دالئل قواعد التصنيع الجيد للغازات الطبية
مقدمة:
هذه الدالئل مقتبسة من الدليل األوروبي لممارسات التصنيي الييند لسمستران ات الةبينة مسرن تصنيي الاناتات
الةبية.
تعتب م حسة تصيي المواد الفعالة و تصيي الميتج الةبي كمن حستين ميفصنستين و تعن ف كنل ميممنا باضنبار ذن
التسوي  .تيتمي م احل اإلنتاج و التيقية لساات لرقل تصيي المواد الفعالة .تدخل الااتات الرقل الصيدالني بدءا من
م حسة تخزين الاات المعد لالستخدام.
في حاالت اسنتنيائية منن التصنيي المسنتم بندو تخنزين وسنيل لسانات بنين ةمسينة تصنيي المناد الفعالنة و تصنيي
الميتج الةبي تيتمي هذه العمسية لسرقل الصيدالني و يوضح نلك في اضبار ذن التسوي .
يتم تراي المواد الفعالة لسااتات الةبية ذما ةن ط ي االصةياع الكيميائي أو من المصنادر الةبيعينة نم تخان
لعمسيات التيقية ذنا لزم األم .
أ – عموميات:

1ـ ييب أ تتواف ةمسيات التصيي هذه م المتةسبات األساسية لسيود التي تشمل:
أـ ال تةب المعايي الخاصة بالمواد األولينة ةيند انتناج الاناتات بة يقنة فصنل مكوننات المنواء (لكنن يينب ا
تؤكد الش كة المصيعة أ نوةية المواء المريل مياسبة لعمسية الفصنل وأ أ تايين ات فني نوةينة المنواء ال تنؤ
في نوةية الاات المسترصل).
ب ـ في حال الترق من استم ار جنود اإلنتناج وفن المعنايي العالمينة ال يةسنب تقنديم دراسنات النبنات وترنل
مكانما بيانات لدراسات ميشور .
ج ـ ال يتم االحتفاظ بعييات من المواد الفعالة لسااتات مالم ييص ةسى خالف نلك.

2ـ ن ييبانني م اقبننة ذنتنناج المننواد الفعالننة لسانناتات بشننكل مسننتم لستدكنند مننن اليننود  .و يرننتفب بيتننائج
الم اقبة بشكل يسمح بالتقييم.
3ـ و أيااً:
أـ ييب أ تتواف ةمسيات نقنل وتسنسيم المنواد الفعالنة لساناتات غين المعبند من الشن و المنذكور أدنناه لساناتات
الةبية ( البيود  11ذلى .)21
ب ـ ييننب أ تتوافن تعبئننة المننواد الفعالننة لسانناتات فنني االسننةوانات أو األوةيننة شننديد البن ود من الشن و
المذكور أدناه لسااتات الةبية( .البيود  22ذلى .)33
بشكل ةام يتم تصيي الااتات الةبية في معدات ماسقة .بريث يكو التسوث البيئي بالرد األدنى وم نلك قد يردث
التسوث (بااتات أخ ى) والسيما بسبب ذةاد استخدام الراويات واألوةية.
 -4ييب أ تةب المعايي الخاصة باالسةوانات ةسى حزمة االسةوانات باستنياء (اليقل والتخزين ترت غةاء).
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ب  -الكادر البشري :
 -5ييب تدريب جمي العامسين في ميال تصيي وتوتي الااتات الةبية ةسى قواةد الممارسات التصييعية الييد
) (GMPالخاصة بمذه الميتيات .وأ يكونوا ةسى مع فة باليواننب المممنة لسااينة و األخةنار المرتمسنة منن هنذه
الميتيات لسم ضى باإلضافة لب امج تدريب سائقي الشاحيات.
 -6ييبانني أ يخا ن مننويفي المتعاقنندين الف ن ةيين الننذين يننؤ ةمسمننم ةس نى جننود الانناتات الةبيننة (كالعننامسين
المسؤولين ةن صيانة االسةوانات والصمامات) لستدريب المياسب.
ج – المرافق و البنية التحتية:
 -3يتم فرص االسةوانات واألوةية الخاصة بالااتات الةبية ومسؤها وتخزييمنا فني ميناط مفصنولة ةنن ميناط
الااتات غي الةبية وييب أال يكو هياك أ تبديل لألسةوانات واألوةينة التني تسنتخدم لتعبئنة غناتات مختسفنة
فيما بييما م نلك يسمح ب فرص وملء وتخزين الااتات غي الةبينة من الةبينة شن أ تتوافن من مواصنفات
الااتات الةبية وأ يتم التصيي وف قواةد.GMP
 -8ييننب أ تكننو مسنناحة المبنناني كافيننة لعمسيننات التصننيي واالختبننار والتخننزين لتييننب أ خةن لسخسننل وييبانني
تصميم المباني لترق مايسي:
أ -فصل المياط باستخدام ةالمات تدل ةسى الااتات المختسفة.
ب -تمييز وفصل واضح لالسةوانات واألوةية شنديد البن ود فني م احنل التصنيي المختسفنة ( "قبنل الفرنص"
"انتظار التعبئة" "الري " " المصادقة أو الموافقة" "الم فوض" "الياهز لستسسيم").
وتعتمد الة يقة المستخدمة في الفصل ةسى طبيعة و مدى تعقيد ةمسية التصيي
أو ةالمات أو بةاقات تمييز لفصل المياط ةن بعاما.

فيمكن وض جدرا أو حنواجز

 -1يتم تخزين االسةوانات واألوةية شديد البن ود الفارغنة و المعبند بعند الفن ت والصنيانة وتعبئتمنا ترنت غةناء
وحمايتمننا مننن العوامننل اليويننة السننيئة .يننتم تخننزين االسننةوانات واألوةيننة شننديد الب ن ود المعبنند بشننكل ياننمن
توصيسما برالة نظيفة و متوافقة م البيئة التي ستستخدم فيما.
 -11ييب توفي ش و التخزين المردد كما هنو مةسنوب فني ذن التسنوي (ةسنى سنبيل المننال هيناك منزائج منن
الااتات تيفصل بالتيميد).

د  -المعدات:
-11ييب أ تكو المعدات مصممة بة يقة تامن تعبئة الراوينة الصنريرة بالانات الصنريح .يينب أال يوجند أ
وصنالت تصننالبية بننين خةننو األنابيننب التني تيقننل غنناتات مختسفننة .و فنني حنال الراجننة لوجننود وصننالت تصننالبية
(كمعدات تعبئة الخالئل) .فييب التدكد من ةدم وجود أ خة لتسوث متصالب بين الااتات المختسفة .ذضافة لذلك
ييب أ تيمز المشعبات بوصالت مردد تخا لمعايي وطيية أو دولية .ييب أ تانبل بعياينة ةمسينة اسنتعمال
توصيالت بمواصفات مختسفة المعايي بنيف موقن التعبئنة و كنذلك يةسنب اسنتعمال موائمنات فني بعن الرناالت
لتياوت نظام توصيل التعبئة المردد.
-12يينب تخصنيص الصنماريج وصنماريج اليناقالت بينوع مرندد منن الاناتات ومن نلنك فقند ينتم تخنزين أو نقنل
الااتات المختسفة أو حتى الااتات غي الةبية ميما باستخدام نف الصنماريج شن أ تكنو بينود الانات الةبني
ومةابقة لمعايي  GMPوفي منل هذه الراالت ييب تةبي نظام جود ذدار المخاط وتو يقما.
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 -13يقبننل اليظننام الموحنند لتعبئننة اسننةوانات الاننات ذلننى مشننعبات لسانناتات الةبيننة وغين الةبيننة فقننل بشن
ط يقة لسترق من ةدم حدوث أ ارتياع لساات من خل الااتات غي الةبية ذلى خل الاات الةبي.

وجننود

-14ييب تخصيص مشنعبات التعبئنة لينوع منن الاناتات الةبينة أو لمنزيج مرندد منن الاناتات الةبينة .فني حناالت
استنيائية يمكن قبول استخدام مشعبات مخصصة لااتات طبية لتعبئة غاتات أخ ى ذنا تم تب ي ها و أج يت ترت
ال قابة .و في هذه الراالت ييب أ تكو اليود المةسوبة لساات الاي طبي بيود الاات الةبي ومةابقة لمعنايي
.GMP
 -15ييب التدكد من أ ةمسيات اإلصالح والصيانة (بما في نلك التيظيف و الكسح) لسمعدات ال تؤ بشنكل سنسبي
ةسننى جننود الاننات الةبنني .كمننا ييننب وصننف اإلج ن اءات من القياسننات المن اد أخننذها بعننين االةتبننار بعنند ةمسيننات
الصيانة و اإلصالح التي تيةو ةسى انتماك سالمة اليظام  .وييب أ تنبت أ هذه المعندات خالينة منن أ تسنوث
قد يؤ بشكل سسبي ةسى جود الميتج اليمائي قبل وضعه لالستخدام .ييب االحتفاظ بسيالت لسعمسيات.
 -16ييب يوضح ذج اء مكتوب التدابي المتخنذ ةيند ةنود صنماريج اليناقالت ذلنى خدمنة الاناتات الةبينة (بعند
الصيانة أو نقل غات غي طبي) بما فيما االختبارات الترسيسية الخاصة بما.

ﻫ  -التوثيق:
-13ييب التدكد من أ البيانات المسيسة الخاصة بكنل تراني
المياسب أ ترتو ةسى المعسومات التالية :

منن االسنةوانات تعنود لعمسينة تعبئنة مرندد  .ومنن

أ -اسم الميتج
ب -رقم التراي
ت -تاريخ وتوقيت التعبئة
ث -ترديد الشخص أو األشخاص الذين قاموا بكل خةو من خةوات اإلنتاج
ج -التراي ات الم جعية لسااتات المستخدمة في ةمسية التعبئة كما هو مبين في البيد 22
ح -المعدات المستخدمة
خ -ترديد ةدد االسةوانات واألوةية شديد الب ود قبل التعبئنة بمنا فني نلنك ذشنارات الترديند الف دينة و سنعة
الماء
د -العمسيات التي تي ى قبل التعبئة (البيد)31
ن -البيانات األساسية المةسوبة لاما التعبئة الصريرة وف ش و قياسية
ر -نتائج الترققات المي ا لستدكد من تعبئة االسةوانات
ت -ةيية من بةاقة التراي
س -مواصفات الميتج اليمائي ونتائج اختبارات م اقبة اليود (بما في نلك حالة المعاي لمعدات االختبار)
ش -ترديد ةندد االسنةوانات واألوةينة شنديد البن ود الم فوضنة بمنا فني نلنك ذشنارات الترديند الف دينة من
ترديد أسباب ال ف
ص -ش ح مفصل لسمشاكل التي حد ت أ ياء التراي م توقي الشخص المسؤول و االنر افات ةن تعسيمات
التعبئة
ض -شماد الميتج اليمائي مؤرخة و موقعة من قبل المويف المؤهل.
 -18ييننب أ يننتم االحتفنناظ بالسننيالت الخاصننة بكننل ترانني
السيالت ما يسي:
أ -اسم المسترا
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غننات معنند لياقسننة المستشننفى .و ييننب أ تتاننمن

ب -رقم التراي
ت -ذشار لسياقالت المستخدمة ليقل هذه التراي
ث -تاريخ وتوقيت تعبئة االسةوانات
ج -تع يف بالشخص أو األشخاص الذين قاموا بتعبئة الخزا
ح -ذشار لسياقسة المورد لساات م اإلشار لمصدر الاات ذ كا ممكيًا
خ -التفاصيل الخاصة بعمسية التعبئة
د -مواصفات الميتج اليمائي ونتائج اختبارات م اقبة اليود (بما في نلك حالة المعاي لمعدات االختبار)
ن -ش ح مفصل لسمشاكل التي حد ت أ ياء التراني من توقين الشنخص المسنؤول و االنر افنات ةنن ةمسينة
التعبئة
ر -شماد الميتج اليمائي مؤرخة و موقعة من قبل المويف المؤهل.
و – عملية اإلنتاج ( التعبئة):
نقل وشحن الغازات شديدة البرودة والمسالة:
 -11ييب أ يتم نقل الااتات شنديد البن ود والمسنالة منن التخنزين ال ئيسني بمنا فيمنا الانبل قبنل اليقنل وفن
ذج ن اءات مخصصننة لتييننب ذمكانيننة التسننوث .كمننا ييننب أ تكننو خةننو اليقننل ميمننز بصننمامات ةنندم رجننوع
الااتات (أو بدائل مياسبة) .ييب كسح الخ اطيم والوصالت الم نة الخاصة بالاات المياسب قبل استخدامما.
 -21يينب أ تيمنز خن اطيم اليقننل المسنتعمسة لتعبئنة الصننماريج الياقسنة بتوصنيالت خاصنة بكننل مينتج مرندد مننن
الااتات .ييب أ ت اقب بشكل جيد استخدام موائمات تسمح بتوصيل ناقالت غي مخصصة ليف الااتات.
 -21يمكن ذضافة شريات غات لصماريج ترو نف اليوع من الاات وبيف اليود ش يةة اختبار ةيية من الاات
المااف لستدكد من أ جود الاات المااف مقبولة .وقد تؤخذ العيية قبل الاات الماناف أو منن الصنم يج الرناو
ةسى الاات الميموع اليمائي.
تعبئة االسطوانات واألوعية شديدة البرودة وترميزﻫا:
 -22قبل تعبئة األسةوانات واألوةية شديد البن ود البند منن ترديند التراني
مةابقتما لسمعايي المةسوبة لستعبئة.

وننوع الانات وم اقبتمنا لستدكند منن

 -23في حالة االنتاج المستم ي اقب الاات بشكل مستم أ ياء العمل لستدكد من مةابقته لسمواصفات.
 -24ييننب أ تكننو األسننةوانات و األوةيننة شننديد الب ن ود و الصننمامات مةابقننة لسمواصننفات الفييننة المياسننبة
والمتةسبات المتعسقة بإن التسنوي  .وييباني أ تكنو مخصصنة لينوع واحند منن الاناتات الةبينة أو منزيج غنات
طبنني .و ييننب طننالء األسننةوانات (بنندلوا ) وفن معننايي خاصننة .و يفاننل أ تكننو ميمننز بصننمامات حنند أدنننى
لساال م آلية ةدم رجوع الاات لمي حدوث التسوث.
 -25ييب فرص األسةوانات واألوةية شديد الب ود قبل أول استخدام في اإلنتاج وييب صيانتما بشكل مياسب.
ةيد استعمال تيميزات طبية ةسيما ةالمة ( )CEاتب تعسيمات الصيانة لستيميزات الةبية برسب تعسيمات المصي .
 -26ييب أال تؤ ةمسيات الفروص والصيانة ةسى جنود وسنالمة الميتينات الةبينة  .الميناه المسنتخدمة الختبنار
الاال الميدروستاتيكي لالسةوانات ييب أ تكو بيود مياه الش ب ةسى األقل.
 -23كيزء من ةمسيات االختبار و الصيانة تخا االسةوانات لفرص بص داخسي قبل ت كيب الصمام لستدكند
من ةدم تسو ما بالماء أو غي ه من المسو ات وييباي القيام بذلك في الراالت اآلتية:
 االسةوانات جديد .
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 بعد اختبارات ضال اإلشباع الميدروستاتيكي أو أ اختبار مما ل يتم فيه نزع الصمام
 كل تبديل الصمام.
ييب التدكد من ذغنال صنمام االسنةوانة بعند تنبيتنه لمين حندوث أ تسنوث وذنا كنا هيناك شنكوك حنول الرالنة
الداخسية لالسةوانة ييب ذتالة الصمام و التدكد من أنما غي مسو ة.
 -28تعد ةمسيات الصيانة و اإلصالح من مسؤولية الش كة المصيعة لسميتج الةبني .و فني حالنة التعاقند منن أجنل
الصيانة ييباي ذب ام العقود من قبل مقاولين معتمدين فقنل برينث تتانمن العقنود األمنور الفيينة .وييباني القينام
بعمسية التدقي ةسى المتعمدين لاما مةابقة المتةسبات والرفاظ ةسيما.
 -21ييننب أ يكننو هينناك نظننام تتب ن خنناص لالسننةوانات يمكييننا مننن متابعننة االسننةوانات و األوةيننة المرمولننة
والصمامات.
 -31الفروص الواجب اج اؤها قبل التعبئة تشمل:
أ -في حالة األسةوانات يتم فرصما وف ذج اءات مردد لستدكد من أ الاال المتبقي اييابي في كل
اسةوانة :
 ذنا جمزت األسةوانة بصمام احتباس لسانال األدننى و ال يوجند أ ذشنار تبنين وجنود ضنال
اييابي متبقي ييب فرص الصمام وييفياً .و في حالة وجود مشنكسة بعمنل الصنمام يينب ذةناد
االسةوانة لسصيانة.
 أما في حال ةدم وجود صمام لساال المةسوب و ال يوجد ضال اييابي متبقي فييب أ توض
األسةوانة جانباً التخان تدابي ذضافية والتدكد من ةندم تسو منا بالمناء أو غين ه منن المسو نات و
تتامن التدابي االضافية الفرص البص الداخسي المتبوع بالتيظيف وف ط يقة تنم التدكند منن
صرتما
ب -التدكد من ذتالة جمي بيانات التراي

السابقة

ت -التدكد من ذتالة جمي بيانات التراي

السابقة التالفة واستبدالما

ث -الفرص البص الخارجي لالسةوانات والصمامات من الخدوش و التشوهات والرن و
والا ر والتسوث بالزيوت أو الشروم كما ييباي أ يتم التيظيف ةيد الا ور .

والرةنام

ج -فرص كل اسةوانة و وصالت الفترات التابعة لما لستدكد من انما تياسب نوع الاات الذ ستتم تعبئته
فيما.
ح -التدكد من تاريخ الفرص المقبل الذ ييب ذج اؤه لسصمام (في حالة الصمامات التي ترتناج فرنوص
دورية)
خ -التدكد من مةابقة االسةوانات لسمعنايي والمواصنفات الوطيينة أو الدولينة المةسوبنة (مننال اختبنارات
الاال) و صالحية المةابقة
د -التدكد منن أ كنل اسنةوانة م منز بنالسو المرندد كمنا هنو مرندد فني ذن التسنوي (الت مينز السنوني
حسب المواصفة الوطيية باإلضافة لستش يعات المرسية األخ ى)
 -31ترديد و ت ميز التراي

لعمسيات التعبئة.
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 -32األسةوانات التي تعاد إلةاد تعبئتما ييب صيانتما بعياية لتقسيل مخناط التسنوث ونلنك تماشنيًا من متةسبنات
ذن التسوي وتشمل هذه اإلج اءات اإلجالء و الكسح وف ذج اءات تم التدكد من صرتما.

مالحظة :لسااتات المااوطة ييب الرصول ةسى حد أقصى لسشوائب اليظ ية  511جزء من المسينو ح\ح ةيند
ضال تعبئة  211بار بدرجة ح ار 15م (أو ما يعادله لااو تعبئة أخ ى).
 -33ييب تراي األوةية شديد الب ود المعاد إلةناد التعبئنة لتقسينل مخناط التسنوث بعياينة ونلنك تماشنيًا من
ذن التسوي  .و بالترديد فإ األوةية اليقالة التي ال ترتو ةسى ضال متبقي ييب أ ترا بة يقنة تنم الترقن
من صرتما.
 -34ييننب أ يكننو هيالننك فرننص مياسننب لاننما أ
الصريح.

األسننةوانات واألوةيننة شننديد البن ود تننم تعبئتمننا بالشننكل

 -35ييب فرنص كنل أسنةوانة لستدكند منن ةندم وجنود تسن يب بة يقنة مياسنبة قبنل وضن خنتم حسقنة مين تسن ب
ص يح (البيد  .)36و ييب أال تسبب ةمسية الفرص أ تسوث لخ ج الصنمامات و ذ كنا مياسنبًا يينب أ تنتم
بعد ةمسية اةتيا لم اقبة اليود .
 -36بعد تعبئة االسةوانات ت كب الصمامات م أغةية لرماية المخارج منن التسنوث .يينب تيمينز األسنةوانات
و أوةية اليقل شديد الب ود بوض ختم حسقة مي تس ب ص يح ةسيما.
 -33ييب ةيونة كل أسةوانة أو وةاء شديد الب ود و يمكن وض رقم التراي
ميفصسة.

وتاريخ االنتماء ةسنى بةاقنات

 -38في حالة الااتات الةبية الياتية من منزج غناتين أو أكنن (خسنل قبنل التعبئنة أو خسنل مباشن لألسنةوانات)
ييب الترق من ةمسية المزج لستدكد من امتزاج الااتات في كل اسةوانة وأ المزيج الياتج متيان .

ز  -ضبط الجودة:
 -31ييب فرنص كنل تراني منن الاناتات الةبينة (األسنةوانات و األوةينة شنديد البن ود اليقالنة و صنماريج
المشافي) وف متةسبات ذن التسوي ومصادقتما.
 -41ما لم يتامن ذن التسوي تدابي وقائية مختسفة فييب أ تتماشى خةة االةتيا و الترسيل المؤدا
األسةوانات م المتةسبات التالية:
أ-

في حالة

في حال تعبئة غات طبي وحيد في االسةوانات باستخدام مشعب متعدد األسةوانات ينتم فرنص اسنةوانة
واحد ةسى األقل لكل دور تعبئة من المشعب لترديد ناتية الاات ومعاي ته ونلك فني كنل من تتاين فيمنا
االسةوانات الموضوةة ةسى المشعب.

ب -في حال تعبئة غات طبي وحيد في االسةوانات في وقت واحد ييباي فرنص اسنةوانة واحند ةسنى األقنل
لكل دور تعبئة متواصسة لترديد الذاتية والمعاي (منال ةن دور تعبئة متواصسة لوردية ذنتاج واحند منن
قبل نف األف اد والمعدات و الدفعة من غات التعبئة).
ت -فني حنال تننم انتناج غنات طبنني ةنن ط ين خسنل ا ينين أو أكنن منن الانناتات فني اسنةوانة واحنند منن نفن
المشعب يتم فرنص الاناتات منن كنل اسنةوانة لسمعناي وترديند ناتينة كنل غنات منن الاناتات .وفني حالنة
السواغات ذ وجدت يي ى اختبار لترديند ناتيتمنا فني اسنةوانة واحند ةسنى األقنل لكنل دور تعبئنة منن
المشعب ( أو لكل دور تعبئة متواصسة في حالة األسنةوانات المعبئنة فني وقنت واحند) .يمكنن فرنص ةندد
أقل من األسةوانات في حال تم الترق من صالحية نظام التعبئة اآللية.

6

ث -ةيد استخدام مزيج من الااتات المخسوطة مسبقاً ييب ذتباع نف
تعبئة مستم وذج اء فرص لساات أ ياء التعبئة.

المبادئ المتبعة في حالة غات واحد لخل

الااتات المخسوطة مسبقًا ييب أ تتب نف المبدأ كالااتات الةبينة الميتينة ةنن ط ين خسنل غناتات فني
األسةوانات في حال لم يكن هياك فرص لخل التعبئة المستم لسمزيج.
ييب ذج اء اختبار مرتوى الماء ما لم يب ر غي نلك.
يمكن تب ي ذج اءات أخ ى لالةتيا و الترسيل و التي توف مستوىً مما الً من ضما اليود .
 -41ما لم يكن هياك تدابي احتياطية مختسفة في ذن التسنوي يينب أ تتانمن االختبنار اليمنائي لألوةينة شنديد
الب ود اختبار ناتية الاات ومعاي ته ةسى كل وةاء .تي ى االختبارات ةسى التراي ات فقل في حالنة ذنا تبنين أ
المواصفات الر جة لسااتات المتبقية في كل وةاء قبل ذةاد التعبئة قد تم الرفاظ ةسيما.
 -42ال داةي ألخذ ةييات بعد التعبئة من األوةية شنديد البن ود التني يرنتفب بمنا الزبنائن (الميناتل المستشنفيات)
والتي يتم تعبئتما بالموق بواسنةة نناقالت خاصنة شن أ تكنو شنماد ترسينل مرتوينات الياقسنة م افقنة لستسنسيم.
ييب أ يوضح أ مواصفة الاات بالوةاء قد تم تمت صيانتما.
 -43العييات الم جعية و ةييات االحتفاظ غي مةسوبة ما لم ييص ةسى غي نلك.
 -44ال تةسب دراسات بات مستم

في حال تم استبدال دراسات النبات األولية ببيانات من دراسات ميشور .

ح  -نقل الغازات المعبأة:
 -45ييب حماية أسةوانات الاات واألوةية شديد الب ود الميزلينة أ يناء اليقنل برينث تسنسم لسزبنائن برالنة نظيفنة
ومتوافقة م البيئة التي ستستخدم فيما.
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المصطلحات:
اجالء:
اتالة الاات المتبقي من الراوية  /اليظام لاال أقل من  11113بار باستعمال نظام تخسية.
أسطوانة:
حاوية بشكل أسةواني معد لساات المااو أو السائل أو المذاب مزود بددا لابل خ ج التدف لساات في درجنة
الرار و الاال الةبيعيين.
اختبار الضغط الهيدروستاتيكي:
اختبار يي ى أو يةسب أج اؤه برسب التيظيمات الوطيية أو الدولية ليامن أ حاويات الانال لمنا القندر ةسنى
احتمال الاال المصمم من أجسه.
حزمة اسطوانات:
ميموةة من األسةوانات حزمت معًا م تبةة معًا بمشعب و تيقل لتستعمل كوحد .
حاوية:
الراوية هي وةاء شنديد البن ود ( صنم يج صنم يج نقنل أو أ ننوع آخن منن أوةينة اليقالنة شنديد البن ود ) أو
أسةوانة أو حزمة أسةوانات أو أ ةبو أخ ى ةسى تماس مباش م الاات.
فصل الهواء:
فصل المواء اليو ذلى مكوناته الااتية باستعمال التقةي التيزيئيئ بدرجات ح ار شديد الب ود .
غاز:
أ ماد بالرالة الااتية باال  11113بار و بدرجة ح ار 21 +م أو لما ضال بخار  3 +بار بدرجنة حن ار
 51م◦.
غاز مادة فعالة:
أ غات معد لالستعمال كماد فعالة لميتج طبي.
غاز مضغوط:
غات يبقى في الرالة الااتية بعد تعبئته بدرجة ح ار تزيد ةن 51-م◦.
غاز شديد البرودة:
غات يسيل باال  11113بار و بدرجة ح ار  151-م◦.
غاز سائل:
غات يصبح سائال أو صسبًا ةيد وضعه في حاوية في درجة ح ار تزيد ةن – 51م◦.
الغاز الطبي:
أ غات أو مزيج من الااتات يصيف كمسترا طبي .
وعاء منزلي شديد البرودة:
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وةاء شديد الب ود نقال صمم ليرتو األوكسيين السائل و لييش غات األوكسيين في ميزل الم ي

.

مشعب:
جمات أو آلة مصمم لتسمح لراوية غات أو أكن بالتعبئة و التف يغ بيف

الوقت.

الحد األقصى النظري للشوائب المتبقية:
شوائب الاات من تدف رجعي الذ يتبقى بعد ةمسية معالية الألسةوانة قبل التعبئة .حساب الرد األقصنى اليظن
لسشوائب المتبقية متعس بالااتات المااوطة و يفت ض أ الاات يتص ف كاات منالي.
صمام احتباس الضغط األدنى:
صمام لألسةوانة يقوم بالرفاظ ةسى ضال ذييابي اةسى الانال الينو لانات األسنةوانة بعند االسنتعمال لمين
التسوث الداخسي لألسةوانة.
وعاء شديد البرودة نقال:
حاوية معزولة ح اريًا نقالة مصممة لترفب المرتويات ةسى شكل سائل .المصةسح ال يتامن الصم يج.
صمام عدم رجوع:
صمام يسمح بالتدف في اتياه واحد.
الكسح:
ذتالة الاات المتبقي من الراوية \ اليظام ةن ط ي الاال م تموية الاات المستعمل في الكسح ذلى  11113بار.
صهريج:
حاوية معزولة ح ارياً ساكية مصممة لتخزين غات سائل أو شديد الب ود  .قد يكو

ابتاً أو م تبةًا بشاحية (نقال).

صمام:
أدا لفتح و ذغال الراويات.
فتحة تهوية:
إلتالة الاات المتبقي من الراوية \ اليظام لرد  11113بار ةن ط ي فتح الراوية \ اليظام لساال اليو .
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