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PENGANTAR

Dalam rangka pemutakhiran persyaratan sesuai standar internasional telah
diterbitkan Pedoman CPOB 2012 yang merupakan revisi dari Pedoman CPOB
2006.

Sejalan dengan penerbitan Pedoman CPOB 2012, maka dipandang perlu
melakukan pengkajian kembali Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman
CPOB 2006.

Untuk memudahkan interpretasi baik oleh industri farmasi maupun kalangan lain
yang berkepentingan dalam rangka penerapan persyaratan CPOB yang dicakup
dalam Aneks 1 Pembuatan Produk Steril dalam Pedoman Cara Pembuatan Obat
yang Baik Edisi 2012, maka disusunlah Petunjuk Operasional Penerapan
Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Aneks 1 Pembuatan Produk Steril
Edisi 2012. Petunjuk Operasional ini akan menjadi bagian dari Petunjuk
Operasional Penerapan Pedoman CPOB Edisi terbaru namun dipublikasi lebih
dahulu mengingat urgensi penerapan perubahan yang terjadi pada Aneks 1
Pembuatan Produk Steril.

Petunjuk Operasional ini selain mengacu pada standar internasional yang sama
dengan Aneks 1 Pembuatan Produk Steril yang dicakup dalam Pedoman Cara
Pembuatan Obat yang Baik Edisi 2012 antara lain WHO Technical Report Series
(TRS) 961/2011 Annex 6 WHO Good Manufacturing Practices for Sterile
Pharmaceutical Products dan PIC/S PE 009-10 Annex 1 Manufacture of Sterile
Medicinal Products, juga telah disesuaikan dengan PIC/S PI 032-2 GMP Annex 1
Revision 2008 Interpretation of Most Important Changes for Manufacture of
Sterile Medicinal Product.

Petunjuk Operasional ini  memberi penjelasan yang lebih rinci  tentang butir-butir
persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
Edisi 2012 Aneks 1 Pembuatan Produk Steril berupa  penjabaran lebih lanjut dan/
atau disertai contoh penerapan dalam lampiran. Untuk itu buku ini harus
digunakan bersama dengan Pedomaan Cara Pembuatan Obat yang Baik Edisi
2012. Contoh-contoh yang disertakan dalam Petunjuk Operasional ini bukanlah
hal yang mutlak dalam bentuk rancang bangun atau isi melainkan dapat
dikembangkan dan dimodifikasi sepanjang masih mengikuti persyaratan dalam
Aneks 1. Butir-butir dan hal-hal lain yang dianggap telah jelas dalam Pedoman
akan dituliskan “Cukup jelas”.

Pada Petunjuk Operasional ini, seperti juga pada Pedoman CPOB, istilah
“hendaklah” menyatakan rekomendasi yang diharapkan untuk dilaksanakan
kecuali jika tidak dapat diterapkan, dimodifikasi menurut pedoman lain yang
relevan dengan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau
digantikan dengan petunjuk alternatif untuk memperoleh tingkat pemastian mutu
minimal yang setara.



Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak,
khususnya Tim Revisi Pedoman dan Petunjuk Operasional CPOB yang telah
memberikan bantuan, dukungan dan partisipasi aktif baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyusunan Buku Petunjuk Operasional ini.

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA

Dra. A. Retno Tyas Utami, M.Epid.
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ANEKS 1

PRINSIP

Cukup jelas.

UMUM

1.
s/d
3. Cukup jelas.

4. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata antara
0,36 – 0,54 m/detik (nilai acuan) pada posisi uji 15 – 30 cm di bawah filter terminal.
Kecepatan aliran udara di daerah kerja minimal 0,36 m/detik. Aliran udara searah
(unidirectional airflow/ UDAF) dengan kecepatan yang lebih rendah dapat digunakan
pada isolator yang tertutup dan kotak bersarung tangan (Glove boxes).
Untuk mencapai kebersihan udara Kelas B, C dan D, perhitungan frekuensi pertukaran
udara hendaklah disesuaikan dengan ukuran ruangan, mesin yang digunakan dan
jumlah personil yang bekerja di dalam ruangan.
Hendaklah dilakukan tes integritas/ kebocoran pada filter HEPA terpasang sesuai
dengan ISO 14644-3 dengan interval waktu tiap 6 bulan, atau tidak lebih dari 12 bulan.
Tujuan pelaksanaan tes ini adalah untuk memastikan bahwa media filter, bingkai dan
semua segel (seal) pada filter yang terpasang bebas dari kebocoran. Bahan aerosol
yang dipilih untuk melakukan tes kebocoran hendaklah tidak mendukung pertumbuhan
mikroba, misal polyalphaolefine (PAO), dan terdiri dari partikel aerosol dalam jumlah
yang cukup besar.
Kelas kebersihan area seperti diuraikan di Pedoman CPOB Aneks 1 Butir 4 hendaklah
ditetapkan oleh industri berdasarkan sifat kegiatan proses yang dilakukan di dalam
ruangan dan validasi yang dilakukan (misal media fill aseptis atau jenis simulasi proses
lain) untuk penentuan waktu tunggu dan waktu pengisian maksimum. Penentuan
lingkungan area proses yang sesuai dan batas waktu hendaklah berdasarkan tingkat
kontaminasi mikroba (bioburden) yang ditemukan.

KLASIFIKASI RUANG BERSIH  DAN SARANA UDARA BERSIH

Pedoman CPOB 2012 Aneks 1 secara jelas membedakan klasifikasi ruang bersih dan
sarana udara bersih yang dijabarkan pada Butir-butir 5 sampai dengan 8 dan pemantauan
ruang bersih dan sarana udara bersih yang dijabarkan pada Butir-butir 9 sampai dengan 20.
Butir 4 menjelaskan kondisi nonoperasional dan operasional, industri perlu menyediakan
Protap yang mendefinisikan kondisi nonoperasional dan operasional yang mungkin berbeda
untuk tiap ruangan produksi. Protap ini hendaklah mencantumkan peralatan yang dipasang
dan beroperasi serta jumlah karyawan yang bekerja di dalam tiap ruangan.

PEMBUATAN PRODUK STERIL
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Hendaklah dilakukan klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih sesuai EN/ISO 14644
dengan batas jumlah partikel yang dipersyaratkan pada tabel dalam Butir 5 Aneks 1.
Hendaklah dipilih lokasi probe untuk dapat menunjukkan homogenitas pada seluruh ruangan
dan dibuat laporan klasifikasi sesuai dengan ISO 14644-1 Butir 4.4 dan ISO 14644-3 Butir
B.1.4.

Di sisi lain, pelaksanaan pemantauan tidak perlu dilakukan sesuai ISO 14644-1. Pemantauan
dapat dilaksanakan dengan titik pengambilan sampel dan volume sampel yang lebih sedikit.
Studi analisis risiko formal berdasar percobaan dan analisis dari data pemantauan (dengan
interval minimal 6 bulan operasional) hendaklah memberikan dasar untuk menetapkan
frekuensi dan batas pemantauan. Frekuensi dan batas hendaklah berdasarkan proses yang
berlangsung dan hasil dari kualifikasi awal serta pemantauan dan menjadi bahan
pertimbangan saat menetapkan batas waspada dan batas bertindak. Batas dan lokasi
pengambilan sampel tersebut perlu dikaji secara berkala demi keabsahan semua risiko yang
dipertimbangkan sejak awal.

Klasifikasi ruangan adalah bagian dari kualifikasi awal fasilitas dan biasanya juga dilakukan
pada saat rekualifikasi rutin; artinya baik aktivitas klasifikasi maupun status klasifikasi akhir
yang harus dicapai untuk ruang bersih dan sarana udara bersih. Aneks 1 ini berkaitan
langsung dengan klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih sesuai ISO 14644. Untuk
kualifikasi dan validasi serta rekualifikasi, lihat juga Pedoman CPOB Bab 12.

5. Angka yang tercantum dalam kolom “> 0,5 μm“ adalah jumlah total semua partikel
berukuran sama dengan dan lebih besar dari 0,5 μm. Angka yang tercantum  dalam
kolom “> 5 μm” adalah jumlah total semua partikel yang berukuran sama dengan dan
lebih besar dari 5 μm.

Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih hendaklah sesuai ketentuan EN/ISO
14644-1.

6. Untuk tujuan kualifikasi tidak ada angka permanen menentukan volume sampel dan
titik pengambilan sampel, semua tergantung dari luas ruangan. Jumlah lokasi
pengambilan sampel dan volume sampel minimum serta interpretasi hasil pengukuran
ditetapkan sesuai EN/ISO 14644-1 (confidence interval). Lihat juga ketentuan untuk
outliers pada appendix B6.2 EN/ISO 14644-1.

Pada WHO TRS 957-2010 dinyatakan bahwa untuk Kelas C operasional dan Kelas D
nonoperasional volume sampel hendaklah minimal 2 liter dan waktu pengambilan
sampel per lokasi pengambilan sampel hendaklah tidak  kurang dari 1 menit.

Untuk Kelas D tidak ditentukan batas kondisi operasional; industri hendaklah
menentukan batas operasional berdasarkan analisis risiko dan data historis yang
terkait.

Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah diperoleh hasil
yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi
nonoperasional.

ISO 14644-1 Annex f mempunyai bagian informatif mengenai penggunaan teknik
sampling sekuensial untuk pemantauan partikel nonviabel. Teknik ini mungkin
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bermanfaat untuk mengurangi waktu pengambilan sampel pada area ruang bersih
yang sangat besar pada kondisi nonoperasional. Metode ini tidak cocok untuk dipakai
saat melakukan klasifikasi operasional.

7. Alat penghitung sentral dengan probe yang disambungkan dengan selang panjang
tidak dapat lagi digunakan untuk klasifikasi ruang bersih, karena risiko terlalu banyak
partikel (terutama partikel 5 µm) melekat pada dinding selang. Oleh sebab itu alat
penghitung partikel portabel dengan selang pendek atau -lebih diutamakan, bila
memungkinkan tanpa selang- hendaklah digunakan untuk tujuan klasifikasi. Sertifikat
kalibrasi dari alat penghitung partikel hendaklah menyebutkan panjang selang dan jenis
bahan (inox/ stainless steel atau polimer).

8. Industri dapat melakukan rekualifikasi ruang bersih sesuai dengan EN/ISO 14644-2
(termasuk frekuensi yang dianjurkan).

Untuk rekualifikasi area Kelas A, kegiatan berikut dianjurkan pada saat melakukan
rekualifikasi tiap 6 bulan:

 kecepatan aliran udara,
 integritas filter, dan
 perbedaan tekanan (tidak berlaku untuk area ruang bersih yang tidak dapat

tertutup rapat).

Frekuensi rekualifikasi untuk ruang Kelas B:
 kondisi nonoperasional tiap 6 bulan, dan
 kondisi operasional tiap 12 bulan.

Untuk ruang kelas lain: tiap tahun, dengan toleransi yang ditetapkan.

Pendekatan lain dapat diterapkan dengan justifikasi misal berdasarkan data
pemantauan.

PEMANTAUAN RUANG BERSIH DAN SARANA UDARA BERSIH

9. Frekuensi, lokasi dan jumlah lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan
analisis risiko dan tidak terpaku pada ISO 14644-1. Data yang diperoleh selama
klasifikasi dan pemantauan terdahulu hendaklah dipertimbangkan. Lokasi kritis
hendaklah dicakup.

10. Pada area kritis di mana bahan atau produk terpapar ke lingkungan, hendaklah
dilakukan pemantauan kontinu selama proses berlangsung. Sistem pemantauan
hendaklah mampu mendeteksi potensi terjadi penyimpangan jumlah partikel di luar
yang biasa terjadi, termasuk kejadian yang hanya berjalan sesaat. Sistem manifold
mungkin tidak cocok untuk pemantauan zona Kelas A karena keterlambatan respons.
Pada saat melakukan pemantauan Kelas A, penting untuk juga mencakup perakitan
alat, karena dampak operator perakit terhadap jumlah partikel besar. Hendaklah dibuat
Protap yang menentukan batas waspada dan mendefinisikan tindakan perbaikan dan
intervensi yang diperlukan pada kasus waspada.
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11. Pemantauan berkesinambungan hendaklah dilakukan di zona Kelas B di mana
penanganan wadah belum tertutup utuh/ belum tertutup sempurna, misal vial setengah-
tertutup dengan stopper di bawah unit aliran udara laminar bergerak (mobile laminar air
flow) sebelum diliofilisasi. Sistem manifold kemungkinan tidak cocok untuk pemantauan
zona Kelas B karena kurang responsif.

12. Pengendapan partikel ukuran 5 µm dalam sistem pemantauan partikel jarak jauh dapat
terjadi (sebagai contoh, selang melengkung berbentuk S dengan panjang 1,5 m dapat
menyerap lebih kurang 30% partikel ukuran 5 µm). Industri hendaklah melakukan
kualifikasi alat pengambil sampel dan sistem pengambilan sampel partikel untuk
ukuran partikel 0,5 µm dan 5 µm.

13. Selama pemantauan hendaklah pengambilan sampel :
- dilakukan dengan cepat (terutama di area kritis),
- terhubung dengan pergerakan partikel pada saat ada kegiatan nyata, dan
- dapat memicu alarm sehingga operator segera mengetahui situasi.
Dengan demikian pengambilan 1 m3 sampel (yang biasanya membutuhkan waktu 30
menit) dapat menjadi tidak memadai selama pemantauan zona A pada saat
beroperasi.

14. Cukup jelas.

15. Jumlah partikulat yang ditunjukkan pada Tabel (Butir 5) untuk Kelas A “operasional”
hendaklah dijaga dalam zona sekitar produk pada setiap saat suatu produk atau wadah
terpapar ke lingkungan.

Uji waktu “pembersihan” atau “pemulihan” hendaklah memperlihatkan perubahan
konsentrasi partikel dengan faktor 100 dalam jangka waktu yang ditetapkan (ISO
14644-3 klausul B.12).

16. Jumlah titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel pada pemantauan
hendaklah ditentukan melalui penilaian risiko, termasuk identifikasi risiko, analisis risiko
dan evaluasi risiko (lihat juga Pedoman CPOB Aneks 14). Pemantauan
berkesinambungan tidak perlu; namun, frekuensi pengambilan sampel hendaklah lebih
tinggi daripada yang dilakukan pada kualifikasi ulang area tersebut.

17.
dan
18. Cukup jelas.

19. Keterangan tambahan pada Tabel (pada Butir 19) yang disarankan untuk pemantauan
area bersih selama kegiatan berlangsung: Cawan papar dapat dipaparkan kurang dari
4 jam bila waktu pengisian ukuran bets kurang dari 4 jam sehingga waktu paparan
disesuaikan dengan waktu pengisian. Batas cfu untuk cawan papar hendaklah
ditetapkan sebagai ketentuan tambahan dan diinterpretasikan sebagai batas untuk tiap
cawan papar. Temuan mikroorganisme pada lokasi pengambilan sampel kritis di area
Kelas A di mana kegiatan aseptis dilaksanakan hendaklah dilakukan investigasi
mendalam; jenis mikroorganisme hendaklah diidentifikasi dan dijadikan bahan
pertimbangan pada pelulusan bets.
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Semua metode yang diindikasikan untuk kelas khusus dalam tabel Butir 19 hendaklah
diterapkan pada pemantauan area kelas khusus tersebut. Penjelasan hendaklah
dibuat, bila salah satu metode tidak digunakan.

Lihat Contoh :
 Jadwal Pemantauan Partikel dan Parameter Mikrobiologis pada Area Pengisian

Aseptis, Lampiran Aneks 1.19a; dan
 Formulir Pemantauan Udara Sarana Steril, Lampiran Aneks 1.19b.

Hasil pemantauan jumlah mikroba yang dilakukan selama pengisian berlangsung untuk
area Kelas A dan B hendaklah dilampirkan pada Catatan Bets.

20. Batas waspada dan batas bertindak hendaklah ditetapkan berdasarkan kecenderungan
data temuan selama kurun waktu tertentu. Tingkat kemampuan deteksi kontaminasi
mikroba hendaklah ditetapkan untuk tujuan penentuan batas waspada dan bertindak
dan untuk memantau tren kebersihan lingkungan fasilitas. Batas dinyatakan dalam
satuan unit pembentuk koloni/ UPK (colony-forming units/ CFU) untuk pemantauan
bilangan mikroba pada lingkungan kelas bersih saat operasional yang diberikan pada
Butir 19.

TEKNOLOGI ISOLATOR

21.
s/d
25. Cukup jelas.

TEKNOLOGI PENIUPAN/ PENGISIAN/ PENYEGELAN

26.
s/d
28. Cukup jelas.

PRODUK YANG DISTERILISASI AKHIR

29.
dan
30. Cukup jelas.

31. Yang dimaksud dengan Zona Kelas A adalah proses pengisian dilakukan di bawah
aliran udara UDAF yang memberikan kondisi Kelas A dengan latar belakang
lingkungan Kelas C sebelum proses sterilisasi akhir.
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PEMBUATAN SECARA ASEPTIS

Tujuan dari proses aseptis adalah untuk mempertahankan sterilitas produk yang dibuat dari
komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi sebelumnya dengan
menggunakan salah satu cara dari metode yang ada.
Kondisi operasional hendaklah dapat mencegah kontaminasi mikroba.
Untuk menjaga sterilitas komponen dan produk selama proses aseptis, perhatian perlu
diberikan pada :

• lingkungan;
• personil;
• permukaan yang kritis;
• sterilisasi wadah/ tutup dan prosedur pemindahannya;
• waktu tunggu maksimum bagi produk sebelum pengisian ke dalam wadah akhir; dan
• filter untuk sterilisasi.

32. Untuk produk yang berisiko besar terhadap kontaminasi partikel selama proses,
misalnya infus bervolume >100ml, dan produk dalam wadah bermulut lebar maka
pembilasan akhir dan penanganan komponen setelah dicuci hendaklah dilakukan di
bawah LAF yang dipasang di lingkungan minimal Kelas D. Lihat Contoh Tata Letak
Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis, Lampiran Petunjuk Operasional
Penerapan Pedoman CPOB.

33.
s/d
36. Cukup jelas.

PERSONALIA

37. Hendaklah disediakan dokumen, misal daftar personil yang diizinkan (dan sudah
dikualifikasi) dan buku log (untuk mencatat dan memantau personil yang memasuki
Area Bersih), Lihat Contoh:
 Daftar Personil yang Diizinkan Memasuki Area Bersih dan Steril, Lampiran Aneks

1.37a; dan
 Buku Log Pemantauan Personil yang Diizinkan Memasuki Area Bersih dan Steril,

Lampiran Aneks 1.37b.

38.
s/d
40. Cukup jelas.

41. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Higiene Perorangan dan Tingkah Laku Higienis Di
Kelas A dan B, Lampiran Aneks 1.41.

42. Pakaian kerja steril reguler termasuk sarung tangan untuk Kelas B dan C hendaklah
selalu diganti tiap kali karyawan memasuki/ memasuki kembali ruang berkelas
tersebut. Lihat Contoh Protap Mengenakan Pakaian Untuk Pembuatan Produk Steril,
Lampiran Aneks 1.42.
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43. Pencucian pakaian kerja untuk ruang steril hendaklah dipisahkan dari pencucian
pakaian kerja area lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari terkontaminasi pakaian
steril dengan serat dari pakaian kerja lain.

44. Bagi karyawan wanita yang menggunakan kosmetika hendaklah membasuh wajah
untuk menghilangkan kosmetika antara lain bedak dan alas bedak, lipstik, perona
mata, dsb..

45. Pakaian yang direkomendasikan untuk ruang bersih serta rancangan dan frekuensi
penggantian pakaian dan pelindung lain yang dianjurkan lihat Contoh Pakaian
Pelindung sesuai dengan Ruang Kelas Kebersihan, Lampiran Petunjuk Operasional
Penerapan Pedoman CPOB.

46. Cukup jelas.

47. Cukup jelas.
Lihat Contoh:
 Protap Sterilisasi Pakaian Area Bersih dan Penanganannya, Lampiran Aneks 1.47a;

dan
 Protap Sterilisasi Sarung Tangan, Lampiran Aneks 1.47b.

48. Cukup jelas.

BANGUNAN DAN FASILITAS

49.
dan
50. Cukup jelas.

51. Pintu hendaklah membuka ke arah ruang bertekanan udara lebih tinggi yang dilengkapi
dengan door-closer. Pengecualian diperbolehkan untuk pintu darurat dan persyaratan
K3 yang berlaku serta persyaratan sistem pengungkungan.

52.
s/d
55. Cukup jelas.

56. Tidak boleh ada perubahan lebih dari satu kelas kebersihan pada airlock atau jalan
masuk dan ruang ganti, Contoh: Jalan masuk dari Kelas D terhubung dengan airlock
Kelas C, yang kemudian menuju ke ruang ganti Kelas B untuk menuju ke ruang bersih
Kelas B.
Ruang ganti hendaklah mempunyai ukuran yang cukup untuk kenyamanan berganti
pakaian dan dilengkapi dengan cermin sehingga personil dapat memeriksa dan
memastikan pengenaan pakaian yang benar sebelum meninggalkan ruang ganti.
Lihat Contoh pada Lampiran Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB :
 Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis; dan
 Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Sterilisasi Akhir.
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57. Cukup jelas.

58. Modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara atau ruang ganti dengan
sistem yang disebut ”sink airlock” dan ”bubble airlock”. Hal yang sama dapat juga
dipakai untuk mengurangi tekanan absolut dari ruang dengan kelas paling kritis demi
melindungi konstruksi ruang yang dapat berubah karena tekanan besar.

Contoh dari “sink airlock” : Contoh dari “bubble airlock ” :

Bila ukuran ruang tidak memungkinkan untuk dibuat arah pembukaan pintu seperti
tersebut pada butir 51, maka perlu dipertimbangkan strategi untuk menahan agar pintu
dapat selalu dalam keadaan tertutup.

59. Cukup jelas.

60. Sistem peringatan dapat berupa alarm yang akan berbunyi atau lampu yang akan
menyala jika batas perbedaan tekanan udara terlewati. Catatan perbedaan tekanan
dapat dilakukan secara manual dengan menuliskan pada buku log atau secara
otomatis jika menggunakan Building Automation System (BAS).

61. Suhu dan kelembaban udara hendaklah dijaga untuk mencegah pertumbuhan jamur/
kapang.

62. Dapat digunakan sistem komunikasi elektris 2 arah, misalnya interkom (hands free).

63. Cukup jelas.

64. Contoh suatu barier fisik adalah tirai plastik yang dipasang pada LAF.

PERALATAN

65.
s/d
68. Cukup jelas.

69. Cukup jelas. Lihat Persyaratan Air untuk Produksi, Lampiran Petunjuk Operasional
Penerapan Pedoman CPOB.

70. Peralatan kritis yang harus dikualifikasi antara lain sterilisator misal otoklaf dan oven.
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Kualifikasi kinerja otoklaf hendaklah mencakup:
 Distribusi panas

Pengukuran hendaklah menggunakan probe/ termokopel minimal 10 buah; 12 buah
untuk 2 m3 dan tiap penambahan 1 m3 jumlah probe/ termokopel hendaklah
ditambah 2, dengan perbedaan suhu antar probe/ termokopel tidak lebih dari 1°C
sedangkan titik tertinggi dan terendah hasil pemeriksaan distribusi panas hendaklah
maksimal 5°C dalam keadaan kosong.

 Penetrasi panas
Penetrasi panas dilakukan menggunakan mikroba standar antara lain:
* Bacillus stearothermophilus

Kualifikasi hendaklah dilakukan terhadap otoklaf dalam keadaan baik kosong maupun
terisi untuk tiap jenis muatan, misal: wadah terisi, wadah kosong, pakaian dan
sebagainya.
Untuk muatan yang berisi cairan lebih dari 100 ml (misalnya 250 ml, 500 ml dan 1000
ml) hendaklah dilakukan pemetaan suhu (container mapping). Pemetaan suhu dapat
dilakukan dengan ”bracketing method” bila mempunyai ketiga jenis kemasan tersebut.
Untuk proses sterilisasi wadah yang besar, filter yang sudah dirakit dalam rumah filter
dan obat jadi dalam kemasan yang besar, termokopel dan bioindikator hendaklah
dimasukkan kedalamnya.

Kualifikasi kinerja oven :
Kualifikasi hendaklah dilakukan terhadap oven dalam keadaan kosong maupun terisi
untuk tiap jenis muatan, misal: wadah kosong, nozzle dan sebagainya. Untuk produk
yang harus bebas pirogen, kualifikasi oven hendaklah mencakup validasi proses
depirogenisasi.
Penetrasi panas dilakukan menggunakan mikroba standar antara lain:
* Bacillus subtilis

Kualifikasi hendaklah dilakukan pada:
 alat baru dipasang, dimodifikasi, dipindahkan atau penggantian setiap komponen

yang kritis dari sterilisator;
 rekualifikasi periodik;
 tiap perubahan konfigurasi muatan (”loading pattern”); dan
 masalah kontaminasi.
Termokopel yang dipakai untuk melakukan kualifikasi baik otoklaf maupun oven
sterilisator hendaklah dikalibrasi sebelum dan sesudah kualifikasi.

Lihat Contoh:
 Protokol Kualifikasi Kinerja Otoklaf, Lampiran Aneks 1.70a dan
 Protokol Kualifikasi Kinerja Oven, Lampiran Aneks 1.70b.

SANITASI

71. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan dan Sanitasi Area Steril, Lampiran
Aneks 1.71.

72. Program disinfeksi hendaklah mencakup bahan bersifat sporosidal, untuk membunuh
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spora. Efektivitas prosedur pembersihan dan disinfeksi hendaklah dibuktikan. Lihat
Daftar Bahan Disinfektan untuk Sanitasi, Lampiran Petunjuk Operasional Penerapan
Pedoman CPOB.

73. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Fumigasi di Area Steril, Lampiran Aneks 1.73.

74. Cukup jelas. Lihat Contoh Jadwal Monitoring Parameter Mikrobiologis Pada Area
Pengisian Aseptis, Lampiran Aneks 1.19a.

75. Cukup jelas.

AIR

76. Cukup jelas.

77. Karena air merupakan bahan awal yang sangat penting, maka mutunya hendaklah
dikendalikan yang dimulai dengan kualifikasi kinerja Sistem Pengolahan Air, program
kualifikasi dapat dilihat pada Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB, hingga
pengoperasian dan pemantauannya; lihat Pedoman CPOB Aneks 1 Butir 80.

78.
s/d
80. Cukup jelas.

81. Cukup jelas. Lihat Contoh:
 Protap Pengambilan Sampel Air, Lampiran Aneks 1.81a dan
 Protap Pengujian Endotoksin dalam Air untuk Injeksi, Lampiran Aneks 1.81b.

82. Cukup jelas.

PENGOLAHAN

83.
dan
84. Cukup jelas.

Simulasi media (media fill)

85. Validasi proses aseptis dilakukan dalam kondisi produksi normal.
Uji simulasi aseptis hendaklah dilakukan semirip mungkin dengan proses aseptis pada
produksi rutin dan termasuk semua wadah dan peralatan yang digunakan. Perlu
dilakukan pada kombinasi yang diperlukan dari ukuran wadah (ampul, vial, dsb.)
termasuk lebar mulut wadah dan kecepatan pengisian (lebih dianjurkan kombinasi
ekstrim).
Bila proses produksi aseptis dimulai pada saat pencampuran bahan sampai dengan
pengisian, maka proses simulasi hendaklah mencakup seluruh proses, tangki dan
wadah yang digunakan.
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Uji simulasi hendaklah menggambarkan semua kondisi pada kasus terburuk (worst
case) yang mungkin terjadi pada produksi normal, misal: pergantian personil, frekuensi
istirahat, lampu mati, mesin rusak dan teknisi masuk ke dalam ruang aseptis, dan lain-
lain.

Volume yang terbesar sering dianggap merupakan kondisi worst case karena mulut
wadah produk paling lebar, pengisian paling lambat sehingga produk makin lama
terpapar di lingkungan. Tetapi ada beberapa perkecualian dalam hal pengisian ke
dalam wadah yang kecil misal ampul 1 ml, pada kasus ini proses pengisian
membutuhkan waktu paling cepat dibandingkan dengan ampul volume lain sehingga
ada risiko wadah terguling atau tersendat yang menyebabkan intervensi manual
dilakukan lebih sering dari biasanya, disini perlu dilakukan uji simulasi.

Volume pengisian hendaklah cukup untuk memungkinkan media membasahi seluruh
permukaan wadah saat wadah dibalik dan memungkinkan pendeteksian pertumbuhan
mikroba dalam wadah.

Bila ukuran bets produksi lebih kecil dari atau sama dengan 3000 unit maka jumlah
minimal yang harus diisikan pada uji simulasi adalah sama dengan ukuran bets.

Simulasi proses dengan media pertumbuhan untuk validasi awal dan tiap kali terjadi
perubahan proses kritis (untuk proses produksi/ pencampuran aseptis), ukuran wadah
baru, perubahan shift, penambahan personil, alat baru atau modifikasi alat yang
langsung kontak dengan produk, dan atau modifikasi sistem tata udara, hendaklah
dilakukan 3 kali untuk tiap shift dan proses.

Sedangkan untuk revalidasi dapat dilakukan 1 kali untuk tiap shift dan proses tiap 6
bulan sekali.

Bila ada kegagalan atau pertumbuhan pada hasil media pertumbuhan, hendaklah
dilakukan identifikasi jenis cemaran dan dibandingkan cemaran yang mungkin
diperoleh dari pemantauan lingkungan dan personil.

Inkubasi hendaklah dilakukan pada 2 (dua) suhu yaitu:
 20°C – 25°C selama 7 hari pertama
 30°C – 35°C untuk 7 hari berikutnya
Suhu inkubasi lain hendaklah berdasarkan data pendukung yang tervalidasi.
Sebelum inkubasi diawali dan saat/ setelah pengamatan pada hari ke 7 wadah dibolak-
balik agar larutan media dapat membasahi seluruh permukaan wadah.
Pengamatan hendaklah dilakukan pada hari ke 8 (setelah inkubasi pada suhu 20oC –
25oC sebelum inkubasi suhu 30oC – 35oC), bila memungkinkan, dan setelah hari ke 14.

Hendaklah dilakukan kontrol negatif dan kontrol positif minimal menggunakan 1 (satu)
bakteri dan 1 (satu) kapang.

Media pertumbuhan yang dipakai hendaklah lulus Growth Promotion Test (GPT)
dengan menggunakan 10 – 100 CFU mikroba gram positif, gram negatif, bakteri
anaerob, kapang, dan ragi seperti:
 Bacillus subtilis atau Clostridium sporogenes;
 Staphylococcus aureus;
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 Pseudomonas aeroginosa;
 Candida albicans;
 Aspergillus niger.
Pemilihan media hendaklah juga mempertimbangkan kemampuannya menumbuhkan
mikroorganisme lingkungan, apabila ada riwayat penemuan kontaminasi lingkungan.

Hendaklah dilakukan GPT pada media yang dipakai untuk uji simulasi pada akhir masa
inkubasi untuk membuktikan bahwa media akan dapat menumbuhkan mikroba bila ada
kontaminasi. Mikroba harus tumbuh dalam waktu 5 hari pada suhu inkubasi yang
dipakai.

Sediaan tetes mata atau telinga biasanya dikemas dalam wadah plastik. Wadah,
penetes, tutup dan overseal (bila dipakai) dicuci dan disterilkan sesuai pada produksi
rutin. Sebagai pengganti sterilisasi dengan panas, dipakai sterilisasi dengan radiasi
atau etilen oksida untuk wadah dan perangkatnya.
Wadah plastik yang buram akan menghambat pendeteksian pertumbuhan, dalam hal
ini seluruh isi wadah hendaklah dituang ke dalam wadah jernih saat pengamatan.

Lihat Contoh:
 Protap Validasi Proses Aseptis, Lampiran Aneks 1.85a; dan
 Protokol Validasi Proses Aseptis, Pengisian Serbuk Steril, Lampiran Aneks 1.85b.

86. Bila ditemukan pertumbuhan pada uji simulasi proses, perlu dilakukan kajian risiko
terhadap mutu produk, terutama pemastian sterilitas (sterility assurance) terhadap bets
yang dibuat di antara 2 media fill.

87.
dan
88. Cukup jelas.

89. Kandungan mikroba awal diperoleh dengan pemeriksaan bioburden yang dilakukan
antara lain sebelum proses penyaringan larutan, dan terhadap hasil pemeriksaan
tersebut dilakukan analisis tren.

90.
s/d
95. Cukup jelas.

96. Batas waktu yang sesuai setelah pembersihan, sterilisasi, penyimpanan dan
penggunaan komponen, wadah dan peralatan hendaklah ditetapkan melalui validasi.

97. Tindakan penyimpanan khusus yaitu dalam wadah yang tertutup rapat dan berada di
bawah kondisi udara laminar. Untuk proses aseptis, hal ini hendaklah dibuktikan
dengan simulasi menggunakan validasi media fill. Larutan yang tersimpan dan diisikan
pada hari yang berbeda hendaklah dipisahkan dengan penandaan lot tersendiri dan uji
sterilitas terpisah.

98. Cukup jelas.

99. Filter gas hendaklah memakai filter hidrofob untuk menghindarkan pertumbuhan
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mikroba.

100. Kontribusi bioburden berbagai bahan awal dan bahan pengemas serta proses
pembuatan sebelum sterilisasi hendaklah dipahami dan dikendalikan. Pemantauan dan
strategi pengendalian termasuk pemantauan berkala dan trending bioburden sebelum
langkah pengurangan apa pun dari bioburden hendaklah ditetapkan dan dijustifikasi
melalui proses analisis  risiko. Volume sampel hendaklah dijustifikasi dengan
memperhitungkan tingkat kontaminasi yang diperkirakan.

Bioburden produk hendaklah ditentukan paling sedikit sebelum proses sterilisasi akhir.
Penetapan kriteria keberterimaan untuk bioburden hendaklah berdasarkan tahap
sterilisasi; tingkat pemastian sterilisasi (Sterility Assurance Level/ SAL) 106 harus
dicapai. Hasil pemeriksaan bioburden hendaklah menjadi parameter pelulusan produk
jadi (kecuali apabila menggunakan siklus overkill untuk sterilisasi akhir).

Pengkajian risiko hendaklah dilakukan untuk penetapan kebutuhan studi endotoksin.
Apabila diperlukan, endotoksin hendaklah ditentukan juga bagi unit produk yang diisi
terakhir.

Sterilisasi akhir: Untuk sterilisasi akhir, nilai F0 harus diperhitungkan. Pengambilan
sampel hendaklah dilakukan terhadap wadah yang sudah terisi sebelum sterilisasi.
Untuk proses sterilisasi overkill pada produk dengan sterilisasi akhir, industri hendaklah
menjelaskan interval yang dipilih untuk pengujian bioburden.

Proses aseptis : Untuk sterilisasi dengan filtrasi, studi efektifitas penyaring harus
diperhitungkan saat menentukan kriteria keberterimaan bioburden sebelum
penyaringan. Ini berarti jika digunakan dua penyaringan yang berurutan, maka sampel
produk hendaklah diambil sebelum penyaringan tahap akhir, bila dimungkinkan secara
teknis, contoh: penyaringan pertama ditampung dalam tangki ruahan, penyaringan
kedua terjadi segera sebelum pengisian. Namun, jika digunakan sistem dua-tahap
penyaringan (penyaring kedua dipakai sebagai pengaman, jika penyaring pertama
mengalami kegagalan maka persyaratan SAL tetap dapat tercapai), pengambilan
sampel hendaklah dilakukan sebelum masing-masing proses penyaringan tanpa
mengompromikan tahap penyaringan. Industri hendaklah menjelaskan pendekatannya
jika pengambilan sampel dilakukan sebelum tahap penyaringan pertama.

101. Cukup jelas.

102. Peralatan dan bahan/ barang lain hendaklah sedapat mungkin disterilkan melalui
sterilisator berpintu-ganda yang berhubungan langsung dengan area Kelas A. Bila
sterilisator tidak langsung berhubungan dengan lokasi di mana proses aseptis
berlangsung, peralatan dan bahan/ barang lain hendaklah selalu secara kontinu dijaga
di bawah udara Kelas A selama transfer dari sterilisator sampai dengan penyimpanan
atau pemakaian. Bisa dipakai kereta (trolley) terlindung dengan aliran udara aktif
maupun pasif.  Saat kereta otoklaf atau oven dikeluarkan dari sterilisator ke dalam
ruang Kelas B, hendaklah tersedia UDAF zona A di depan pintu sehingga semua item
selalu di bawah udara Kelas A sampai peralatan atau bahan dingin.

Bila perlindungan kelas A tidak dapat disediakan untuk komponen atau bahan yang di
otoklaf, maka hendaklah dilakukan pembungkusan berlapis, menggunakan bahan
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pembungkus untuk otoklaf, yang memungkinkan penghilangan udara/ penetrasi uap
panas dan penghilangan kondensat di samping dapat mempertahankan sterilitas
isinya.

Bahan yang disterilkan dengan metode lain misal radiasi sinar Gamma atau etilen
oksida hendaklah dilindungi dengan pembungkusan yang tepat untuk mempertahankan
integritas sterilitas di luar lingkungan Kelas A. Bahan ini hendaklah dimasukkan ke area
proses aseptis melalui rongga transfer (misal passbox) dengan sistem interlock pada
pintu-pintunya untuk menghindarkan biokontaminasi lingkungan Kelas A.

Permukaan kemasan dan tangki hendaklah didisinfeksi (misal menggunakan lorong
UV, cairan disinfektan, VPHP atau elektron beam) yang tervalidasi untuk menghindari
biokontaminasi terhadap lingkungan kelas A.

Transfer bahan terbungkus ke dalam ruang Kelas A hendaklah dilakukan sedemikian
rupa sehingga kemasan luar dapat dibuka tanpa mengontaminasi lingkungan Kelas A
pada saat produk, permukaan yang kontak dengan produk, bahan pengemas/ penutup
terpapar ke lingkungan. Pada saat transfer, hendaklah dihindarkan terpaparnya bahan
yang terbuka bungkusnya ke lingkungan di luar zona Kelas A.

103. Prosedur pengisian secara aseptis hendaklah diverifikasi ulang tiap 6 (enam) bulan
sekali melalui media fill atau bila dilakukan perubahan baik pada proses maupun pada
peralatan yang sudah tervalidasi.

STERILISASI

104. Kontaminasi mikroba pada bahan awal hendaklah dihindarkan dan bioburden-nya
hendaklah dipantau sebelum proses sterilisasi. Spesifikasi bahan awal hendaklah
mencakup persyaratan untuk mikroba bila kebutuhan ini ternyata terindikasi dari
pemantauan tersebut.

105.
s/d
107. Cukup jelas.

108. Semua pola dan konfigurasi muatan yang digunakan pada sterilisasi rutin hendaklah
divalidasi.

109. Lihat Butir 141.

110. Untuk membedakan lot yang sudah disterilkan atau belum sebagai contoh dapat
digunakan steritape.

111. Cukup jelas.
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Sterilisasi Akhir

112. Sterilisasi produk tahan panas dalam wadah akhir diutamakan dilakukan dengan cara
panas basah pada suhu 121ºC selama 15 menit atau minimum angka F0 yang
menunjukkan proses sterilisasi overkill. Konsep F0 dapat juga diterapkan yaitu
sterilisasi yang dilakukan pada suhu dan waktu tertentu selain suhu 121ºC. F0 pada
suhu tertentu, selain suhu 121ºC, adalah waktu (dalam menit) yang diperlukan untuk
mendapatkan kesetaraan letalitas seperti pada suhu 121ºC selama 15 menit. Bila tidak
memungkinkan, karena bahan obat tidak tahan panas sterilisasi dapat dilakukan
dengan cara filtrasi yang diikuti dengan pengisian secara aseptis. Industri diharapkan
selalu berusaha mencari wadah yang dapat disterilisasi akhir.

Sterilisasi Cara Panas

113.
dan
114. Cukup jelas.

115. Hal ini harus tercakup dalam kualifikasi sterilisator.

116. Cukup jelas.

Sterilisasi Cara Panas Basah

117.
dan
118. Cukup jelas.

119. Hal ini hendaklah tercakup dalam kualifikasi sterilisator.

120. Bahan yang memungkinkan penghilangan udara dan penetrasi uap, tapi dapat
mencegah rekontaminasi setelah sterilisasi dapat terbuat dari baja tahan karat dan
didesain secara spesifik untuk sterilisator dan/ atau bahan pembungkus yang
memungkinkan penetrasi agen pensteril.

Yang dimaksud agen pensteril adalah uap air (clean steam) untuk otoklaf dan udara
kering untuk oven.

121. Spesifikasi uap air yang dipakai hendaklah sesuai dengan persyaratan Air untuk Injeksi
(persyaratan kimiawi, mikrobiologis dan endotoksin pada analisis kondensat) dan tidak
mengandung zat aditif dengan konsentrasi yang dapat mengontaminasi produk atau
peralatan. Pemeriksaan uap air yang dipakai untuk sterilisasi hendaklah dilakukan
secara berkala.

Sterilisasi Cara Panas Kering

122. Udara yang dimasukkan ke dalam oven hendaklah disaring melalui HEPA filter H14
dengan efisiensi 99,995%.
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Sterilisasi dengan Cara Radiasi

123. Cukup jelas.

124. Tahap sterilisasi cara radiasi oleh pihak luar hendaklah dikategorikan sebagai salah
satu tahap pembuatan berdasarkan kontrak, sehingga ketentuan dan rekomendasi
terkait yang dirumuskan pada Pedoman CPOB 2012 Bab 11 Pembuatan dan Analisis
Berdasarkan Kontrak berlaku.

125. Cukup jelas.

126. Indikator biologis yang dipakai untuk sterilisasi dengan radiasi adalah Bacillus pumilus.

127.
dan
128. Cukup jelas.

Sterilisasi dengan Etilen Oksida

129.
s/d
134. Cukup jelas.

FILTRASI PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISTERILKAN DALAM WADAH
AKHIRNYA

135. Cukup jelas.

136. Dianjurkan dua kali filtrasi dengan menggunakan dua filter dengan ukuran pori nominal
0,22 µm.

137. Cukup jelas.

138. Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pengujian Saringan Membran, Lampiran Aneks
1.138.

139.
dan
140. Cukup jelas.

INDIKATOR BIOLOGIS DAN KIMIAWI

141.
s/d
144. Cukup jelas.
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PENYELESAIAN PRODUK STERIL

145. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk vial yang dibeku-keringkan (diliofilisasi) tapi
untuk semua vial yang diisi secara aseptis. Jika pencengkeraman tutup aluminium
dilakukan sebagai “proses bersih” (lihat Butir 149) ketentuan ini menetapkan
persyaratan bagi lingkungan untuk vial dari saat mereka meninggalkan area
pengolahan aseptis sampai tutup aluminium telah dicengkeramkan pada vial yang
ditutup dengan stopper.
Pasokan udara Kelas A diperlukan untuk terowongan konveyor yang menghubungkan
daerah pengolahan aseptis dengan mesin pengcengkeram tutup aluminium untuk
sediaan cair dan serbuk, serta transportasi vial yang diliofilisasi dari mesin liofilisasi ke
mesin pencengkeram tutup aluminium dan mesin pencengkeram tutup aluminium itu
sendiri.

Klasifikasi Kelas D dianggap sebagai persyaratan minimal untuk ruang bersih di mana
mesin pencengkeram tutup aluminium berada. Industri hendaklah membuat justifikasi
pendekatannya dalam memilih kelas ruangan yang sesuai.
Untuk menghindarkan kontaminasi produk pada tahap di atas, hendaklah diperhatikan
beberapa faktor penting, seperti desain kombinasi tutup (stopper) vial, sistem
pendeteksi stopper salah posisi atau tidak terpasang yang tervalidasi secara
menyeluruh, pembatasan akses operator, pelatihan operator yang baik, prosedur
lengkap untuk intervensi manual, tindak lanjut dan kondisi lingkungan yang memadai.

146. Pemeriksaan kebocoran ampul dilakukan pada seluruh ampul dari satu bets. Ampul
diletakkan pada posisi terbalik dalam otoklaf. Ampul yang tidak tertutup rapat (bocor)
akan kosong dan akan terdeteksi pada saat pemeriksaan visual ampul. Pemeriksaan
dapat dilakukan dalam otoklaf dengan menggunakan fase vakum tanpa pemanasan.
Untuk otoklaf  yang belum dilengkapi sistem vakum, uji kebocoran dapat dilakukan
terpisah.

147. Pernyataan ini untuk digunakan sebagai definisi. Ini tidak berarti bahwa produk
dianggap terbuka sebelum tutup aluminium dicengkeramkan dan oleh karena itu tidak
dibutuhkan kondisi aseptis sampai pencengkeraman tutup aluminium. Namun, untuk
lebih rinci tentang persyaratan khusus lihat Butir 149.

148. Cukup jelas.

149. Untuk produk liofilisasi: transfer produk dari mesin pengisi ke dalam mesin liofilisasi
hendaklah dilakukan dalam kondisi Kelas A (misal unit LAF bergerak) dalam
lingkungan ruang Kelas B. Transfer ke mesin pencengkram tutup aluminium hendaklah
dilakukan di bawah pasokan udara Kelas A.
Untuk sediaan cair dan serbuk: transfer dari daerah pengolahan aseptis ke mesin
pencengkram tutup aluminium hendaklah dilakukan di bawah pasokan udara Kelas A.
Untuk semua produk: pencengkraman tutup aluminium hendaklah dilakukan di bawah
pasokan udara Kelas A. Sterilisasi tutup aluminium hanya wajib kalau pencengekraman
tutup aluminium dilakukan di dalam area utama aseptis.

Pedoman CPOB 2012 Aneks 1 menyebutkan istilah baru, pasokan udara Kelas A,
tetapi tidak diberikan definisi istilah baru ini dalam Aneks yang direvisi. Karena itu
inspektur dan industri memerlukan interpretasi dari istilah ini, terutama penyediaan
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pasokan udara Kelas A adalah salah satu perubahan yang paling signifikan dalam
Aneks 1.
Istilah pasokan udara Kelas A khusus digunakan untuk menggambarkan pasokan
udara yang disaring melalui filter HEPA, dan saat diuji pada titik pasokan, memenuhi
persyaratan partikel nonviabel  untuk Kelas A, seperti yang didefinisikan dalam revisi
Butir 5 Aneks 1. Penting untuk membedakan istilah pasokan udara Kelas A dan area
Kelas A. Pasokan udara Kelas A hendaklah dikualifikasi dan dipantau sebagai berikut:

Persyaratan kualifikasi:
• Kualifikasi dilakukan hanya pada kondisi nonoperasional: Untuk mesin pencengkram

tutup aluminium kondisi nonoperasional dicapai ketika pasokan udara dihidupkan,
mesin pencengkram tutup aluminium beroperasi (pemasokan vial dan tutup
aluminium tidak dianggap perlu) dan tidak ada campur tangan operator. Bagi
terowongan konveyor untuk sediaan cair kondisi nonoperasional dicapai saat
pasokan udara diaktifkan, konveyor diaktifkan dan tidak ada campur tangan
operator.

• Partikel nonviabel hendaklah dihitung dan diharapkan memenuhi persyaratan Kelas
A. Probe hendaklah diletakkan pada titik pasokan udara yang disaring.

• Hendaklah dilakukan studi asap (smoke test). Sementara aliran udara searah tidak
diperlukan, perlindungan vial yang efisien hendaklah dibuktikan dan ketidakadaan
udara masuk dari ruang sekitarnya hendaklah dibuktikan.

• Hendaklah tersedia batas kecepatan aliran udara yang dijustifikasi.

Persyaratan pemantauan:
Persyaratan pemantauan partikel nonviabel dan kontaminasi mikrobiologi hendaklah
ditentukan oleh industri setelah melakukan pengkajian risiko.

150. Adalah esensial bahwa tersedia suatu sistem yang handal, yang mampu mendeteksi
ketidakadaan stopper atau posisi stopper yang tidak sempurna sebelum capping
dengan tingkat probabilitas tinggi. Vial tanpa stopper atau stopper yang posisinya tidak
sempurna ini hendaklah disingkirkan sebelum berlanjut ke proses capping.
Bagi sistem yang tervalidasi secara menyeluruh, penyingkiran vial yang ditolak secara
fisik setelah lokasi capping dapat diterima meskipun penyingkiran secara fisik sebelum
proses capping lebih diutamakan. Semakin baik pengendalian atas ketepatan
pengesetan  stopper dan pembuktian integritas, semakin rendah ketergantungan pada
pemantauan lingkungan capping. Jika tidak tersedia sistem pendeteksi dan sistem
penyingkir  tersebut, proses capping hendaklah dilaksanakan secara aseptis bukan
sekedar sebagai proses bersih.

Hendaklah tersedia prosedur yang menjelaskan intervensi manual, tindakan
menghindarkan kontaminasi yang tidak perlu dan langkah-langkah yang diambil untuk
intervensi manual. Hal ini berlaku juga bagi penanganan terowongan transportasi untuk
sediaan cair.

151. Penggunaan RABS (Restricted Access Barrier Systems) atau isolator tidak merupakan
persyaratan langsung; dampak manusia dapat juga dikurangi dengan cara lain.
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152. Cukup jelas.

153. Lihat Contoh Protap Pemeriksaan Visual Larutan Steril, Lampiran Aneks 1.153.

154. Cukup jelas.

PENGAWASAN MUTU

155. Lihat Contoh Protokol Validasi Metode Uji Sterilitas, Lampiran Aneks 1.155.

156. Cukup jelas.

157. Metode lain dari yang tercantum dalam farmakope dapat digunakan bila telah
divalidasi, dijustifikasi dan diotorisasi.
Penggunaan metode uji mikrobiologi cepat untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat
dari metode biasa untuk penetapan mutu air, lingkungan atau bioburden, dapat
dipertimbangkan bila telah divalidasi dan bila pengkajian komparatif dari metode uji
mikrobiologi cepat yang diusulkan telah dilakukan terhadap metode farmakope.

158. Cukup jelas.
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JADWAL PEMANTAUAN PARTIKEL DAN PARAMETER MIKROBIOLOGIS
PADA AREA PENGISIAN ASEPTIS

1) tambahan pemantauan minimal 6 bulan sekali diperiksa pada kondisi nonoperasional
2) tambahan pemantauan minimal 1 tahun sekali diperiksa pada kondisi nonoperasional (bersamaan dengan rekualifikasi  tahunan HVAC)
3)  di masing-masing titik pemeriksaan
4)  minimal satu kali seminggu bila tidak ada aktivitas
5) minimal satu kali tiap bulan pada akhir shift

Ruang Tingkat/
Kelas

Bilangan Partikel Sampel Udara
Volumetris Cawan Kontak3) Cawan Papar3) Sarung Tangan

Lima Jari Pakaian Personil

Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi Kondisi Frekuensi kondisi Frekuensi Kondisi

LAF A

Terus -
menerus
selama

pengisian4)

Operasional
dan

nonoperasional1)

Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional

Pengisian
B Tiap kali

pengisian4)

Operasional
dan

nonoperasional2)

Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional Tiap kali

pengisian4) Operasional Tiap kali
pengisian4) Operasional

Penyangga B - - Tiap minggu Operasional Tiap
minggu Operasional Tiap minggu Operasional - - - -

Ganti C - - Tiap minggu Operasional Tiap
minggu Operasional Tiap minggu Operasional - - - -

Pencampu-
ran

C Tiap minggu
Operasional

dan
nonoperasional

Tiap minggu Operasional Tiap
minggu Operasional Tiap minggu Operasional Tiap

bulan5) Operasional Tiap minggu Operasional

Koridor
C Tiap minggu Operasional

dan
nonoperasional

Tiap minggu Operasional - - - - - - - -

Ruang
capping D Tiap minggu

Operasional
dan

nonoperasional
Tiap minggu Operasional - - Tiap minggu Operasional - - - -
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Lampiran Aneks 1.19b
(Contoh)

FORMULIR PEMANTAUAN UDARA SARANA STERIL

Nama produk : Sampling oleh :
No. Bets : Tgl. :
Tgl. Pengisian :

PEMANTAUAN MIKROBA

Kelas
Kebersihan

Sampel Udara Koloni/m3 Settle Plate (CFU/4 jam) Cawan Kontak 55 mm (koloni/cawan)
Sebelum Proses Selama Proses Batas Proses Batas Proses Batas
Jam Hasil Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak

A (LAF)
Ruang Filling
Aseptik

< 1 < 1 < 1

B 5 10 3 5 3 5
C

Ruang Filling
Nonaseptik

60 100 30 50 15 25

D 120 200 60 100 30 50

PEMANTAUAN PARTIKEL

Kelas
Alat Penghitung Partikel

Sebelum Proses Batas/ft3 Selama Proses Batas/ft3

Jam Hasil Waspada Bertindak Jam Hasil Waspada Bertindak
A (LAF)

Ruang Filling
Aseptik

60 80

terus -
menerus
(setiap ...
menit)*

60 80

B 75 90 - - - -
C

Ruang Filling
Nonaseptik

6500 8500 - - - -

* : Lampirkan printout
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Lanjutan Lampiran Aneks 1.19b
(Contoh)

PEMANTAUAN KANDUNGAN MIKROBA PAKAIAN PERSONIL
(Menurut Protap No. .....)

Waktu Nama Personil Kegiatan Ruangan Hasil Batas untuk II
I II Waspada Bertindak

<1 5

PEMANTAUAN KANDUNGAN MIKROBA TANGAN PERSONIL
(Menurut Protap No. .....)

Waktu Nama Personil Kegiatan Ruangan Hasil Batas untuk II
I II Waspada Bertindak

<1 5

Diperiksa Supervisor : Pengkajian Pemastian Mutu :

Tanggal : Tanggal :

Note : I. Tanpa sarung tangan
II. Dengan sarung tangan
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Lampiran Aneks 1.37a
(Contoh)

DAFTAR PERSONIL YANG DIIZINKAN MEMASUKI
AREA BERSIH DAN STERIL

No Nama Bagian Keterangan

1 Rusminah Parenteral Untuk proses

2 Dedi Suwandi Parenteral Untuk proses

3 Johny Siagian Parenteral Untuk proses aseptis

4 Udin Suyudi Parenteral Untuk proses aseptis

5 Ahmad Munawar Parenteral Untuk proses aseptis

6 Ari Munandar Parenteral Untuk proses

7 Ismiyati QC Untuk sampling

8 Sudarwanti QC Untuk sampling

9 Agus Sujatmiko QC Untuk sampling

10 Bambang Triyadi Teknik Untuk trouble shooting

11 Budi Ratnadi Teknik Untuk trouble shooting

12 Ihsan Kamil Teknik Untuk trouble shooting
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Lampiran Aneks 1.37b
(Contoh)

BUKU LOG PEMANTAUAN PERSONIL YANG DIIZINKAN
MEMASUKI AREA BERSIH DAN STERIL

No. Tanggal Jam Nama Personil Dept. Kepentingan Paraf Keterangan*Masuk Keluar Personil Pemeriksa

* Tulis nama produk & no. bets jika ada kegiatan produksi
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Lampiran Aneks 1.41
(Contoh)

PROTAP HIGIENE PERORANGAN DAN
TINGKAH LAKU HIGIENIS DI KELAS A dan B

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………..
Seksi

………………………………
.

Disusun oleh
……………….
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
……………….
tanggal
………………..

Disetujui oleh
……………….
tanggal
………………..

Mengganti
No.………….
tanggal
………………..

1. PENDAHULUAN
Untuk mencegah pencemaran pada pembuatan obat steril, tindakan  dan prosedur
khusus harus dilaksanakan sepenuhnya.
Petugas yang bekerja di daerah pengolahan obat steril berikut pakaiannya  dapat
menjadi sumber pencemaran bila mereka tidak memerhatikan hal-hal mengenai higiene,
kebersihan dan tingkah laku bekerja. Selain  persyaratan umum mengenai higiene
perorangan, peraturan tambahan dan tindakan berikut ini harus dilaksanakan.

2. TUJUAN
Untuk mengurangi cemaran yang disebabkan oleh kesehatan, higiene perorangan dan
tingkah laku Karyawan pada saat bekerja di ruang steril.

3. RUANG LINGKUP
Protap ini mencakup: kesehatan, higiene perorangan dan tingkah laku Karyawan Produksi
Steril.

4. TANGGUNG JAWAB
4.1 Supervisor Produksi Steril

Memantau agar seluruh Karyawan Produksi Steril melaksanakan Protap dengan baik
dan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

4.2 Manajer Produksi
Memastikan dan melatihkan Protap pada semua Karyawan Produksi Steril dan
Karyawan Bagian Teknik dan Pemastian Mutu yang terkait.

5. ALAT DAN BAHAN
5.1 Alat penyemprot disinfektan merek ………………….. Kapasitas …. ml
5.2 Disinfektan merek ……

6. KESEHATAN
6.1 Karyawan yang mengidap luka terbuka, ruam, bisul atau penyakit kulit lain tidak

boleh bertugas di daerah bersih dan daerah steril.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

………………
Seksi

………………………………
.

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No. ………..
tanggal
………………..

6.2 Karyawan yang menderita infeksi saluran pernafasan bagian atas, influenza, batuk,
diare dan penyakit menular lain juga tidak boleh bertugas di daerah bersih dan
daerah steril.

6.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi-kondisi tersebut di atas harus dilakukan
secara berkala menurut Protap Pemeriksaan Berkala Kesehatan Karyawan No……..

7. HIGIENE PERORANGAN
7.1 Kuku karyawan yang bertugas di daerah bersih dan daerah steril tidak boleh

lebih panjang dari …mm.
7.2 Karyawan harus berambut pendek (sehingga rambutnya tidak keluar dari penutup

kepala), tidak berkumis dan tidak berjambang demi mengurangi pencemaran udara
oleh rambut.

7.3 Kosmetik (perona wajah, perona bibir [lipstik], bedak muka, pewarna kelopak mata
dan pensil alis mata, maskara, penggaris mata [eye liner], bulu mata palsu, cat
kuku, semprot rambut dan deodoran aerosol berlebihan) tidak boleh dikenakan atau
dipakai dalam ruangan bersih.

7.4 Perhiasan seperti cincin, kalung, anting-anting, liontin (lockets), gelang tidak
boleh digunakan di ruang bersih.

7.5 Milik pribadi seperti kunci, dompet, uang, rokok, korek api, pensil, sapu tangan,
arloji, lap kertas dan sisir tidak boleh dibawa ke ruangan bersih.

7.6 Tangan dan kuku tangan harus disikat secara menyeluruh sebelum
memasuki ruangan bersih dengan sabun disinfektan yang telah disediakan.

7.7 Tangan harus dikeringkan dengan pengering udara panas.
7.8 Tidak boleh makan, mengunyah permen karet atau tembakau atau merokok di

daerah bersih.
7.9 Tidak boleh menggunakan lensa kontak.

8. TINGKAH LAKU HIGIENE
8.1 Karyawan yang sakit terutama yang menderita gangguan pencernaan atau

pernafasan tidak diperkenankan memasuki ruangan atau daerah steril.
8.2 Tutup kepala harus disisipkan sepenuhnya di dalam baju dan baju diritsleting

secara sempurna sampai ke leher.
8.3 Hindarkan menggaruk kepala atau menggosok tangan, muka atau bagian tubuh lain.
8.4 Gerakan tubuh yang tidak perlu harus dihindari di dalam ruang steril karena

hal tersebut akan meningkatkan penyebaran partikel dan mikroba secara signifikan.
8.5 Hindarkan gerakan cepat yang tidak perlu dan berjalan tergesa-gesa atau berlari.
8.6 Dilarang berteriak, tertawa, bersiul, bernyanyi, bercanda dan berbicara yang tidak

perlu karena akan menambah jumlah bakteri yang keluar dari mulut.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

HIGIENE PERORANGAN DAN TINGKAH
LAKU HIGIENIS DI KELAS A DAN B

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
………………

Seksi
………………………………

.Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
tanggal
………………..

8.7 Karyawan tidak boleh bersandar atau menjangkau di atas wadah terbuka pada
jalur pengisian.

8.8 Karyawan harus menjauhkan tangannya dari bagian terbuka wadah. Wadah
harus dipegang pada bagian bawahnya.

8.9 Semprot tangan dengan larutan disinfektan segera setelah memegang atau
bersentuhan dengan bagian dari mesin atau alat.

8.10 Segera ganti bila sarung tangan robek atau tercemar. Mengganti sarung tangan
hanya boleh dilakukan di ruang ganti.

8.11 Bila bagian manapun dari baju ruang bersih rusak, robek atau kotor selama
melakukan kegiatan operasional, Karyawan bersangkutan harus segera mengganti
baju di Ruang Ganti Pakaian.

8.12 Semua rambut harus tertutup secara menyeluruh setiap saat.
8.13 Ritsleting pakaian terusan tidak boleh dibuka di ruang bersih.
8.14 Tidak boleh ada bagian kulit di antara sarung tangan dan pakaian terusan yang

terpapar.
8.15 Sekali sudah berada di dalam ruang steril, Karyawan yang bersangkutan

harus sedapat mungkin mencegah dirinya kembali ke ruang penyangga udara. Bila
seorang Karyawan harus pergi ke toilet, prosedur pergantian pakaian harus
dilakukan sebelum memasuki kembali Ruang Bersih.

8.16 Karyawan dari Bagian Perawatan Mesin atau mereka yang melakukan tugas lain
di Ruang Steril harus mematuhi peraturan tentang higiene perorangan yang berlaku
bagi Karyawan Bagian Produk Steril.

9. RIWAYAT PERUBAHAN
Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxxx 12.01.2012 Baru
2 ..................... ........................ ...................................
3 ..................... ........................ ....................................

10. DISTRIBUSI
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Manajer Teknik
No. 4 : Manajer Pengawasan Mutu
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Lampiran Aneks 1.42
(Contoh)

PROTAP MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………………..
Seksi

………………….

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mengurangi pencemaran mikroba dan partikel dalam Ruang Produksi Steril.

2. Ruang Lingkup
Protap ini mencakup tata cara pemakaian pakaian kerja untuk Ruang Produksi Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Supervisor Produksi Steril

Memastikan dan memantau agar seluruh Karyawan Produksi Steril melaksanakan
Protap ini dengan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3.2 Manajer Produksi
Melatihkan Protap ini kepada semua Karyawan Produksi Steril dan Karyawan Bagian
Teknik dan Pengawasan Mutu yang bertugas di Ruang Produksi Steril.

3.3. Manajer Pemastian Mutu
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.

4. Prosedur
4.1 Masuki Ruang Produksi Steril melalui Ruang Ganti Pakaian dengan urutan sbb.:

4.1.1 Lepaskan pakaian dan sepatu kerja di bagian pertama Ruang Ganti Pakaian dan
simpan di tempat yang telah disediakan.

4.1.2 Cuci tangan dan lengan sampai siku dengan detergen yang tersedia dan air
yang banyak, keringkan tangan dan dengan alat pengering udara panas.
Kemudian desinfeksi dengan etanol 70%.

4.1.3 Setelah menginjak keset kaki yang mengandung disinfektan
…………………….., lanjutkan langkah ke bagian ke dua dari Ruang Ganti
Pakaian.

4.1.4 Ambil seperangkat pakaian steril dari bungkusan dan kenakan sesuai
Gambar 1* dengan urutan sebagai berikut:
• Kenakan baju.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………….
Seksi

………………

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

• Pakai penutup kepala sehingga menutupi seluruh rambut dan selipkan ke
dalam leher baju terusan.

• Pakai penutup mulut hingga menutupi janggut.
• Sarungkan penutup kaki sehingga menyelubungi sampai ujung kaki, ikat

kencang sehingga tidak turun waktu bekerja.
• Selipkan ujung bawah celana atau baju terusan ke dalam penutup kaki.
• Pakai sarung tangan.
• Selipkan ujung lengan baju ke dalam sarung tangan, kemudian desinfeksi

dengan etanol 70% atau larutan disinfektan lain.
• Pakai kacamata pelindung pada tahap akhir ganti pakaian.

4.1.5 Buka pintu Ruang Penyangga dan Ruang Steril dengan mendorongnya
dengan siku tangan.

4.2 Tiap kali meninggalkan Ruang Steril, lepaskan sarung tangan dan baju steril
dengan urutan yang berlawanan ketika memasuki Ruang Steril.

4.3 Tiap kali memasuki kembali Ruang Produksi Steril tersebut (dari istirahat minum,
makan, ke toilet, dll), lakukan penggantian pakaian steril menurut Butir-butir
4.1.1 - 4.1.5.

4.4 Bila membuka dan menutup pintu lakukan dengan perlahan-lahan.

5. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
01 Xxxxxxx 12.01.2012 Baru

…………… ………………. ……………………………
…………… ………………. ……………………………

6. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Kepala Bagian Teknik
No.4 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK
PEMBUATAN PRODUK STERIL

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………….
Seksi

………………

Disusun oleh
………………..
Tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
Tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
Tanggal
………………..

Mengganti
No. …………..
Tanggal
………………..

Gambar 1

SUDAH LENGKAPKAH PAKAIAN STERIL ANDA ?
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Lampiran Aneks 1.47a
(Contoh)

PROTAP STERILISASI PAKAIAN AREA BERSIH
DAN PENANGANANNYA

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI PAKAIAN AREA
BERSIH DAN PENANGANANNYA

Halaman 1 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
…………………

..

Seksi
………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mempersiapkan pakaian kerja di Ruang Steril sehingga pakaian tersebut
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk penanganan pakaian yang akan disterilkan di Ruang Laundry
dan Sterilisasi Pakaian Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada karyawan
berkaitan.

3.2 Supervisor Produksi Steril
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini secara konsisten.

4. Bahan dan Alat
4.1 Kantong pembungkus pakaian poliester merek …. ukuran … cm x … cm
4.2 Otoklaf merek …. tipe ...

5. Prosedur
5.1 Setelah selesai dicuci dan dikeringkan, periksa terhadap debu, pengotoran,

noda serta kerusakan.
5.2 Siapkan kantong pembungkus pakaian sesuai kebutuhan.
5.3 Masukkan ke dalam tiap kantong pembungkus komponen-komponen sebagai

berikut masing-masing satu (sepasang):
• baju terusan;
• penutup kepala;
• penutup mulut;
• penutup kaki; dan
• kaca mata pelindung.

5.4 Segel kantong; tempelkan Steritape pada segel dan cantumkan tanggal dan
waktu sterilisasi.

5.5 Masukkan kantong yang sudah diisi dan disegel ke dalam otoklaf sebanyak yang
ditentukan dalam Load No….
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI PAKAIAN AREA
BERSIH DAN PENANGANANNYA

Halaman 2 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

…………………..
Seksi

…………..…………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.6 Operasikan otoklaf sesuai dengan Protap Pengoperasian Otoklaf Merk …. No….
5.7 Periksa dan pastikan bahwa kemasan kantong pembungkus tidak rusak/ sobek

serta Steritape berubah warna sebagai tanda bahwa pakaian dan komponen-
komponen lain sudah disterilisasi.

5.8 Keluarkan semua bahan yang telah disterilkan dan masukkan satu per satu
melalui passbox di bawah LAF ke bagian kedua Ruang Ganti Pakaian.

5.9 Simpan dengan rapi dalam lemari yang tersedia.
Pakaian steril harus digunakan dalam waktu 48 jam setelah disterilkan.
Bila tidak terpakai dalam jangka waktu tersebut, pakaian harus disterilkan kembali
sesuai Butir 5.5 - 5.9.

6. Riwayat Perubahan
Versi Tanggal Berlaku Riwayat Perubahan

01 ……………………. Pertama kali diberlakukan

7. Distribusi
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No.1 : Manajer Produksi

No.2 : Supervisor Produksi Steril
No.3 : Manajer Pengawasan Mutu
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Lampiran Aneks 1.47b
(Contoh)

PROTAP STERILISASI SARUNG TANGAN

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI SARUNG TANGAN
Halaman 1 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
……………….

Seksi
…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mempersiapkan sarung tangan di Ruang Steril sehingga sarung tangan tersebut
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk sterilisasi sarung tangan dan Sterilisasi Pakaian Steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi:

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada Karyawan berkaitan.
3.2 Supervisor di area bersih dan area steril:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini secara konsisten.

4. Bahan dan Alat
4.1 Lembaran kertas perkamen ukuran … cm x … cm
4.2 Wadah sterilisasi (perforated)
4.3 Otoklaf merek …. tipe ...

5. Prosedur
5.1 Siapkan sarung tangan yang telah dinyatakan lulus.
5.2 Bungkus sarung tangan dalam kertas perkamen sebanyak …. pasang per bungkus

sesuai Gambar No. 2*.
5.3 Tempelkan Steritape pada bagian luarnya dan cantumkan tanggal dan waktu sterilisasi.
5.4 Masukkan kantong pembungkus yang sudah bersegel ke dalam wadah sterilisasi dan

letakkan wadah sterilisasi ke dalam otoklaf sebanyak yang ditentukan dalam Load
No…. (Lubang wadah harus berada dalam barisan terbuka selama proses sterilisasi).

5.5 Operasikan otoklaf sesuai dengan Protap Pengoperasian Otoklaf Merk ….… No………..



34

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

STERILISASI SARUNG TANGAN
Halaman 2 dari 2
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..

Departemen
……………….

Seksi
…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.6 Segera setelah otoklaf dibuka untuk mengeluarkan muatannya, barisan lubang wadah
harus dalam keadaan tertutup.

5.7 Periksa dan pastikan bahwa steritape berubah warna sebagai tanda bahwa sarung
tangan sudah disterilisasi.

5.8 Keluarkan semua wadah sterilisasi yang telah disterilkan dan masukkan satu per satu
melalui passbox di bawah LAF ke bagian kedua Ruang Ganti Pakaian.

5.9 Simpan dengan rapi dalam lemari yang tersedia.
5.10 Sarung tangan steril harus digunakan dalam waktu 48 jam setelah disterilkan.

Bila sarung tangan tersebut tidak terpakai dalam jangka waktu tersebut, harus
disterilkan kembali.

*(dalam contoh Protap ini tidak dilampirkan)

7. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Berlaku Alasan

01 Xxxxxxxxxx …………………… Baru
……………. …………………… ………………………
……………. …………………… ………………………

8. Distribusi
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Produksi

No. 2 : Supervisor Produksi Steril
No. 3 : Manajer Pengawasan Mutu
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PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OTOKLAF

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OTOKLAF
(NAMA & TIPE ALAT)

PT XYZ

PROTOKOL NO.

TANGGAL

MENGGANTIKAN
PROTOKOL NO.

TOTAL HALAMAN

Lampiran Aneks 1.70a
(Contoh) Halaman 1 dari 8



36

LEMBAR PENGESAHAN PROTOKOL

Protokol Kualifikasi Kinerja Otoklaf Merek …………………. model ……. telah diperiksa dan disetujui

oleh :

Disusun oleh Tanda tangan Tanggal

Nama:
Kepala Bagian Validasi

Diperiksa oleh

Nama :
Manajer Produksi

Nama :
Manajer Teknik

Nama :
Manajer Pabrik

Disetujui oleh

Nama :
Manajer Pemastian Mutu

Halaman 2 dari 8
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DAFTAR ISI

Bab Isi halaman

1 Tujuan 4

2 Ruang Lingkup 4

3 Referensi 4

4 Bahan dan Alat 4

5 Dokumen Terkait 4

6 Prosedur 4

6.1. Kalibrasi Termokopel Sebelum dan Sesudah Kualifikasi 4

6.2. Uji Kebocoran 5

6.3. Distribusi Panas pada Otoklaf dalam Keadaan Kosong 5

6.4. Distribusi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian
Kerja Steril

6

6.5. Penetrasi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian
Kerja Steril

7

Halaman 3 dari 8
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Halaman 5 dari  8

1. Tujuan
Untuk membuktikan bahwa otoklaf merek ... tipe ... yang terpasang di Gedung ... pada
Ruang ...................... menunjukkan kinerja yang sesuai dengan pengoperasian alat yang
konsisten.

2. Ruang Lingkup
Kualifikasi kinerja ini khusus untuk otoklaf dengan muatan pakaian kerja steril.

3. Referensi
 Farmakope ........................
 Manual otoklaf merek …………….. tipe ...

4. Bahan dan Alat
 Spore strips Bacillus Stearothermophilus ATCC 7953 (>1 x 106)
 Steritape
 Thermocontrol yang dilengkapi dengan 12 sensor termokopel.
 Plat pemanas merek……………………  tipe ………………
 Pengaduk otomatis merek …………….. tipe ……………
 Gelas Beker ……ml berisi minyak silikon … ml yang dilengkapi dengan termometer

standar
 .... set pakaian kerja steril yang digunakan di Area Aseptik
 Wadah larutan kosong ……………. L dengan satu set filter merek………. dilengkapi

filter membran Ø …… mm, ukuran pori ... µ yang digunakan untuk penyaringan.

5. Dokumen Terkait
 Protap Penyiapan Media No. …….
 Protap Uji Mikrobiologis No. …….
 Rencana Induk Validasi Fasilitas Produksi Steril No. …………
 Protap Pengoperasian Otoklaf merek ... tipe ... No. …………
 Protap Pencucian, Pengeringan dan Sterilisasi Pakaian Kerja Steril No. …………

6.   Prosedur
6.1 Kalibrasi Termokopel Sebelum dan Sesudah Kualifikasi

6.1.1 Kalibrasi dilakukan dengan cara memasukkan secara bersamaan semua
termokopel dalam gelas beker yang berisi minyak silikon yang dilengkapi
dengan termometer standar atau termokopel standar. Gelas beker
dipanaskan dengan menggunakan plat pemanas dan pengaduk otomatis
sampai suhu 121ºC.

6.1.2 Setelah 10 menit suhu yang diset 121ºC tercapai, catat hasil dari 5 kali
pengukuran pada waktu yang berbeda.

6.1.3 Tentukan suhu tertinggi dan terendah pada setiap pengukurannya.
6.1.4 Lakukan penghitungan perbedaan pada suhu tertinggi dan terendah dengan

menggunakan rumus sbb.
dT maks (1) = Maks dari (Tx(maks)-Ty(min)) ; termokopel x dan y

Halaman 4 dari 8
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6.1.5 Tentukan perbedaan terbesar antara termokopel yang sedang diukur dengan
termokopel standar sesuai dengan rumus :
dT maks (2) = Maks dari (Tstd(t)-Tx(min)), std = standar, x = termokopel

Kriteria Penerimaan:
 Perbedaan tertinggi (maksimum) suhu antara semua termokopel (rata-rata dT

maks (1)) tidak boleh lebih dari 1,0 °C.
 Perbedaan tertinggi (maksimum) suhu antara sebuah termokopel dan termokopel

standar (rata-rata dT maks (2)) tidak boleh lebih dari 0,5 °C.

6.2 Uji Kebocoran
 Sebelum dan sesudah kualifikasi, lakukan pemeriksaan kebocoran pada otoklaf

dengan memulai program uji kebocoran yang ada di menu komputer otoklaf.
 Pada saat terakhir uji kebocoran, lakukan pembacaan tekanan absolut terakhir

vakum dari tampilan komputer di otoklaf dan catat pada hasil cetakan untuk setiap
uji.

 Tempelkan hasil cetakan komputer dari uji kebocoran otoklaf pada laporan
kualifikasi.

Kriteria Penerimaan:
 Rata-rata kebocoran tidak boleh lebih dari 1.3 kPa/10 menit.
 Nilai absolut vakum  < 7 kPa.

6.3 Distribusi Panas pada Otoklaf dalam Keadaan Kosong
 Letakkan termokopel dalam otoklaf seperti yang terlihat pada Gambar 1.
 Letakkan termokopel 1,2 dan 3 pada bagian depan diagonal.
 Letakkan termokopel 4,5,6 dan 7 pada bagian tengah depan dan belakang

otoklaf.
 Letakkan termokopel 8,9 dan 10 pada bagian belakang diagonal.
 Letakkan termokopel 11 pada rak no. 2 di tengah, berdekatan dengan termokopel

dari otoklaf.
 Letakkan termokopel 12 di bagian pembuangan. Gunakan Steritape untuk

melekatkan termokopel.

Halaman 5 dari 8
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 Letakkan termokopel standar pada alat pemanas dan atur agar suhunya 121°C.
 Tanpa ada material lain di otoklaf, pilih menu sterilisasi pada siklus “porous load”,

suhu 121°C, 15 menit untuk uji waktu siklus.
 Catat suhu pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai.
 Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat suhu tiap 1-2 menit dari termokopel,

lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
 Buat rangkuman data dalam bentuk format tabel. Masukkan dalam tabel tersebut

suhu yang terukur oleh termokopel dari otoklaf (lihat hasil cetakan printer otoklaf).
Juga masukkan dalam tabel tersebut tekanan di dalam otoklaf yang diukur oleh
alat pengukur tekanan di otoklaf (Lihat hasil cetakan printer otoklaf). Tentukan
titik terdingin/ terendah & titik terpanas/ tertinggi . Tentukan perbedaan suhu
masing-masing pada waktu tertentu.

Kriteria Penerimaan:
 Perbedaan suhu antara suhu terpanas/ tertinggi dengan suhu terendah/ terdingin

tidak boleh melebihi 5 °C.

6.4 Distribusi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian Kerja Steril
 Kemas ... set pakaian kerja steril dalam kantong untuk sterilisasi yang disegel

dengan Steritape. Masukkan ... set pakaian kerja steril pada rak no. 2, dan ... set
pakaian kerja steril pada rak no. 1 dalam otoklaf. Letakkan pakaian secara merata
pada rak yang disebut di atas.

70
cm

95
cm

67
cm

Rak
1

1

2

9

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Rak 2

Depan area kelas C

Belakang area kelas A

Pembuangan
n

Gambar 1
1

Halaman 6 dari 8
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 Letakkan  termokopel di dalam otoklaf pada posisi sesuai Gambar Butir 6.3.
Letakkan termokopel 2,3,5,7,9,10 dan 11 di dalam atau di antara pakaian kerja steril
tersebut. Jika dibutuhkan lekatkan termokopel dengan Steritape.

 Letakkan  termokopel standar pada alat pemanas dan atur agar suhunya 121°C.
 Pilih menu sterilisasi pada siklus “porous load”, suhu 121°C, 15 menit untuk uji waktu

siklus.
 Catat suhu pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis berjalan .
 Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat suhu tiap 1-2 menit dari termokopel,

lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
 Buat rangkuman data dalam bentuk format tabel. Masukkan dalam tabel tersebut

suhu yang terukur oleh termokopel dari otoklaf (lihat hasil cetakan printer otoklaf).
Juga masukkan dalam tabel tersebut tekanan di dalam otoklaf yang diukur oleh alat
pengukur tekanan di otoklaf (Lihat hasil cetakan printer otoklaf).

 Tentukan titik terdingin/ terendah dan titik terpanas/ tertinggi . Tentukan perbedaan
suhu masing masing pada waktu tertentu.

Kriteria Penerimaan:
 Perbedaan suhu antara suhu terpanas/ tertinggi dengan suhu terendah/ terdingin

tidak boleh melebihi 5 °C (semua suhu harus berkisar 119-124°C).

6.5 Penetrasi Panas pada Otoklaf dengan Muatan Pakaian Kerja Steril
 Ulangi prosedur seperti distribusi panas pada Butir 6.4, tetapi letakkan 10-12 spore

strips  (Bacillus stearothermophilus, > 106 / strip) berdekatan dengan 12 termokopel.
 Setelah selesai proses sterilisasi, kumpulkan spore strips. Lakukan pembiakan

bersamaan dengan 2 spore strips yang tidak disterilkan dengan bets yang sama
sebagai kontrol positif.

 Hitung untuk titik terpanas/ tertinggi dan titik terdingin/ terendah nilai Fo untuk selang
waktu 2 menit dengan rumus sbb.

Fo(121°C) = 2 x 10A (menit)

A : ((T(t=x) + T(t=x+2))/2 - 121)/nilai Z,
T(t=x)  : suhu pada waktu x menit
T(t=x+2) : suhu pada waktu x+2 menit
Nilai Z: nilai Z (= 10) Bacillus stearothermophilus pada 121 °C.

 Hitung nilai Fo kumulatif untuk suhu terendah dan tertinggi selama 15 menit, dengan
menambahkan semua nilai Fo.

Kriteria Penerimaan:
 Suhu di dalam otoklaf  > 121 °C tidak boleh kurang dari 12 menit, untuk menjamin

bahwa nilai Fo  > 12 (Fo lihat berikutnya).
 Nilai kumulatif Fo  > 12 untuk titik terendah/ terdingin.
 Semua spore strips yang mengalami proses sterilisasi tidak menunjukkan

pertumbuhan mikroba sedangkan kontrol positif menunjukkan pertumbuhan mikroba.

Halaman 7 dari 8
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7. Riwayat Perubahan

Tanggal No. Rev. Perubahan Penyusun

xxxxxxxxx Yang pertama

Xxxxxxx 02 Pada Butir …tambahan………………
…………………………………………

8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.2   : Kepala Bagian Produksi
No.3 : Kepala Bagian Teknik

Halaman 8 dari 8
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Lampiran Aneks 1.70b
(Contoh)

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA OVEN

PT XYZ
PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA

OVEN STERILISATOR/ DEPIROGENISASI

PROTOKOL NO.

TANGGAL

MENGGANTIKAN
PROTOKOL NO.

TOTAL HALAMAN

Halaman 1 dari 12
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RIWAYAT REVISI

Tanggal No. Rev. Perubahan Penyusun

LEMBAR PENGESAHAN PROTOKOL

Protokol Kualifikasi Kinerja Oven Sterilisator/ Depirogenisasi model ……. telah diperiksa dan
disetujui oleh :

Ditulis oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Diperiksa oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Diperiksa oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Disetujui oleh

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan Tanggal

Halaman 2 dari 12
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DAFTAR ISI

Bab Isi Halaman

1 Tujuan 4

2 Ruang Lingkup 4

3 Tanggung Jawab 4

4 Referensi 4

5 Alat dan Bahan Pendukung yang Diperlukan 4

6 Dokumen Terkait 4

7 Verifikasi Pelatihan 5

8 Pemeriksaan Jumlah Partikel dalam Oven 5

9 Verifikasi Kebocoran Oven 5

10 Kalibrasi Termokopel 5

11 Pengamatan Distribusi Panas dalam Keadaan Kosong 6

12 Pengamatan Distribusi Panas dengan Muatan 6

13 Pengamatan Penetrasi Panas dengan Muatan Maksimal 7

14 Uji Tantang Endotoksin 8

15 Lampiran 8

16 Distribusi 8

Halaman 3 dari 12
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1. Tujuan
Kualifikasi Kinerja Oven Sterilisator/ Depirogenisasi model .......... adalah sebagai tindak lanjut
Kualifikasi Operasional bertujuan untuk menjamin bahwa parameter yang digunakan pada
proses sterilisasi dan depirogenisasi telah cukup efektif dan efisien yaitu mampu menunjukkan
sterility assurance level berupa penurunan endotoksin minimal 3 log dengan reference
standard endotoksin E. coli dan penurunan jumlah mikroba minimal 6 log (metode overkill)
pada konfigurasi muatan maksimum dalam wadah/barang yang paling sukar menerima panas
yang ditempatkan pada daerah terdingin.

2. Ruang Lingkup
Meliputi proses sterilisasi dan depirogenisasi pada Oven Sterilisator/ Depirogenisasi model
....... untuk Konfigurasi Muatan 1 (Ampul 2ml) dan Konfigurasi Muatan 2 (Tangki Baja dan
peralatan lain).

3. Tanggung Jawab
Semua Personil yang terlibat dalam pengujian dan dokumentasi yang dilakukan dalam
Protokol ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 Memastikan bahwa seluruh prosedur diikuti dengan benar sesuai Protokol.
 Memastikan bahwa semua data yang diperlukan dicatat dengan benar dalam lembar

kerja.
 Memastikan raw data, isian pada lembar kerja, gambar dan diagram ditandatangani

serta dibubuhi tanggal.
 Bahwa laporan hasil pengujian dikerjakan sesuai Protokol, dan dokumentasi hasil uji

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini (akan dilampirkan pada
laporan validasi).

4. Referensi
 Buku Manual Oven Merek .... Tipe ....
 Farmakope.....

5. Alat dan Bahan Pendukung yang Diperlukan
 Thermocontrol
 Termokopel
 Steritape
 LAL Standard, sensitivity 0,125 EU/ml
 LAL Reagent Water
 Beker Gelas berisi minyak silikon yang dilengkapi dengan termometer standar atau

Thermoblock
 Vortex mixer
 Airborne Particle Counter Merek .... Tipe .....
 Stopwatch

6. Dokumen Terkait
 Dokumen KI dan KO yang telah dilaksanakan dan disahkan.
 Dokumen Tindakan Perbaikan (Corrective Actions/ CA) apabila ada, telah

diselesaikan)
 Protap LAL Test No................
 Protap Pengoperasian Oven Sterilisator/ Depirogenisasi No................
 Protap Microbiological Control No................

Halaman 4 dari 12
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 Konfigurasi Muatan dalam Oven Sterilisator/ Depirogenisasi No. ..............
 Protap Perawatan Oven Sterilisator/ Depirogenisasi No. ..............
 Protap Pembersihan Oven Sterilisator/ Depirogenisasi No................
 Protap Kalibrasi Termokopel No ...............

7. Verifikasi Pelatihan
Lakukan verifikasi pelatihan yang telah diperoleh Personil yang terlibat terhadap Protap-Protap
di atas dan catat hasil verifikasi pada Formulir Verifikasi Pelatihan Personil (Lampiran 5).

8. Pemeriksaan Jumlah Partikel dalam Oven
Prosedur :
 Hidupkan oven tanpa pemanasan.
 Ukur partikel pada tiga titik di depan masing-masing HEPA Filter (ada tiga HEPA

filter) dengan menggunakan Particle Counter.
 Lakukan 3 kali pengukuran.
 Lampirkan data yang diperoleh ke Dokumen Kualifikasi.

Kriteria penerimaan: Jumlah partikel dalam oven harus memenuhi persyaratan untuk kelas
A.

9. Verifikasi Kebocoran Oven
Prosedur :
 Tutup pintu pada sisi steril maupun sisi nonsteril  dan pasang grendel pintu.
 Set oven pada temperatur rendah (40ºC) dan nyalakan oven dengan memutar tombol

oven-pressure fan.
 Uji kebocoran dengan menggunakan asap yang diciptakan dengan “smoke stick” merek

......................... di sepanjang sela-sela pintu. Kebocoran ditandai dengan hembusan
angin dari sela-sela pintu yang menghalau asap.

Kriteria penerimaan: Tidak ada kebocoran dari dalam oven baik ke ruangan nonsteril
maupun ruangan steril yang ditunjukkan dengan tidak ada hembusan angin dari sela-sela
pintu yang menghalau asap baik pada sisi steril maupun sisi nonsteril.

10. Kalibrasi Termokopel
Kalibrasi Termokopel harus dilaksanakan segera sebelum dan sesudah Kualifikasi Kinerja
Oven.
 Kalibrasi dilakukan dengan cara memasukkan secara bersamaan semua termokopel ke

dalam Beker Gelas yang berisi minyak silikon yang dilengkapi dengan termometer
standar dipanaskan dengan menggunakan pelat pemanas dan pengaduk otomatis
sampai temperatur 230 ºC.

 Setelah temperatur 230 ºC tercapai selama 10 menit, catat hasil dari 5 kali pengukuran
pada waktu berbeda.

 Tentukan temperatur tertinggi dan terendah pada tiap pengukuran.
 Lakukan penghitungan perbedaan antara temperatur tertinggi dan temperatur terendah

dengan menggunakan rumus sbb:

dT maks (1) = Maks dari (Tx(maks)-Ty(min)); Termokopel x dan y

Halaman 5 dari 12
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 Tentukan juga perbedaan hasil pengukuran terbesar antara termokopel yang sedang
diukur dan termokopel standar sesuai dengan rumus :

dT maks (2) = Maks dari (Tstd(t)-Tx(min)), std = standar, x = termokopel

Kriteria Penerimaan:
 Perbedaan terbesar (maksimum) temperatur antara semua termokopel (rata-rata dT

maks (1)) tidak boleh lebih dari 1,0 °C.
 Perbedaan terbesar (maksimum) temperatur antara sebuah termokopel dan

termokopel standar (rata-rata dT maks (2)) tidak boleh lebih dari 0,5 °C.

11. Pengamatan Distribusi Panas dalam Keadaan Kosong
Tujuan : Untuk mengetahui distribusi panas atau keseragaman panas di dalam oven kosong.

Prosedur :
1. Pasang minimal 10 - 12 buah termokopel dalam chamber secara horizontal, vertikal dan

lateral pada titik-titik yang ditunjuk pada Lampiran 1.
2. Hubungkan termokopel dengan recorder.
3. Mulai siklus pemanasan.
4. Catat hasil pada Lembar Kerja (Lampiran 2. Hasil Pengamatan dan Perhitungan).
5. Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.

Perhitungan :
1. Rata-rata temperatur dari masing-masing termokopel

T rata-rata = T1 + T2 + T3+ ….TN/N

T =  Bacaan temperatur dari masing-masing termokopel
N = Jumlah termokopel yang digunakan pada Temperatur Distribusi

2. Perbedaan temperatur daerah tertinggi dan daerah terendah dari masing-masing
termokopel.

T = T hot - T cold

T = Perbedaan temperatur yang terbesar
T hot = Temperatur yang tertinggi
T cold = Temperatur yang terendah

3. Perbedaan temperatur terendah dan temperatur setting pada tiap termokopel

T =  T cold - T set point.

T = Perbedaan temperatur yang terkecil
T cold = Temperatur yang terendah
T set point = Temperature Setting yang diatur pada alat

Lakukan 3 kali pengamatan.

Halaman 6 dari 12
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Kriteria Penerimaan:
Perbedaan antara temperatur yang tertinggi (hottest point) dan temperatur yang terendah
(coldest point) : Maksimal 5 oC.

12. Pengamatan Distribusi Panas dengan Muatan
Tujuan   : Untuk menentukan daerah dengan temperatur terendah pada tiap jenis muatan

oven/ peralatan yang disterilkan.

Prosedur :
1. Masukkan ampul 2ml kosong ke dalam oven sampai penuh (Konfigurasi Muatan 1) atau

tangki baja serta peralatan (Konfigurasi Muatan 2).
2. Pasang termokopel pada oven pada posisi yang sama dengan yang digambarkan pada

Lampiran 1.
3. Jalankan oven dan mulai sterilisasi/ depirogenisasi pada setting 230oC selama 90 menit.
4. Catat temperatur pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai. (Lihat Pedoman CPOB Butir 115)
5. Pada saat siklus sterilisasi dimulai, catat temperatur pada lembar kerja (Lampiran 2. Hasil

Pengamatan dan Perhitungan), lanjutkan pencatatan sampai siklus sterilisasi berakhir.
6. Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.
7. Tentukan titik terendah & titik tertinggi . Tentukan perbedaan temperatur masing-masing

pada waktu tertentu.

Lakukan minimal 3 kali pengamatan.

Kriteria penerimaan:
 Perbedaan temperatur antara temperatur tertinggi dengan temperatur terendah tidak boleh

melebihi 15 °C pada siklus depirogenisasi.
 Perbedaan temperatur terendah dengan temperature setting tidak boleh lebih dari 2°C.

13. Pengamatan Penetrasi Panas dengan Muatan Maksimal

Percobaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan Uji Tantang Endotoksin
Prosedur :
 Lakukan percobaan ini pada peralatan yang disterilkan.
 Letakkan peralatan/ vial/ ampul/ tangki yang akan disterilkan dalam oven yang dikualilfikasi.
 Masukkan probe thermocouple ke dalam masing-masing perlengkapan/ alat/ vial/ ampul

atau bahan yang disterilkan.
 Jalankan oven dan mulai sterilisasi pada setting 230°C selama 90 menit.
 Catat temperatur pada saat program tersebut dimulai sampai dengan siklus sterilisasi

otomatis dimulai.
 Setelah tercapai temperatur sterilisasi/ depirogenisasi (230oC), catat temperatur tiap 5

menit pada tabulasi.
 Lampirkan hasil rekam grafik sterilisasi.
 Tentutan titik terendah & titik tertinggi.
 Hitung L dari tiap termokopel.

Halaman 7 dari 12
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Perhitungan :
1. Hitung lethal rate (L) dari temperatur terendah dan tertinggi dari tiap termokopel.

L = 10 (t- 170)/Z

t = Temperatur yang dibaca
170o C = Temperatur dasar

Z = Temperatur incremental untuk oven (20)

2. Hitung acumulative lethality (Fh)

Fh = ∆ T  x ∑ L
L =  Lethal rate dari tiap waktu pengamatan
∆ T =  Interval waktu pengamatan

Lakukan 3 kali pengamatan

Kriteria penerimaan :
1. Temperatur dalam oven 220oC – 235oC selama minimal 60 menit.
2. Perbedaan temperatur tertinggi dan terendah tidak boleh lebih dari 10oC
3. Fh (170 °C) > 40 menit.
(Berdasarkan  Bacillus subtilis, D(160°C) 10 menit, prinsip overkill, lebih dari pengurangan 12
log , Fh(160°C) = D(160°C) x (Log N(o) - Log N(t) = 120 menit. Dengan nilai Z = 20, dapat
dihitung bahwa D(170°C) = 10 exp 0.5 = 3.3 maka Fh(170°C) = 3.3 x 12 = 40 menit).

14. Uji Tantang Endotoksin
Uji ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengamatan penetrasi panas dengan menempatkan
endotoksin di dekat semua termokopel, atau bila dilakukan setelah pengamatan penetrasi
panas, endotoksin ditempatkan dekat dengan 50% jumlah termokopel dan pada daerah
temperatur terendah.

Prosedur :
1. Gunakan minimal 10 buah indikator biologi endotoksin untuk masing-masing pola

pengujian.
2. Tentukan kadar endotoksin sebelum digunakan untuk Uji Tantang Endotoksin.
3. Letakkan minimal 50 % endotoksin pada daerah yang diketahui temperaturnya terendah

dan letakkan endotoksin berdekatan dengan ujung termokopel pada bagian dalam alat
yang disterilkan.

4. Catat hasil pada pada lembar kerja (Lampiran 2 Hasil Pengamatan dan Perhitungan).

Lakukan 3 kali pengamatan

Kriteria penerimaan :
 Penurunan jumlah endotoksin tidak kurang dari 3 log atau 1000 EU pada tiap lokasi.
 Kontrol positif endotoksin menunjukkan jumlah minimal 1000 EU.
 Kontrol negatif endotoksin tidak  menunjukkan adanya endotoksin.

Catatan: Bila oven hanya digunakan untuk proses sterilisasi (tanpa depirogenisasi) lakukan
seluruh tahap kualifikasi pada temperatur 180ºC selama 1 jam.
Uji Tantang Sterilisasi hanya menggunakan mikroba Bacillus subtilis yang
ditempatkan berdekatan dengan seluruh termokopel.

Halaman 8 dari 12
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15. Lampiran
1. Gambar Titik Penempatan Termokopel*
2. Hasil Pengamatan dan Perhitungan
3. Hasil Pengamatan Uji Tantang Endotoksin dan Mikroba
4. Laporan Penyimpangan dan Tindakan Perbaikan
5. Verifikasi Pelatihan Personil*
*Dalam Contoh ini, tidak dilengkapi.

16. Distribusi
Asli             : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1  : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
Kopi No.2   : Kepala Bagian Produksi
Kopi No.3   : Kepala Bagian Teknik

Halaman 9 dari 12
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Lampiran 2
Hasil Pengamatan dan Perhitungan

WAKTU PENGAMATAN  I PENGAMATAN  II PENGAMATAN  III

Rata-rata
Standard Deviation

SUHU

TABEL NILAI  F T  BERDASARKAN LOKASI TERMOKOPEL

NOMOR  TERMOKOPEL RATA- STANDARD

1 2 3 4 5 6 7 8 RATA DEVIATION

Halaman 10 dari 12
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Lampiran 3

HASIL PENGAMATAN UJI TANTANG ENDOTOKSIN DAN MIKROBA

KONTROL POSITIF - NEGATIF

MIKROBA ENDOTOKSIN
PERCOBAAN  I
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF
PERCOBAAN  II
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF
PERCOBAAN  III
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF

UJI TANTANG ENDOTOKSIN DAN MIKROBA

LOKASI JUMLAH  ENDOTOKSIN MIKROBA
X Y Z AWAL AKHIR TUMBUH TIDAK

TUMBUH
PERCOBAAN I

PERCOBAAN II

PERCOBAAN III

Halaman 11 dari 12
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Lampiran 4

LAPORAN PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

PENYIMPANGAN NO: ______

Uraian Penyimpangan:

Dilaporkan oleh:
Jabatan:

Tanggal:

TINDAKAN PERBAIKAN

Tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan:

Dilaporkan oleh:
Jabatan:

Tanggal:

Disetujui oleh:
Jabatan:

Tanggal:

Halaman 12 dari 12
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Lampiran Aneks 1.71
(Contoh)

PROTAP PEMBERSIHAN DAN SANITASI AREA STERIL

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 1 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk menjelaskan cara pembersihan dan sanitasi Area Steril agar kebersihan tiap ruangan
selalu terjamin sesuai kriteria tingkat kebersihannya.

2. Ruang Lingkup
Pembersihan dan sanitasi meliputi seluruh Area Steril kelas-kelas kebersihan A, B, C dan D
termasuk airlock-airlocknya.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu:

Mengkaji dan mengesahkan  Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Produksi:

Menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait.
3.3 Supervisor Produksi Steril:

Memastikan dan memantau agar seluruh Karyawan Bagian Steril melaksanakan
Protap dengan baik dan benar dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3.4 Operator Bagian Steril dan Petugas Sanitasi (Bagian Pembersihan):
Melaksanakan pembersihan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan.

4. Alat dan Bahan
4.1 Alat
 Alat penghisap debu merek ........ tipe ..........  No. .......... untuk Area  ...........
 Lap khusus untuk ruang steril merek …............  steril
 Lap merek ………….(biasa, steril)
 Sikat ......................
 Garukan air ……………..
 Spons ……………..
 Kain pel  merek ………..
 Alat fumigasi merek…………….
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 1 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

4.2 Bahan
 Air PAM
 Air Murni Steril ( disiapkan sesuai Protap Penyediaan Air Sanitasi Steril No.

...............)
 Serbuk pembersih merek …….
 Disinfektan:

a) Larutan disinfektan...... steril (disiapkan sesuai Protap Penyediaan
Larutan Disinfektan No. .....)
Larutan Disinfektan tidak boleh disimpan lebih dari 5 hari setelah sterilisasi.

b) Etanol 70% Steril (disiapkan sesuai Protap Penyediaan  Etanol Steril No. ….....).
Etanol 70% Steril tidak boleh disimpan lebih dari 5 hari setelah disterilisasi.

c)  Bahan untuk fumigasi…………….merek………

5. Prosedur
Laksanakan Pembersihan dan Sanitasi sesuai dengan Program Pembersihan dan

Sanitasi, Lampiran 1.
5.1 Urutan Pembersihan dan Sanitasi

5.1.1 LAF
- Lap meja LAF, mesin pengisi, permukaan penutup HEPA filter, tirai LAF

dengan Air Murni steril
- Lap lagi dengan Disinfektan, tunggu sampai 15 menit
- Semprotkan Etanol 70% Steril, usap dengan lap

5.1.2 Kaca jendela, pintu, meja, masing-masing menurut urutan:
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril

5.1.3 Timbangan
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril dan Etanol 70%

5.1.4 Lantai:
-Pel dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit pel lagi dengan Air Murni Steril

5.1.5 Air Return Duct/Wall:
-Lap dengan larutan Disinfektan
-Setelah 15 menit lap lagi dengan Air Murni Steril

5.1.6 Udara Ruangan:
-Lakukan sesuai dengan Protap Fumigasi di Area Parenteral No.....
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 1 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.2 Pelaksana
 Operator membersihkan ruangan tempat ia bekerja, koridor dan ruang ganti

pakaian steril serta air shower tiap selesai pekerjaan.
 Petugas Sanitasi membersihkan koridor, ruang penyimpanan, ruang ganti, airlock,

ruang Supervisor, toilet, ruang mesin sesuai program.

5.3 Proses Pembersihan dan Sanitasi
Ruang Filling

PERHATIAN: Bila sedang tidak ada proses produksi, lakukan sanitasi sehari
sebelum proses pengisian vial.

5.3.1. Bersihkan pengotor/noda yang menempel dengan larutan pembersih
sebelum melakukan sanitasi dengan larutan disinfektan.

5.3.2. Geser meja-meja yang berada di bawah LAF ke …………...
5.3.3. Sanitasi saluran pembuangan menurut Protap Sanitasi Saluran Pembuangan

No. ........
5.3.4. Sanitasi Air Return Duct/Wall menurut Protap Sanitasi Air Return Duct/Wall

di Area Steril No. …………….
5.3.5. Bila ada lampu yang kotor atau kondensat, lapor ke Atasan menurut Protap

Penanganan Penyimpangan No. .............

6. Pelaporan
 Segera setelah sanitasi, isi Daftar Periksa Sanitasi, Lampiran 2, dan serahkan:

- kepada Supervisor setiap hari dan
- kepada Manager Produksi setiap bulan
untuk diperiksa dan ditandatangani.

 Simpan Daftar Periksa Sanitasi dalam folder di  ................

7. Lampiran
 Lampiran 1. Program Pembersihan dan Sanitasi
 Lampiran 2. Daftar Periksa Sanitasi *

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMBERSIHAN DAN SANITASI
AREA STERIL

Halaman 1 dari 4
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

8. Referensi
________

9. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxx 12.01.2006 Baru
2 --------- --------- -------

10. Distribusi Protap
Asli              : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Manajer Produksi

No.  2 : Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1. Program Pembersihan dan Sanitasi

Program Pembersihan dan Sanitasi

Obyek Jadwal Cara Alat # 4.1 Bahan # 4.2

RUANG
PENGISIAN: Kelas
A dan B

-Lantai Selesai
proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril

-Meja, pintu, tirai
bagian luar, kursi

Selesai
proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

-Tirai, LAF vial
tunggu, LAF,
jendela, timbangan

Selesai
proses & tiap
minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

-Dinding, langit-
langit, kaca

Selesai
proses & tiap
minggu

Dilap Lap khusus
steril

Disinfektan steril

-Mesin pengisi Selesai
proses

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, Etanol 70%
steril

-Saluran udara Selesai
proses dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Disinfektan steril

-Ruangan Tiap minggu Fumigasi
(Protap
Fumigasi di
Area Steril
No.
………..)

Alat fumigasi Bahan Fumigasi

RUANG
PENCAMPURAN
Kelas C
- Lantai, meja pintu Selesai

proses, dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, disinfektan
steril
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Obyek Jadwal Cara Alat # 4.1 Bahan # 4.2

- Dinding, langit-
langit, jendela.

- Mesin capping

Selesai
proses, dan
tiap minggu

Dilap Lap khusus
steril

Air steril, disinfektan
steril, Etanol 70%
steril

RUANG CUCI VIAL
Kelas D
-Jendela, pintu,
lemari, rak

Tiap hari Dilap Lap, garukan
air

Disinfektan, Etanol
70% steril

- Lantai Tiap hari Dipel Alat pel,
garukan air

Air PAM, disinfektan

- Wastafel Tiap hari Digosok Sikat 4.1,
spons 4.1

Serbuk pembersih #
4.2, disinfektan, Air
PAM # 4.2

- Saluran
Pembuangan Air

Tiap hari (Protap
Sanitasi
Saluran
Pembuanga
n Air di
Area Steril
No.
…………….

Sikat,
garukan air

Serbuk pembersih,
Air PAM, Disinfektan

- Mesin cuci vial,
oven, otoklaf,
mesin press

Tiap hari Dilap Lap Air PAM, disinfektan

- Dinding, langit-
langit dan difuser
grill

Tiap minggu Dilap Lap Air PAM  disinfektan
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PROTAP FUMIGASI DI AREA STERIL

NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 61 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

1. Tujuan
Protap ini menerangkan tata cara pelaksanaan fumigasi di Area Steril dengan
menggunakan uap asam perasetat-H2O2.

2. Ruang lingkup
Prosedur ini  dilakukan untuk Area Steril kelas-kelas  A, B dan C apabila
 ditemukan kontaminasi yang tidak memenuhi persyaratan,
 secara berkala sesuai Protap pembersihan dan Sanitasi Area Steril, dan
 setelah libur  panjang.

3. Tanggung jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait.
3.2 Operator Departemen Steril bertanggung jawab pada pelaksanaan fumigasi

sesuai yang diterapkan dalam Protap ini.
3.3 Supervisor Departemen Steril bertanggung jawab untuk mengawasi proses

fumigasi sesuai dengan Protap ini.
3.4 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memonitor kualitas

mikrobiologi ruangan seperti Protap Monitoring Ruang Area Steril.
3.5 Personil Bagian Teknik bertanggung jawab untuk mematikan dan menyalakan

sistem HVAC untuk ruang yang menjadi target fumigasi.

4. Bahan dan Alat
4.1 Alat dan fasilitas
 Alat Pengabut merek...............beserta perangkat lunak untuk penghitungan
 Labu ukur
 Udara bertekanan
 Saringan udara 0,22 µm
 Stop kontak dengan kabel yang panjang

4.2 Bahan
 Campuran asam perasetat dan H2O2 merek .................
 Air untuk Injeksi (WFI)

Lampiran Aneks 1.73a
(Contoh)
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 2 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

4.3 Alat / Pakaian Pelindung
 Kaca mata pelindung merek ............ tipe ..............
 Sarung tangan merek
 Masker merek .......tipe ...... yang dilengkapi cartridge vapour organik merek…….
 Pakaian Kerja Area Steril

5. Prosedur
5.1 Aspek HSE / K3L

5.1.1 Pada saat proses fumigasi dimulai  operator harus berada di luar Area
Steril (Kabut asam perasetat dapat menyebabkan kerusakan mata dan
mengiritasi kulit).

5.1.2 Proses fumigasi harus dilakukan pada ruangan yang tidak ada aktifitas.
5.2 Sebelum proses fumigasi, bersihkan semua ruang yang akan menjadi obyek

fumigasi, cabut semua kabel.
5.3 Masukkan daya ruangan yang akan difumigasi sesuai Lampiran 1.

(Lihat pada Lampiran 1 Gambar dan Volume Ruang Steril)
5.4 Letakkan mesin pengabut pada posisi yang telah ditentukan saat pelaksanaan

validasi (Lampiran 1)
5.5 Prosedur fumigasi

5.5.1 Kosongkan seluruh ruangan yang akan difumigasi dari benda-benda yang
tidak berhubungan dengan proses fumigasi.

5.5.2 Matikan sistem HVAC ruangan yang akan difumigasi.
5.5.3 Buka pintu dari tiap ruangan agar kabut asam perasetat dapat mengalir

dengan merata ke dalam tiap ruangan.
Tutup pintu terluar yang berhubungan dengan ruangan yang tidak akan
difumigasi  dengan seal tape untuk mencegah kabut keluar.

5.5.4 Hubungkan alat pengabut dengan sumber udara tekan melalui saringan
udara 0,22 µm

5.5.5 Lakukan uji fungsi alat pengabut menggunakan Air untuk Injeksi (WFI)
sebagai berikut :
 Isi tangki alat pengabut dengan Air untuk Injeksi (WFI) ± 200 ml,
 buka valve “air intake connection (CA)” selama ± 3 menit untuk melihat

bentuk semburan kabut. Jika bentuk semburan kurang baik, lakukan
pembersihan nozzle dengan alat pembersih yang tersedia sampai
diperoleh bentuk semburan yang baik dan arah yang sesuai

 Tutup kembali valve CA dan buang sisa tekanan dalam tangki.
5.5.6 Menggunakan labu ukur, ukur sejumlah volume Air untuk Injeksi (WFI)

dan asam perasetat sesuai hasil kalkulasi, masukkan ke dalam tanki alat
pengabut.

5.5.7 Buka valve CA untuk memulai proses pengabutan sampai semburan
habis (estimasi waktu semburan sesuai dengan waktu yang didapat dari
program perangkat lunak).
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

FUMIGASI DI AREA STERIL

Halaman 3 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5.5.8 Setelah semburan habis, tutup valve CA dan biarkan terjadi kontak
selama 90 menit.

5.5.9 Selama proses pengabutan perhatikan kenaikan RH, jika > 95% maka
sementara tutup valve CA untuk menghindari adanya kondensasi.
Lanjutkan kembali proses pengabutan setelah RH < 90%.

5.5.10 Lakukan proses venting minimal selama 1 Jam setelah waktu kontak
selesai dengan mengaktifkan semua sistem HVAC ruang steril.

5.5.11 Setelah proses pengabutan selesai, tutup semua pintu yang terbuka, buka
drain valve pada dasar tanki dan ukur sisa larutan yang keluar dengan
gelas ukur.

5.5.12 Lepaskan selang-selang koneksi dan bawa keluar alat pengabut,
bersihkan sesuai Prosedur Pembersihan Alat Pengabut.

6. Pelaporan dan Dokumentasi
Segera setelah selesai proses fumigasi ,
 Lengkapi Catatan Pelaksanaan  Fumigasi (lihat Lampiran 2) dan serahkan kepada

Supervisor dan
 Simpan Daftar Periksa Sanitasi dalam folder

7. Lampiran
7.1 Lampiran 1 : Persiapan Proses Fumigasi
7.2 Lampiran 2: Catatan Pelaksanaan  Fumigasi

8.  Riwayat Perubahan

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 12.01.2006 Baru
2 xxxxxy 12.12.2012 Penggantian bahan fumigasi dari

formalin menjadi asam
perasetat–H2O2 dan alat terkait

9.   Distribusi Protap
Asli :   Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 :   Kepala Bagian Produksi

No.  2 :   Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No.  3 :   Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1 Protap Fumigasi Ruang Steril
Persiapan Fumigasi

Pengamatan Oleh Spv
1.

2.

3.

4.

5.

Volume ruang yang difumigasi

Pemantauan ruang sebelum fumigasi:
2.1. RH
2.2. Suhu
2.3. Ruang dalam keadaan bersih

Pengaturan alat pengabut
3.1 Jumlah nozzle
3.2 residual volume
3.3 asam perasetat/m3 ruang

Hasil perhitungan :
4.1 Volume asam perasetat-H 2 O 2

4.2 Volume WFI
4.3 lama waktu difusi

Gambar ruang :

m 3

%
o C

buah
ml
ml

ml
ml

menit
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Lampiran 2 Protap Fumigasi Ruang Steril
Catatan Pelaksanaan Fumigasi

Lokasi :
Tanggal :

Pengamatan Oleh Spv
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jumlah nozzle yang dipasang
Pengujian alat pengabut, hasil :
a. baik
b. perlu pembersihan nozzle

setelah pembersihan, hasil
Volume asam perasetik
Volume WFI
Total volume asam perasetik dan WFI RH
ruang selama proses fumigasi Suhu ruang
selama proses fumigasi
Jumlah nozzle yang dipasang
Tekanan tangki Tekanan
difusion head HVAC
dimatikan jam : Pengabutan
mulai jam Pengabutan
selesai jam Lama waktu
difusi
HVAC dinyalakan jam :
Total waktu venting/ flushing
Sisa larutan pengabut

Diperiksa oleh :

Kepala Bagian Produksi

m
l

m
l

%
o C

buah
bar
bar

menit

menit
ml
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Lampiran Aneks 1.81a
(Contoh)

PROTAP PENGAMBILAN SAMPEL AIR

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
1.1 Memberikan petunjuk cara pengambilan sampel-sampel Air Baku (Raw Water), Air Murni

(Purified Water) dan Air untuk Injeksi (Water for Injection) yang benar, sehingga
mendukung kebenaran analisis air yang akan dipakai untuk produksi.

1.2 Memberikan jadwal dan lokasi pengambilan sampel.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pengambilan sampel
- Air Baku yakni air yang belum melalui tahap pemurnian;
- Air Murni yakni air yang sudah melalui proses pemurnian dan sampelnya diambil di lokasi-

lokasi Sistem Pemurnian, Produksi Steril, Produksi Nonsteril dan Laboratorium
Pengawasan Mutu; dan

- Air untuk Injeksi yakni Air Murni yang telah melalui proses pemurnian lebih lanjut dengan
cara distilasi dan sampelnya diambil di lokasi Sistem Distilasi dan Produksi Steril di PT
ABC.

3. Tanggung jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung  jawab menyiapkan, mengkaji kembali

dan melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait serta mengkaji hasil analisis secara
keseluruhan.

3.3 Supervisor Bagian Pengambilan Sampel memastikan bahwa pengambilan sampel
dilakukan sesuai Protap ini.

3.4 Supervisor Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi:
- memastikan bahwa sampel dianalisis sesuai metode-metode analisis berkaitan yang

berlaku dan
- memeriksa laporan hasil analisis.

3.5 Petugas pengambilan sampel yang ditunjuk:
melaksanakan pengambilan sampel sesuai Protap ini serta mengirimkan sampel
tersebut ke Laboratorium untuk dianalisis.

3.6 Analis:
- melaksanakan analisis sampel sesuai dengan prosedur,
- membuat laporan hasil analisis sesuai dengan jadwal, dan
- memasukkan data hasil analisis pada lembar laporan hasil analisis bulanan.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

--------
4.2 Alat
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml, steril
 ...... buah wadah sampel gelas ... ml, bebas pirogen

5. Prosedur
5.1 Ambil sampel air dari pipa/ kran pengambilan sampel yang berada di lokasi pabrik yaitu

pada Sistem Pemurnian, Produksi Steril, Produksi Nonsteril dan Laboratorium
Pengawasan Mutu pada lokasi-lokasi pengambilan sampel yang ditunjukkan pada
Diagram Jaringan Sistem Air (Lampiran 1) menurut Jadwal Pengambilan Sampel Air
(Lampiran 2).

5.2 Cara pengambilan :
5.2.1 Pada tiap Lokasi Pengambilan Sampel, buka kran air dan biarkan air mengalir

selama 30 detik.
5.2.2 Buka wadah hanya  pada saat membilas dan mengambil sampel.
5.2.3 Bilas wadah dan tutupnya tiga kali dengan sampel air.
5.2.4 Untuk pemeriksaan mikrobiologi, setelah air mengalir selama 30 detik,  segera

ambil sampel tanpa membilas wadah.
5.2.5 Isi wadah sejumlah 250 ml dan segera tutup.

5.3 Pengambilan sampel Air untuk Injeksi :
 Air untuk Injeksi yang sudah ditampung dalam mixing tank di Ruang .... Pemeriksaan

air dilakukan sebelum proses mixing dilakukan.
 Air untuk Injeksi yang digunakan untuk mencuci peralatan di Bagian Steril (contoh:

untuk membilas kolf, dll).
 Lokasi sistem distilasi

5.4 Beri label dan keterangan pada masing-masing wadah  sampel dengan menggunakan
label standar ( Lampiran 3).
Beri keterangan pada ”Catatan”, bila diperlukan, mis : setelah regenerasi atau sanitasi.

5.5 Bawa sampel ke Laboratorium untuk analisis.
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGAMBILAN SAMPEL AIR

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………

Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

6.   Lampiran
Lampiran 1 :    Diagram Jaringan Sistem Air*
Lampiran 2 :    Jadwal Pengambilan Sampel Air*
Lampiran 3 :    Label Sampel

* Dalam Contoh ini  tidak dilengkapi.

7.  Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 02.03.2006 Baru
2 --------- --------- ---------------------------------------
3 --------- --------- -------------------------------------

8.  Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Laboratorium Kimia

Material              :
Control /Lab no. :
Wadah no.         :
Oleh :                         Tanggal : ../. ./.
Untuk test          :
Catatan :
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 1 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

1. Tujuan
Sebagai petunjuk untuk melakukan pengujian endotoksin dengan metode LAL yang
benar sehingga diperoleh hasil yang dapat dipercaya.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pengujian (endotoksin) dalam sampel Air untuk Injeksi (Water for
Injection / WFI) di PT ABC.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung  jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung  jawab menyiapkan, mengkaji

kembali dan melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait serta mengkaji hasil
analisis  secara keseluruhan dan meluluskan/menolak hasil pengujian,

3.3 Analis bertanggung jawab untuk melakukan pengujian endotoksin dengan metode
LAL sesuai dengan Protap ini, dan melakukan penyelidikan apabila ada hasil uji di
luar spesifikasi sesuai Protap Penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS) no.
....................

3.4 Supervisor Lab. Mikrobiologi bertanggung jawab untuk mengkaji hasil pengujian
endotoksin dengan metode LAL.

4. Alat dan Bahan
4.1  Alat

 ..... buah botol steril bebas pirogen … ml
 Inkubator dengan rentang suhu antara 36 - 38 °C
 ..... buah pipet ukur bebas pirogen
 ..... buah siring  bebas pirogen

4.2 Bahan
 3 buah vial Limulus Amebocyte Lysate (LAL) 0,125 EU/ml merek .....

(yang disimpan dalam refrigerator pada suhu -20 hingga +8 °C).
 1 buah vial kontrol Standar Endotoksin 5000 EU/vial (yang disimpan dalam

refrigerator pada suhu 2 - 8 °C).
 Larutan Endotoksin berkonsentrasi 1000 EU/ml (= ”Larutan A”, hasil

pengenceran Kontrol Standar Endotoksin 5000 EU/vial dengan 5 ml LAL Reagent
Water; disimpan pada suhu 2 - 8ºC tidak lebih dari  4 minggu)

 LAL Reagent Water …. ml

Lampiran Aneks 1.81b
(Contoh)

PROTAP PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM AIR UNTUK INJEKSI
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 2 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5. Prosedur
5.1 Aturan umum

 Untuk mencegah kontaminasi mikroba, seluruh tahap pengujian harus dilakukan
secara aseptis.
 Pada saat pengujian harus diusahakan agar area bebas dari getaran.

5.2 Persiapan Larutan Endotoksin
 Encerkan vial Control Standard Endotoksin (5000 EU/ vial) dengan 5 ml LAL

Reagent Water sehingga diperoleh konsentrasi 1000 EU/ml (Larutan A, lihat
Butir 5.2).
 Pipet 1,0 ml Larutan A dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(Larutan B).
 Pipet 1,0 ml Larutan B dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(Larutan C).
 Pipet 0,25 ml Larutan C dan encerkan dengan LAL Reagent Water hingga 10 ml

(larutan D = Larutan stok 0,25 EU/ml).

5.3 Prosedur Kerja
5.3.1 Keluarkan 3 buah tabung Limulus Amebocyte Lysate 0,125 EU/ml, LAL

Reagent Water dan Larutan  Endotoksin  berkonsentrasi 1000 EU/ml dari
lemari pendingin.

5.3.2 Diamkan 30 menit hingga temperaturnya sama dengan temperatur kamar
(25 - 30°C).

5.3.3 Tambahkan ke dalam tabung Limulus Amebocyte Lysate 0,125 EU/ml
masing-masing:

- 0,2 ml sampel WFI
- 0,2 ml LAL reagent water (sebagai kontrol negatif)
- 0,2 ml Larutan Endotoksin  berkonsentrasi1000 EU/ml 0,25 EU/ml

(sebagai kontrol positif)
secara aseptis di bawah LAF.

5.3.4 Goyang tabung selama 20 hingga 30 detik agar tercampur homogen.
5.3.5 Masukkan tabung ke dalam inkubator atau penangas air bersuhu 37 ±1°C.
5.3.6 Inkubasi atau pertahankan suhu  tsb. pada  selama 1 jam.
5.3.7 Amati tabung yang berisi sampel, kontrol positif dan negatif. (Lihat cara

penafsiran hasil pada Butir 5.4). Catat hasilnya pada buku Log Pengujian
Endotoksin (Lampiran 1).
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN ENDOTOKSIN DALAM
AIR UNTUK INJEKSI

Halaman 3 dari 3
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….

5.4 Penafsiran Hasil
5.4.1 Apabila pada tabung berisi sampel terbentuk gel dan jika vial diputar 180°

dan gel tetap tertinggal pada dasar vial maka hasil pengujian LAL dinyatakan
positif.

5.4.2 Hasil pengujian LAL dinyatakan negatif apabila tidak terbentuk secara
perlahan-lahan gel dan cairan mengalir apabila vial diputar hingga 180°.

5.4.3 Kontrol positif harus memberikan hasil yang positif terhadap LAL.
5.4.4 Kontrol negatif harus memberikan hasil yang negatif terhadap LAL.
5.4.5 Catat hasil pengujian LAL.

Apabila hasil pengujian LAL tidak memenuhi syarat (HULS) ambil langkah
sesuai Protap Penanganan HULS.

5.5 Aspek K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan)
Kumpulkan LAL dan Kontrol Standar Endotoksin yang sudah digunakan di dalam
kantong yang telah ditandai LIMBAH dan serahkan kepada Bagian K3L untuk
penanganan selanjutnya.

6. Dokumen Rujukan
USP

7. Lampiran
Lampiran 1 : Buku Log Pengujian Endotoksin

8. Riwayat Perubahan

Versi No. Tanggal Alasan
1 Xxxxxx 02.03.2012 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................

9. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi    No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Mikrobiologi
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Lampiran 1

BUKU LOG PENGUJIAN ENDOTOKSIN

Tgl. Nama produk/
bets

No. Bets Sensitivitas T (oC)
Water-
bath

Hasil
Analisis oleh Diperiksa oleh

LAL CSE LAL CSE Sampel Kontrol
positif

Kontrol
negatif



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 1 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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1. Tujuan
Untuk menjelaskan cara dan frekuensi pelaksanaan validasi proses aseptis  dengan
metode  media fill.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk proses pengisian produk cair secara aseptis di Bagian Steril.

3. Tanggung jawab
3.1 Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengesahkan

Protap ini serta untuk memeriksa dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.
3.2 Manajer Produksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta menetapkan jadwal
pelaksanaan validasi proses aseptis, memonitor kesiapan pelaksanaannya  serta
ikut memeriksa dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.

3.3 Kepala Bagian Validasi bertanggung jawab untuk menyusun Protokol dan
menyusun pelaksanaan pengisian pada validasi proses aseptis serta membuat
Laporan Validasi.

3.4 Supervisor dan Operator Bagian Steril bertanggung jawab untuk melaksanakan
dan mendokumentasikan produksi validasi proses aseptis sesuai dengan protokol
yang telah disetujui dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Produksi
dan prosedur yang dijelaskan di protap ini.

3.5 Manajer Teknik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Petugas Bagian
Teknik yang bertugas di Ruang Pengisian sudah terkualifikasi melaksanakan
prosedur terkait sesuai Protap ini.

3.6 Supervisor Laboratorium Mikrobiologi bertanggung jawab untuk pengambilan
sampel Air untuk Injeksi (WFI) dan larutan TSB, pemeriksaan mikrobiologi sesuai
Protap ini.

3.7 Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa, meluluskan/
menolak hasil pengujian yang diperlukan dalam  validasi proses aseptis.

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

 Mesin pengisi ampul merek ............................ tipe .....................
 Filter cartridge for sterile filtration merek ............ tipe .............. (ukuran pori

0,2 m)
4.2 Alat

 ...... Trypticase Soy Broth (TSB) steril : ……... L (Lihat Protap Pembuatan
Larutan Trypcase Soy Broth No............)

Lampiran Aneks 1.85a
(Contoh)

PROTAP VALIDASI PROSES ASEPTIS



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 2 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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 Ampul kosong (validated ampoules), 1 ml:……………….. buah
 Air untuk Injeksi (WFI) dalam.........: ................

5. Ketentuan Umum
5.1 Frekuensi

5.1.1 Validasi Awal  (Initial Validation)
 Validasi Awal terdiri dari 3 bets validasi proses aseptis berurutan

dengan jumlah minimum 5000 ampul.
 Validasi Awal harus dilakukan apabila:

- ada proses baru
- ada mesin baru
- setelah perubahan kritis pada proses atau peralatan
- setelah modifikasi kritis pada sistem HVAC atau LAF filling hood

5.1.2 Revalidasi Periodik (Periodic Revalidation )
 Revalidasi Periodik dilakukan tiap 6 bulan dengan 1 bets (jumlah

ampul minimum 5000).

5.1.3 Keadaan Khusus
Setelah kegiatan perawatan ruangan yang besar risikonya terhadap
sterilitas ruangan (contoh: pengecatan ruangan) atau overhol mesin:
”Validasi Awal” (dengan 3 bets berurutan) sebelum fasilitas digunakan
kembali

5.2 Kualifikasi Personil (Personnel Qualification)
5.2.1 Awal

Seorang Operator Pengisian harus memperoleh  pelatihan menurut
Program Pelatihan untuk Personil Produksi Steril No. …………… dan
pelatihan dalam pengisian validasi proses aseptis sebanyak 3 bets
berturut-turut.

5.2.2 Rekualifikasi
 Tiap Operator Pengisian harus melakukan proses pengisian dalam

Validasi  Proses Aseptis  minimum 1 kali per tahun.
 Operator Pengisian harus melakukan proses pengisian dalam

Validasi Proses Aseptis tiap kali setelah intervensi perbaikan mesin
oleh Operator Teknik.

5.2.3 Tindakan pada Kegagalan Kualifikasi Personil
Apabila hasil dari yang dilakukan oleh seorang Operator tidak memenuhi
persyaratan, maka Operator tersebut harus mengulang 1 kali pengisian
validasi proses aseptis lagi. Apabila hasil Validasi Proses Aseptis yang
kedua juga tidak memenuhi persyaratan maka Operator tersebut tidak



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 3 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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diperbolehkan melakukan proses pengisian dan harus diberi pelatihan
kembali. Setelah pelatihan ulang, Operator melakukan kembali pengisian
Validasi Proses Aseptis  dan setelah hasilnya memenuhi syarat, Operator
tersebut baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengisian kembali.

5.2.4 Catatan Kualifikasi Personil
Kegiatan kualifikasi personil dicatat dalam formulir di Lampiran 3 Catatan
Kualifikasi Personil Pengisian oleh Kepala Bagian Validasi.

6. Prosedur
6.1 Perintah untuk melaksanakan Validasi Proses Aseptis diturunkan ke Bagian

Produksi menggunakan Manufacturing Order sesuai Penerbitan Manufacturing
Order No. .....................

6.2 Larutan steril TSB yang sudah dibuat diinkubasikan pada suhu 20 - 30°C selama
minimal  5 hari di dalam inkubator. Catat  suhu inkubasi setiap hari. Setelah  5
hari inkubasi amati apakah larutan tetap jernih.

6.3 Bila larutan tetap  jernih, lakukan pengisian sesuai ”Catatan Pengolahan Bets”
yang telah disiapkan untuk Validasi  Proses Aseptis.

6.4 Selama proses pengisian Kepala Bagian Validasi mencatat aktivitas Operator
Pengisian melalui jendela Ruang Pengisian di koridor (Kelas D).

6.5 Gunakan udara tekan yang dilewatkan melalui filter 0,2 µm sebagai pengganti
penggunaan gas N2 karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba.

6.6 Lakukan inkubasi larutan sisa pengisian (100 ml). Masukkan larutan yang tersisa
pada tubing ke dalam kolf dan inkubasikan kolf selama 14 hari pada suhu 20 -
30°C di dalam inkubator. Catat suhu inkubasi tiap hari.

6.7 Setelah semua ampul diisi, inkubasikan ampul  selama 14 hari:
 Sebelum inkubasi semua ampul dibalik balik agar seluruh permukaan

terbasahi larutan media
 Inkubasi 7 hari pada suhu 20 - 25°C,
 amati apakah terjadi kekeruhan, catat, balik balikkan ampul dan
 Inkubasikan selama 7 hari berikutnya pada suhu 30 - 35°C
Lakukan monitoring suhu inkubasi secara kontinu dengan data logger.
Lampirkan hasil monitoring pada Catatan Pengolahan Bets.

6.8 Lakukan inspeksi visual terhadap semua ampul hasil pengisian pada hari ke 7
dan hari ke 14 inkubasi. Amati dan catat jumlah ampul yang keruh.

6.9 Setelah seluruh ampul diinspeksi oleh Operator Inspeksi Visual, Inspektur
Pengawasan Mutu melakukan pemeriksaan AQL pada ampul hasil inspeksi
tersebut pada hari ke 7 dan hari ke 14.
6.9.1 Lakukan terhadap ampul yang keruh (yang terinfeksi) pemeriksaan

identitas bakteri/ jamur yang tumbuh pada ampul sesuai Metode Identifikasi
Bakteri & Jamur No. ..................



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 4 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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6.9.2 Lakukan Growth Promotion Test dan catat hasilnya (gunakan 300 ampul
steril yang telah diinkubasi selama 14 hari) sesuai Protap Growth
Promotion Test  No. ……………..

6.9.3 Susun  Laporan Validasi Proses Aseptis.

6.10 Intervensi dari Bagian Teknik
6.10.1 Intervensi pada proses simulasi yang dilakukan selama proses  pengisian

meliputi kegiatan sbb:
 Membuka tutup samping bagian bawah mesin;
 Simulasi perbaikan kelistrikan (dengan cara memeriksa kekencangan

koneksi kabel beberapa komponen) di dalam panel mesin selama
lebih kurang 15 menit;

 Pembersihan mekanisme mesin (hanya bagian bawah) dari sisa
pelumas dengan menggunakan lap bebas serat;

 Menutup kembali;
 Simulasi running test mesin setelah perbaikan selama lebih kurang 5

menit;
 Mengumpulkan dan menyimpan kembali perangkat dan suku cadang;
 Meninggalkan ruangan;
 Operator membersihkan mesin.

6.10.2 Dokumentasikan tiap kegiatan intervensi pada simulasi proses aseptis
dalam Catatan Pengolahan Bets.

6.10.3 Setelah intervensi, bersihkan dan sanitasi mesin pengisi dan ruangan
menurut Protap Pembersihan dan Sanitasi Ruang Steril No. .............
Biarkan ruangan tanpa kegiatan selama 30 menit untuk pembersihan
udara. Ganti jarum dan pompa mesin pengisi dengan yang baru dan steril.

6.11 Evaluasi Hasil Validasi Proses Aseptis
6.11.1 Target hendaklah dengan pertumbuhan nol dan ketentuan berikut

hendaklah diterapkan:
a) Bila mengisi kurang dari 5.000 unit, tidak boleh ditemukan  unit
tercemar;
b) Bila mengisi  5.000 sampai dengan 10.000 unit:

 Batas Waspada : Satu (1) unit tercemar  hendaklah diikuti dengan
investigasi dan pertimbangan untuk mengulang media fill;

 Batas Bertindak : Dua (2) unit tercemar merupakan pertimbangan
untuk  dilakukan validasi ulang setelah investigasi;

c) Bila mengisikan lebih dari 10.000 unit:
 Batas Waspada : Satu (1) unit tercemar hendaklah dinvestigasi;
 Batas Bertindak : Dua (2) unit tercemar merupakan pertimbangan

untuk  dilakukan validasi ulang setelah investigasi.



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 5 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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6.11.2 Hasil validasi proses aseptis melewati Batas Bertindak dan Batas
Waspada :
Segera lakukan investigasi yang meliputi: evaluasi Catatan Pengolahan
Bets, data  monitoring ruangan, data Personnel Monitoring (termasuk
sarung tangan, dll.), sistem kritis: HVAC, filter HEPA, compressed air/ gas,
air, steam, sterilization cycle dari media, ampul, dan alat, dll.

6.11.3 Hasil validasi proses aseptis  dianggap “ invalid” apabila:
 Ada kegagalan pada Growth Promotion Test;
 Alasan yang lain yang dapat menyebabkan penghentian produksi.

6.11.4 Rekapitulasi hasil Validasi Proses Aseptis (Lampiran 2).

6.12 Tindakan Perbaikan
6.12.1 Validasi Awal

 Apabila ampul yang tercemar dari 1 bets melebihi Batas Waspada,
segera lakukan investigasi. Bila tidak ditemukan penyimpangan
lakukan tambahan 1 bets.

 Apabila ampul yang tercemar dari 1 bets melebihi Batas Bertindak,
langsung hentikan kegiatan validasi. Setelah penyebab cemaran
diketahui, ulangi kembali “Kualifikasi Awal”.

6.12.2 Revalidasi Periodik
 Apabila jumlah ampul yang tercemar melebihi Batas Waspada, dan

penyebab dari cemaran diketahui, segera lakukan perbaikan. Lakukan
1 bets tambahan.

 Apabila penyebab dari cemaran tidak diketahui atau hasil dari Validasi
Proses Aseptis yang kedua di atas Batas Waspada, lakukan kembali
Validasi Awal (Initial Validation) (3 bets).

6.13 Hasil Produksi dan Validasi Proses Aseptis yang Tidak Memenuhi Syarat
Apabila hasil validasi proses aseptis  tidak memenuhi persyaratan, harus
dilakukan pengkajian (assessment) terhadap pengaruh dari hasil validasi pada
sterilitas hasil produksi (dimulai dari setelah Validasi Proses Aseptis terakhir yang
memenuhi persyaratan).

7. Dokumen Rujukan
ISO no 13408-1 “Aseptic Processing of Health Care Products Part 1 : General
Requirements



NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

VALIDASI PROSES ASEPTIS

Halaman 6 dari 6
No ……………….

Tanggal berlaku
…………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
……………........
Tanggal ............

Diperiksa oleh :
……………............
Tanggal …………..

Disetujui oleh
………………………
Tanggal ……………

Mengganti
No ………………
Tanggal………….
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8. Lampiran
Lampiran 1 : Jadwal Kualifikasi Operator
Lampiran 2 : Rekapitulasi Hasil Validasi Proses Aseptis
Lampiran 3 : Catatan Kualifikasi Personil Pengisian*

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.

9. Riwayat Perubahan

10.Distribusi
Asli : Manajer Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Manajer Pengawasan Mutu

No. 2 : Manajer Produksi
No. 3 : Supervisor Produksi Steril
No. 4 : Manajer Teknik
No. 5 : Supervisor Lab.Mikrobiologi

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 10.04.2010 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................
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Lampiran 1

Jadwal Rekualifikasi Operator Pengisian, Operator Teknik, dan Operator Mikrobiologi

No. Operator
VALIDASI PROSES ASEPTIS

CatatanQ-1 Q-2 Q-3 Q-4
1 Operator Pengisian

Operator A X X X

Operator B X X

Operator C X Operator Cadangan

2 Operator Bagian Teknik

Operator A X

Operator B X

3 Analis Mikrobiologi

Analis Mikrobiologi A X X X

Analis Mikrobiologi B X X X

Lampiran Aneks 1.73a
(Contoh)

PROTAP VALIDASI PROSES ASEPTIS
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Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Validasi Proses Aseptis
Tahun: ………………..

No. Bets

Nama
Jumlah
ampul

Jumlah
ampul

terinfeksi

Tingkat
Pencemaran Mikroorganisme CatatanOperator

Pengisian
Operator
Bagian
Teknik

Mikrobiologis
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Lampiran Aneks 1.138
(Contoh)

PROTAP PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 1 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

1. Tujuan
Untuk mendeteksi  kebocoran pada sistem/ rakitan saringan/ filter sterilisasi.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk saringan membran yang digunakan untuk menyaring larutan  produk-
produk steril.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil  terkait.
3.2 Operator Departemen Steril  bertanggung jawab pada pelaksanaan  Protap ini.

Supervisor Departemen Steril bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengujian
saringan membran sesuai dengan Protap ini.

4. Bahan dan Alat
4.1 Bahan

 Gas Nitrogen yang disaring melalui filter gas Ø 0,22 µm merek……….. tipe
…………..

 Air untuk Injeksi (WFI)

4.2 Alat
 Alat uji integritas merek.................tipe............................;
 2 buah selang steril, Ø ….mm, panjang … m;
 1 lembar  aluminium foil steril, tebal … µm;
 1 buah botol gelas steril bertutup karet  5 L dengan Ø mulut … mm.

5. Prosedur
5.1 Secara aseptis, di atas meja dalam Ruang Steril No. ..,dibawah LAF, basahi (rendam)

Filter yang akan di uji dengan Air untuk Injeksi (WFI) sampai semua bagian filter
terbasahi selama 1 jam.

5.2 Hubungkan kabel power alat uji integritas (No. 10) dengan stop kontak.
5.3 Hubungkan selang gas N2 dengan sumber gas N2 (No.1) dan sambungkan ujung

konektor selang gas N2 (no.2) ke alat uji (No. 4)
5.4 Pasang Filter yang akan di test di Filter Housing (dibawah LAF).
5.5 Tutup Filter Housing, pasang Triclamp pada Filter Housing dan kencangkan.

Lampiran Aneks 1.138
(Contoh)

PROTAP PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 2 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.6 Pasang External Vent Valve pada Filter Housing (No. 11)
5.7 Hubungkan selang Filter Housing (No. 7) dengan Integrity Tester melalui konektor

(No. 3), dengan konfigurasi  sebagai berikut :

Keterangan :
1. Selang nitrogen
2. Koneksi selang nitrogen ke instrument
3. Koneksi ke “filter housing”
4. Koneksi selang nitrogen ke alat
5. Vent
6. Koneksi selang ke alat uji

7. Selang sambungan dari filter housing
ke alat uji

8. Koneksi standar “filter housing”
9. “Filter housing”
10. Kabel listrik
11. Vent valve eksternal
12. Pressure gauge

5.8 Buka valve sumber gas N2.
5.9 Aktifkan Power switch, dan tunggu mesin melakukan Self Test sampai selesai. Bila

Self Test gagal akan tampak tampilan “Service” pada layar, maka lakukan perbaikan
sesuai Protap Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Uji Intergitas Saringan.

5.10 Pada Main Menu pilih Metode Testing.
5.11 Pilih Test Program untuk memilih program yang sesuai (pastikan menu yang dipilih

telah sesuai dengan Nama Filter dan Nama Produk yang akan di test).
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N A M A
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PENGUJIAN SARINGAN MEMBRAN

Halaman 3 dari 3
Nomor ……….

Tanggal berlaku
………………..Departemen

……………….
Seksi

…………………
Disusun oleh
………………..
tanggal
………………..

Diperiksa oleh
………………..
tanggal
………………..

Disetujui oleh
………………..
tanggal
………………..

Mengganti
No.…………..
tanggal
………………..

5.12 Tekan tombol Input, kemudian isi Field kelengkapan produk, berupa Nama Operator,
Nama Produk dan Nomor Bets produk yang akan di test, dan tekan tombol OK.

5.13 Tekan tombol Start untuk memulai pengoperasian Filter Integrity Test.
5.14 Tunggu Proses Testing sampai selesai.
5.15 Bila filter memenuhi syarat uji integritas, akan muncul :”Flow Within Limit”, filter dapat

dipakai untuk menyaring, bila tidak memenuhi syarat akan tampil “Flow Outside Limit”
5.16 Cetak Hasil Integrity Test, dan lampirkan pada Batch Record.

6. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan

1 Xxxxxx/01 25.02.2006 Baru
2 Xxxxxx/02 25.11.2012 Perubahan alat uji
3 -------------- --------------- -----------------------------------------------------

7. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Produksi

No.  2 : Penyelia Produksi Steril
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap

PEMERIKSAAN VISUAL
LARUTAN STERIL

Halaman 1 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..Departemen

……………………
Seksi

…………………….
Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

1. Tujuan
Memberikan rincian pemeriksaan visual larutan  injeksi  dan  tetes mata terhadap
partikel asing yang dapat dilihat dengan mata telanjang  dan  atau dengan bantuan
kaca pembesar.

2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pemeriksaan sediaan steril berupa larutan (dalam ampul dan
botol/ vial transparan) di Ruang Inspeksi Visual.

3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan

Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali dan

melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta memastikan bahwa Operator
yang melakukan pemeriksaan visual memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

3.3 Supervisor Produksi Steril bertanggung jawab memastikan dan memantau agar
seluruh Operator Pemeriksa Visual melaksanakan Protap dengan benar dan
meja visual (lux lampu) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3.4 Operator Pemeriksa Visual bertanggung jawab pada pelaksanaan Protap ini.

4. Alat dan Bahan
4.1 Alat

 Meja Inspeksi Visual dengan kaca pembesar (magnifier) 3 x;
 Penjepit (klem) ampul/ vial.

4.2 Bahan
---------
 Dummy Produk Reject  sejumlah ....

5. Prosedur
5.1 Petugas tidak diijinkan memeriksa lebih dari satu jam tanpa istirahat. Mereka

harus mendapat “istirahat mata” di luar ruang pemeriksaan selama 10 menit
dalam tiap jam.

5.2 Periksa kesiapan meja inspeksi visual: lampu menyala dengan lux yang sesuai.
5.3 Ambil dengan klem……. buah vial/ ampul (yang belum diberi label dan

permukaannya telah dibersihkan) dari tray-nya, dengan cara menjepit  lehernya
dan balikkan perlahan-lahan untuk mencegah  gelembung udara terjadi; setelah
itu  putar  sedikit  untuk   memutar  isi larutan di dalamnya.

Lampiran Aneks 1.153
(Contoh)

PROTAP PEMERIKSAAN VISUAL LARUTAN STERIL
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap
PEMERIKSAAN VISUAL

LARUTAN STERIL

Halaman 2 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

5.4 Posisikan vial/ ampul secara horizontal kira-kira 10 cm di bawah bagian depan
sumber cahaya (di belakang kaca pembesar pada jarak fokus kira-kira 9cm).
Periksa larutan dalam wadah terhadap latar belakang hitam dan putih dengan
selang-seling, dalam waktu ...... detik untuk tiap latar belakang.

5.5 Amati apakah ada
 partikel dan serat dalam vial;
 kesesuaian organoleptis dengan standar (warna); dan
 kerusakan vial/ ampul (misal : pecah, retak).

5.6 Kumpulkan vial/ ampul yang ditolak (rusak, mengandung partikel dan serat)
dalam suatu wadah terpisah yang diberi label reject; sedangkan yang lulus
disimpan dalam wadah yang telah diberi label diterima.

5.7 Lakukan pemeriksaan pada semua wadah produk vial/ ampul sesuai Butir 5.2 s/d
5.4.

5.8 Ambil sampel secara acak, dari vial/ ampul yang diterima, mengikuti tabel di
bawah ini, dan lakukan “pemeriksaan tandingan” oleh Operator lain.

Jumlah Wadah Jumlah Sampel
Jumlah maksimum

wadah tercemar
yang diperkenankan

151 – 280
281 – 500
501 – 1200
1201 – 3200
3201 – 10000
10001 – 35000
35001 – 150000

32
50
80
125
200
315
500

1
2
3
5
7

10
14

5.9 Ulang kembali pemeriksaan bila Operator kedua menemukan jumlah wadah
yang tercemar melebihi jumlah maksimum wadah  tercemar  yang
diperkenankan   pada  tabel di atas. Setelah diperiksa ulang, lakukan kembali
seperti pada Butir 5.6.

5.10 Catat semua kegiatan di atas pada Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual
(Lampiran 1) dan lampirkan pada Catatan Pengolahan Bets berkaitan.

6. Dokumen Rujukan
-------
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NAMA
PERUSAHAAN

Prosedur Tetap
PEMERIKSAAN VISUAL LARUTAN STERIL

Halaman 3 dari 3
Nomor …………….

Tanggal Berlaku
……………………..

Departemen
……………………

Seksi
…………………….

Disusun oleh
…………………
Tanggal
…………………

Diperiksa oleh
…………………..
Tanggal
…………………..

Disetujui oleh
……………………..
Tanggal
……………………..

Mengganti
No………………….
Tanggal
……………………..

7. Lampiran
Lampiran 1:Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual
Lampiran 2: Spesimen Label Wadah Pengumpulan Vial/Ampul Ditolak *
Lampiran 3: Spesimen Label Wadah Pengumpulan Vial/Ampul Diterima *

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi.

8. Riwayat Perubahan
Versi No. Tanggal Alasan

1 xxxxxx 28.04.2006 Baru
2 -------------- --------------- ---------------------------------------------------------
3 -------------- --------------- ---------------------------------------------------------

9. Distribusi Protap
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Produksi

No.  2 : Supervisor Produksi Steril
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Lampiran 1

Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Visual

Nama Produk :……………………………..
Kode Produk        :…………….
Ukuran Bets         :…………….
Jumlah Wadah (vial/ ampul)
yang diterima       : ……………..
Jumlah
Wadah
yang
diterima

Wadah
dengan
Partikel

(a)

Wadah
dengan
Serat

(b)

Wadah
Rusak

(c)

Total yang
ditolak

(a+b+c)

Penolakan
pada
Pemeriksaan
Tandingan

Operator Supervisor Catatan

[buah] [buah] [buah] [buah] [buah] [%] [buah]
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PT ABC

PROTOKOL VALIDASI METODE UJI STERILITAS
UNTUK

SEDIAAN STERIL

Lampiran Aneks 1.155
(Contoh)

PROTOKOL VALIDASI METODE
UJI STERILITAS
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LEMBAR PENGESAHAN

Protokol Validasi Uji Sterilitas untuk sediaan Larutan Injeksi Vitamin B12 dalam ampul 2 ml
disusun oleh :

______________________________________ _______________________
SUPERVISOR MIKROBIOLOGI TANGGAL

dikaji dan disetujui untuk dilaksanakan :

QUALITY CONTROL MANAGER TANGGAL

QUALITY ASSURANCE MANAGER TANGGAL
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1. LATAR BELAKANG
Uji sterilitas pada sediaan steril di PT ABC sangat penting karena sediaan steril merupakan
sediaan yang sangat kritis dari segi pemakaian yaitu melalui injeksi. Karena itu uji sterilitas
perlu dilakukan pada semua sediaan steril yang diproduksi. Karena sediaan steril diproduksi
dalam fasilitas yang terkendali, kontaminasi yang mungkin terjadi adalah pada kadar yang
sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan metode, media dan bahan ”rinsing” yang tepat,
sensitif dan mendukung pertumbuhan mikroba kontaminan.

2. TUJUAN
Untuk memastikan bahwa metode yang dipakai tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan yang
ada dalam sediaan yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang
mengkontaminasi sediaan.

3. REFERENSI
TGA Guideline for Sterility Testing for Therapeutic Goods 2006.

4. PENANGGUNG JAWAB
4.1 Analis Lab. Mikrobiologi

Melaksanakan validasi dan semua tahap yang disebutkan pada protokol ini
Sudah mendapat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan validasi ini. (catat pada
lembar kerja, tabel 1)

4.2 Supervisor Lab. Mikrobiologi
Menyiapkan Protokol Validasi, mensupervisi pelaksanaan validasi agar sesuai dengan
Protokol dan menyusun Laporan Validasi.

4.3 Quality Control (QC) Manager
Memastikan bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan Protokol, mengevaluasi,
mengkaji ulang dan menyetujui Protokol, semua catatan dan Laporan Validasi.

4.4 Quality Assurance (QA) Manager
Mengevaluasi, mengkaji ulang dan menyetujui Protokol dan Laporan Validasi.

5. ALAT DAN BAHAN
5.1 Alat:
 Hot plate
 Otoklaf
 Incubator
 LAF
 Cawan Petri steril
 Tabung reaksi
 Pipet skala steril
 Beaker glass
 Filter membrane 0,45 μm steril
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5.2 Bahan:
 Media Fluid Thioglycolate (FTM)
 Media Soybean Casein Digest (SCDM), atau dikenal juga sebagai Trypticase Soy

Broth (TSB)
 Larutan Pepton
 Inokulum dari bakteri aerobe

o Staphylococcus aureus ATCC 6538
o Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
o Bacillus subtilis ATCC 6633

 Inokulum bakteri anaerobe : Clostridium sporogenes ATCC 19404
 Inokulum jamur :

o Candida albicans ATCC 10231
o Aspergillus niger ATCC 16404

6. PROSEDUR
6.1 Verifikasi Dokumen

Lakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan
validasi uji sterilitas yakni:
 Protap Pembuatan Medium Fluid Thioglycolate No. ……
 Protap Pembuatan Medium Soybean Casein Digest No. ……
 Protap Pembuatan Larutan Pepton No. ……
 Metode Uji Sterilitas No. ……

6.2 Verifikasi Pelatihan Personil
Lakukan verifikasi pelatihan petugas yang berhubungan dengan uji sterilitas, yakni
dalam:
 ……………………………………….
 ……………………………………….
 ……………………………………….
 ……………………………………….

6.3 Verifikasi Kualifikasi Lingkungan Kerja
Lakukan verifikasi kualifikasi/ kalibrasi sarana pendukung yaitu :
 Kualifikasi Ruang dan LAF Uji Sterilitas
 Kalibrasi alat ukur .................. merek ...............
 Kalibrasi alat ukur .................. merek ...............
 Sertifikat mikroba standar

6.4 Verifikasi uji GPT pada media yang digunakan:
 Media Fluid Thioglycolate;
 Media Soybean Casein Digest.

6.5 Prosedur Kerja
6.5.1 Lakukan semua prosedur sesuai dengan Metode Uji Sterilitas No…… sampai

pada tahap pencucian terakhir (Butir ………….).
6.5.2 Ke dalam Larutan Pepton yang akan dipakai untuk pembilasan akhir

tambahkan tidak lebih dari 100 sel mikroba S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis
, C. albicans, A. niger,  dan C. sporogenes.
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6.5.3 Gunakan larutan di atas untuk pembilasan akhir saringan membran.
6.5.4 Catat kecepatan penyaringan dan pembilasan (ml/menit).

6.5.5 Potong saringan membran menjadi 2 bagian. Masukkan 1 bagian ke dalam
media Fluid Thioglycollate dan bagian lain ke dalam media Soybean Casein
Digest.

6.5.6 Inkubasikan media Fluid Thioglycolate ke dalam inkubator suhu 30 – 35oC dan
medium Soybean Casein Digest dalam inkubator suhu 20 – 25oC.

6.5.7 Amati kedua medium tiap hari selama 5 hari dan catat hasil pengamatan pada
lembar kerja.

6.5.8 Pertumbuhan yang ditandai dengan kekeruhan sudah harus bisa dideteksi
dalam 48 jam.

6.5.9 Lakukan identifikasi untuk konfirmasi bahwa mikroba yang tumbuh adalah
mikroba strain yang diinokulasi sesuai Protap Cara Identifikasi Mikroba No. ....

6.5.10 Bila dalam 5 hari tidak tampak kekeruhan pada kedua media maka test
dinyatakan “invalid” dan harus dimodifikasi misalnya dengan modifikasi atau
penambahan pembilasan atau menambahkan bahan penetral antimikroba yang
ada pada sediaan.

6.5.11 Lakukan pemantauan lingkungan ruang dan LAF uji sterilitas.
6.5.12 Lakukan kontrol positif dan kontrol negatif dari kedua larutan medium.
6.5.13 Catat semua pengamatan pada Lembar kerja yang tersedia.

7. KRITERIA KEBERTERIMAAN
Metode dinyatakan ”valid” apabila terjadi pertumbuhan yang ditandai dengan kekeruhan
yang sudah harus bisa dideteksi dalam 48 jam dan identifikasi mikroba menyatakan bahwa
mikroba yang tumbuh adalah jenis mikroba yang diinokulasikan.

8. LAPORAN VALIDASI
Susun Laporan Validasi  sesuai Protap Penyusunan Laporan Validasi No. .....

9. LAMPIRAN
Lembar Kerja Validasi Metode Uji Sterilitas

10. RIWAYAT PERUBAHAN

11. DISTRIBUSI PROTAP
Asli              :  Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No.  1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu

No.  2 : Supervisor Lab.Mikrobiologi

Versi No. Tanggal Alasan
1 xxxxxx 10.06.2006 Baru
2 ................ ................ ....................................................
3 ............... ................ ...................................................

..................................................
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1. Verifikasi Pelatihan Analis

Nama
Analis Jenis Pelatihan/No. Protap Verifikasi

2. Verifikasi Dokumen

No. Dokumen Judul Dokumen Verifikasi

3. Verifikasi Kualifikasi /Kalibrasi / Fasilitas/ Alat /Alat Ukur

Nama Fasilitas/ Alat Kualifikasi
Terakhir

Kualifikasi Ulang
Berikut

Verifikasi

Ruang Steril No….........
dan LAF Merek ……….,
Tipe ……......................
- Air flow dan air change
- Pola alir udara

Otoklaf Merek ………., Tipe
………………………….
.......................................
Merek ………., Tipe …….

4. Verifikasi Sertifikat Kalibrasi

Nama Alat Kalibrasi
Terakhir

Kalibrasi Ulang
Berikut

Verifikasi

MAS 100
Particle Counter HIAC Royco 425 A



PT ABC
LEMBAR KERJA  VALIDASI METODE UJI STERILITAS

94

5. Verifikasi Mikroba Standar

Nama Mikroba No. CoA Tingkat Pasase
mikroba yang

Digunakan

Exp. Date
mikroba yang

digunakan

6. Growth Promotion Test (Uji Fertilitas Media)

6.1 Media Soybean Casein Digest
Kontrol Positif
Lot No media :
Tgl. pembuatan media :
Inkubator :
Suhu Inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi : 5 hari
Dilakukan Oleh :
Tgl. inkubasi :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
pemeriksa

Keterangan

B. subtillis (ATCC 6633)
C. albicans (ATCC 10231)

Kontrol Negatif
Suhu inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi            : 7 hari

Tanggal
Pengamatan

Hari ke - Pertumbuhan Paraf Pemeriksa

1
2
3
4
5
6
7
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6.2  Media Fluid Thioglycolate :
Kontrol Positif
Lot No media :
Tgl. pembuatan media :
Inkubator :
Suhu Inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 5 hari
Dilakukan Oleh :
Tgl. inkubasi :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
Pemeriksa

Keterangan

S. aureus (ATCC 6538)
P. aeruginosa (ATCC
9027)

Kontrol Negatif
Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 7 hari

Tanggal
Pengamatan

Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7

7. Hasil Identifikasi Mikroba :

Inokulum Tanggal
Pengamatan

Pengamatan
(+/-)

Paraf
pemeriksa

Keterangan

B. subtilis (ATCC 6633)
C. albicans (ATCC 10231)
S. aureus (ATCC 6538)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
A. niger (ATCC 16404)
C. sporogenes (ATCC 19404)
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8. Penyiapan Media

8.1 Media Soybean Casein Digest :

Nama Media Soybean Casein Digest
Merk
Cat no.
Pembuatan sesuai Protap …………… No.
Prakualifikasi sesuai Validasi No.

Pengamatan Pertumbuhan Media Perbenihan Selama Masa Pra-inkubasi

Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 20 – 25oC
Lama inkubasi : 5 hari

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5

8.2  Media Fluid Thioglycolate :

Nama Media Fluid Thioglycolate
Merk
Cat no
Pembuatan  sesuai Protap ……… No.
Prakualifikasi sesuai Validasi No.

Tanggal pembuatan media :
Inkubator :
Suhu inkubasi : 30 – 35oC
Lama inkubasi : 7 hari

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7
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9. Pemantauan Kebersihan Ruang
Pemantauan mulai : Selesai :
Dilakukan oleh : Tanggal :

Ruangan Settle Plate (CFU/4jam) Slit to Agar (CFU/m3) Rata-rata
1 2 3 1 2 3

Ruang uji sterilitas
LAF uji sterilitas

10.  Kecepatan penyaringan dan pembilasan

11. Hasil Pengamatan

Media Fluid Thioglycolate

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5

Media Soybean Casein Digest

Tanggal
Pengamatan Hari ke - Pertumbuhan Paraf

1
2
3
4
5
6
7
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