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Příloha č. 1: Protokol č. 51865/2011 
 

Zákazník: Teva Czech Industries s.r.o. Číslo zakázky: 27082 

        Ostravská 305/29   Příjem vzorku: 4.11.2011 

        747 70 Opava-Komárov  Vyšetření vzorku: 4.11.2011 – 21.11.2011 

      Číslo jednací:  ZU/32230/2011 

      Číslo spisu:  S-ZU/32230/2011 

      Spisový znak: 4.0.3 

 

Číslo objednávky: 2211006843 

Vzorek číslo:        80391-80392 

Datum odběru:    3.11.2011                         Čas odběru: 9:00 – 11:00 

Místo odběru:      Teva Czech Industries s.r.o. stř. A627 
Matrice:               ovzduší pracovní 

Vzorkoval:           Henková Jaroslava, Ing. 

Metoda vzorku:   SOP VZ OV 110 (ČSN EN 482. ČSN EN 689. NV č.361/2007 Sb.) 

Účel odběru:        orientační 

Přítomné osoby:   p. Klement   

 

Zkušební metody 

 

Ukazatel Použitá metoda TYP 

anastrozol SOP OV 2005                                                          
 1
 N 

prašnost SOP OV 403 (ČSN EN 481. ČSN EN 689.             
2
  

NV č.361/2007 Sb. ČSN 83 5611) 
A 

 

Poznámka k odběru: Odběr je předmětem akreditace. 

 

Místo provedení zkoušky (pracoviště): 
1
 – analýzy provedeny pracovištěm Frýdek-Místek (budova VÚHŽ., 739 51 Dobrá 240) 

2
 – analýza provedena pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám.7. 702 00 Ostrava) 

 

Metody v sloupci TYP „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška 

Výsledky se vztahují pouze k měřeným místům a době měření. 

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 

 

 

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr. 

Kontroloval:   Henková Jaroslava, Ing. 

Protokol vyhotovil: Henková Jaroslava, Ing. 

Počet stran:  4   

Dne:   21.11.2011 
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STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 

 

NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: 

Teva Czech Industries s.r.o. výroba antiastmatik, cytostatik, imunosupresiv, hipolipidemik, 

antihypertenziv aj. – v podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem, účinných 

farmaceutických látek (API) a rostlinných extraktů. 

 

DATUM MĚŘENÍ: 

3.11.2011  

 

POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR A MĚŘENÍ: 

Osobní odběrová čerpadla SKC PCXR 4, v.č. 671111, 665945 

Odběrové hlavice GGP 3.5 + PTFE – pro odběr anastrozolu 

Průtokoměr ROTA 920327.1001  platnost interního porovnávání 2.5.2013 

Analytické váhy Sartorius   platnost ověření do 3.3.2013 

Termohygroanemometr Kestrel 3000 v.č. platnost externí kalibrace do 21.1.2013 

 

POUŽITÉ SYMBOLY A JEDNOTKY: 
 

Značka (symbol) Jednotka Název 

t °C teplota vzduchu 

v m/s rychlost proudění vzduchu  

Rh % relativní vlhkost vzduchu 

Bt hPA barometrický tlak 

PEL mg.m
-3 

přípustný expoziční limit 

NPK-P mg.m
-3 

nejvyšší přípustná koncentrace 

< - výsledky jsou menší než detekční limit použité metody 

 

 

OBAL ZABEZPEČENÍ A TRANSPORTU VZORKŮ: 

PTFE filtry v umělohmotných obalech a plastové transportní krabičce. Auto ZÚ 

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY: 

3.11.2011 Oblačnost – zataženo. Bt – 983 hPa, t=10.4°C, Rh 61%, bezvětří 

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY:  

Místnost má regulovanou teplotu 22°C±3°C, Rh=60±15%, v=<0,1 m/s 

STRATEGIE A ZPŮSOB (METODY) MĚŘENÍ: 

SOP VZ OV 110 (ČSN EN 482. ČSN EN 689. NV č.361/2007 Sb.) 

KLASIFIKACE MĚŘENÍ (MĚŘENÍ ÚKOLŮ) 

Podle ČSN EN 482 – měření pro porovnání s limitními hodnotami. 
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POPIS MÍST MĚŘENÍ: 

 

MÍSTO ODBĚRU: 

Objekt č. 96 – výroba námelových alkaloidů a vysoce aktivních substancí HAPI 

Místnost č. 301 – výroba HAPI – výroba anastrozolu 

Výroba probíhá v několika stupních: 

- výroba sodné soli triazolu 

- výroba surového anastrozolu 

- výroba čistého anastrozolu – rozpouštění surového anastrozolu teplým isopropanolem, 

filtrace roztoku přes svíčkové filtry, zahuštění izopropylalkoholového roztoku přidání n-

heptanu, ochlazení pod 35°C, očkování krystalu přidáním krystalu anastrozolu, ochlazení na 

0-2°C, krystalizace, filtrace, promytí n-heptanem, prosávání krystalu dusíkem, sušení cca 5 

hodin při 60°C. po usušení následuje vyhrabávání.   

 

 

VZORKY OVZDUŠÍ: 

Odebrány v dýchací zóně osobní odběrovou aparaturou u profese: chemik operátor. 

Stacionární odběr v úrovni dýchací zóny, na referenčním místě cca 30 cm od glove boxu. 

 

POPIS ZDROJE MĚŘENÉHO FAKTORU: 

Vyhrabávání anastrozolu. 

 

ODSÁVÁNÍ: 

Glove boxy mají své vlastní odsávání přes HEPA filtry do venkovního prostoru, současně se 

vhání do glove boxu dusík (inertní atmosféra). Místnost je v podtlaku vůči chodbám. 

 

VÝBĚR PRACOVNÍKŮ PRO MĚŘENÍ: 

1 z 1       
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Profese chemik operátor: 
Provádí předložení surovin do reakčních kotlů přes násypku (sypké produkty) a kapalné přes 

skleněné zásobníky, kontrolu chemických reakcí (destilace, reakce za varu, filtrace, 

krystalizace), vyhrabávání z procesního filtru, odběr vzorku, výměna vík. 

 

Použité OOPP: gumové rukavice, ochranné brýle, antistatický oděv, obuv, dle potřeby 

ochrannou masku tř. P3 nebo filtry proti org. a anorg. párám ABEK1. 

 

Pracovní doba: 660 minut 

Popis expozice: 600 minut – pracovní činnost u reakčních kotlů 

     60 minut – vyhrabávaní anastrozolu z procesního filtru 

     60 minut – přestávka (mimo provoz) 

 

 

 

profese 

 

Chemik operátor 

 

číslo vzorku 

čas měření 

od – do 

hod.min 

expozice 

 

 min 

anastrozol 

 

μg/m
3
 

prach 

 

μg/m
3
 

 

p. Dobeš 

 

Stacionární odběr 

     

80392 10:00 – 11:00 60 <0,2 <0,33 

     

80391 09:56 – 10 :02  <0,2 <0,30 

předpokládaná nulová expozice 660   

celosměnový časově vážený průměr 720 <0,017 <0,03 

TEVA Global OEL list 0,067 nehodnocen 

Nejistota měření   

 

Použité metody stanovení splňuji požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, 

na správnost a mez detekce měřících postupů. 

 

Pozn.: PEL pro anastrozol byl přepočten na 12-hod. pracovní dobu. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODBORNÁ STANOVISKA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Podle TEVA GLOBALOEL LIST: 

PEL pro prach anastrozolu (vyhrabávání s procesního filtru) je pro den odběru prokazatelně 

dodržen. 

 

 

 

 

 


