku nebezpečné 

atmosféry neboli netěsnosti. V tabulce 6 je uvedená klasifikace izolační skříně podle 

hodinové netěsnosti. 

Standardizovaná míra netěsnosti (úniku) je ekvivalentní množství vzduchu, 

které by proudilo měřeným kanálem za jednotku času: 

 při vstupním tlaku 1013 Pa (atmosférický tlak) 

 při výstupním tlaku 0 Pa (vakuum) 

 při „pokojové teplotě” 

Zkoušky kontroly těsnosti: 

 Zkouška ve výrobním závodě – Zkouška se provádí při zprovoznění zařízení u 

výrobce, označuje se jako FAT test. 

 Zkouška u uživatele – Zkouška se provádí po složení zařízení u uživatele, označuje 

se jako SAT test. 

 Zkouška pro uvedení do provozu – Zkouška je shodná jako předchozí SAT test a 

vyhodnocuje se společně.    

 Periodická zkouška za provozu – Provádí se v pravidelných intervalech, pro 

kontrolu funkčnosti zařízení během provozu. 
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První dva testy musí být provedeny v souladu s příslušnými normami a předpisy. 

Testy zahrnují těsnost skříní a všechny otvory např. porty pro rukavice a ventilační otvory, 

které musí být těsně přilehající a kryty uzavřené.  

Tab. 6   Klasifikace izolační skříně podle hodinové netěsnosti. 4 

Třída 

Hodinová netěsnost 

 Tf  h
-1

 Příklad 

1* ≤ 5 x 10
-4 

Izolační skříň s kontrolovatelnou atmosférou pod inertním  

  

plynem 

2* < 2,5 x 10
-3

 Izolační skříň s kontrolovatelnou atmosférou pod inertním 

 
 

plynem nebo s trvale výbušnou atmosférou 

3 < 10
-2 

Izolační skříň s trvale výbušnou atmosférou 

4 < 10
-1 

Izolační skříň s atmosférou, která by mohla být výbušná 

* O klasifikaci těsnosti požadované pro konkrétní použití v třídách 1 a 2 rozhoduje 

projektant, uživatel a licenční orgán. Obvykle se třída 1 bude požadovat z technických 

důvodů tam, kde je požadována vyšší čistota plynu. 

 

Na základě studia normy ISO 10648-2 Contai nment enclosures - Part 2 bych chtěl 

upozornit na možnou chybu uvedenou v tabulce č. 6, která je součástí normy a to na 

záměnu příkladu klasifikace izolační skříně podle hodinové netěsnosti u třídy 3 a 4. 

Správně by měly být příklady napsány v opačném pořadí. 

Zkoušky těsnosti izolačních skříní se provádí třemi metodami: 

 Kyslíková metoda 

 Metoda změny tlaku  

 Metoda konstantního tlaku 

Pro třídu těsnosti 1 musíme použít jen kyslíkovou metodu. 

Pro třídu těsnosti 2 a 3 lze použít buď kyslíkovou metodu nebo metodu změny tlaku. 

Pro třídu 3 a 4 lze použít metody konstantního tlaku. 

 

Pro přijetí třídy těsnosti je potřebné provádět přísnější zkoušku těsnosti. Je-li 

uzavřená skříň vyrobená z lakované uhlíkové oceli, musí se zkouška těsnosti provést před a 

po nalakování. 4 
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4.2.1 Kyslíková metoda 

Princip 

Metodu lze provést pouze v případě, že je izolační skříň udržována v podtlaku. 

Metoda spočívá v měření nárůstu kyslíku v závislosti na čase uvnitř izolační skříně, která 

byla před zkouškou propláchnuta inertním plynem. Účelem tohoto čištění je dostat 

koncentraci kyslíku na úroveň kompatibility s únikem, který má být měřen. Rozdíl 

v koncentraci kyslíku v uzavřené skříni mezi závěrem a začátkem testu se počítá na 

hodinovém základě. 

      
       
       

 

Kde 

O2f  - konečná koncentrace kyslíku objemově, v objemu na miliony [vpm]. 

O2i - počáteční koncentrace kyslíku objemově, v objemu na miliony [vpm]. 

t - doba trvání testu [min]. 

300   - 60 x 100/20, kde 60 představuje minuty a 100/20 představuje 20% 

               kyslíku ve vzduchu. 

Charakteristika metody 

Tato metoda je vhodná zejména pro uzavřené prostředí naplněné plynem (argon 

nebo dusík). Je také schopna zjistit velmi nízké úniky. Má tu výhodu, že není příliš závislá 

na teplotě a atmosférickém tlaku. Je však třeba promíchat atmosféru izolační skříně, 

zejména v případě velkých objemů. 4 

 

4.2.2 Metoda změny tlaku 

Princip  

Metoda spočívá v měření nárůstu tlaku za jednotku času po odpojení izolační skříně 

od zdroje v podtlaku. Tato metoda se dá použít i v přetlaku obráceným způsobem.  
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Hodinový únik Tf je definován: 

   
  

 
  

    
    

    

Kde 

t  - doba trvání testu [min]. 

p1 - absolutní tlak (tlak okolní mínus podtlak) - první naměřená hodnot podtlaku [Pa]. 

pn - absolutní tlak v poslední naměřené hodnotě [Pa]. 

T1  - teplota při první naměřené hodnotě [K]. 

Tn - teplota při poslední naměřené hodnotě [K]. 

60 - představuje 60 minut v hodině. 

Charakteristika metody 

Metoda se vyznačuje jednoduchým stanovením a vyžaduje pouze běžně dostupná 

zkušební zařízení. Je široce použitelná. Nicméně je velmi citlivá na změny vnitřní teploty, 

což může vést k vnitřní změně tlaku. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby 

dveře a okna zkušební místnosti byla uzavřená a je třeba zabránit působení slunečnímu 

záření, aby nedocházelo k nárůstu teploty v místnosti. Metoda je také citlivá na změnu 

atmosférického tlaku, které můžou deformovat obvodové zdi a nemůže byt použitá 

k měření velmi nízkých velikosti úniku. 4 

 

4.2.3 Metoda konstantního tlaku 

Princip 

Netěsnost je hodnocena na základě měření průtoku na výstupu ze systému 

potřebného k udržení podtlaku v izolační skříni na konstantní úrovni. Tento průtok dělený 

objemem skříně, odpovídá hodinové netěsnosti v určeném podtlaku. V přetlaku se použije 

rovnocenné metody a může se také použít měření průtoku na vstupu do systému.  
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Hodinový únik Tf je definován: 

    
 

 
 

Kde  

F - hodinový únik pro uzavřený prostor za běžných pracovních podmínek.  

V - objem uzavřeného prostoru. 

Charakteristika metody 

Metoda je provozně jednoduchá a je vhodná zejména pro měření velkých úniku. 

Nejedná se o citlivou metodu a potřebuje zařízení schopné měřit velmi malé průtoky. 

Měření musí být kratší než 10 minut, aby se zabránilo vlivu změn atmosférického tlaku ve 

zkušební místnosti nebo změny teploty uvnitř izolační skříně. 4 

 

4.3 Hodnocení zajištění ochranného obalu proti úniku  

      částic 
Příručka mezinárodní neziskové organizace ISPE (The International Society for 

Pharmaceutical Engineering, Inc.) předkládá standardní pokyny k použití při testování 

účinného ochranného obalu a nepropustnosti systému pro pevné látky, které se používají 

ve farmaceutickém průmyslu. Na základě této příručky jsou prováděná měření 

hygienických limitů. 

Testování účinnosti ochranného obalu izolačních systémů s pevnými látkami 

zahrnuje měření vzdušné a povrchové kontaminace s cílem poskytnout relevantní údaje o 

úniku látek během provozu. Získané informace mohou být použity k hodnocení, zda 

testované zařízení je vhodné pro takovou úroveň ochranného obalu, jaká je pro konkrétní 

látku za specifických fyzikálních podmínek požadována. Získané údaje poskytnou základní 

normalizovaný výkon testovacího zařízení, které lze použít jako východisko pro odhad 

výkonu zařízení v různých podmínkách nebo s různými látkami.  

Údaje z testování by měly poskytnout informace o výkonu zařízení. Rovněž 

pomohou identifikovat, kde je potřeba dalšího vybavení nebo pracovních postupů, např. 

potřeba manuálního úklidu, aby byla odstraněna povrchová kontaminace ještě před 

přesunem nádob z transferní místnosti.  
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Rozsah 

Současná testovací metoda se vztahuje:  

 Pouze na práškové látky (tato metoda se může aplikovat i na větší částice, 

jako jsou tablety, ale není vhodná pro kapalné látky nebo páry) 

 Na povrchovou nebo vzdušnou kontaminaci 

 Pouze na podmínky testování a testovací látky  

Výsledky testu poskytují informace o výkonu v simulovaných podmínkách 

„typického“ provozu a neměly by být považovány za záruku výkonu v reálném provozu.  

Podmínky prostředí 

Výsledky testu může ovlivnit relativní vlhkost a proto by měla být kontrolována a 

monitorována.  

Doporučené podmínky prostředí:  

 Teplotní rozsah: 20°C ± 5°C 

 Relativní vlhkost: 50% ± 10% 

 Přetlak v místnosti: +10 Pa (minimum) vztahuje se na okolní prostor 

 Rychlost výměny vzduchu 3-5/h 

Testovací látka 

Zařízení by mělo být zkoušeno za použití náhradní testovací látky. Náhradní 

testovací látka může mít vlastnosti lišící se od skutečných látek používaných při reálném 

provozu. Nejčastěji používanou náhradní testovací látkou je laktóza. Obvyklé stupně mleté 

laktózy se středním průměrem částic méně než 50 μm by měly poskytnout konzistentní 

velikost, rozptyl a tvar. 6 

 

 4.3.1 Testování izolátoru  

Izolátor je zařízení poskytující mikro-prostředí, v němž jsou vykonávány činnosti 

za použití rukavic. Typicky pracuje na principu negativního tlaku vzhledem k místnosti, 

v němž je umístěn.  
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Konstrukční prvky izolátoru mohou být různé, ale v zásadě mají mnoho společných 

rysů, které jsou potenciálními místy emisí:  

 Vstupy 

 Otevření dveří a oken 

 Vstupy, ve kterých jsou umístěny rukavice 

 Vzduchové uzávěry/přechodové komory 

Měření  

Vzorkovače by měly být umístěny v těsné blízkosti potenciálních míst emisí. 

K maximálnímu zachycení polétavých částic by měly být vzorkovače umístěny ve směru 

proudění vzduchu, které určíme podle charakteru kouře. Počet vzorkovačů by měl odrážet 

počet potenciálních emisních bodů. Obrázek 5 a tabulka 7 ukazuje příklad, jak mohou být 

umístěny vzorky na izolátoru. 6 

 

                                Obr. 5 Umístění testovacích vzorků na izolátoru. 6 
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Tab. 7   Umístění testovacích vzorků na izolátoru. 6  

Číslo umístění Umístění vzhledem k izolačním prvkům 

1 

1500 mm od podlahy, ve středu mezi vstupy pro rukavice na ploše okna 

hlavní pracovní komory. Toto umístění představuje dýchací zónu 

operátora v pracovní pozici. 

2 
Na přední ploše izolátoru v úrovní spodní části okna/dveří pro levou 

ruku, před pracovní pozici operátora. 

3 

Přímo přiléhající ke vzduchové kapse/přechodové komoře nebo RTP 

zařízení nebo k zařízení vybavenému bag out portem (pro vícenásobné 

systémy může být požadován větší počet vzorků). 

4 Na zadní straně izolačního pouzdra, 1500 mm od úrovně podlahy. 

5 
Stejně jako 1 pro ostatní okna, umístěna na ose mezi vstupy pro 

rukavice, 300 mm nad osou spojující středy vstupu pro rukavice. 

6 Stejně jako 5, ale umístěny 2000 mm od izolačního pouzdra.  

 

Každý izolátor má jiný design, proto umístění na obrázku platí pro konkrétní 

systém. Pro jiné typy izolátoru by měla být vybrána vhodná umístění. 

 

4.4 Protokol č. 51865/2011 

Protokol poskytuje výsledky hygienických měření přípustných expozičních limitů 

pracovního ovzduší na vybraném izolačním zařízení – izolátoru (viz. obr. 6), ve 

společnosti TEVA Czech Industries s.r.o. na stř. A627.  

Vybranou látkou pro měření přípustných expozičních limitů byl anastrozol. 

Měření konkrétně probíhalo při vyhrabávání anastrozolu z procesního filtru do nerezového 

kontejneru. 

Odběr vzorku: 

 V dýchací zóně osobní odběrovou aparaturou -  Pro zjištění inhalační 

expozice zaměstnance na pracovišti, vhodným zařízením, připevněným na 

těle. 

 V úrovni dýchací zóny – Odběr vzorků a měření na pevně stanovených 

místech (stacionární). Vzorky se musí odebírat ve výšce dýchací zóny a 

v bezprostřední blízkosti zaměstnance. 

Na základě výše uvedených měření byly stanoveny koncentrace škodlivin 

v pracovním ovzduší, které jsou dále rozebrány a zhodnoceny v závěru bakalářské práce. 
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                Obr. 6 Izolátor, na kterém se prováděly měření hygienických limitů. 
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Závěr  

 

Bakalářská práce se zabývá ověřením technických opatření při práci s vysoce 

účinnými farmaceutickými látkami (HAPI). 

V úvodní části bakalářské práce je uvedena klasifikace nebezpečných látek, 

systémem kategorizace látek a z toho vyplývající technická opatření. Dále je rozebráno 

vybrané technické opatření - izolátor, uveden celkový popis a funkce. Nedílnou součásti 

bakalářské práce je přehled jednotlivých zkoušek, které se na izolátorech provádějí 

z důvodů zjištěni možných netěsností. 

V příloze číslo 1 je uveden protokol č. 51865/2011 o provedení zkoušky měření 

hygienických limitů a jejich výsledky na vybraném izolačním zařízení. Z těchto 

technických opatření pro práci s vysoce účinnými farmaceutickými látkami jsou právě 

izolátory. 

Z protokolu je patrné, že celosměnový časově vážený průměr přípustných 

expozičních limitů PEL, který vyšel pro měřenou látku anastrozol <0,017 μg/m
3
 vyhovuje 

požadavkům pro danou látku podle TEVA Global OEL listu, který stanovuje celosměnově 

přípustný expoziční limit pro anastrozol 0,067 μg/m
3
. Z výsledků uvedených v příloze 

číslo 1 vyplývá, že přípustné expoziční limity pro konkrétní zařízení jsou prokazatelně 

dodrženy a stávající technická opatření vyhovují stanoveným požadavkům. 

Je třeba zdůraznit, že pro zhodnocení krátkodobé expozice zaměstnanců a 

pracovního prostředí, by měla být použitá metoda s vyšší citlivosti detekce. Obecně by se 

měla použít metoda, která je schopná kvantifikovat danou látku od hodnoty jedné čtvrtiny 

přípustného expozičního limitu. Z praktického hlediska vyvstává mnohdy problém 

s určením metody, která by byla schopná kvantifikovat látky s vysokou účinnosti a tedy i 

s velmi nízkými přípustnými expozičními limity. 

Rovněž je potřebné uvést, že od doby hygienických měření pro zpracování 

bakalářské práce došlo ke zvýšení přípustných expozičních limitu pro anastrozol na 0,1 

μg/m
3
. 
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