Innováció és reguláció
Szombathelyi Zsolt, Réti Andrea, Szolyák Tamás
CE2020 konferencia

Orvosi eszköz szabályozási folyamat az USA-ban és Európában
Az alkalmazás időpontja: 2020. május 26.

Dinamikusan fejlődő, nagyon heterogén szakmai terület,
iparág, szabályozás
„High end”
technológia

Személyre szabott
megoldások

Kihívások

Farmakovigilancia

Állítások és
evidenciák

Gyógyszerfejlesztésből
lepottyant eszköz

Minőség

Költséghatékonyság

Hozzáadott érték és
költségek

A technológia új utakat nyit az orvoslás számára – egyben
újabb komplexitást jelent szabályozási szempontból
➢ Az orvosi kutatások és a technológia fejlesztések
hatalmas sebességgel fejlődnek

https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_n
ew_bionics_that_let_us_run_climb_and_danc
e?utm_campaign=tedspread&utm_medium=r
eferral&utm_source=tedcomshare

➢ A kutatás és a technológia fejlődése a piaci
lehetőségeknek megfelelően váratlan fejlesztési
irányokban találkozik, gazdagítja egymást és hoz
létre merőben új megoldásokat, megközelítéseket
➢ Ezek a fejlesztések szemléletbeli, sőt strukturális
változtatásokat indítanak el
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Point of care testing devices - microTAS

Az általunk viselt eszközök minősítése
Consumer grade vs. Medical grade sensors
Intended use: recreational, /individual use only

Intended use: diagnosis, disease prognosis or treatment decisions

Regulation for medical devices do not apply

Approved/ Cleared by regulators PMA or 510k in the US

Performance not verified

Established, standardized performance

Manufacturing doesn’t comply with GMP

Manufactured under GMP

No lock down design

Lock down design

Users have access to their data, can interpret. Make
decisions based on results

Users usually have no access to their data
Results are interpreted usually by HCPs

Easy access and convenience

FitBit

BalanSens TM

Viselhető eszközök - 24/7 adatgyűjtés
Physical Activity
Monitoring System

Empatica seizure meter
Apple Watch Series 4
FDA approved medical device - ECG

Alvás monitorozás

With automatic and accurate tracking, Beddit gives you a full picture of your night so you
have the information you need to better your sleep.

Beddit sleep monitor
Source: https://www.beddit.com/

Hogyan lehet megfelelni a változó környezetnek??
• >165 000
mHealth
applikáció
• > 500 mio
felhasználó
• CAGR: >40%
• Minősített
alkalmazás kb
10%

• Pesszimista megközelítés: Káosz
• Szabályozatlan piac
• Tisztázatlan viszonyok: személyes
adatok, hatékonyság,
biztonságosság
• Vásárlói ismerethiány

• Optimista megközelítés:
Lehetőség
•
•
•
•

Adatok, monitorozás, megelőzés
Megtakarítás
Otthoni egészség management
Munkahelyek

Software as Medical Device - IMDRF
• The term “Software as a Medical Device” (SaMD) is
defined as software intended to be used for one or
more medical purposes that perform these
purposes without being part of a hardware medical
device.
• SaMD is a medical device and includes in-vitro
diagnostic (IVD) medical device.
• SaMD is capable of running on general purpose (nonmedical purpose) computing platforms
• “without being part of” means software not necessary
for a hardware medical device to achieve its intended
medical purpose;
• Software does not meet the definition of SaMD if its
intended purpose is to drive a hardware medical
device.
• SaMD may be used in combination (e.g., as a module)
with other products including medical devices;
• SaMD may be interfaced with other medical devices,
including hardware medical devices and other SaMD
software, as well as general purpose software
• Mobile apps that meet the definition above are
considered SaMD.

• Medical purpose
• diagnosis, prevention, monitoring, treatment or
alleviation of disease,
• diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or
compensation for an injury,
• investigation, replacement, modification, or support of
the anatomy or of a physiological process,
• supporting or sustaining life

• provide means and suggestions for mitigation of a
disease;
• provide information for determining compatibility,
detecting, diagnosing, monitoring or treating
physiological conditions, states of health, illnesses
or congenital deformities;
• be an aid to diagnosis, screening, monitoring,
determination of predisposition; prognosis,
prediction, determination of physiological status.

SaMD besorolási kategóriák
Significance of information provided by SaMD to healthcare decision

State of Healthcare situation
or condition

Treat or diagnose

Drive clinical
management

Inform clinical
management
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Klinikai értékelés alapjai
Clinical Evaluation

Valid Clinical Association

Analytical Validation

Clinical Validation

Is there a valid clinical
association between your
SaMD output and your SaMD’s
targeted clinical condition?

Does your SaMD correctly
process input data to generate
accurate, reliable, and precise
output data?

Does use of your SaMD’s accurate,
reliable, and precise output data
achieve your intended purpose in
your target population in the context
of clinical care?

Digitális (szoftver alapú) terápiák
Prescription Digital Therapeutics (PDTx)
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PDTx - definíció
A receptköteles digitális terápiák bizonyíték alapú, klinikailag validált,
okos eszközön futó szoftverek, betegségek megelőzésére, kezelésére.
Lehet önálló, vagy gyógyszerrel kombinált.
Klinikai vizsgálati design, végpont,
adatgyűjtés a gyógyszeres
vizsgálattal azonos. A klinikai
értékelés valós B/R értékelés. Mi a
helyzet a placeboval?

Egyáltalán lehetséges ez ?
Bizonyítékon alapuló orvoslás szerint a közvetlen
pszichoterápia (kognitív viselkedés terápia - CBT) hasznos és
klinikailag hatékony lehet a pszichiátriai betegségekben pl.
depresszió, szorongás, skizofrénia, …, vagy más szubjektív
állapotokban, mint fájdalom, kifáradás, vagy függőségek
A terápiás szoftver ezt a CBT-t szolgáltatja okos eszközön,
orvostól, helytől és időtől függetlenül.

A 348-patient pivotal trial of AKL-T01 hit its main goal, as children and
adolescents diagnosed with ADHD who utilized AKL-T01 for four weeks
showed statistically significant improvement on a psychiatric test used to
measure their attention and screen for the disorder.

AI – a diagnosztikai lehetőségek tökéletesítésében

Precision medcine – személyre szabott gyógyítás a genetikai,
környezeti és életmódi sajátságok figyelembevételével kialakított
gyógyítás

Hatás az egészségügyben
Klinikai vizsgálatok: „siteless trials”
Beteg központúság
Legkevésbé invazív
A beteg otthonában
Klinikai vizitek korlátozása
Beteg terhek csökkentése
Vizsgálati logisztika
Sűrített mintavételezés
Kiterjesztett terület
Hosszú utánkövetés

RWD: pontosabb, jobban használható
adatok, otthoni beteg-management
Pontosabb diagnózis, prediktív elemzések
Személyre szabott beavatkozások
Költségcsökkentés – felesleges beavatkozások
elkerülése

Sense tower, Basel
monitors ww clinical trials
in real time (Jan 2019)

