
 
 

 

 

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
Zespół ds. Szkoleń 

zaprasza na szkolenie: 

 

„NOWE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE (WYROBY IVD)” 

 

Symbol szkolenia: 
PC-155 

Czas trwania szkolenia: 
1 dzień -8 godzin 

Termin szkolenia: 
Zgodnie z harmonogramem szkoleń 

otwartych PCBC S.A. 

Miejsce: 
Warszawa  

Opis: 
Jednodniowe szkolenie zapoznające z 

wymaganiami nowego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczącego wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, zastępującego 

dyrektywę 98/79/WE. Rozporządzenie 

to wprowadza istotne zmiany w 

obowiązujących wymaganiach dot. 

procedury oceny zgodności wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro.  

Uczestnicy: 

 Przedstawiciele wytwórców, 
dystrybutorów i importerów wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro; 

 przedstawiciele organizacji planujących 
wytwarzanie, dystrybucje, import 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro; 

 osoby zainteresowane oceną zgodności 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro. 

 

 

 

Cena:                                        690,-zł (netto) + VAT (23%)/osobę  

(Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały, certyfikat uczestnictwa, obiady, przerwy kawowe), cena 

nie zawiera zakwaterowania. 
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Korzyści:  
 poznanie wymagań nowego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 

 

 

Program szkolenia: 

 Definicje 

 Wprowadzanie do obrotu wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro 

 Obowiązki wytwórców, autoryzowanych 
przedstawicieli, importerów, dystrybutorów 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 

 Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów, 
rejestracja wyrobów, baza Eudamed 

 System UDI (Unique Device Identification) 

 Jednostki Notyfikowane 

 Klasyfikacja wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro 

 Reguły klasyfikacji 

 Procedury oceny zgodności 

 Dowody kliniczne – ocena działania 

 Post-market surveillance (PMS) 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro 

 Dokumentacja techniczna wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro 

 

DO ZOBACZENIA NA NASZYCH SZKOLENIACH!! 

Zespół ds. Szkoleń 
 

Katarzyna POSTEK 
Koordynator Zespołu ds. Szkoleń   
Tel:+48 22 46 45 258           
Kom: +48  665 464 606 
email:kpostek@pcbc.gov.pl 

Mariola FIJEWSKA 
Specjalista ds. Szkoleń 
Tel. +48 22 46 45 508 
Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Anna ICKIEWICZ 
Młodszy Specjalista ds. Szkoleń 
Tel. +48 46 45 363 
Kom.+48 691 335 534 
email:aickiewicz@pcbc.gov.pl 


