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PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 2.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

wyróbmedyczny – narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie,materiał lub inny artykuł, stosowany
samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do
używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego
stosowania, przeznaczony przezwytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub
upośledzenia, …

– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami
farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane
takimi środkami;



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 2.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

45) wytwórca:

a) podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i
oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną,
niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny
podmiot,



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 2.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

45) wytwórca:

a) podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i
oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną,
niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny
podmiot,

Wytwórca projektuje wyrób medyczny oraz określa jego przeznaczenie i sposób
użycia.



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 13.

1. Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem
do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca
wyrobu.



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 13.

1. Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem
do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca
wyrobu.

Jednostka notyfikowana potwierdza:

• zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy

• zgodność wyrobu z wymaganiami norm zharmonizowanych



PRAWO

RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia z dnia 17 lutego 2016 r.

„w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów
medycznych”

Dz.U. 2016 poz. 211 Źródło: isap.sejm.gov.pl

Załącznik nr 1

WYMAGANIA ZASADNICZE DLAWYROBÓWMEDYCZNYCH

Część I. Wymagania ogólne

1. Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wytworzone tak, aby ich
stosowanie w przewidzianych warunkach i zgodnie z przewidzianym
zastosowaniem nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów,
użytkowników oraz innych osób.



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 90.

1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i
utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a

użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania.



PRAWO

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Źródło: isap.sejm.gov.pl

Art. 90.

1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i
utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a

użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania.

Wytwórca musi dostarczyć użytkownikowi wyczerpującą informację na temat
przeznaczenia, sposobu użytkowania i serwisowania wyrobu medycznego.



PRAWO

Dyrektywa o odpowiedzialności za wyrób (85/374/EWG)

„Producent jest odpowiedzialny za szkody przeciwko osobom
lub mieniu spowodowane wadami wyrobu". Źródło: isap.sejm.gov.pl



PRAKTYKA

Wyroby medyczne:

• instrumentarium medyczne

• preparaty i urządzenia do dezynfekcji instrumentarium

• opakowania sterylizacyjne

• sterylizatory medyczne



PRAKTYKA

Obowiązkiem świadczeniodawcy, użytkownika wyrobów medycznych

jest zapewnienie kompatybilności stosowanych wyrobów.



PRAKTYKA

Obowiązkiem świadczeniodawcy, użytkownika wyrobów medycznych

jest zapewnienie kompatybilności stosowanych wyrobów.

Zastosowana technologia reprocesowania instrumentarium musi być

zgodna z zaleceniami jego wytwórcy.



PRAKTYKA

Dekontaminacja

Oczyszczenie – największy stopień redukcji drobnoustrojów

Dezynfekcja – eliminacja pozostałych form wegetatywnych

Sterylizacja - najwyższy poziom redukcji drobnoustrojów (spory)



PRAKTYKA

Reprocesowanie

Oczyszczenie – największy stopień redukcji drobnoustrojów

Dezynfekcja – eliminacja pozostałych form wegetatywnych

Płukanie – ochrona przed korozją

Suszenie – ochrona przed wtórną kontaminacją

Kontrola stanu – eliminacja mikro zanieczyszczeń i narzędzi niesprawnych

Konserwacja (smarowanie – parafiny i substancje powierzchniowo czynne)

Pakowanie – długotrwałe przechowywanie i transport

Sterylizacja - najwyższy poziom redukcji drobnoustrojów (spory)



PRAKTYKA

Obowiązkiem świadczeniodawcy, użytkownika wyrobów medycznych

jest zapewnienie kompatybilności stosowanych wyrobów.

Preparaty chemiczne, opakowania sterylizacyjne, procesy mycia,

dezynfekcji i sterylizacji muszą być zgodne z zaleceniami wytwórcy

instrumentarium.



PRAKTYKA

Obowiązkiem świadczeniodawcy, użytkownika wyrobów medycznych

jest zapewnienie kompatybilności stosowanych wyrobów.

Preparaty chemiczne, opakowania sterylizacyjne, procesy mycia,

dezynfekcji i sterylizacji muszą być zgodne z zaleceniami wytwórcy

instrumentarium.

Użytkownik nie ma prawa samowolnie zmieniać technologii

reprocesowania określonej przez wytwórcę!
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