TTMS QUALITY
Skorzystaj z „trójwymiarowej” usługi
4Q, która pozwoli Ci oferować produkty
najwyższej jakości!
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WALIDACJA

Q2

KWALIFIKACJA

Q3

BEZPIECZNE PROCESY IT

Q4

AUDYTY

O Nas
Nasz zespół to 30 inżynierów do spraw jakości. Naturalną cechą
każdego z nas jest dbałość o jakość w każdym aspekcie życia!
Od wielu lat zajmujemy się walidacją systemów skomputeryzowanych, walidacją techniczną, polegającą na kwaliﬁkacji urządzeń,
pomieszczeń i procesów. Dodatkowo modelujemy i zarządzamy
jakością procesów IT.

NASZE KOMPETENCJE

Wdrażanie, utrzymanie
i rozwój procesów
walidacja, kwaliﬁkacja
i bezpieczne IT

Kontakty z branżami
na rynkach
zagranicznych
na wszystkich
kontynentach

Audyty wewnętrzne
i wnętrzne branża
produktów
nikotynowych oraz
wyrobów alkoholowych

To jak pracujemy zawodowo, wynika z tego jak
żyjemy prywatnie. Jakość na pierwszym miejscu!

Kontakty z cenionymi
instytucjami wydającymi
pozwolenia na produkcje:
FDA, TUV Nord i TUV
South, Główny Inspektor
Farmaceutyczny

JAK MOŻEMY CI POMÓC
Walidacja systemów skomputeryzowanych
Kwaliﬁkacja - Walidacja techniczna
Bezpieczne procesy IT
Zarządzanie jakością w obszarze przetwarzania danych w medycynie
Rozwój oprogramowania w obszarze medycyny

BRANŻE, W KTÓRYCH PRACUJEMY

Biotechnologiczna

Farmaceutyczna

Automatyka
przemysłowa

IT

Medyczna

Finansowa

Kwaliﬁkacja-Walidacja techniczna
Podczas kwaliﬁkacji dostarczamy udokumentowane dowody
oraz wykazujemy, że system działa według ustalonych
parametrów oraz wymagań jakościowych.

Kwaliﬁkacja instalacji i mediów procesowych
Dbamy o to, by instalacje wody, sprężonego powietrza, a także wyposażenie i systemy wspomagające mogły stabilnie i nieprzerwanie
działać. Ich sprawna praca wpływa na urządzenia produkcyjne.
Kwaliﬁkacja instalacji dotyczy: klimatyzacji, wentylacji, instalacji
wody oczyszczonej, wody do iniekcji, instalacji gazów sprężonych
oraz instalacji pary.
Kwaliﬁkacja instalacji laboratoryjnych
Dbamy o to, by instalacje wody oczyszczonej, gazów laboratoryjnych, a także wyposażenie i systemy wspomagające mogły stabilnie
i nieprzerwanie działać. Ich sprawna praca wpływa na urządzenia
laboratoryjne oraz wyniki analiz laboratoryjnych. Kwaliﬁkacja instalacji dotyczy: klimatyzacji, wentylacji, instalacji wody oczyszczonej,
wody do iniekcji, instalacji gazów sprężonych oraz instalacji pary.
Kwaliﬁkacja urządzeń produkcyjnych
Sprawdzamy, czy wyposażenie produkcyjne oraz systemy wspomagające są sprawne. Kwaliﬁkujemy całe linie produkcyjne, urządzenia
pakujące, produkcyjne oraz urządzania pomocnicze.
Kwaliﬁkacja urządzeń laboratoryjnych
Sprawdzamy, czy urządzania laboratoryjne oraz systemy wspomagające są sprawne. Kwaliﬁkujemy cieplarki, sterylizatory, nawiewy
laminarne, komory stabilności, HPLC.

Kwaliﬁkacja pomieszczeń
Sprawdzamy, czy pomieszczenia przed oddaniem do użytku, są zgodne z
wymaganiami GMP oraz zaleceniami HVAC. Wykonujemy testy środowiska,
gdzie sprawdzamy wilgotność, temperaturę, przepływ powietrza itp. Kwaliﬁkacja pomieszczeń dotyczy: pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych w
strefach A, B, C i D na podstawie ISO14644-1, pomieszczeń specjalnych,
magazynowych oraz śluz osobowych i towarowych.
Walidacja procesu produkcyjnego
Zanim proces zostanie dopuszczony do produkcji seryjnej, należy zweryﬁkować, czy wytwarza on dobry jakościowo produkt. W wyniku walidacji procesu produkcyjnego, otrzymamy udokumentowane dowody.
Walidacja procesu mycia
Sprawdzamy, czy czynność czyszczenia wyposażenia dokładnie usuwa
wszystkie składniki farmaceutyczne wytwarzanych produktów, środków
czyszczących i drobnoustrojów. Dzięki temu mamy pewność, że kolejny
wytwarzany produkt nie zostanie zanieczyszczony przez aktywne odpady z
poprzedniego produktu. Walidacja procesu mycia dotyczy: pomieszczeń,
urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, zautomatyzowanych procesów
typu CIP, metod ręcznych, a także opracowania strategii zarządzania procedurami mycia.
Walidacja metod analitycznych
Oceniamy i dokumentujemy ocenę charakterystyk metody analitycznej,
takich jak: dokładność, powtarzalność, odtwarzalność, precyzja, liniowość,
stabilność, zakres, granica detekcji oraz granica ilościowa. Efektem tych prac
są udokumentowane dowody, iż walidacja jest właściwa dla danego celu.
Walidacja metod analitycznych dotyczy: metod chromatograﬁcznych, spektroskopowych i elektrochemicznych.
Walidacja wyrobów medycznych
Efektem walidacji wyrobów medycznych są udokumentowane dowody, że
wyroby medyczne są wysokiej jakości, a proces ich produkcji jest stabilny i
nie ma niekontrolowanych przestojów.
Utrzymanie stanu zwalidowanego
Po zakończonej walidacji, należy pamiętać o utrzymywaniu stanu zwalidowanego. Jest to etap przejścia w stan operacji i utrzymania. Polega on na
zarządzaniu incydentami, zmianami oraz dokonywaniu systematycznych
przeglądów.

Beneﬁty dla klienta

Pewność dobrze
wykonanej usługi
Mamy stałe doświadczenie
z dużymi, międzynarodowymi ﬁrmami, pracującymi
zgodnie z normami FDA.

Szansa na obniżenie
kosztów infrastruktury
technicznej
Po wykonanym audycie przekażemy Ci wskazówki dotyczące optymalizacji systemów.

Wysoka jakość
i doświadczenie
w optymalnej cenie
Usługi realizujemy
również zdalnie.

Oszczędność
Znacząco ograniczymy koszty
związane z audytami cyklicznymi
oraz potencjalnymi karami nakładanymi przez FDA.

Transition Technologies – Managed Services
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką o globalnym zasięgu,
oferującą outsourcing specjalistów IT oraz usługi zarządzane
świadczone w autorskim modelu
Comprehensive Service Delivery.

200+

400+

Referencji

Specjalistów

70 MLN PLN

9

Przychodu

Oddziałów

Nasi eksperci są gotowi,
by pomóc zarządzać jakością w Twojej organizacji!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Piotr Zawadzki

COO Quality
quality@ttms.pl
+48 505 19 10 71

