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Розробка та виробництво фармацевтичної 
продукції підпорядковується суворим 
правилам належної лабораторної практики. 
Bruker пропонує комплексну системну 
валідації, яка надає документацію та 
процедури, необхідні для використання ІЧ 
спектрометрів відповідно до вимог GMP/
GLP/cGMP.

 Повністю автоматизовані тести OQ, PQ, 
PhEur 2.2.24, PhJP 2.25 та USP <854> з 
використанням внутрішніх сертифікованих 
референтних стандартів

 Інсталяція сертифікованим сервісним 
інженером

 Журнал контролю. Поглиблена 
архівація. Автоматичне відстеження та 
документування всіх подій.

 Комплексний посібник з валідації системи
 Валідоване спектроскопічне ПЗ відповідно 

до GLP
 Відповідність 21 CFR частина 11
 Відповідність Ph.Eur. 5.24 для візуалізації

Валідація систем ALPHA II · INVENIO · LUMOS II

Повністю автоматизована кваліфікація обладнання
ІЧ-Фур’є спектрометри Bruker ALPHA II та INVENIO, а також мікроскоп 
LUMOS II повністю готові для валідації обладнання: від кваліфікації 
дизайну (DQ) до експлуатаційної кваліфікації (PQ). Внутрішні 
сертифіковані референтні стандарти та відповідні протоколи ПЗ 
забезпечують повністю автоматизовані тести для операційної (OQ) та 
експлуатаційної кваліфікації (PQ) приладів. Період валідації можна 
встановити індивідуально і індикатор стану системи повідомляє 
користувача про закінчення терміну валідації.

Валідаційні сервіси
Докладний посібник Bruker з валідації містить всю документацію 
з необхідними процедурами валідації. Bruker пропонує послуги 
сертифікованих сервісних інженерів валідації, установки приладів 
та щорічної сертифікації, що значно знизить вартість на приведення 
документації у відповідність до нормативів.

Стандарти для протоколів кваліфікації обладнання
Регламенти фармацевтичної галузі вимагають кваліфікацію 
обладнання з сертифікованими стандартами. Внутрішній блок 
валідації (IVU) ALPHA II, INVENIO та LUMOS II містить стандарт 
полістиролу. Його сертифікація згідно PhEur 2.2.24 можлива як на 
нових так і на встановлених спектрометрах. Використовуючи стандарт, 
ПЗ OPUS/PHEUR2224 запускає повністю автоматизовані тести, які 
повністю відповідають Фармакопеям США, Європи та Японії.
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Використані технології захищені одним або більше патентами: 
US 7034944; DE 19940981

Bruker Optics сертифікований 
ISO 9001 та ISO 13485.

Laser class 1

Посібник з валідації системи
Посібник з валідації системи охоплює 
кваліфікацію для повної системи спектрометра 
(прилад та ПЗ):
 Кваліфікація дизайну (DQ)
 Інсталяційна кваліфікація (IQ)
 Операційна кваліфікація (OQ)
 Експлуатаційна кваліфікація (PQ)

Посібник постачається з компакт-диском, що 
містить:
 Документацію випущеного ПЗ
 Повні звіти про випробування
 Тестові дані та макроси
 Готові до використання форми реєстрації для 

обширної документації валідації 

Безпека даних, цілісність та відстежування
Спектроскопічне ПЗ OPUS валідоване 
та повністю відповідає нормам належної 
лабораторної практики (GLP). Весь функціонал 
для продукції та захисту достовірних 
аналітичних даних містить:

 Розширене управління користувачами та 
паролями

 Контроль доступу, автоматичний журнал 
контролю

 Журнал контролю для спектрів та методів 
оцінки

 Оригінальні дані не можна видалити або 
редагувати

 Всі дані (спектри, оцінка, результати, звіти) 
зберігаються в одному файлі для гарантії 
цілісності даних та спрощення архівації

 Всі функції містяться в єдиному програмному 
пакеті

Програма OPUS для валідації
Програма валідації OPUS (OVP) - це інструмент 
для комплексної кваліфікації приладів. 
 Протоколи кваліфікації приладів для OQ, PQ, 

PhEur 2.2.24, PhJP 2.25 та USP <854> 
 Повністю автоматизована кваліфікація 

приладу за допомогою внутрішнього блоку 
перевірки (IVU) 

 Створення звітів тестів без можливості 
редагування

 Постійний моніторинг стану валідації системи 
 Швидкий тест продуктивності при запуску 

програми та при зміні аксесуарів для 
вимірювання 

21 CFR частина 11
Розділ 21 Частина 11 CFR - це положення, 
видані FDA, які визначають стандарти, згідно 
яких електронні записи та підписи вважаються 
еквівалентними паперовим документам. OPUS/
VALIDATION містить всі функції (електронний 
контроль доступу до ПЗ та електронних 
підписів, контрольні журнали та перевірка 
цілісності спектрів та методів), необхідні для 
повної відповідності до 21 CFR частина 11.

Ph.Eur. 5.25
LUMOS II пропонує FPA-візуалізацію 
відповідно до глави “Хімічна візуалізація” (5.24) 
Європейської Фармакопеї. Завдяки технології 
PermaSure+ від Bruker FPA- візуалізація 
забезпечує такий же рівень точності хвильових 
чисел, як і одноелементні детектори.

Опції валідації
• Спектроскопічне ПЗ OPUS, 

основні властивості:
- Програма валідації OPUS (OVP) 

з протоколами кваліфікації 
обладнання для тестів OQ/PQ 

- Відповідність вимогам cGMP/GLP 
• S010/x Посібник з валідації 

системи для валідації (DQ/IQ/OQ/
PQ) базової спектрометричної 
системи, додаткових пристроїв 
(наприклад, зовнішні аксесуари) 
та спектроскопічного ПЗ OPUS

• S020/x Сервіс валідації для 
базової спектрометричної 
системи та додаткових пристроїв 
(наприклад, зовнішні аксесуари)

• S030/M Опція для тестування ІЧ 
спектрометра відповідно до PhEur 
2.2.24 та PhJP 2.25. Містить
- Сертифікований стандартний 

еталонний матеріал полістирен 
BRM1921

- Пакет ПЗ O/PHEUR2224 з 
протоколами кваліфікації 
приладів для PhEur 2.2.24 та 
PhJP 2.25.

• S030/MR Ресертифікація 
стандартного еталонного 
матеріалу полістирену BRM1921 
згідно з PhEur 2.2.24 після 
закінчення періоду сертифікації.

• O/VAL, Пакет OPUS/VALI-
DATION для відповідності 
спектроскопічного ПЗ OPUS 
до 21 CFR частина 11. 
Призначений для електронних 
підписів спектральних даних, 
експериментальних файлів та 
методів оцінки.

• S9xxx Різноманітні контракти на 
сервіс та підтримку, що містять 
послуги повторної валідації 
для базового спектрометра та 
додаткових пристроїв (наприклад, 
зовнішні аксесуари).

• S905-OPVAL Продовження 
контракту на сервіс або підтримку 
шляхом оновлення OPUS до 
останньої версії та посібник з 
валідації системи.

Валідоване спектроскопічне ПЗ OPUS 
відповідно до вимог cGMP/GLP та 21 CFR 
частина 11.

Автоматично згенерований захищений протокол 
кваліфікації інструменту. 


