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MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Nadzor po dajanju na trg in Vigilanca
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1. Nadzor po dajanju na trg v Evropi in Sloveniji 

Pristojni organi v Evropi (v Sloveniji je to Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke) delujejo na vseevropski ravni bolj strukturirano in 
organizacijsko kot kdajkoli prej, in so še okrepili čezmejno 
medsebojno sodelovanje. Pristojni organi imajo tako pregled 
nad trgom, s čimer lažje ugotavljajo, ali so proizvajalci 
pravilno pritrdili oznako CE na svojih pripomočkih in 
izpolnili vse svoje regulativne obveznosti.
V zadnjih nekaj letih je bilo več nadzorov v celotnem 
EGP (Evropsko Gospodarsko Področje), vključno 
z naključnimi nadzori in nadzori na kraju samem 
pri proizvajalcu in/ali njihovem pooblaščenem 
predstavniku. Pristojni organi so posebno 
pozornost posvetili proizvajalcem, ki izdelujejo 
pripomočke, pri katerih ni potrebno posredovanje 
tretje osebe (priglašeni organ).
Tako pristojni kot priglašeni organi dajejo vse 
več poudarka na zagotavljanju, da proizvajalci 
izvajajo in vzdržujejo sistema nadzora po dajanju 
na trg. Koncept nadzora po dajanju na trg ni sprejet 
le v Direktivah novega pristopa, ampak tudi v ISO 
standardih za upravljanje kakovosti in za upravljanje s 
tveganjem.

Zakonodajno podlago za nadzor po dajanju na trg in vigilanco 
lahko najdemo v segmentih naslednjih Evropskih direktiv 

in Slovenskih zakonskih predpisih:

• Direktiva o aktivnih medicinskih pripomočkih 
za vsaditev (AIMDD 90/385/EGS - Člen 8 in 
Priloge II, IV, V)

• Direktiva o medicinskih pripomočkih (MDD 
93/42/EEC - Člen 10 in Priloge II, IV, V, VI, VII)

• Direktiva o in-vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkih (IVDD 98/79/EC - Člen 11 in 
Priloge III, IV, VI)

• Poleg tega tudi standarda vodenja kakovosti 
ISO 9001:2015 in ISO 13485:2013, kot tudi 
standard za upravljanje s tveganji ISO 14971, 

vključujejo zahteve za proizvajalce medicinskih 
pripomočkov za nadzor po dajanju na trg.

• Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št. 98/2009; Člen 56; v nadaljevanju ZMedPri)

• Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov (Uradni list 
RS, št. 61/10)

Na kratko, nadzor po dajanju na trg medicinskega pripomočka ni pomemben samo z regulativnega 
vidika, ampak bi moral biti tudi del dobre poslovne prakse. Proizvajalcu pomaga pri razumevanju 
zmogljivosti svojega pripomočka po tem, ko je že na trgu, in zagotavlja stalne povratne informacije, 
ki proizvajalcu omogočajo ohranitev visoke ravni kakovosti pripomočka in zadovoljstva potrošnikov. 
Prav tako pomaga zmanjšati izpostavljenost, ki izhaja iz zapletov, z učinkovitimi procesi za opozorila in 
odpoklic pripomočkov.
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• Razlaga uporabe sistema poročanja

• Navodila o tem, katere zaplete naj bi poročali, vključno 
s časovnicami za poročanje (skorajšnjega) zapleta in 
odpoklicev

• Obliko začetnih in končnih poročil, ki jih mora proizvajalec 
zbrati za pregled s strani pristojnih organov

• Ukrepi pristojnih organov, vključno s tem, katere vrste 
zapletov se v poročilih pristojnih organov poročajo državam 
članicam in Komisiji

Smernica MEDDEV o Vigilanci po mnenju pristojnih organov in po mnenju večine v industriji 
pripomočkov velja za odlično smernico. Vendar pa ostajajo nekateri izzivi glede komunikacije  med 
proizvajalcem-pooblaščenim predstavnikom-distributerjem, pa tudi med pristojnimi organi zadevnih 
držav članic.

Aktivnosti nadzora po dajanju na trga lahko razdelimo v dve kategoriji:

• Proaktivne – nadzor po dajanju na trg
• Reaktivne – vigilanca

Te aktivnosti so podrobneje opisane kot sledi: Glede na Projektno skupino za globalno uskladitev 
je nadzor po dajanju na trg opredeljen kot: “Proaktivno zbiranje informacij o kakovosti, varnosti ali 
zmogljivosti medicinskih pripomočkov po tem, ko so bili dani na trg.”

Nasprotno se vigilanca nanaša na zaplete, do katerih lahko pride pri medicinskih pripomočkih in in-
vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, ko ne delujejo kot je bilo predvideno, kar v najslabšem 
primeru lahko privede do poškodb ali smrti. Direktive o medicinskih pripomočkih zahtevajo pravočasno, 
usklajeno ukrepanje in zagotavljanje informacij med proizvajalcem in nacionalnimi organi držav članic 
v zvezi s (skorajšnjimi) zapleti, povezanimi s pripomočkom.

Namen vigilance medicinskih pripomočkov je zaščita zdravja in varnosti ljudi v EGP; ocena zapletov za 
preprečitev ponovitve; določiti učinkovitost popravnih ukrepov in preventivnih ukrepov; in spremljanje 
in učenje iz izkušenj.

Evropska komisija je objavila smernice, ki opredeljujejo zahteve sistema poročanja za medicinske 
pripomočke in in-vitro diagnostične (IVD) medicinske pripomočke. Smernice Komisije o sistemu 
medicinskih pripomočkov (MEDDEV) zajemajo naslednje elemente:
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2. Vpletene stranke v sistemu nadzora po dajanju na trg 
    medicinskih pripomočkov

Breme nadzora po dajanju na trg medicinskih pripomočkov je dodeljeno pristojnim organom, carini, 
priglašenim organom, proizvajalcem, pooblaščenim predstavnikom, uvoznikom/distributerjem in 
uporabnikom. Poleg tega so Sistemi za zunanjo presojo kakovosti eden od mehanizmov za izvajanje 
nadzora po dajanju na trg z ohranjanjem in izboljšanjem analitične kakovosti in zdravstvene ustreznosti 
kliničnih laboratorijskih podatkov.

Za zagotovitev izvajanja in učinkovite izvedbe  nadzora po dajanju na trg medicinskih in IVD pripomočkov 
morajo vse vpletene stranke razumeti in se zavedati svojih odgovornosti in obveznosti v zvezi s tem. 
Učinkovitost sistema lahko določijo in nadzirajo priglašeni in pristojni organi.

2.1. Pristojni organi
Nadzor trga urejajo Direktive novega pristopa, vključno z IVDD, za zagotavljanje 
skladnosti z določbami direktiv celotnega EGP. Države članice EU morajo 
imenovati organe odgovorne za nadzor trga (v Sloveniji je to Javna Agencija 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke). Za nadzor 
po dajanju na trg IVD medicinskih pripomočkov so ti organi običajno 
kar nacionalna Ministrstva za zdravje, ki so bila tudi že pred novim 
pristopom odgovorna za nadzor medicinskih pripomočkov na 
trgu. Pristojni organi so odgovorni tudi za sprejemanje ustreznih 
ukrepov za zagotovitev, da se vsaka informacija, na katero so 
opozorjene glede neželenih zapletov, evidentira in ovrednoti.

V primeru zapleta ali naključnega nadzora lahko pristojni 
organ zahteva dostop do proizvajalčeve Izjave o skladnosti 
in Tehnične mape/Projektnega dosjeja. Proizvajalec, njegov 
pooblaščeni predstavnik ali uvoznik, mora na zahtevo 
pristojnega organa predložiti tehnično mapo/projektni dosje. 
V primeru neskladnosti izdelka bodo popravni ukrepi odvisni 
od ter na ustrezni ravni stopnje neskladnosti.

Opomniti je potrebno, da bo oseba (v večini primerov je to 
proizvajalec), ki je bila odgovorna za namestitev oznake CE 
na izdelek, ki ne izpolnjuje zahtev, odgovarjala pristojnemu 
organu. Drugi, ki so odgovorni za neskladnost izdelka, bodo 
prav tako odgovarjali. Kazni, ki lahko vključujejo stroge sankcije, 
na primer zaporno kazen, so določene z nacionalno zakonodajo (v 
Sloveniji z ZMedPri).

Pristojni organi lahko nadzorujejo izdelke, ki so na trgu, na naslednje 
načine:

• pregled trditev o izdelku,
• ocena in raziskava poročanih pritožb,
• nadzor priglašenih organov,
• izmenjava informacij med pristojnimi organi,
• redno obiskovanje komercialnih, industrijskih in skladiščnih prostorov,
• obisk delovnih prostorov in ostalih prostorov, kjer je izdelek daje v uporabo in se uporablja,
• izvaja naključne inšpekcije,
• pridobiva vzorce izdelka in jih pregleda in testira,
• razkritje vseh potrebnih (tehničnih) informacij.
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3. Vigilančno poročanje v Evropi in Sloveniji

Evropska Direktiva o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS), prav tako tudi ZMedPri, navaja, da so 
proizvajalci medicinskih pripomočkov zakonsko obvezni pristojnim organom poročati o neželenih 
zapletih in o varnostnih popravljalnih ukrepih (Field Safety Corrective Actions - FSCA). Vendar pa 
vprašanje »kdaj, kaj in komu« pogosto zmede regulatorne strokovnjake.

Smernica Evropske komisije MEDDEV 2.12/1 (v Sloveniji ZMedPri) ponuja proizvajalcu dragocene 
informacije glede terminologije, časovnih rokov in drugih vigilančnih zahtevah. 

Podjetja, ki nepravilno poročajo o zapletih, lahko doleti visoka finančna kazen ali kriminalna obsodba. 
Nevednost ni sprejemljiv izgovor za neporočanje o zapletih, zato mora biti oseba pri proizvajalcu, 

ki je odgovorna za regulativne zadeve, proaktivna.

3.1. Kdaj so Evropska vigilančna poročila potrebna?
Izraz “vigilančno poročilo” zajema poročila zapletov in varnostne popravljalne 

ukrepe (FSCA). Skladno z MEDDEV 2.12/1 mora biti poročilo o zapletu 
vloženo v primeru okvare pripomočka, poslabšanja zmogljivosti 

pripomočka, neprimernih navodil ali neustreznega označevanja, ki 
vodijo v smrt, hude poškodbe, ali lahko povzročijo smrt ali resno 

poslabšanje zdravstvenega stanja, če bi se zaplet ponovil. Zaplet 
je treba prijaviti pristojnemu organu (v Sloveniji Javna Agencija 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke) 
države članice, kjer se je zaplet zgodil.

Če proizvajalec sprejme ukrep za zmanjšanje tveganja 
smrti ali resnega poslabšanja zdravja, kot je odpoklic, mora 
biti poročilo varnostnega popravljalnega ukrepa poslano 
pristojnim organom v državah članicah, kjer se pripomoček 
trži.

Poročila FSCA morajo prav tako biti poročana v državi članici, 
kjer ima proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik 
sedež, če ima proizvajalec sedež zunaj EGP. Proizvajalec 
mora poslati tudi obvestilo o varnostnem popravljalnem 

ukrepu (Field Safety Notice - FSN) potrošnikom v teh državah 
članicah.

3.2. Poročilo o trendu
Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v razred IIb in III, morajo 

poročati o vsakem statistično pomembnem povečanju pogostosti 
ali zapletov, ki niso resni zapleti, ali o pričakovanih neželenih stranskih 

učinkih, ki znatno vplivajo na analizo tveganj in koristi, ter ki so privedli ali 
lahko privedejo do nesprejemljivih tveganj za zdravje ali varnost pacientov, 

uporabnikov ali drugih oseb v primerjavi s predvidenimi koristmi. Pomembno 
povečanje se določi glede na predvideno pogostost ali intenzivnost takih zapletov, 

ali pričakovanih neželenih stranskih učinkov v zvezi z zadevnim pripomočkom oziroma 
kategorijo ali skupino pripomočkov v določenem obdobju, ki je določeno v proizvajalčevi 

oceni ugotavljanja skladnosti.
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1. Obvestite ustrezen pristojni organ o tem, da se je zaplet zgodil.

2. Odgovorite na vprašanja pristojnega organa glede pripomočka, ki je vpleten, 
koliko časa je na trgu in spremembe v obliki.

3. Ugotovite, ali sta varnostni popravljalni ukrep (FSCA) in obvestilo o varnostnem 
popravljalnem ukrepu (FSN) potrebna, in poročajte ustreznemu pristojnemu organu.

4. Vložite končno poročilo o zapletu ali FSCA poročilo pristojnemu organu.

5. Dodajte vigilančna poročila, skupaj s katero koli komunikacijo s pristojnimi organi,  
v evidenco svojega sistema kakovosti ISO 13485 ali drugega sistema kakovosti.

6. Obvestite svoj priglašeni organ o kakršnihkoli zapletih ali FSCA, razen če gre za 
pripomoček razreda I, ki ne potrebuje certifikata.

7. Posodobite svojo tehnično mapo in ponovno ocenite svoja klinična 
vrednotenja.

3.3. Postopek vigilančnega poročanja za medicinske pripomočke v EU in Sloveniji
Spodaj so osnovni koraki za poročanje o zapletu v Evropi in Sloveniji (sklic MEDDEV 2.12/1 za določanje 
pravilnega časovnega okvira poročanja, ki je odvisen od intenzivnosti zapleta):

KAJ? 
KAKO? 

MI ZNAMO!
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4. Zakaj izbrati ADAX za pomoč pri vigilančnem poročanju? 

Če nas pooblastite kot vašega predstavnika, lahko v vašem imenu poročamo o zapletih pristojnim 
organom.

Naše poglobljeno poznavanje evropskega trga medicinskih pripomočkov zagotavlja, da bodo vaši 
vigilančni postopki vedno posodobljeni (v skladu z zadnjo veljavno zakonodajo).

Naši izkušeni svetovalci lahko pomagajo ugotoviti, če gre za zaplete, ki jih je potrebno poročati,  in lahko 
zagotovijo, da so končna poročila o zapletih izpolnjena pravočasno. Lahko vam pomagamo pri pripravi 
varnostnega popravljalnega ukrepa (FSCA) in obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu (FSN).

Izkušnje imamo pri nudenju pomoči proizvajalcem pri nadzoru po dajanju na trg, periodičnih varnostnih 
poročilih, pridobitvi oznake CE in drugih regulativnih storitvah.
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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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