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Teollisuudessa TPN-sekoitteet (tot.aI parenteral nutrj-tion)
valmistetaan nykyisin yksittäisistá, jo myyntiluvan omaavist.a
valmiiksi pullotetuista infuusionesteistä tietyissä mãäräsuhteissa

Tämän työn t.arkoituksena oli suunnitella menetelmä, jolla voiLaisiin
valmistaa infuusiosekoit.t.een kirkas faasi (sis. muut komponentit
pait.si rasvan) siten, eLLä se olisi annosteltavissa sekoj-tepussÍin
suoraan säiIiöstä.

Työssä tutkittiin mahdollisuutta vaÌmistaa Infumix Medium-
infuusiosekoit.teen kirkas faasi siLen, että Aminost.eril@ rr Novum-
infuusioneste ja K-Fosfosteril-infuusiokonsentraatti sekä
Glucosteril-infuusioneste ja Natrosteril--, Kalist.eriJ-- ja Hivensteri I
-infuusiokonsenLraat.it yhdisEetäån kahdeksi liuokseksi.

YL-Lâmainittujen infuusioliuosten ja
vaÌmistettiin suoraan kaksi _Iiuosta

-konsent raattien komponenteista

Sekoitusvaiheesssa tarkasteltiin
yhteensopivuutta ja liukoisuutta.

eri komponent tien

Valmiiden lj.uosten partikkelimälirä, pH, transmittanssi, väri (L
koordinaat.ti) sekä glukoosi- ja S-HMF-pitoisuus määrj-tettij.n enne¡
aut.okl-aavisterilointia ja sen jä1keen.

Aminohappoliuoksen pH ei muuttunut autokl-avoinnin seurauksena.
Glukoosiliuoksen pH sen sijaan laski steriloitaessa. vj-suaalinen
tarkastelu sekä värikoordinaatin ja transmittanssin mittaus
osoittivat, ett.ä aminohappoliuoksen väri-Llisyys lisäãnt.yi
autoklavoinnin seurauksena. St.erilointr ei muut.tanut glukoosilirroksen
väriä. Kummankin liuoksen partikkelimittausten tul-okset ol-ivat
samaa suuruusluokkaa ennen autoklavointia ja sen jåIkeen.
Glukoosin ja sen hajoamistuotceen, 5*HMF: n pitoisuuden mittaukset
osoittivat, että glukoosin hajoaminen sterilointì-prosessissa oLi
vähäistã.

saadut tu-lokset viittaavat siihen, eEtä rnf rrmix Medrumj-n ki rkkean
faasin valmistaminen kokeessa esitetyì.1ä tavalla olisi mahdoì Iista,
siIIã etukäteen eri suurei-Ile asetetut kriteerit Lãyttyivàt kaiki.s.s r
tapauksissa.

Sivumàãrä - Sidoantal - Number of pages

55+4 liitettä

ta
Oppiaine - Lãroãmne - Sublect

Farmasian teknol

TPN-infuusionesteiden väl¡tuotteiden koostumuksen ja valmistuksen optimointi,
esikoe

Tyon nimi - Arbetets t¡tel - Title

Kärnä Anna
Teki¡ä - Författare - Author

La¡tos - lnslilul¡on - Department

Farmasian laitos


