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FOGALMAK (1):

MDD: A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai
eszközökről;

MDR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 Rendelete (2017.
április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a
90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;

SUD: (Single Use Device) Egyszer használatos eszköz; olyan eszköz, amelyet
egyetlen egyént érintő egyetlen beavatkozás során történő használatra
szánnak;



FOGALMAK (2):

RSUD: (Reprocessed Single Use Device) Újrafeldolgozott egyszer használatos
eszköz; olyan használt egyszer használatos eszköz amelyet ismételt
felhasználás céljából ugyanazon vagy másik egyénen történő használatra
alkalmassá tettek;

IFU: (Instruction For Use) Használati útmutató; a gyártó által a felhasználók
tájékoztatására szolgáltatott információk valamely eszköz rendeltetéséről,
rendeltetésszerű használatáról és a szükséges óvintézkedésekről;

Újrafeldolgozás: használt eszközön végzett eljárás az eszköz biztonságos
újrafelhasználásának lehetővé tétele érdekében, ideértve a tisztítást,
fertőtlenítést, sterilizálást és a kapcsolódó eljárásokat, valamint a használt
eszköz műszaki és működési biztonságosságának tesztelését és helyreállítását;



I.

Újrafeldolgozás: lehetőségek és behatároló tényezők



I/1. Újrafeldolgozás: lehetőségek és behatároló tényezők

Alapvetés

HASZNÁLT SUD = HULLADÉK

ÚJRAFELDOLGOZÓ = GYÁRTÓ
[MDR 17. cikk (2)]



I/2. Újrafeldolgozás: lehetőségek és behatároló tényezők

- olyan műszakilag összetett 
eljárásokat tesznek lehetővé (pl. 
szív katéterezése), amelyekre 
jelenleg még nem állnak 
rendelkezésre újra-
felhasználható eszközök;

- tömeggyártás, relatíve 
alacsony előállítási költség;

- az eszköz mindig használatra 
kész (steril!);

- a minőség állandó;

- nem kell infrastruktúra az 
újrafeldolgozáshoz (nincs 
költség!)

- folyamatos környezeti terhelés 
(veszélyes hulladék, műanyag-
szemét);

- beszerzési (tárolási?) költség;

… 

…

Egyszer használatos eszközök

Előnyök Hátrányok



I/2. Újrafeldolgozás: lehetőségek és behatároló tényezők

- több tagállamban 
(Németország, Nagy-Britannia 
stb. …) jelenleg is bevett 
gyakorlat eszközök egy jól 
meghatározott körében és 
jellemzően professzionális külső 
újrafeldolgozók igénybe-
vételével;

- pénzügyi/gazdasági 
megfontolások;

- („a magyar érv”): ha 
jogellenesen úgyis csinálják és 
csinálták eddig is, akkor 
legalább tereljük jogszabályi 
keretek közé

- a SUD anyagának tulajdonságai az 
eszköz használata, újrafeldolgozása 
után gyorsan romolhatnak;

- a tisztítást a felhasznált anyagok és 
a tisztítandó felületek 
hozzáférhetősége is befolyásolhatja 
(kórházi fertőzések?);

- jelentős járulékos költségek 
(beszerzési költség, tisztítási, 
fertőtlenítési és sterilizálási folyamat 
fejlesztésének és validálásának
költségei, csomagolás, logisztika)

- meghibásodásból fakadó felelősségi 
és kompenzációs kérdések (beteg 
sérülése, halála);

- újrafeldolgozásuk megfelelő 
felszerelést, szakismereteket, 
képzettséget és erőforrásokat igényel, 
melyek jellemzően nem állnak 
rendelkezésekre eü. intézményekben

Újrafeldolgozás
Érvek Ellenérvek



II.

Jogalap



II/1. Jogalap

MDR:

 Preambulum (38) bek.;
 17. cikk: „Egyszer használatos eszközök és újrafeldolgozásuk”

(DRAFT) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/...

of XXX
laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/745 of the
European Parliament and of the Council as regards common
specifications for the reprocessing of single-use medical devices



II/2. Jogalap

0 0

0 MDR



II/3. Jogalap

0 0

RSUD

MDR

CS



II/4. Jogalap

0 0

RSUD CS



III.

Tárgy és fogalommeghatározások



III. Tárgy és fogalommeghatározások

Tárgy:

1. MDR 17. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó szabályok, amennyiben
a nemzeti jogszabályok lehetővé tették az egyszer használatos eszközök
újrafeldolgozását, és a tagállam úgy határozott, hogy nem alkalmazza a gyártók
számára az MDR-ben előírt kötelezettségekre vonatkozó összes szabályt.

2. Ez a rendelet szabályokat állapít meg abban az esetben is, ha egy tagállam úgy
döntött, hogy az MDR 17. cikke (3) bekezdését a külső újrafeldolgozó által
újrafeldolgozott egyszer használatos eszközökre is alkalmazza.

Definíciók:

1. „újrafeldolgozó”: az egészségügyi intézmény és az egyszer használatos
eszközök újrafeldolgozására szolgáló külső újrafeldolgozó;

2. „külső újrafeldolgozó”: az egyszer használatos eszközöket egy egészségügyi
intézmény kérésére újrafeldolgozó szervezet.



IV.

Kockázatkezelés



Külső újrafeldolgozó általi újrafeldolgoz(tat)ás:

1. Írásba foglalt szerződés;
2. Szerződés minimális tartalmi elemei:

a) felek feladatainak, kötelezettségeinek és felelősségének kiosztása;
b) személyzet képesítésére és szakértelmére vonatkozó követelmények;
c) …

IV/1. Kockázatkezelés

Személyzet, telephely(ek) és felszerelés:

1. Megfelelő (számú, képzettségű, tapasztalatú, felelősségi körű) személyzet;
2. Újrafeldolgozásért felelős személy kijelölési kötelezettsége az újrafeldolgozónál;
3. Újrafeldolgozásnak helyet adó telephelyek alkalmasságának (felületek, víz- és

levegőminőség, páratartalom, stb. …) ellenőrzöttsége;
4. Berendezések időszakos felülvizsgálata, validálása;
5. Az újrafeldolgozásból kizárt és a vállalt eszközök listájának közzététele.



A SUD újrafeldolgozásra való alkalmasságának előzetes értékelése:

1. Eü. intézmény elemzi, hogy az RSUD biztonságossága és teljesítőképessége 
megegyezik-e az eredeti SUD-éval;

2. Az egyszer használatos eszköz alkalmasságának értékelése céljából az 
egészségügyi intézmény ellenőrzi, hogy a SUD:

a) CE-jelöléssel rendelkezik-e;
b) nem áll-e forgalmazási korlátozás alatt;
c) …

3. Az eü. intézmény a gyártótól hozzáférést kér a műszaki dokumentáció megfelelő
részeihez és megvizsgálja a nyilvánosan is hozzáférhetővé tett releváns
információkat;

4. Az eü. intézménynek figyelembe kell vennie az újrafeldolgozásért felelős személy
írásbeli véleményét is a SUD újrafeldolgozására való alkalmasságáról.

IV/2. Kockázatkezelés



Eredeti rendeltetés és az eredeti eszköz gyártója által végrehajtott
változások nyomonkövetése:

1. Az IFU-ban meghatározott eredeti rendeltetési cél megváltoztatásának tilalma;

2. Változtatás-követési folyamat bevezetése a szignifikáns változtatásokra (SUD
alkatrészeiben, anyagaiban/specifikációiban)

 szükség esetén (káros hatás a SUD-ra) az újrafeldolgozás megszakítása /eljárás
módosítása.

IV/3. Kockázatkezelés

Újrafeldolgozási eljárás:

1. Eljárások meghatározása dokumentáció, műszaki értékelés (fizikai, elektromos,
kémiai és biológiai tesztek, fordított tervezés) eredményei által, az eredeti
sterilizálási módszer (ha van!) és a vonatkozó szabványok figyelembe vétele;



Folyt.

2. Az újrafeldolgozási eljárást írásbeli dokumentumokban kell meghatározni, és azt a
SUD-t újrafeldolgozó egészségügyi intézménynek validálnia kell, adott esetben a
külső újrafeldolgozóval együtt. A folyamatnak le kell írnia az újrafeldolgozás
minden egyes lépését, beleértve a tárolási és szállítási feltételeket, valamint adott
esetben a biztonságos szétszerelési és újraszerelési lépéseket. Minden egyes
lépésnél meg kell határozni a vonatkozó eljárást.

IV/4. Kockázatkezelés

Az újrafeldolgozási ciklusok maximális száma:

1. Eü. intézmény, külső újrafeldolgozó (ha van) együtt határozzák meg, annak
alapján, hogy az eszköz teljesítménye és biztonsága meddig egyezik meg az
eredeti eszközével;

2. A ciklusok maximális számának elérését követően, az RSUD-ot ártalmatlanítani
kell.



IV/5. Kockázatkezelés

Műszaki dokumentáció:

1. Az alkalmazott újrafeldolgozási eljárásra (minimális tartalmi elemek),

2. Minden egyes RSUD-re (minimális tartalmi elemek),

3. A legutolsó felhasználását követő 10 évig meg kell őrizni.



V.

Újrafeldolgozási eljárások



Az újrafeldolgozási eljárások validálása:

1. Eljárások megkezdését megelőző lépések:

 sérülések szemrevételezéses ellenőrzése,
 eltávolítható részek ellenőrzése (ha vannak),
 karbantartás, működési beállítások az IFU szerint (ha vannak),
 sérült, vagy működésképtelenné vált eszközök ártalmatlanítása.

V/1. Újrafeldolgozási eljárások

2. Validált eljárás(ok) a szennyeződésmentesítésre az eszköz jellemzőihez és a
használatához kapcsolódó kockázatokhoz igazodóan;

3. Újrafeldolgozást megelőző tárolási és szállítási feltételek;

4. Felhasznált víz, vegyi anyagok és egyéb termékek mikrobiológiai és kémiai
tulajdonságaival kapcsolatos szükséges követelmények eljárásonkénti
meghatározása;



Folyt.

5. Validált automatizált eljárások elsőbbsége, baktericid, fungicid és virucid hatások
garantálása és mintavételes ellenőrzés;

6. Residuumok validált módszerekkel történő eltávolításának biztosítása;

7. Gőz-sterilizálás preferált, vagy más a SUD tulajdonságainak és jellemzőinek
megfelelő validált eljárás;

8. Jóváhagyott tűréshatárokon belüli eredmények biztosítása, szükség esetén ennek
ellenőrzése fizikai méréssel, minősített biológiai indikátorokkal;

9. Csomagoló rendszer és csomagolás minimumfeltételei, javítás, ártalmatlanítás,
felmerülő problémák elemzése alapján az eljárások módosítása, az eszköz
javítása vagy ártalmatlanítása.

V/2. Újrafeldolgozási eljárások



V/3. Újrafeldolgozási eljárások

Az újrafeldolgozási eljárás vhr. által részletesen szabályozott lépései:

1. Az újrafeldolgozást megelőző kezelés a felhasználási helyen;

2. A tisztítás előkészítése;

3. Tisztítás;

4. Hőkezeléses fertőtlenítés;

5. Kémiai fertőtlenítés;

6. Szárítás;

7. Vizsgálat, karbantartás, javítás és a működés tesztelése;

8. Csomagolás;

9. Címkézés és IFU.



VI.

Minőségirányítási rendszer



Rendszer felállítása:

- Az újrafeldolgozó kötelessége az újrafeldolgozási tevékenységek érdekében:

- létrehozni, dokumentálni, működtetni, fenntartani.

Célja:

1. Biztosítani

a) a jelen végrehajtási jogi aktusban;
b) az MDR-ben

lefektetett vonatkozó szabályoknak való megfelelőséget.

VI/1. Minőségirányítási rendszer



2. Tartalmaznia kell:

- újrafeldolgozás valamennyi lépésének megszervezését

VI/2. Minőségirányítási rendszer

3. Ki kell terjednie legalább az alábbi szempontokra:

a) a szabályoknak való megfelelés biztosítását célzó STARTÉGIA;
b) az újrafeldolgozási folyamatok valamennyi lépésére vonatkozó ELJÁRÁSOK;
c) az újrafeldolgozásban részt vevő SZEMÉLYZET felelősségei (feladatok, képesítés, 

képzés és továbbképzés), valamint a TELEPHELYEK/létesítmények leírása;
d) MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ elkészítése és fenntartása;
e) az újrafeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos DOKUMENTUMKEZELÉS és 

KOMMUNIKÁCIÓ;
f) az újrafeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos NYILVÁNTARTÁS-KEZELÉS;
g) VÁRATLAN ESEMÉNYEK JELENTÉSE  és a KORREKCIÓS ÉS MEGELŐZŐ 

INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÁSA és hatékonyságuk ellenőrzése;



VI/3. Minőségirányítási rendszer

Folyt.

h) KOCKÁZATKEZELÉS;
i)  belső és külső AUDITOK;
j)  az újrafeldolgozásban részt vevő külső szervezetekkel kötendő SZERZŐDÉSEK 
feltételei.

4. Éves audit:

- az újrafeldolgozási tevékenységekre évente min. 1. külső audit;
- az auditjelentést a hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátani;
- eredményét figyelembe kell fenni a QMS rendszer fejlesztésekor;
- az auditjelentés és a végleges nyomonkövetési intézkedés öt évig meg kell őrizni.



VI/4. Minőségirányítási rendszer

5. Váratlan események jelentése:

Értesítési kötelezettség:
- Mit? => súlyos váratlan események;
- Kinek? => gyártó, illetékes hatóság, külső újrafeldolgozó (ha van!).

A jelentés tartalma:
- lásd: 23. cikk (2) – feltehetően formanyomtatvány kerül kidolgozásra

4. Teendők:

- SUD/RSUD elkülönítése;
- további használat beszüntetése;
- 5 évig meg kell őrizni, a hatóság eltérő rendelkezéséig;
- azonos eszköztípus vizsgálatára is ki kell terjednie;
- szükség esetén be kell vonni az eü. szolg. személyzetét és az érintett beteget,
- e célból az eü. intézménynek ki kell jelölnie egy kapcsolattartót



VI/5. Minőségirányítási rendszer

Folyt.

- a külső újrafeldolgozó jelentést tesz az eü. intézménynek az újrafeldolgozás során
bekövetkezett minden olyan hibáról, amely azt jelzi, hogy az újrafeldolgozási
folyamat már nem megfelelő, vagy hogy a használatra már kiadott egyszer
használatos eszközök biztonságát és teljesítményét már nem lehet garantálni;

 haladéktalanul meg kell tenni a megfelelő korrekciós és megelőző intézkedéseket.

Eü. intézmény feladatai a váratlan eseményekkel kapcsolatban:

- adatgyűjtés és nyilvántartás valamennyi SUD-al kapcsolatos eseményről;
- kritikai elemzés készítése min. évente;
- ezeknek, valamint a tendenciák elemzésének továbbítása

 felelős bejelentett szervezet, külső újrafeldolgozó (ha van).



VI/6. Minőségirányítási rendszer

Az elemzést az eü. intézménynek, és adott esetben a külső újrafeldolgozónak kell
felhasználnia

 az újrafeldolgozási folyamatok javítására,

 a műszaki dokumentáció felülvizsgálatára és frissítésére, és/vagy

 annak eldöntésére, hogy megszünteti az egyes egyszeri felhasználású eszközök
újrafeldolgozását.



VII.

Nyomonkövethetőség



Rendszer felállítása:

- SUD azonosítása az újrafeldolgozási folyamat során

Célja:

1. Rögzíti

a) az újrafeldolgozási ciklusok számát, amelyeken a SUD átesett;
b) mely betegeknél használták az egyszer használatos eszközt

2. Ellenőrizhetővé teszi, hogy

a külső újrafeldolgozó által újrafeldolgozott és az eü. szolgáltatóhoz visszajuttatott 
eszköz ugyanaz az eszköz, mint amelyet az egészségügyi intézményben eredetileg 
használtak és újrafeldolgozásra küldtek

VII/1. Nyomonkövethetőség



3. Biztosítja

- az MDR 89. cikk szerinti FSCA, vagy

- a gyártói visszahívás

céljából a SUD megfelelő tételszámhoz kapcsolhatóságát.

VII/2. Nyomonkövethetőség

Feljegyzések megőrzésének kötelezettsége:

- a SUD legutolsó újrafeldolgozását követően,

- az újrafeldolgozási folyamat minden lépésére vonatkozóan,

- min. 5 év (hatósági kérésre mind az eü. szolg., mind a külső újrafeldolgozó 
rendelkezésre kell, bocsássa) 



https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/getting-ready-new-regulations_en

