
 

  

Procesni monitorPROCESNI MONITORING, RUTINSKE 
KONTROLE IN VALIDACIJE z loggerji EBRO 
 

 
 

 

 

 
 

 
Validacija 
Je ponovljiv dokaz, da postopek stalno ustvarja zahtevane rezultate. Validacija je jasen prikaz, da 
procesi, oprema, materiali, delovni koraki ali sistem dejansko vodijo do pričakovanih rezultatov. 
  
Rutinske kontrole 
Je reden test za določanje učinkovitosti opreme. Je preveritev, da so meje v skladu z validacijo. 
Pogostost izvedbe je odvisna od naprave in postopka. 
 
Procesni monitoring 
Zagotavlja neprekinjeno preverjanje izvedbe določenega postopka (npr. proizvodni proces, nadzor 
temperature med transportom…) in stalni nadzor le-tega. Prepoznavanje nenačrtovanih odstopanj 
je nujno potrebno za doseganje zastavljenih ciljev in skladnost z zahtevami (npr. HACCP kontrolne 
točke). 
 
Ex območja 
Nevarna območja (razen rudarstvo) 
Kategorije od 1 do 3 so razvrščene v skladu z ATEX direktivo 94/9 / ES. Črka »G« pomeni plin. 
V standardu IEC 60079-0 za električne komponente in naprave, in s tem v skladu z IECEx shemo, so 
opredeljene ravni zaščite opreme (Equipment Protection Levels – EPL). 

Naprave v skladu s kategorijo 1G ali EPL Ga 
Naprave morajo biti zasnovane tako, da zagotavljajo zelo visoko stopnjo varnosti. Te naprave 
morajo zagotoviti zahtevano stopnjo varnosti tudi v primeru redkejših motenj. Četudi se pojavita 
dve napaki na enoti, ne sme priti do vžiga. Uporabljajo se lahko v coni 0 (kategorija 1G).  
 
Data Logger Sistem 
Smo strokovnjaki za merilne sisteme, za prilagodljive in zanesljive meritve ter dokumentacijske 
sisteme (protokoli, IQ-OQ) za rutinske kontrole in validacije različnih toplotnih procesov na 
medicinskem območju, v farmaciji in živilski industriji. 



 

  

Široka paleta izdelkov zajema zapisovalnike podatkov (data logger, spomninska enota), ki jih lahko 
namestite neposredno v proces. Programska oprema s certifikatom TüV za rutinske kontrole in/ali 
validacije pomaga pri oceni/obdelavi vaših procesnih podatkov.  
Zraven tega vam lahko ponudimo še certificiran sistem EBI 16 – Bowie & Dick test z jasnim 
prikazom rezultata »uspešno« oziroma »neuspešno«. 
 
TüV certificiran evalvacijski software Winlog.med in Winlog.validation 
S programoma Winlog.med in Winlog.validation vam ponujamo TüV certificirano programsko 
opremo s FDA 21 CFR, del 11, ki zagotavlja visoko varnost podatkov. Možna sta tako avtomatska 
evalvacija kot tudi ročna evalvacija procesa. Programska oprema ponuja možnost ustvarjanja 
uporabniško določenih ocenitev. Možno je ustvariti posamezne procesne parametre in preizkusne 
kriterije. 
 
Skladnost (uporabljeni orginalni opisi, vir: EBRO katalog Professional Data Loggers 2021) 

DIN EN ISO 17665 Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego. – vlaga v toploti - Zahteve za razvoj, validacijo 
in rutinski nadzor postopka sterilizacije medicinskih pripomočkov 

DIN EN 285 Sterilizacija - Parni sterilizatorji - Veliki sterilizator 
DIN EN ISO 15883 Razkužila za podložke - Splošne zahteve, izrazi in opredelitve ter preskusi 
DIN EN 13060 Majhni parni sterilizatorji 
DIN SPEC 58929 Delovanje majhnih parnih sterilizatorjev v zdravstvu - Smernice za validacijo in rutinsko 

spremljanje postopkov sterilizacije 
DIN EN ISO 11135 Sterilizacija zdravstvenih izdelkov - Etilen oksid - Zahteve za razvoj, validacijo in rutinski 

nadzor postopka sterilizacije medicinskih pripomočkov. 
DIN EN ISO 25424 Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Para z nizko temperaturo in formaldehid - Zahteve 

za razvoj, validacijo in rutinski nadzor postopka sterilizacije medicinskih pripomočkov. 
DIN EN ISO 11140-4 Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Kemični kazalniki - Kazalniki razreda 2 kot 

alternativa Bowie & Dickovemu tipu za odkrivanje prodiranja pare. 
DIN EN ISO 9241 Ergonomija interakcije človek-sistem: Načela dialoga. 
DIN 12880 Električna laboratorijska oprema - grelniki in inkubatorji. 
DIN EN ISO 13408-3 Aseptična obdelava izdelkov za zdravstveno nego - 3. del: Liofilizacija. 
DIN EN ISO 14937 Sterilizacija zdravstvenih izdelkov - Splošne zahteve za karakterizacijo sredstva za 

sterilizacijo in razvoj, validacija in rutinski nadzor postopka sterilizacije medicinskih 
pripomočkov 

ISO/IEC 25051 Programsko inženirstvo - Zahteve in ocena kakovosti sistemov in programske opreme 
(SQuaRE) - Zahteve za kakovost pripravljenosti za uporabo 
Programski izdelek (RUSP) in navodila za testiranje 

FDA 21 CFR Part 11 Ta del predpisov FDA se nanaša na elektronske evidence in elektronske podpise ter 
določa merila, pod katerimi je mogoče le-te šteti za zaupanja vredne in 
zanesljive kot papirnati dokument. 

FDA 21 CFR Part 210-211 Določa minimalne zahteve za metode, ki se odpremljajo pri proizvodnji, predelavi, 
pakiranju in skladiščenju zdravil in cepiv ter distribuciji in nadzoru, kjer  se bodo 
uporabljali. 

Smernice Smernice DGKH, DGSV in AKI za potrjevanje in rutinsko spremljanje postopkov čiščenja 
strojev in termične dezinfekcije medicinskih pripomočkov. 

Priporočila Priporočila DGKH za validacijo in rutinsko spremljanje postopkov sterilizacije z vlažno 
toploto za medicinske pripomočke. 

 

 



 

  

Na voljo so loggerji EBI 12 serije – rdeča in modra linija 

  
Data loggerji – rdeča linija Data loggerji – modra linija 
Imajo fleksibilne ali upogljive temperaturne 
senzorje in lahko, zraven meritve temperature, 
merijo še druge veličine kot so tlak, vlaga in 
prevodnost. 
izmerjene vrednosti je mogoče prenesti tudi 
preko radijskega signala. 
Območja uporabe EBI 12: medicina, farmacija, 
živilska industrija (hrana in pijača) ter ostala 
industrija. 

Imajo robustnejša temperaturna tipala in se 
znimi lažje rokuje. Imajo dobro točnost in 
kapaciteto spomina. Večina jih ima pritrdilni 
navoj za lažjo fiksacijo.  
Območja uporabe: aplikacije v živilski industriji 
in farmaciji (npr. komore za stabilnost, 
sterilizacija v tunelskih postajah). 

 
 

 

Nadzora nad temperaturo, ki je glavni faktor energetske učinkovitosti in kritična kontrolna točka 
kvalitete izdelkov ne prepuščajte naključju ali netočnim meritvam. Pišite nam ali nas pokličite na 02 
62 96 720 – loggerje vam pridemo predstaviti, prepustimo vam jih tudi za testne meritve.  

 

Meta besede: data logger EBI, prikazovalnik podatkov EBI, zapisovalnik podatkov EBI, TüV za rutinske kontrole, EBI12, EBI 12, EBI16, EBI 16, FDA 
21 CFR Part 11, procesni monitoring loggerjev, validacija loggerjev,loggerji za  ex območja 

 

 

 

 

 

 

 


