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راهنمای ثبت دما و رطوبت در محیط های داروئی
recording of temperature and humidity in the pharmaceutical guidelin

هعاًٍت دارٍسازی ٍ تالیٌی هجوَعِ هذد ایراى
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دکتر فاطوِ ایسدپٌاُ ،سارا ًری هیسا

راٌّوای ثثت دها ٍ رطَتت در هحیط ّای دارٍئی
ًحَُ ًگْذاری دارٍ در اًثار دارٍئی ٍ هراکس ٍ ٍاحذّا ،تاتع رعایت لَاًیي خاظ از لحاظ دها ،رطَتت هحیط ،سطح تواس دارٍ تا
زهیيًَ ،ر ٍ اضعِ هستمین آفتابً ،حَُ چیذهاى دارٍدر لفسِ ّای دارٍئی ٍ تاریخ اًمضا هی تاضذ.
میزان حرارت و رطوبت محیط داروخانه :



دهای هحیط ًگْذاری دارٍ در ّیچ زهاى ًثایستی تیطتر از  30درجِ ساًتیگراد ٍ یا کوتر از 15درجِ ساًتیگراد تاضذ ٍ .
دهای هحیط تایستی تِ صَرت رٍزاًِ تَسط دستگاُ سٌجص دها ٍ رطَتت در ًَ 3تت (6صثح 12 ،غْر ٍ  6عصر) اًذازُ گیری
ٍ ثثت ضَد.



دارٍّائیكِ جْت ًگْذاری تِ دهائی کوتر از  8درجِ ساًتیگراد ٍ تیص از  2درجِ ساًتیگراد ًیاز دارًذ تایستی در یخچال تا

.

دهای کٌترل ضذُ لرار گیرًذ دهای تایستی تِ صَرت رٍزاًِ تَسط دها ٍ رطَتت سٌج در ًَ 3تت (6صثح 12 ،غْر ٍ  6عصر)

اًذازُ گیر ی ٍ ثثت ضَد  .تَجِ گردد ٍ :جَد حذالل  5عذد Icebag

در لسوت جایخی یخچال ضرٍری هی تاضذ  .کِ در

صَرت لطعی ترق ،دستگاُ سرهای کافی جْت ًگْذاری دارٍ داضتِ تاضذ.



رطَتت هحیط ًثایستی تگًَِای تاضذ کِ هَجة از تیي رفتي لیثل دارٍ ٍ یا تغییر ضكل لرظّای فلِ ای گردد  ٍ .عوذتاً
تَصیِ هیگردد کِ هیساى رطَتت هحیط در حذٍد  40الی ٍ 70احذ استاًذارد حفع ضَد.

میزان حرارت و رطوبت محیط انبار :



کلیِ اًثارّای دارٍیی تایذ دارای رطَتت سٌج ٍ دهاسٌج تَدُ ٍ درجِ حرارت ٍ رطَتت ّوِ رٍزُ در ٍلت هعیي کٌترل ٍ در
کارت هخصَظ هاّیاًِ ثثت ضَد ٍ در هحل اًثار تایگاًی گردد .در ًَ 3تت (6صثح 12 ،غْر ٍ  6عصر)



در کلیِ هَالع حتی در ایام تعطیل اًثارّا تایذ دارای ضرایط ٍیژُ خَد تَدُ ٍ ضرایط ًگْذاری دارٍّا رعایت ضَد  .ترای ایي
هٌػَر چٌذ اًثار تِ ضرح زیر هَرد ًیاز هیتاضٌذ.


 oاًثار خٌك تا درجِ حرارت
 oاًثار هعوَلی تا درجِ حرارت

.

سردخاًِ ترای دارٍّایی کِ زیرً 8 0Cگْذاری هیضًَذ ( درجِ استاًذارد  2-8درجِ)

place ( 8-15 0C
15-30 0C

)Cool

نحوه نصب دستگاه :



در هحیط دارٍخاًِ تذٍر از تاتص هستمین خَرضیذٍ ،زش تاد ٍ ًن تاضذّ .وچٌیي دستگاُ تذٍر از آب ًگْذاری ضَد .فاصلِ
ارتفاعی آى از زهیي حذٍد  1/5تا  2هتر هیثاضذ ٍ .از پٌجرُ تذٍر تاضذ .در هحیطی ًصة تاضذ کِ تْتریي حالت را در هحیط
دارٍخاًِ دارد.



در هَاردیكِ ترای ثثت دها ٍ رطَتت یخچال استفادُ هی ضَد ،دستگاُ را تیرٍى از یخچال ًصة کردُ (در جاییكِ جاتِ جا
ًطَد) ٍ از طریك ًصة سین سٌسَر در گَضِ ای از داخل یخچال ٍ دٍر از آب لرار گیرد .تطَریكِ ًمطِ ضثٌن تر رٍی آى
لرار ًگیرد .در غیر ایي صَرت تِ دستگاُ آسیة ٍارد ضذُ ٍ از حالت کالیثرُ خارج هی گردد ٍ گاّاً دستگاُ سَختِ
هحسَب هی گردد.



در هحیط اًثار ًیس ّواًٌذ هحیط دارٍخاًِ عول هی ضَد  .تَجِ گردد کِ در ایي حالت دستگاُ تایذ در هحلی ًصة گردد کِ
تذٍر از رطَتت زیاد تاضذ .در صَرتیكِ دیَار ٍ یا سمف اًثار دچار ًن تاضذ تایذ سریعاً ًسثت تِ رفع آى الذام گردد
ّوچٌیي دستگاُ در جایی ًصة گردد کِ تذٍر از پٌجرُ ٍ در هعرض ًَر ٍ تاد ىتاضذ  .در هحیطی ًصة تاضذ کِ تْتریي
حالت را در هحیط اًثار دارد.

نحوه ثبت دما و رطوبت :



از جذٍل تا هطخصات زیر استفادُ گردد.
ردیف



تاریخ ثثت

زهاى ثثت
6صثح

12غْر

هطخصات ثثت کٌٌذُ
6عصر

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تَجِ گردد کِ گَاّیّای کالیثراسیَى دستگاُ در کٌار جذٍل ٍ دستگاُ لرار گیرد.

اهضاء

.

