QUY TRÌNH

-

SẢN XUẤT DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG.

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TÀI LIỆU
Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần đầu ban
hành

Ghi chú

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình này nhằm quy định cách thức sản xuất dung dịch sát khuẩn, rửa
vết thương.
- Áp dụng cho quy trình sản xuất dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương của
Công ty.
II. NỘI DUNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Lưu đồ :
Nguyên liệu

Pha chế

Kiểm tra bán
thành phẩm
Vệ sinh sau pha
chế
Đóng chai

Đóng gói

Lưu kho

Mô tả quy trình:
1. Chuẩn bị nguyên liệu
Kiểm tra nguyên liệu, cân nguyên liệu, kiểm tra tình trạng sẵn sàng bồn trộn,
cánh khuấy, hệ thống lọc
2. Pha chế
- Cấp nước RO vào nồi nấu, bật cánh khuấy
- Đổ lần lượt nguyên liệu vào nồi, khuấy đều cho tan hoàn toàn
3. Kiểm tra bán thành phẩm
Cán bộ kiểm soát chất lượng kiểm tra bán thành phẩm. Yêu cầu dung dịch
trong, không màu, có hương đặc trưng.
4. Vệ sinh sau pha chế
Vệ sinh phòng, thiết bị, dụng cụ pha chế theo quy định.
Tổng kết lượng dư phẩm, phế phẩm trong quá trình pha chế và xử lý dư
phẩm, phế phẩm theo quy định.
5. Đóng chai
- Rửa chai, nắp nhựa bằng nước RO, để ráo nước, sấy bằng gió hoặc nhiệt
độ thấp.
- Chiết dịch vào chai, vận hành máy chiết rót bán tự động
- Siết nắp nhựa
6. Đóng gói
Dán nhãn
Xếp 20 chai cho vào thùng, thêm vào mỗi thùng một phiếu đóng gói
Dán băng dính lên nắp và dưới đáy hòm, kèm theo 2 tem bảo đảm.
Lấy mẫu kiểm tra chất lượng và lưu.
7. Lưu kho
Xuất xưởng và nhập kho thành phẩm theo quy định.
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