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O čem vlastně MDR je?
Co je MDR
Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) je nové nařízení EU o zdravotnických výrobcích
(EU 2017/745), které vstoupilo v platnost na konci května 2017 a po přechodném období
je nutné ho aplikovat nejpozději od května 2021.

Cíl MDR
Cílem je posílit bezpečnost pacientů a zajistit transparentnost a sledovatelnost životního
cyklu produktů uváděných na trhy se zdravotnickými prostředky ve všech evropských zemích.
Zároveň sladit právní předpisy EU s vývojem technického pokroku, medicíny a legislativy.
Tento přístup je zásadní pro udržitelné zabezpečení vysokých standardů kvality během
rychlého rozvoje technologií.

Co se změní v rámci MDR
• Zaměření na celkový životní cyklus produktu s ohledem na jeho bezpečnost,
a to již od fáze vývoje až po sledování po jeho uvedení na trh a konec
jeho životnosti.

• Nové požadavky na klinické hodnocení/zkoušky, technickou dokumentaci, testování
produktů, na jejich označování, balení a dozor po uvedení na trh.

• Pro lepší sledovatelnost produktů musí nést každý prostředek jedinečnou
identifikaci zdravotnického prostředku (UDI).

• Výrobci mají nově aktivní roli i během fáze po uvedení prostředku na trh.
• Je připravována nová databáze pro registraci všech zdravotnických prostředků
distribuovaných v EU (EUDAMED).

Termíny implementace MDR
25. května 2017
MDR vstupuje
v platnost

2017

2018

Všechny produkty
PH AG jsou připraveny
na MDR

Akreditační proces

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Soulad s MDR podle rizikových tříd
26. května 2021
Shoda s MDR u produktů
třídy I. nesterilní

27. května 2024
Všechny produkty
na trhu (výrobci)
musí být ve shodě
s požadavky MDR

Kdy končí platnost certifikátů MDD?
Dle článku 120 odst. 2 MDR Certifikáty vydané oznámenými subjekty v souladu se
směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS po dni 25. května 2017 zůstávají platné až do konce
doby platnosti uvedené na certifikátu, která nesmí překročit dobu pěti let od jeho vydání.
Pozbývají však platnosti nejpozději dne 27. května 2024.

Řazení produktů podle třídy rizika a povinnost
splňování legislativy MDR

Třída I

základní

Třída I

měřící

Třída I

nástroje

Třída I

sterilní

Třída II

a

středně nízké riziko, např. naslouchátka, chirurgické čepele k opakovanému
použití, odsávací zařízení

Třída II

b

středně vysoké riziko, např. ventilátory, zařízení pro radioterapii

Třída III

nízké riziko, především neinvazivní prostředky, např. obvazy, nesterilní čepice,
ústenky atd.
nízké riziko, např. neinvazivní měřicí zařízení, např. urinární sáčky

nízké riziko, např. berle, kolečková křesla

nízké riziko, např. sterilní obvazy, prostředky hojení ran

vysoké riziko, např. aktivní implantabilní ZP, endoprotézy, nanomateriály

Produkty třídy I. nesterilní –
platnost 26. 5. 2021
•
•
•
•

•
•
•
•

Náplasti
Obvazy nesterilní
Tampony stáčené
Obinadlo hydrofilní, fixační nesterilní

Komprese z netkané textilie a gázy nesterilní
Operační kalhoty a haleny, čepice, ústenky
Inkontinenční podložky
Vyšetřovací rukavice nesterilní

Pro třídu I. nesterilní platí od května 2021 platná nařízení MDR
• Pokud byl produkt vyroben a uveden na trh po 26. 5. 2021, musí být posouzen dle nové legislativy MDR.
• V takovém případě musí výrobce, distributor předložit dokumentaci k výrobku dle MDR
• Poskytovatel zdravotní služby musí u třídy I nesterilní požadovat:
a) Dodání Prohlášení o shodě s uvedením Basic UDI kódu
b) Návod na použití (IFU dokument) s datem revize po 26. 5. 2021 tj. compliance s MDR, pokud je k ZP vytvořen
c) Štítky se symboly compliance dle MDR – MD, UDI na obalu
d) Dodání dokumentace ke splnění platných nových norem pro ZP – např. EN 14683

Příklad časové osy pro ZP třída I. nesterilní
09/2019
první prodej výrobku
na trhu

2019

26. 5. 2021
vstupuje v účinnost
nařízení MDR

Všechny výrobky třída I. nesterilní vyrobené a uvedené na trh
po tomto datu musí být ve shodě s MDR

2020

2021

2022

2023

MDD
Prohlášení o shodě vydané výrobcem dle MDD

Produkty třídy I. nesterilní – produkty v této třídě rizika musí
být ve shodě s MDR od 26. 5. 2021.
Výrobky s MDD mohou být do ZZ dodávány pouze do
vyprodání zásob. Všechny ZP třídy I. nesterilní, které budou
vyrobeny a uvedeny na trh po 26. 5. 2021 (nová i opakovaná
výroba) musí mít již Prohlášení o shodě dle MDR s uvedením
základního UDI-DI a nově povinné piktogramy a informace
k výrobku.

ZP třídy rizika II a III mohou být uváděny na trh ze strany
výrobce s certifikací dle MDD až do jejich ukončení platnosti.
Pak je již nutno certifikovat dle MDR.
Bez ohledu na dobu trvání veřejné zakázky, která nabyla
platnosti před květnem 2021, musí být po 26. 5. všechny
ZP třídy I. nesterilní uváděné na trh ve shodě s MDR.

Prohlášení o shodě
dle MDR třídy
I. nesterilní
Všechny produkty vyrobené po květnu 2021
musí být posuzovány dle MDR bez ohledu
na to, zda mají platnost certifikátu MDD
přesahující květen 2021.

Etiketa
NOVÉ: UDI piktogram

NOVÉ: uvedení EN normy

NOVÉ: UDI kód (3D)

Datum exspirace

Zodpovědný výrobce

LOT šarže

NOVÉ: MD piktogram

NOVÉ: UDI kód (2D)

Datum výroby

UDI
Základní UDI – DI
Kód pro skupinu výrobků a konkrétního výrobce
UDI – DI
Identifikátor prostředku, obsahuje GTIN
14místný kód
UDI – PI
Identifikátor výroby, který v sobě nese informaci
o exspiraci, LOT šarži a datumu výroby

(01) GTIN vždy 14 čísel

DI – identifikátor výrobku

(10) LOT číslo
(11) Datum výroby
(17) Datum exspirace

PI – identifikátor výroby

Popis požadavků pro poskytovatele zdravotní služby
plynoucí z nového zákona č. 89/2021
Základní přehled
jazyce (výjimka může být u ZP ve tř. rizika I a IIa,
pokud výrobce stanovil, že návod není potřeba)

§38 Obecné ustanovení
ZP nelze použít pokud se jedná o ZP např.:
• který je uveden na trh v rozporu s MDR 2017/745
• ohrožuje bezpečnost pacientů
• má nedostatky
• má porušení balení
Při poskytování zdravotních služeb
• může být použit pouze prostředek, který splňuje
požadavky MDR 2017/745
§39 Povinnosti poskytovatel zdrav. služeb
Poskytovatel je povinen např.:
• používat ZP v souladu s pokyny výrobce
• zajisti požadavky na ZP měřící funkci
• přesvědčit se, že ZP je funkční a bezpečný před
použitím
• dodržovat správnou skladovací praxi
• je prováděn servis
• byla provedena FSCA
• nepoužívat ZP, pokud nemá návod k použití
v češtině (výjimka pro ZP ve tř. rizika I a Ia)
• vést záznam ve zdrav. dokumentaci pacienta při
použití ZP ve tř. rizika IIb a III
• uchovávat UDI kody u ZP, které mu byly dodány
(UDI-DI a UDI-PI) s výjimkou ZP ve tř. I
• vést dokumentaci používaných ZP z hlediska
– provedené instruktáže
– provedené BTK
– právní předpisu v oblasti metrologie
(pracovní měřidla)
§40 Informace pro uživatele
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
• zajistit osobě poskytující zdrav. službu dostupné
veškeré informace z návodu k použití v českém

Poskytovatel zdravotních služeb odpovědný
• za zavedení implantabilního prostředku je
povinen pacientovi prokazatelně poskytnout kartu
implantátu s informacemi v českém jazyce
§41 Instruktáž
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit
• aby používala nebo obsluhovala daný ZP pouze
osoba, která absolvoval instruktáž dle návodu
k použití pro daný ZP (pokud to výrobce stanovil)
• seznámit takovouto osobu s riziky spojenými
s používáním ZP
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést
a uchovávat záznam
• o všech provedených instruktážích
Tyto informace je povinen uchovávat po celou dobu
používání prostředku a po dobu 1 roku ode dne
vyřazení prostředku z používání
§44+45+46 Obecné ustanovení
(servis, BTK, oprava)
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat
dokumentaci o provedení servisu podle odstavce 3
v českém, slovenském nebo anglickém jazyce po
celou dobu používání prostředku, a dále po dobu
1 roku ode dne vyřazení prostředku z používání.
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen záznam
• o provedeném BTK,
• o provedené opravě
uchovávat po celou dobu používání prostředku,
a dále po dobu 1 roku ode dne vyřazení prostředku
z používání.

§50 Oblast Vigilance
Poskytovatel je povinen u podezření na závažnou
nežádoucí příhodu (NP)
• činit potřebná opatření s cílem minimalizovat
dopady příhody
• zpřístupnit výrobci a SUKLu daný ZP, u kterého
došlo k podezření na NP vč. dokumentaci
• poskytnou součinnost a informace výrobci
a SUKLu za účelem zjištění příčin NP
• uchovávat ve zdrav. dokumentaci o pacientovi
informace o podezření k závažné NP vč. záznamu
o ohlášení SUKLu
Článek 5 odst. 5 MDR 2017/745
Odst. 5
Pokud se ZP vyrábějí a používají pouze v rámci
zdravotnického zařízení, poté by měli s výjimkou
Přílohy I (MDR) být splněny podmínky jako např.
• prostředky nejsou převedeny na jiný právní
subjekt,
• k výrobě a používání prostředků dochází v rámci
vhodných systémů řízení kvality
• zdravotnické zařízení ve své dokumentaci
zdůvodní, že specifické potřeby cílové skupiny
pacientů není možno uspokojit rovnocenným
prostředkem, který je již k dostání na trhu,
• zdravotnické zařízení na požádání předloží
příslušnému orgánu informace týkající
se používání takových prostředků, včetně
zdůvodnění jejich výroby, úpravy nebo používání,
• zdravotnické zařízení vypracuje prohlášení,
které na požádání zveřejní a které mimo jiné
obsahuje: název a adresu zdravotnického zařízení
vyrábějícího daný prostředek

Za přestupek lze uložit pokutu do výše
200 000 Kč

jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b)
a) neohlásí Ústavu ustavení nebo zánik etické komise v souladu s § 17 odst. 1,
b) v rozporu s § 17 odst. 3 neuchovává po stanovenou dobu záznamy o činnosti etické komise, kterou ustavil

500 000 Kč

jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), i), l), o), p) nebo u),
i) neprovede záznam ve zdravotnické dokumentaci v souladu s § 39 odst. 3

2 000 000 Kč

jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), k), m), n), q), r), nebo
k) nevede dokumentaci používaných prostředků v souladu s § 39 odst. 5 nebo v souladu s prováděcím předpisem vydaným na základě
§ 39 odst. 6

5 000 000 Kč

jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), h), j), s) nebo t),
f) nezajistí dodržení pravidel správné skladovací praxe v souladu s § 39 odst. 1 písm. d),
j) neuchovává jedinečnou identifikaci prostředků, které mu byly dodány, nebo nepředloží Ústavu informace v souladu s § 39 odst. 4.
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