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Informacja dla klientów na temat nowego 
Rozporządzenia UE w sprawie wyrobów 
medycznych (MDR) 
 

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wyrobów 
medycznych 

W maju 2017 roku weszło w życie rozporządzenie UE MDR (ang. Medical Device Regulation, 

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych). Zastępuje ono Dyrektywę w sprawie wyrobów 

medycznych (Medical Device Directive, MDD), która certyfikuje system zapewnienia jakości. 

MDR zawiera między innymi następujące istotne zmiany: 

 bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu 

 wzmożony nadzór nad rynkiem 

 bardziej rygorystyczne przepisy dla jednostek notyfikowanych (takich jak np. DEKRA) oraz ich 
nadzoru 

 odpowiedzialność producenta w odniesieniu do identyfikowalności jakości, wydajności 
i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, które znajdują się już w obrocie 

 odpowiedzialność producenta w przypadku reklamacji, zarówno w zakresie odpowiedzialności 
za nie, jak i ich rejestrowania 

 wprowadzenie oznakowania UDI (Unique Device Identification) w celu jednoznacznej 
identyfikacji produktów 

 wzmożona ochrona pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych 

 

MDR – przygotowanie 

Rozporządzenie MDR wymaga od nas w niektórych miejscach więcej niż było to dotychczas 

w przypadku MDD. Wymagania te zostały już uwzględnione podczas aktualizacji procesów zarządzania 

jakością. Pracownicy z działów gospodarki materiałowej, zarządzania jakością i rejestracjami, badań, 

rozwoju, produkcji i marketingu pracują na pełnych obrotach, aby zrealizować powierzone im zadania. 
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26 maja 2020 roku 

Od 26 maja 2020 roku nowe produkty i produkty nieposiadające ważnego certyfikatu CE zgodnie 

z Dyrektywą MDD muszą w pełni spełniać wymagania MDR. Przepisy przejściowe zgodnie 

z artykułem 120 rozporządzenia MDR zezwalają producentom na dalsze wprowadzanie do obrotu 

wyrobów medycznych (z wyjątkiem klasy I) ze zgodnością CE zgodnie z ważnym certyfikatem MDD. 

Obowiązuje to jednak tylko do momentu wygaśnięcia certyfikatu MDD (w naszym przypadku do 12 lipca 

2023 roku), nie dłużej niż do 26 maja 2024 roku. 

Niektóre postanowienia MDR muszą być wdrożone do 26 maja 2020 roku. W naszym przypadku oceny 

kliniczne naszych obecnie 61 grup produktów, łącznie ze wszystkimi analizami ryzyka i powiązanymi 

planami monitorowania PMS (Post Market Surveillance). Prace te są już w toku i będą wdrożone na 

czas. 

12 lipca 2023 roku - przepisy przejściowe 

Nasi klienci nie muszą się martwić o zaopatrzenie, ponieważ do 2023 roku i po tym czasie nie będzie 

żadnych ograniczeń dostaw produktów Erbe. Przepisy przejściowe rozporządzenia MDR umożliwiają 

nam realizację zamówień klientów do 12 lipca 2023 roku (koniec obowiązywania certyfikatu MDD firmy 

Erbe) w normalny sposób według starej Dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych MDD. Spełniamy 

wymagania artykułu 120 MDR, w którym opisane są tego warunki. Po tym terminie proces dostaw 

będzie odbywać się zgodnie z rozporządzeniem MDR. 

W celu koniecznego rozszerzenia istniejącej dokumentacji technicznej wszystkich grup produktów 

(wcześniej podlegających MDD) stosujemy również przepisy przejściowe MDR, które pozwalają nam na 

stopniowe wykonywanie tych prac, najpóźniej do momentu wygaśnięcia naszego certyfikatu MDD 

(12 lipca 2023 roku). 

Najpóźniej w momencie wygaśnięcia naszego certyfikatu MDD (12 lipca 2023 roku) będziemy 

certyfikowani przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z MDR, bardzo prawdopodobnie już wcześniej. 

28 maja 2025 roku 

Przepisy przejściowe zgodnie z artykułem 120 MDR kończą obowiązywanie z dniem 27 maja 2025 roku 
dla wszystkich producentów. Od dnia 28 maja 2025 roku produkty MDD, objęte przepisami 
przejściowymi MDR, nie będą już mogły być sprzedawane klientom końcowym. 

 
 


