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Fókuszban az orvostechnikai eszközökre vonatkozó MDR-rendelet

2021. május 26-tól érvényes!



Tisztelt Partnerünk!

2021. május 26. újabb jelentős mértföld-
követ jelöl az egészségügyi szabályozásban: 
életbe lép az MDR- és az IVDR-rendelet.

2017. május 26-án az Európai Bizottság két új 
– az orvostechnikai eszközökről szóló (MDR) és 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkö-
zökről szóló (IVDR) – rendeletet fogadott el, 
hogy összhangba hozza az uniós jogszabályo-
kat az orvostechnikai fejlődéssel, és biztosítsa 
a közegészség fokozott védelmét és a beteg-
biztonság javítását.

Az orvostechnikai eszközökről szóló új EU 
2017/745. rendelet a jelenleg hatályos, az 
orvostechnikai eszközökről szóló (93/42/EGK) 
irányelvet és az aktív beültethető orvostechni-
kai eszközökről szóló (90/385/EGK) irányelvet 
váltja fel. A rendelet életbe léptetése eredetileg 
három éves türelmi idővel, 2020. május 26-án 
valósult volna meg, de a koronavírus-veszély-
helyzet miatt ezt egy évvel elhalasztották.

Cégünk tevékenységére és az Önökkel 
folytatott együttműködésre elsősorban a 
BD BARD által szállított biopsziás rend-
szerek kapcsán vonatkozik az orvostech-
nikai eszközökről szóló (MDR) rendelet. 

Az új rendelet:
• szigorítja a klinikai vizsgálatra vonatkozó 

követelményeket és a betegek biztonsá-
gának garantálása érdekében kezelik a 
kockázatokat

• fokozza az orvostechnikai eszközök tel-
jes életciklusára kiterjedő felügyeletet és 
irányítást

• javítja az átláthatóságot és a nyomonkö-
vethetőséget

• egyértelmű osztályozás és fogalommegha-
tározás révén csökkenti a félreérthetőséget

Új elemként bevezetésre kerülnek:
• egyedi eszközazonosítók (UDI)
• az orvostechnikai eszközök európai adat-

bankja (Eudamed)

• implantátumkísérő kártya a beteg részére 
a beültethető orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos információkkal

• a forgalomba hozatalt megelőzően 
szigorúbb ellenőrzés a magas kockázatú 
eszközök esetében

Az új rendeletek szilárd alapokon álló, átlát-
ható és fenntartható, nemzetközileg elismert 
szabályozási keretet hoznak létre, amely ja-
vítja a klinikai biztonságosságot, és tisztessé-
ges piacrajutási feltételeket teremt a gyártók 
számára. Az irányelvekkel ellentétben a ren-
deletek közvetlenül alkalmazandók, és azokat 
nem kell átültetni a nemzeti jogba. Éppen ezért 
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, 
csakúgy, mint az in vitro diagnosztikai orvos-
technikai eszközökről szóló rendelet, mérsékli 
az eltérő értelmezés kockázatát az Európai 
Unió egészében.

Az MDR rendeletet 2021. május 26-tól kezdő-
dően teljeskörűen alkalmazni kell. Az elmúlt 
négy éves átmenet lehetővé tette a gyártók és 
más gazdasági szereplők számára, hogy 
fel  készüljenek a rendeletek végrehajtására,  
az egészségügyi szakembereknek és az egész-
ségügyi intézményeknek pedig – elméletileg – 
idejük lesz megismerkedni a velük szemben 
támasztott elvárásokkal. A piaci zavarok 
elkerülése, valamint az irányelvekről a rende-
letekre való zökkenőmentes átmenet biztosítá-
sa érdekében a rendelet számos átmeneti 
rendelkezést is tartalmaz. Egyes, az irányelvek 
alapján kiállított tanúsítvánnyal rendelkező 
eszközök 2024. május 27-ig továbbra is 
forgalomba hozhatók, és 2025. május 27-ig 
továbbra is forgalmazhatók, illetve használat-
ba vehetők.

A bejelentett szervezetek által az orvostechni-
kai eszközökről szóló irányelv alapján kiadott 
tanúsítványok érvényben maradnak érvé-
nyességük lejártának napjáig, de legfeljebb 
négy évig. A bejelentett szervezetek által az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 



szóló irányelv alapján kiadott tanúsítványok 
érvényesek maradnak lejáratuk napjáig, de 
legkésőbb 2024. május 27-ig. 2025 máju-
sáig egyes, az irányelvek alapján forgalomba 
hozott eszközök és egyes, az új rendeletek 
alapján forgalomba hozott eszközök egyide-
jűleg lesznek a piacon. 

E változások következményekkel járhatnak az 
orvostechnikai eszközök egészségügyi intézmé-
nyek általi hozzáférhetőségére nézve. 
A gyártók például úgy dönthetnek, hogy leál-
lítják egyes orvostechnikai eszközök gyártását. 
Ezenkívül, ha egyes orvostechnikai eszközök 
nem kapnak időben tanúsítványt, e termékek 
átmenetileg hozzáférhetetlenné válhatnak.

A rendeletek pontosítják a gyártók, a megha-
talmazott képviselők, az importőrök, illetve a 
forgalmazók kötelezettségeit. A gyártók eseté-
ben a rendeletek új követelményeket vezetnek 
be, és megerősítik a meglévő követelménye-
ket. A gyártóknak létre kell hozniuk egy kocká-
zatkezelési és egy minőségirányítási rendszert, 
klinikai vagy teljesítőképesség-értékeléseket 
kell végezniük, műszaki dokumentációt kell 
készíteniük, és mindezt naprakész állapotban 
kell tartaniuk. A gyártóknak megfelelőségérté-

kelési eljárásokat is alkalmazniuk kell eszköze-
ik forgalomba hozatalához.

Az új szabályozással kapcsolatban részletes 
információk érhetőek el az OGYÉI MDR-infor-
mációs oldalán: https://ogyei.gov.hu/tajekoz-
tato_anyagok 

Gyártói partnerünk, a BD BARD már 
2017 májusától felkészült az MDR ren-
delet alkalmazására, ezért a rendelet 
előírásait biopsziás portfóliónkban teljes 
körben, már jelenleg is alkalmazzuk – 
és 2021. május 26-tól is az előírásoknak 
megfelelően, hosszú távú partnerként 
állunk rendelkezésre.

A felmerülő kérdések kapcsán várjuk jelentkezését!

Polacsek Krisztina
Key Account Manager
(30) 454-8909
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Tisztelt Olvasónk!
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak postai úton, hanem e-mai-
len is tájékoztatni tudjuk Önt cégünk legújabb partnereiről, 
termékeiről és fejlesztéseiről.

Amennyiben fontosnak tartja, hogy hírleveleink elektronikus 
formában is eljussanak, kérjük, látogassa meg az alábbi 
webcímet, illetve telefonjával olvassa be a QR-kódot:

astromedic.hu/hirlevel



Dátum Esemény Helyszín Szervező Kapcsolat

2021. június 17–19. Magyar Radiológusok Társasága 
Kongresszusa

Online Prof. dr. Berényi Ervin mrt.kmcongress.com

2021. szeptember 8–10. 28. Francia-Magyar Szimpózium Budapest, Novotel 
Budapest Centrum

Dr. Forrai Gábor radio.kmcongress.com
 

2021. november 4–6. Magyar Neuroradiológiai Társaság XXVIII. 
Kongresszusa és Továbbképző Kurzusa

Pécs, PTE és online Prof. dr. Bogner Péter mnrt.hu 

2021. november 28. – 
december 2.

RSNA 2021 Chicago, McCormick 
Place

Radiological Society  
of North America

www.rsna.org

Astromedic Kft. 
8000 Székesfehérvár, Budai út 49–51.  
Tel.: +36-30-827-9051 
Fax: +36-22-504-854 
E-mail: astromedic@astromedic.hu

Az Astromedic Hírlevél nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény 
szerinti ismertetés). Hírlevelünk címzettjei gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására vagy forgalma-
zására jogosult, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô személyként jogosultak a kizárólag szakembereknek szóló tartalmak megismerésére.

A BD BARD által szállított biopsziás rendszerek 
teljes ellátási spektrumot nyújtanak Partnereink 
számára. Legyen szó akár a félautomata BD 
BARD Mission biopsziás rendszerről, akár az 
automata BD BARD Max-Core pisztolyról, 
akár a szintén automata BD BARD Monopty 
rendszerről, olyan innovatív megoldásokat nyúj-
tunk, amelyet más gyártók csak másolni szoktak.

A BD BARD Mission félautomata rendszer 
egyszerű, gyors és biztonságos minden felhasz-

nálásra. Vizuális stá-
tuszjelölése könnyen 
használhatóvá teszi.  
A behatolási mély-
ségjelző jól látható. 
Különleges, ergono-

mikus markolatot nyújt. A biopsziás tű fejlett 
echogén technológiája kiváló ultrahang alatti 
láthatóságot nyújt.

A BD BARD Max-Core automata rendszer 
lehetőséget teremt az egykezes használatra, 

ergonomikus marko-
lata jobb kezelhetősé-
get nyújt. Két elsütő-
gombot tartalmaz, és 

színkódolással teszi egyértelművé a megfelelő 
biopsziás tűk használatát.

A BD BARD Monopty automata rendszer két 
behatolási mélységet (11 és 22 mm) nyújt, és 
színkódolással teszi 
egyértelművé a meg-
felelő biopsziás tűk 
használatát. A rend-
szer rendelkezésre 
állásáról vizuális jel 
tájékoztat. Mindhá-
rom rendszer kompatibilis a BD BARD TruGuide 
koaxiális biopsziás tűkkel.

BD BARD termékcsalád: teljes spektrumban

Programajánló 2021


