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Labas laboratorijas prakses (LLP) laboratoriju reģistrs
Valsts:
Organizācija:
Pārskata sagatavošanas datums:

Latvija
SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK)
08.01.2015.

LLP LABORATORIJAS
NOSAUKUMS UN ADRESE

INSPICĒŠANAS
DATUMI

STATUSS

INSPICĒŠANAS
VEIDS

PĒTĪJUMU
JOMA

Akciju sabiedrības „Grindeks”
Aktīvo farmaceitisko vielu
analītiskās mērogošanas
laboratorija
Krustpils iela 53, Rīga LV-1057

24., 25.01.2007
14., 15.03.2007

ic

full
re-i

1: fizikāli
ķīmiskā
testēšana

02., 03.12.2008

ic

full

20., 21.02.2012

ic

full

03.09.2014.

Valsts SIA „Paula Stradiņa
23., 24., 25.01.2013.
Klīniskā universitātes slimnīca”
12.11.2013.
Šūnu transplantācijas centrs
Šūnu transplantācijas un
08.01.2015.
zinātniskās izpētes nodaļa
Pilsoņu iela 13, Rīga LV-1002

rfp

ic

full
re-i
rfp

PIEZĪMES
26.03.2007 piešķirts Nr.
LATAK-LLP-001-002007.
22.12.2008 piešķirts Nr.
LATAK-LLP-001-012007.
16.03.2012 piešķirts Nr.
LATAK-LLP-001-022007.
LLP pētījumu iestāde
04.09.2014 izslēgta no
LLP monitoringa
programmas, jo LLP
pētījumi vairs netiek
veikti
16.12.2013 piešķirts Nr.
LATAK-LLP-002-002013.

9: neklīniski in
vitro šūnu un
audu
inženierijas LLP pētījumu iestāde
08.01.2015 izslēgta no
pētījumi
LLP monitoringa
programmas, jo LLP
pētījumi vairs netiek
veikti

Statuss
GLP atbilstības statuss. Lieto vienu no sekojošiem kodiem:
- ic - atbilstība(atkāpes no GLP principiem nav novērotas vai atkāpes bija minimālas un bija novērstas inspicēšanas vizītes laikā vai viena mēneša laikā pēc tās)
- nic - neatbilstība, ir novērotas būtiskas atkāpes no GLP principiem. Procedūras laboratorijā nenodrošina datu ticamību.
- pen - nav izlemts. Ir novērotas atkāpes no GLP principiem, kas netika novērstas viena mēneša laikā pēc inspicēšanas vizītes. Liela ietekme uz laboratorijas datu
ticamību nav sagaidāma. Korekcijas iespējamas 1-6 mēnešu laikā; Iespējama atkārtotās inspicēšanas nepieciešamība. Monitoringa procedūra turpinās.
- rfp - izslēgts no inspicēšanas programmas (piezīmēs sk. datumu un iemeslu)
Inspicēšanas veids:
Lieto vienu no sekojošiem kodiem:
- fac (laboratorijas inspicēšana);
- sa (pētījuma audits);
- full (laboratorijas inspicēšana un pētījuma audits);
- re-i (atkārtota laboratorijas inspicēšana, ieskaitot papildu vizītes, un pilnas atkārtotas inspicēšanas vizītes).
Pētījumu joma
1 Fizikāli ķīmiskā testēšana;
2 Toksicitātes pētījumi;
3 Mutagenitātes pētījumi;
4 Toksicitātes vides pētījumi ūdens un zemes organismiem;
5 Pētījumi par ietekmi uz ūdeni, augsni un gaisu; bioakumulācija;
6 Atlikumu pētījumi;
7 Pētījumi par ietekmi uz dabas ekosistēmām;
8 Analītiskās un klīniskās ķīmijas testi;
9 Citi pētījumi: jānorāda.
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