
Příloha č.1

§polečné stanovisko
Čta, czEonaa a ReŤe.rerrcní la!9.:1t9i: Pro klinickou biochemii

při ULBLD 1.LF UK a VFN
k rozsahu dokumentace dodavatele lVD a laboratornich přístrojů
s ohledem na aplika§i nové normy pro zdravotnické laboíatoře bylo na základě společného jednání

aktuallzováno slanovi§ko k roz§ahu dokumentace dodavatele lVD a laborelornich pli§troju v sovvislosti
s potřebami zdravotnických ]áboratoii pň akr€dltaci podle ČsN EN Iso 15189:2013. Jednó 5e o gouhrn
dokumenlace Vycháze]íci z požadavku ČSN EN lSo 15189.2o13 a platných práVnich piedpisu ktérá by méla
slot]žit laboraloři k prokázáni plněni požadavklJ no.my, týkajicích se laboratorniho zařizení, zkušebních metod,
validace metod, náVazno§ti měřen! a zabezpečeni kvality postupU vyšetřeni

Rozsah poskytované ddkumentece pfo polreby akrcditace taboraaoň dle lso 15189:

. Návody, manuály a bazpačnostni |i§ty vyhovující platným právním př6dpi5úm v éeštiné.

. Doklad o návaznosti a neiistotách kalibrátorů,

. poivr.gní o řádném ,,séřvisováni" přistrojú a záznamy potvrzuiici schopnosti při8trojú vykonávat
funkci, ke kteréjsou uréeny, v souladu 6 požadavky lso 15189, čl. 5.3.1.7 i},

. po oprevě nebo sérvianim zásahu systematicky p§át do záznamu o opravě/údžbě,
že systém (přistroi) ie funkční a schopen provozu.

. potvfzeni o zaškoleni pracovnika/ú laboíatoř9.

. potv.zeni o tom. že sérvi3ni téchnici sp|ňuji kvalifikačni piédpoklady pro §6rvis přistroiů
{potvrzen i/certif ikát ú robco).

. Potveeni, že je dodavatol smluvni (n€bo exklusivní) distributor_

. Potvrzeni, žs ie dodavatel sm|uvni (nebo exklu§ivni) Partner výlobce Pro §6ívis.

. Dopo.uéeni minimálnich frgkv€nci 9xt6rní údržby dle doporučeni výřobce nebo §ervisni
organizace (iedná šé zéiméne ó duální při§tup - po určitém počtu stanoveni nebo po Určité
době).

. shodno§t výrobkú (s diíektivou} potvlzuie evíop§ká znaěka shody cE v návodech nebo fla
výrobku.

. Není-li §w součástí systému a je označÉn znaěkou cE, pak se na něi pohližijako na indiyiduálni
lvD, Nemá-li sW značku cE, musí dodavatel po§kytnout potvrzéni o jeho validaci.

Doplňujicí iníoímace a vysvétleni:

. Při akreditacl neni Vyžadováno předloženi prohláše.li o shodě pío příslro]e Se Značkou cE

. Piezkoušeni elektíické bezpečnostl dle lso 15189 čl 53í 5 nespadá pod rozsah servlsnich aklivlt
po§kytovaných výrobcem/dist.ibuto.em, ale je odpověonosti provozovatele piistroJe,

. 8ezpečné zacházeni s chemlckými biologickými a radioaktivnimi mateílály á lelÉh hkvldace dle lso
15189 čl 5 3 1 5 ]e odpovédnoslí laboratoře, Výrobce neni povlnen po§kylovat náVody jak postupovat
Laboratoř se musi iidlt platnýml píávoimi předpi§y siátu Ve kterém pusobi ivlz stanovisko czEDMA k
nakládáni s odpady y laboratoři 9/2013),

. Hlášení nežádoúcich přihod dle lso 15189, čt. 5 3,,1 6 a 5,3,2 6]e upraveno žákonem ě 26812014 sb , o
zdíavotnických prostředcich a Vyhláškou Mz č 6212015 sb o provedeni nékteďch Ustanoveni zákona
o Zdravotnlckých prostředcich Pokud konkrétni incldent nahlá$l vyrobce/distributor laboratoř ]ej iiž
hláslt nemUsi. obdíži-li informaq, že výrobcei distíibutor tak ]iž Uánll.

. Diagnostika dodaná výrobcem s oznáčenim lvD a označená znáčkou cE ]sou považováná za
validovaná. pokud jsou použivána V souladu 5 pokyny výrobce

. za provedeni Veriílkgce metod/postupu d|e ISo 15189, čl, 5 5 1,2 odpovida ]éboratoř, Výrobce poskytuie
poiřebné vykonnc§lni charaktefistiky. případné náVod k provedeni verlíikace

. Pokud přl nedostupnosll exleíniho hodnocení kvality použije laboratoř certlfikovaný relerenčni mát€llál
(cRM) iako alternatlvní přislup dle lso l5 ] 89, čl. 5 6 3 2, pak by měl být použit jiný cRM. než ten, kteni
poUžil Výrobce k píokázáni metfologicke návaznosti
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