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IZENA 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZE-ERAGIKETAK 

 

KODEA 
QUIM0309 

 
LANBIDE-ARLOA 
Kimika 
 

LANBIDE-EREMUA 
Farmakokimika 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI111_2 Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitze-eragiketak (1087/2005 EDa, irailaren 16koa). 
  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapen-eragiketa guztiak egitea, instalazio eta ekipoen funtzionamendua, 
abiaraztea eta gelditzea ezarritako segurtasun, kalitate eta ingurumeneko baldintzetan kontrolatuz, ekipoen lehen mailako 
mantentze-lanen ardura hartuz eta prozesuak aurreikusitako ekoizpen-baldintzak bete ditzan behar diren proba errazak eta 
laginketak eginez.  

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0050_2: Prozesu farmazeutikorako eta antzekoetarako ekipoak eta instalazioak prestatzea eta zerbitzu osagarriak 

erabiltzea. 
-  UC0323_2: Farmaziako produktuen eta antzekoen lote bat egokitzea. 
-  UC0324_2: Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko prozesuetan errekontziliazioak eta kontrolak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek farmaziako enpresetan eta antzekoetan jardungo du, forma farmazeutikoen eta antzekoen 
egokitzapen-arloan, hala nola forma kosmetikoetan, lurrinetan, produktu dietetikoetan, belar-dendako produktuetan, 
elikagai berezietan eta drogeriakoetan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Farmazia. Kosmetika. Elikagai bereziak. Elikagai dietetikoak. Drogeria. Belar-dendak. Parafarmazia. Lurringintza. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
8132.1025 Dosifikatzeko eta ontziratzeko makinako operadorea 
8132.1025 Egokitzapen-operadorea 
8132.1025 Kutxetan sartzeko makinako operadorea 
8132.1025 Kartoiz biltzeko makinako operadorea 
8132.1025 Farmaziako eta kosmetikako produktuak egiteko makinen operadoreak 
8132.1025 Farmaziako produktuak egiteko makinetako operadorea 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0050_2 (ZEHARKAKOA) 
Farmaziako produktuak eta antzekoak ekoizteko 
instalazioak, zerbitzuak eta ekipoak 

160 

UF0714: (Zeharkakoa) 
Farmaziako produktuen eta 
antzekoen ekoizpeneko bero- eta 
esterilizazio-tratamenduak 

50 

UF0715: (Zeharkakoa) 
Farmaziako produktuen eta 
antzekoen ekoizpenean, fluidoak 
erabiltzea 

50 

UF0716: (Zeharkakoa) Prozesu 
farmazeutiko eta antzekoetako 
arriskuen prebentzioa, 
segurtasuna eta larrialdiak  

60 

MF0323_2 
Farmaziako produktuen eta antzekoen 
egokitzapena 

220 

UF1191: Farmaziako produktuen 
eta antzekoen egokitzapen-
lanekin hasi aurreko prestaketak 

60 

UF1192: Farmaziako produktuen 
eta antzekoen dosifikazio- eta 
egokitzapen-prozesuetako 
makinak eta ekipoak 

60 

UF1193: (Zeharkakoa) 
Farmaziako produktuen eta 
antzekoen egokitzapenean 
gertatzen diren anomalia eta 
desbideratzeekiko erantzuna 

40 

UF0716: (Zeharkakoa) Prozesu 
farmazeutiko eta antzekoetako 
arriskuen prebentzioa, 
segurtasuna eta larrialdiak 

60 

MF0324_2 
Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko 
prozesuetako kontrolak 

120 

UF1194: Farmaziako produktuen 
eta antzekoen egokitzapeneko 
ekipoen kontrola 

80 

UF1193: (Zeharkakoa) 
Farmaziako produktuen eta 
antzekoen egokitzapenean 
gertatzen diren anomalia eta 
desbideratzeekiko erantzuna 

40 

MP0251 
Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

 

 

Iraupena, guztira 480 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
PROZESU FARMAZEUTIKORAKO ETA ANTZEKOETARAKO 

EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK PRESTATZEA ETA ZERBITZU 
OSAGARRIAK ERABILTZEA 

 
2. gaitasun-atala 

FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN LOTE BAT 
EGOKITZEA 

 
3. gaitasun-atala 

FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 
PROZESUETAN ERREKONTZILIAZIOAK ETA KONTROLAK 

EGITEA  
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1. gaitasun-atala:  
PROZESU FARMAZEUTIKORAKO ETA ANTZEKOETARAKO EKIPOAK 
ETA INSTALAZIOAK PRESTATZEA ETA ZERBITZU OSAGARRIAK 
ERABILTZEA 

 

Kodea: UC0050_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eremua, makina edo ekipoa garbitzeko edo mantentze-lanak egiteko prestatzea. 

BI1.1 Ohartarazpen-kartel egokiak jartzen dira eta/edo eremua hesitzen da. 
BI1.2 Makina/ekipoa zerbitzu osagarrietatik bereizi egiten da. 
BI1.3 Norbera babesteko ekipoa eta arropa egokia ezarritako prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI1.4 Makina/ekipoa eragiketa-prozedura normalizatuen arabera desmuntatzen da. 
BI1.5 Atal akastunak edo higatuak pertsona egokiari erakusten zaizkio. 
BI1.6 Ekipoaren funtzionamendua mantentze-lanak amaitutakoan egiaztatzen da, eta, emaitza positiboa denean, 
onespena ematen da. 

LB2: Eremua, makina edo ekipoa eta osagarriak garbitzea eta/edo esterilizatzea, lantegiko zenbait eragiketaren 
ondoren. 

BI2.1 Eremua eta makina edo ekipoa prozeduren arabera garbitzen eta lehortzen dira, produktu- edo lote-aldaketa 
bakoitzeko. 
BI2.2 Formatu-aldaketako edo garbiketako prozedura urratsez urrats egiten da, eta ale bakoitza sinatzen da.  
BI2.3 Ondo garbituta dago, eta egiaztatu egiten da, hala badagokio. 

LB3: Eremua, makina edo ekipoa eta zerbitzu osagarriak muntatzea/prestatzea, ekoizpenerako. 
BI3.1 Makina edo ekipoa prozedura normalizatuen arabera muntatzen da, eta toki egokian kokatzen. 
BI3.2 Pisaketa-ekipoak (baskulak, balantzak eta mikrobalantzak) kalibrazio-aldiaren barnean daude. 
BI3.3 Eremuak bete beharreko argiztapen-, tenperatura-, hezetasun- eta aireztapen-baldintzak betetzen ditu. 
BI3.4 Eremuetako kutsadura gurutzatuko arriskuak saihesten dira, zerbitzu osagarri egokiak erabiliz. 
BI3.5 Zerbitzu osagarriak martxan jartzen dira, eta egiaztatzen da ondorengo ekoizpen-prozesua ahalbidetzen 
dutela.  

LB4: Lanaren emaitzak erregistratzea. 
BI4.1 Garbiketari eta formatu-aldaketari buruzko informazioa —noiz egin den, nork egin duen eta nola— ikusgai 
jartzen da aretoan eta makina eta ekipo bakoitzean.  
BI4.2 Informazioa behar bezala jakinarazten zaio pertsona egokiari. 
BI4.3 Idatzizko informazioa kontuz eta irakurtzeko moduan erregistratzen da euskarri egokian. 

LB5: Arrisku kimikoarekin lotutako segurtasuneko eta ingurumeneko barne-arauak aplikatzea, eremuaren, makinaren 
edo ekipoaren prestaketan eta muntaketan. 

BI5.1 Norberaren ardurapeko eremuan egiten diren lanak segurtasuneko eta ingurumeneko barne-arauak betez 
egiten dira. 
BI5.2 Lan-giroa ezarritako parametroetan mantentzen da; anomaliak jakinarazten eta/edo zuzentzen dira, eta 
anomaliak eragiten dituzten ekipoetan neurriak hartzen dira. 
BI5.3 Egoera anomalo jakin batzuetan, neurriak hartzen dira produktuen segurtasun-orrien arabera.  

LB6: Arrisku pertsonalak prebenitzea, norbera babesteko ekipoak erabiliz. 
BI6.1 Norbera babesteko ekipoak egin behar den lanaren arabera hautatzen dira. 
BI6.2 Norbera babesteko ekipoak ezarritako prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI6.3. Norbera babesteko ekipoak egoera onean uzten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Garbiketa-ekipo eta tresna homologatuak (xurgagailuak, koipea kentzekoak, desinfektatzaileak eta abar). Mantentze-
lanetako tresnak, erremintak eta produktuak (koipeztatzaileak, disolbatzaileak, olio lubrifikatzaileak eta abar). Pieza, 
gailu eta ekipo kodetuak. Industria farmazeutikoko ekipoak, tresnak eta zerbitzu osagarrietako erregulagailuak: presio-
sistemak, huts-sistemak, berokuntza-sistemak, ur-lurruna, gas geldoak, aire-girotzea, airearen esterilizazioa eta ur-
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tratamendua. Kontrol-koadroak. Datuak erregistratzeko eskuzko baliabideak edo elektronikoak. Norbera babesteko ekipo 
normalizatuak (betaurrekoak, aurpegi-babesak, eskularruak eta abar). Garbiketa-agente homologatuak (edateko ura, ur 
araztua, eta abar). Babes-gailuak (gas-ihesak detektatzeko gailuak, sua detektatzeko gailuak, begi-garbitzekoak, dutxak, 
su-itzalgailuak). Makinen edo ekipoen eta instalazioen segurtasun-gailuak. Kondizioak detektatzeko eta neurtzeko 
gailuak. 

Produktuak eta emaitzak 
Argiztapen-baldintzak. Prozesuaren ingurunean edo ekoizpen-prozesurako behar diren tenperatura, hezetasuna, 
aireztapena, presioa, esterilizazioa eta abar. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garbiketako prozedura normalizatuak. Ekoizpen-makinak edo -ekipoak muntatzeko/desmuntatzeko metodoa edo 
eskuliburua. Erabilera arrunteko makinen edo ekipoen eskuzko mantentze-lanak. Zerbitzu osagarrien eragiketak egiteko 
prozedura normalizatuak. Segurtasun-arauak eta higiene pertsonaleko arauak. Produktu toxikoek, sukoiek eta 
korrosiboek eragiten dituzten arriskuak prebenitzeko metodoak. Segurtasun-materiala erabiltzeko prozedura 
normalizatuak. Lan-arriskuen prebentzio-plana. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN LOTE BAT 
EGOKITZEA 

 

Kodea: UC0323_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Egokitzapen-eragiketak egiten hasi aurreko prestaketak egitea 

BI1.1 Behar diren dokumentu eta material guztiak eskuratu eta lotearen dokumentuekin egiaztatzen dira. 
BI1.2 Etapa bakoitzari dagozkion materialak eskuragarri daude eta erabiltzeko prest. 
BI1.3 Egokitzapen-baldintza egokiak lortzeko, zerbitzu osagarriak egiaztatzen dira eta/edo makina, ekipo eta 
instalazioetan behar diren aldez aurreko doikuntzak egiten dira. 
BI1.4 Egokitu beharreko materialak eta produktuak ekoizpen-gidaliburuak ezarritako eremuan jartzen dira. 
BI1.5 Egokitzapen-ekipoetan behar diren aldez aurreko doikuntzak behar bezala egin eta erregistratzen dira. 

LB2: Ekoitzitako produktuak eta egokitzapenerako materiala egokitzapen-lerroan kargatzea. 
BI2.1 Makina ontziratu beharreko produktuarentzat ezarritako parametroen arabera doitzen da. 
BI2.2 Materialak eraginkortasunez manipulatzen dira, produktua galdu edo kaltetu ez dadin. 
BI2.3 Materialak eta osagaiak posizio eta orientazio egokian ezartzen dira. 
BI2.4 Eragiketak egokitzapen-prozesuan sartzen diren gainerako elikatze-prozesuekin sinkronizatzen dira. 
BI2.5 Norbera babesteko ekipoak egiten den eragiketaren arabera erabiltzen dira, ezarritako prozeduren arabera. 

LB3: Farmaziako produktuen eta antzekoen lote baten egokitzapen-etapak gauzatzea. 
BI3.1 Ekipoen jarduneko ohiko doikuntzak prozedura operatiboaren arabera egin eta erregistratzen dira. 
BI3.2 Egokitzapen-prozesuan aurrez ezarritako etapen jarraipena prozeduran ezarritako moduan egiten da. 
BI3.3 Produktu, ontzi eta materialen hornikuntza era jarraituan egiten da, prozesua gelditu ez dadin. 
BI3.4 Ekoizpen-gidaliburuetan idatzitako informazioa kontu handiz erregistratuta geratzen da, oso modu 
irakurgarrian eta une eta euskarri egokian. 
BI3.5 Ekipoa desmuntatu eta garbiketa-eremura eramaten da, eta makinaren zati finkoak eta egokitzapen-eremua 
garbitzen dira. 
BI3.6 Detektatutako anomaliak/desbideratzeak ikuskatzaileari jakinarazten zaizkio arauek hala eskatzen badute, 
eta neurri egokiak hartzen dira.  
BI3.7 Egokitzapen-prozesuak ondo funtziona dezan, lanak eskatzen duenean gainerako unitate organikoekin 
komunikatzen da. 

LB4: Makineria eta ekipoen manipulazioan, higiene- eta segurtasun-arauak aplikatzea laneko arriskuak prebenitzeko 
planari jarraituz. 
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BI4.1 Eragiketa guztiak barne-arauen araberako segurtasun-baldintzetan egiten dira, eta aurreikusitako babesak 
erabiliz. 
BI4.2 Egoera anomaloak eta ustekabekoak jakinarazi egiten dira, eta bakoitzaren erantzukizun-mailari dagokionez 
beharrezkoak diren neurriak hartzen dira. 
BI4.3 Egokitzapen-ekipoetatik kendutako substantzia solido, likido eta gaseosoen kantitateak kontrolatu egiten 
dira, eta protokoloen arabera dagokien moduan desagerrarazten dira. 

LB5: Prozesuan gertatutako larrialdi eta gorabeheretan esku hartzea eta sor daitezkeen okerrak zuzentzea. 
BI5.1 Larrialdi-egoera batean, kontrolerako ezarritako baliabideak erabiltzen dira protokoloei jarraituz. 
BI5.2 Larrialdi-egoera kontrolatuta dagoenean, gertaera jakinarazi egiten da, eta berriro errepikatzeko arriskua 
saihesteko neurriak hartzen dira.  
BI5.3 Kontrol gabeko larrialdi-egoeretan, alarma aktibatu egiten da larrialdiko planak martxan jar daitezen. 
BI5.4 Larrialdi-egoerako jarduera guztiak ezarritako irizpideen arabera gauzatzen dira, prozedura normalizatuei 
jarraituz. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Egokitzapen-lerroak; hauts-itxurako produktuak, forma solidoak, erdisolidoak, likidoak, esterilak eta bestelakoak 
dosifikatzeko sistemak eta ixte-sistemak dituzten egokitzapen-lerroak; kontagailu elektronikoa; etiketatzeko makinak; 
kartoitan biltzeko makinak; kaxaratzeko makinak; paletizadoreak. Pieza, gailu eta ekipo kodetuak. Industria 
farmazeutikoko eta antzekoetako zerbitzu osagarrien erregulagailuak. Egokitzapen-elementuen eta prozesuko aldagaien 
dimentsioak kontrolatzeko ekipoak. Bolumena, abiadura, dosifikazio-denbora, tenperatura eta beste batzuen 
erregulagailuak. Egin bidean dauden saiakuntzetarako ekipoak. Laginak hartzeko zundak eta ontziak. Datuak 
erregistratzeko eskuzko baliabideak edo elektronikoak. Forma elaboratuak (hautsak, pikortatuak, konprimatuak, 
kapsulak, disoluzioak, esekidurak eta abar). Egokitzapen-materiala (beirazko eta plastikozko ontziak, zorroak, blisterrak, 
anpuluak, monodosiak, prospektuak, etiketak, zigiluak, kaxak, kutxak, dosifikatzeko material/gailu osagarriak eta abar). 

Produktuak eta emaitzak 
Farmaziako formak eta antzeko produktuak, egokituta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Behar bezala fabrikatzeko arau eta dokumentaziorako jardunbide egokiak. Segurtasun-arauak eta higiene pertsonaleko 
arauak. Produktu toxikoek, sukoiek eta korrosiboek eragiten dituzten arriskuak prebenitzeko metodoak. Larrialdi-plana. 
Segurtasun-materiala erabiltzeko prozedura normalizatuak. Ekipoen funtzionamendu-prozedura eta formatu-aldaketa. 
Egokitzapen-eragiketen prozedura normalizatuak. Lantokiko zerbitzuen eta haien banaketaren eskemak. Egokitzapen-
gidaliburua. Lotearen dokumentazio guztia eta erabilitako egokitzapen-materiala. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 
PROZESUETAN ERREKONTZILIAZIOAK ETA KONTROLAK EGITEA. 

 

Kodea: UC0324_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Egokitzapen-prozesuan aurrez ezarritakoari jarraituz produktu bakoitzetik behar den kantitatea lortzeko, dosifikazio-
ekipoak kontrolatzea. 

BI1.1 Eremua/ekipoa ondo identifikatuta dagoela aurrez definitutako baldintzak kontuan hartuz egiaztatzen da. 
BI1.2 Laginak hartzeko tresneria ekipo bakoitzari dagozkion prozedurei jarraituz prestatzen da. 
BI1.3 Dosifikazio-prozesu osoa laginak hartuz kontrolatzen da, lortutako eta emaitzak egokitzapen-gidaliburuan 
ezarritako euskarrian eta denbora-tarteetan erregistratzen dira. 
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BI1.4 Laginak kalitate-kontroleko sailak aurrez agindutako eta onetsitako baldintzetan kontserbatzen dira eta 
garraiatzen dira laborategietara. 
BI1.5 Dosifikazioaren tokiko kontrola egiteko aldagaien neurketa jarraitua da eta ezarritako arauen arabera egiten 
da. 
BI1.6 Tokiko kontroleko tresnak prozesua gelditzeko edo abiarazteko uneetan doitzen dira, prozesua eten ez dadin 
eta dosifikazioa egokia izan dadin. 

LB2: Egokitzapen-ekipoak kontrolatzea eta kontrol hori egiteko behar diren laginak hartzea. 
BI2.1 Erabilitako osagaiek eta ontziek agerian dituzte lotearen, dataren eta iraungitze-dataren espezifikazioak, 
etiketatze-argibideei jarraituz. 
BI2.2 Lerro berean edo desberdinen artean produktuak nahastea saihesten da, eta protokoloetan aurreikusitako 
neurriak eta kontrolak aplikatzen dira. 
BI2.3 Egokitzapen-ekipoen kalitate-kontrola laginak hartuz egiten da protokoloetan ezarritako 
aldizkakotasunarekin. 
BI2.4 Prozesuaren desbideratzeak behar bezala komunikatzen dira prozesuan zehar, prozesua gelditzeko edo 
errefusatzeko erabakia hartzeko. 
BI2.5 Laginketa-prozesua eta haren emaitzak egokitzapen-gidaliburuari jarraituz ezarritako euskarrian 
erregistratzen dira. 
BI2.6 Aldagai osagarriak —hala nola ontziratzeko makinako barailen tenperatura, hauts-itxurako produktuak 
ontziratzeko xurgapen-indarra eta abar— ekoizpen-gidaliburuari jarraituz kontrolatzen dira, egokitzapena egokia 
izan dadin. 

LB3: Egokitzapen-prozesua amaitutakoan, errendimenduak, materialen balantzeak eta dokumentazioa egiaztatzea, 
material guztien kontsumoak aurrez definitutakoei doitzen zaizkiela ziurtatzeko.  

BI3.1 Ezarritako eta onartutako lan-protokolo normalizatuen arabera eta behar bezala ekoizteko arauen arabera 
egiten da prozesu osoa. 
BI3.2 Prozesuaren tarteko eta amaierako urratsen errendimendua protokoloen arabera kalkulatzen da, egon 
daitezkeen desbideratzeak kontrolatzeko. 
BI3.3 Egokitutako lotetik azken lagin adierazgarria hartzen da, eta kalitate-kontroleko analisiak egiteko etiketatu eta 
garraiatzen da. 
BI3.4 Produktua deskargatu, bildu, etiketatu eta garraiatzean, ekoizpen-gidaliburuan jasotako argibideei jarraitzen 
zaie. 
BI3.5 Erabili ez diren edo lotetik baztertu diren material espezifikoak behar bezala kuantifikatzen dira, eta 
ezarritako tarteen barruan geratzen dira. 
BI3.6 Akabera eman zaion loteari lotutako dokumentuak zuzen eta era irakurgarrian betetzen dira dagokion 
euskarrian; prozesuetan parte hartu duten pertsonek sinatzen eta datatzen dituzte, produktuaren trazabilitatea 
bermatzeko. 
BI3.7 Ezarritako euskarriaren bidez ematen zaio hurrengo txandako lankideari (lan-txandak) ekipoen, prozesuaren 
eta mantentze-lanetako egoerari buruzko informazioa. 
BI3.8 Jasotako materialen balantzean detektatzen den edozein desbideratze ikuskatzaileari jakinarazten zaio, 
idatzitako dokumentazioan argi adierazita. 

LB4: Proba errazak eta parametroen zehaztapena in situ egitea ezarritako prozedurei jarraituz, une oro prozesuaren 
kontrola bermatzeko. 

BI4.1 Lagina ezarritako prozeduraren arabera hartu eta identifikatzen da, unerik egokienean eta egoki diren 
kondizioetan. 
BI4.2 Saiakuntzan aztertu beharreko ezaugarriak eta propietateak kalitate-kontroleko protokoloetan identifikatuta 
daude. 
BI4.3 Neurketa-tresnak eta -ekipoak langile egokiek erabiltzen dituzte, behar bezala erabili ere, prestakuntza eta 
informazio egokia jaso dutela aurrez bermatuta. 
BI4.4 Neurketak eta emaitzak ezarritako prozeduren arabera behar den zehaztasunarekin lortzen dira. 
BI4.5 Analisien eta zehaztapenen emaitzak ekoizpen-gidaliburuak behar bezala beteta erregistratzen eta 
transmititzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Egokitzapen-lerroak; hauts-itxurako produktuak, forma solidoak, likidoak eta bestelakoak dosifikatzeko sistemak eta ixte-
sistemak dituzten egokitzapen-lerroak; kontagailu elektronikoa; etiketatzeko makinak; pisatzeko makinak; kartoitan 
biltzeko makinak; kaxoiratzeko makinak; paletizadoreak. Pieza, gailu eta ekipo kodetuak. Industria farmazeutikoko 
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zerbitzu osagarrien erregulagailuak. Egokitzapen-elementuen eta prozesuko aldagaien dimentsioak kontrolatzeko 
ekipoak. Bolumena, abiadura, presentzia-kontrola, dosifikazio-denbora, tenperatura eta beste batzuen erregulagailuak. 
Saiakuntzetarako ekipoak. Laginak hartzeko zundak eta ontziak. Datuak erregistratzeko eskuzko baliabideak edo 
elektronikoak. Laginak hartzeko tresnak. Neurketa- eta saiakuntza-ekipoak eta -tresnak (baskulak, balantzak, 
termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, dentsimetroak, pH-metroak, etab.). Analizagailu automatikoak. Forma 
elaboratuak (hautsak, pikortatuak, konprimatuak, kapsulak, disoluzioak, esekidurak eta abar). Egokitzapen-materiala 
(beirazko eta plastikozko ontziak, zorroak, blisterrak, anpuluak, monodosiak, prospektuak, etiketak, zigiluak, kaxak, 
kutxak, dosifikatzeko material/gailu osagarriak eta abar). 

Produktuak eta emaitzak 
Farmaziako formak eta antzeko produktuak, egokituta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Behar bezala fabrikatzeko arau eta dokumentaziorako jardunbide egokiak. Segurtasun-arauak eta higiene pertsonaleko 
arauak. Produktu toxikoek, sukoiek eta korrosiboek eragiten dituzten arriskuak prebenitzeko metodoak. Manipulatutako 
produktuen segurtasun-orriak. Ebakuazio-plana. Segurtasun-materiala erabiltzeko prozedura normalizatuak. Ekipoen 
funtzionamendu-prozedura eta formatu-aldaketa. Egokitzapen-eragiketen prozedura normalizatuak. Lantokiko zerbitzuen 
eta haien banaketaren eskemak. Egokitzapen-gidaliburua. Lotearen dokumentazio guztia eta erabilitako egokitzapen-
materiala. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

 FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EKOIZTEKO 
INSTALAZIOAK, ZERBITZUAK ETA EKIPOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

 FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPENA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
 FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 

PROZESUETAKO KONTROLAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EKOIZTEKO 
INSTALAZIOAK, ZERBITZUAK ETA EKIPOAK 

 

Kodea: MF0050_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0050_2: Prozesu farmazeutikorako eta antzekoetarako ekipoak eta 

instalazioak prestatzea eta zerbitzu osagarriak erabiltzea. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EKOIZPENEKO BERO- ETA 
ESTERILIZAZIO-TRATAMENDUAK  
 
Kodea: UF0714 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0050_2ko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-

burutzapenekin farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean beroa eta esterilizazioa erabiltzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 
A1: Beroa sortzeko ekipoen funtzionamendua aztertzea, eragiketa- eta kontrol-parametroak prozesuan behar den energia-
ekarpenarekin erlazionatuz. 

EI1.1 Bero-sorkuntzan erabilitako erregai-motak identifikatzea. Berotze-ahalmena eta manipulazioaren arriskuak 
ezagutzea. 
EI1.2 Lehortze-prozesuetan erabilitako lehorgailu-motak, zati nagusiak eta aplikazioak deskribatzea. 
EI1.3 Lehorgailuak prestatu, abiarazi, gelditu eta mantentze-lanak egiteko eragiketak identifikatzea. 
EI1.4 Lehorgailuen neurketa-tresnak eta erregulazio-elementuak erabiltzea, haien ekarpen energetikoa eta segurtasuna 
kontrolatzeko. 

 
A2: Bero-trukagailuak erabiltzea, bero-transferentziako eragiketak egiteko. 

EI2.1 Beroa transmititzeko moduak bereiztea, eta erabilitako materialen bero-eroankortasunen taulak erabiltzea. 
EI2.2 Bero-trukagailu motak identifikatzea eta sailkatzea, farmaziako prozesuetako eta antzekoetako aplikazioaren eta 
lan-kondizioen arabera. 
EI2.3 Bero-trukagailuen garbiketa-metodoak agente eta baliabide egokiekin erlazionatzea. 
EI2.4 Bero-trukagailuetan gerta daitezkeen inkrustazio-motak identifikatzea. 
EI2.5 Bero-trukagailuetan (lurrungailu, hozkailu, kondentsadore edo irakiteko gailuetan) praktikak egitea, abiarazteko, 
funtzionamenduan edukitzeko eta gelditzeko, eta, horretarako, balbulei eragitea eta adierazleak (presioa eta 
tenperatura) kontrolatzea. 

 
A3: Lurrun-galdarak erabiltzea, prozesuan behar den ur-lurruna lortzeko. 

EI3.1 Galdara baten parteak interpretatzea, eta atalak, gehigarriak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak identifikatzea. 
EI3.2 Galdarak maneiatzean, abiarazteko, martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketak identifikatzea. 
EI3.3 Segurtasun-kondizioak mantenduz presioa aldaraz dezaketen kausak identifikatzea.  
EI3.4 Ezarritako eskuliburuaren edo prozeduren arabera, galdaren aldizkako berrikuspenak egitea. 

 
A4: Instalazio, makina, ekipo eta gehigarrien esterilizazio-prozesuak aztertzea. 

1 
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EI4.1 Esterilizazio-prozedurak identifikatzea. 
EI4.2 Esterilizazio-prozesuetan erabilitako agenteak identifikatzea. 
EI4.3 Esterilizazioa kontrolatzeko tresna nagusiak deskribatzea. 

 
A5: Esterilizazio-eragiketen erregistro-sistemak erabiltzea. 

EI5.1 Tratamendu termikoetarako erregistroak eta etiketak lortzea. 
EI5.2 Ekipoa edo instalazioa egoeraren arabera identifikatzea. 
EI5.3 Ekipoei dagozkien datu guztiak eta erregistroetan erabilitako metodologia erregistratzea. 

 

Edukiak 
1. Beroa farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean 

- Beroa eta tenperatura: 
• Beroaren izaera. Beroaren eta tenperaturaren arteko aldea. Beroa eta tenperatura neurtzeko unitateak. Unitate-

bihurketak. 
• Bero-transferentzia. Printzipioak. Farmaziako produktuak eta antzekoak ekoizteko ekipoetan dituen aplikazioak: 

Beroa energia transmititzeko forma gisa. Materiaren egoerak (egoera-aldaketak). Produktuen propietate 
termikoak (fusio-beroa, lurruntze-beroa, bero espezifikoa). Bero-transferentziako mekanismoak (eroapena, 
konbekzioa, erradiazioa). 

- Presioa: neurria eta unitateak. Presio, bolumen eta tenperaturaren arteko erlazioa. 

- Errekuntza-prozesua: 
• Erregai- eta erregarri-motak. 
• Erregailuak: sarrera. 
• Bero-sorgailu, bero-trukagailu eta galdarei buruzko sarrera. 
 

2. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean, beroa sortzeko ekipoak 

- Ekipoen identifikazioa eta funtzionamendua.  

- Prozesu eta ekipoen informazio errealaren azterketa.  

- Presio-aparatuei buruzko erregelamendua.  

- Segurtasun-gailuak. 

- Energia termikoak prozesu farmazeutikoko eragiketetan duen aplikazioa. 

- Ekipoak laborategiko eta/edo lantegiko eskalan prestatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko eragiketen erregistroa. 
 

3. Galdarak farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean. 

- Galdarei buruzko alderdi orokorrak eta definizioak: 
• Elementuak. Fabrikatzaileari, galdarari eta operadoreari eskatu beharrekoak. Segurtasun-baldintzak. 
• Galdarak ezaugarri nagusien arabera sailkatzea. 
• Berokuntza-gainazala: erradiazio- eta konbekzio-gainazala. 
• Galdaretako bero-transmisioa. 
• Galdara-motak, kokapenaren arabera. 
• Galdara-motak, zirkulazioaren arabera. 

- Galdara pirotubularren eraikuntza-xedapen orokorrak: 
• Sugunea. Leunak eta izurtuak. Etxe-ganberak. 
• Hodiak. Tiranteak eta larakoak. 
• Hodiak plaka tubularrei egokitzea. 
• Tiranteak lotzea. Barra tiranteak, matrazuak, kartelak. 
• Ke-kaxak. Erregistro-ateak: gizakia, burua, eskua eta gas-espantsioa. 

- Galdara akuotubularren eraikuntza-xedapen orokorrak: 
• Sugunea. Sorta lainoztatzailea. Kolektoreak. 
• Danborrak eta domoak. 
• Hodiak danborrei eta kolektoreei egokitzea. 
• Erregistro-ateak eta gas-espantsioa. 
• Ekonomizagailuak. 
• Aire-berogailuak. 
• Gainberogailuak. 
• Birberogailuak. 
• Galdara bertikalak. Field hodiak. Sugarretarako pantaila-hodiak. 
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• Berehalako baporizazio-galdarak. Hodibihurrak. 

- Galdaretarako gehigarriak eta elementu osagarriak: 
• Pasabide-balbulak. Asentua eta konporta. 
• Atzera ezineko balbulak. Asentua, klapeta eta diskoa. 
• Segurtasun-balbulak. 
• Deskarga azkarreko balbulak. 
• Purgatze jarraituko balbulak. 
• Maila-adierazleak. Txorrotak eta zutabea. 
• Maila flotagailu eta elektrodo bidez kontrolatzea. 
• Termostato-mailaren mugatzaileak. 
• Elikatze-uraren ponpak. 
• Ur-injektoreak. 
• Elikatze-urarendako turbinak eta astoak. 
• Manometroak eta termometroak. 
• Presostatoak eta termostatoak. 
• Erregailu-motak. 
• Errekuntza-ekipoaren elementuak. 

- Galdaretako uren tratamendua: 
• Galdaretako uraren ezaugarriak. 
• Deskaltzifikatzaileak eta desmineralizatzaileak. 
• Desgasifikazio termikoa eta gehigarrien bidezkoa. 
• pH-aren erregularizazioa. 
• Kondentsatuak berreskuratzea. 
• Egin beharreko purgaketen erregimena. 

- Galdaren erabilpena eta mantentze-lanak: 
• Lehenengo aldiz abiaraztea: ikuskapenak. 
• Martxan jartzea. Zerbitzuz kanpo uztea. 
• Presioa handitzea edo txikitzea eragiten duten arrazoiak. 
• Maila bat-batean jaitsarazten duten arrazoiak. 
• Galdaren arteko komunikazioa edo inkomunikazioa. 
• Galdaren mantentze-lanak. 
• Denbora luzez geldirik edukitzea. 
• Matxuren ikuskapena. 

- Lurrun-galdara baten eragiketen eta mantentze-lanen erregistroa. 
 

4. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpeneko desinfekzio- eta esterilizazio-prozesuak 

- Agente desinfektatzaileak eta fumigatzaileak. 

- Tratamendu-instalazioak. 

- Esterilizazioa beroa erabiliz. 

- Esterilizazioa bero hezea erabiliz. 

- Esterilizazioa bero lehorra erabiliz. 

- Esterilizazioa erradiazioa erabiliz. 

- Esterilizazioa etileno oxidoa erabiliz. 

- Ekipoak eta instalazioak desinfekzio- edo esterilitate-egoeraren arabera identifikatzea: 
• Desinfekzioaren eta esterilizazioaren muga eta iraungitze-data. 
• Eremuen eta ekipoen sailkapena. 
• Eremu edo ekipo bat desinfektatuta edo esteril mantentzea. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EKOIZPENEAN, FLUIDOAK 
ERABILTZEA  
 
Kodea: UF0715 
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Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0050_2ko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-

burutzapenekin farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean fluidoak erabiltzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean, ura arazteko ekipo lagungarriak kontrolatzea. 

EI1.1 Ekoizpen farmazeutikoan erabilitako ur-mota desberdinak identifikatzea: edateko ura, desionizatua, araztua, 
esterila, etab. Haien ezaugarri fisiko-kimikoak ere identifikatzea. 
EI1.2 Uraren tratamenduak erabileraren arabera bereiztea: ekoizpen-prozesurako ura, hozteko ura, galdaretarako ura, 
etab. 
EI1.3 Urak arazketan dituen tratamendu fisiko, kimiko eta/edo mikrobiologikoak eta ekoizpen farmazeutikoan eta 
antzekoetan erabilgarri izateko behar duen kalitatea erlazionatzea. 
EI1.4 Ura arazteko prozesuek ingurumenaren kontserbazioan duten garrantzia justifikatzea. 

 
A2: Airearen eta erabilera industrialeko beste gas batzuen erabilera, ekoizpena eta egokitzapena ekoizpeneko eta girotzeko 
eragiketa osagarriekin erlazionatzea, ekoizpen farmazeutikoan eta antzekoetan. 

EI2.1 Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean erabilitako airearen eta beste gas geldo batzuen konposizioa 
deskribatzea. 
EI2.2 Aire konprimatuko instalazio bat osatzen duten elementuak identifikatzea eta deskribatzea, instalazioa zaintzeko 
eta maniobratzeko zerbitzu orokorretan eta instrumentazioan. 
EI2.3 Airearen egokitzapen-prozesua deskribatzea, lehortzeari, hezetzeari, arazteari eta likidotzeari dagokienez, eta aire 
zein gas geldo eta lagungarrien ekoizpen-, garraio- eta biltegiratze-instalazioak interpretatzea. 
EI2.4 Lan-eremuan behar den airearen ezaugarriak (eremu garbia, presio positiboa, etab.) manipulatu edo ekoitzi 
beharreko produktu-motaren arabera zerrendatzea. 
EI2.5 Gainpresioa eta aire-iragazpena eragiten duten elementuak identifikatzea eta deskribatzea. 

 
A3: Erabilitako fluidoen egokitasuna bermatzeko behar diren erregistro-sistemak erabiltzea.  

EI3.1 Fluidoak sailkapenaren arabera identifikatzea eta instalazioari, ekipoari eta abarri ondo egokitzen zaiela 
egiaztatzea. 
EI3.2 Erabilitako fluidoaren izaeraren eta erabileraren araberako datuak erregistratzea. 

 

Edukiak: 
1. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean, uraren arazketa eta tratamendua 

- Uraren konposizioa, ezaugarriak eta propietateak, afluente eta efluente gisa. 

- Ioi-trukaketako eta alderantzizko osmosiko teknikak. 

- Ur araztua lortzeko instalazio industrialen eskema. 

- Prozesurako ur-motak: edatekoa, araztua, esterila, etab. 
 

2. Prozesuko urak erabiltzea 

- Ur-moten biltegiratzea. 

- Parametro mikrobiologikoen eta kimikoen erregistroa. 

- Uraren iraungitzea, haren kalitatearen arabera. 

- Farmakopeen arabera kalitate farmazeutikoa duen ura. 

- Fabrikazio-prozesuetan erabiltzen diren urak tratatzeko instalazioa: 
• Tratamendu fisikoak. 
• Tratamendu kimikoak. 
• Tratamendu mikrobiologikoak. 

- Galdaretarako, hozteko eta fabrikazio-prozesuetarako ur gordina eta ur industrialak tratatzeko prozedurak. 

- Ur industrialak tratatzeko prozedurak. 

- Uraren ezaugarrien zuzeneko neurketa-saiakuntzak. 
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3. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean airea eta gas geldoak tratatzea, garraiatzea, 
banatzea eta erabiltzea 

- Airearen eta gas geldoen edo industrialen konposizioa eta ezaugarriak. 

- Zerbitzu orokorretarako eta instrumentaziorako airea tratatzeko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioak. 

- Airearen eta gas geldoen amaierako tratamendua: lehortzea eta iragaztea. 

- Prozesuko fluidoetan erabiltzen diren iragazki-motak.  

- Areto garbietako aire-iragazpena eta gainpresioak: 
• Aretoen sailkapenaren arabera lan egiteko moduak. 
• Areto garbien kualifikazioa: Datu-erregistroa. 

- HEPA iragazkien mantentze-lanak eta egiaztapena. 

- Prozesuko fluidoen iragazkien mantentze-lanak eta egiaztapena. 

- Erabiltzen diren gasen egokitasuna bermatzeko behar diren erregistroak. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
PROZESU FARMAZEUTIKO ETA ANTZEKOETAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA, 
SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

 

Kodea: UF0716 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0050_2ko LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laneko sistematika aplikatzea fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta ingurumeneko arauak betez. 
EI1.1 Forma farmazeutikoen prozesu desberdinei dagozkien fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta ingurumeneko 
arauak definitzea. 
EI1.2 Lan-eremuetako ordena- eta garbitasun-arauak aplikatzea. 

- Lanpostua garbi eta ordenan mantentzea, ekipoetan eta osagarrietan garbiketa-teknikak aplikatuz. 

- Erabiltzen diren garbiketa-prozedurak, materialak eta agenteak deskribatzea. 

- Etiketatze egokia erabiliz, garbiketa-prozesua behar bezala egiten dela erregistratzea. 
EI1.3 Ekoizpen-gidaliburu baten atalak identifikatzea eta betetzea. 
EI1.4 Laneko protokolo normalizatu baten (prozeduren) atalak eta motak definitzea. 
EI1.5 Erregistroak eta oharrak dagokion araudiaren arabera egitea. 
EI1.6 Identifikazio-sistematika erabiltzea. 

 
A2: Prozesuaren anomalien aurrean erantzuna aukeratzea. 

EI2.1 Fabrikazio-prozesuetan gerta daitezkeen anomaliak eta desbideratzeak ezagutzea eta haien berri ematea. 
EI2.2 Larrialdi-egoeretako erantzun-sistemak zerrendatzea. 
EI2.3 Prozesua berriro kontrolpean jartzeko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzea. 
EI2.4 Galerak eta/edo kalteak minimizatzea. 
EI2.5 Ekintza guztiak eta dagozkien eraginak erregistratzea. 

 
A3: Larrialdi-egoeren aurrean ekintza zuzentzaileak aplikatzea. 

EI3.1 Larrialdi-egoeren aurrean kontrola hartzeko baliabideak definitzea. 
EI3.2 Egoera behar bezala jakinarazi dela ziurtatzea, dagozkion neurriak hartzeko. 
EI3.3 Larrialdiko planak zerrendatzea. 
EI3.4 Ezarritako larrialdi-planak definitzea. 

 
A4: Ekoizpen-eremuaren sarreran segurtasun- eta higiene-irizpideei jarraituz jardutea, eta produktuen segurtasun-orriak 
erabiltzea. 
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EI4.1 Eragiketak egiteko norbera babesteko behar diren jantziak eta ekipoak erabiltzea, eta prozesuaren eta/edo 
produktuaren arrisku kimikoekin erlazionatzea. 
EI4.2 Segurtasun-orrien eta norbera babesteko baliabideen helburua deskribatzea. 
EI4.3 Norbera babesteko ekipo-motak zerrendatzea. 
EI4.4 Norbera babesteko ekipoak ondo hautatzea eta erabiltzea. 
EI4.5 Norbera babesteko ekipoak egoera onean daudela kontrolatzea. 
EI4.6 Erabiliko diren produktuak identifikatzea. 
EI4.7 Erabili beharreko produktuen segurtasun-orriak erabiltzea. 

 

Edukiak: 
1. Prozesuko garbiketa eta ordena: eragiketak eta kontzeptua 

- Prozesuetako ordena.  

- Eremuko eta tresnen garbiketa. 

- Kutsadura gurutzatuak saihestea. 

- Ekipoen eta eremuaren etiketatze-eragiketak. 
 

2. Larrialdi-egoeretan nola jokatu 

- Gorabeherak eta desbideratzea. 

- Gorabeherak eta desbideratzeak jakinaraztea. 

- Larrialdi-planak. 

- Jarduera- eta ebakuazio-prozedurak. 

- Istripua izan duen edo gaixo dagoen batekin jarduteko prozedura. 
 

3. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpeneko segurtasuneko eta ingurumeneko arauak 

- Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumeneko arauak. 

- Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea. 

- Segurtasun-seinaleztapena eta katigamenduak 

- Alarma- eta babes-sistemak. 

- Zenbait su-mota prebenitzeko, detektatzeko eta itzaltzeko metodoak. 
 

4. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean indarrean dagoen araudiaren araberako lan-
sistematika  

- Ekipo, eremu eta zonetako mantentze-lanak eta egokitzapen-lanak egiten diren unean laneko arropa janztea. 

- Norbera babesteko elementuen erabilera. 

- Mantentze-, garbiketa- eta egokitzapen-lanak egiten diren bitartean gune sailkatuetara sartzeko araudiak. 

- Gidaliburuak, erregistro-liburuak, etiketak eta abar betetzea. 

- Laneko prozedura normalizatuak eta mantentze-, garbiketa- eta egokitzapen-lanen sekuentzia erabiltzea. 

- Kargak eskuz maneiatzea. 
 

5. Farmaziako produktuak eta antzekoak zuzen fabrikatzeko arauen araberako jarduera-sistematika 

- Produktuen segurtasun-orriak. 

- Hondakinen bilketa eta bereizketa selektiboa. Isurketen kontrola. 

- Arrisku-faktoreak. Sentsibilizazioak. 

- Lanpostuaren ingurumen-faktoreak. 

- Makinen, ekipoen eta instalazioen segurtasun-gailuak. 

- Kargak maneiatzea. 

- Prozesuan gertatutako gorabeheren aurrean jarduteko modua ezagutzea. 
 

6. Prozesuko anomaliak 

- Anomalia- eta desbideratze-motak. 

- Ekintza zuzentzaileak. 

- Ekintzen eta efektuen erregistroa. 
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2. prestakuntza-modulua:  
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPENA 
 

Kodea: MF0323_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0323_2: Farmaziako produktuen eta antzekoen lote bat egokitzea. 

 

Iraupena: 220 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPEN-LANEKIN HASI 
AURREKO PRESTAKETAK  

 

Kodea: UF1191 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0323_2ko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 

farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapena egin aurreko prestaketei dagokienez, eta LB1 burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Egokitzapen-material nagusien ezaugarriak zehaztea, aurrerago erabiltzeko. 
EI1.1 Erabilitako egokitzapen-material primarioen ezaugarriak zehaztea eta, haiekin kontaktuan jartzen den produktu-
motaren arabera, garbitzeko teknikak zehaztea. 
EI1.2 Prozesuan erabilitako egokitzapen-material sekundarioak deskribatzea. 
EI1.3 Egokitzapen-materialak identifikatzeko moduak (kolore-kodea, barra-kodea, etab.) azaltzea. 
EI1.4 Egokitutako produktua dosifikatzeko sistema osagarriak deskribatzea (dosifikatzeko ontzitxoak, xiringak, koilarak 
etab.). 
EI1.5 Dosi bakarreko sistemak erabileraren arabera aztertzea. 
EI1.6 Egokitzapen-materialak markatzeko eta kodetzeko inprimatze-sistemak deskribatzea. 

A2: Ontziratzeko eta egokitzeko materialak indarrean dauden prozeduren arabera jasotzea eta egiaztatzea. 
EI2.1 Ekoizpen-materialen harrerarekin lotutako dokumentu guztiak identifikatzea. 
EI2.2 Materialak behar bezala etiketatuta daudela egiaztatzea. 
EI2.3 Materialaren egoera etiketetan ageri diren datuen arabera identifikatzea. 
EI2.4 Jasotako materialaren informazioa ezarritako prozedurei jarraituz dagokion euskarrian erregistratzea. 

A3: Farmaziako produktuen eta antzekoen dosifikazio- eta egokitzapen-prozesuko etapa nagusiak aztertzea.  
EI3.1 Lantegi farmazeutiko edo antzeko bateko materialen fluxua azaltzea, eta lantegiko antolaketarekin eta egiturarekin 
erlazionatzea. 
EI3.2 Dosifikazio-forma farmazeutiko nagusiak eta antzekoak eskematizatzea. 
EI3.3 Egokitzapen-prozesuaren faseak azaltzea, prozesua bera osorik zehazteko. 
EI3.4 Produktuaren kalitatearen gain dosifikazio- eta egokitzapen-faseek duten garrantzia justifikatzea. 
EI3.5 Prozesuaren informazio errealetik abiatuta egokitzapen-gidaliburuan dagozkion atalak azaltzea eta betetzea. 
EI3.6 Egokitzapen-prozesuan gertatutako desadostasunak detektatzea eta dagokien langileei haien berri ematea. 
 
 

Edukiak: 
1. Dosifikazio- eta egokitzapen-prozesuaren faseak 

– Materialen fluxua. 
– Prozesuko ordena. 

2 
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– Dosifikatu beharreko materialen ezaugarriak. Forma solidoak. Forma likidoak. Hauts-itxurako formak. Beste batzuk. 
– Legezko eskakizunak. 
– Kalitate-kontrola. 
– Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
– Laginketa. Sekuentzia eta emaitzak. Desbideratzeak. 
– Egokitzapen-prozesua baliozkotzea. 
– Kalitatea ziurtatzea. 
– Ez-adostasunen tratamendua. 
– Kalitatearen kontrol estatistikoa. 
– Hobekuntza jarraitua. 
– Erregistroak. Eskuzkoa eta elektronikoa. 
– Kutsadura gurutzatua. 
 

2.  Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenerako materialak 
– Ontziratzeko materialak. 
– Sailkatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
– Ontziaren funtzioa eta espezifikotasuna. 
– Krema, gel, pomada, esekidura, injektagarri, xarabe eta abarretarako ontzi-motak.  
– Egonkortasuna eta erresistentzia. 
– Ontzien garbiketa- eta esterilizazio-eragiketak. 
– Desinfekzioa. Agente desinfektatzaileak. 
– Esterilizazioa bero lehorra eta hezea erabiliz. 
– Esterilizazioa erradiazioa erabiliz. 
– Esterilizazioa etileno oxidoa erabiliz. 
– Egiaztapenak. 
– Parametro mikrobiologikoen erregistroa. 
– Paketatzeko materialak. 
– Garraiatzeko egokitasuna. 
 

3.   Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko materiala jasotzean bete beharreko dokumentazioa. 
– Datuak erregistratzeko eskuzko euskarriak edo elektronikoak. 
– Egokitzapen-gidaliburua. 
– Lotearen dokumentazioa. 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN DOSIFIKAZIO- ETA 
EGOKITZAPEN-PROZESUETAKO MAKINAK ETA EKIPOAK  

 

Kodea: UF1192 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin farmaziako 

produktuen eta antzekoen dosifikazio- eta egokitzapen-prozesuetako makina-erabilpenari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laneko sistematika aplikatzea ontziratze- eta egokitzapen-prozesuetan, fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta 
ingurumeneko arauak betez. 

EI1.1 Forma farmazeutikoen eta antzekoen prozesu desberdinei dagozkien fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta 
ingurumeneko arauak definitzea. 
EI1.2 Lan-eremuetako ordena- eta garbitasun-arauak aplikatzea, ekoizpen-gidaliburuetan jasota bezala. 
EI1.3 Egokitzapen-gidaliburu baten atalak identifikatzea eta ezarritako eremuetan betetzea. 
EI1.4 Laneko protokolo normalizatu baten (prozeduren) atalak eta motak definitzea. 
EI1.5 Erregistroak eta oharrak dagokion araudiaren arabera betetzea. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

24

EI1.6 Makinak, ekipoak, instalazioak eta prozesua identifikatzeko sistematika erabiltzea. 

A2: Egokitzapen-prozesuko makina, ekipo eta instalazio nagusien ezaugarriak zehaztea. 
EI2.1 Eragiketa bakoitzean erabiltzen diren makina-, ekipo- eta instalazio-motak deskribatzea. 
EI2.2 Makina, ekipo eta instalazioen eraikuntza-elementu nagusiak aztertzea. 
EI2.3 Makina, ekipo, instalazio eta prozesuetako laneko prozedura normalizatuak erabiltzea. 
EI2.4 Makina edo ekipoa desmuntatu eta muntatzeko behar diren urratsak identifikatzea eta aplikatzea. 
EI2.5 Garbiketa-prozedurak deskribatzea eta makina, ekipo eta instalazioetan aplikatzea. 
EI2.6 Hauei dagozkien arrisku-motak aztertzea: makinak, ekipoak, instalazioak, produktuen manipulazioa, prozesua eta 
abar. 
EI2.7 Ontziratzeko lerroetan egokitzapen-materiala hornitzeko sistemak deskribatzea. 

A3: Materialak banatzeko behar diren ekipoak eta instalazioak prestatzea. 
EI3.1 Erabili beharreko ekipoak eta instalazioak identifikatzea. 
EI3.2 Materialak banatzeko ekipoak deskribatzea (baskulak, balantzak, mikrobalantzak, sistema bolumetrikoak, ponpa 
dosifikatzaileak, etab.). 
EI3.3 Materialak banatzeko ekipoek zuzen funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI3.4 Makina, ekipo eta zerbitzu osagarrien ohiko doikuntzak egitea.  
 
 

Edukiak: 
 
1.   Egokitzapen-ekipoak, makineria, instalazioak eta zerbitzu osagarriak. 

– Forma ez-esterilak, solidoak, erdisolidoak, likidoak eta bestelakoak egokitzeko lerroak. 
– Produktu esterilen dosifikazioa eta egokitzapena.  
– Ekipoen kualifikazioa:  

� Ekipoen oinarrizko atalak. Garbiketaren garrantzia.  
� Muntatzea eta desmuntatzea.  
� Hasierako abiaraztea eta ohiko doikuntzak.  

– Funtzionamenduaren anomaliak: Hartu beharreko neurriak. Sistema informatikoak aplikatzea. 
– Forma solidoak, likidoak, hauts-itxurakoak eta abar dosifikatzeko sistemak dituzten egokitzapen-lerroak. 
– Ixte-sistemak.  
– Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko makinak: Pisatzeko makinak. Kaxoiratzeko makinak. Etiketatzeko 

makinak. Paletizadoreak. Beste batzuk. 
– Datuak erregistratzeko ekipoak: Eskuzkoak. Elektronikoak. 

2.   Materialak banatzeko tresnak, ekipoak eta ontziak, farmaziako produktuen egokitzapenean.  
– Aire- eta iragazki-sistemak. 
– Materialak dosifikatzeko eta egokitzeko erabiltzen diren ekipoen deskribapena. 

� Pisatzea: baskulak, balantzak, mikrobalantzak eta abar. 
� Beste batzuk: sistema bolumetrikoak, ponpa dosifikagailuak eta abar. 

– Dosifikazio-ekipoak erabili aurretiko egiaztapenak. 
– Ontziratzeko eta egokitzeko materialak: Sailkapena. Karakterizazioa. 

3.   Materialak dosifikatzeko eta ontziratzeko ekipoak garbitzeko eragiketak. 
– Dosifikatzeko eta ontziratzeko ekipoak garbitzea. 
– Dosifikatzeko eta ontziratzeko ekipoak garbitzeko eragiketen erregistroa. 
 
 

2.3. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPENEAN GERTATZEN 
DIREN ANOMALIA ETA DESBIDERATZEEKIKO ERANTZUNA  

 

Kodea: UF1193 

 

Iraupena: 40 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0323_2ko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 

anomaliekiko erantzunei dagokienez, eta LB5 burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Prozesuko anomalia/desbideratzeekiko erantzuna hautatzea, neurri zuzentzaileak hartzeko. 

EI1.1 Egokitzapen-prozesuetan gerta daitezkeen anomaliak eta desbideratzeak ezagutzea eta haien berri ematea. 
EI1.2 Larrialdi-egoeretako erantzun-sistemak zerrendatzea. 
EI1.3 Prozesua berriro kontrolpean jartzeko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzea. 
EI1.4 Prozesuan galerak eta/edo kalteak minimizatzeko behar diren kontrolak egitea. 
EI1.5 Ekintza guztiak eta dagozkien eraginak ezarritako euskarrietan erregistratzea. 

A2: Prozesuaren garapenean gertatutako larrialdi-egoeren aurrean ekintza zuzentzaileak aplikatzea. 
EI2.1 Larrialdi-egoeren aurrean kontrola hartzeko baliabideak definitzea.  
EI2.2 Egoera behar bezala jakinarazi dela ziurtatzea, dagozkion neurriak hartzeko. 
EI2.3 Prozesuaren garapenean ezarritako larrialdi-planak zerrendatzea eta definitzea. 
 
 

Edukiak: 
 

1.  Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko prozesuko anomaliak eta desbideratzeak. 
– Anomalia-motak. 
– Anomaliaren arabera hartu beharreko ekintzak. 
– Ekoizpen-eskuliburuak eta -arauak. 
– Anomalien txostenak. 
– Desbideratzeak. 
– Betetze-tarteak. 
– Ekintza zuzentzaileak. 
– Ekintza zuzentzaileen erregistroa eta dokumentazioa. 
 

2.  Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzean zuzen fabrikatzeko arauen arabera jarduteko 
sistematika. 
– Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
– Produktuen segurtasun-orriak. 
– Makinen, ekipoen eta instalazioen segurtasun-gailuak. 
– Katigamenduak. 
– Gorabehera-motaren arabera jarduteko moduak. 
– Arrisku-faktoreak: Mekanikoak. Kimikoak. Biologikoak. Ingurumenekoak. Beste batzuk. 
– Sentsibilizazioa. 
– Segurtasun-seinaleztapena eta etiketatzea. 
– R eta S esaldiak. 
– Piktogramak. 
– Isurketen kontrola. 
– Hondakinen bilketa eta bereizketa selektiboa. 
– Ingurumen-araudia. 
 

3.  Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean gertatzen diren anomalia eta 
desbideratzeen erregistroa. 
– Dagozkion dokumentuak eta erregistroak. 
– Gorabeheren erregistro-orriak. 
– Anomalia eta desbideratzeen analisia. 
– Prozesuan zehar eta produktua amaitutakoan egindako laginketa. 
– Kalitatea ziurtatzea. 
– Ez-adostasunak. Barnekoak. Bezeroekikoak. Hornitzaileekikoak. 
– Ekintza zuzentzaileak. Ekintza zuzentzaileen jarraipena. Barne-ikuskapenak. 
– Kalitatearen kontrol estatistikoa. 
– Kontrol-grafikoak. 
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2.4. prestakuntza-atala 
PROZESU FARMAZEUTIKO ETA ANTZEKOETAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA, 
SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

 

Kodea: UF0716 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0323_2ko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laneko sistematika aplikatzea fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta ingurumeneko arauak betez. 
EI1.1 Forma farmazeutikoen prozesu desberdinei dagozkien fabrikazio zuzeneko, segurtasuneko eta ingurumeneko 
arauak definitzea. 
EI1.2 Lan-eremuetako ordena- eta garbitasun-arauak aplikatzea. 

- Lanpostua garbi eta ordenan mantentzea, ekipoetan eta osagarrietan garbiketa-teknikak aplikatuz. 

- Erabiltzen diren garbiketa-prozedurak, materialak eta agenteak deskribatzea. 

- Etiketatze egokia erabiliz, garbiketa-prozesua behar bezala egiten dela erregistratzea. 
EI1.3 Ekoizpen-gidaliburu baten atalak identifikatzea eta betetzea. 
EI1.4 Laneko protokolo normalizatu baten (prozeduren) atalak eta motak definitzea. 
EI1.5 Erregistroak eta oharrak dagokion araudiaren arabera egitea. 
EI1.6 Identifikazio-sistematika erabiltzea. 

A2: Prozesuaren anomalien aurrean erantzuna aukeratzea. 
EI2.1 Fabrikazio-prozesuetan gerta daitezkeen anomaliak eta desbideratzeak ezagutzea eta haien berri ematea. 
EI2.2 Larrialdi-egoeretako erantzun-sistemak zerrendatzea. 
EI2.3 Prozesua berriro kontrolpean jartzeko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzea. 
EI2.4 Galerak eta/edo kalteak minimizatzea. 
EI2.5 Ekintza guztiak eta dagozkien eraginak erregistratzea. 

A3: Larrialdi-egoeren aurrean ekintza zuzentzaileak aplikatzea. 
EI3.1 Larrialdi-egoeren aurrean kontrola hartzeko baliabideak definitzea. 
EI3.2 Egoera behar bezala jakinarazi dela ziurtatzea, dagozkion neurriak hartzeko. 
EI3.3 Larrialdiko planak zerrendatzea. 
EI3.4 Ezarritako larrialdi-planak definitzea. 

A4: Ekoizpen-eremuaren sarreran segurtasun- eta higiene-irizpideei jarraituz jardutea, eta produktuen segurtasun-orriak 
erabiltzea. 

EI4.1 Eragiketak egiteko norbera babesteko behar diren jantziak eta ekipoak erabiltzea, eta prozesuaren eta/edo 
produktuaren arrisku kimikoekin erlazionatzea. 
EI4.2 Segurtasun-orrien eta norbera babesteko baliabideen helburua deskribatzea. 
EI4.3 Norbera babesteko ekipo-motak zerrendatzea. 
EI4.4 Norbera babesteko ekipoak ondo hautatzea eta erabiltzea. 
EI4.5 Norbera babesteko ekipoak egoera onean daudela kontrolatzea. 
EI4.6 Erabiliko diren produktuak identifikatzea. 
EI4.7 Erabili beharreko produktuen segurtasun-orriak erabiltzea. 

 
 

Edukiak: 
 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

– Lana eta osasuna. 
– Arrisku profesionalak. 
– Arrisku-faktoreak. 
– Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

� Lan-istripua. 
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� Gaixotasun profesionala. 
� Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
� Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

– Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
� Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
� Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
� Irismena eta oinarri juridikoak.  
� Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

– Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
� Estatuko erakundeak. 
� Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
– Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
– Sistema eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak. 
– Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
– Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

� Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
� Sua. 

– Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
� Neke fisikoa. 
� Neke mentala. 
� Lanean pozik ez egotea. 

– Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
� Babes kolektiboa. 
� Banakako babesa. 

– Segurtasun-seinaleztapena eta katigamenduak. 
– Alarma- eta babes-sistemak. 
– Zenbait su-mota prebenitzeko, detektatzeko eta itzaltzeko metodoak. 

3.  Prozesuko garbiketa eta ordena: eragiketak eta kontzeptua 
– Prozesuetako ordena. 
– Eremuko eta tresnen garbiketa. 
– Kutsadura gurutzatuak saihestea. 
– Ekipoen eta eremuaren etiketatze-eragiketak. 

4.  Larrialdi-egoeretan nola jokatu 
– Gorabeherak eta desbideratzea. 
– Gorabeherak eta desbideratzeak jakinaraztea. 
– Larrialdi-planak. 
– Jarduera- eta ebakuazio-prozedurak. 
– Istripua izan duen edo gaixo dagoen batekin jarduteko prozedura. 

5. Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean indarrean dagoen araudiaren araberako lan-
sistematika 
– Ekipo, eremu eta zonetako mantentze-lanak eta egokitzapen-lanak egiten diren unean laneko arropa janztea. 
– Norbera babesteko elementuen erabilera. 
– Mantentze-, garbiketa- eta egokitzapen-lanak egiten diren bitartean eremu sailkatuetara sartzeko araudiak. 
– Gidaliburuak, erregistro-liburuak, etiketak eta abar betetzea. 
– Laneko prozedura normalizatuak eta mantentze-, garbiketa- eta egokitzapen-lanen sekuentzia erabiltzea. 
– Kargak eskuz maneiatzea. 

6. Farmaziako produktuak eta antzekoak zuzen fabrikatzeko arauen araberako jarduera-sistematika. 
– Produktuen segurtasun-orriak. 
– Hondakinen bilketa eta bereizketa selektiboa. 
– Isurketen kontrola. 
– Arrisku-faktoreak. Sentsibilizazioak. 
– Lanpostuaren ingurumen-faktoreak. 
– Makinen, ekipoen eta instalazioen segurtasun-gailuak. 
– Kargak maneiatzea. 
– Prozesuan gertatutako gorabeheren aurrean jarduteko modua ezagutzea. 
– Prozesuko anomaliak: 
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� Anomalia- eta desbideratze-motak. 
� Ekintza zuzentzaileak. 
� Ekintzen eta efektuen erregistroa. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 
PROZESUETAKO KONTROLAK 
 

Kodea: MF0324_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0324_2: Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko prozesuetan 

errekontziliazioak eta kontrolak egitea. 

 
Iraupena: 120 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPENEKO EKIPOEN 
KONTROLA 
 
Kodea: UF1194 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0324_2ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenarekin 

ekipoen kontrolari dagokionez, eta LB1 eta LB2 osoekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesuko eragiketa guztiei kontrolak aplikatzea. 
EI1.1 Kontroleko aldagaiak eta parametroak prozesatu beharreko produktuaren arabera zerrendatzea. 
EI1.2 Kontroleko parametroak zehazteko behar diren teknikak eta ekipoak identifikatzea eta zerrendatzea. 
EI1.3 Egokitzapen-prozesuan sortutako datu guztiak behar bezala erregistratzea. 
EI1.4 Produktuaren espezifikazioak aipatzea eta haien betetze-maila interpretatzea. 
EI1.5 Prozesuari dagozkion dokumentuak egin bidean dauden kontrolekin erlazionatzea. 
EI1.6 Laginak hartzeko ezarritako protokoloak azaltzea. 
EI1.7 Laginak eta egin behar diren neurketak behar bezala identifikatzea. 

A2: Prozesuan erabilitako produktuaren eta materialaren arteko errekontziliazioa aztertzea. 
EI2.1 Materialak prozesu-amaieran kuantifikatzeko metodologia azaltzea: erabilitakoak, prozesuan suntsitutakoak eta 
itzulitakoak. 
EI2.2 Garatutako prozesuaren tarteko eta amaierako urratsen errendimendua kalkulatzea. 
EI2.3 Prozesuko anomaliak eta desbideratzeak erregistratzeko sistemak identifikatzea. 

A3: Neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak ezarritako parametroen arabera erabiltzea. 
EI3.1 Prozesuaren garapenean kontuan hartu beharreko parametroak kontrolatzeko ekipoak ezagutzea. 
EI3.2 Prozesuaren garapena optimoa izan dadin ekipoak zuzen nola erabili behar diren azaltzea. 
EI3.3 Ekipoak kalibratzeko ohiko sistemak erabiltzea, haien eskuliburuetan ageri den bezala. 
EI3.4 Ezarritako parametroak kontrolatzeko dauden sistema informatizatuak erabiltzea. 
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Edukiak: 
 
1.  Egokitzapen-prozesuko kontrolak. 

– Kontrol-parametroak: materialen egiaztapena, blisterren estankotasuna, itxituren osotasuna, pisua, inprimatze-
kalitatea, zentratzea, pakete/kaxa bakoitzeko unitate-kopurua, besteak beste.  

– Egin bidean dauden kontrolei dagozkien dokumentuak.  
– Parametro bakoitzari aplikatutako metodologia. 
– Datuak bildu eta erregistratzea. Kontrolatu beharreko parametroen oinarrizko ezagutzak, zehaztapenak eta betetze-

tarteak. Desbideratzeak eta anomaliak. 
 

2. Prozesuko neurketa- eta kontrol-ekipoak. 
– Ekipo-motak: tenperatura-, hezetasun- eta presio-kontrolatzaileak, amperemetroak, erregistradore grafikoak, 

abiaduren kontrola (rpm), estankotasuna eta abar.  
– Ekipoak kalibratzea.  
– Garbiketaren sistematika.  
– Sistema informatikoak aplikatzea. 
 

3. Kalitate-kontrola. 
– Kalitatea: kontrola, ziurtapena eta bermea. 
– Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
– Kalitatearen kontrol estatistikoa. 
– Kontrol-grafikoak. 
– Kontrolatu beharreko parametroen oinarrizko ezagutzak: Zehaztapenak. Betetze-tarteak. Desbideratzeak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZAPENEAN GERTATZEN 
DIREN ANOMALIA ETA DESBIDERATZEEKIKO ERANTZUNA 
 
Kodea: UF1193 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0324_2ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

desbideratzeekiko erantzunari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesuko anomalia/desbideratzeekiko erantzuna hautatzea, neurri zuzentzaileak hartzeko. 
EI1.1 Egokitzapen-prozesuetan gerta daitezkeen anomaliak eta desbideratzeak ezagutzea eta haien berri ematea. 
EI1.2 Larrialdi-egoeretako erantzun-sistemak zerrendatzea. 
EI1.3 Prozesua berriro kontrolpean jartzeko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzea. 
EI1.4 Prozesuan galerak eta/edo kalteak minimizatzeko behar diren kontrolak egitea. 
EI1.5 Ekintza guztiak eta dagozkien eraginak ezarritako euskarrietan erregistratzea. 

A2: Prozesuaren garapenean gertatutako larrialdi-egoeren aurrean ekintza zuzentzaileak aplikatzea. 
EI2.1 Larrialdi-egoeren aurrean kontrola hartzeko baliabideak definitzea.  
EI2.2 Egoera behar bezala jakinarazi dela ziurtatzea, dagozkion neurriak hartzeko. 
EI2.3 Prozesuaren garapenean ezarritako larrialdi-planak zerrendatzea eta definitzea. 

 
 

Edukiak: 
 
1. Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko prozesuko anomaliak eta desbideratzeak. 
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– Anomalia-motak. 
– Anomaliaren arabera hartu beharreko ekintzak. 
– Ekoizpen-eskuliburuak eta -arauak. 
– Anomalien txostenak. 
– Desbideratzeak. 
– Betetze-tarteak. 
– Ekintza zuzentzaileak. 
– Ekintza zuzentzaileen erregistroa eta dokumentazioa. 
 

2. Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzean zuzen fabrikatzeko arauen arabera jarduteko 
sistematika. 
– Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
– Produktuen segurtasun-orriak. 
– Makinen, ekipoen eta instalazioen segurtasun-gailuak. 
– Katigamenduak. 
– Gorabehera-motaren arabera jarduteko moduak. 
– Arrisku-faktoreak: Mekanikoak. Kimikoak. Biologikoak. Ingurumenekoak. Beste batzuk. 
– Sentsibilizazioa. 
– Segurtasun-seinaleztapena eta etiketatzea. 
– R eta S esaldiak. 
– Piktogramak. 
– Isurketen kontrola. 
– Hondakinen bilketa eta bereizketa selektiboa. 
– Ingurumen-araudia. 
 

3. Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean gertatzen diren anomalia eta desbideratzeen 
erregistroa. 
– Dagozkion dokumentuak eta erregistroak. 
– Gorabeheren erregistro-orriak. 
– Anomalia eta desbideratzeen analisia. 
– Prozesuan zehar eta produktua amaitutakoan egindako laginketa. 
– Kalitatea ziurtatzea. 
– Ez-adostasunak. Barnekoak. Bezeroekikoak. Hornitzaileekikoak. 
– Ekintza zuzentzaileak. Ekintza zuzentzaileen jarraipena. Barne-ikuskapenak. 
– Kalitatearen kontrol estatistikoa. 
– Kontrol-grafikoak. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
FARMAZIAKO PRODUKTUAK ETA ANTZEKOAK EGOKITZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0251 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Farmaziako produktu eta antzekoen egokitzapen-prozesuari dagokion informazio teknikoa zuzen erabiltzea. 

EI1.1 Dosifikazio-eremuak sailkapenari jarraituz identifikatzea. 
EI1.2 Sailkatutako eremuetara sartzean, lan-jantzi egokiak erabiltzea eta ezarritako prozedurei jarraitzea. 
EI1.3 Lan-eremuak, neurketa-ekipoak eta material osagarriak garbitzean, laneko protokoloak betetzea. 
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EI1.4 Egokitzapen-ekipoak egiaztatzea. 
EI1.5 Egokitzapen-eragiketak egitean, ezarritako protokoloei eta indarrean dauden segurtasun-arauei jarraitzea.  
EI1.6 Behar diren NBEak erabiltzea. 
EI1.7 Egokitzapen-eragiketak egin ondoren, lan-eremua, ekipoak eta material osagarria garbitzea. 
EI1.8 Prozesuari dagokion dokumentazioan jasotakoari jarraituz betetzea erregistro guztiak. 

A2: Prozesuko makinen eta zerbitzu osagarrien prestaketan parte hartzea, bai eta makinen funtzionamendu-egoerari 
dagozkion datuak egiaztatzea eta erregistratzea ere. 

EI2.1 Mantentze-lanak egiteko behar diren makina-mota guztiak era egokian prestatzea. 
EI2.2 Ekipo eta tresna bakoitzaren eragiketaren egoera identifikatzea: garbiketa, egiaztapena, kalibraketa, kualifikazioa. 
EI2.3 Kontrol- eta neurketa-tresnak ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI2.4 Ekipoak abiarazi eta gelditzeko eragiketak egitea. 

A3: Farmaziako produktu edo antzekoen egokitzapen-unitate bateko kontrol-sistemak erabiltzea, lantokiko arduradunak 
gainbegiratuta.  

EI3.1 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari 
dagozkion kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI3.2 Prozesuko kontrol-grafikoak interpretatzea eta, horren arabera, prozesua erregulatu eta kontrolatzea. 
EI3.3 Laginak hartzeko puntuak identifikatzea eta prozesuaren fase desberdinetan laginak hartzea behar diren kalitate-
parametroei eusteko. 
EI3.4 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 

A4: Beroa sortzeko eta trukatzeko sistemen funtzionamenduan parte hartzea. 
EI4.1 Ekoizpen-ekipoetan bero-trukea identifikatzea eta erregulatzea. 
EI4.2 Esterilizazio eta desinfekziorako ekipoak eta metodologia identifikatzea. 
EI4.3 Instalazioak, makinak eta osagarriak ezarritako prozeduren arabera esterilizatzea. 
EI4.4 Egindako esterilizazio-eragiketak erregistratzea. 

A5: Farmaziako produktu edo antzekoen egokitzapen-prozesuan fluidoak erabiltzea, lantokiko arduradunak gainbegiratuta. 
EI5.1 Ura sortzeko sistemak maneiatzea. 
EI5.2 Ezarritako puntuetan laginak hartzea, indarrean dauden protokoloak betez. 
EI5.3 Prozesuko fluidoen kontrol-parametroak ikuskatzea. 
EI5.4 Egindako esterilizazio-eragiketak erregistratzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 
 

Edukiak: 
 
1. Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenaren aurreko eragiketak. 

– Egokitzapen-eremuetara sartzea. 
– Lan-eremuetan materialak eta ekipo osagarriak sartzea. 
– Laneko arropak eta NBEak era egokian erabiltzea. 
– Egokitzapen-aretoak indarrean dauden prozedurei jarraituz garbitzea. 
– Areto bakoitzari dagozkion datuak erregistratzea. 
– Tresnen eta instalazioen garbiketa eta kalibraketa egiaztatzea. 
– Enpresako gainbegiratzaileak esleitutako egokitzapen-eragiketak egitea. 
– Erregistroak betetzea. 
– Lan-eremua, tresnak eta ekipo osagarriak erabili ondoren garbitzea. 
 

2. Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean beroa erabiltzea. 
– Beroa sortzeko ekipoak, transmisio-fluidoak eta eroanbideak ondo funtzionatzen dutela gainbegiratzea. 
– Ekoizpen-ekipoetan bero-trukea erregulatzea. 
– Desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak erabiltzea. 
– Desinfekzio- eta esterilizazio-eragiketak erregistratzea. 
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–  Laginak hartzea. 
 

3. Farmaziako produktuak eta antzekoak egiteko fluidoak erabiltzea. 
– Prozesuko ura sortzeko ekipoak gainbegiratzea. 
– Prozesuko uraren kalitateak norbaitek gainbegiratuta sortzea eta erabiltzea. 
– Eragiketak indarreko prozedurei jarraituz erregistratzea. 
– Prozesuko uraren laginketa. 
– Prozesuan zehar, fluidoak indarrean dauden prozeduren arabera erabiltzea. 
– Fluido bakoitzarentzat erabilitako erregistroak betetzea. 
 

4. Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean ekipoak kontrolatzeko eragiketak. 
– Ekipoen funtzionamendu, garbiketa eta kualifikazioaren egoera identifikatzea. 
– Zerbitzu osagarriak egiaztatzea. 
– Neurketa- eta kontrol-tresnen funtzionamendua egiaztatzea. 
– Dagozkion erregistroak betetzea. 
– Prozesuan lortutako kontrol-grafikoak eta egokitutako materialaren kalitatearekin duten erlazioa interpretatzea. 
– Eragiketa erregulatu edo kontrolatzen duten elementuetan esku hartzea.  
– Prozesuko kontrol errazak. 
– Mantentze- eta garbiketa-lanen eragiketak erregistratzea.  
– Prestakuntza-programari segimendua egiteko lantokiak izendatutako arduradunari anomaliak edo zalantzak 

jakinaraztea.  
– Txanda-aldaketetan parte hartzea eta bertan egotea. 
 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
– Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
– Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
– Jasotako argibideak interpretatzea. 
– Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
– Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
– Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
– Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
 
.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA TRESNERIAREN 

 GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK,  
ETA IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0050_2: 
Farmaziako produktuak eta 
antzekoak ekoizteko 
instalazioak, zerbitzuak eta 
ekipoak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Kimika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0323_2: 
Farmaziako produktuen eta 
antzekoen egokitzapena 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Kimika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0324_2: 
Farmaziako produktuak eta 
antzekoak egokitzeko 
prozesuetako kontrolak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Kimika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 



 
 

Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitze-eragiketak 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Industria farmakokimikoko 
lantegia 

120 120 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Industria farmakokimikoko 
lantegia 

X X X 

Produktu kimikoen biltegia X X X 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Arbel laukiduna. 
- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Inprimagailuak. 
- Orri birakariak 

Industria farmakokimikoko 
lantegia 

- Gasa, elektrizitatea, ura, drainatze-sistema, airea, nitrogenoa eta hutsa egiteko 
tresnak dituen lan-gela. 

- Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire konprimatua, 
beharretara egokitua, eta nitrogenoa. 

- Laborategi kimikoko mahaia, 15 ikaslerentzat. 
- Instalazioan erabiltzen diren hodien eta osagarrien laginak (tamaina eta 

konposizio desberdinetakoak). 
- Operazio-aldagaiak neurtzeko erabiltzen diren elementuen laginak: 

Tenperatura, presioa, emaria eta maila.  
- Hauek kalibratzeko mahai-ekipoa: a) tenperatura neurtzeko sentsoreak,  
- b) presioa neurtzeko sentsoreak. 
- Neurketa arruntenak egiteko tresnak: pH-metroa, konduktimetroa, 

hezetasunaren neurgailua, dentsimetroa, biskosimetroa, errefrakzio-indizearen 
neurgailua, amperemetroa, kalibragailuak, durometroa, desintegrazio-
abiaduraren neurgailua, friabilometroa, metal-detektagailua, etab. 

- Gasa, elektrizitatea, ura, drainatze-sistema, airea, nitrogenoa eta hutsa egiteko 
tresnak dituen lan-gela. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Industria farmakokimikoko 
lantegia 

- Gasa, elektrizitatea, ura, drainatze-sistema, airea, nitrogenoa eta hutsa egiteko 
tresnak dituen lan-gela. 

- Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire konprimatua, beharretara 
egokitua, eta nitrogenoa. 

- Laborategi kimikoko mahaia, 15 ikaslerentzat. 
- Instalazioan erabiltzen diren hodien eta osagarrien laginak (tamaina eta 

konposizio desberdinetakoak). 
- Operazio-aldagaiak neurtzeko erabiltzen diren elementuen laginak: Tenperatura, 

presioa, emaria eta maila.  
- Hauek kalibratzeko mahai-ekipoa: a) tenperatura neurtzeko sentsoreak,  
- b) presioa neurtzeko sentsoreak. 
- Neurketa arruntenak egiteko tresnak: pH-metroa, konduktimetroa, hezetasunaren 

neurgailua, dentsimetroa, biskosimetroa, errefrakzio-indizearen neurgailua, 
amperemetroa, kalibragailuak, durometroa, desintegrazio-abiaduraren neurgailua, 
friabilometroa, metal-detektagailua, etab. 

- Bi erreakzio-ekipo oso. Hauek dira osagaiak: beirazko ontzi atorraduna, 5-20 
litroko edukierakoa; hondoko balbula, irabiatze mekanikokoa; barneko tenperatura 
neurtzeko zunda; gehigarrietarako depositua; tenperatura-zunda 
kondentsadoreari konektatuta daukan gas-zutabea, eta destilatuetarako 
depositua. Erreaktoreak gai izan behar du 120 ºC-ra arte berotzeko eta –10 ºC-ra 
arte hozteko, kanpo-sistema laguntzaile batekin. Gai izan behar du, orobat, 
nitrogenoarekin geldotzeko eta 100 mbar inguruko hutsa sortzeko. 
Kondentsadoreak gai izan behar du –10 ºC ingurura arte hozteko. Ekipo horiek 
guztiek gai izan behar dute hodien edo tenkagailuen bidez konektatzeko. 

- Aire iragazia, fluxu laminarra eta HEPA iragazkiak dituen kabina. 
- Aire iragazia (HEPA) eta esklusa dituen areto garbia. Pertsonak eta materiala 

sartzeko bideak bereizita daude, eta presio erlatiboaren adierazleak ditu. 
- Kabinan eta aretoan baskulak eta balantzak daude. 
- Ekipo osagarriak: espatulak, kazoak, ontzi graduatuak, probetak, matrazeak, 

lagin-hargailuak, etab. 
- Ponpa dosifikatzaileak. 
- Esterilizatzaileak (autoklabea, kimikoak). 
- Lurrun-sorgailuak. 
- Iragazki esterilizatzaileak. 
- Estaldura-danborra. 
- Lehorgailua (birakaria, ohantze fluidizatua, erretiluak). 
- Solidoen nahasgailua. 
- Bahea Errota. 
- Mikronizadorea. Zorroratzeko makina. Pikortatzeko makina. 

Produktu kimikoen biltegia 

- Apalak. 
- Botikina. 
- Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen multzoa. 

Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. Suaren kontrako eskularruak. Latexezko 
eskularruak. Berotik babesteko eskularruak, erabilera baimenduko materialez 
eginak. Segurtasun-betaurrekoak. Gasaren aurkako aurpegi-babesak. 
Isurietarako material xurgatzailea.  

- Segurtasun-oinetakoak, zapaltzeen aurkakoak, isolatzaile elektrikoa dutenak, 
sanitarioak eta abar. Segurtasun-jantziak, suaren kontrakoak, bakteriologikoak, 
tailerrerakoak, etab. 

- Produktu kimikoak. 
- Garbiketarako produktuak. 
- Segurtasun-armairuak.  

 

 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 

irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 

 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 

izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 

 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 

dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 



 

 

 




