Společnéstanovisko
čIA,czEDMA a Referenční
|aboratoÍepro klinickou biochemii
pri ULBLD 1.LFUK a VFN
k rozsahu dokumentace dodavate|eIVD a laboratorníchpÍístrojri
S ohledem na aplikacinormy Čsru EN |So 15189:2013bylo na základě společného
jednání aktualizovánostanovisko k rozsahu dokumentace dodavatele lVD a laboratorních
prístrojťt
v souvislostis potiebami zdravotnickfch |aboratorípri akreditacipodle vfše uvedené
normy.Jedná se o souhrn dokumentacevycházejícízpoŽadavk ČsN EN lso 15189.2013a
platn1ichprávních predpisťt,která by měla slouŽit laboratori k prokázání p|nění poŽadavkťr
normy, tfkajícíchse laboratorníhozaŤÍzeni,postupťtlaboratorníhovyšetňení
včetněva|idace,
zajištěnínávaznostiměienÍa zabezpečení
kvalitypostupťt
vyšetĚení.
Rozsah dokumentace poskytované dodavateli lVD a laboratorních pÍístrojťlpro potŤeby
akreditace laboratoÍídle ISo 15189:
.
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.
.
.
.
.
.
.

Návody, manuály a bezpečnostní|istyvyhovujícíplatnfm právnímpĚedpisrim
v češtině.
Dok|ad o návaznosti a nejistotách kalibrátorrj.
Potvrzenío prováděníodborné drŽby zdravotnickfch prostĚedkriv rozsahu a
četnostistanovenévf robcem
Prohlášenío funkčnostipo provedenéodbornéudrŽbě nebo opravě (v souladu
s poŽadavkylso í5189,č|.5.3.í.7 j).
Potvrzení o zaško|enípracovníka/rilaboratoÍe.
Potvrzenío zptisobilosti servisníchtechnik k prováděníservisních služeb
Potvrzení,Že je dodavatel smluvní (nebo exklusivní)distributor.
Potvrzeni, Že je dodavatel smluvní (nebo exklusivní)partnervf robce pro servis.
Rozsah a četnostprováděníodborné drŽby stanovenévf robcem
Shodnost vf robkri (s direktivou)potvrzujeevropská značkashody GE v návodech
nebo na vf robku.
V prípadězdravotnického prostÍedkuvyjádÍenío zaŤazenído rizikovétĚídy.
Není.lisW součástísystémua je označenznačkoucE, pak se na něj pohliŽíjako
na individuálnílVD. Nemá.li SW značkuCE, musídodavatelposkytnoutpotvrzení
o jeho validaci.

DoplĎující inform ace a vysvětl ení:
.
.
.
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Pii akreditacinenívyŽadovánopiedloŽeníprohlášení
o shodě pro prístrojese značkou

cE.

Pfezkoušeníe|ektrickébezpečnostidle |So 15189, č|.5.3.1.5 nespadá pod rozsah
servisních aktivit poskytovanfch vfrobcem/distributorem,ale je odpovědností
provozovateleprístroj
e.
Bezpečnézacházení s chemick1imi,biologickfmi a radioaktivnímimateriály a jejich
likvidacedle ISo 15189,cl. 5.3.1.5je odpovědností
laboratore.
Vyirobcenenípovinen
poskytovatnávody, jak postupovat.LaboratoĚse musí ríditp|atnfmiprávnímipredpisy
státu, ve kterémp sobí (viz StanoviskoCZEDMA k nakIádánís odpady v |aboratoii
9/2013).
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pĚíhod
HIášení
neŽádoucích
d|e lso 15189,č|.5.3.1.6a 5.3.2.6je upravenozákonem
č,.26812014
sb., o zdravotnicklchprostiedcícha vyhláškouMz č. 6212015sb, o
provedení
zákonao zdravotnicklchprostiedcích.
něktenfchustanovení
Diagnostikadodaná ufrobcem s označenímlVD a oznaěená značkoucE jsou
povaŽována
v sou|adus pokynyqfrobce.
za validovaná,pokudjsou pouŽívána
provedení
postupťt
laboratorních
vyšetÍení
dle lso 15189,čl. 5.5.1.2
Za
verifikace
pÍípadně
u.fkonnostní
charakteristlky,
odpovídá|aboratoÍ.
Vfrobce poskytujepotrebné
verifikace.
návodk provedení
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