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Nowe obostrzenia dla wyrobów 
medycznych do diagnostyki 
in vitro 

NOWE OBOSTRZENIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI  
IN VITRO – CO DLA PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW TESTÓW CIĄŻOWYCH, 
NA HIV, NA SARS-COV-2 I INNYCH OZNACZA ROZPOCZĘCIE STOSOWANIA 

ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/746 W MAJU 2022 R.?

Od 26 maja 2022 r. będą stosowane przepisy (z pew-

nymi wyjątkami, o czym szczegółowo w dalszej części 

artykułu) nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, tj. rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 

5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/

WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (dalej: „Rozporządze-

nie IVDR”). W związku z tym, że rozporządzenia unijne 

obowiązują bezpośrednio w każdym państwie człon-

kowskim bez potrzeby ich implementowania do prawa 

krajowego, w całej Unii Europejskiej będą obowiązywać 

jednolite regulacje prawne w zakresie wyrobów me-

dycznych do diagnostyki in vitro. 

Celem nowych przepisów jest ustanowienie wysokich 
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norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycz-

nych do diagnostyki in vitro oraz harmonizacja zasad 

wprowadzania ich do obrotu na rynku unijnym. Nowe 

rozwiązania mają zagwarantować szerszą identyfikację 

produktów i ich producentów oraz dalszych dostaw-

ców, co ma z kolei służyć zapewnieniu skuteczniejsze-

go nadzoru, a użytkownikom i pacjentom – łatwiejszy 

dostęp do informacji na temat tego typu produktów, 

dzięki m.in. bazie danych EUDAMED. 

Definicja wyrobu medycznego do dia-
gnostyki in vitro
Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro to wyrób me-

dyczny będący odczynnikiem, produktem odczynniko-

wym, kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, 

narzędziem, przyrządem, sprzętem, oprogramowaniem 

lub systemem, stosowany pojedynczo lub łącznie, 

przewidziany przez producenta do stosowania in vitro 

do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego,  

w tym krwi i tkanek pobranych od dawców, wyłącznie 

lub głównie w celu dostarczenia informacji:

 • o procesie lub stanie fizjologicznym, a także w pro-

cesie chorobowym;

 • o wrodzonej fizycznej lub psychicznej wadzie  

rozwojowej;

 • o predyspozycjach do schorzenia lub choroby;

 • do ustalenia bezpieczeństwa i zgodności z poten-

cjalnymi biorcami;

 • do przewidywania odpowiedzi lub reakcji na wpro-

wadzone leczenie; 

 • lub do określenia lub monitorowania działań  

terapeutycznych

(art. 2 pkt 2 Rozporządzenia IVDR). Pojemniki na próbki, 

rozumiane jako wyroby, także typu próżniowego, spe-

cjalnie przeznaczone przez producenta do pierwotnego 

przechowywania i zabezpieczania próbek pobranych  

z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego  

in vitro, również uważa się za wyroby medyczne do dia-

gnostyki in vitro (art. 2 pkt 2 i 3 Rozporządzenia IVDR). 

Przykładowo do wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro zaliczane są testy ciążowe, testy na HIV, testy 
na SARS-CoV-2.

Zasadniczo jest to definicja tożsama z dotychczaso-

wym pojęciem wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro przewidzianym w Dyrektywie 98/79/WE Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.  

w sprawie wyrobów medycznych używanych do dia-

gnozy in vitro (dalej: „Dyrektywa 98/79/WE”). Rozporzą-

dzenie IVDR rozszerza jednak zakres dotychczasowych 

obowiązków w zakresie obrotu tą kategorią produktów. 

Nowa klasyfikacja wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro 
Jedną z największych zmian wprowadzanych Rozpo-

rządzeniem IVDR jest zmiana dotychczasowej klasyfi-

kacji wyrobów medycznych. 

Obecnie wyroby spełniające definicję wyrobu medyczne-

go klasyfikowane są do jednej z czterech grup wyrobów:

 • wskazanych w wykazie A (np. odczynniki oraz pro-

dukty odczynników do ustalania grup krwi AB0 

oraz Rh i antygeny Kell, potwierdzenia i kwantyfi-

kacji w ludzkich organizmach marketów zakażenia 

HIV czy testy do badań krwi w kierunku wariantu 

choroby vCJD); 

 • wskazanych w wykazie B (np. odczynniki oraz 

produkty odczynników, do ustalania grup krwi: 

antygeny Duff i Kidd, nieregularnych przeciwciał 

antyerytrocytowych, do wykrywania markera no-

wotworowego PSA); 

 • grupy wyrobów do samokontroli; 

 • grupy innych wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro niż wyroby wymienione w wykazach A i B 

oraz wyrobów innych niż wyroby do samokontroli. 

Po wejściu w życie przepisów Rozporządzenia IVDR, 

wyroby medyczne do diagnostyki in vitro będą przy-

pisywane do jednej z czterech klas ryzyka z wykorzy-

staniem zasad uznanych na szczeblu międzynarodo-

wym:

 • klasy A – dla wyrobów niskiego ryzyka indywidual-

nego oraz zdrowia publicznego, 

 • klasy B – umiarkowanego ryzyka indywidualnego 

oraz zdrowia publicznego, 

 • klasy C – średniego ryzyka indywidualnego oraz 

zdrowia publicznego, 

 • klasy D – wysokiego ryzyka indywidualnego oraz 

zdrowia publicznego. 

Szczegółowe reguły klasyfikacji obejmuje Załącznik 

VIII do Rozporządzenia IVDR. 

Przykładowo tylko można wskazać, że do klasy: 

 • A – zgodnie z regułą 5, należeć będą pojemniki na 
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próbki czy produkty laboratoryjne ogólnego zasto-

sowania, a także wyposażenie niemające właści-

wości krytycznych, 

 • B – zgodnie z regułą 7, należeć będą wyroby będące 

materiałami kontrolnymi bez przypisanych warto-

ści ilościowych lub jakościowych, 

 • C – zgodnie z regułą 3, należeć będą wyroby prze-

znaczone do wykrywania czynnika zakaźnego prze-

noszonego drogą płciową czy wykorzystywane do 

testów genetycznych u ludzi, 

 • D – zgodnie z regułą 1, należeć będą wyroby prze-

znaczone do wykrywania we krwi i jej składnikach, 

komórkach, tkankach lub organach lub wszelkich 

ich pochodnych obecności czynnika pasażowalne-

go lub narażenia na taki czynnik, tak aby ocenić ich 

odpowiedniość do transfuzji, przeszczepienia lub 

podania komórek. 

Szacuje się, że w efekcie zmiany sposobu klasyfikacji wy-

robów medycznych do diagnostyki in vitro, aż 85% z nich 

będzie podlegało kontroli jednostek notyfikowanych. 

Ocena zgodności 
Producenci sami będą certyfikować wyroby zaklasyfi-

kowane do klasy A (z wyjątkiem wyrobów sterylnych). 

Wszystkie wyroby przyporządkowane do klas wyższego 

ryzyka niż klasa A (klasy B, C oraz D) będą wymagać 

przeprowadzenia procedury oceny zgodności z udzia-

łem jednostki notyfikowanej. 

Jednocześnie producenci będą zobowiązani do zweryfi-

kowania we własnym zakresie czy dana jednostka uzy-

skała notyfikację na podstawie Rozporządzenia IVDR,  

a także czy zakres takiej notyfikacji obejmuje upraw-

nienia do uczestnictwa w procedurze oceny zgodno-

ści danego produktu. Baza jednostek notyfikowanych  

w oparciu o wymagania Rozporządzenia IVDR (NANDO) 

znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

Szczegółowe sposoby oceny dla wyrobów medycznych 

do diagnostyki in vitro zawarto w art. 48 Rozporządze-

nia IVDR oraz załącznikach IX, X oraz XI. Istotne jest przy 

tym, że w odniesieniu do wyrobów medycznych klasy-

fikowanych do klasy D Rozporządzenie IVDR przewidu-

je nową procedurę konsultacji przy ocenie działania, 

w sytuacji gdy dla takiego wyrobu wyznaczono unijne 

laboratorium referencyjne. Wówczas jednostka notyfi-

kowana zwraca się do takiego laboratorium o zweryfi-

kowanie – w drodze badań laboratoryjnych – deklarowa-

nego przez producenta działania oraz zgodności wyrobu 

z odpowiednimi, mającymi zastosowanie, wspólnymi 

specyfikacjami bądź z innymi rozwiązaniami wybranymi 

przez producenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i działania na przynajmniej rozważanym poziomie. 

Oznakowanie i wytyczne dotyczące 
komunikacji o wyrobach medycznych do 
diagnostyki in vitro

Informacje przekazywane konsumentom finalnym wraz 

z wyrobem powinny zawierać kompletny zestaw: 

 • etykiet na wyrobie i na jego opakowaniu (zarów-

no na opakowaniu jednostkowym/handlowym, jak  

i na opakowaniu transportowym) w językach ak-

ceptowanych w państwach członkowskich, w któ-

rych przewiduje się sprzedaż produktów, 

 • instrukcji używania, które również powinny speł-

niać wymagania językowe danego państwa człon-

kowskiego, w którym wyrób będzie udostępniany.  

Rozporządzenie IVDR rozszerza zakres wymaganych 
informacji przekazywanych konsumentom na wyżej 

wskazanych nośnikach, w stosunku do zakresu wyma-

ganego przepisami Dyrektywy 98/79/WE. 

Obligatoryjne elementy etykiety oraz instrukcji używa-

nia wymieniono w rozdziale III załącznika I do Rozporzą-

dzenia IVDR, odpowiednio w punkcie 20.2 i następnych 

(w zakresie etykiety) oraz punkcie 20.4 i następnych  

(w zakresie instrukcji używania). 

Jednocześnie, zgodnie z ogólną zasadą wskazaną przez 

ustawodawcę unijnego w komunikacji produktowej – za-

równo przy udostępnianiu produktu na rynku w opa-

kowaniu handlowym, jak i w przekazach o charakterze 

marketingowym – zakazane jest stosowanie komuni-

kacji mogącej wprowadzać użytkownika lub pacjenta  

w błąd co do przewidzianego zastosowania, bezpie-

czeństwa i działania wyrobu poprzez: 

 • przypisywanie wyrobowi funkcji i właściwości, któ-

rych nie posiada, 

 • wywoływanie fałszywego wrażenia co do leczenia 

lub diagnozy, funkcji lub właściwości, których nie 

posiada, 

 • nieinformowanie o prawdopodobnym ryzyku zwią-

zanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewi-

dzianym zastosowaniem, 

FARMACJA



 73   |   biotechnologia.pl

 • sugerowanie zastosowań wyrobu innych niż te, któ-

re zostały podane jako stanowiące część przewi-

dzianego zastosowania, w odniesieniu do którego 

przeprowadzono ocenę zgodności. 

Kody identyfikacyjne UDI i baza 
EUDAMED
Rozporządzenie IVDR wprowadza także nowy system 

niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobu 

(UDI). System zakłada, że każdy wyrób medyczny do 

diagnostyki in vitro będzie posiadał kod UDI złożony 

z dwóch części: identyfikatora wyrobu dla konkretnego 

modelu i opakowania oraz identyfikatora produkcji po-

zwalającego na określenie miejsca produkcji. 

Obowiązek umieszczania kodów UDI na etykiecie pro-

duktów stosuje się: 

 • dla wyrobów klasy D – od dnia 26 maja 2023 r., 

 • dla wyrobów klas C i B – od dnia 26 maja 2025 r., 

 • dla wyrobów klasy A – od dnia 26 maja 2027 r. 

Dzięki kodom UDI, wszystkie zainteresowane strony 

będą miały dostęp do podstawowych informacji na te-
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mat produktów za pośrednictwem bazy danych o wyro-

bach medycznych (EUDAMED). 

Sama baza EUDAMED również jest istotnym novum 

wprowadzanym przez Rozporządzenie IVDR. Baza doce-

lowo będzie zawierać informacje na temat kodów UDI, 

danych podmiotów w łańcuchu dostaw (z wyjątkiem 

dystrybutorów), a także wyrobów, certyfikatów, badań 

klinicznych oraz badań działania wyrobów, a także nad-

zoru po wprowadzeniu produktów do obrotu, obserwacji 

a także nadzoru. 

Podmioty w łańcuchu dostaw wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro
W zależności od roli pełnionej w łańcuchu dostaw wy-

robów medycznych do diagnostyki in vitro wyróżnia się 

producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera 

oraz dystrybutora. 

Producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 

wytwarza lub całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 

zaprojektowanie, wytworzenie lub całkowite odtworze-

nie wyrobu i oferuje ten wyrób pod własnym imieniem 

i nazwiskiem lub nazwą lub znakiem towarowym. Jeśli 
producent nie ma siedziby na terytorium UE, wyznacza 
swojego upoważnionego przedstawiciela. Upoważnio-

ny przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub prawną 

mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE, która 

otrzymała i przyjęła od producenta, który ma siedzi-

bę poza UE, pisemne upoważnienie do występowania 

w imieniu producenta w zakresie określonych zadań  

w odniesieniu do obowiązków producenta wynikających 

z Rozporządzenia IVDR. 

Z kolei importer oznacza osobę fizyczną lub prawną, 

mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE, która 

wprowadza do obrotu w krajach UE wyrób z państwa 

trzeciego, zaś dystrybutor osobę fizyczną lub prawną 

w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, 

która udostępnia wyrób medyczny na rynku, do mo-

mentu wprowadzenia do jego użytkowania. 

Przykładowo za dystrybutora uznaje się apteki oraz 

sklepy mające w ofercie sprzedaży wyroby medyczne 

do diagnostyki in vitro. 

Ważne jest, że Rozporządzenie IVDR nakłada na wszyst-

kie ww. podmioty nowe obowiązki. 

Obowiązek identyfikacji w łańcuchu 
dostaw 
Nowym obowiązkiem zarówno producentów, upoważ-

nionych przedstawicieli, jak i importerów oraz dystry-

butorów będzie monitorowanie łańcucha dostaw wyro-

bów do diagnostyki in vitro. Obowiązek ten oznacza, że 

w okresie co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu 

ostatniego wyrobu objętego deklaracją zgodności UE, 

wszystkie ww. podmioty – określane w Rozporządzeniu 

IVDR jako podmioty gospodarcze – będą musiały być  

w stanie wskazać właściwemu organowi:

 • każdy podmiot gospodarczy, któremu bezpośred-
nio dostarczyły wyrób;

 • każdy taki podmiot, który bezpośrednio dostarczył 
im wyrób; a także

 • każdą instytucję zdrowia publicznego lub pracow-

nika służby zdrowia, którym bezpośrednio dostar-

czyły wyrób.

Osoba odpowiedzialna za zgodność 
regulacyjną
Jednym z nowych obowiązków nałożonych na produ-

centów jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

zgodność regulacyjną (art. 15 ust. 1 Rozporządzenia 

IVDR). Obowiązkiem dużych i średnich przedsiębiorców 

będzie posiadanie w ich organizacji osoby odpowie-

dzialnej za zgodność regulacyjną, natomiast w przy-

padku małych i mikro przedsiębiorców dopuszcza się 

wyłącznie korzystanie z jej usług, oferowanych przez 

firmy zewnętrzne (mali i mikro przedsiębiorcy muszą  

w sposób stały i ciągły mieć możliwość skorzystania  

z usług takiej osoby). 

Osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną powin-

na dysponować odpowiednią wiedzą fachową w dzie-

dzinie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 

Fakt posiadania wymaganej wiedzy fachowej musi być 

wykazany poprzez jedną z następujących kwalifikacji:

 • dyplom, certyfikat lub inny dowód posiadania formal-

nych kwalifikacji przyznany w wyniku ukończenia stu-

diów uniwersyteckich lub toku kształcenia uznawa-

nego przez zainteresowane państwo członkowskie 

za im równoważny w dziedzinie prawa, medycyny, 

farmacji, inżynierii lub innej odpowiedniej dziedzinie 

naukowej, a także co najmniej jeden rok doświadcze-

nia zawodowego w zakresie kwestii regulacyjnych 

lub systemów zarządzania jakością w dziedzinie wy-

robów medycznych do diagnostyki in vitro;
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 • cztery lata doświadczenia zawodowego w zakresie 

kwestii regulacyjnych lub systemów zarządzania 

jakością w dziedzinie wyrobów medycznych do dia-

gnostyki in vitro

(art. 15 ust. 1 Rozporządzenia IVDR).

Osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną będzie 

odpowiedzialna m.in. za: weryfikację zgodności wyrobów 

zgodnie z systemem zarządzania jakością, w którym 

te wyroby są wytwarzane, przed zwolnieniem wyrobu, 

sporządzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji tech-

nicznej i deklaracji zgodności UE, czy też przestrzeganie 

obowiązków w zakresie nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu (art. 15 ust. 3 Rozporządzenia IVDR).

Okresy przejściowe
Zwracamy uwagę, że okresy przejściowe nie dotyczą 

wyrobów oznaczonych znakiem CE, które nie wymagają 

udziału jednostki notyfikowanej na mocy Rozporządze-

nia IVDR. W przypadku tego rodzaju wyrobów Rozporzą-

dzenie IVDR będzie obowiązywać od 26 maja 2022 r.

1. Wyroby, których ocena zgodności z dyrektywą 
98/79/WE nie wymagała udziału jednostki noty-
fikowanej, a ocena taka jest wymagana zgodnie  
z Rozporządzeniem IVDR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2022/112 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmienia-
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jącym rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do 

przepisów przejściowych dotyczących niektórych wy-

robów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odro-

czonego stosowania warunków dotyczących wyrobów 

produkowanych w ramach instytucji zdrowia publicz-

nego (dalej jako „Rozporządzenie zmieniające”) zostały 

wprowadzone przepisy przejściowe dla wyrobów, któ-

rych ocena zgodności pod dyrektywą 98/79/WE nie wy-

magała udziału jednostki notyfikowanej, a ocena taka 

jest wymagana zgodnie z Rozporządzeniem IVDR. Takie 

produkty mogą być wprowadzane do obrotu lub wpro-

wadzane do używania: 

1. do 26 maja 2025 r. – w przypadku wyrobów klasy D, 

2. do 26 maja 2026 r. – w przypadku wyrobów klasy C,

3. do 26 maja 2027 r. – w przypadku wyrobów klasy B,

4. do 26 maja 2027 r. – w przypadku wyrobów klasy  A 

wprowadzanych do obrotu w stanie sterylnym,

pod warunkiem, że od dnia 26 maja 2022 r. wyroby te 

nadal spełniają wymogi dyrektywy 98/79/WE oraz że 

nie zaszły żadne istotne zmiany w projekcie i przewi-

dzianym zastosowaniu tych wyrobów (art. 1 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia zmieniającego). 

Istotne jest przy tym, że „wprowadzenie do obrotu” 

oznacza udostępnienie po raz pierwszy na rynku unij-
nym wyrobu, innego niż wyrób do badania działania, 

natomiast „wprowadzenie do używania” oznacza etap, 

na którym wyrób, inny niż wyrób do badania działania, 

po raz pierwszy udostępnia się użytkownikowi osta-
tecznemu jako gotowy do stosowania na rynku unijnym 

zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (art. 2 pkt 

 21 i 22 Rozporządzenia IVDR). 

Do tak wprowadzonych do obrotu wyrobów stosuje się 

wymogi dotyczące nadzoru po wprowadzeniu do ob-
rotu, nadzoru rynku, obserwacji, rejestracji podmiotów 
gospodarczych i wyrobów zamiast odpowiadających 

im wymogów określonych w dyrektywie 98/79/WE (art. 

1 ust. 1 lit. b Rozporządzenia zmieniającego).

2. Wyroby z ważnym certyfikatem

Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym certyfikaty 

wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z dyrek-

tywą 98/79/WE przed dniem 25 maja 2017 r. pozosta-

ją ważne do końca okresu wskazanego w certyfikacie,  

z wyjątkiem certyfikatów wydanych zgodnie z załącz-

nikiem VI do dyrektywy 98/79/WE, które tracą ważność 

najpóźniej w dniu 27 maja 2025 r. Natomiast certyfi-

katy wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie 

z dyrektywą 98/79/WE po dniu 25 maja 2017 r. tracą 

ważność najpóźniej w dniu 27 maja 2025 r. (art. 1 ust. 

1 Rozporządzenia zmieniającego w zw. z art. 110 ust. 2 

Rozporządzenia IVDR). 

Wyroby z ważnym certyfikatem na podstawie powyż-

szych zasad mogą być wprowadzane do obrotu lub 

wprowadzane do używania do dnia 26 maja 2025 r., 

pod warunkiem, że wyroby te nadal spełniają wymogi 

dyrektywy 98/79/WE oraz pod warunkiem, że nie zaszły 

żadne istotne zmiany w projekcie i przewidzianym za-

stosowaniu tych wyrobów. 

Do tych wyrobów stosuje się wymogi dotyczące nad-

zoru po wprowadzeniu do obrotu, nadzoru rynku, obser-

wacji, rejestracji podmiotów gospodarczych i wyrobów 

zamiast odpowiadających im wymogów określonych  

w dyrektywie 98/79/WE.

3. Udostępnianie na rynku wyrobów wprowadzonych 
do obrotu przed 26 maja 2022 r. oraz na podstawie 
okresów przejściowych

Wyroby, które zostały zgodnie z prawem wprowadzo-

ne do obrotu na podstawie dyrektywy 98/79/WE przed 

dniem 26 maja 2022 r., mogą być w dalszym ciągu udo-

stępniane na rynku lub wprowadzane do używania do 

dnia 26 maja 2025 r.

Natomiast wyroby wprowadzone do obrotu na pod-

stawie okresów przejściowych od dnia 26 maja 2022 r. 

będą mogły być przedmiotem dalszego obrotu do:

1. 26 maja 2026 r. - w przypadku wyrobów posiadają-

cych ważny certyfikat, na podstawie którego mogą 

być wprowadzane do obrotu lub do używania do 

dnia 26 maja 2025 r. oraz w przypadku wyrobów 

klasy D, których procedura oceny zgodności na 

podstawie Rozporządzenia IVDR wymaga udzia-

łu jednostki notyfikowanej, a które na podstawie 

okresów przejściowych mogą być wprowadzane 

do obrotu lub wprowadzane do używania do dnia  

26 maja 2025 r.

2. 26 maja 2027 r. - w przypadku wyrobów klasy C, 

których procedura oceny zgodności na podstawie 

Rozporządzenia IVDR wymaga udziału jednostki 

notyfikowanej i które na podstawie okresów przej-
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ściowego mogą być wprowadzane do obrotu lub 

wprowadzane do używania do dnia 26 maja 2026 r.

3. 26 maja 2028 r. - w przypadku wyrobów klasy B  

i wyrobów klasy A wprowadzanych do obrotu  

w stanie sterylnym, których procedura oceny zgod-

ności na podstawie Rozporządzenia IVDR wymaga 

udziału jednostki notyfikowanej i które na podsta-

wie okresów przejściowych mogą być wprowadza-

ne do obrotu lub wprowadzane do używania do 

dnia 26 maja 2027 r. • 
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