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I. GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (BENDROJI DALIS) 

Dokumento kodas: MT1 

Galioja nuo: 2010 09 05  Versija: 01.01 Puslapis: 1 iš  

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra 2015.06.30  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   

1. PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS 

1.1. Skirtas LSMU vaistinėje vykdomų ekstemporalių alopatinių ir homeopatinių vaistinių preparatų, maisto 

preparatų gamybos procesų kokybės valdymui. 

2. SANTRUMPOS, TERMINAI, PAAIŠKINIMAI 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

BIN – bendroji darbo instrukcija 

DIN – darbo instrukcija  

R - duomenų registravimo žurnalas 

MT1 - Gamybos proceso aprašo bendroji dalis 

MT1BIN –bendroji darbo instrukcija 

GRY – duomenų registravimo žurnalas, Y=01,02,03 ir t.t. 

GX – proceso technologinės dalies aprašas, X=1,2,3; 

MT2 - Pusiau kietų ir skystų (maisto) preparatų gamybos proceso aprašas  

GXBINY – bendroji darbo instrukcija, kur X = 1,2,3; Y= 01,02,03 ir t.t. 

GXDINY – darbo instrukcija, kur X = 1,2,3; Y= 01,02,03 ir t.t. 

Dokumento versijos žymuo: pvz., versija: 01.01 – kur pirmasis skaičius yra versijos numeris, antrasis - versijos 

redakcijos numeris ir t.t. 

GXRY – duomenų registravimo žurnalas, kur X=1,2,3; žurnalo eilės numeris Y=01,02,03,.... 

GGP – geros gamybos praktika 

FVV - farmacinės veiklos vadovas 

SSGSV – serijinės Serijinės gamybos skyriaus vadovas 

PR – standartinė veiklos procedūra (prekybos skyriaus dokumentacija) 

RŽ – registracijos žurnalas (prekybos skyriaus dokumentacija)  

IN - instrukcija (prekybos skyriaus dokumentacija)  

ND – normatyviniai dokumentai 

KVS – kokybės vadybos sistema 

Ph.Eur. – Europos farmakopėja 

BP – britų farmakopėja 

GAMYBA – gamybos ir pakavimo operacijos 

GAMYBINĖS OPERACIJOS – procesų nuo žaliavų svėrimo iki nesupakuoto gaminio pagaminimo visuma. 

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS – visi planingi ir sistemingi veiksmai, kad gaminys atitiktų nustatytus priėmimo 

kriterijus 

PROCEDŪRA – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka 

PROCESAS – susijusių ar sąveikaujančių veikų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija 

PROCESO ŠEIMININKAS – asmuo, atsakingas už tinkamą proceso valdymo nustatymą bei to proceso gerinimą. 

MTK – kokybės kontrolės aprašas 

NEATITIKTIS – nustatytų reikalavimų neatitikimas 

GS – Produkto laikymo aprašas 

GT – Produkto tiekimo aprašas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 
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3. PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ NUORODOS 

Dokumento kodas: MT1 

Galioja nuo: 2010 09 05  Versija: 01.01 Puslapis: 2 iš  
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1) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatntis maistui 

skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir 

nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras 

2) 2. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas 

3) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos 

apie maistą teikimo vartotojams (taikomas nuo 2014 m. gruodžio 13 d.) 

4) Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 

5) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie 

maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 

6) 1.2009 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 953/2009 dėl medžiagų, kurių konkrečiais mitybos 

tikslais gali būti dedama į specialios paskirties maisto produktus 

7) Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 

8) 2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių glitimo 

netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LSMU VAISTINĖS GAMYBINĖ VEIKLA  

Universiteto vaistinės adresas: Kaunas, Sukilėlių 13, 50106 Kaunas. Tel. 3722733 e-paštas: vaistine@lsmuni.lt. 

Atsakomybė ir įgaliojimai 

Vaistinės direktorius kontroliuoja vaistinės gamybos procesus sritis ir dokumentų valdymą: 
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Konkrečiai apibrėžia ir paskirsto sritis, kuriose įgaliotiems darbuotojams leidžiama veikti. 

Atsako už geros vaistinių praktikos ir geros gamybos praktikos įgyvendinimą, įpareigoja dalyvauti 

atitinkamus darbuotojus. 

Tvirtina prekybos ir gamybos skyrių veiklos (prekybos, gamybos ir kokybės kontrolės) organizavimą  

Nustato būtinų parengti vidaus dokumentų ir duomenų įrašų, bylų nomenklatūrą, tvirtina ją; 

Tvirtina parengtus ir suderintus vidaus dokumentus ir nustato, kaip ir kam jie turi būti paskirstyti; 

Nustato, kaip turi būti paskirstyti išorės dokumentai ir kas yra atsakingas už jų vykdymą; 

Atsako už savalaikį ir teisingų duomenų perdavimą kitoms institucijoms. 

Už gamybos skyriaus veiklą atsakingas Serijinės gamybos skyriaus vadovas (SGSV).  
Atsako už laikino saugojimo (iki 10 metų) dokumentų perdavimą saugojimui archyve; 

Atsako už darbui reikalingų pildomų dokumentų (formų, blankų, žurnalų ir kt.) poreikio nustatymą, jų 

projektų ruošimą ir derinimą (jei reikia) ir užsakymų pagaminimui pateikimą direktoriui; 

Atsako už ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų (dokumentų) sutvarkymą pagal raštvedybos taisykles ir 

perdavimą į vaistinės (universiteto) archyvą); 

Atsako už dokumentų pateikimą naikinimui  

Vaistinės darbuotojai privalo:  

Vykdyti savo pareigas pagal pareigines instrukcijas. Jose aprašyta pareigos, įgaliojimai ir atsakomybė 

Žinoti savo atsakomybės ir veiklos sritį  

Turėti tinkamą išsilavinimą bei darbo įgūdžius vykdyti paskirtas funkcijas. 

Susipažinti su visais reikalingais darbui atlikti dokumentus (metodikos, instrukcijos ir kt.), kurie turi būti 

darbo vietoje, ir jais vadovautis; 

 Užtikrinti, kad nebūtų naudojami negaliojantys dokumentai; 

Pranešti vadovams apie netikslumus, pastebėtus parengtuose dokumentuose, siūlyti pakeitimus bei 

papildymus; 

Užtikrinti duomenų įrašų teisingumą; 

Atsako už teisingą ir savalaikį dokumentacijos ir informacinės bazės pildymą; 

Darbuotojai, darantys įrašus informacinėje duomenų bazėje bei turintys galimybę prieiti prie duomenų 

įrašų, privalo užtikrinti informacijos ir įrašų konfidencialumą. 
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GAMYBOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

Darbuotojų mokymas 

Mokymas ir geros gamybos praktika 

Vaistinės vadovybė sudaro personalo mokymo planą - programą geros gamybos praktikos reikalavimų 

įsisavinimui, pasitelkiant LSMU Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros dėstytojus, vaistinėje 

gaminių kokybės kontrolę vykdančius asmenis. 

Programa apima personalo, kurio veikla gali turėti įtakos produkto kokybei (techninis, valymo, gamybos, 

kokybės kontrolės personalas) profesinį mokymą ir įgūdžių higienos srityje atnaujinimą ir įtvirtinimą.  

Ypatingas dėmesys skiriamas prevencijai - rizikos veiksnių analizei ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) 

kontrolei, higienos programų įsisavinimui. 

 Visi dirbantieji gamybos skyriuje yra mokomi (pradinis ir tęstinis mokymai) vadovautis higienos 

instrukcijomis, susijusiomis su jų darbo profiliu. 

Mokymo programos, patvirtintos gamybos (arba kokybės kontrolės) vadovo yra prieinamos personalui, įrašai 

saugomi. 

Darbuotojai mokomi geros gamybos praktikos pagal ND, pateiktų 3-iosios nuorodos punktuose, reikalavimus. 

Su darbinėmis instrukcijomis darbuotojai supažindinami tiek priimant į darbą, tiek ir papildžius jas arba 

atnaujinus. 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 

50106 Kaunas    
KONFIDENCIALU 
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GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (BENDROJI DALIS) 

Dokumento kodas: MT1 

Galioja nuo: 2010 09 05  Versija: 01.01 Puslapis: 4 iš  

Procedūrų dokumentavimas - sudėtinė geros gamybos praktikos dalis. Visus susijusius procesus galima atsekti 

ir koreguoti, jei jų metu dokumentai tinkamai pildomi. 

Personalo susipažinimui su Kokybės valdymo sistemos procesu yra paruošta medžiaga:  

.„Gamybos procesų, vykdomų vaistinėje, kokybės valdymas“  

„Maisto (tepalų ir kremų) technologiniai aspektai – rizikos faktorių analizė“ „Produktų stabilumas“ –  

Personalo asmens higiena, sveikata ir darbo sauga 

Darbuotojai supažindinti su pareiginėmis instrukcijomis, laikosi Personalo asmens higienos instrukcijos 

MT1BIN01 (priedas Nr.1). 

Rankų paruošimas atliekamas pagal Rankų paruošimo instrukciją MT1BIN02 (priedas Nr.2). 

 Speciali apranga (chalatai, darbo kostiumai) skalbiama skalbykloje (sutartis). 

Dirbti draudžiama sergant infekcinėmis ligomis, esant atviroms žaizdoms. Nedidelės žaizdos turi būti 

dezinfekuotos ir užklijuotos pleistru. 

Jeigu gamintojas dėl kokių nors priežasčių turėjo pasitraukti iš gamybos švariosios zonos, arba susitepė rankas, 

tuomet pakartoja visas procedūras nuo pradžios - vėl nusiplauna rankas ir atlieka kitas procedūras, kaip ir prieš 

pradėdamas darbą. 

Vaistinėje atskirai nuo gamybos patalpų įrengti persirengimo ir poilsio kambariai, pakanka praustuvų rankoms, 

plovimo/dezinfekavimo priemonių, tualetų. 

Darbuotojai reguliariai (kasmet) tikrinasi sveikatą ir turi asmens medicinines knygeles, kurios laikomos pas 

FVV. 

Darbuotojai instruktuojami saugos ir sveikatos klausimais periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. 

Dėl tam tikrų priežasčių – technikos ar patalpų perplanavimo pokyčių, ar atsiradus naujiems rizikos veiksniams, 

atliekami papildomas ir specialusis instruktavimai. „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje 

registravimo žurnalą“ MT1R01 (priedas Nr.3). 

 „Priešgaisrinės saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale“ MT1R02 (priedas Nr.4) registruojami 

pirminis, periodinis (ne rečiau kaip kartą per metus) ir papildomas instruktavimai.  

 Gamybos skyriaus patalpų, dokumentacijos kodavimo principai aprašyti bendrojoje instrukcijoje 

MT1BIN03 (priedas Nr.5). 

Gamybos patalpų įrangos ir įrankių techninė priežiūra vykdoma pagal bendrąją instrukciją MT1BIN04 

(priedas Nr.6). Duomenys registruojami Įrangos techninio aptarnavimo žurnale GR03 (priedas Nr.7). 

Gamybos skyriuje naudojami tik metrologiškai patikrinti matavimo įrankiai.  

Reguliariai atliekama drėgmėmačių, termometrų, matavimo indų, svarstyklių metrologinė patikra (paslauga 

perkama per viešuosius pirkimus).  

Patikros terminus seka ir kaupia registre elektroninėje laikmenoje (žurnalo PR-03-RŽ-02 forma) vaistinės 

direktoriaus pavaduotoja. Po patikros atlikimo gautus sertifikatus susega į „Metrologinių prietaisų registracijos 

patikros dokumentų“ segtuvą ir laiko jį rinkodaros kabinete. Kopijos pateikiamos gamybos skyriaus vadovui ir 

analitikui. 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas gamybos patalpų A,B, asistentinės, žaliavų sandėlių, ekspedicijos skyriaus, 

o SGSV pavaduotoja - homeopatinių vaistų laboratorijos - temperatūrą ir drėgmę kartą per parą tuo pačiu metu 

registruoja Metrologinių sąlygų stebėjimo žurnale PR-03-RŽ-01. Patalpose palaikoma temperatūra - ne 

aukštesnė kaip 25±2 oC, drėgmė - ne didesnė kaip 60±5 %. Žurnalas laikomas pas SSGSV. 

Žaliavų tiekimo ir paruošimo gamybai etapai: 

Žaliavoms vaistinių preparatų ir maisto gamybai įsigyti pasirinkami patikimi tiekėjai, kurie yra registruojami 

Žaliavų tiekėjų registracijos žurnale MT1R04 (priedas Nr.8). 

Žaliavų užsakymo tvarka aprašyta bendrojoje instrukcijoje MT1BIN05 (priedas Nr.9). Užsakymai 

registruojami Žaliavų užsakymų registracijos žurnale MT1R05 (priedas Nr.10). 

Ekstemporalių vaistų ir maisto gaminių gamybai sunaudotos žaliavos užregistruojamos Gamybos vietose 

naudojamų žaliavų judėjimo žurnale MT1R06 (priedas Nr.11). 

Žaliavų paruošimo gamybai tvarka aprašyta Žaliavų paruošimo bendrojoje instrukcijoje GBIN06 (priedas Nr. 

12). 

Išgrynintas vanduo - produktų gamybai ir plovimui gaunamas naudojantis Vandens distiliatoriaus „Sievert 

water still“ naudojimo instrukcija MT1BIN07 asistentinėje (priedas Nr. 13). Duomenys registruojami žurnale 

MT1R07 (priedas Nr.14). 

Visuose gamybinio proceso etapuose būtina išvengti mikrobinės taršos.  

Mikrobiologinio užterštumo kontrolė vykdoma pagal instrukciją MT1BIN08 (priedas Nr.15) (sutartis su 
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Nacionalinės Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriumi). 

Gamybos patalpų apsaugai nuo mikrobinės taršos naudojams baktericidinės lempos - švitinimo laikas ir 

bendras lempos eksploatavimo laikas registruojami žurnale MT1R08 (priedas Nr. 16). 

Gamybos skyriuje naudojamos plovimo ir dezinfekavimo medžiagos registruojamos žurnale GR09 (priedas 

Nr.17). 

Plovyklos tvarkos palaikymui paruošta bendroji instrukcija MT1BIN09 (priedas Nr.18). 

Indų plovimas plovykloje atliekamas naudojantis plovimo/dezinfekavimo priemonės 0,5 (1%) „Bodedex forte“ 

tirpalų paruošimo instrukcija MT1BIN10 (priedas Nr.19). 

Gamybos priemonės (indai ir įranga) valomi, plaunami ir sterilizuojami (dezinfekuojami) pagal instrukciją 

MT1BIN11 (priedas Nr.20). 

Darbui su džiovinimo spinta-sterilizatoriumi paruošta instrukcija MT1BIN12 (priedas Nr.21). Duomenys 

registruojami žurnale MT1R10 (priedas Nr.22). 

Kenkėjų (graužikų, insektų) kontrolę patalpose atlieka vykdytojas - UAB „Kauno profilaktinės dezinfekcijos 

stotis (adresas - Savanorių pr.392, sutartis Nr.A-0060, 2010 m. liepos 07d.).  

Gamybos procese sunaudotų žaliavų ir gautų produktų (vaistinės vidaus paruošos, filialų ir ligoninių 

užsakymai) kiekiai yra registruojami Laboratorinių ir fasavimo darbų apskaitos žurnale MT1R11 (priedas Nr.23). 

Fasuoto produktui ženklinti etiketės užsakomos pagal Žaliavų užsakymo instrukciją MT1BIN05 (priedas Nr.9), 

gauti jų kiekiai yra registruojami Žaliavų registracijos žurnale MT1R05 (priedas Nr.10), etikečių judėjimas 

registruojamas Gamybos vietose naudojamų žaliavų judėjimo žurnale – MT1R06 (priedas Nr.11). 

Išduodamų produkcijai ženklinti etikečių kiekis registruojamas Etikečių apskaitos žurnale MT1R12 (priedas 

Nr.24).  

Gatavos produkcijos judėjimas registruojamas Gamybos skyriaus prekių judėjimo žurnale MT1R13 (priedas 

Nr.25). 

Produkcijos tiekimo pirkėjams apskaita vykdoma Važtaraščių registravimo žurnale MT1R14 (priedas Nr.26). 

Įvykus neatitikties incidentui, vaistinėje parengta Neatitikties įvykio valdymo tvarka MT1BIN13 (priedas 

Nr.27). 

Neatitiktis (netinkamas produktas ir kt.) registruojama pagal formą MT1R001 (priedas Nr. 28).  

Tolesni veiksmai atliekami pagal neatitikties vertinimo protokolą MT1R002 (priedas Nr.29). 

Aprašinių ekstemporalių alopatinių ir homeopatinių vaistų, maisto gaminių ženklinimo procesas ir etikečių 

standartai pagal ND reikalavimus pateikti LSMU vaistinės produktų ženklinimo instrukcijoje MT1BIN14 (priedas 

Nr.30). 

 Išduotų fasuoto produkto ženklinimui etikečių atitiktį standarto reikalavimams įvertina vaistinės Procesų ir 

darbo vietų kokybės kontrolierius (pagal gamybos grafiką tikrinama kiekviena produkto serija) ir tik po to 

leidžiama jomis ženklinti produktą. 
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5. GAMYBOS PROCESŲ APRAŠO (BENDROSIOS DALIES) PRIEDAI 
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Priedas Nr.1 

5.1. PERSONALO ASMENS HIGIENOS INSTRUKCIJA 
Dokumento kodas: MT1BIN01 

Galioja nuo: Versija 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Personalo higienos įgūdžių sutvirtinimui 

ATSAKOMYBĖ 

Vaistinės darbuotojai 

PROCEDŪRA 

Kas Kada Kaip Su kuo Kam skirta 

Ilgi plaukai Prieš plaunant 

rankas prieš 

gamybos pradžią 

Plaukus surišti arba sukelti į 

viršų 

Reikalui esant dėvėti galvos 

apdangalą 

 Dirbantys  

gamyboje 

Rankų plovimas Prieš gamybos 

pradžią  

Po gamybos 

nutraukimo, 

Susitepus 

Atsargiai plauti šiltu vandeniu ir 

plovikliu 

Gerai nuskalauti vandeniu 

Nusausinti 

Vanduo ir 

ploviklis iš 

automato; 

Vienkartinis 

popierinis 

rankšluostis 

Visi dirbantys  

Rankų 

dezinfekcija, 

higieninė 

Po kontakto su, 

pvz., kėde, ar kitu 

paviršiumi, 

pasinaudojus 

tualetu 

Susitepus rankas, nuvalyti 

dezinfekuojančia medžiaga ir 

leisti rankoms nudžiūti  

Dezinfekuojanti 

medžiaga iš 

automato 

Visi dirbantys 

Odos priežiūra Esant reikalui 

Ne gamybos metu 

Odą saugojančią priemonę 

įmasažuoti 

Tinkama 

priemonė 

emulsijos 

pagrindu   

Visi dirbantys 

Sterilios 

pirštinės 

Kontaktuojant su 

atviru produktu 

Operacijos 

užbaigiant 

gamybą  

Užsimauti ant švarių 

dezinfekuotų rankų 

Pirštines po darbo išmesti į 

šiukšlių dėžę, po to - plauti 

rankas, jei reikia - dezinfekuoti 

Sterilios 

vienkartinės 

pirštinės 

Darbuotojai,  

atliekantys 

gamybos  

operacijas 

Rankų apsauga Dirbant su odą 

stipriai 

veikiančiomis 

medžiagomis 

Valymo darbai 

Pirštines po darbo išmesti į 

šiukšlių dėžę, rankas plauti, jei 

reikia – dezinfekuoti. 

Daugkartinio vartojimo pirštines 

panaudojus išvalyti, išdžiovinti, 

jei būtina - dezinfekuoti  

Po to nusiplauti rankas ir, jei 

reikia, dezinfekuoti 

Vienkartinės 

nesterilios 

pirštinės 

Daugkartinės 

pirštinės 

 

Darbuotojai, 

susiję  

su gamybos ir  

valymo  

darbais 

Higieninė 

apranga ir 

avalynė 

Visa veikla 

gamybos zonoje 

Dirbant su atvirais 

produktais 

Spec.apranga – chalatai/darbo 

kostiumai laikomi atskirai nuo 

viršutinių drabužių. 

Chalatai /darbo kostiumai 

keičiami kas savaitę arba 2 

kartus per savaitę, bei jiems 

susitepus; vienkartiniai batai 

(bachilai); 

galvos apdangalas-kepuraitė 

Darbinis chalatas 

(darbinis 

kostiumas) 

Dirbantys 

gamyboje  
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Burnos/nosies 

apsauga 

(respiratoriai) 

Sergant 

kvėpavimo takų 

susirgimais  

Ilgą laiką dirbant 

su atviru produktu 

Nosis ir burna turi būti uždengti 

 

Pakeisti respiratorių nauju po 

dviejų valandų  

Vienkartinis 

respiratorius 

Dirbantys su 

atviru produktu 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikoma: gamybos skyriuje Bylos Nr. 

Priedas Nr.2 

5.2. RANKŲ PARUOŠIMO INSTRUKCIJA 
Dokumento kodas: MT1BIN02 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Personalo rankų plovimo reikalavimų vykdymui 

ATSAKOMYBĖ 

Vaistinės darbuotojai 

PROCEDŪRA 

1 žingsnis. Rankas sudrėkinti vėsiu vandeniu 

2 žingsnis. Nuspausti skysto muilo „Bactolin“ dozatoriaus rankenėlę, ant rankų užpilti koncentrato ir 1 min. 

tolygiai juo trinti rankas (žr. schemą), po to sudrėkinti (užpilti šiek tiek vandens) ir plauti dar 1 min.  

Rankų plovimo schema pagal CEN pr. EN 1500 

 
1. Delnas į delną 

 
2. Dešinys delnas ant kairės plaštakos 

viršutinės pusėsir kairysis delnas ant   

dešinės plaštakos viršutinės dalies 

 
3. Delnas į delną su išskėstais ir  

sukryžiuotais pirštais 

 
4. Sulenktais pirštais priešpriešiais 

 delnuose 

 
5. Nykščio įtrynimas sukamaisiais  

kitos rankos delno judesiais 

 
6. Pirštų galiukų įtrynimas sukamaisiais  

judesiais kitos rankos delne 
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3 žingsnis. Nuplauti rankas tekančiu vandeniu, nusausinti vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu, išmesti jį į 

šiukšlių dėžę. 

4 žingsnis. Nuspausti 1 kartą dezinfekuojančio tirpalo “Sterilium” dozatoriaus rankenėlę ir tirpalu gerai įtrinti 

rankas, tarpupirščius. Leisti rankoms nudžiūti. 

5 žingsnis. Serijinės gamybos skyriaus vadovas prižiūri, kad pakaktų skysto muilo ir dezinfekuojančių tirpalų bei 

popierinių rankšluosčių.  

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

Laikoma: Gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 
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Priedas Nr.3 

 

5.3. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE 
REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

 
Dokumento kodas: MT1R01 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis  iš  

 

 

 

Data Reg.dat

a 

Ins-

truk-

tuo-

jamoj

o  

v., 

pav. 

Ins-truk-

tuo-

jamo-jo 

asm. 

kodas 

Ins-

truk-

tuo-

jamojo 

profesij

a, spe-

cialy-

bė 

Ins-

truk- 

cijos 

Nr.,  

jų 

kiekis 

žodžiu 

Ins-truk- 

tavi-mo 

pavad. 

Ins-truk-

tuo-jan-

čiojo v., 

pavar-dė 

Parašai Leidu-sio 

sava-ran-

kiškai 

dirbti 

asmens 

parašas,da

ta (stažuo-

tės atv.) 

Ins-

truk-

tuo-

jan-

čiojo 

Inst-

ruk-

tuo-ja-

mojo 

           

Pildo: LSMU vaistinės administratorius     

  

 

 

Priedas Nr.4 

 

5.4. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE 

REGISTRAVIMO ŽURNALAS  

 

Dokumento kodas: GR02 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis  iš  

 

 

Eil. 

Nr. 

Regis-

tracijos  

data 

Instruktuo-

jamojo v., 

pavardė 

Instruk-

tuo-

jamojo 

asmens 

kodas 

Instruktuo-

jamojo 

profesija, 

specialybė 

Instrukci- 

jos Nr., 

pavadnimas 

Instruktuo

-jančiojo 

v., 

pavardė 

Parašai 

Instrukta-

vusiojo 

Išklausiu

-siojo 

instrukta-

vimą 

         

Pildo: LSMU vaistinės administratorius 

 

Abu žurnalai laikomi vaistinės direktoriaus pavaduotojo kabinete 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 
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     Priedas Nr.5 

5.5. LSMU VAISTINĖS GAMYBOS SKYRIAUS KODAVIMO PRINCIPAI 

Dokumento kodas: MT1BIN03 

Galioja nuo:  Versija: 01.01. Puslapis: 9 iš  

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Taikoma koduojant gamybos skyriaus patalpas, dokumentaciją 

ATSAKOMYBĖ 

Gamybos skyriaus vadovė 

PROCEDŪRA 

 

I. Gamybos skyriaus patalpų pavadinimai: 

 

Patalpos pavadinamos, nurodant jų paskirtį:  

1) vyrų I rūbinė; 

2) vyrų prausykla su dušu, WC; 

3) vyrų II rūbinė 

4) moterų I rūbinė; 

5) moterų prausykla su dušu, WC; 

6) moterų II rūbinė; 

7) personalo WC gamybos ceche 

8) personalo perėjimo į padidinto oro slėgio (švarumo) zoną patalpa 

9) indų ir įrankų plovykla 

10) indų ir įrankių džiovykla 

11) sanitarijos priemonių laikymo patalpa 

12) gamybos produktų banko (saugojimo dėl atsekamumo ir neatitikčių prevencijos) patalpa; 

13) skystų maisto produktų  žaliavų priėmimo ir paruošimo patalpa 

14) Sanitarinis šliuzas į ypatingo  švarumo patalpas 

15) Skystų maisto produktų tvarkymo technologijos patalpa 

16)  Kietų maisto produktų tvarkymo patalpa  

17) Kietų  maisto produktų  žaliavų priėmimo ir paruošimo patalpa 

18) Maisto produktų pakavimo į antrinę pakuotę ir saugojimo patalpa; 

19) Indelių maisto produktų fasavimui laikymo patalpa (sandėlis) 

 

 

II. Dokumentacijos kodavimas: 

 

1. Dokumentacijos kode nurodoma: 

- Priklausomybė maisto tvarkymo funkcijoms: MT 

 

- Dokumentacijos pavadinimo santrumpa: 

 

- BIN – bendroji darbo instrukcija 

- DIN – darbo instrukcija  

- R - duomenų registravimo žurnalas 

- MT1 - Gamybos proceso aprašas (bendroji dalis) 

- MT1BIN –bendroji darbo instrukcija apraše MT1 

- GRY – duomenų registravimo žurnalas, Y=01,02,03 ir t.t. 

- GX – gamybos proceso technologinės dalies aprašas, X=1,2,3; 

- MT2 - Pusiau kietų ir skystų (maisto) preparatų gamybos proceso aprašas  

- GXBINY – bendroji darbo instrukcija, kur X = 1,2,3; Y= 01,02,03 ir t.t. 

- GXDINY – darbo instrukcija, kur X = 1,2,3; Y= 01,02,03 ir t.t. 

- Dokumento versijos žymuo: 01.01 - pirmosios patvirtintos versijos pirmasis leidimas, 01.02 – pirmosios 

versijos antrasis leidimas ir t.t. 
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- GXRY – duomenų registravimo žurnalas, kur X = 1,2,3; žurnalo eilės numeris Y = 01, 02, 03 ir t.t. 

- SGP- serijos gamybos protokolas 

- MTK – Kokybės kontrolės aprašas 

-AP – Analizės protokolas 

- GS  – Produkto laikymo aprašas 

- GT  – Produkto tiekimo aprašas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas                          

KONFIDENCIALU 

Laikomas: gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 

  

 

Priedas Nr. 6 

5.6. PATALPŲ, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas:MT1BIN04 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma patalpų ir įrangos techninei priežiūrai vykdyti  

ATSAKOMYBĖ 

Atsakingas už darbo apsaugą asmuo  

PROCEDŪRA 

 

1. Gamybos patalpų oro srautų matavimus atlieka išorinis vertintojas, kuris išduoda aerodinaminio 

išbandymo pasą. 

 

2. Oro filtravimo sistemos kietųjų dalelių filtrai keičiami pagal išorinio vertintojo rekomendacijas. 

 

3. Patalpos kasdien švitinamos baktericidinėmis lempomis – automatinis įsijungimas 45 min. Bendras lempos 
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naudotų valandų skaičius sumuojamas pagal žurnale MT1R08 (MT1 aprašas, priedas Nr.13) registruojamus 

duomenis. 

 

4. Patalpų apšvietimas, temperatūra, drėgmė reguliuojami pagal higienos normų reikalavimus, kad nedarytų 

žalingo poveikio gamybos sąlygoms (temperatūra 25±5oC, drėgmė 60±5%). Drėgmės ir temperatūros 

duomenys registruojami Gamybos patalpų metrologinių sąlygų stebėjimo žurnale PR-03-RŽ-01 kartą per 

parą tuo pačiu laiku. 

 

4. Patalpose psichrometrai pritvirtinti toliau nuo šildymo įrengimų, 1,5 – 1,7 m aukštyje nuo grindų, ne 

mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo durų ir langų. 

 

6. Įranga eksploatuojama ir techniškai prižiūrima pagal įmonės-gamintojos nurodymus ir instrukcijas. 

 

7. Periodiškai keičiamų įrangos dalių/detalių – kietųjų dalelių filtrų, termometrų ir kt. registracija atliekama 

Įrangos techninio aptarnavimo žurnale MT1R03 (priedas Nr. 7), nurodant įvykdytą pakeitimą/atnaujinimą, jo 

datą ir numatomo sekančio pakeitimo datą. 

 

8. Kiekvienos dalies pakeitimas įforminamas užklijavus atitinkamą etiketę ant įrangos, kurioje nurodyta 

sekančio keitimo/atnaujinimo data.  

 

9. Reguliariai atliekama drėgmėmačių, termometrų, matavimo indų, svarstyklių metrologinė patikra (paslauga 

perkama per viešuosius pirkimus). Patikros objektai ir terminai registruojami elektroninėje laikmenoje 

(žurnalo PR-03-RŽ-02 forma).  

 

10. Patikros sertifikatai segami į „Metrologinių prietaisų registracijos patikros dokumentų“ segtuvą ir laikomi 

direktoriaus pavaduotojos kabinete. Kopijos pateikiamos serijinės gamybos skyriaus vadovui 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

Laikoma: Serijinės gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

Priedas Nr. 7 

 

5.7. GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (DOKUMENTO FORMA) 

Dokumento kodas: MT1R03 

Galioja nuo:  Versija 01.01. Puslapis 11 iš  

 

 

GAMYBOS PATALPŲ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO ŽURNALAS  

 

 

Data Gamybos 

patalpa 

Operacijos turinys Numatoma 

sekančio 

dalies/detalės  

keitimo data 

Operaciją 

atlikusio asmens 

v., pavardė, 

parašas 

Įrangos 

dalies/detalės 

keitimas ar 

atnaujinimas 

Operacijos 

pabaiga (data ir 

laikas) 

1 2 3 4 5 6 

 

   Laikomas: gamybos patalpose 

   Bylos Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

 

Priedas Nr.8 

5.8. ŽALIAVŲ TIEKĖJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT1R04 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 12 iš  

Eil. 

Nr. 

Tiekėjas Produktas Adresas Įmonės 

kodas  

PVM mokėt. 

kodas 

Kontaktui 

1. Origanum, 

UAB 

Tara, laboratorinė 

įranga 

V. Krėvės pr. 

123-18, LT-

50377 

Kaunas 

135045732 LT35045731

4 

Tel. 867622676 

3. Armila, 

UAB 

Žaliavos,  

tara 

Kauno filialas 

Savanorių pr. 

192, LT-44151 

Kaunas 

123813957 LT23813951

5 

www.armila.com 

Tel (8 37) 331269 

El. paštas 

kaunas@armila.com 

4. GAKO 

Internation

al GmbH 

Tara 

ekstemporal.vaist

ams (kremams, 

tepalams) 

Dantestrasse 27 

D 80637 

Munich 

 DE 

252005915 

www.unguator.com 

Managing Director 

Timo Normann 

5. Manteiga, 

R. Kivaro 

įmonė, IĮ 

Etiketės (su 

atspausd. 

tekstu) 

Kalvarijos g. 11, 

LT-46348, 

Kaunas 

132910782 LT32910781

1 
8 (37) 298333 

El. paštas 

manteiga@kaunas.o

mnitel.net  

6.  UAB 

RŪTA 

Cukraus granulės, 

cukrus 
Tilžės g.133, 

LT-73649  

Šiauliai  

144696375 LT44696371

6 
Fax: +370 41 52 20 

46 

7. Vitmeda, 

UAB 

Žaliavos, tara Parko g. 66, LT- 

54464, Ramučių 

k., Karmėlavos 

sen., Kauno r. 

124082373 LT24082371

6 

Tel.:(37) 432417 

Fax.: (37) 432417 

El.paštas: 

info@vitmeda.com 

www.vitmeda.com 
10. 

 

Suva Tara, laboratorinė 

įranga 
Savanorių pr. 

180-54, 03154 

Vilnius 

121952584 LT21952581

1 

Tel. 8~5 2137236, 

Faks. 8~5 2137367 

El. paštas 

info@suva.lt 

12. Officeday, 

UAB 

Etiketės (be 

teksto, ploteriuo-

tos - A4 formato 

lapai) 

Savanorių pr. 

172, Kaunas 

124931353 LT24931351

5 

8 (37) 331615 

 

       
 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikomas: serijinės gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

      

      Priedas Nr.9 

5.9. ŽALIAVŲ UŽSAKYMO PAS TIEKĖJUS INSTRUKCIJA  

Dokumento kodas: MT1BIN05 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma žaliavų užsakymo tvarkai  

ATSAKOMYBĖ 

Gamybos skyriaus vadovė atsako už procedūros atlikimą 

PROCEDŪRA 

 

1. Proceso šeimininkas – serijinės gamybos skyriaus vadovas įvertina žaliavų (taros ir medžiagų produkto 

gamybai) atsargas prieš kiekvieną gamybos ciklą, ir, jei reikia užsakyti trūkstamų žaliavų, pateikia jų sąrašą 

universiteto vaistinės direktoriui. 

 

2. Serijinės gamybos skyriaus vadovas susisiekia (telefonu ar elektroniniu paštu) su tiekėjais, registruotais 

Tiekėjų registracijos žurnale GR04, ir išsiaiškina tiekėjo siūlomų žaliavų kainą ir galiojimo terminus. 

3. Serijinės gamybos skyriaus vadovas užsako reikiamus žaliavų kiekius. 

 

4. Etikečių-lipdukų išfasuotam produktui paženklinti reikiamą kiekį užsako Serijinės gamybos skyriaus 

vadovas arba jo įgaliotas vaistininkas-technologas. 

 

5. Paruoštas užsakymas – etiketės spaustuvei išsiunčiamas tik po to, kai paruoštą užsakymui etiketės tekstą ir 

simbolius ar paveikslėlius  patikrina Procesų ir darbo vietų kokybės kontrolierius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikoma: gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (FORMOS) 

Dokumento kodas: MT1 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 14 iš  

  

  

 Priedas Nr.10 

5.10. ŽALIAVŲ UŽSAKYMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS MT1R05 

 

Eil.

Nr 

Data  Žalia-

vos 

pavad. 

Mato 

vnt. 

Pareika-

lautas 

kiekis 

Pareikala-

vusiojo v., 

pav., 

parašas 

Data Užsa-

kytas 

kiekis 

Užsa-

kiusio-

jo v., 

pav., 

parašas 

Data Gautas 

kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Pildo: SGSV 

Laikomas: gamybos skyriuje, SGSV 

Bylos Nr. 

 

      Priedas Nr. 11 

 

5.11. GAMYBOS VIETOSE NAUDOJAMŲ ŽALIAVŲ JUDĖJIMO ŽURNALAS 

MT1R06 

 

 

Data 
Skyrius 

(EG, SG) 
Medžiagų pavadinimai 

Gautas 

kiekis 

Paimtas 

kiekis 
Likutis Parašas 

       

 

 

 

 

   

 

Produkcijos apskaitą atlieka: SGSV  

Ataskaita pateikiama buhalterijai kiekvieną mėnesį 

Laikomas: elektroninėje laikmenoje (kopija – pas SGSV) 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Priedas Nr. 12 

5.12. ŽALIAVŲ PARUOŠIMO INSTRUKCIJA  

Dokumento kodas: MT1BIN06 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši procedūra skirta žaliavų priėmimui, jų kokybės įvertinimui, paruošimui gamybai. 

ATSAKOMYBĖ 

Atsakingi – SSGSV ir vaistininkas - analitikas 

PROCEDŪRA 

 

1 žingsnis. Serijinės gamybos skyriaus vadovas priima žaliavas (tarą ir medžiagas produkto gamybai) iš tiekėjų 

su kokybės liudijimais ir kitais lydinčiais dokumentais. 

 2 žingsnis. Serijinės gamybos skyriaus vadovas sutikrina, ar teisingai užpildyti gautas žaliavas lydintys 

dokumentai, ar tikslūs žaliavų pavadinimai, įvertinama taros, žaliavų pakuočių ar etikečių būklė ir, jei aptinkami 

pažeidimai, jos grąžinamos tiekėjui. 

 3 žingsnis. Žaliavų kokybės liudijimus įvertina analitikas ir saugo juos segtuve.  

 4 žingsnis. Žaliavos po apžiūros ir tinkamumo įvertinimo pernešamos į žaliavų sandėlį ir sukraunamos į 

lentynas. Etiketes produktų ženklinimui Serijinės gamybos skyriaus vadovas sukrauna į užrakinamą spintelę 

ekspedicijos skyriuje. 

 5 žingsnis. Jei kyla bent menkiausias įtarimas dėl žaliavos kokybės (nežymus pakuotės pažeidimas ar kt.), 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas sulaiko žaliavą, užpildo Žaliavų pradinės kontrolės protokolą (MTKR 001, 

MTK aprašas) ir analitikas pagal Žaliavų paėmimo analizei instrukciją MTKBIN01 paima žaliavos mėginį 

kokybinei ir kiekybinei analizei atlikti. 

 6 žingsnis. Remiantis teigiama vaistininko - analitiko išvada, leidžiama klijuoti ant pakuotės žalią etiketę ir 

žaliavą naudoti. 

 7 žingsnis. Žaliavos kokybei neatitikus specifikacijoje nurodytų reikalavimų, vykdoma neatitikties registracija 

pagal formą GR001, vaistininkas - analitikas pažymi žaliavos pakuotę specialiu ženklu „Nenaudoti“, atskiria 

žaliavą, nurodo datą ir neatitikties vertinimo protokolo (formaGR002) numerį. 

 8 žingsnis. Žaliava, leista naudoti gamyboje, laikoma atskirai nuo žaliavos, kuri dar nepatikrinta ar jau 

išbrokuota. 

 9 žingsnis. Jei, patikrinus žaliavą, paaiškėja, kad rodikliai atitinka specifikacijai, analitikas registruoja duomenis 

Žaliavų analizės rezultatų registravimo žurnale MT1KR03, o žaliava patalpinama į tinkamų naudoti gamybai 

žaliavų lentyną. 

 10 žingsnis. Prieš pradedant gamybą, žaliavas gamintojas atsineša iš sandėlio ir sukrauna į lentyną gamybos 

patalpoje. Jų paviršius reguliariai dezinfekuojamas, reikalui esant papildomi jų kiekiai. 

 11 žingsnis. Serijinės gamybos skyriaus vadovas žaliavų sandėlio temperatūrą ir drėgmę kartą per parą tuo pačiu 

metu registruoja Gamybos patalpų metrologinių sąlygų stebėjimo žurnale PR-03-RŽ-01. Sandėlyje palaikoma 

temperatūra - ne aukštesnė kaip 25±2 oC, drėgmė - ne didesnė kaip 60±5 %. Žurnalas laikomas Gamybos skyriaus 

vadovo kabinete. 

 12 žingsnis. Žaliava– išgrynintas vanduo – gaminamas distiliatoriumi „Sievert water still“, atliekama jo fiziko-

cheminė analizė. 

 13 žingsnis. Taros kiekis užsakomas tik tai produkto serijai. Gamintojas patikrina taros pakuotės  

Sandarumą, dezinfekuoja jos paviršių, atidaro ir išsikrauna talpyklas į lentynas gamybos patalpoje. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

Laikoma: gamybos skyriuje 

Bylos Nr.  
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Priedas Nr. 13 

 

5.13. VANDENS DISTILIATORIAUS „SIEVERT WATER STILL“ NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: GBIN07 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistininkas Giedrius Vaičiulis 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma vandens destiliatoriaus „Sievert“ naudojimui. 

ATSAKOMYBĖ 

Darbuotojai, dirbantys su vandens destiliatoriumi turi būti susipažinę su saugumo technikos instrukcijomis. 

Darbuotojai, atliekantys veiksmus pagal šios instrukcijos reikalavimus, pilnai atsako už savo darbo kokybę. 

PROCEDŪRA 

Saugumo technika 

1. Prieš pradedant dirbti su aparatu būtina patikrinti ar teisingai pajungti laidai ir įžeminimas. 

2. Kategoriškai draudžiama įjungti aparatą į elektros tinklą, jo neįžeminus. 

3. Esant bet kokiam gedimui aparato elektros skydinė turi būti išjungta. 

Destiliatoriaus įjungimo ir išjungimo eiga 

                                                                                                        

 

                                                                                                 1 – Skydo maitinimo jungiklis. 

                                                                                                 2 – Vandens vožtuvų jungiklis. 

                                                                                                 3 – Paleidiklio valdymo  jungiklis  

                                                                                                 4 – Valdymo jungiklis.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Atsukti vandenį. 

2. Įjungti skydo maitinimo jungiklį „1“. 

3. Paleisti vandenį į distiliatorių įjungiant jungiklį „2“.  

4. Įjungti distiliatoriaus jungiklį „3“. 

5. Įjungti mygtuką „4“. 

6. Distiliatorius išjungiamas atvirkščia tvarka. 

Pastabos: 

1.  Jungiklio 1 įjungta padėtis – „1“, o išjungta – „0“. 

2.  Jungiklio 3 įjungta padėtis – „ON“, o išjungta – „OFF“. 

3.  Mygtukas 2 įjungiamas jį įspaudžiant, o išjungiamas atleidžiant. 

4. Prieš pradedant distiliaciją, išleidžiamas rinktuve esantis vanduo. 

5. Distiliatorius kas dvi savaites išvalomas ir dezinfekuojamas. Po dezinfekavimo per 15 min. gautas distiliuotas 

vanduo išpilamas. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikoma: Plovykloje 

Bylos Nr. 

 

 

      

Priedas Nr. 14 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

5.14. DISTILIATORIAUS „SIEVERT WATER STILL“ NAUDOJIMO 

ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT1R07 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis   iš  

 

DOKUMENTACIJA 

       

Distiliatoriaus naudojimas registruojamas „“Sievert water still“naudojimo žurnale. 

 
Data Distiliavimo pradžia Distiliavimo 

pabaiga 

Distiliavo Tikrino 

     

 

 Pildo: Plovėja 

 Laikomas: Plovykloje  

 Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

Priedas Nr.15 

5.15. MAISTO GAMINIO, JO GAMYBOS PRIEMONIŲ BEI PATALPŲ 

MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO KONTROLĖ 

Dokumento kodas: MT1BIN08 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   

 

1. Paskirtis 

1.1. Ši procedūra skirta aprašinio preparato, jo gamybos priemonių bei patalpų mikrobiologinio užterštumo 

kontrolei. 

Atsakomybė 

2.1.Atsakinga – Serijinės gamybos skyriaus vadovė. 

3. Procedūra 

Patalpų mikrobiologinio užterštumo kontrolė 

 

Tyrimo objektas 

Grindys 

Stalų paviršius 

Instrumentai bei įrankiai 

Oras 

 

 

3.2. Produkto mikrobiologinio užterštumo kontrolė 

 

3.2.1. Naujo produkto mikrobiologiniai tyrimai atliekami paėmus mėginius iš 10 serijų paeiliui.  

3.2.2. Tyrimų metu nenustačius mikrobiologinio užterštumo, sekantys mikrobiologiniai tyrimai atliekami kas 

dešimtai serijai.  

3.2.3. Jeigu nustatomas  produkto mikrobiologinis užterštumas, tuomet tyrimai atliekami imant mėginius iš 

10 serijų paeiliui. 

 

3.3. Išgryninto vandens, pagaminto vaistinėje, mikrobiologinis tyrimas atliekamas kartą per ketvirtį. 

Mėginį parengia vaistininkė-analitikė doc. Rūta Bernatonienė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

Laikoma: analitinėje laboratorijoje 

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

Priedas Nr. 16 

  

5.16. BAKTERICIDINIŲ LEMPŲ NAUDOJIMO ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT1R08 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 19 iš  

 

 

 

Data Įjungimo laikas Išjungimo laikas Bendras valandų 

skaičius 

Tikrino 

     

     

 

Pildo: LSMU vaistinės administratorius 

Laikomas: plovykloje, gamybos patalpose A ir B, homeopatinių preparatų gamybos laboratorijoje  

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

Priedas Nr. 17 

5.17. GAMYBOS SKYRIUJE NAUDOJAMŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO 

MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT1R09  

 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis 20 iš  

 

        

 

Tiekėjas Produktas* 

 

Tiekimo tvarka 

 

UAB „Armila“ 

UAB „Koslita“ 

AB „Higėja“ 

 

 

„Bodedex forte“ – plovimo ir 

dezinfekavimo priemonė, 

vienkartiniai rankšluoščiai, tualetinis 

popierius 

„Bactolin“ – skystas muilas 

„„Sterillium“ – dezinfekuojanti 

priemonė rankoms 

„Cutasept" - dezinfekuojanti 

priemonė rankoms 

„Sokrena“ – plovimo ir 

dezinfekavimo priemonė 

Dezinfekuojanti priemonė: 

„Didecildimetilamonio chloridas, 

0,25%, denatūruotas etanolis, 70%; 

su purkštuku 

 

 

 

Įsigyjama pagal viešųjų pirkimų 

tvarką, patvirtintą LSMU ūkio 

direktoriaus - iš Ūkio ir švaros 

reikmenų prekių sąrašo (pagal sutartį, 

pagal suteiktą limitą) su gamintojo 

instrukcijomis 

 

* - Saugos duomenų lapai laikomi LSMU vaistinės prekybos skyriuje 

Žurnalas laikomas: gamybos skyriuje 

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

 

      Priedas Nr.18 

5.18. ŠVAROS PLOVYKLOJE PALAIKYMO INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: MT1BIN09 

Galioja nuo: Versija 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

ATSAKOMYBĖ 

Įrankius plaunanti (plovėja) ir patalpą prižiūrinti valytoja. 

PROCEDŪRA 

 

Kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami paviršiai – grindų, stalų, palangės, džiovinimo spintos, kriauklių, 

vonelių, distiliatoriaus, boksų, spintelių ir kt.  

 

 Paviršiai valomi 1% “Sokrenos” dezinfekuojančiu tirpalu. 

 

1.1.1. Reikiamas valymui tirpalo kiekis paruošimas tokiu santykiu: Į kibirą įpilama 1litras vandentiekio vandens, 

į kurį vienu „Sokrenos“ dozatoriaus rankenėlės paspaudimu įpilama „Sokrenos“ tirpalo. 

 

1.1.2. Tirpalas gerai išmaišomas ir naudojamas tik vienos patalpos valymui. 

 

Kiekvieną dieną švariu vandeniu valomas džiovinimo spintų vidus prieš sudedant į jas indus. 

 

Kasdien darbo dienos pabaigoje išpilamas distiliuoto vandens likutis. 

 

Naudoti indai po gamybos proceso A ir B patalpose plaunami ir džiovinami pagal instrukciją MT1BIN11 (priedas 

Nr.20). Tuo metu plovėja užkabina perspėjamąjį užrašą ant durų „Ruošiama indai gamybai. Netrukdyti“. 

Išplauti ir išdžiovinti indai sudedami į boksą pristatymui į gamybos patalpą A. 

 

Analogiškai plaunami nešvarūs indai iš asistentinės, jie plaunami atskirai, kitu laiku, kad nesusimaišytų su indais 

iš A iš B patalpų.  

 

Išplauti ir išdžiovinti indai sudedami ant vežimėlio ir uždengiami polietileno plėvele arba, jei mažas kiekis – 

sudedami į specialų maišelį ir pristatomi į asistentinę 

 

Distiliatorius kas dvi savaites yra išvalomas ir dezinfekuojamas: išplaunamas distiliatoriaus bakas, šlangutės su 

plovimo priemone, skirta medicininiams indams plauti ir praskalaujama 6% vandenilio peroksido tirpalu, po to – 

tekančiu vandeniu. 

 

7. Kartą per savaitę išvalomos spintų vidaus lentynos, durys. 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikoma: plovykloje  

Bylos Nr.       
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Priedas  Nr.19 

5.19. 0,5 % (1%) “BODEDEX FORTE” TIRPALŲ PARUOŠIMO 

INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: MT1BIN10 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS  

Ši instrukcija taikoma 0,5 % (1%)  “Bodedex  forte” plovimo tirpalų paruošimui.  

ATSAKOMYBĖ 

Plovėja atsako už savo darbo kokybę. 

PROCEDŪRA  

 

1 žingsnis. Į vonelę, skirtą vaistinės indų plovimui, įpilti karšto (50-60) oC temperatūros vandentiekio 

vandens iki pažymėto brūkšnio – 16 l. 

 

2 žingsnis. 0.5 % plovimo priemonės tirpalui paruošti į atmatuotą vandens kiekį reikia įpilti „Bodedex 

forte“ koncentrato, nuspaudus 4 kartus dozatoriaus rankenėlę (80 ml). Jeigu reikia pašalinti riebalinių 

medžiagų likučius, tuomet reikia ruošti 1% „Bodedex forte“ tirpalą – dozatoriaus rankenėlę nuspausti 8 

kartus. 

 

3 žingsnis. Tirpalą išmaišyti ir naudoti vaistinės indų (stiklinių indų, metalinių dubenių ir kitų talpų) bei 

įrangos dalių plovimui. 

 

 

4 žingsnis. Po plovimo tirpalą išpilti, vonelę išplauti. Tirpalą naudoti vienam kartui sudėtų į vonelę indų 

plovimui. 

 

 

5 žingsnis.  Plastikinę tarą, gumines detales plauti tuo pačiu būdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 

Laikoma: plovykloje 

Bylos Nr. 
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Priedas Nr.20 

    

Laikomas: Plovykloje  

Bylos Nr.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.20. GAMYBOS PRIEMONIŲ (INDŲ IR ĮRANGOS) VALYMO, PLOVIMO IR 

STERILIZAVIMO (DEZINFEKAVIMO) INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: MT1BIN11 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma gamybos priemonių valymui, plovimui ir sterilizavimui (dezinfekavimui) 

ATSAKOMYBĖ 

Plovėja yra atsakinga už priemonių kokybišką paruošimą gamybai  

PROCEDŪRA  

 

PROCEDŪRA  

 

1 žingsnis. Naudotus indus ir įrankius 15 - 20 min. pamerkia į karštą (50-60) oC temp. 0,5 % ploviklio „Bodedex 

forte“ tirpalą, pagamintą pagal 0,5 (1%) „Bodedex forte“ tirpalo paruošimo instrukciją GBIN10. Po mirkymo 

plauna tuo pačiu tirpalu, naudojant šepetėlį. 

2 žingsnis. Riebalinių medžiagų likučiais užterštas priemones plauna 1% “Bodedex” tirpalu atskiroje vonelėje.  

3 žingsnis. Išplautus indus ir įrankius skalauja 3 kartus vandentiekio vandeniu ir 3 kartus distiliuotu vandeniu. 

4 žingsnis. Dideles talpas 2 kartus valo šluostant 3 % vandenilio peroksido tirpalu, perplauna šviežiai distiliuotu 

vandeniu ir išdžiovina. 

5 žingsnis. Dideles talpas džiovina patalpoje - apvertus, gumines bei plastikines žarneles – perlenktas arba 

pakabintas (50-60) oC temperatūroje, kaip ir priemones, turinčias guminių ar plastikinių detalių. 

6 žingsnis. Matavimo indus (stikliniai cilindrai, kolbos), grūstuves džiovina 50-60 oC temperatūroje 1 val. 

7 žingsnis. Stiklinius indus (kolbos, stikliniai buteliukai, stikliniai piltuvėliai ir kt. priemonės, kurias galima 

sterilizuoti) sterilizuoja karštu oru 180 oC temperatūroje 1,5 val (džiovinimo spinta ŠSS-80).  

8 žingsnis. Gumines ar plastikines žarneles 30 min. pamerkia į 3 % vandenilio peroksido tirpalą, perplauna 

šviežiai destiliuotu vandeniu ir išdžiovina. 

9 žingsnis. Tik užbaigusi procedūrą ir sukrovusi švarius indus ir įrankius į boksą, analogišku būdu plovėja 

plauna ir džiovina indus, atneštus iš asistentinės. 

10 žingsnis. Švarius indus plovėja pristato į maisto tvarkymo technologijos patalpą sukrautus ant vežimėlio, 

uždengtus polietileno plėvele arba sudėjusi į specialų maišelį. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas    
KONFIDENCIALU 
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      Priedas Nr.21 

5.21. DŽIOVINIMO SPINTOS-STERILIZATORIAUS „ŠSS-80“ NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: MT1BIN12 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma darbo tvarkos su džiovinimo spintos-sterilizatoriumi aprašymui 

ATSAKOMYBĖ 

Plovėja yra atsakinga už teisingą operacijų atlikimą 

PROCEDŪRA 

 

 

Džiovinimo karštu oru spinta ŠSS-80 yra automatiškai reguliuojamas ir palaikomas temperatūra darbo 

kameroje nuo +120oC iki 200oC ±6; 50oC iki 120o C ±4 (gamintojo duomenys). 

 

Stiklinius indus (kolbos, stikliniai buteliukai, stikliniai piltuvėliai ir kt. priemonės, kurias galima sterilizuoti) 

sterilizuoja karštu oru 180 oC temperatūroje 1,5 val. 

 

Būtina įdėti terminį indikatorių kiekvieno indų pakrovimo į džiovinimo spintą metu. Jei išlaikomas reikiamas 

temperatūrinis režimas, indikatorius turi pajuoduoti. 

 

Plovėja indikatorių įklijuoja po kiekvieno džiovinimo proceso į Darbo su džiovinimo spinta – sterilizatoriumi 

„ŠSS-80“ žurnalą GR10. 

 

Matavimo indus (stikliniai cilindrai, kolbos), grūstuves džiovina 50-60 oC temperatūroje 1 val. 

 

Plastikines žarneles – perlenktas arba pakabintas – džiovina 50 oC temperatūroje, kaip ir priemones, turinčias 

guminių ar plastikinių detalių. 

 

Nepertraukiamai dirbti džiovinimo spintai leidžiama iki 16 valandų (gamintojo duomenys). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 
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Laikoma: plovykloje 

Bylos Nr. 

 

Priedas Nr. 22 

GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (FORMOS) 

Dokumento kodas: MT1 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis  iš  
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

5.22. DARBO SU DŽIOVINIMO SPINTA – STERILIZATORIUMI „ŠSS-80“ 

ŽURNALAS MT1R10 

Eil.

nr 
Data 

Steriliza

-toriaus. 

Nr. 

ir 

modelio 

pavad. 

Sterilizacijos. 

Laikas, val. 

Režima

s 
Atlikti kontrolės testai 

Sterilizuotojo 

parašas 
nuo iki 

Karšto 

oro 

steril. to 

C 

Biolo-

ginis 

Termi-

nis 
Cheminis 

          

 

 

Pildo: indų plovėjas  

Laikomas: Plovykloje  

Bylos Nr. 

Priedas Nr. 23 

5.23. LABORATORINIŲ IR FASAVIMO DARBŲ APSKAITOS ŽURNALAS MT1R11 

Laikomas: Asistentinėje  

Bylos Nr. 

Priedas Nr. 24 

5.24. ETIKEČIŲ APSKAITOS ŽURNALAS MT1R12 

Dat

a 

Išduotų  

ženklinimui 

etikečių 

pavadinimas 

Kiekis Išdavusio 

asmens 

v.,pav.,para-

šas 

Priėmusio 

asmens v., 

pav., parašas 

Grąžinusio 

sugadintas/nepanau

-dotas etiketes 

asmens v., pav., 

parašas  

Priėmusio 

sugadintas/nepa-

naudotas etiketes 

asmens v., pav., 

parašas 

1 2 3 4 5 6 7 

Pildo: LSMU vaistinės SSGSV 

Laikomas: pas SSGSV  

Bylos Nr. 

Priedas Nr. 25 

5.25. GAMYBOS SKYRIAUS PREKIŲ JUDĖJIMO ŽURNALAS MT1R13 

Pava-

dini- 

mas 

M

at. 

vi

en

. 

Kai

- 

na,  

Lt 

Likutis  

04.01 

 

Gauta Sunaudota 

 

Likutis 04.30 

Atkelt

a 

Paga- 

minta 

Į žaliavas Vidaus 

perkėlimai 

Pardavimai 

Kie-

kis 

Su-

ma 

Kieki

s 

Suma Kiekis Suma Kieki

s 

Su-

ma 

Kieki

s 

Su-

ma 

Kiekis Su-

ma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     14 15 

Pildo: Gamybos skyriaus vadovė 

Laikomas: elektroninėje laikmenoje, kopija – pas SGSV 

Priedas Nr.26 

5.26. GAMYBOS SKYRIAUS VAŽTARAŠČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

MT1R14 

Važtaraščio Gavėjo Suma Atsakingo 

asmens parašas Nr. Išrašymo data Pavardė Adresas  

1 2 3 4 5 6 

Pildo: SGSV ir SGSV pavaduotoja 

Laikomas: pas SGSV 

Bylos Nr. 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

       

Priedas Nr.27 

5.27. NEATITIKTIES ĮVYKIO VALDYMO TVARKA 

Dokumento kodas: MT1BIN13 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 
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 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma žaliavų ar produkto neatitikties įvertinimui 

ATSAKOMYBĖ 

Serijinės gamybos skyriaus vadovė atsako už procedūros atlikimą 

PROCEDŪRA 

 

1. Neatitikties registracija 

 

1.1. Neatitiktis registruojama raštu (forma MT1R001), pagal įvykusį patvirtintą faktą (pramoninio ar pagaminto 

vaistinėje preparato kokybės neatitiktis).  

1.1.1. Formą užpildo vaistininkai - receptarai, vaistininkai – gamybos skyriaus darbuotojai, vaistininkai – 

prekybos skyriaus darbuotojai.  

1.1.2. Užpildyta forma nedelsiant perduodama vaistinės analitikui, kopija – vaistinės direktoriui. 

 

2. Neatitikties vertinimas 

 

2.1. Vaistinės analitikas nustato ir įvertina neatitiktį vaistinės kokybės kontrolės funkcinių galimybių ribose ir 

užpildo neatitikties vertinimo protokolą (forma MT1R002). 

2.2. Protokolo kopija perduodama prekybos ir gamybos skyriaus vadovams. 

2.3. Nustatęs ir patvirtinęs gaminamos produkcijos neatitiktį analitikas privalo paženklinti: 

2.3.1. Produkto likutį sandėlyje (lentynas ar antrines pakuotes) paženklinti specialios formos ženklu su nuoroda 

„NEPARDUOTI“, nurodydamas taip pat datą ir neatitikties protokolo Nr.; 

2.3.2. Žaliavų, naudojamų gaminti produktą, likučius paženklinti specialios formos ženklu su nuoroda 

„NENAUDOTI“ , nurodydamas taip pat datą ir neatitikties protokolo Nr. 

 

3. Gamybos ir prekybos sustabdymas 

 

3.1. Esant nustatytai produkto neatitikčiai  prekybos vadovas stabdo atitinkamos serijos produktų pardavimą, 

kol bus patvirtinta likusių prekių tinkamumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

Laikoma: pas FVV, SGSV, kopijos – vaistinės filialuose 

Bylos Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.28 

GAMYBOS PROCESŲ APRAŠAS (DOKUMENTŲ FORMOS) 

Dokumento kodas: MT1 
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Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis 27 iš  

5.28. NEATITIKTIES REGISTRAVIMO FORMA MT1R001 

Registravimo 

data ir laikas, 

vieta 

Pažeidimo 

(neatitikties) 

trumpas 

apibūdinimas  

Pažeidi-mą 

įvykdė 

Nustatęs  

pažeidimą 

(neatitiktį) 

darbuotojas 

Neatitikties įvertinimo 

veiksmai   

Pasiūlymai 

korekcijai 

Neatidėliotini Vėlesni 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Priedas Nr.29 

                                                                                                                                  FORMA MT1R002 

5.29. NEATITIKTIES VERTINIMO PROTOKOLAS Nr. 

…....m. ………… mėn. …. d. 

□ KVS neatitiktis                                                                                    □ DSS neatitiktis 

□ Kliento pretenzija, neatitiktinis produktas                                          □ Prevencinis veiksmas 

□ Pasiūlymas tobulinti                                                                           □ Incidentas, NA 

 

Neatitikties/prevencinių veiksmų atlikimo/pasiūlymo tobulinti objektas: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Neatitikties/prevencinių veiksmų atlikimo/pasiūlymo tobulinti turinys: 

___________________________________________________________________________________ 

Neatitiktį nustatė________________________________________________ 

                             (Pareigos, v. pavardė, parašas) 

Neatitikties atsiradimo priežastys: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Atliktini koregavimo ir prevenciniai veiksmai bei jų atlikimo terminai: 

 

Asmenys, atsakingi už koregavimo ir prevencinius veiksmus: 

___________________________________________________________________________________ 

                           (Pareigos, v. pavardė, parašas) 

Neatitikties analizę atlikę asmenys: 

___________________________________________________________________________________ 

             (Pareigos, v. pavardė) 

 

Koregavimo veiksmų rezultatai:                          Prevencinių veiksmų rezultatai: 

□ Neatitiktis pašalinta                                                  □ Prevenciniai veiksmai atlikti 

□ Neatitiktis nepašalinta                                              □ Prevenciniai veiksmai neatlikti 

                                                                       □ Prevenciniai veiksmai buvo rezultatyvūs 

                                                                          □ Prevenciniai veiksmai buvo nerezultatyvūs 

 

Kontrolę vykdęs asmuo:  

_______________________________________________ 

(Pareigos, v. pavardė, parašas) 

Įrašo data: ……m……………………….d. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 

 

Laikoma: Gamybos skyriaus vadovo kabinete.  Bylos Nr. 

5.30. PERSONALO, ŽALIAVŲ IR PRODUKCIJOS JUDĖJIMO SRAUTŲ 

VALDYMAS 

Dokumento kodas: G1BIN14 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Galioja nuo: 2015.07.12 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.12  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50103  Kaunas KONFIDENCIALU 
 

Maisto papildų gamybos procesų etapai yra organizuoti atsižvelgiant į  patalpų konfigūraciją ir reguliuojami 

personalo, žaliavų ir produktų srautų kryptimis ir gamybos grafiku  taip,  kad būtų išvengiama kryžminio 

žaliavų ir produkcijos užteršimo:  

1) pagrindinė gamybos patalpa visų pirma „užkraunama“ reikalingu  darbo dieną kiekiu žaliavų, kurios 

laikomos uždarytuose specialiuose metaliniuose, plastikiniuose  ar stiklo induose, taip pat švariais fasavimo 

indais, kurie parengiami plovykloje, esančioje didelio švarumo lygio zonoje. 

2) po „užkrovimo“ pagrindinė gamybinė  patalpa (grindų, baldų ir įrangos paviršiai) yra valomi pagal 

instrukciją, esančią  „LSMU vaistinės maisto papildų kokybės valdymo vadove“; 

3) į išvalytą patalpą pagal personalo judėjimo gamybinės patalpose schemą, esančią  „LSMU vaistinės maisto 

papildų kokybės valdymo vadove“, įeina gamybos darbuotojai ir atlieka numatytus gamybos ciklo darbus; 

4) po gamybos ciklo darbo dienos pabaigoje yra sutvarkomos darbo vietos, valomi gamybos baldų  paviršiai;; 

5) pagaminta ir įpakuota bei paženklinta produkcija yra iš karto registruojama produkcijos registracijos 

žurnale, kurio forma ir pildymo tvarka yra nurodyta  „LSMU vaistinės maisto papildų kokybės valdymo 

vadove“ ir pagal produkcijos judėjimo schemą yra išvežama į produktų laikymo – ekspedicijos patalpą; 

6) panaudoti gamybos įrankiai bei  indai yra perduodami į plovyklą-džiovyklą. 

Gamybos procesų etapų atskyrimas siekiant išvengti kryžminio produktų užteršimo yra vykdomaslaikantis šių 

draudimų: 

1) gamybos metu, kuomet maisto produktai (papildai) yra  gaminami ir pakuojami bei ženklinami, nei 

žaliavos, nei indai ar kitos priemonės į pagrindinę gamybos patalpą nėra tiekiamos; 

2) personalo patekimo į pagrindinę gamybos patalpą ir išėjimo iš jos kelias yra atskiras nuo žaliavų patekimo 

ir produkcijos bei panaudotų indų išvežimo iš šios patalpos kelio; 

3) gamyba kiekvieną darbo dieną pradedama iš karto po patalpų sanitarinio išvalymo.   
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II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis  iš  

6. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS PROCEDŪROS IR 

VIETOS ŠEIMININKAI 

                                                    

PROCEDŪRA PROCEDŪROS VIETOS IR 

ŠEIMININKAS (vardas, pavardė, pareigos) 

1) Patalpų, įrangos ir įrankių techninis 

paruošimas gamybai ir periodinė techninė 

priežiūra 

 

Liudas Nenorta – fasuotojas 

2) Gamybos patalpų valymas 

 

Diana Dičpetrienė, sanitarė 

3) Įrangos, indų ir įrankių plovimas ir 

dezinfekavimas 

 

Dijana Dičpetrienė, sanitarė, 

 

4) Taros ir žaliavų užsakymas, priėmimas iš 

tiekėjų, laikymas 

 

Ingrida Parnarauskaitė - SGSV 

5) Žaliavų paruošimas serijinei gamybai, 

produkto gamyba ir pirminis fasavimas 

 

Vytautas Bernatonis, vaistininkas  

6) Produkcijos ženklinimas  

 

Rolanda Volungevičienė, fasuotoja 

7) Antrinis fasavimas produkcijos fasavimas 

 

Rolanda Volungevičienė, fasuotoja 

8) Produkcijos analizė 

 

Kristina Zymonė, vaistų analitikė 

9) Neatitikties (netinkamo produkto) valdymas 

 

Ieva Lesnickienė, pavaduoja Rimantas Pečiūra 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    

TVIRTINU:  

 KONFIDENCIALU 

 

Esu informuotas (a):        .............................................................................. 

                                            Vardas, pavardė,                        parašas 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS 

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis  iš  

 

6.1. PATALPŲ, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

 

Atlikimas 

 
Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

1) Patalpų, įrangos ir įrankių paruošimas ir 

priežiūra vykdomi pagal „Patalpų, įrangos ir įrankių 

techninės priežiūros instrukciją“ MT1BIN04 (MT1 

aprašas, priedas Nr.6). Įrangos techninio 

aptarnavimo duomenys registruojami žurnale 

MT1R03 (priedas Nr.7). 

2) Technologinių procesų saugai užtikrinti: 

3) Įranga sukonstruota ir išdėstyta pagal technologinius 

srautų judėjimo reikalavimus, kad būtų išvengta 

gaminių kryžminio užteršimo nuo žaliavų. 

4) Matavimo ir svėrimo procedūros atliekamos 

atskiroje patalpoje  

5) Apsaugai nuo pašalinių asmenų patekimo į maisto 

tvarkymo patalpas patalpų durys yra ženklintos 

draudžiamaisiais įeiti ženklais, durys yra rakinamos. 

6) Patalpų vidaus paviršiai - lygūs, lengvai 

7) valomi, atsparūs drėgmei ir dezinfekuojančioms 

medžiagoms. Įrangos konstrukcinės medžiagos 

suderintos su gaminiu bei naudojamomis valymo ir 

dezinfekcijos priemonėmis. 

 

 

Tikrina, ar įranga ir 

inventorius atitinka darbo 

saugos reikalavimams, ar 

yra instrukcijos, prietaisai 

bei aparatai tvarkingi ir 

laiku metrologiškai 

patikrinti. Tikrina 

psichrometrų būklę. 

Peržiūri Metrologinių 

prietaisų registrą ir 

patikros sertifikatus 

(segtuvą rinkodaros 

skyriuje pas direktoriaus 

pavaduotoją). Patikrinimo 

duomenis užrašo Procesų 

ir darbo vietų kokybės 

kontrolės žurnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartą per 6 

mėn. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 
 

KONFIDENCIALU 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Kaunas     

II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS 

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis  iš  

 

6.2. GAMYBOS PATALPŲ VALYMAS 

 

Atlikimas 

 
Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

 Patalpas valytoja valo pagal instrukciją MT2BIN01, priedas 

Nr.1 Išvalytus objektus ir datą pažymi „Gamybos patalpų valymo 

registracijos žurnale MT2R01 (priedas Nr.2) 

 Kas pusmetį atliekamas patalpų oro, stalų paviršių, gamybos 

instrumentų bei įrankių mikrobiologinio užterštumo tyrimas 

pagal instrukciją MT1BIN08 (bendroji dalis MT1, priedas 

Nr.15). 

 

 

 

 

 

 

Tikrina, ar tvarkingai ir 

pagal instrukciją 

atliekamos įrankių 

plovimo/dezinfeka-

vimo procedūros, ar 

griežtai laikomasi 

instrukcijų, teisingai ir 

reguliariai vykdomi 

įrašai registracijos 

žurnaluose. 

 

1 kartą per 3 

mėn. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 

Kaunas 

KONFIDENCIALU 
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II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis  iš  

 

6.3. ĮRANGOS, INDŲ IR ĮRANKIŲ PLOVIMAS IR DEZINFEKAVIMAS 

 

Atlikimas 

 

Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

5.2.1.4.1. Pagal instrukciją MT1BIN10 (MT1 aprašas, 

priedas Nr.19) plovėja pasigamina „Bodedex forte“ 0,5% 

arba 1 % tirpalus.  

5.2.1.4.2. Indų ir įrankių plovimo ir džiovinimo-sterilizacijos 

procedūras atlieka pagal Gamybos priemonių (indų ir 

įrangos) plovimo ir sterilizavimo (dezinfekavimo) instrukciją 

MT1BIN11 (priedas Nr.20). 

5.2.1.4.3. Distiliuotą vandenį gamina plovėja distiliatoriumi 

„Sievert water still“ pagal instrukciją MT1BIN07 (priedas 

Nr.13) ir atžymi duomenis Distiliatoriaus „Sievert water 

still“ naudojimo žurnale GR07 (priedas Nr.14). 

 5.2.1.4.4. Džiovinimo spintos naudojimo tvarka aprašyta 

Darbo su džiovinimo spinta – sterilizatoriumi „ŠSS-80“ 

instrukcijoje MT1BIN12 (priedas Nr.21).  

5.2.1.4.5. Išdžiovinusi priemones, plovėja užpildo darbo su 

džiovinimo spinta - sterilizatoriumi žurnalą MT1R10 

(aprašas MT1, priedas Nr.22), kur užrašo sterilizavimo 

sąlygų objektą, trukmę, datą, įklijuoja terminį indikatorių. 

Dokumentai saugomi iki sterilizatoriaus eksploatacijos 

pabaigos (nurašymo). 

  

 

 

 Kontroliuoja boksų 

švarą, ar plovėja vartoja 

tinkamas plovimo ir 

dezinfekavimo 

medžiagas. Ar prisilaiko 

instrukcijų paruošiant 

tirpalus. koncentracija. 

Tikrina, ar kiekvieną 

kartą vartojami 

sterilizavimo procesui 

tinkamai atlikti. 

Patikrinama kontaktinių 

termometrų būklė. 

 Kontroliuoja, ar plovėja 

tinkamai pildo atliekamų 

procedūrų registracijos 

žurnalus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 KONFIDENCIALU 
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II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

6.4. TAROS IR ŽALIAVŲ UŽSAKYMAS, PRIĖMIMAS IŠ TIEKĖJŲ, LAIKYMAS 

Procedūra  Kontrolės 

procedūros 

Vidaus 

audito 

tvarka 

5.2.1.5.1. Serijunės gamybos skyriaus vadovė (SGSV) užsako žaliavas 

iš tiekėjų (Tiekėjų registracijos žurnalas – MT1R04, MT1 aprašas, 

priedas Nr. 8) pagal Žaliavų užsakymo instrukciją (MT1BIN05, priedas 

Nr. 9).  

5.2.1.5.2. Priima gautas žaliavas pagal Žaliavų paruošimo instrukciją 

MT1BIN06 (aprašas MT1, priedas 12). Jei žaliavų kokybė atitinka ND 

reikalavimus (specifikacijas), susega kokybės sertifikatus į segtuvą.  

5.2.1.5.3. Po analitiko atlikto žaliavos veikliųjų medžiagų patikrinimo 

tais atvejais, kai buvo suabejota jų kokybe (žr. aprašą MTK), žaliavos 

pristatomos į žaliavų sandėlį, kur tvarkingai sukraunamos į lentynas 

(užklijuojamas ant tikrintos pakuotės žalias lipdukas). 

5.2.1.5.4. Žaliavų sandėlys yra vėdinamas – įrengta mechaninė 

ventiliacija, pagal nustatytą grafiką valomos lentynos, pakuotės, 

plaunamos grindys (neleidžiama kauptis dulkėms) – vaistinės 

Sanitarinė instrukcija PR-03-IN-01.  

5.2.1.5.5. Išvalytų žaliavų, taros sandėlių patalpų datą ir laiką 

registruoja Patalpų valymo registravimo žurnale PR-03-RŽ-03, kuris 

laikomas šalia oficinos, koridoriuje ant stalo. 

5.2.1.5.6. Serijinės gamybos skyriaus vadovė žaliavų sandėlio 

temperatūrą ir drėgmę kartą per parą tuo pačiu metu registruoja 

Gamybos patalpų meterologinių sąlygų stebėjimo žurnale PR-03-RŽ-

01. Sandėlyje palaikoma temperatūra - ne aukštesnė kaip 25±2 oC, 

drėgmė - ne didesnė kaip 60±5 %. Žurnalas laikomas pas SSGSV. 

5.2.1.5.7. Žaliavą – išgrynintą vandenį - gamina vaistininkas-

technologas, dirbantis asistentinėje arba plovėja plovykloje pagal 

Vandens distiliatoriaus „Sievert water still“ naudojimo instrukciją 

MT1BIN07 (priedas Nr.13). Nesuvartotas tą dieną vandens likutis 

išpilamas. Pagaminęs išgrynintą vandenį kiekvieną kartą vaistininkas-

technologas duomenis registruoja Distiliatoriaus „Sievert water still“ 

naudojimo žurnale MT1R07, priedas Nr.14).  

 

Tikrina žaliavų 

užsakymo jų 

priėmimo iš 

tiekėjų tvarką, 

laikymo sąlygas, 

tiekėjų 

registracijos 

žurnalą. 

 

 

1 kartą per 

pusmetį 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

6.5. ŽALIAVŲ PARUOŠIMAS GAMYBAI (MATAVIMAI, SVĖRIMAI, PERNEŠIMAS Į 

GAMYBOS ZONĄ), GAMYBA IR PIRMINIS FASAVIMAS 

Atlikimas Kontrolės 

procedūros 

Vidaus 

audito  

tvarka 

5.2.1.6.1. Gamintojas yra susipažinęs su atsakomybe vykdant jam 

priskirtas gamybines operacijas pagal Maisto gaminių geros 

gamybos praktikos standartą LST EN ISO 22716:2008.  

5.2.1.6.2. Žaliavų paruošimo gamybai darbus atlieka pagal 

instrukciją MT1BIN06 (priedas Nr.12). 

5.2.1.6.3. Naudojami įrenginiai registruojami žurnale MT2R02 

(priedas Nr.3). 

5.2.1.6.4. Gamintojas darbo vietoje laikosi gamyboje dirbančio 

personalo asmens higienos instrukcijos GBIN01 (bendroji dalis G, 

priedas Nr.1) ir rankų paruošimo instrukcijos GBIN02 (priedas 

Nr.2). 

5.2.1.6.5. Gamybos operacijas atlieka pagal technologinį reglamentą 

konkrečiam produktui, prisilaikydamas gamybos bendrosios tvarkos 

(bendroji instrukcija MT2BIN02, priedas Nr. 4). 

5.2.1.6.6. Produkto fasavimui naudoja aparatą „Packmaster“ – jo 

naudojimo instrukcija MT2BIN03 (priedas Nr.5). 

5.2.1.6.7. Fasuotą produktą atvežęs į ekspedicijos karantino skyrių, 

gamintojas praneša analitikui, kad galima paimti mėginius analizei 

atlikti. Prieš gatavo produkto ženklinimą analitikas savo nuožiūra 

atrenka fasuoto gaminio mėginius tyrimams pagal tepalų ir kremų 

paėmimo analizei procedūrą (MTKBIN02, aprašas MTK, priedas 

Nr.4). 

5.2.1.6.8. Įvykdęs gamybos stadijas, gamintojas surašo Serijos 

gamybos protokolą SGP-1, priedas Nr.6. 

5.2.1.6.9. Gamintojas, jei reikia, paima tam tikrus kiekius žaliavų ir 

galutinio produkto eksperimentiniams tyrimams atlikti. Žaliavų arba 

gaminio sunaudotus kiekius gamintojas registruoja Žaliavų, 

sunaudotų eksperimentiniams tyrimams, apskaitos žurnale MT2R03 

(priedas Nr. 7). 

5.2.1.6.10. Mikrobiologinis galutinio išfasuoto produkto 

patikrinimas atliekamas pagal Aprašinių preparatų, jų gamybos 

priemonių mikrobinio užterštumo kontrolės grafiką (GBIN08, 

bendroji dalis G, priedas Nr.15).  

 

 

 

 

 

 

Tikrina gamybos 

švariųjų zonų 

paruošimą gamybos 

operacijoms, 

gamintojo 

spec.aprangos būklę, 

higienos priemonių 

pakankamumą. 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

6.6. LSMU VAISTINĖS PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS   

Dokumento kodas: MT1BIN14 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   

PASKIRTIS  

Skirtas vaistinėje gaminamų aprašinių maisto gaminių ženklinimui 

ATSAKOMYBĖ 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas ir darbuotojai, atliekantys ženklinimą, pilnai atsako už savo darbo kokybę 

PROCEDŪRA 

1. Vaistinėje gaminamiems produktams etikečių formatą su tekstu paruošia Serijinės gamybos skyriaus vadovas 

arba jo įgaliotas asmuo - vaistininkas-technologas, etikečių standartus tvirtina LSMU vaistinės direktorius.  

1.1. Produkcijai ženklinti etiketės užsakomos (tiekėjai - Žaliavų tiekėjų registracijos žurnale MT1R04) pagal 

Žaliavų užsakymo instrukciją MT1BIN05. 

1.2. Serijinės gamybos produktams etiketės užsakomos spaustuvėje pagal paruoštą tekstą. 

1.3. Pirktos maisto gaminių dideles pakuotes vaistinėje išfasavus į mažesnes talpykles, jos ženklinamos 

vaistinėje atspausdintomis etiketėmis (ploteriuoti A4 formato lapai su užklijuota lipnia plėvele). Kai kurių 

kiekių serijinių kremų ar tepalų talpyklės irgi yra analogiškai ženklinamos vaistinėje atspausdintomis 

etiketėmis.  

 2. Etiketės skirtingiems produktams, dozėms ir skirtingoms koncentracijoms ar kiekiams yra ruošiamos ir 

spausdinamos grupėmis, laikomos atskirai ir yra atitinkamai atžymėtos. 

 3. Užsakyti ir gauti etikečių kiekiai gamybos skyriaus vadovo registruojami Žaliavų registracijos žurnale 

MT1R05, judėjimas - Gamybos vietose naudojamų žaliavų judėjimo žurnale – MT1R06. 

 4. Prieš pat atliekant produkto ženklinimą, ant etikečių su tekstu, atspausdintu spaustuvėje (A4 formato 

ploteriuoti lapai su užklijuota lipnia plėvele), Serijinės gamybos skyriaus vadovas ar jo įgaliotas vaistininkas-

technologas atspausdina papildomą informaciją: serijos Nr., pagaminimo datą, galiojimo terminą. 

 5. Serijinės gamybos skyriaus vadovas, susipažinęs su serijos gamybos protokole analitiko produkto kokybės 

teigiamu įvertinimu (analizės protokolas) ir produkto ženklinimas (etiketės) atititinka standartui, priima 

produkciją į ekspedicijos skyrių ženklinimui. 

 6. Serijinės gamybos skyriaus vadovas išduoda reikiamą etikečių kiekį fasuotojai, kuri užklijuoja jas ant 

talpyklių. 

7. Išduotų ir sunaudotų ženklinimui etikečių kiekį Serijinės gamybos skyriaus vadovas registruoja Etikečių 

apskaitos žurnale MT1R12. 

 8. Etiketės iki išdavimo produkcijos ženklinimui laikomos atskiroje patalpoje užrakinamoje spintelėje. 

Atsakingas asmuo – Serijinės gamybos skyriaus vadovas. 

 9. Nekokybiškos ar nepanaudotos datuotos etiketės yra sunaikinamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 
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II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

7. GATAVOS PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR ANTRINIS FASAVIMAS 

   

Atlikimas Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

 

Po analitiko atliktos gaminio fiziko-cheminės analizės, jei 

rodikliai atitiko specifikacijai ir Procesų ir darbo vietos 

kontrolieriaus protokolo teigiamos išvados, SGSV priima 

gatavą fasuotą produktą į ekspediciją. Produkcija pradedama 

ženklinti pagal Gaminių  fasavimo, ženklinimo ir pakavimo 

instrukcijos reikalavimus (priedas Nr.8), užklijuojant ant 

talpyklių lipnias etiketes.  

1 SGSV arba gamintojas pateikia fasuotojai paruoštas pagal 

užsakymą atspausdintas etiketes. Ženklinimui etiketės-

lipdukai užsakomi pagal Žaliavų užsakymo instrukciją 

GIN06 (priedas Nr.11). 

5.2.1.7.3. Etikečių registraciją atlieka Serijinės gamybos 

skyriaus vadovas, išduodamas reikiamą etikečių skaičių tai 

produkto serijai, duomenis pildo Etikečių apskaitos žurnale 

GR12 (G aprašas). 

5.2.1.7.3.1. Gamybos skyriaus žaliavų judėjimo žurnale 

GR06 (priedas Nr.12) SGSV registruoja sunaudotų žaliavų 

(taros, medžiagų, etikečių) kiekius ir atsiskaito buhalterijai.  

 

Procesų ir darbo vietų 

kokybės kontrolierius po 

analitiko pateiktos 

gaminio kokybės atitikties 

specifikacijai išvados, 

įvertinęs etiketės atitikimą 

standartui, pateikia savo 

vertinimo protokolo išvadą 

gamybos skyriaus 

vadovui. Jeigu išvada 

teigiama, produkciją 

galima realizuoti. 

Kontroliuoja fasuotojos 

darbą vietoje, ar etiketės 

teisingai panaudojamos, ar 

produkcijos pakavimo 

išsiuntimui eiga atitinka 

reikalavimus. 

 

Nuolat 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 
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8. LSMU VAISTINĖS PRODUKTŲ ŽENKLINIMO STANDARTAI 

 

Maisto papildų gaminių etiketės 

Priedas Nr.1 

 

Pavadinimas: MAISTINIS ALIEJUS  

Cpnp Reference 1260839 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra 2015.07.22  

 

 

Maisto produktų ar papildų pirminės pakuotės ženklinimas atliekamas laikantis  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 1169/2011, 2011 m. spalio 25 d., 

dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos 

direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004  
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KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ MAISTO PAPILDŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

9. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ FASAVIMAS 

  

 

Atlikimas  Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

Gamybos patalpoje fasuotoja išfasuoja maisto gaminius 

stambiose pakuotėse į mažesnes talpyklas pagal instrukciją 

MT2BIN05 (priedas Nr.9).  

Ant indelių klijuoja SSGSV pateiktas etiketes – lipdukus, ant 

kurių informaciją etiketėje atspausdina vaistininkas-technologas 

arba SGSV. 

SGSV registruoja apskaitai buhalterijai kiekvieną mėnesį 

Gamybos skyriaus žaliavų judėjimo žurnale MT1R06 (MT1 

aprašas, priedas Nr.11) registruojamas sunaudotų žaliavų,  

išfasuotų  į mažesnes talpyklas, kiekis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroliuoja fasuotojos 

darbo vietoje 

atliekamas funkcijas – 

ar ženklinimo ir 

pakavimo procedūros 

eiga atitinka įrašus 

registravimo žurnaluose 

ir norminių dokumentų 

reikalavimus. 

Kas 1 metai 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ MAISTO PAPILDŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

10. PRODUKCIJOS ANALIZĖ 

Atlikimas Kontrolė Vidaus aud. 

Žaliavų produkto gamybai kokybė tikrinama pagal Ph.Eur.atitinkamų 

monografijų reikalavimus, jei joje nėra – pagal galiojančią valstybės-

narės farmakopėją, o jeigu jose nėra – pagal gamintojo paruoštą 

specifikaciją. 

 Nors žaliavos ir maistinės medžiagos iš tiekėjų priimamos tik su kokybės 

sertifikatais, kartais, kai suabejojama dėl jų kokybės, atliekama analizė – 

duomenys registruojami Žaliavų analizės rezultatų registravimo žurnale 

MTKR03, MTK aprašas, priedas Nr.7. 

Kokybės neatitikties atveju (žaliavos ar produkto) imamasi priemonių, 

dalyvaujant analitikui, aprašytų Neatitikties įvykio valdymo tvarkoje 

GBIN13 (aprašas G, priedas Nr.27). 

Išgrynintas vanduo tikrinamas kiekvieno distiliavimo metu. Jo analizei 

atlikti paruošta specifikacija pagal Ph.Eur.0008 straipsnį. Rezultatus 

analitikas registruoja Išgryninto vandens analizės žurnale MTKR05 

(aprašas MTK, priedas Nr.9), kuris yra laikomas analitinėje 

laboratorijoje.  

Išgrynintas vanduo analizuojamas pagal Ph.Eur.0008 straipsnį.  

Analitinėje laboratorijoje yra paruošti preparatų fizikinės-cheminės 

analizės metodikų aprašymai. 

Kadangi produkto gamyba vyksta nepertraukiamai, vaistininkas - 

analitikas savo nuožiūra atrenka gatavo fasuoto (atvėsinto) gaminio 

mėginius tyrimams pagal tepalų ir kremų paėmimo analizei procedūrą 

(MTKBIN02, MTK aprašas, priedas Nr.4).  

Išfasuotas produktas yra laikomas ekspedicijos patalpų karantino skyriuje 

tol, kol vaistinės analitikas patvirtina serijos atitikimą kokybės 

reikalavimams, atlikęs produkto fizikinę-cheminę analizę.  

Kiekvienai produkto serijai yra nustatomi atitikties rodikliai (pagal 

specifikaciją). 

Analitikas po produkcijos atitikties įvertinimo pasirašo gamybos 

protokole SGP-1 (MT2, priedas Nr.6).  

Atlikus fizikinę-cheminę analizę, serijos mėginiai laikomi jų pakuotėje 

analizės laboratorijoje, atskiroje paženklintoje spintelėje. Saugomi po 

galiojimo termino dar 1 metus. 

Produkto mikrobiologinis patikrinimas atliekamas  pagal sutartis su 

Nacionaline Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.  

 Gautus mikrobiologinių tyrimų rezultatus – protokolus analitikas įvertina 

ir susega į segtuvą. 

Tikrinama 

produktų analizės 

duomenų 

registracijos 

atitinkamuose 

dokumentuose 

tvarka, lyginama 

su paruošta 

specifikacija 

Nuolat, po 

kiekvieno 

gamybos 

ciklo 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 



50 
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KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

11.  NEATITIKTIES (NETINKAMO PRODUKTO) VALDYMAS 

11.1. NATITIKTIES ATVEJO REGISTRAVIMAS IR VEIKSMAI 

 

Atlikimas 

 
Kontrolės procedūros Vidaus audito 

tvarka 

Jei gaminio visa partija ar jos dalis neatitinka nustatytų 

priėmimo kriterijų, sprendimą dėl tolesnio partijos likimo 

(sunaikinimo ar perdirbimo) priima serijinės gamybos 

skyriaus vadovas ir patvirtinti už produkcijos kokybę 

atsakingi darbuotojai (Neatitikties įvykio valdymo tvarka 

MT1BIN13, aprašas MT1, priedas Nr.27). 

Gamintojas registruoja bet kokius nukrypimus gamybos 

operacijų metu. SSGSV atsako už atitikimą gamybos 

reglamentų ir teisės aktų  reikalavimams ir kartu su vaistinės 

analitiku sprendžia dėl neatitikčių korekcijos ar broko 

pašalinimo.  

Jeigu gamybos metu įvyko nenumatytas atvejis dėl žaliavų ar 

galutinio produkto užteršimo (kas nors pateko į žaliavas, 

tarpinį ar galutinį produktą, išsipylė ar išsibėrė ant grindų), 

šios atliekos užregistruojamos, surenkamos ir patalpinamos į 

aiškiai paženklintą dėžę, kol priimamas sprendimas apie 

broko perdirbimą ar sunaikinimą.  

Netinkamas produktas laikomos atskirai, tam paskirtoje 

vietoje – ekspedicijos sandėlio pirmojoje patalpoje, atskiroje 

paženklintoje spintelėje. 

Dėžė, skirta atliekoms surinkti, nuvaloma kaip ir kitas 

inventorius ir dezinfekuojama bent vieną kartą per savaitę. 

Gamyboje susidariusių atliekų/neatitikties laikino saugojimo 

ir perdavimo sunaikinimui procedūra aprašyta PR-07. 

Netinkamus produktus SGSV registruoja naikinimui arba 

perdirbimui. Naikintinų kontroliuojamų ir vaistinių preparatų 

registravimo žurnale PR-07-RŽ-01 (lapas 3, priedas Nr.1). 

Užpildomas Farmacinių atliekų apskaitos/perdavimo aktas 

PR-07-PA-01 (lapas 4, priedas Nr.2), pagal kurį naikintini 

gaminiai perduodami „Tekastos“ laboratorijai (sudaryta 

2009-11-17 neterminuota sutartis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroliuoja, ar yra 

paskirta atskira vieta 

atliekų/neatitikties 

saugojimui. Ar paskirtoji 

netinkamai produkcijai 

vieta yra tinkamai 

paženklinta. Patikrina 

atliekų 

apskaitos/perdavimo 

dokumentaciją. 
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II. KIETŲ, PUSIAU KIETŲ IR SKYSTŲ (MAISTO) PREPARATŲ GAMYBOS 

PROCESO APRAŠAS  

Dokumento kodas: MT2 

Galioja nuo: Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

11.2. NEATITIKTIES IDENTIFIKAVIMAS IR ATSEKAMUMAS  

Ši procedūra taikoma žaliavų ir produktų atsekamumui Atsakingas - 

Serijinės 

gamybos 

skyriaus vadovas 

1. Būtina užtikrinti, kad žaliavų ar maisto produktų ir papildų verslo įmonė, platinanti 

produktus, įskaitant importuotoją, galėtų nustatyti, kokia įmonė pateikė žaliavas, arba 

medžiagas, kurios galėjo būti įdėtos į maisto gaminį, kad atsekamumas būtų užtikrintas 

visuose etapuose. 

2. Atsekamumui užtikrinti žaliavos užsakomos tik iš patvirtinto tiekėjų sąrašo (tiekėjai - 

Žaliavų tiekėjų registracijos žurnale G1R04) pagal Žaliavų užsakymo instrukciją 

G1BIN05. 

Žaliavos priimamos ir paruošiamos pagal Žaliavų paruošimo procedūrą G1BIN06. 

Pildomas Gamybos vietose naudojamų žaliavų judėjimo žurnalas G1R06.  Žaliavų 

paruošimo gamybai darbus atlieka pagal instrukciją G1BIN06 (priedas Nr.12). 

3. Prireikus susieti produktą su jo gamyboje naudota žaliava pasinaudojama produkto 

serijos gamybos protokolu (Serijos gamybos protokolas SGP-1, priedas Nr.6). Gamybos 

protokole yra nurodyta gamybos procese naudota žaliava ir jos serijos numeris. 

4. Žaliavos serijos numeris susiejamas su tiekėju pasinaudojus Gamybos vietose 

naudojamų žaliavų judėjimo žurnalu G1R06 ir  Žaliavų paruošimo procedūra G1BIN06. 

5. Prireikus kreipiamasi į žaliavos tiekėją. Informacija apie tiekėjus yra Žaliavų tiekėjų 

registracijos žurnale G1R04. 
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12. MAISTO PREPARATŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠO PRIEDAI 
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Priedas Nr.1 

12.1.  MAISTO TVARKYMO TECHNOLOGIJOS  PATALPŲ VALYMO 

INSTRUKCIJA  

Dokumento kodas: MT2BIN01 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

PASKIRTIS 

Ši procedūra skirta gamybos patalpas valantiems darbuotojams. 

ATSAKOMYBĖ 

Atsakingi – darbuotojai, valantys gamybos patalpas, kontroliuoja – Gamybos skyriaus vadovė. 

PROCEDŪRA 

 

1 žingsnis. Valytoja prisilaiko gamintojo nurodyto valymo grafiko, valymo procedūrą atlieka prieš ir po 

gamintojo darbo ciklo. 

2 žingsnis. Valytoja persirengia rūbų spintoje esančia spec.apranga (chalatas, galvos apdangalas, šlepetės).  

3 žingsnis. Pereina į patalpų švariąją zoną. Patikrina, ar tvarkingi darbo įrankiai ir priemonės (šluotos, 

šluostės, valymo, dezinfekavimo priemonės), apžiūri valomas patalpas, išlaisvina takus (valymo metu 

elektros įrenginiai turi būti atjungti  nuo srovės šaltinio).  

4 žingsnis. Nusiplauna rankas plautuvėje ir dezinfekuoja jas, užsimauna pirštines. 

5 žingsnis. rausvame kibire paruošia plaunančios ir dezinfekuojančios priemonės 1 % „Sokrena“ tirpalą 

pagal gamintojo nurodymus, esančius ant priemonės įpakavimo. 

6 žingsnis. nuvalo ir dezinfekuoja įrangos, stalų, radiatorių, durų, palangių, vežimėlių bei jų ratų paviršius. 

7 žingsnis. Baigus valymą, patalpos pereinamąsias duris uždaro.  

8 žingsnis. žaliavų, pakuočių, konteinerių, stalų, spintų išorės, lentynų, durų, radiatorių, vežimėlių bei jų 

ratų paviršius nuvalo ir dezinfekuoja. 

9 žingsnis. Išvalo patalpos grindis. 

10 žingsnis. Išvaliusi patalpas, abu kibirus išskalauja vandentiekio vandeniu. 

11 žingsnis. Į rausvą kibirą įpila 2 l vandentiekio vandens ir 2 kartus nuspaudžia valymo priemonės 

„Sokrena“dozatoriaus rankenėlę. Tirpalą išmaišo. 

12 žingsnis. Pagamintu tirpalu išplauna abudu kibirus ir šepečio valymo šluostę.  

13 žingsnis. Išplauna plautuvę ir nuvalo vandens čiaupus patalpose.  

14 žingsnis. Inventorių išdžiovina ir sudeda į spintą. 

15 žingsnis. Išvalytus patalpose esančius objektus ir datą  pažymi Gamybos patalpų valymo registracijos 

žurnale MT2R01. 

16 žingsnis. Išeinant panaudotą spec. aprangą palieka rūbinėje spintoje. 

17 žingsnis. Patalpų ir juose esančių objektų išvalymo datą ir laiką pažymi informaciniame lapelyje ir įdeda 

jį į laikiklius ant patalpų durų. 
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Priedas Nr.2 

12.2. PERSONALO, ŽALIAVŲ IR PRODUKCIJOS TINKAMŲ SRAUTŲ 

GARANTAVIMAS (INSTRUKCIJA) 

Dokumento kodas: G1BIN14 
Galioja nuo: 2015.07.12 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU serijinės gamybos skyriaus vadovė I. 

Šiaudkulytė 

2015.07.12  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši instrukcija skirta personalo, žaliavų ir produkcijos judėjimui. 

ATSAKOMYBĖ 

Serijinės gamybos skyriaus vadovė ir darbuotojai. 

PROCEDŪRA 

 

Personalo, žaliavu ir produkcijos judėjimo principinė schema 

 
 

1. Personalas, žaliavos ir produkcija turi judėti pagal judėjimo schemą. 

2. Personalas pirmiausiai patenka į  4-tąją švarumo zoną, kurioje paliekami asmeniniai daiktai, 

lauko drabužiai ir avalynė (tam skirtos rakinamos spintelės).  

3. 3-oji švaros zona yra pereinamoji. Skirta asmens higienai (tualetas, kriauklė, dušas). 

4. 2-oje švarumo zonoje personalas turi: 

a) apsirengti specialią aprangą (Personalo asmens higienos instrukcija (G1BIN01). 

b) apsiauti spec.avalynę. Tai padaryti reikia atsisėdus ant suoliuko  perkėlus kojas i kitą pusę 

ir tik tada apsiauti spec.avalynę.  

c) šioje  patalpoje  esančioje plautuvėje nusiplauti rankas, nusausinti jas vienkartiniu 

popieriniu rankšluosčiu ir dezinfekuoti (žr. Rankų paruošimo instrukciją G1BIN02). 

5. 1-oje švaros zonoje personalas privalo laikytis gamyboje dirbančio personalo asmens higienos 

instrukcijos GBIN01 (bendroji dalis G, priedas Nr.1). Šioje zonoje personalas gali laisvai 

judėti tik judėjimo schemoje nurodytose patalpose. 

6. Žaliavos  į gamybos zoną gali patekti tik judėjimo schemose nurodytose vietose. 

7. Personlui, atvežusiam žaliavas į gamybos zoną įeiti draudžiama, o žaliavas priima asmuo, 

kuris tuo metu dirba gamybos zonoje. 
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8. Žaliavos atvežamos ant švaraus vežimėlio. Po žaliavų įvežimo patalpos valomos paga patalpų 

valymo instrukciją G2BIN01. 

9. Patikrinta ir paženklinta produkcija nuvežama vežimėliais į ekspedicijos patalpą. Į šią patalpą 

personalas produkciją įveža, tačiau į vidų neina. 

10. Iš ekspedicijos patalpos produkcija paskirstoma užsakovams. Jei reikia produktas fasuojamas į 

antrinę pakuotę. 

11. Vykstant gamybai žaliavų ir produkcijos judėjimas už gamybos zonos ribų draudžiamas. 

 

Personalo, žaliavu ir produkcijos judėjimo kryptys gamybos patalpose Sukilėlių pr. 13, 
Kaune  

Detali schema 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Priedas Nr. 3 

 

12.3.  MAISTO TVARKYMO PATALPŲ VALYMO REGISTRACIJOS 

ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT2R01 

Galioja nuo: Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

 

 Objektas\Data           

 Grindys            

 Gamybos įrangos išoriniai     

paviršiai 

          

 Durys           

 Palangės           

 Radiatoriai           

 Stalai            

 Lentynos           

 Kėdės           

 Spintų išorė           

 Plautuvės, praustuvės           

 Vežimėliai           

 Sienos           

 Spintų vidus           

 Langai           

 Šaldytuvai           
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Priedas Nr. 4 

12.4. MAISTO TVARKYMUI NAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMO 

ŽURNALAS  

Dokumento kodas: MT2R02 

Galioja nuo: Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

Eil.Nr. Pavadinimas Kiekis Patalpa 

1. Maišytuvas „PIL-MIX“ 1 A 

2. Maišytuvo greičio reguliatorius „Danfoss“ 1 A 

3. Kaitinimo-maišymo katilas 1 A 

4. Fasavimo aparatas „Packmaster“ 1 A 

5. Šaldiklis „Derby“ F 58 1 A 

6. Svarstyklės „Vibra SJ-2200CE“ 1 A 

7. Elektroninis termometras „Hanna HI935005“ 1 A 

8. Nerūdijančio plieno 15 l talpos svėrimo indas 4 B 

9. 0.5l talpos svėrimo indas 2 B 

10. 3 l talpos svėrimo indas 1 B 

11. Svarstyklės „Vibra HJ-33KCE“ 1 A 

12. Metalinis 3 padėklų vežimėlis 2 B 

13. Vandeninės fazės šildymo katilas (BEMA) 1 A 

14. Aliejinės fazės šildymo katilas (BEMA) 1 A 

15. Maišymo reaktorius (BEMA) 1 A 

16. Vakumo įranga 1 A 
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Priedas Nr.5 
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12.5.  MAISTO TVARKYMO TECHNOLOGO DARBO  BENDROJI TVARKA 

Dokumento kodas: MT2BIN02 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22.  

  2015.07.22.  

PASKIRTIS 

Ši instrukcija taikoma maisto preparatų gamybai. 

ATSAKOMYBĖ 

Proceso šeimininkas – gamintojas atsako už proceso tinkamą eigą ir saugumą. 

PROCEDŪRA 

   

1 žingsnis. Užkabinti ant durų įspėjamąjį užrašą „Vyksta gamyba. Netrukdyti“. 

2 žingsnis.  Įėjus į gamybos patalpas, apsivilkti spec.apranga (Personalo asmens higienos instrukcija 

(MT1BIN01). 

3 žingsnis. Sanitariniame mazge esančioje plautuvėje nusiplauti rankas, nusausinti jas vienkartiniu popieriniu 

rankšluosčiu ir dezinfekuoti (žr. Rankų paruošimo instrukciją MT1BIN02). 

 4 žingsnis. Pasiimti švarius indus ir įrangos dalis iš bokso Nr.2. 

 5 žingsnis. Atsverti žaliavas, nurodytas gamybos reglamente. 

 6 žingsnis. Sandariai uždaryti žaliavų talpas, jei suvartotas dalinis žaliavų kiekis, dezinfekuoti jų paviršius ir 

sudėti atgal į lentynas.  

 7 žingsnis. Indus su atsvertomis žaliavomis sukrauti ant dezinfekuoto vežimėlio.  

 8 žingsnis. Prieš darbą technologijos  patalpoje būtinai dezinfekuoti rankas ir atsivežtų indų su žaliavomis 

paviršius, bei kitus su gamybos operacijomis susijusius paviršius (96% etanolio-eterio 1:1 mišinys arba 3% 

vandenilio peroksido tirpalas). 

 9 žingsnis. Atlikus operacijas, nurodytas gamybos reglamente, galutinį produktą išfasuoti į indelius (žr. 

instrukcijas MT2BIN03 ir MT2BIN04). 

 10 žingsnis. Sandariai uždaryti indelius, užpildyti informacinį lapelį (data, gaminio pavadinimas, serija), 

sukrauti produkciją ant specialiųjų stalų, skirtų   ženklinti produktus. 

 11 žingsnis. Produkto gamybai panaudotų žaliavų kiekius,  pagaminimo datą, serijos Nr., kiekį, fasuočių kiekį 

registruoti Laboratorinių ir fasavimo darbų apskaitos žurnale GR11. 

 12 žingsnis. Etiketes, gautas iš gamybos skyriaus vadovės, užklijuoti ant indelių su produktu, registruoti 

sunaudotų etikečių skaičių etikečių apskaitos žurnale (fasuotoja).  

 13 žingsnis. Surašyti serijos gamybos protokolą SGP-1 (gamintojas). 

 14 žingsnis. Produkto gamybai naudotos įrangos išsiardančias dalis ir talpas, užterštas medžiagų likučiais, bei 

naudotus matavimo indus sukrauti į boksą Nr. 1, kuris susisiekia su plovykla.  

 15 žingsnis. Išėjus iš maisto tvarkymo technologijos patalpų , naudotą specialią aprangą palikti rūbinės 

spintoje. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Priedas Nr. 6 

 

12.6.  FASAVIMO APARATO “PACKMASTER” NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA  

Dokumento kodas: MT2BIN03 

Galioja nuo: 2015.07.22. Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22.  

  2015.07.22.  

 

 

 

Surinkti fasavimo aparato dozatorių. 

 

Įmerkti dozatoriaus įsiurbimo žarną į produktą esantį kaitinimo-maišymo katile. 

 

Įjungti fasavimo aparatą į elektros tinklą. 

 

Nustatyti fasavimo aparato dozatoriaus greičio reguliatorių ant padalos „60“. 

 

5.  Nutaruoti dozatorių 10 kartų į pirminę pakuotę, dozuojant ir sveriant reikiamą produkto kiekį. 

 

6.  Išdozuoti visą produkto masę, esančią kaitinimo-maišymo katile, į pirminę produkto pakuotę, sudėtą ant 

taros vežimėlio padėklų. 

 

7.  Baigus fasavimą, išjungti fasavimo aparatą iš elektros tinklo, išardyti dozatorių ir sudėti dozatoriaus dalis į 

plastikinį dozatoriaus dalių konteinerį.  

 

8.  Plastikinį dozatoriaus dalių konteinerį su dozatoriaus dalimis įdėti į plovyklos boksą Nr. 1.  
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

Priedas Nr. 7 

12.7. SERIJOS GAMYBOS PROTOKOLAS (FORMA) 

Dokumento kodas: SGP-1 

Galioja nuo: 2015.07.22. Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 

 

Produktas Produkto serija Teorinis produkto kiekis Gamybos pradžia(data,laikas) 

Basalis 150    

Paruošiamos medžiagos ir pirminė pakuotė 
Gamybai sunaudotos medžiagos 

Pavadinimas Mat.v. Reikiamas kiekis Sunaudotas kiekis Pastabos 

     

Gamybai sunaudota 

pirminė pakuotė 

    

Pakuotės pavadinimas Turinio 

svoris 

Pakuotės tūris Reikiamas 

pakuotės kiekis 

Sunaudotas pakuotės 

kiekis 

     

Pastabos     

 

____________________________________________ 

(Technologo(-ės) vardas, pavardė, parašas, data, laikas) 

Ženklinimas ir antrinė pakuotė 
Gamybai sunaudotos etiketės 

Etikečių pavadinimas Reikiamas kiekis Sunaudotas kiekis Pastabos 

    

    

Gamybai sunaudota antrinė pakuotė 

Pakuotės pavadinimas Reikiamas kiekis Sunaudotas kiekis Pastabos 

    

______________________________________               __________________________________ 

         (Pagalbinio(-ės) darbuotojo(-os)                              (Technologo(-ės) vardas, pavardė, parašas  

      vardas, pavardė, parašas, data, laikas)                              data, laikas) 

Kokybės kontrolė 

------------------------------------------------ Taip/Ne Analitiko vardas, pavardė, parašas, data 

Serija produkto specifikacijas atitinka   

Serijos mikrobiologiniai tyrimai atlikti   

Gamybos pabaiga 

Data ir laikas Gautas produkto kiekis Technologo vardas, pavardė, parašas, data, laikas 

   

Serijos gamybos rezultatus tvirtinu 

Produkcija atiduota į ekspedicinę patalpą   _____________________________________________ 

        (gamybos skyriaus vadovo(-ės) vardas, pavardė, parašas, data, laikas) 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

Priedas Nr. 8 

 

12.8. ŽALIAVŲ, SUNAUDOTŲ EKSPERIMENTINIAMS TYRIMAMS, 

APSKAITOS ŽURNALAS (FORMA) 

Dokumento kodas: MT2R03 

Galioja nuo: Versija: 01.01 Puslapis   iš  

 

 

 

Data Paskirtis Medžiagų 

pavadinimai 

Kiekis  Paėmė 

     

 

Pildo: gamintojas 

Laikomas: gamybos skyriuje  

Bylos Nr. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

Priedas Nr. 9 

12.9. GAMINIŲ IŠPILSTYMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO INSTRUKCIJA  

Dokumento kodas: MT2BIN04 

Galioja nuo: 2015.07.22. Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

  2015.07.22  

PASKIRTIS 

Pagamintų maisto gaminių ženklinimui ir pakavimui 

ATSAKOMYBĖ 

Darbuotojai, atliekantys veiksmus pagal šios instrukcijos reikalavimus, pilnai atsako už savo darbo kokybę 

PROCEDŪRA 

 

1 žingsnis. Maisto produktą ar papildą gamintojas atsargiai išdozuoja į pirminę produkto pakuotę, sudėtą ant 

taros vežimėlio padėklų.  

2 žingsnis. Išfasuoto produkto talpyklas (indelius) ir įdėtu informaciniu lapeliu - produkto pavadinimu, serijos 

numeriu, data, gamintojas patalpina ant  specialiųjų stalų, skirtų ženklinti produkto pirminę pakuotę. 

3. žingsnis. Po to, kai vaistinės analitikas nustato gaminio atitikties specifikacijai rodiklius, Serijinės gamybos 

skyriaus vadovas patvirtina serijos gamybos protokolą, ir, gavęs iš vaistininko-analitiko LSMU VAISTINĖS 

SERIJINĖS GAMYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS PATIKRINIMO protokolą su teigiama išvada, leidžia 

ženklinti gaminio fasuotes.  

4 žingsnis. Gaminio pakuotė turi būti paženklinta pagal Ženklinimo instrukciją GBIN14, vartojant patvirtintą 

etiketės standartą. 

5 žingsnis. Vartojamos etiketės, atspausdintos pagal užsakymą spaustuvėje, ploteriuotos (supjaustytos) lipnios 

plėvelės, užklijuotos ant A4 formato lapo, pavidalu. Gamintojas papildomai atspausdina ant kiekvienos etiketės 

serijos numerį, datą, laikymo sąlygas.  

6 žingsnis. Pagal pagamintų produkto pakuočių kiekį SGSV išduoda reikiamą atspausdintų etikečių skaičių 

fasuotojai. 

7. žingsnis. Fasuotoja dezinfekuoja su fasavimo operacija susijusius darbo paviršius 96% etanolio-eterio 1:1 

mišiniu arba 3% vandenilio peroksidu. 

8 žingsnis. Po to fasuotoja dezinfekuoja rankas ir išsikrauna fasuotes ant darbo stalo.  

9 žingsnis. Sutikrinusi, kad etiketės yra skirtos būtent šiam gaminiui (pagal informacinio lapelio duomenis), 

fasuotoja užklijuoja jas ant talpyklų. 

10 žingsnis. Fasuočių kiekį fasuotoja registruoja Laboratorinių ir fasavimo darbų apskaitos žurnale GR11.  

11 žingsnis. Išduotų etikečių kiekį SGSV registruoja Etikečių apskaitos žurnale GR12. 

12 žingsnis. Jeigu produkciją reikia transportuoti, fasuotoja supakuoja indelius į antrinę pakuotę. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

13. PRODUKTO KOKYBĖS KONTROLĖS APRAŠAS 

Dokumento kodas: MTK 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

Serijinės gamybos skyriaus vadovui nusprendus likučius naikinti, jie atskiriami ir patalpinami į tam tikslui 

paskirtą vietą – kontrolinėje-analitinėje laboratorijoje esančią atskirą paženklintą spintelę. Atliekų/neatitikties 

sunaikinimo procedūra aprašyta procedūroje PR-7. 

Išgrynintas vanduo tikrinamas po kiekvieno distiliavimo. Jo analizei atlikti paruošta specifikacija pagal 

Ph.Eur.0008 straipsnį. Rezultatus analitikas registruoja Išgryninto vandens analizės žurnale MT1R05, priedas 

Nr.9), kuris yra laikomas analitinėje laboratorijoje. 

Medžiagų santykinis tankis, lūžio rodiklis, rūgščių skaičius, pH ir kt. nustatomi pagal Ph.Eur.2.2.5 straipsnį. 

Analitikas, gavęs gamintojo pranešimą, kad gatavas produktas atvežtas į karantiną, savo nuožiūra atrenka 

fasuoto gaminio mėginius pagal Tepalų ir kremų paėmimo analizei procedūrą (MTKBIN02, priedas Nr.4). 

Išfasuotas produktas yra laikomas karantino skyriuje tol, kol analitikas, atlikęs produkto fizikinę-cheminę 

analizę, patvirtina serijos atitikimą specifikacijai (gaminio serijos analizės protokolas, forma - priedas Nr.10).  

Atlikęs aprašinių vaistų analizę, analitikas duomenis registruoja produkto analizės protokole ir pasirašo serijos 

gamybos protokole (forma SGP-1, aprašas MT2, priedas Nr.6). 

 

Kontrolierius surašo produkcijos kokybės ir ženklinimo vertinimo protokolą (priedas Nr.11). 

Analitiko paruoštas produkto analizės protokolas, serijos gamybos protokolas ir LSMU VAISTINĖS 

SERIJINĖS GAMYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS PATIKRINIMO protokolas yra dokumentai, leidžiantys 

produkciją priimti į sandėlį, ženklinti ją ir realizuoti. 

Produkto neatitikties atveju analitikas ir Serijinės gamybos skyriaus vadovas atlieka veiksmus pagal 

Neatitikties įvykio valdymo tvarką MT1BIN13 (MT1 aprašas, priedas Nr.27): 

Neatitiktis užregistruojama pagal formą MT1R001 (aprašas MT1, priedas Nr.28). 

Reikalui esant, netinkamą produktą Serijinės gamybos skyriaus vadovas perduoda vaistinės analitikui 

pakartotinai ištirti, užpildomas analizės protokolas (priedas Nr.10). 

Įvertinę analizės rezultatus, SSGSV ir analitikas nusprendžia dėl tolesnio produkto likimo. Užpildomas 

Neatitikties vertinimo protokolas (forma GR002, pateikta apraše MT1, priedas Nr.29). 

Jei tai, kad maisto gaminys neatitinka kokybės reikalavimų, paaiškėja tada, kai gaminiu jau prekiaujama, 

prekybos vadovas stabdo produkto serijos pardavimą, vaistinės filialuose, taip pat praneša visiems klientams, 

pirkusiems produktą didmeninio platinimo tvarka. jei defektas yra nepataisomas, gaminio serija yra naikinama. 

(PR-07). 

Produkto mikrobiologinė kontrolė atliekama pagal galiojančių higienos normų  reikalavimus. Serijinės 

gamybos skyriaus vadovas ir gamintojas paruošia mėginius (sutartis su Nacionaline Visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija, Kauno skyrius) pagal Aprašinių preparatų, jų gamybos priemonių bei patalpų 

mikrobiologinio užterštumo kontrolės tvarką (MT1BIN08, aprašas MT1) ir pristato juos į laboratoriją. Kai 

pranešama, kad tyrimai atlikti, rezultatus parveža vaistinės vairuotojas-ekspeditorius. Mikrobiologinių tyrimų 

rezultatų protokolus analitikas įvertina, susega į segtuvą ir laiko analitinėje laboratorijoje. 

Analitikas užtikrina, kad visų gamyboje naudotų pradinių medžiagų ir gatavų aprašinių preparatų kontroliniai 

pavyzdžiai būtų saugomi nustatytą laiką - mėginiai laikomi jų pakuotėje analitinėje laboratorijoje atskiroje 

paženklintoje užrakinamoje spintelėje. Saugomi po galiojimo termino dar 1 metus. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas    KONFIDENCIALU 



64 
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PRODUKTO KOKYBĖS KONTROLĖS APRAŠAS (DOKUMENTŲ FORMOS) 

Dokumento kodas: MTK 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš    

Analitiko pildomų žurnalų lapai yra sunumeruoti, perrišti ir patvirtinti LSMU vaistinės direktoriaus parašu ir 

vaistinės antspaudu. Užpildytų žurnalų saugojimo terminas - 12 mėn. 

Produkto serijos kokybės kontrolės dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 1 metus nuo serijos tinkamumo 

laiko pabaigos. 

 

Savikontrolės veiksmai. Vidaus auditas 

 

Visuose gamybos proceso etapuose procesų kokybės kontrolę atlieka LSMU vaistinės direktoriaus nurodymu 

paskirtas serijinės gamybos skyriaus vadovas ar jo pavaduotojas.. Nustatytu laiku atlikęs procesų ir darbo vietų 

kokybės patikrinimus, rezultatus registruoja Gamybos procesų ir darbo vietų kontrolės žurnale MTKR06 . 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas ar jo pavaduotojas prieš leidžiant produkciją ženklinti patikrina kiekvienos 

serijos analizės protokolą, etiketės duomenis. 

Jeigu analitiko išvada yra teigiama (atitinka specifikacijai) bei ženklinimas (etiketė) atitinka standarto 

reikalavimus, Produkcijos kokybės ir ženklinimo vertinimo protokole (priedas Nr.11) parašo išvadą – 

„Produktą realizuoti leidžiama“ ir pasirašo. 

Jeigu yra neigiama analitiko išvada ar ženklinimo etiketėje pastebėta netikslumų – serija sulaikoma ir taikoma 

Neatitikties įvykio valdymo tvarka (MT1BIN13). 

Vidiniai auditai atliekami tikslu užtikrinti, kad būtų laikomasi geros gamybos praktikos (GGP) ir RVASVT 

sistemos reikalavimų;  

Vidaus audito rezultatų perdavimas vaistinės vadovybei ir tikrinamam personalui, kad jie dalyvautų planuojant 

gamybos pagerinimo veiklą, taip pat vadovybės kontrolė nustatyta tvarka, kad būtų imamasi korekcinių 

veiksmų. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

PRODUKTO KOKYBĖS KONTROLĖS APRAŠAS (DOKUMENTŲ FORMOS) 

Dokumento kodas: MTK 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 

Priedas Nr.1 

13.1. REAGENTŲ GAMYBOS ŽURNALAS MTKR01 

 

Eil.Nr. Data Reagentas Gamybos aprašymas Pagamino 

1 2 3 4 5 

     

 

Pildo: analitikas 

Laikomas: analitinėje laboratorijoje 

Bylos Nr. 

 

Priedas Nr.2 

 

13.2. PAKUOTĖS KOKYBĖS ANALIZĖS REZULTATŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS  MTKR02 

 

Da

-ta 

Ana-

lizės 

Nr. 

Se-

rija 

pavad. Išvaiz-

da 

Tapatybė Nustatomi 

rodikliai 

Rasta 

Apskaičia

-vimo f-lė 

 

Turi 

būti 

  

Tikri

-no 

Išvada 

(kokiu 

metodu 

tikrinta, 

ar 

atitinka) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Pildo: vaistininkas - analitikas 

Laikomas: analitinėje laboratorijoje  

Bylos Nr. 
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Laikoma: analitinėje laboratorijoje Bylos Nr 

. Priedas Nr.3 

 

 

13.3. ŽALIAVŲ PAĖMIMO ANALIZEI PROCEDŪRA  

Dokumento kodas: MTKBIN01 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Ši procedūra taikoma gaunamų žaliavų, sukėlusių įtarimų dėl jų kokybės priėmimo metu, kokybės įvertinimui 

ATSAKOMYBĖ 

Atsako vaisstininkas - analitikas  

PROCEDŪRA 

 

1. Serijinės gamybos skyriaus vadovas praneša analitikui, kad žaliavos mėginį galima paimti analizei. 

                1.1. Mėginiai imami iš žaliavos pakuotės. 

                1.2. Analitikas pamaišo pakuotės turinį steriliu šaukšteliu ir iš skirtingų vietų pasirenka analizei 

atlikti reikiamą žaliavos kiekį. 

                1.3. Kiekvienas paimtas mėginys ženklinamas pateikiant tokią informaciją: 

       1.3.1. žaliavos pavadinimas; 

       1.3.2. mėginio paėmimo data, laikas ir vieta; 

       1.3.3. asmens, atsakingo už bandinio paėmimą, vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos; 

                 1.4. Analizę atlieka pagal Ph.Eur. reikalavimus ar kitų nuorodų reikalavimus. 

                 1.5. Atlikus analizę, rezultatai registruojami Žaliavų analizės rezultatų registravimo žurnale 

MT1R01. 
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MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

13.4. MĖGINIŲ PAĖMIMO ANALIZEI PROCEDŪRA  

Dokumento kodas: MTKBIN02                                                                                  Priedas Nr.4 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

    

PASKIRTIS 

Ši procedūra taikoma vaistinėje gaminamiems serijinės gamybos gaminiams 

Proceso šeimininkas – analitikas atsako už mėginių paėmimo analizei procedūrą 

PROCEDŪRA 

 

1. Gamintojas (vaistininkas technologas) praneša vaistininkui - analitikui, kad MĖGINĮ galima paimti 

analizei. 

                1.1. Mėginiai imami, kai gaminiai yra jau supakuoti į pirminę pakuotę. 

                2.2. Analitikas pasirenka iš pagamintos serijos du pavyzdžius. 

                2.3. Kiekvienas paimtas mėginys ženklinamas pateikiant tokią informaciją: 

       2.3.1. maisto gaminio pavadinimas; 

       2.3.2. mėginio paėmimo data, laikas ir vieta; 

       2.3.3. asmens, atsakingo už bandinio paėmimą, vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos; 

                 2.3.4. Mėginiai yra laikomi pagal gamintojo instrukcijas. 

       2.3.4.1. Jeigu nėra nurodytų kitokių sąlygų, laboratorijoje bandiniai yra laikomi tamsoje,  

10–25oC temperatūroje. 

       2.3.4.2. Mėginiai atidaromi tik tada, kai pradedama analizė. 

Pastaba: Neatvėsinti tepalai ir kremai fasuojami į plastikinius indelius, todėl analizė atliekama tik 

išfasavus tepalą ir jam atvėsus. 
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Priedas Nr.5 

13.5. ŽALIAVŲ PRADINĖS KONTROLĖS INSTRUKCIJA 

Dokumento kodas: MTKBIN03 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

    

PASKIRTIS 

Ši procedūra taikoma vaistinėje gaminamiems serijinės gamybos tepalams ir kremams 

ATSAKOMYBĖ 

Proceso šeimininkas – analitikas atsako už mėginių paėmimo analizei procedūrą 

PROCEDŪRA 

1. Jeigu žaliavų priėmimo metu Serijinės gamybos skyriaus vadovui priimant iš tiekėjų užsakytas žaliavas 

ir nustatoma, kad žaliavų (medžiagų ir taros) pakuotės nepažeistos, etikečių ženklinimui kokybė tinkama, 

jos patalpinamos į numatytas saugojimo vietas. 

 

2. Jeigu priėmimo metu nustatomas taros ar žaliavų produkto gamybai pakuočių pažeidimas – įplyšimas ar 

įskilimas ir kt., iškviečiamas analitikas. 

 

3. Serijinės gamybos skyriaus vadovas ir analitikas nusprendžia dėl tolesnių veiksmų: 

3.1. Grąžinti žaliavą tiekėjui, jei defektas nepataisomas. 

3.2. Remiantis Neatitikties įvykio valdymo tvarka, aprašyta instrukcijoje GBIN13, registruoti 

neatitiktį (forma GR001), atskirti žaliavos pakuotę nuo kitų ir paimti mėginį pilnai kokybinei ir kiekybinei 

analizei atlikti pagal instrukciją MTKBIN01. 

 

4. Remiantis teigiama analitiko išvada klijuoti ant pakuotės žalią etiketę ir žaliavą naudoti. 

5. Žaliavos kokybei neatitikus specifikacijoje nurodytų reikalavimų, analitikas pažymi žaliavos pakuotę 

specialiu ženklu „Nenaudoti“, atskiriant žaliavą, nurodant datą ir vertinimo protokolo numerį.  
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Priedas Nr.6 

 

13.6. ŽALIAVŲ PERIODINĖS KONTROLĖS INSTRUKCIJA   

Dokumento kodas: MTKBIN04 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinęs analitikas Rūta Bernatonienė   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22.  

PASKIRTIS 

Ši procedūra taikoma žaliavų kokybės įvertinimui 

ATSAKOMYBĖ 

Analitikas  

PROCEDŪRA 

1. Jeigu pastebima, kad pakuotėje laikoma žaliava pakito - nuo ilgo laikymo (besibaigiant 

maksimaliam tinkamumo laikui) arba kitų nenumatytų sąlygų poveikio, atliekama jos pilna kokybinė ir 

kiekybinė analizė. 

2. Serijinės gamybos skyriaus vadovas praneša analitikui, kad žaliavos mėginį galima paimti analizei. 

2.1. Mėginiai imami iš žaliavos pakuotės (jeigu laikant atsirado pokyčių). 

2.2. Analitikas, pamaišęs pakuotės turinį steriliu šaukšteliu, iš skirtingų vietų pasirenka analizei 

atlikti reikiamą žaliavos mėginio kiekį. 

2.3. Kiekvienas paimtas mėginys ženklinamas pateikiant tokią informaciją: 

2.3.1. žaliavos pavadinimas; 

2.3.2. mėginio paėmimo data, laikas ir vieta; 

2.3.3. asmens, atsakingo už bandinio paėmimą, vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos; 

3. Analizę atlieka pagal Ph.Eur. reikalavimus ar kitų nuorodų reikalavimus. 

3.1. Atlikus analizę, rezultatai registruojami Žaliavų analizės rezultatų registravimo žurnale 

MTKR03. 

4. Gavus teigiamus rezultatus pagal specifikacijoje nurodytus reikalavimus, leidžiama užklijuoti žalią 

etiketę ant žaliavos pakuotės ir toliau vartoti žaliavą gamybai. 

5. Jei žaliavos kokybė neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų, pranešama Gamybos skyriaus 

vadovui, kuris žaliavos likučius paženklina specialios formos ženklu „Nenaudoti“ ir atlieka veiksmus pagal 

Neatitikties įvykio valdymo instrukciją GBIN13. Žaliavos likučiai patalpinami į tam paskirtą vietą – 

ekspedicijos sandėlio pirmojoje patalpoje esančią atskirą paženklintą spintelę. Atliekų/neatitikties 

sunaikinimo procesas aprašyta procedūroje PR-7. 
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PRODUKTO KOKYBĖS KONTROLĖS APRAŠAS (DOKUMENTŲ FORMOS) 

Dokumento kodas: MTK 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis  iš  

 

Priedas Nr.7 

13.7. ŽALIAVŲ ANALIZĖS REZULTATŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS MTKR03 

 

Da-

ta 

Anali-

zės 

Nr. 

Seri

-ja 

Pavadi- 

nimas 

S-bės 

(išvaizda.

, tirping.) 

Tapa- 

tybė 

Nustatom

i 

rodikliai 

Rasta Turi 

būti 

Tik-

rino 

Išvada 

(pagal ką 

tikrinta, ar 

atitinka 

reikal.) 

Apskaič

.  

f-lė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Pildo: analitikas 

Laikomas: analitinėje laboratorijoje  

Bylos Nr. 

       

    Priedas Nr.8 

 

13.8. MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ TAPATYBĖS ANALIZĖS REZULTATŲ REGISTRAVIMO 

ŽURNALAS MTKR04 

       

 

Priedas Nr. 9 

 

13.9. IŠGRYNINTO VANDENS ANALIZĖS REZULTATŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS MTKR05 

       

Distilia-

vimo 

data 

Anali-

zės 

data 

Anali-

zės Nr. 

Disti-

li-

liato-

riaus 

Nr. 

Rezultatai 

 

Rasta (+)  Nerasta (-) 

Tikrinu-

sio 

parašas 

    Cl- SO42- Ca2+ NH4
+ Redukuo-

jančios 

medžia- 

gos 

CO2 pH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Pildo: analitikas,  ESGSV 

Laikomas: analitinėje laboratorijoje  

Bylos Nr. 
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Priedas Nr.10 

13.10. MAISTO PAPILDO  ANALIZĖS PROTOKOLAS  

Dokumento kodas: AP 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės analitikas Rūta Bernatonienė   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra   
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 Priedas Nr.11 

 

13.11. PRODUKCIJOS ŽENKLINIMO VERTINIMO PROTOKOLAS Nr.X  

Dokumento kodas: MTKP 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis 1 iš 1 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vyresn. mokslo darbuotoja U.Čižauskaitė 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra 2015.07.22  

 

 

 

Tikri-nimo 

data ir 

laikas 

Produktas Serija Gamybos  

data 

Ženklinimo 

atitiktis 

Pastabos  

    Atitinka  

 

Neatitinka 

 

 

 

Išvada:  Produktą leidžiama realizuoti              

             

              Produkto neleidžiama realizuoti            

 

 

 

 

 

 

 

                Vaistininkas analitikas 

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

     Vardas, pavardė, parašas 
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14. PRODUKTO LAIKYMO PRODUKCIJOS SANDĖLYJEAPRAŠAS 

Dokumento kodas: GS 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis    iš   

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra 2015.07.22  

PASKIRTIS 

Skirta aprašinio ekstemporalaus vaisto ir maisto gaminių priėmimui į sandėlį ir laikymui iki realizavimo 

ATSAKOMYBĖ 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas 

PROCEDŪRA 

 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas, gavęs iš analitiko produkto analizės protokolą ir patvirtinęs 

serijos gamybos protokolą, praneša Procesų ir darbo vietų kokybės kontrolieriui, jog serijos gamybos ir analizės 

dokumentai parengti, t.y., kad jis įvertintų analitiko išvadą produkto analizės protokole bei etiketės atitiktį 

standartui. Jei kontrolierius Produkcijos kokybės ir vertinimo protokole MTKP (aprašas MTK, priedas Nr.10) 

konstatuoja, kad yra produkto atitiktis specifikacijai (analizės protokole - teigiama analitiko išvada) ir etiketės 

turinys atitinka patvirtintą standartą, produkciją gamybos skyriaus vadovui leidžiama priimti produkciją, 

laikomą karantino patalpoje, į sandėlį ir, atlikus ženklinimą, ją realizuoti. 

Gatavo gaminio pakuotės ženklinimui etiketės standartą paruošia Serijinės gamybos skyriaus 

vadovas arba jo įgaliotas vaistininkas-technologas, patvirtina LSMU vaistinės direktorius. Produkto ženklinimo 

procedūra aprašyta instrukcijoje MT1BIN14 (priedas Nr.30). 

Etiketės, gautos iš tiekėjų ir atitinkamai paruoštos ženklinimui yra laikomos ekspedicijos pirmojoje 

patalpoje užrakintoje spintelėje, raktas – pas gamybos skyriaus vadovą. 

Išduotų fasuotojai produkto ženklinimui etikečių ir sugadintų/nepanaudotų etikečių apskaitą atlieka 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas – pildo Etikečių apskaitos žurnalą GR12. 

Ekspedicijos patalpos paruoštos gatavos produkcijos laikymui iki išsiuntimo pirkėjams, yra 

apsaugotos nuo saulės spindulių ir pakankamai apšviestos liuminescentinėmis lempomis. Produkto talpyklės, 

paženklintos pagal ND reikalavimus, laikomos tvarkingai sukrautos ant lentynų. 

Serijinės gamybos skyriaus vadovas ekspedicijos skyriaus temperatūrą ir drėgmę kartą per parą tuo 

pačiu metu registruoja Gamybos patalpų meterologinių sąlygų stebėjimo žurnale PR-03-RŽ-01. Palaikoma 

sandėlio patalpos temperatūra - ne aukštesnė 25oC, drėgmė - 60±5 %. Žurnalas laikomas pas SGSV. 

Pirkėjams skirta produkcija, jei reikia, sukraunama į antrinę pakuotę išvežimui. 
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15. PRODUKTO TIEKIMO APRAŠAS 

Dokumento kodas: GT 

Galioja nuo:  Versija: 01.01 Puslapis: 1 iš 3 

 Pareigos, vardas, pavardė Data: Parašas 

Parengė: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

Patvirtino: LSMU vaistinės direktorius R.Pečiūra   

PASKIRTIS 

Skirta aprašinio ekstemporalių vaistų ir maisto gaminių tiekimo klientams tvarkai  

ATSAKOMYBĖ 

Atsakingas Serijinės gamybos skyriaus vadovas 

 

1) Serijinės gamybos skyriaus vadovas atlieka kompiuterinę gamybos skyriuje pagamintų 

ekstemporalių vaistų, homeopatinių preparatų ir maisto gaminių apskaitą, duomenis registruoja 

Gamybos skyriaus prekių judėjimo žurnale GR13 (aprašas G, priedas Nr.25). 

2) Pagaminti gatavi vaistai ar maisto gaminiai pristatomi į oficiną, filialams arba užsakovai pasiima 

prekes patys.  

3) Vairuotojas, prieš išveždamas vaistus į filialus, privalo įrašyti žurnale PR-04-IN-01-RŽ-01 

išvežimo datą, valandą ir pasirašyti. Vaistinės FVV kiekvienos savaitės paskutinę dieną peržiūri 

įrašus ir pasirašo. 

4) Nuo rampos vairuotojas-ekspeditorius pakrauna produkciją į tam skirtą transporto priemonę, 

švarią, be pašalinių kvapų, ir pristato ją į filialus su lydinčiais dokumentais. 

5) Vairuotojas-ekspeditorius, pasikrovęs siuntas, pasirašo ant visų krovinio važtaraščių (GTR01, 

priedas Nr.1) egzempliorių ir yra atsakingas už prekės pristatymą. 

6) Pristatęs prekes gavėjui, vairuotojas jas perduoda darbuotojams taip, kad produktų kokybė nebūtų 

pažeista. Prekių gavėjas pasirašo ant visų krovinio važtaraščių, pirmąjį egzempliorių pasilieka sau, 

kitus atiduoda produktus pristačiusiam vairuotojui. 

7) Grįžęs vairuotojas krovinio važtaraščių likusius egzempliorius atiduoda į buhalteriją. 

8) Homeopatinės vaistų važtaraščiai susegami į Važtaraščių registravimo žurnalą GR14, aprašas G, 

priedas Nr.26. Duomenys po to perkeliami į bendrą realizuojamų produktų apskaitą. 

9) Gamybos skyriaus visų padalinių produkcijos realizavimo važtaraščius Serijinės gamybos skyriaus 

vadovas susega į bendrą gamybos skyriaus Važtaraščių registravimo žurnalą GR14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 13, 50106 Kaunas  KONFIDENCIALU 

 



75 

 

MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.1 

15.1. KROVINIO VAŽTARAŠTIS (FORMA) 

Dokumento kodas: GTR01 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija 01.01 Puslapis 2 iš 3 
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Serija            Nr. 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 

Siuntėjas: LSMU vaistinė – Serijinės gamybos skyrius 

 

Gavėjas: LSMU vaistinės filialas 

 

Važtaraštis surašytas: LSMU vaistinė Sukilelių pr.51,  KaunasKrovinys pakrauta LSMU vaistinė Sukilelių 

pr.51, Kaunas 

Data, laikas     Data, laikas 

 

 

Serija Pavadinimas Pakuotės 

kodas 

Mato vnt. Kiekis  Kaina Suma Pardavimo 

kaina 

Suma 

         

 

 

Suma žodžiu: 

 

Krovinį išdavė:    Krovinio važtaraštį išrašė: 

Vaistininkė U.Čižauskaitė   Vaistininkė U.Čižauskaitė 

 

Krovinį pervežimui priėmė: 

Saulius Patašius    Transporto priemonė: 

 

 

Iškrovimo vieta: LSMU vaistinės filialas Nr._______________________________ 

  Eivenių 2, Kaunas 

 

Krovinį gavo: _____________________________________________ 

 pareigos, vardas, pavardė, parašas 

Krovinys gautas___________________________________________ 

  Data  laikas 
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Duomenis pildo Serijinės gamybos skyriaus vadovas, vairuotojas-ekspeditorius, krovinį gavęs asmuo 

 

 

 

III. VIDAUS AUDITAS 

15.2.GAMYBOS PROCESŲ IR DARBO VIETŲ KOKYBĖS KONTROLĖS ŽURNALAS 
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Dokumento kodas: MTKR06 

Galioja nuo: 2011 01 01 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

TVIRTINU:  

 

 

 

Data Tikrinti objektai 

Tepalų ir kremų 

gamybos patalpos 
Pastebėti trūkumai 

 

Koregavimo 

veiksmai 
Ar atitinka GGP ir 

RVASVT reikalavimus 

 

  

1. Gamybos patalpų, 

įrangos techninė priežiūra 

 

2. Patalpų temperatūra, 

drėgmė, vėdinimas 

 

3. Patalpų ir įrangos 

valymas ir dezinfekavimas 

 

4. Personalo asmens  

higiena 

 

5. Žaliavos ir pakuočių 

laikymo sandėlyje tvarka 

ir apskaita  

 

6. Matavimo prietaisų ir 

metrologinė kontrolė  

 

7. Produkto ženklinimo 

kontrolė 

 Taip  Ne  

  

8. Kiti nenumatyti 

pavojaus atvejai  

 

  

Bendrojo naudojimo dalykai 

        Taip                  Ne   

 Plovimo ir dezinfekcijos 

medžiagų bei plovimo 

įrankių laikymas 

 

     

 Distiliatorinių švaros 

priežiūra 

 

     

 Tualetai, rūbinės, 

koridorius  
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15.3. PROCESŲ KONTROLĖS PLANAS 

Dokumento kodas: MTKR06 

Galioja nuo: 2015.07.22 Versija: 01.01 Puslapis   iš  

TVIRTINU:  

 

 

Eil.nr

. 

Proceso pavadinimas Kontrolės periodas Atsakingas asmuo 

1 Gamybos patalpų, įrangos techninė priežiūra 1 kartą per mėnesį IEVA LESNICKIENĖ 

2 Patalpų temperatūra, drėgmė, vėdinimas 
Kiekvieno gamybos 

ciklo pradžioje 

IEVA LESNICKIENĖ 

3 Patalpų, įrangos ir indų valymas ir dezinfekavimas 
Kiekvieno gamybos 

ciklo pradžioje 

IEVA LESNICKIENĖ 

4 Personalo asmens  higiena Kasdien, nuolat 
IEVA LESNICKIENĖ 

5 
Žaliavos ir pakuočių laikymo sandėlyje tvarka ir 

apskaita 

Kiekvieno gamybos 

ciklo pradžioje 

IEVA LESNICKIENĖ 

6 Matavimo prietaisų ir metrologinė kontrolė 1 kartą per ketvirtį 
IEVA LESNICKIENĖ 

7 Produkto ženklinimo kontrolė 
Kiekvieno gamybos 

ciklo pabaigoje 

IEVA LESNICKIENĖ 

8 
Plovimo ir dezinfekcijos medžiagų bei plovimo 

įrankių laikymas 
1 kartą per mėnesį 

IEVA LESNICKIENĖ 

9 Distiliatorinių švaros priežiūra 1 kartą per savaitę 
IEVA LESNICKIENĖ 

10 Tualetai, rūbinės, koridorius Kasdien, nuolat 
IEVA LESNICKIENĖ 
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