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Előzmények
93/42/EGK direktíva, ill. a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet nem nevesíti az eljárást, de
tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket:

„A gyártó bevezet és naprakész állapotban tart egy rendszeres eljárást, amellyel kiértékeli
az eszközzel a gyártás utáni szakaszban nyert tapasztalatokat, és megfelelő módszereket
vezet be bármely szükséges korrekció alkalmazásához, figyelembe véve a termék jellegét és
a termékkel kapcsolatos kockázatokat” (VII. mell.)

NB-MED/2.12 Co-ordination of Notified Bodies Medical Devices ajánlása  miről szól a
PMS, milyen adatok gyűjtése segítheti a rendszer működését, milyen outputok érhetők el
vele.

Post market surveillance: MEDDEV 2.12-1 rev 8 (2013. január)  vigilancia-rendszerrel
összefüggő feladatokat nevesíti, a forgalomba hozatal utáni felügyelet módjára vonatkozó
konkrét elvárásokat nem fogalmaz meg.

Piacra helyezést követő felügyelet: MSZ EN ISO 13485:2016 már nevesítetten, definíció
szintjén is megjelenik a folyamat.



ISO 13485 szabvány

forgalomba hozatal utáni felügyelet (post-
market surveillance)

„Módszeres folyamat a már forgalomba hozott
orvostechnikai eszközről nyert adatok
gyűjtésére és elemzésére.”



ISO 13485 szabvány – Mérés, elemzés és fejlesztés
MSZ EN ISO 13485:2012 (8.5)
„A szervezetnek azonosítania kell, és be kell vezetnie minden olyan
módosítást, amely a minőségirányítási rendszer folyamatos alkalmasságának
és eredményességének a fenntartásához szükséges, a minőségpolitika, a
minőségcélok, az auditok eredményei, az adatok elemzése, a helyesbítő és a
megelőző tevékenységek, valamint a vezetőségi átvizsgálás útján”

MSZ EN ISO 13485:2016 (8.5. pont)
„A szervezetnek azonosítania kell, és be kell vezetnie minden olyan
változtatást, amely a minőségirányítási rendszer alkalmasságának,
megfelelőségének és eredményességének, valamint az orvostechnikai eszköz
biztonságosságának és teljesítőképességének folyamatos biztosításához és
fenntartásához szükséges, a minőségpolitika, a minőségcélok, az
auditeredmények, a forgalomba hozatal utáni felügyelet, az adatok
elemzése, a helyesbítő és a megelőző tevékenységek, valamint a vezetőségi
átvizsgálás útján.”



ISO 13485 szabvány – Mérés, elemzés és fejlesztés

MSZ EN ISO 13485:2016 (8.2.1. Visszacsatolás)

„A szervezetnek eljárásokat kell dokumentálnia a visszacsatolási
folyamatra. A visszacsatolási folyamat tartalmazzon intézkedéseket a
gyártási és gyártást követő tevékenységekből származó adatok
gyűjtésére.

A visszacsatolási folyamatban gyűjtött információ szolgáljon a
kockázatirányítás lehetséges bemeneteként a termékre vonatkozó
követelmények és a termék-előállítási vagy fejlesztési folyamatok
figyelemmel kísérésében és fenntartásában.

Ha az alkalmazandó szabályozási követelmények megkövetelik, hogy a
szervezet szerezzen specifikus tapasztalatot a gyártás utáni
tevékenységekből, akkor ennek a tapasztalatnak az átvizsgálása legyen
része a visszacsatolási folyamatnak.”



Mit ért az MDR a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti rendszeren?
„A gyártóknak tevékenyen részt kell venniük a forgalomba hozatal utáni
fázisban, mégpedig úgy, hogy a műszaki dokumentációjuk naprakészen
tartása érdekében szisztematikusan és aktívan információt gyűjtenek az
eszközeikkel kapcsolatos forgalomba hozatal utáni tapasztalatokról és
együttműködnek a vigilancia- és piacfelügyeleti tevékenységekért felelős
illetékes nemzeti hatóságokkal. E célból a gyártóknak forgalomba hozatal
utáni felügyeleti terv alapján átfogó forgalomba hozatal utáni felügyeleti
rendszert kell létrehozniuk a minőségirányítási rendszerük keretében. A
forgalomba hozatal utáni felügyelet keretében gyűjtött releváns adatoknak
és információknak, valamint az esetlegesen végrehajtott megelőző
és/vagy korrekciós intézkedésekből levont tanulságoknak egyrészt az
átláthatóság célját kell szolgálniuk, másrészt fel kell használni azokat a
műszaki dokumentáció releváns – például a kockázatértékeléshez és a
klinikai értékeléshez kapcsolódó – részeinek a naprakésszé tételéhez.”
(Preambulum (74) bek.)



Definíció szintjén…

A definíció árnyalja a feladatokat, azzal hogy leírja, mit ért piacra
helyezést követő felügyeleten:

„a gyártók által más gazdasági szereplőkkel együttműködésben végzett
mindazon tevékenységek, amelyek célja az általuk forgalomba hozott,
forgalmazott vagy használatba adott
eszközökkel kapcsolatban szerzett tapasztalatok proaktív módon
történő összegzését és felülvizsgálatát lehetővé
tevő szisztematikus eljárás kialakítása és napra készen tartása annak
érdekében, hogy azonosítani lehessen minden
olyan esetet, amikor haladéktalanul korrekciós vagy megelőző
intézkedés alkalmazására van szükség” (2. cikk 60.)



Az MDR adta támpontok a rendszer
kialakításához:

- a gyártók általános kötelezettségeit leíró 10. cikk alapján a gyártó
minőségirányítási rendszerének részét kell képeznie a létrehozott,
felügyelt és fenntartott felügyeleti rendszernek

- a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy felel a
rendszer kialakításáért és működéséért

- forgalomba hozatal utáni felügyeleti tervnek szerepelnie kell a II.
mellékletben meghatározott műszaki dokumentációban, kialakítása a
III. melléklet 1.1 pontja alapján inputok meghatározása

- EUDAMED rendszer alkalmazása egyes eszközök esetében



VII. fejezet: Forgalomba hozatal utáni felügyelet 
(83-86.cikk)

Tartalma: a  felügye-
leti terv keretében 
gyűjtött adatok 
elemzésének 
eredményei, az 
azokból levont 
következtetések, a 
meghozott mege-
lőző és korrekciós 
intézkedések és 
azok  indokolása.



VII. fejezet: Forgalomba hozatal utáni felügyelet 
(83-86.cikk)
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VII. fejezet: Forgalomba hozatal utáni felügyelet 
(83-86.cikk)



PRRC – A szabályoknak való megfelelés
biztosításáért felelős személy

„Biztosítani kell, hogy az eszközök gyártásának felügyeletét és
ellenőrzését, valamint az eszközökre vonatkozó, forgalomba hozatal
utáni felügyeletet és vigilancia-tevékenységeket a gyártó szervezetén
belül a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős olyan
személy végezze, aki megfelel a minimális képesítési feltételeknek.”

PRRC (person responsible for regulatory compliance)  a minimális
képesítési feltételeket és a PRRC feladatait az MDR 15. cikke írja elő,
ezt egészíti ki az MDCG 2019-7 (megjelent 2019. júniusában).



PRRC – A szabályoknak való megfelelés
biztosításáért felelős személy
A szükséges szakértelmet a következő képesítések egyikével kell igazolni:

a) egyetemi vagy az érintett tagállam által azzal egyenértékűnek elismert
tanulmányok lezárását követően, a jog, az orvostudomány, a
gyógyszerészet, a műszaki tudományok területén vagy más releváns
tudományterületen szerzett oklevél, bizonyítvány vagy formális képesítést
igazoló egyéb dokumentum, valamint legalább egyéves szakmai tapasztalat
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos szabályozási ügyek vagy
minőségirányítási rendszerek terén;

b) négyéves szakmai tapasztalat az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási rendszerek terén.

c) rendelésre készült eszközök gyártói esetében a szükséges szakértelem az
adott gyártási területen szerzett legalább kétéves szakmai tapasztalattal is
igazolható.

EC REP-ekre is vonatkozik az előírás!



MDD tanúsítvány alatt forgalomba hozott eszközökre 

vonatkozó speciális előírás:

„rendeletnek a forgalomba hozatal utáni piaci felügyeletre, piaci 
felügyeletre, vigilanciára, valamint a gazdasági szereplők és az 

eszközök regisztrációjára vonatkozó követelményei az említett 
irányelvek megfelelő követelményei helyett alkalmazandók.” 

(120. cikk (3) bek.)
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