SAPTUTI CHUNAENI



Pengertian validasi, kualifikasi & kalibrasi



Validasi reagen dan validasi proses



Kualifikasi alat saat instal (IQ),
operasional (OQ), performance (PQ)



Kalibrasi: persyaratan ruangan, peralatan,
pemeriksaan alat kecil dan besar



SPO validasi, kualifikasi



Kesimpulan

saat



Pemeriksaan:
(validasi/
kualifikasi/
kalibrasi )

-

proses
sistem
metoda
peralatan
sarana dan bahan habis
pakai (BHP)



memberi kepercayaan diri bahwa kinerja
baik, mutu dan keamanan produk komponen
darah terjamin secara konsisten

Item
utama……..

Tid
ak

Peralatan,
material, sarana
prasaran?

Proses, method,
sistem?

TId
ak

Proses akhir tidak
ada tindakan
lanjutan

Ya
Ya
Kotak 1Box 1
Tidak ada validasi
atau kualifikas

Ya

i

Keamanan atau
peralatan kantor,dll?
Tidak berdampak
langsung kepada
kualitas & keamanan?
Apakah proese, metode
atau sistem bagian dari
sistem manufacturIs ?

Tid
ak

Kotak 2
Hanya Kalibrasitidak ada validasi
atau kualifikas

Yes

i

Monitoring atau
peralatan ukur? Tidak
berdamapk langsung
kepada kualitas atau
keamanan?

No

Kotak 3
Tidak ada Validasi

Ya

Tid
ak

Apakah proses
menggunakan
peralatan baru,
material baru, saran
prasaranan baru?

Apakah berfunsi
sebagai bagian dari
proses?
Tid
ak

Kotak 4
Hanya Kualifikasi

Ya

Ya

Kotak 5
Kualifikasi dan Validasi

Tid
ak

Kotak 6
Hanya Validasi

Ada jaminan dengan
tingkat kepercayaan tinggi
bahwa proses spesifik,
sistem atau metode yang
ada akan mendapatkan

hasil
sesuai
kriteria
keberterimaan
yang
ditetapkan
sebelumnya
secara konsisten

PROSES

SISTEM

METODA
TES/
REAGEN

-Proses, sistem, &
metoda
tes/
reagen
harus
divalidasi
untuk
mendapat
bukti
dokumentasi
bahwa kinerjanya
dapat
diterima
secara terukur



validasi sistem pengujian oleh pabrik
pembuat dan validasi terhadap sistem
pengujian di lab. UTD & Pusat Plasmaferesis
perlu dilakukan sebelum sistem digunakan
dalam pengujian rutin

 Validasi menunjukkan bahwa:
a) spesifikasi kinerja sistem yang
b)

ditetapkan
oleh pembuat kit uji, dipenuhi oleh lab. UTD
personil laboratorium diberi instruksi secara
lengkap,
pelatihan,
agar
kompeten
mengoperasikan sistem pengujian tersebut

Rekrutmen Pendonor
Seleksi

Pengambilan

Seluruh proses kritis
dalam
pembuatan
komponen darah harus
divalidasi
sebelum
diterapkan
sesuai
dengan
protokol
validasi

Pengamanan Darah
Penggolongan darah
dan uji skrining antibodi

Uji saring IMLTD

Pengolahan komponen, pelabelan
Penyimpanan

Distribusi

Studi
validasi
bila
memungkinkan termasuk
sampling secara statistik
hendaklah
dilakukan
untuk
memastikan
produk
diproduksi
dengan
karakteristik
mutu yang konsisten

PROSPEKTIF
sebelum penggunaan

KONKUREN
selama proses penggunaan

RETROSPEKTIF
Setelah penggunaan

Peralatan yang
digunakan
untuk validasi
harus
sudah
terkualifikasi



Validasi dilakukan sebelum penggunaan



dilakukan khusus untuk proses yang baru,
metoda atau sistem yang belum pernah
digunakan sebelumnya



Semua aktivitas validasi harus telah lengkap
dan
disetujui
sebelum
implementasi,
penggunaan atau rilis produk komponen

Validasi
dilakukan
selama
proses
penggunaan dilakukan terhadap:
- Sesuatu yang dampak risiko dan keamanan
rendah, namun tidak direkomendasikan
- validasi prospektif
yang tidak mungkin
dilakukan




Setiap produk komponen bisa dirilis sebelum
validasi selesai, namun protokol harus
mencantumkan dengan jelas kriteria untuk
rilis tersebut



Validasi dilakukan setelah penggunaan


-

dilakukan untuk:
Proses
metoda atau reagen
sistem yang digunakan sebelumnya

-

suhu kirim 2-10 °C
suhu simpan 2-8 °C
dokumentasi

Kemasan utuh,
nama reagen,
no. Lot, tanggal
kadaluarsa

botol tertutup
rapi, volume
cukup, label
sesuai

Kit
reagen

Kontrol
internal:
kontrol positif
dan negatif

Isi kit lengkap:
substrat,
konyugat



Prosedur aferesis hendaklah divalidasi



Kriteria validasi terkait mutu produk, meliputi bobot,
perolehan, kandungan residu sel darah putih,
hemoglobin, dan faktor koagulasi terkait



Studi validasi terhadap prosedur aferesis yang baru
harus mengevaluasi risiko yang mungkin timbul
akibat aktivasi koagulasi, fibrinolisis, dan sistem
komplemen yang berpotensi terinduksi oleh bahan
tertentu yang bersentuhan dengan darah



Studi seperti ini biasanya dilaksanakan oleh UTD
dan Pusat Plasmaferesis

BAHAN

SARANA

PERALATAN

Bahan, peralatan dan
sarana
harus
dikualifikasi untuk
menggambarkan
kinerja atau kondisi
dapat
diterima
secara terukur



Proses
untuk
dokumentasi

mendapatkan

bukti

diuji pada peralatan, sarana atau alat
layanan yang:
 telah diinstal secara tepat (IQ)
 bekerja/ operasional secara benar (OQ)
 berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, dan
menghasilkan produk sesuai spesifikasi
yang diinginkan (PQ)
prospektif




Kualifikasi dilakukan:

Retro
spektif

 Installation Qualification (IQ) –

proses
yang
dilakukan
untuk
mengkonfirmasi:
- peralatan telah diinstal secara tepat
- manual operasional disediakan oleh
suplier
- telah terdapat jadwal kalibrasi dan
pemeliharaan



Operational Qualification (OQ) –
proses
yang
dilakukan
untuk
mengkonfirmasi bahwa:

-

peralatan yang ada telah
dapat dioperasionalkan
kinerja baik sesuai spesifikasi dan
terdapat SPO

-

-

 Process or Performance Qualification

(PQ) –
- proses
yang
dilakukan
untuk
mengkonfirmasi bahwa:
- kinerja secara keseluruhan dari alat
tersebut sudah baik dan memenuhi
spesifikasi (termasuk setiap persyaratan
dari pengguna)



Kriteria keberterimaan berdasarkan spesifikasi
yang telah ditetapkan untuk tiap komponen
darah dan pengawasan mutunya ditetapkan
oleh UTD dan Pusat Plasmaferesis atau ORN



Sebaiknya tersedia data untuk memastikan
produk akhir dapat memenuhi spesifikasi



sistem aferesis, termasuk perangkat lunak,
hendaklah dilakukan kualifikasi dan perawatan

Made/
Model

Volume
Kantong
ganda
2/3/4
Masa
kadaluwarsa
Jenis
antikuagulan

Ketajaman
jarum
Panjang
selang
kantong

Kondisi lisis ?
Kontaminasi ?

Dukumen
Nomor batch



Setiap Peralatan dan Bahan Habis Pakai memiliki spesifikasi sendiri alat IMLTD

NO.

JENIS PARAMETER

1.
2.
3.

Ukuran Dimensi
Berat
Kebutuhan listrik

4.
5.

Konsumsi power
Teknologi

6.
7.

Jumlah parameter tes terprogram
Reagen

NILAI
A X B X C cm
y kg
200-240 V AC (± 10 %)
Frekuensi: 50 – 60 Hz ± 5 %
3500 VA
Ekstraksi: separasi teknik magnetik
Amplifikasi: real-time PCR
y parameter
Tes spesifik, sistem barcode, reagen siap pakai (tidak perlu thawing, tidak
perlu mixing, tidak perlu menuang)

8.
Penyimpanan reagen
Suhu refrigerator, no freeze
9.
Kontrol
Internal kontrol
10.
Metoda kalibrasi
Internal kalibrasi
11.
Tes throughput
Y spesimen per hari
12.
Kapasitas
Y sampel per run (maksimal)
13.
Volume sampel
500 µL
14.
Jenis sampel
Plasma EDTA dan serum
Peringatan Penggunaan:
Alat ini dioperasionalkan menggunakan sumber listrik yang stabil.
Perawatan harian dan penggantian beberapa komponen alat yang diperlukan sesuai dengan jadwal, harus dilakukan untuk
menjaga alat ini dapat bekerja dengan baik serata memberi hasil yang akurat.
Alat ditempatkan pada laboratorium yang memenuhi standar Laboratorium PCR (ada pembagian ruang persiapan ekstraksi
dan pengujian, suhu AC 20-24 °C dan kelembaban < 60 %).



Kualifikasi dilakukan sebelum penggunaan


-

dilakukan khusus untuk:
peralatan baru
sarana dan
bahan
yang
belum
sebelumnya



Semua aktivitas kualifikasi harus telah lengkap
dan disetujui sebelum penggunaan



Peralatan dan bahan yang digunakan dalam
proses harus divalidasi terlebih dahulu, setelah
kualifikasi

pernah

digunakan



Kualifikasi dilakukan setelah penggunaan



dilakukan terhadap peralatan yang sudah
digunakan namun belum dikualifikasi secara
formal



dilakukan berdasar prioritas risiko



peralatan dan bahan yang digunakan
sebagai bagian dari proses harus:
divalidasi terlebih dahulu
setelah kualifikasi

-

Refrigerated Centrifuge (RC) : sesuai kapasitas
penggunaannya
pada
dasarnya
perlu
dipastikan:
- kecepatan putarannya dalam
satuan rpm
- kemampuan pengkondisian
temperatur, perlu dipastikan
kebenaran setting temperaturnya
- kalibrasi rpm dapat digunakan non-contact
(rpm) meter – yang biasanya menggunakan
infra-red sensor




Sebelum digunakan pertama kali, peralatan kritis
termasuk sistem komputer harus dikualifikasi
secara lengkap



Kualifikasi instalasi, kualifikasi
operasional, dan kualifikasi kinerja
dilaksanakan, didokumentasikan secara lengkap



Kegiatan ini dapat melibatkan pemasok dan/atau
pihak ketiga



Sangat direkomendasikan bahwa kualifikasi kinerja
dilakukan oleh pengguna langsung end-user (dan
tidak dilakukan oleh pihak ketiga) untuk mengetahui
bahwa proses dapat bekerja sesuai dengan yang
didesain

1.
2.
3.

Deskripsi
Tujuan Penggunaan
Pemeriksaan Fisik kantong

- Kondisi kantong utama & satelit :
tidak ada lubang atau benda asing, jenis
plastik, ada anti koagulan yang masih baik, dll
- Selang : Panjang selang, jumlah nomor
selang, kelenturan
- Jarum : Ketajaman, ukuran dan keamanan
jarum
- Jenis antikoagulan : tidak berubah warna
- Serilitas

4. Produk Marketing

Label Kantong Utama & satelit : keterangan
label (jenis kantong, nama perusahaan,nama
komposisi antikoagulan, No.Lot, suhu
penyimpanan, daya lekat kantong,jarak
kolom pengisian label)

5. Sertifikat Quality marking
Lambang sertifikat seperti CE Mark
6. Penyimpanan : Temperatur (0-350C)

KUALIFIKASI KANTONG DARAH
7. Persyaratan Pengiriman
- Pengepakan : kondisi pengepakan di luar
maupun di dalam
- Labeling : label pada pengepakan (nama,
produk, no. batch
tanggal kedaluarsa
suhu penyimpanan
- Dokumentasi : surat jalan, dll
- Masa hidup ( self life) : Ketahan produk dari
mulai pengiriman sampai masa pemakaian)

•Penilaian Dampak

• Penilaian Dampak
TINGKAT DAMPAK

DAMPAK TINGKAT
UPAYA

Peralatan, sarana dll melakukan kontrol atau monitor terhadap
langkah proses yang kritikal



Kesalahan dapat berdampak kepada kualitas



LANGSUNG

TINGGI

TIDAK
LANGSUNG

TINGGI ke
MODERAT

TIDAK ADA
DAMPAK

RENDAH ke NIL

Menghasilkan data yang akan digunakan keputusan kualitas dari
komponen

Digunakan dalam proses kualitas namun tidak secara langsung
mengontrol atau memonitor langkah kritikal

Kesalahan dapat berdampak kepada kualitas namun tidak segera
terjadi

Tidak menghasilkan data untuk keputusan
Kesalahan tidak berdampak kualitas
100% berfungsi secara visual (verified) (vortex mixer, magnetic
stirrer)





Bisa menggunakan alat pengganti dan tidak berdampak kualitas 

• Penilaian Kompleksitas
TINGKAT KOMPLEKSITAS

KOMPLEKSI
TAS

TINGKAT
UPAYA

TINGGI

TINGGI

TINGGI

TINGGI

TINGGI

TINGGI

MODERAT

TINGGI

MODERAT

TINGGI KE
MODERAT

Kompleksitas :


Peralatan memiliki fungsi yang banyak





Peralatan dapat “interfaces” dengan peralatan lainnya



Kebaruan/Novelty:



Apakah peralatan teknologi baru atau ‘bespoke equipment’





Apakah alat ini hal baru pertama kali untuk UTDP tapi pernah digunakan oleh
UTD lainnya?




Apakah alat ini dapat dibeli secara bebas di toko?



Apakah alat ini sama dengan alat yang pernah digunakan selama ini? 



RENDAH
RENDAH

Suplier :


Sudah Dikenal dan disetujui





Sertifikasi ISO 9001





Peralatan sudah teregister oleh otoritas yang berwenang



RENDAH

MODERAT

MODERAT

MODERAT

RENDAH

MODERAT



Penilaian Risiko Kualifikasi bahan
TINGKAT RISIKO

Bahan berdampak langsung kepada kualitas komponen
Bahan pernah digunakan UTDP, hingga sekarang




RISK
LEVEL
TINGGI
RENDAH

Bahan pernah digunakan UTDP, sekarang tidak lagi



MEDIUM

LEVEL OF
EFFORT
TINGGI
RENDAH ke
MODERAT
MODERAT

Bahan baru belum pernah digunakan UTDP atau UTD lainnya



TINGGI

TINGGI

MEDIUM

MODERAT
RENDAH ke
SEDANG

Bahan baru belum pernah digunakan UTDP namun sudah dipakai
internasional

Pernah digunakan, dengan tidak/sedikit masalah atau defek



RENDAH

Pernah digunakan, dengan banyak masalah atau defek



TINGGI

TINGGI
Suplier sudah dikenal dan disetujui UTDP



RENDAH

RENDAH

Suplier belum dikenal UTDP namun sudah lama berdiri



MEDIUM

MODERAT

Suplier baru



TINGGGI

TINGGI



Isi Protokol :
1. Form Persetujuan
2. Analisa resiko
3. Proses kualifikasi
4. Ketidaksesuaian dan deviasi



Kualifikasi Suplier :
Apakah lebih dari satu supplier
Garansi
Pembelian atau sewa /kontak/service
Ketika sudah lama dipindahkan atau diganti
Teknik mesin lokal/ Tehnik dapat diandalkan
Kehandalan terkenal/ rekomendasi internasional
Biaya : Peralatan, reagen, bahan habis pakai

-



Spesifikasi Alat



Hasil Uji IQ, OQ dan PQ



Desain Pengujian



Analisa Hasil (table & grafik)



Kesimpulan & Pengesahan (produk rilis)



Dapat dimonitor,
dilaporkan

hasil

didokumentasi

dan



Revalidasi atau rekualifikasi dilakukan terhadap
perubahan
proses,
perbaikan
peralatan,
perpindahan (alat, pabrik), renovasi



semakin tinggi risiko dan dampak potensial
terhadap proses, sistem, metoda, peralatan dan
bahan  semakin besar tingkat upaya
pemeriksaannya

PENILAIAN RISIKO VALIDASI
Apakah setiap terjadinya kesalahan dalam langkah
proses akan berdampak kepada mutu atau keamanan
komponen darah?
Apakah setiap kesalahan dalam langkah proses akan
berdampak pada keamanan donor?

TINGKAT
UPAYA
YA

TINGGI

TIDAK
YA

RENDAH

TIDAK

RENDAH

TINGGI

Apakah setiap kesalahan dalam langkah proses akan
berdampak pada ‘ketepatan’ akan hasil?

YA

TINGGI

TIDAK

RENDAH

Bagaimana tingkat kesalahan akan terjadi?

TINGGI

TINGGI

SEDANG

SEDANG

RENDAH

RENDAH

VALIDASI dan KUALIFIKASI
Kualifikasi dan validasi bisa tumpang tindih
1. proses, metode dan system hanya untuk pengujian
validasi
2. semua peralatan baru harus diuji kualifikasi
3. dapat juga dibutuhkan uji validasi jika yang
digunakan merupakan sebagai bagian dari proses
Contoh :
 mesin baru aferesis harus dikualifikasi 
memenuhi syarat untuk menunjukkan kinerja
 kemudian dimasukkan dalam uji validasi
untuk membuktikan bahwa mutu proses
aferesis tervalidasi, konsiten dan dapat diandalkan

lidasi / kualifikasi

ivisi memastikan bahwa semua aktivitas ditempat untuk memberikan bukti bahwa status validasi dan / atau kualifikasi telah dijaga.

LANGKAH

KEGIATAN
Pastikan bahwa program-program rutin telah
dimasukkan ke dalam tempat untuk mengkonfirmasi
bahwa status validasi dan / atau kualifikasi telah dijaga :

1







2

Quality control, monitoring and tinjauan kinerja
Kalibrasi
Pemeliharaan/ perawatan yang bersifat preventif
Rekualifikasi suplier
Evaluasi secara berkala
Kontrol perubahan
Jika pemantauan hasilnya menunjukkan masalah,
mengatur ulang untuk revalidasi dan/atau rekualifikasi

Revalidasi and Rekualifikasi

LANGKAH

KEGIATAN

1

Pastikan bahwa proses, sistem, metode, peralatan,
sarana &prasarana, fasilitas, bahan dll divalidasi
ulang dan / atau dikualifikasi ulang ketika :


Mereka menyebabkan perubahan kepada proses,
bahan atau parameter pengoperasiannya.
 Peralatan telah dipindahkan ( tidak berlaku untuk
peralatan yang dikonfirmasi oleh produsen sebagai “
portable” atau “mobile”)
 Peralatan telah mengalami perbaikan fungsional
 Hasil dari QC, kalibrasi, evaluasi berkala , hasil dari
monitoring dll diidentifikasi sebagai masalah atau
trend( kecendrungan).

2

Lengkapi ceklis perencanaan validasi & kualifikasi
UTD..-QS-L3-... untuk membantu proses.

Dekomisioning (Peralatan)

LANGKAH

KEGIATAN

1

Secara resmi dekomisioning (menonaktifkan) peralatan
penting yang tidak lagi diperlukan, termasuk :
• Pelabelan dengan label status yang terlihat jelas,
tanggal dan tanda tangan untuk mencegah
penggunaan yang tidak disengaja
• Mencatat di register peralatan kritis yang telah
dinonaktifkan, termasuk alasan untuk dekomisioning.
• Desinfeksi
• Pengaturan untuk dihapus dari area kerja dan kembali
ke produsen atau pembuangan
• Pengarsipan semua file peralatan, laporan validasi
dan kualifikasi, pemeriksaan operasional,
pemeliharaan, servis, kalibrasi dan catatan
pembersihan.

bila
memerlukan
pemastian/
kalibrasi
temperatur setting bisa digunakan:
- metode yang serupa dengan temperature
enclosure lainnya
- peralatan yang diperlukan: multi-channel
temperature recorder dengan sensor
termokopel




Adalah serangkaian tindakan pada kondisi
tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai
yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur,
atau nilai yang direpresentasikan dari pengukuran
bahan dan membandingkannya dengan nilai yang
telah diketahui dari suatu acuan standar pada
kondisi tertentu




perlu dilakukan untuk setiap alat
Persyaratan ruangan: suhu 20-24°C,
kelembaban < 60 %, tahan getaran
Peralatan kalibrasi yang diperlukan
Kalibrasi alat kecil & alat besar




Alat ukur dan sistem pengukur yang digunakan
dalam pengambilan, pengolahan dan pengujian
pengawasan mutu darah dikalibrasi berkala
mengacu instruksi pembuat alat
 dilaksanakan dan didokumentasikan sesuai
SPO
 Kalibrasi berkala dilakukan pada sensor suhu
(misal lemari pendingin), pipet, timbangan,
pengukur waktu, dan alat hemoglobinometer
(menggunakan darah kontrol dan/atau kuvet
dari pembuat)




Alat kalibrasi, seperti batu timbang kontrol untuk
mengalibrasi timbangan, harus disertifikasi
keakuratannya (dengan uji banding terhadap
standar yang diketahui)



Bila
kalibrasi
dilakukan
dengan
cara
pembandingan dengan alat kedua, harus
ditetapkan penyimpangan maksimal yang
diperbolehkan antara dua pengukuran



Kaidah
utama
metrologis adalah:

dalam

ketertelusuran

-

setiap alat ukur dan standar ukur dalam
rantai kalibrasi harus dikalibrasi oleh lab
yang telah menunjukkan kompetensinya
untuk melakukan jenis-jenis kalibrasi yang
terkait  memenuhi persyaratan standar
ISO/IEC 17025

memenuhi persyaratan standar
17025 dilakukan dengan:
1. diakreditasi sebagai lab kalibrasi


ISO/IEC

2. dinilai kemampuan kalibrasinya (misal
untuk lab pengujian yang melakukan
kalibrasi internal untuk alat ukur/standar
ukurnya)
3. melakukan “self declaration” (misal
untuk NMI yang sudah sangat maju dan
mapan)



Jika kalibrasi dilakukan oleh lab yang belum memenuhi
satu pun syarat di atas  hasil kalibrasi belum dapat
dipastikan ketertelusuran metrologisnya



Ingat bahwa “kompetensi personil” hanyalah salah satu
komponen untuk menilai “kompetensi laboratorium”,
masih ada banyak aspek lain yaitu akomodasi, metode,
peralatan,
ketertelusuran,
penjaminan
mutu,
dokumentasi



pertanyaan “apakah kondisi xxx akan menjadi temuan
KAN atau tidak?” menunjukkan pola manajemen yang
masih formalistik, yaitu lebih mementingkan “rupa”
daripada substansi



Idealnya, pertanyaan “apakah kondisi
merugikan pelanggan atau tidak?”

xxx

akan


1.

Pemilihan jenis termometer:
Sesuaikan dengan objek benda yang
akan diukur

Bila benda ukur berupa cairan bisa menggunakan
termometer gelas (liquid in glass thermometer)
atau probe termometer (Pt-100/RTD, termistor,
termokopel)
 Bila benda ukur berupa permukaan bisa menggunakan
termometer infrared atau surface thermometer
 Untuk
oven,
inkubator,
chamber,
bisa
menggunakan kawat termokopel (thermocouple wire)


2. Sesuaikan akurasi termometer dengan jenis
pengukuran yang biasa dilakukan.
 Apakah pengukuran yang dilakukan perlu akurasi
tinggi? seberapa akurat 1°C, 0.1°C, 0.01°C?
 Bila termometer tersebut akan dijadikan standar/working
standard maka harus mempunyai akurasi yang cukup
baik
3. Umumnya merek menggambarkan mutu, untuk
- produk luar diantaranya Hart Scientific, Isotech, Chino,
Guideline, ASTM, ASL, MI, Raytek, dll. tapi harganya
memang cukup mahal
- produk lokal diantaranya KRUPP-CLOSS, Yamamoto dll.

KEGIATAN

KONFIRMASI TINDAKAN (LIST)

 Apakah semua
 Ya / tidak
peralatan yang
digunakan sudah
dikalibrasi/kualifikasi/va
lidasi ?
 Apakah semua bahan
yang digunakan sudah
kualifikasi/validasi ?
 Apakah semua SPO
terkait sudah ada?
 Apakah semua staf
yang berpartisipasi
sudah terlatih?

 Ya / tidak
 Ya / tidak
 Ya / tidak

Atur Kualifikasi etc 
Buat PKS



Atur Pelatihan



Dilakukannya validasi, kualifikasi dan kalibrasi
sesuai standar, memberi kepercayaan diri pada
para petugas dan tim manajerial bahwa kinerja
di UTD kita sudah baik, dengan mutu dan
keamanan produk komponen darah terjamin
secara konsisten
 Adanya semua staf berpartisipasi dan terlatih ,
dijalankannya SPO dan diperiksanya sistem,
alat, BHP dan proses secara regular 
tervalidasi, terkualifikasi dan terkalibrasi 
CPOB di UTD tercapai


TERIMAKASIH
TERIMAKASIH

