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MDD MDR
II. Melléklet
Teljes körű minőségbiztosítási rendszer
V. Melléklet 
Gyártásminőség-biztosítás
VI. Melléklet
Termékminőség-biztosítás

IX. Melléklet
Minőségirányítási rendszeren és a 

műszaki dokumentáció értékelésén 
alapuló megfelelőségértékelés

III. Melléklet
EK Típusvizsgálati eljárás

X. Melléklet
Típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelés

IV. Melléklet
EK Termékellenőrzés

XI. Melléklet
Termékmegfelelőség-ellenőrzésen 
alapuló megfelelőségértékelés
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Osztályba sorolás

MDD    (IX. Melléklet) MDR (VIII. Melléklet)

Nem invazív eszközök 1 – 4 Szabály 1 – 4 Szabály

Invazív eszközök 5 – 8 Szabály 5 – 8 Szabály

Aktív eszközök 9 – 12 Szabály 9 – 13 Szabály

Különleges szabályok 13 – 18 Szabály 14 – 22 Szabály



Nem invazív eszközök (1 - 4 szabály)

1. szabály Nincs lényegi változás.

2. szabály A „sejtek vagy szövetek” szavakkal egészült ki a meghatározás.
A vérzsákok az MDR 2. szabályába kerültek az MDD 18. szabályából.

3. szabály Kiegészült az „emberi szövet vagy sejt” kifejezésekkel a korábbi meghatározás.
A korábbi „infúzióval bejutó” kifejezés helyébe „testbe történő beültetésre vagy beadásra szánt” 
meghatározás került.
Kiegészült a III. osztályba kerülő szerv-tároló oldatokkal és IVF anyagokkal.

4. szabály A „sérült nyálkahártya” kifejezéssel egészült ki a korábbi „sérült bőr” meghatározás.
A „bőrsérülés” kifejezés váltotta fel a korábbi „seb” szót.
Új meghatározásként, a sérült nyálkahártyával érintkező invazív eszközökre is ez a szabály 
vonatkozik



Invazív eszközök (5 - 8 szabály)

5. szabály Nincs lényegi változás.

6. szabály Kifejezett rendeltetése a szívvel vagy a központi keringési rendszerrel vagy a központi 
idegrendszerrel való közvetlen érintkezés

7. szabály Kifejezett rendeltetése a szívvel vagy a központi keringési rendszerrel vagy a központi 
idegrendszerrel való közvetlen érintkezés

8. szabály AIMD eszközök és tartozékaik III. osztályba tartoznak
Mellimplantátumok és sebészeti hálók III. osztályba tartoznak.
Teljes vagy részleges ízületi protézisek III. osztályba tartoznak.
Gerincoszloppal érintkezésbe kerülő csigolyaközi porckorongpótló implantátumok III. osztályba 
tartoznak.



Aktív eszközök (9 - 13 szabály)

9. Szabály Kiegészült a terápiás célból ionizáló sugárzást kibocsájtó IIb osztályba tartozó eszközökre 
hivatkozással
Kiegészült a III. osztályba sorolt aktív beültethető eszközöket vezérlő aktív eszközök 
meghatározásával

10. Szabály Kiegészült az „aktív megfigyelő eszköz” meghatározással a korábbi „aktív diagnosztikai eszköz” 
csoport
A IIb. osztályba sorolandó eszközök köre kiegészült a klinikai helyzetben közvetlen veszélyben 
lévő betegek diagnózisának felállítására szolgáló eszközökkel.

11. Szabály A szoftverekre vonatkozó új szabály. 
I – III-ig minden osztályba sorol szoftvereket

12. Szabály A korábbi 11. szabály 
Nincs változás

13. szabály A korábbi 12. szabály
Nincs változás



Különleges szabályok (14 - 18 szabály)

14. Szabály A korábbi 13. szabály 
Egyértelműsíti, hogy az emberi vérből vagy emberi plazmából származó gyógyszer is ide tartozik

15. Szabály A korábbi 14. szabály 
Nincs változás

16. Szabály A korábbi 15. szabály 
A meghatározás a kiegészült a „sterilizálás” kifejezéssel is.
Az invazív eszközöket fertőtlenítő készülékek esetében egyértelműsítették a megfogalmazást.

17. Szabály A korábbi 16. szabály
Nincs változás

18. szabály A korábbi 17. szabály 
A meghatározást kiterjesztették a „sejtekre” és a korábbi állati eredetű mellett az emberi 
eredetűekre is.
(A sértetlen bőrrel érintkező állati eredetű sejtekre, szövetekre nem vonatkozik a szabály: Pl. bőr 
ruházat.)



Különleges szabályok (19 - 22 szabály)

19. szabály Új szabály
Nanoanyagot tartalmazó eszközök osztályozása a belső expozíció alapján („sugárterhelés”?)

20. szabály Új szabály
Testnyílással kapcsolatos, inhalációs gyógyszer-beadásra szolgáló invazív eszközök 

21. szabály Új szabály
Testnyíláson keresztül a szervezetbe jutó és felszívódó, illetve a bőrön keresztül felszívódó 
anyagok 

22. szabály Új szabály
Integrált, vagy beépített diagnosztikai funkcióval rendelkező aktív terápiás eszközök (automata 
külső defibrillátor)



orvostechnikai eszköz

a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként 
embereken történő 
felhasználásra szánt

orvostechnikai eszköz tartozéka

önmagában nem orvostechnikai 
eszköz

gyártója arra szánt, hogy egy vagy 
több adott orvostechnikai eszközzel 
együtt használva lehetővé tegye az 
adott orvostechnikai eszköz(ök) 
rendeltetésszerű használatát, vagy 
meghatározott és közvetlen módon 
segítse az orvostechnikai eszköz(ök) 
gyógyászati alkalmazhatóságát 
annak/azok rendeltetését illetően 



MEDDEV 2. 1/1

Egy termék akkor válhat orvostechnikai eszköz tartozékká, ha a termék 
gyártója által meghatározott szándékolt felhasználás egy vagy több 
orvostechnikai eszközzel kapcsolatos.

Példák: Egészségügyi sterilizátorok,

Tasakok újra sterilizálható orvostechnikai eszközök csomagolására,

Hálózati töltők kifejezetten akkumulátoros üzemű elektromedikai
eszközökhöz,

Kontaktlencse-ápoló termékek, fertőtlenítőszerek, amelyeket 
kifejezetten invazív orvostechnikai eszközökhöz szánnak

Speciális vízkezelő készülék dializáló berendezésekhez

Gázpalackok / nyomásszabályozó eszközök, altatógépekhez



Az orvostechnikai eszköz tartozékát el kell-e látni CE jellel?

El kell látni! 

Nem az orvostechnikai eszköznek minősülés a kritérium  (MDR 20. cikk (1))
A rendelésre készült eszközöktől és a klinikai vizsgálatra szánt eszközöktől 
eltérő, e rendelet követelményeinek megfelelőnek tekintett eszközökön az V. 
mellékletben foglaltak szerint fel kell tüntetni a CE megfelelőségi jelölést.

Indirekt előírás:
← eszközrendszer/eszközkészlet szabályozás (MDR 22. cikk (4)) 

Ha az eszközrendszer vagy az eszközkészlet olyan eszközöket tartalmaz, 
amelyeket nem láttak el CE-jelöléssel … 
…akkor az eszközrendszert vagy az eszközkészletet önálló eszközként kell 
kezelni, és azon el kell végezni az 52. cikk szerinti megfelelőségértékelési 
eljárást.



Köszönöm  a figyelmet!

Balázs György Ferenc
ügyvezető
EMKI-cert Orvostechnikai Eszközminősítő Kft.
Bp. 1116 Barázda u. 42.
+36 20 469 2177


