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MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Klinično preskušanje in Klinična ocena
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1. Predpisi za medicinske pripomočke v EU in Sloveniji: tik pred 
     spremembo 

Za trženje medicinskih pripomočkov (MP) na trgu EU 
(Evropske unije) in Slovenije mora proizvajalec 
dokazati, da je pripomoček varen, da deluje kot je 
predvideno in da so tveganja, povezana z uporabo 
pripomočka, sprejemljiva v primerjavi s koristjo 
za bolnika. Klinično  vrednotenje je ocena in 
analiza kliničnih podatkov, ki se nanašajo 
na medicinski pripomoček za potrditev 
njegove klinične varnosti in zmogljivosti. 
Lahko temeljijo na pregledu znanstvene 
literature in/ali s kliničnimi izkušnjami in/ali 
s kliničnimi raziskavami. Medtem, ko so za 
nekatere medicinske pripomočke zahtevani 
podatki, pridobljeni s klinično raziskavo, za 
pripomočke z nizkim do srednjim razredom 
tveganja (razred I, IIa in IIb) pogosto zadostuje 
pregled literature in/ali klinične izkušnje za 
podporo njihove predvidene uporabe.

Direktive o medicinskih pripomočkih predstavljajo 
temelje Evropskega regulatornega okvirja za medicinske 
pripomočke. Bistvena zakonodaja EU, ki obravnava klinično 
vrednotenje medicinskih pripomočkov, je Direktiva o medicinskih 
pripomočkih 93/42/EGS, dopolnjena (Marec 2010) in Direktiva o aktivnih medicinskih pripomočkih za 
vsaditev 90/385/EGS, dopolnjena (Marec 2010). Omenjena zakonodaja je bila prenesena v nacionalno 
zakonodajo vseh zadevnih držav.

V Sloveniji področje kliničnega vrednotenja medicinskih pripomočkov urejata  Zakon o medicinskih 
pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009) in Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/2010).

2. Evropska uredba o medicinskih pripomočkih je v postopku 
    pomembne revizije

Dne 26. septembra 2012 je Evropska komisija objavila predlog uredbe medicinskih pripomočkov in 
ločeno predlog uredbe za In-vitro diagnostične IVD pripomočke (o kateri se tu ne bo razpravljalo). 
Dne 22. oktobra 2013 je Evropski parlament glasoval za sprejem 347 sprememb predloga uredbe 
o medicinskih pripomočkih s strani Komisije. Formalno glasovanje je potekalo 2. aprila 2014, s čimer 
je Parlament sprejel spremenjen predlog. S tem se je zaključilo prvo branje rednega zakonodajnega 
postopka. Dne 5. novembra 2014 je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega 
parlamenta podelil mandat poročevalcem za začetek pogajanj s Svetom EU, katerega cilj je doseči 
dogovor glede obeh predlogov. Trialog glede nove uredbe se je začel oktobra 2015 in naj bi se zaključil 
do junija 2016, vključno s posebnim poudarkom na genetskem testiranju, spremljevalni diagnostiki, 
kemikalijah, ponovni obdelavi, zavarovanju, nadzoru/posebnih priglašenih organih, prehodnih ukrepih 
ter veljavnosti certifikatov, razvrščanja (MP 6, 19, 21; IVD 1, 4, 5), in kliničnih raziskavah/študijah 
ovrednotenja delovanja IVD.

Pomemben vidik predloga uredbe o medicinski pripomočkih je, da predstavlja dvig regulatorne lestvice 
za zahteve glede kliničnih dokazov, ki so se izkazale za nezadostne pri škandalu neustreznih prsnih 
vsadkov, ki jih proizvaja francoski Poly Implant Prothese (PIP).

Bolj zaostrene zahteve glede delovanja priglašenih organov za medicinske pripomočke vodijo k bolj 
strogim inšpekcijskim nadzorom dokumentacije kliničnega vrednotenja proizvajalcev že pred začetkom 
implementacije nove uredbe.



3

3. Klinično preskušanje medicinskega pripomočka

Standard dobre klinične prakse za raziskave medicinskih pripomočkov je ISO 1455 (2011). Evropska 
zakonodaja izrecno zahteva tudi upoštevanje Helsinške deklaracije, ki določa etična načela, ki jih je 
potrebno spoštovati pri izvajanju raziskav na ljudeh.

Praviloma morajo vse klinične raziskave pridobiti pozitivno mnenje Etičnega odbora (v Sloveniji je to 
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko) in odobritev s strani pristojnih organov udeleženih 
držav (v Sloveniji je za to pristojna Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke). Odvisno od nacionalne zakonodaje so v proces lahko vključene tudi druge regulatorne 
institucije.

Bistveni dokumenti za raziskave medicinskih pripomočkov so podobni tistim, ki so potrebni za klinično 
preskušanje zdravil. V primeru klinične raziskave medicinskega pripomočka se izraz Načrt klinične 
raziskave običajno uporablja za sklicevanje na protokol raziskave. V Načrtu klinične raziskave mora biti 
vključeno tudi poglavje o upravljanju s tveganji.

Predpisane zahteve za klinične raziskave medicinskih pripomočkov se razlikujejo od tistih za zdravila, kar 
tudi vpliva na zasnovo raziskave. Ni zakonske zahteve, da mora biti za pridobitev oznake CE dokazana 
učinkovitost pripomočka. Namen klinične raziskave je dokazati varnost in zmogljivost (skladno s 
trditvami) medicinskega pripomočka. V farmacevtski raziskavi je cilj dokazati varnost in učinkovitost 
zdravila. Ena posledica je, da je število primerov v raziskavah medicinskih pripomočkov običajno nižja 
kot pri v kliničnih študijah za zdravila. Fazo klinične raziskave, ki jo je potrebno uspešno zaključiti za 
pridobitev oznake CE, lahko raje primerjamo s fazo II pri razvoju zdravila, kjer se dokazuje klinična 
aktivnost zdravila, kot s fazo III. Ker učinkovitosti ni potrebno dokazovati, so randomizirana kontrolirana 
preskušanja za medicinske pripomočke le redko potrebna in zato dokaz statistične značilnosti morda 
ne bo potreben. Vmesna analiza podatkov študije je lahko izvedljiva, pod pogojem, da je bila vključena 
v načrt raziskave.

V primerjalnih Kliničnih študijah za zdravila je najbolj zanesljiva primerjava kontrola s placebom, ki se 
pogosto uporablja in je na splošno zahtevan s strani regulatornih organov. V raziskavi z medicinskim 
pripomočkom uporaba placeba običajno ni izvedljiva. To še posebej velja za pripomočke za vsaditev, 
kjer kontrolne skupine s placebom (vključujejo lažno operacijo) niso mogoče. Vendar pa so možne 
primerjave medicinskega pripomočka s standardno terapijo, čeprav v nekaterih primerih, zlasti pri 
novih napravah, standardna terapija, ki je dovolj podobna za upravičeno primerjavo, ni na voljo. Poleg 
tega uporabnik (običajno zdravstveni delavec) pogosto ne more biti »zaslepljen« v intervencijski študiji.

Posebnost raziskav medicinskih pripomočkov je, da uporabnik lahko vpliva na zmogljivost pripomočka. 
Poleg tega lahko uporabo medicinskega pripomočka včasih povežemo z napredkom učenja uporabnika, 
pri čemer se rezultati z izkušnjami izboljšujejo.

Druga značilnost je, da neželeni učinki, predvsem škodljivi učinki pripomočka, morda ne zadevajo le 
udeležencev v raziskavi, ampak tudi tretjih oseb, kot so uporabniki pripomočka. V nasprotju s tem pa se 
neželeni učinki pri kliničnih raziskavah zdravil spremljajo le za udeležence v raziskavi.

Zaradi širokega razpona različnih vrst pripomočkov, se metodologije testiranja zelo razlikujejo. Nekateri 
podatki o zmogljivosti lahko preprosto zahtevajo povratno informacijo uporabnika; drugi podatki so 
lahko bolj analitični. Medicinski pripomočki pogosto ustvarjajo velike količine podatkov, ki se prenašajo, 
predelajo in shranjujejo preko posebnih programskih vmesnikov. Pri takih podatkovnih nizih morajo 
biti določena posebna pravila za spremljanje, s poudarkom na nadzoru obdelave podatkov, in ne 
posameznih podatkovnih točk.

Poleg tega so medicinski pripomočki predmet pogostih postopnih inovacij. Rezultati iz dolgoročnih 
kliničnih raziskav predhodnih pripomočkov morda niso več pomembni za  izboljšavo izdelkov in 
medicinskih postopkov.
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4. Predlog sprejet s strani Evropskega parlamenta prinaša nove 
     zahteve

Medtem ko so ukrepi Evropske unije v teku, predlog Evropske 
komisije, vključno s predlaganimi spremembami Evropskega 
parlamenta, določa nove zahteve glede kliničnih podatkov 
za uredbo medicinskih pripomočkov. V tem poglavju bo 
poudarek na ključnih pobudah na tem področju.

Uredba se bo razširila tudi na proizvajalce izdelkov, 
ki do sedaj niso veljali za medicinske pripomočke. 
Predlog navaja (2. člen, prvi odstavek, točka 1): 
“Izdelki za vsaditev ali drugi invazivni izdelki ter 
izdelki, ki uporabljajo zunanja fizikalna sredstva, 
namenjeni za uporabo na ljudeh, ki so navedeni 
v Prilogi XV (seznam je nedokončen), se štejejo 
za medicinske pripomočke za namene te uredbe, 
ne glede na to ali so ali niso s strani proizvajalca 
namenjeni za uporabo v medicinske namene”. 
Naslednje vrste izdelkov so naštete v Prilogi XV: 
kontaktne leče; vsadki za spremembo ali pritrditev 
delov telesa; obrazna ali druga kožna ali sluznična 
polnila; oprema za liposukcijo; invazivna laserska oprema 
za uporabo na človeškem telesu; intenzivna pulzna svetlobna 
oprema. 

4.1. Uvedba novega koncepta: klinična korist 
Spremenjeni predlog uvaja koncept »klinične koristi« medicinskih pripomočkov. Dokazovanje varnosti 
in zmogljivosti (skladno s trditvami) ne bo več dovolj; medicinski pripomočki bodo morali pokazati 
dejansko klinično korist za bolnike. Če to ni možno z uporabo razpoložljivih kliničnih podatkov, bo 
potrebno izvesti klinično raziskavo.

4.2. Neuspeh pri dokazovanju enakovrednosti lahko 
  zahteva klinično raziskavo

V Prilogi XIII “Klinično vrednotenje in klinično spremljanje 
po dajanju na trg” predloga je določeno, da se 

obstoječi klinični podatki primerljivega pripomočka 
lahko uporabljajo za klinično vrednotenje, če 
je enakovrednost pripomočka dokazana. Ta 
zahteva je podobna kot v sedanji Direktivi o 
medicinskih pripomočkih; vendar pa bodo 
merila strožja in bo težje prepričljivo dokazati 
enakovrednost. Brez kliničnih dokazov 
zmogljivosti in varnosti je potrebna izvedba 
klinične raziskave.

4.3. Razširjen nabor pripomočkov, za 
katere bo zahtevana klinična raziskava

S spremembo predloga se razširi nabor 
pripomočkov z visokim tveganjem, pri katerih 

bo potrebno klinične dokaze pridobiti s klinično 
raziskavo, in vključuje: pripomočke razreda IIb, 

namenjene dajanju in/ali odvzemanju zdravila, ter 
pripomočke, izdelane z uporabo tkiva ali celice človeškega ali 

živalskega izvora ali njihove derivate, ki so neživi ali postanejo neživi. Ti pripomočki so našteti v členu 
43a(1) skupaj z: pripomočki za vsaditev; pripomočki, ki vsebujejo snov; in vsi drugi pripomočki razreda 
III. Posebni priglašeni organi bodo vključeni v postopke ugotavljanja skladnosti teh pripomočkov.
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Vir kliničnih podatkov Pripomoček 
proizvajalca

Enakovredni 
pripomoček*

Objavljeni podatki X X

Klinična raziskava X /

Podatki nadzora po dajanju na trg X /

Javna podatkovna baza škodljivih učinkov, npr. MAUDE X X

Podatki o sočutni uporabi X /

Notranji korektivni in preventivni ukrepi (Corrective and 
Preventive Actions -CAPA) X /

4.4. V klinični raziskavi bo potrebno dokazati učinkovitost in ne zmogljivosti 
Poglavje VI (ki je bilo spremenjeno v Poglavje V) in Priloga XIV “Klinične raziskave” predloga uvaja zahtevo 
za dokazovanje “učinkovitosti” pripomočka v klinični raziskavi. Opozoriti je potrebno, da so bili glede te 
zahteve podani ugovori s strani Eucomed-a, na podlagi tega, da je, za razliko od zdravil, učinkovitost 
pripomočkov pogosto odvisna od sposobnosti in izkušenj zdravstvenih delavcev, kakovosti bolnišnice 
in številnih drugih dejavnikov.

4.5. Cilj: randomizirane kontrolirane klinične raziskave z dobro izbranimi kontrolami
Na začetku predloga je navedeno, da mora biti zahteva za klinične raziskave ustrezno usmerjena in 
kontrolirana. Priloga XIV “Klinične raziskave” predloga narekuje uporabo randomiziranih kontroliranih 
raziskav in navaja, da bi bilo katerokoli drugo zasnovo potrebno utemeljiti. Sprememba se posebej 
sklicuje na kontrolno terapijo in sodelovanje neodvisnih strokovnjakov v zvezi z randomiziranimi 
kontroliranimi raziskavami. Kot je poudaril Eucomed, ni jasno kako se bodo randomizirane kontrolirane 
raziskave izvajale v primerih, ko bi bilo težko randomizirati pripomočke zaradi močnih etičnih in 
praktičnih težav pri izbiri “komparatorja” (na primer, nemogoče bi bilo uporabiti komparator za vsaditev 
srčnega defibrilatorja). Poleg tega se standardi zdravljenja in tako tudi kontrolne terapije razlikujejo 
glede na  posamezno državo in zdravstvenega strokovnjaka.

5. Klinična ocena in poročilo klinične ocene

Klinično vrednotenje je ocena in analiza kliničnih podatkov, ki se nanašajo na medicinski pripomoček 
za dokaz njegove klinične varnosti in zmogljivosti. Vrednotenje temelji na celoviti analizi pred- in po- 
tržnih kliničnih podatkov, pomembnih za predvideno uporabo. To vključuje podatke, specifične za 
pripomoček, kot tudi vse podatke, ki se nanašajo na pripomočke za katere proizvajalec trdi, da so 
enakovredni. Celoten postopek je dokumentiran v poročilu klinične ocene (Clinical Evaluation Report 
- CER).

Viri kliničnih podatkov za klinično vrednotenje:

Ko so ustrezni podatki zbrani in povzeti, so pregledani za ugotovitev ali dovolj dobro podpirajo varnost 
in zmogljivost pripomočka za izpolnjevanje ustreznih bistvenih zahtev, določenih v Direktivah EU in 
nacionalni zakonodaji za medicinske pripomočke.

Klinično vrednotenje mora vključevati: vse oblikovne značilnosti, ki predstavljajo posebne lastnosti 
zmogljivosti ali varnostne zadržke; predvideni namen in način uporabe pripomočka; in posebne trditve 
o klinični zmogljivosti in varnosti pripomočka. Pomemben je opis zaslug in omejitev vseh podatkov, ki so 
navedeni ali vključeni v ovrednotenju. Dokumentacija ocene tveganja proizvajalca mora biti vključena v 
postopek pregleda za zagotovitev, da so vsa prepoznana tveganja obravnavana in zmanjšanja. Navodila 

* Pripomočki, za katere je proizvajalec dokazal, da so enakovredni v nekaterih ali v vseh pogledih z lastnim pripomočkom 
proizvajalca
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za uporabo pripomočka morajo so pregledana med postopkom za zagotovitev, da se zbrani podatki 
nanašajo na isto populacijo in enak način uporabe ter za enake indikacije, kot je opisano v navodilih. 
Nazadnje so pripravljeni sklepi o tem, ali so izpolnjene bistvene zahteve, pomembne za klinično varnost 
in učinkovitost.

Klinična ocena je nezaključen proces v celotnem življenjskem ciklu medicinskega pripomočka. Prvi 
korak je začetna presoja skladnosti, rezultat katere se nato uporabi za pridobitev dovoljenja za promet 
ali oznako CE v EU, ter se periodično ponavlja, ko so na voljo nove klinične informacije (na primer 
iz tekočih in/ali objavljenih raziskav) ali ko se spremeni oblika ali predviden namen pripomočka. Te 
ocene se uporabljajo tudi za posodobitev analize tveganja pripomočka, za prepoznavanje potencialnih 
področij, ki vzbujajo skrb, ki se jih lahko potem po potrebi uporabi pri spremembi oblike, materialov, 
proizvodnje ali navodil za uporabo. Če ni nobenih težav, se pripomoček lahko še naprej uporablja na 
trgu EU.

Na splošno, gledano s kliničnega vidika mora proizvajalec dokazati, da njegov pripomoček dosega 
predvideno zmogljivost pri normalnih pogojih uporabe ter da so znana in predvidena tveganja in 
morebitni neželeni dogodki čim manjši in sprejemljivi v primerjavi s koristmi predvidene zmogljivosti, 
ter da vse trditve o zmogljivosti in varnosti pripomočka temeljijo na dokazih.
Smernica MEDDEV 2.7.1 Rev. 3 nudi proizvajalcem smernice kako ovrednotiti klinično varnost in 
zmogljivost svojih pripomočkov. V skladu s to smernico mora proizvajalec pred začetkom kliničnega 
vrednotenja določiti njeno področje na podlagi bistvenih zahtev, ki morajo biti podprte s kliničnimi 
podatki.

Po tem, ko je najprej opredelil bistvene zahteve, mora proizvajalec:

• identificirati razpoložljive klinične podatke v zvezi s pripomočkom in njegovo predvideno uporabo;
• ovrednotiti podatke v smislu njihove primernosti za ugotavljanje varnosti in zmogljivosti pripomočka;
• ustvariti vsakršne klinične podatke, potrebne za reševanje odprtih vprašanj;
• povezati vse klinične podatke za dosego zaključkov glede klinične varnosti in zmogljivosti pripomočka;
• dokumentirati rezultate tega procesa v CER.
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6. Priprava popolnoma skladnega CER bo bolj zahtevna

Zaostrovanje zahtev glede delovanja priglašenih organov bo imelo posledice tudi za proizvajalce 
medicinskih pripomočkov. Pričakujejo lahko bolj intenziven nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za 
klinične podatke, in zlasti nad CER, saj ta zagotavlja ključne dokaze v smislu neskladnosti. Priglašeni 
organi bodo morda želeli pregledali klinično vrednotenje in CER za oceno skladnosti izdelkov, tudi pri 
pripomočkih v nižjem razredu tveganja, tako med rednimi kot tudi med nenapovedanimi nadzori.

Temeljit pregled s strani priglašenih organov pomeni, da bodo proizvajalci morali nameniti večjo 
pozornost dejavnikom, kot so: utemeljitev izbire avtorja za pripravo CER; zagotavljanje strogih dokazov 
o enakovrednosti pripomočkov, vključenih v klinično vrednotenje; in vključitev načrta za študije za 
klinično spremljanje po dajanju na trg (Post Market Clinical Follow-up - PMCF).

Avtor CER mora biti ustrezno usposobljen in izkušen. Če enakovrednosti pripomočka ni mogoče 
dokazati in dokumentirati v CER, je potrebna klinična raziskava; če PMCF raziskave niso načrtovane, bo 
to potrebno zanesljivo utemeljiti. V strožjem okolju morajo podjetja natančno preveriti svoje klinične 
podatke in klinično vrednotenje. Vprašanja, ki si jih mora vsak proizvajalec medicinskih pripomočkov 
zastaviti, vključujejo:

• Ali je moje podjetje v koraku z razvojem zakonodaje?

• Ali so vsi naši CER posodobljeni glede na trenutne zahteve 
MEDDEV?

• Katere ukrepe moramo sprejeti, da bomo preprečili neskladja 
pri pregledu s strani priglašenih organov?

• Ali imajo vsi naši pripomočki (vse kategorije) CER?

• Ali so vsi naši CER v celoti skladni?

• Če je priglašeni organ že ugotovil neskladja, kako jih lahko 
odpravimo?



7. Zaključek

Cilj spremembe predloga uredbe o medicinskih pripomočkih je zagotoviti bolj trdne klinične podatke, 
ki podpirajo uporabo oznake CE na medicinskem pripomočku. Zahteve za klinično vrednotenje bodo 
strožje, dodana bo zahteva za dokaz klinične koristi pripomočka in podati bo potrebno močan dokaz o 
enakovrednosti, če ocena temelji na primerljivih pripomočkih.

Sprememba predloga je v Evropski regulativni sistem medicinskih pripomočkov, ki je bil že od začetka 
osnovan na bistvenih zahtevah za varnost in zmogljivost, uvedla zahtevo po dokazu učinkovitosti, ki 
bo najverjetneje imela največji vpliv na proizvajalce medicinskih pripomočkov. Dokaz učinkovitosti 
je najlažje doseči z randomizirano kontrolirano raziskavo. Čeprav randomizirana kontrolirana oblika 
raziskave ne more biti izvedljiva ali ni etična za nekatere pripomočke za vsaditev, taka zasnova raziskave 
zagotavlja očitne možne prednosti. Velike, multicentrične randomizirane kontrolirane klinične raziskave 
omogočajo zanesljive splošne zaključke iz dobljenih rezultatov, hkrati pa omogočajo odkrivanje 
majhnih, klinično pomembnih učinkov, ki bi jih manjše raziskave lahko spregledale. Trenutno ta dokaz 
pri večini medicinskih pripomočkov manjka.

Sprememba predloga bi posledično povečala potrebo po randomiziranih kontroliranih kliničnih 
raziskavah za pridobitev in ohranitev oznake CE za pripomočke z visoko stopnjo tveganja -  razvrstitev, 
ki je bila razširjena in sedaj vključuje nekatere pripomočke razreda IIb. Poleg tega bo zahteva za dokaz 
klinične koristi prinesla več randomiziranih oblik raziskav, ne glede na razvrstitev. Za pripomočke v 
nižjem razredu tveganja bi bilo potrebno izvesti klinične raziskave za pridobitev oznake CE, če opiranje 
na že obstoječe klinične podatke ne bi bilo mogoče upravičiti. Prav tako bi bilo potrebno sodelovanje 
neodvisnih strokovnjakov za utemeljitev izbire kontrolne intervencije ali za upravičenje zasnove klinične 
raziskave, če gre za raziskave, ki niso randomizirane in kontrolirane.

Poročilo o napredku, ki ga je pripravilo Italijansko predsedstvo Sveta EU in ga objavilo 25. novembra 
2014 navaja, da se razprava Delovne skupine za zdravila in medicinske pripomočke giblje v smeri 
nadaljnjega usklajevanja določb o etičnih in metodoloških načelih z določbami za klinične raziskave 
zdravil. S povečevanjem pomembnosti kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov se bodo morali 
proizvajalci zavedati potrebe po dvigu standardov kvalitete, da bi se približali tistim, ki so pričakovani za 
klinične raziskave farmacevtskih produktov.

8
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8. Rešitev: delo z izkušenim CRO-jem (Contract Research 
    Organization)

Lahko vam pomagamo pri odločitvi ali je klinična raziskava potrebna, ter 
vam pomagamo pri pripravi in izvajanju le-te. Pomagamo vam 

zagotoviti, da noben vir kliničnih podatkov ni spregledan in 
da je klinično vrednotenje opravljeno v skladu z veljavnimi 

predpisi. Zagotovimo vam ustrezno usposobljenega 
in izkušenega avtorja za pripravo sistematičnega 
pregleda literature ali popolnega CER. Prav tako lahko 
pregledamo vaše že obstoječe CER in prepoznamo 
vsa področja, katera bi lahko priglašeni organ 
označil kot neskladna.

Prav tako zagotavljamo objektivnost, 
transparentnost, ponovljivost in doslednost pri 
pripravi CER. Vsi zaključki morajo temeljiti na 
znanstvenih kliničnih podatkih, pri oceni nabora 

podatkov pa morajo biti vključeni tako ugodni kot 
neugodni podatki.

Dokumenti upravljanja tveganj proizvajalca naj bi 
prepoznali tveganja, povezana s pripomočkom, in 

dokumentirali obravnavo tveganj. Klinično vrednotenje naj 
bi obravnavalo pomen vseh tveganj, ki so ostala, kljub strategijam 

proizvajalca za zmanjšanje le-teh. Zato mora klinično vrednotenje vsebovati 
informacijo in navzkrižno sklicevanje na dokumente upravljanja tveganj proizvajalca. 

Določiti je potrebno ali bo klinično vrednotenje temeljilo na pregledu literature (priporočljivo v večini 
primerov), kliničnih izkušnjah (priporočljivo, kadar je to mogoče) ali kliničnih raziskavah (zahtevano v 
posebnih okoliščinah).

Klinično vrednotenje medicinskih pripomočkov, ki temeljijo na obstoječih, že uveljavljenih tehnologijah 
in so namenjeni za že znano uporabo te tehnologije, je najverjetneje, da se bo opiralo na skladnost z 
veljavnimi standardi in/ali pregled literature in/ali klinične izkušnje z enakovrednimi pripomočki.

Za pripomočke, ki so že na trgu in od zadnjega CER niso imeli oblikovnih sprememb, bo mogoče 
izključiti enakovredne pripomočke in uporabiti samo klinične podatke zadevnega pripomočka ter 
določiti omejitve glede vrste uporabljenih podatkov (npr. uporabite le visoko kakovostne klinične 
raziskave). Če pa je od zadnjega CER prišlo do pomembnih sprememb (oblika, populacija kateri je 
pripomoček namenjen), je lahko še vedno mogoče vključiti le podatke zadevnega pripomočka, vendar 
je potrebna dodatna utemeljitev in/ali prav tako bodo potrebni klinični podatki za pojasnitev, zakaj 
sprememba oblike doprinese k večji koristi in ne povzroči večjega tveganja za bolnika. Za pripomočke, 
ki so že na trgu in imajo omejene klinične podatke o njihovi uporabi, bo zahtevana vključitev podatkov, 
ki se nanašajo na enakovredne pripomočke.

Za pripomočke z visokim tveganjem, ki temeljijo na tehnologijah, kjer je malo ali nič izkušenj, in za 
tiste, ki imajo trenutno razširjeno klinično uporabo obstoječe tehnologije, bodo najverjetneje potrebni 
podatki iz kliničnih raziskav. Zato bo za pripomočke za vsaditev ali pripomočke v razredu III zahtevana 
klinična raziskava, razen če se lahko ustrezno utemelji zakaj lahko klinično vrednotenje temelji le na 
že obstoječih kliničnih podatkih, kot je navedeno v Prilogi X Direktive 93/42/EGS in Prilogi 7 Direktive 
90/385/EGS, kakor je bila spremenjena.



Postopek prejema odobritve za nove medicinske pripomočke (zlasti za pripomočke z visokim 
tveganjem) bo postal bolj zapleten. Za zagotovitev popolne skladnosti pred veljavnostjo predpisov 
bi morali proizvajalci medicinskih pripomočkov čimprej začeti z izvajanjem potrebnega sistema 
za skladnost. Proizvajalci bodo morali nameniti sredstva za klinično 
vrednotenje pripomočkov, vključno z visoko kakovostnimi 
kliničnimi raziskavami in sprejeti ukrepe za   
zagotovitev vključenosti posameznikov z dobrim 
razumevanjem regulatornih zahtev, kot tudi 
posameznikov usposobljenih v postopkih dobre 
klinične prakse.

Mnogo proizvajalcev medicinskih 
pripomočkov, posebno tistih, ki izdelujejo 
medicinske pripomočke nižjega razreda 
tveganja, sami nimajo dovolj sredstev 
niti znanja za izvedbo internih visoko 
kakovostnih kliničnih raziskav. Poleg 
tega bo po novi zakonodaji širši nabor 
izdelkov moral biti opredeljen kot 
medicinski pripomoček in tudi reguliran 
kot takšen; zato se bodo podjetja, ki 
se prej niso ukvarjala s pripomočki, 
sedaj morala. Vsa ta podjetja, kot tudi 
nekatera že uveljavljena velika podjetja 
s preobremenjenostjo delovne sile, bodo 
morda morala razmisliti o izvedbi klinične 
raziskave s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Z uporabo zunanjega izvajalca za klinične raziskave 
(Contract Research Organization - CRO) lahko proizvajalci 
dostopajo do zunanjih regulatornih, kliničnih in statističnih 
znanj, s čimer povečajo učinkovitost, ter tako prihranijo čas in denar. Potencialne koristi vključujejo 
nepotrebnost zaposlovanja dodatnega internega osebja in nakupovanja drage programske opreme 
za upravljanje podatkov.

8.1. Kako lahko ADAX pomaga?
ADAX zagotovi, da klinične raziskave potekajo po najnovejših zakonskih zahtevah, in vam pomaga, da ste 
seznanjeni s pomembnimi področji, kjer potekajo regulatorne spremembe. Polne storitve zunanjega 
izvajanja zajemajo celoten potek raziskave, vendar boste morda potrebovali le specializirane storitve, 

kot so regulativno svetovanje, nadzor klinične raziskave ali podporo 
pri upravljanju s podatki.

Pomemben prvi korak je priprava poročila o 
kliničnem vrednotenju (CER), da se ugotovi ali je 

klinična raziskava potrebna. Če se izkaže, da je 
klinična raziskava potrebna, lahko pripravimo 

ali pomagamo pri pripravi potrebne 
dokumentacije, vključno z brošuro za 
raziskovalca in načrtom klinične raziskave.

Z randomiziranimi kontroliranimi 
raziskavami je potrebna vzpostavitev 
statistične značilnosti. ADAX ima 
izkušnje s kliničnimi raziskavami zdravil 
in medicinskih pripomočkov, in tako 
lahko zagotovi celovito statistično 
analizo, kar je prednost pred nekaterimi 
CRO-ji.10
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8.2. Vidiki izvajanja procesa kliničnega vrednotenja in priprave CER pri zunanjem 
izvajalcu
ADAX lahko pomaga pri številnih vidikih procesa priprave kliničnega vrednotenja in pripravi CER 
(aktivnosti v nadaljevanju so opisane v ustreznih poglavjih MEDDEV 2.7.1 Rev.3 in bodo izvedene 
skladno s specifikacijami MEDDEV 2.7.1 Rev.3):

• iskanje in identifikacija kliničnih podatkov,
• iskanje literature (kratek opis postopka iskanja/pridobivanja so vključeni v CER in se navzkrižno 

sklicujejo na protokol in poročilo iskanja literature),
• zbiranje kliničnih izkušenj,
• klinična raziskava,
• ocena kliničnih podatkov,
• analiza kliničnih podatkov,
• zaključek, poročanje in
• posodobitev kliničnega vrednotenja, vključno s PMCF (MEDDEV 2.12/2).
 

9. ADAX

ADAX je visoko kakovosten ponudnik zunanjih storitev farmacevtski, biotehnološki industriji in 
industriji medicinskih pripomočkov, in je specializiran za klinične, regulativne in vigilančne storitve. 
Z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti lahko naši strokovnjaki za medicinske pripomočke 
prepoznajo vrzeli v vaši tehnični mapi medicinskega pripomočka, ugotovijo neskladnosti v vašem 
obstoječem poročilu kliničnega vrednotenja, pripravijo novo klinično vrednotenje, vzpostavijo, 
organizirajo in vodijo klinične raziskave, če je to potrebno, in vam nudijo podporo pri vzpostavitvi in 
vzdrževanju sistema vigilance.



Klinična raziskava

Tehnična mapa medicinskega pripomočka

Klinična ocena

Nadzor po dajanju na trg in Vigilanca

Pridobitev CE oznake

Zagotovite ODLIČNOST svojemu 
pripomočku z našim ZNANJEM!

Naše storitve prilagodimo 
vašim zahtevam!
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