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Miért vált szükségessé az MDR kiadása?

• Az idő múlása és a technológia fejlődése 
Mindezek megkövetelik a jogszabályok naprakésszé tételét – AIMD irányelv 1990-ben, 
az MD irányelv 1993-ban, IVD irányelv 1998-ban jelent meg!
26 éve ki gondolt a nanoanyagokra, szoftverekre, stb….?
Ehhez a kijelölt szervezeteknek is alkalmazkodnia kell.

• PIP implantátum botrány

• 2013-17 közötti MDD szerinti újra-kijelölések tapasztalatai (JAT)

• Fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti tapasztalatok
(pl.: újrafelhasználható eszközökkel kapcsolatos joint action)
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Mik az MDR következményei?

• Felhasználó/Páciens/Beteg magasabb szintű védelme még inkább a fókuszba kerül

• Jelentősen megerősítésre kerül:
•a bejelentett szervezetek felügyelete, 
•a megfelelőségértékelési eljárások, 
•a klinikai vizsgálatok és a klinikai értékelés, 
•a vigilancia és a piacfelügyelet

• Átláthatóság és a nyomonkövethetőség (EUDAMED, UDI)

• Azon termékekre is kiterjed, amik nem orvosi célokat szolgálnak, de amelyek 
működésük és kockázati profiljuk tekintetében hasonlítanak az orvostechnikai 
eszközökhöz (Pl.: kozmetikai lézerek, színes kontaktlencsék, stb)
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Kijelölt szervezeteket érintő új szabályok

• Új kód struktúra

• Személyzettel kapcsolatos magasabb elvárások - cizelláltabb kompetencia elvárások 

(képzések kódonként, termékértékelői tapasztalat)

• Free lancer auditorok „visszaszorítása”

• „Kötöttebb” eljárás 

• kérelemre indul az eljárás, 

• az ügyfél beadványának a teljes műszaki dokumentációt tartalmaznia kell, különben 

elutasításra kell kerülnie

• A „hangsúly” a termékértékelőre és a klinikai értékelőre kerül a helyszíni audit mellett.

Nem elég jó terméket gyártani, hanem jó műszaki dokumentációval is kell rendelkezni.
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Kijelölt szervezeteket érintő új szabályok

• PSUR (Periodic Safety Update Report – forgalomba hozatal utáni nyomonkövetés)

• SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance – A biztonságra és klinikai 

teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló)

• Expert panel megjelenése 

• Klinikai értékelések (MEDDEV iránymutatás magasabb szintre emelése, analógiára hivatkozás 

csak műszaki dosszié birtokában, klinikai vizsgálatok csak az EU-ban)

• Felelősségbiztosítás megnövekedése

• Kijelölt szervezetek szigorúbb felügyelete, 3 évente JAT újrakijelölési eljárás
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Hol tart a CE Certiso az MDR kijelölési eljárásban?

• A lehető legkorábban kérvényezte a kijelöltségét az MDR és IVDR szerint. 
2017. november 29-én (MDR) és december 8-án (IVDR) az applikáció megtörtént.

• JAT helyszíni ellenőrzése 2019. januárjában lezajlott
10 ellenőr részvételével 5 napig

• A szükséges módosításokat, javításokat végrehajtotta és várja, hogy a JAT lezárja a 
folyamatot

• …. És most várunk…………….
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A CE Certiso felkészülése az MDR okozta kihívásokra

• A CE CERTISO 2016. áprilisa óta készül az MDR-re

• Nyílt képzések tartása (MDR képzés, klinikai képzés, IVDR képzés)

• Ügyfeleink folyamatos tájékoztatása az MDR-rel kapcsolatban, a felügyeleti auditok során, 
személyes egyeztetések során 

• A CE Certiso működésének teljes felülvizsgálata és eljárásaink MDR-nek megfeleltetése 
2017 év végéig megtörtént, adaptálás folyamatosan vhr-ek függvényében

• Kódspecifikus belső és külső továbbképzések auditoroknak, termékértékelőknek

• Humánerőforrás növelése és képzése

7



Várható hatások

• 4 éven belül minden gyártó kérvényez MDR megfelelőség értékelést

• Feladat- és költségnövekedés (klinika, labor, tanúsítás, PSUR, SSCP, felelős személy)

• Felkészítő/tanácsadó kapacitás szűkössége

• NB-k kapacitás szervezési nehézségei

• Szakmai utánpótlás biztosításának kiemelt fontossága – részben MDR-től függetlenül
• mérnöki
• klinikai
• toxikológiai
• biológusi
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Várható pozitív hatások

• Várható protekcionista hatás az EU-s gyártók érdekében

Kapacitás szervezési kihívások NB oldalon, Klinikai vizsgálati helyszínek elfogadása (EU-n 
belüli vizsgálatok)

• A változások egy része eddig is követelmény volt, csak nem rendeleti szinten került 
szabályozásra

• Növekszik az átláthatóság: nyilvános EUDAMED esetén ellenőrizhetjük a termékhez 
kapcsolódó információkat

• A gyártó fejlesztésének nagyobb védelme

analógiára hivatkozás csak műszaki dosszié birtokában lehetséges más gyártó esetén
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Köszönöm a figyelmet!


