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SAMMENDRAG

Hensikt 
Hensikten med studien var å avdekke om 
 steriliteten til innholdet i fylte engangssprøy-
ter kan bevares under oppbevaring, og å 
 evaluere om integritetstestene i «Protocols for 
the Integrity Testing of Syringes, NHS 2013» 
er egnet til å teste sprøyter som beholdere for 
legemidler på et sykehusapotek. 

Materiale og metode
Engangssprøyter med ulik størrelse (1 ml, 
2 eller 3 ml og 5 ml) fra tre produsen-
ter ble testet. Protokollen består av 1) En 
mikrobiologisk test der sprøytene ble fylt 
aseptisk med dyrkingsmedium før de ble 
utfordret med E. coli i 30 minutter; og 2) En 
fysisk integritetstest der sprøytene ble fylt 
med vann og utfordret i en beholder med 
metylenblått-oppløsning. 

Resultater og konklusjon
De fleste sprøytene som ble testet, bestod 
både den mikrobiologiske og den fysiske 
integritetstesten. Sprøytene som bestod 
 integritetstesting vil sannsynligvis bevare 
sterilitet under oppbevaring, og egner seg 
derfor som beholdere for sterile legemid-
ler. Resultatene tyder på at sprøyt ene er 
sensitive for kontaminering ved  bevegelse 
på stempelet, og at de bør ligge i ro under 
oppbevaring og transport. 

HOVEDBUDSKAP

Ferdigfylte sprøyter fra apotek kan være et 
viktig tiltak for pasientsikkerheten.

Integritetstesting av sprøyter er viktig hvis 
man ønsker å forlenge den mikrobiologiske 
holdbarheten av sterile legemidler opptruk-
ket i sprøyte. 

Integritetstestene i «Protocols for the Integrity 
Testing of Syringes, NHS 2013» er egnet til 
slik testing dersom de utføres korrekt.
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INTRODUKSJON 
Ferdigfylte sprøyter tilvirket på sykehusapotek 
kan bidra til å bedre pasientsikkerhet ved injek-
sjon av legemidler (1). Legemidler til injeksjon 
skal være sterile, og opptrekk av legemid-
ler i sprøyter under kontrollerte og validerte 
betingelser ivaretar steriliteten. I Norge har 
dette særlig blitt aktualisert i forbindelse med 
fylling av legemidlene bevacizumab (Avastin) 
og aflibercept (Eylea) i sprøyter til intravitreal 
injeksjon, som på de fleste sykehus har blitt 
overtatt av sykehusapotekene etter anbefa-
ling fra Helsetilsynet (2). Anbefalingen kom på 
bakgrunn av en rekke uheldige hendelser som 
omhandlet øyeinfeksjoner hos flere pasienter 
da disse legemidlene ble tilberedt på sykehus-
post (2, 3). Videre kan ferdigfylte sprøyter også 
være aktuelt på flere andre bruksområder, for 
eksempel for å bedre pasientsikkerhet i anestesi 
og for å bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
for helsepersonell ved administrasjon av celle-
gift (4, 5). 

Når slike sprøyter tilvirkes i apotek, er farma-
søytene ansvarlige for å fastsette en holdbarhet 
der kvaliteten er ivaretatt i hele holdbarhetstiden 
(6, 7). Da er det også viktig å velge en beholder 
som beskytter produktet hele denne perioden 
(6, 8). I eksempelet med intravitreale injeksjoner 
har flere studier sett på den fysiske og kjemiske 
holdbarheten (9, 10), men siden engangs-
sprøytene som benyttes i tilvirkningen ikke er 
ment som emballasje for legemidler er det også 
viktig å undersøke sprøytenes egnethet (8, 11). 
Sprøytenes  integritet er essensiell for å ivareta 
sterilitet av legemidlet, og kan undersøkes 
ved integritets testing (11, 12). Integritetstesting 
benyttes for å evaluere en beholders evne til å 
beskytte et produkt og opprettholde en barriere 
mot ulike forurensinger, som mikroorganismer, 
gasser og andre stoffer (13, 14). 

Engangssprøyter er ment til opptrekk av lege-
middel rett før bruk, og det finnes ikke særskilte 
krav til integritet i monografien for engangs-
sprøyter i European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 
(8). En standard som derimot nevner slike krav, 

er «Quality Assurance of Aseptic Preparation 
Services: Standards» (15). Denne retningslinjen 
inneholder standarder som benyttes for ulisen-
siert produksjon på apotek i Storbritannia (15). 
For beholdere som består av flere komponenter, 
slik som sprøyter, oppgis det at det ideelt skal 
utføres integritetstester i samsvar med «Protocols 
for the Integrity Testing of Syringes, NHS 2013» 
som  beskriver  validerte og standardiserte meto-
der for å vurdere integriteten til ulike sprøyter 
og overgangen fra sprøyten til lukkemekanis-
men (11, 15). De britiske standardene kan der-
for være et godt utgangspunkt for tilsvarende 
testing i Norge.  

Hensikten med denne studien var å utføre 
integritetstesting av engangssprøyter som 
benyttes som emballasje for legemidler i Sjuke-
husapoteka Vest, i henhold til «Protocols for the 
Integrity Testing of Syringes, NHS 2013» (11). 
Protokollen beskriver en mikrobiologisk inte-
gritetstest som baserer seg på inntrenging av 
bakterier og en fysisk test som baserer seg på 
inntrenging av farge i sprøytene (videre kalt 
fysisk integritetstest) (11). Tilsvarende tester har 
vært i utstrakt bruk i flere tiår til annen emballa-
sje, og prinsippene er godt kjent for både indus-
trien og regulatoriske myndigheter (16, 17). Det 
ble også vurdert om metodene var egnet til å 
teste integriteten til beholdere for legemidler på 
et sykehusapotek.

MATERIALE OG METODE
Studien ble utført som en masteroppgave i far-
masi i 2020. Omfanget av studien (antall sprøy-
tetyper og repetisjon av forsøk) ble begrenset 
av stengte laboratorier på grunn av utbrudd av 
covid-19 i mars–mai 2020. 

Mikrobiologisk integritetstesting ved bruk 
av E. coli 
Sprøyter fra tre ulike produsenter, henholdsvis 
Terumo (Tokyo, Japan), B. Braun (Melsungen, 
Tyskland) og Becton Dickinson (BD) (Franklin 
Lakes, New Jersey, USA) ble inkludert i studien. 
Tre ulike sprøytestørrelser fra hver produsent ble 
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Figur 1. Prosessen og håndtering av sprøytene under den mikrobiologiske integritetstesten. Foto: Cathrine Aabel Lia

Figur 2. Prosessen og håndtering av sprøytene under den fysiske integritetstesten. Foto: Cathrine Aabel Lia
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testet. 1 ml sprøytene ble ansett som aktuelle 
for opptrekk av bevacizumab (Avastin) og 
 aflibercept (Eylea) til intravitreal bruk, og 2 eller 
3 og 5 ml sprøytene ble inkludert fordi disse 
benyttes i tilvirkningen av blant annet cytosta-
tika. BD har i etterkant av studien sendt ut opp-
datert sikkerhetsinformasjon som fraråder deres 
sprøyter Plastipak til intraokulær bruk. Dette er 
begrunnet i frisetting av silikonolje, som er en 
kjent problemstilling ved injeksjoner i øyet (18). 
Braun Injekt-F som ikke inneholder silikonolje, 
er også inkludert i studien. 

For å sikre sterilitet før belastning med E. 
coli ble sprøytene fylt aseptisk i produksjons-
avdelingen på Sykehusapoteket i Bergen. 
Sprøytene ble fylt med steril Trypton Soya 
 Buljong (TSB) (Shield Medicare, Farnham, 
 United Kingdom). Sprøytene hadde luer eller 

luer-lock overgang, var lukket med enten kanyle 
(1 ml Injekt-F sprøyte med BD Microlance 3 30 
G x 1/2 og TSK 33G x 3/8 Steriject hypo-
dermic needle; 1ml sprøyte fra Terumo med 
BD  Microlance 3 30 G x 1/2) eller propp 
(Combi-Stopper, B. Braun) og ble fylt til hen-
holdsvis 40 %, 50 % eller 85 % (se tabell 1 for 
detaljer). 20 sprøyter av hver sprøytetype ble 
testet i hvert forsøk. Etter fylling ble sprøytene 
først inkubert ved 20–25 °C i syv dager, og 
 deretter inkubert ved 33 °C i et  inkubatorskap 
i syv dager. Alt arbeid som involverte 
 mikro organismer ble utført i et  mikrobiologisk 
laboratorium utenfor sykehusapoteket. Først 
ble det laget en renkultur ved at E. coli ble 
sådd ut på en agarskål. Etter  inkubering ble 
materialet fra en enkeltkoloni overført til 100 
ml TSB  (bioMérieux, Marcy-l'Étoile, Frank-

rike) og inkubert i 18–24 timer ved 30–35 
°C.  Integritetstesten ble utført samme dag som 
sprøytene var ferdig med inkubering. 

Integritetstesten ble utført i en laminar air 
flow (LAF) benk. Først ble den ytre overflaten 
til  sprøytene tørket med kompresser fuktet i 70 % 
etylalkohol. Videre ble de lufttørket og plassert i 
en ildfast form (figur 1). Deretter ble sprøytene 
dekket med autoklavert TSB (Merck KGaA, 
Darmstadt, Tyskland) før den tillagde bakterie-
suspensjonen ble tilsatt formen. Under hver test 
ble det tatt ut en prøve av suspen sjonen for å 
monitorere bakteriekonsentrasjonen i mediet 
(Total Viable Count). Sprøytene ble fjernet fra 
formen med pinsett etter 30 minutter, og de ble 
ristet forsiktig for å fjerne rester av E. coli og 
buljong (figur 1). Sprøytene ble deretter lagt 
i en lynlåspose og inkubert ved 35 °C i 14 

  

Figur 3. Andre resultater fra de gjennomførte integritetstestene. A) Sprøyter som blir inspisert etter mikrobiologisk integritetstesting. B) 
Sprøyte som blir inspisert etter fysisk integritetstesting. C) Forsøk for å finne deteksjonsgrensen ved visuell deteksjon. D) Positiv kontroll i den 
mikro biologiske integritetstesten. E) Positiv kontroll i den fysiske integritetstesten; resultat varierte fra svak (øverst) til sterk (nederst) farging 
av innhold. F) Rester av bakteriesuspensjon på toppen av stempelet etter inkuberingsperioden i den mikrobiologiske integritetstesten. G) 
Rester av  fargestoff i gjengene i luer-lock sprøytene etter den fysiske integritetstesten. Foto: Cathrine Aabel Lia

Resultater
Avlesning av resultat Positive kontroller

Usikkerhet i avlesning

Bakteriesuspensjon 
ved stempel etter 
inkubering

Rester av fargestoff

KontaminertIkke kontaminert

«Kalibreringskurve»
1 mg/L 0,5 mg/L 0,25 mg/L 0,13 mg/L 0 mg/L

(ikke farget)
0,25 mg/L Test 0,13 mg/L

A

B C

D E

F

G



32 NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 6/2021

Tabell 1. Resultater fra integritetstestene (20 sprøyter ble testet i hvert forsøk, n = antall forsøk med 20 sprøyter).

MIKROBIOLOGISK INTEGRITETSTEST  FYSISK INTEGRITETSTEST

SPRØYTETYPE

1 ml B. Braun 
Injekt-F

1 ml B. Braun
 Injekt-F

1 ml Terumo

1 ml Terumo

1 ml B. Braun 
Omnifix

1 ml BD 
luer-lock

1 ml BD 
Plastipak

3 ml Terumo

2 ml B. Braun 
Omnifix

3 ml BD 
Plastipak

5 ml Terumo

5 ml B. Braun 
Omnifix

5 ml BD 
Plastipak

LUKKE-
MEKANISME

Kanyle
BD Microlance 3 30 G 
x 1/2 og TSK 33G x 

3/8 Steriject hypoder-
mic needle

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Kanyle
BD Microlance 3 30 G 

x 1/2

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper 

B. Braun

Propp 
Combi-stopper

B. Braun

Propp 
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

Propp
Combi-stopper

B. Braun

FYLLINGSGRAD

40 % (n = 2)

40 %
85 %

40 % (n = 3)

40 %
85 %

40 %
85 %

40 %
85 %

40 %
85 %

50 %
85 % (n = 3)

50 %
85 %

50 %
85 %

50 %,
85 % (n= 3)

50 %
85 %

50 %
85 %

PROSENTANDEL 
SPRØYTER 
MED VEKST

0 %, 0%

0 %
0 %

5 %*, 15 %*, 10 %*

0 %* 
10 %*

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

65 %*
80 %*, 0 %, 0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

25 %*
65 %*, 0 %, 0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

POSITIV 
KONTROLL 

FARGET?

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

Ja

Ja

Nei**, Ja

Nei**, Ja

Ja

Ja

PROSENTANDEL 
SPRØYTER 

FARGET

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

0 %

0 %

0 %, 0 %

0 %, 0 %

0 %

0 %

1 ml sprøyter er i de fleste tilfeller kun tilgjengelige med luer (øvrige sprøyter er luer-lock).
* Bevegelse på stempelet under integritetstestingen kan ha ført til kontaminering av sprøyteinnhold.
** Integritetstesten ble gjentatt fordi positiv kontroll ikke var farget i første testrunde.
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dager. Etter inkuberingen ble innholdet i hver 
sprøyte inspisert for vekst av E. coli. Integriteten 
til sprøyten og lukkemekanismen var bekreftet 
om innholdet i alle sprøytene var fri for vekst. 

Dersom alle sprøytene i et forsøk bestod inte-
gritetstesten, ble det utført positiv kontroll for å 
bekrefte mediets evne til å støtte vekst av E. coli. 
Dette ble gjort ved å tilsette < 100 cfu E. coli 
til to av sprøytene fra forsøket. De to sprøytene 
ble inkubert i tre dager ved 35 °C. Integriteten 
til sprøytene var bekreftet dersom begge de 
positive kontrollene viste tegn til vekst. 

Fysisk integritetstesting med metylenblått 
Før testingen ble sprøytene klargjort ved å lage 
et hull i stempelet med plass til en skrue i hver 
enkelt sprøyte (figur 2) (11). Dette ble gjort ved 
å markere avstanden som tilsvarer at sprøyten 
er 100 % full, før det ble laget et hull med en syl 
ved dette merket. Hver sprøyte ble deretter fylt 
med destillert vann til et volum som represen-
terte 75 % full sprøyte, og proppen ble festet på. 
For å lage undertrykk i sprøytene ble stempelet 
dratt bakover til hullet, slik at skruen kunne plas-
seres. Som positiv kontroll ble en sprøyte med 
samme batchnummer klargjort ved at stempelet 
ble tatt ut før en tynn tråd av rustfritt stål (0,18 
mm) ble plassert mellom sprøyteveggen og 
forseglingsringen på stempelet for å skape en 
passasje inn i sprøyten (figur 2). 

Under integritetstesten ble en vanntett behol-
der (Flaskeholder Safepak, VWR) fylt omtrent 
halvfull med 0,4 % metylenblått (1 % metylen-
blått (Alfa Aesar, Haverhill, Massachusetts, 
USA) fortynnet i destillert vann). De klargjorte 
sprøytene ble plassert i beholderen i stående 
posisjon, med den positive kontrollen i midten av 
de andre sprøytene. Beholderen ble lagt på en 
roteringsmaskin (SRT 9D, Stuart, Staffordshire, 
UK) der den ble rotert 45 ganger per minutt i 
to timer (figur 2). Deretter ble sprøytene fjernet 
fra beholderen og skylt grundig. Hver sprøyte 
ble så inspisert for å vurdere om det hadde 
forekommet inntrenging av farge. Dette ble 
gjort ved å sammenlikne sprøytene med en 
kontrollsprøyte med rent vann og en sprøyte 
som inneholdt en kjent lav konsentrasjon av 
metylenblått nær deteksjonsgrensen (omtrent 
0,25 mg/L) (figur 3). 

Integriteten til sprøytene var bekreftet dersom 
det ikke var tegn til inntrenging av farge, i til-
legg til at innholdet i positiv kontroll var farget 
med metylenblått. Deteksjonsgrensen ble funnet 
visuelt ved å vurdere en fortynningsrekke med 
ulike konsentrasjoner metylenblått (1 mg/L, 0,5 
mg/L, 0,25 mg/L og 0,13 mg/L) (figur 3). For 
sprøyten som inneholdt 0,25 mg metylenblått/L 
kunne det observeres en svak blå farge. For 
sprøyten som inneholdt 0,13 mg metylenblått/L 
var det vanskeligere å være sikker på obser-
vasjonen av farge. Basert på dette ble detek-
sjonsgrensen estimert til å være omtrent 0,25 
mg metylenblått/L. 

RESULTATER
Resultatene fra de utførte integritetstestene er 
vist i tabell 1. I de første testrundene av den 
mikrobiologiske integritetstestingen ble det 
 forsøkt å fjerne så mye bakteriesuspensjon som 
mulig før inkubering. Dette førte til at stempelet 
til sprøytene ble beveget på, noe som antas 
å være årsaken til at en høy prosentdel av de 
testede sprøytene hadde vekst av E. coli. Disse 
testrundene er markert med * i tabell 1. Frem-
gangsmåten ble justert etter disse forsøkene, 
og videre forsøk viser ingen vekst i noen av de 
testede sprøytene. Positive kontroller bekreftet at 
vekst av E. coli var mulig i disse forsøkene (figur 
3D). Resultatene etter Total Viable Count viste 
at bakteriekonsentrasjonen i utfordringsmediet 
var mellom 1,9 og 9,0 x108cfu/ml.

Ingen av sprøytene som ble testet ved fysisk 
integritetstesting viste tegn til inntrenging av 
farge. To av testene måtte gjentas fordi posi-
tiv kontroll ikke ble farget av metylenblått 
under  første testrunde (figur 3E, markert med 
** i tabell 1). I begge tilfellene ble positiv 
kontroll farget i andre test, og alle sprøyte-
typene hadde derfor en testrunde der positiv 
kontroll ble  farget. Det ble observert at noe 
 metylenblått-løsning trakk inn i gjengene i 
 luer-lock sprøytene (figur 3G), men dette ble 
ikke tolket som positivt  resultat fordi det ikke 
førte til farging av innholdet i sprøytene. 

DISKUSJON
Alle sprøytene som ble håndtert korrekt bestod 
den mikrobiologiske integritetstesten. Etter de 
første testrundene var det imidlertid en høy 
prosentdel sprøyter med vekst, og årsaken til 
dette er sannsynligvis bevegelse på stempelet 
til sprøytene for å fjerne rester av bakterie-
suspensjon etter testingen. I de etterfølgende 
testrundene ble sprøytene håndtert med stor 
forsiktighet, og bakteriesuspensjon som var van-
skelig å fjerne lot man bli værende under inku-
beringsperioden fremfor å bevege på stempelet 
(figur 3F). Selv om det lå bakteriesuspensjon 
ved stempelet som var veldig nær innholdet i 
sprøytene under inkuberingstiden, førte det 
 likevel ikke til vekst av E. coli i noen av sprøy-
tene med den nye fremgangsmåten. Dette taler 
for at sprøytene i seg selv er tette. Funnene viser 
imidlertid at det er viktig at sprøytene får ligge i 
ro etter fylling; det vil si både under lagring og 
transport. Sprøyter som tilvirkes til intravitreal 
injeksjon blir i dag lagt i en steril pose direkte 
etter fylling. Resultatene fra denne studien er 
med på å understreke viktigheten av at de sterile 
posene, eller annen type ytteremballasje som 
hindrer bevegelse av stempelet, blir brukt.

Alle sprøytene som ble testet ved fysisk 
integritetstesting bestod. Det er noe usikker-
het knyttet til denne testen alene fordi positiv 
 kontroll ikke ble farget av metylenblått i to 
av de gjennomførte testene selv om alle tes-
tene ble gjennomført på samme måte (figur 

3E).   Betydningen av fargestoff i gjengene på 
 luer-lock koblingen er også vanskelig å tolke 
(figur 3G). I tillegg kan svært små lekkasjer 
være vanskelig å  detektere visuelt grunnet 
deteksjonsgrensen som ble  estimert til omtrent 
0,25 mg metylenblått/L. Den fysiske integri-
tetstesten bør derfor ikke anvendes alene, 
men funnene kan supplere resultatene fra den 
 mikro biologiske testen. 

Den mikrobiologiske integritetstesten  krever et 
laboratorium som er fysisk adskilt fra  apotekets 
tilvirkningslokaler, slik at det trygt kan arbeides 
med mikroorganismer uten risiko for kontamine-
ring av legemidler. Av den grunn kan det være 
utfordrende å gjennomføre denne testen i sin 
helhet på et sykehusapotek. Den mikrobiolo-
giske integritetstesten er også en tidkrevende 
test fordi den krever to perioder med 14 dagers 
inkubasjonstid (11). Metoden tillater derimot 
testing av alle sprøytetyper,  lukkemekanismer, 
fyllvolumer og resultatene fra testen vurderes 
som pålitelige dersom  testen utføres korrekt. 

KONKLUSJON
Metodene i «Protocols for the Integrity Testing 
of Syringes, NHS 2013» gir viktig informasjon 
om integriteten til engangssprøyter, og det er 
en fordel å utføre både mikrobiologisk og fysisk 
integritetstesting for å gjøre en tilstrekkelig vur-
dering av sprøytene.

Resultatene fra integritetstestene som er utført 
i denne studien tyder på at engangssprøytene 
som ble testet er tette og kan ivareta sterilitet av 
injeksjonsvæsker under oppbevaring. Funnene i 
studien tyder videre på at bevegelse på stempel 
etter at sprøytene er fylt bør unngås, og derfor 
at sprøytene bør ligge i ro under oppbevaring 
og transport. 
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