
PRILOGA 1 
 
Modul 3 
(a) V kompletu za pripravo radiofarmaka, ki ga je treba pred uporabo radiooznačiti, se šteje 
za zdravilno učinkovino tisti del formulacije, ki nosi radionuklid ali ga veže nase. Pri kompletih 
mora opis postopka izdelave vključevati podrobnosti o njegovi izdelavi ter podrobnosti o 
priporočeni končni pripravi radiofarmaka. Potrebne specifikacije radionuklida morajo biti 
opisane, kadar je to ustrezno, v skladu s splošno monografijo ali posebnimi monografijami 
Evropske farmakopeje. Navesti je treba tudi vse sestavine, ki so pomembne za 
radiooznačevanje in opisati strukturo radiooznačene spojine. Pri radionuklidih je treba 
obravnavati vpletene jedrske reakcije. V radionuklidnem generatorju se kot zdravilne 
učinkovine štejejo starševski in potomčevi radionuklidi. 
 
(b) Pri radionuklidih je treba navesti vrsto radionuklida, istovetnost izotopa, možne nečistote, 
nosilec, uporabo in specifično aktivnost.  
 
(c) Pri radiofarmacevtskih izdelkih morajo vhodne snovi vključevati tarče za obstreljevanje.  
 
(d) Predložiti je treba podatke o kemijski oziroma radiokemijski čistoti in njeni povezavi z 
biološko  porazdelitvijo. 
 
(e) Opisati je treba radionuklidno čistoto, radiokemijsko čistoto in specifično aktivnost. 
 
(f) Pri radionuklidnih generatorjih je treba navesti podrobnosti o preskušanju starševskih in 
potomčevih radionuklidov. Pri eluatih je treba predložiti preskuse starševskih radionuklidov in 
ostalih sestavin generatorja. 
 
(g) Zahteva, da se vsebnost zdravilnih učinkovin izrazi z maso učinkovitih entitet, velja samo 
za komplete za pripravo radiofarmakov. Pri radionuklidih je treba radioaktivnost izraziti v 
becquerelih, izmerjeno na določen datum, in če je to potrebno, na čas, z navedbo časovnega 
območja. Navesti  je treba tip sevanja. 
 
(h) Pri kompletih za pripravo radiofarmaka morajo specifikacije končnega izdelka vključevati 
preskuse delovanja izdelkov po radiooznačevanju. Vključene morajo biti ustrezne kontrole 
radiokemijske in radionuklidne čistote radiooznačene spojine. Vsako snov, ki je bistvena za 
radiooznačevanje, je treba identificirati in ji določiti vsebnost. 
 
(i) Navesti je treba podatke o stabilnosti radionuklidnih generatorjev, kompletov za pripravo 
radiofarmakov in radiooznačenih izdelkov. Dokumentirati je treba stabilnost med uporabo 
radiofarmakov v večodmernih vialah.  
 
Modul 4 
Ocenjeno je, da je pri radiofarmakih toksičnost lahko povezana z absorbirano dozo sevanja. 
Pri diagnostiki je to posledica uporabe radiofarmakov; pri zdravljenju je to želena lastnost. 
Ocena varnosti in učinkovitosti radiofarmacevtskih izdelkov mora obravnavati zahteve za 
zdravila in vidike dozimetrije. Dokumentirati je treba izpostavljenost organa oziroma tkiva 
sevanju. Treba je izračunati ocene absorbirane doze sevanja po mednarodno priznanem 
sistemu, upoštevajoč pot uporabe. 
  

Modul 5 
Predložiti je treba  rezultate kliničnih preskušanj, razen če ni drugače utemeljeno v klinični 
dokumentaciji v Modulu 2 pravilnika o označevanju zdravil in navodilu za uporabo. 


