


Legislatívne požiadavky na 
posudzovanie zdravotníckych 
pomôcok s meracou funkciou 



Európska únia – Slovenská Republika 

• Jednotný trh Európskej únie 

• Harmonizované požiadavky na zdravotnícke 
pomôcky všetkých členských štátov EÚ 

• Smernice Európskej únie transponované do 
národnej legislatívy členských štátov 

• Smernica Rady 93/42/EHS transponovaná do 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky 582/2008 
Z. z. o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 

 



Vykonávacia časť 

• Posudzovanie zhody (s legislatívnymi 
požiadavkami) zdravotníckych pomôcok 
Notifikovanými osobami 

• Notifikované osoby menujú a držia nad nimi 
dohľad jednotlivé členské štáty (na Slovensku 
Úrad pre normalizáciu metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej Republiky) 

• Registráciu pomôcok v členských štátoch 
vykonávajú Kompetentné autority (ŠUKL SK) 

 



Smernica Rady 93/42/EHS 

• Stanovuje požiadavky na zdravotnícke 
pomôcky s prihliadnutím na mieru 
očakávaného rizika pri použití pomôcky 

• Definuje triedy pre kategorizáciu pomôcok: 

 Trieda I (Trieda I sterilné, Trieda I s meracou 
funkciou) 

 Trieda II (Trieda IIa, Trieda IIb) 

 Trieda III 



Meracia funkcia u zdravotníckych 
pomôcok 

• Nie vždy pomôcka automaticky patrí do Triedy 
I s meracou funkciou. Podľa klasifikačných 
pravidiel (Príloha IX smernice, MEDDEV 2.4/1 
rev.9) sa môže vzniknúť prípad, kedy je 
nutnosť zaradenia do vyššej kategórie 

• Rozsah posúdenia závisí od rizikovej kategórie 

 

 



Trieda I s meracou funkciou 

• Posúdenie zhody je limitované iba na aspekty 
spojené s dosadnutím zhody s metrologickými 
požiadavkami 

• Výrobca je zodpovedný za naplnenie 
požiadaviek smernice  



Triedy IIa, IIb a III 

• Notifikovaná osoba použije jednu z príloh 
smernice, ktorú si zvolí výrobca a je  
umožnená smernicou, na posúdenie 
bezpečnosti a účinnosti pomôcky.  

• Notifikovaná osoba vykonáva dohľad na 
výrobcom/výrobkom vzhľadom na použitej 
prílohe smernice pomocou auditu alebo 
overovania vyrobených produktov 



Meracia funkcia 

• Zariadenie je určené výrobcom na meranie: 
 fyziologických alebo anatomických  parametrov 

(kvantitatívne meranie) 
 množstva alebo kvantifikovateľných 

charakteristík energie alebo látok 
dodaných/odobraných z ľudského teľa 

• Výsledok merania: 
 je zobrazený v uzákonených alebo iných 

akceptovateľných jednotkách  
 musí byť presný  



Príklady zdravotníckych pomôcok 
Triedy I s meracou funkciou 

• Zariadenia na meranie telesnej teploty 
(vrátane zariadení, ktoré indikujú telesnú 
teplotu nad alebo pod definovanými 
hodnotami) 

• Neaktívne, neinvazívne zariadenia na meranie 
krvného alebo vnútroočného tlaku 

• Zariadenia na meranie objemu alebo tlaku 
tekutín alebo plynov dodaných alebo 
odobraných z ľudského teľa 



Príklady zdravotníckych pomôcok bez 
meracej funkcie 

• Náplasti na indikovanie trendov telesnej 
teploty 

• Zariadenia na dodanie tekutín do ľudského 
tela (lyžice, šálky, kvapkadlá a podobne bez 
meracej stupnice alebo zobrazenia jednotiek) 

• Zariadenia na zobrazenie trendov 
fyziologických parametrov (vaky na moč bez 
stupnice, posuvné meradlá na určenie obezity) 



Ďakujem za pozornosť 

Ing. Marek Hudák, PhD. 
hudak@evpu.sk 
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