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A. Wyroby aktywne A.    Active devices  

  1.   Aktywne wyroby do implantacji  1.   Active implantable devices  

KOD MDA/ MDA CODE Aktywne wyroby do implantacji  Active implantable devices  

MDA 0101 Aktywne wyroby do implantacji do stymulacji/inhibicji/monitorowania Active implantable devices for stimulation/inhibition/monitoring  

MDA 0102 
Aktywne wyroby do implantacji do podawania leków lub innych 
substancji 

Active implantable devices delivering drugs or other substances  

MDA 0103 
Aktywne wyroby do implantacji wspomagające lub zastępujące 
funkcje narządów 

Active implantable devices supporting or replacing organ functions  

MDA 0104 
Aktywne wyroby do implantacji wykorzystujące promieniowanie i 
inne aktywne wyroby do implantacji   

Active implantable devices utilising radiation and other active implantable devices   

  
2.   Aktywne wyroby do obrazowania, monitorowania lub diagnostyki 
niebędące wyrobami do implantacji  

2.   Active non-implantable devices for imaging, monitoring and/or diagnosis  

KOD MDA / MDA CODE 
Aktywne wyroby do obrazowania, monitorowania lub diagnostyki 
niebędące wyrobami do implantacji  

Active non-implantable devices for imaging, monitoring and/or diagnosis  

MDA 0201 
Aktywne wyroby do obrazowania wykorzystujące promieniowanie 
jonizujące, niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable imaging devices utilising ionizing radiation  

MDA 0202 
Aktywne wyroby do obrazowania wykorzystujące promieniowanie 
niejonizujące, niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable imaging devices utilising non-ionizing radiation  

MDA 0203 
Aktywne wyroby do monitorowania życiowych parametrów 
fizjologicznych niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for monitoring of vital physiological parameters  

MDA 0204 
Pozostałe aktywne wyroby do monitorowania lub diagnostyki 
niebędące wyrobami do implantacji   

Other active non-implantable devices for monitoring and/or diagnosis   

  
3.   Aktywne wyroby terapeutyczne niebędące wyrobami do 
implantacji i ogólne aktywne wyroby niebędące wyrobami do 
implantacji  

3.   Active non-implantable therapeutic devices and general active non-
implantable devices  

KOD MDA / MDA CODE 
Aktywne wyroby terapeutyczne niebędące wyrobami do implantacji i 
ogólne aktywne wyroby niebędące wyrobami do implantacji  

Active non-implantable therapeutic devices and general active non-implantable 
devices  

MDA 0301 
Aktywne wyroby wykorzystujące promieniowanie jonizujące, 
niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices utilising ionizing radiation  

MDA 0302 
Aktywne wyroby wykorzystujące promieniowanie niejonizujące, 
niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices utilising non-ionizing radiation  

MDA 0303 
Aktywne wyroby wykorzystujące hipertermię/hipotermię, niebędące 
wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices utilising hyperthermia/hypothermia  

MDA 0304 
Aktywne wyroby do terapii falami uderzeniowymi (litotrypsja) 
niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for shock-wave therapy (lithotripsy)  

MDA 0305 
Aktywne wyroby do stymulacji lub inhibicji niebędące wyrobami do 
implantacji 

Active non-implantable devices for stimulation or inhibition  

MDA 0306 
Aktywne wyroby do krążenia pozaustrojowego, podawania lub 
usuwania substancji i aferezy, niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for extra-corporal circulation, administration or 
removal of substances and haemapheresis  
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MDA 0307 
Aktywne wyroby do wspomagania oddychania niebędące wyrobami 
do implantacji 

Active non-implantable respiratory devices  

MDA 0308 
Aktywne wyroby do opatrywania ran i pielęgnacji skóry niebędące 
wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for wound and skin care  

MDA 0309 Aktywne wyroby okulistyczne niebędące wyrobami do implantacji Active non-implantable ophthalmologic devices  

MDA 0310 
Aktywne wyroby laryngologiczne niebędące wyrobami do 
implantacji 

Active non-implantable devices for ear, nose and throat  

MDA 0311 
Aktywne wyroby stomatologiczne niebędące wyrobami do 
implantacji 

Active non-implantable dental devices  

MDA 0312 
Pozostałe aktywne wyroby chirurgiczne niebędące wyrobami do 
implantacji 

Other active non-implantable surgical devices  

MDA 0313 
Aktywne protezy, wyroby do rehabilitacji oraz wyroby do 
pozycjonowania pacjentów i do transportu pacjentów niebędące 
wyrobami do implantacji 

Active non-implantable prostheses, devices for rehabilitation and devices for 
patient positioning and transport  

MDA 0314 
Aktywne wyroby do przetwarzania i konserwowania komórek 
ludzkich, tkanek lub organów, w tym zapłodnienia in vitro i technik 
wspomaganego rozrodu, niebędące wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for processing and preservation of human cells, 
tissues or organs including in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive 
technologies (ART)  

MDA 0315 Oprogramowanie Software  

MDA 0316 Systemy do gazów medycznych i ich części Medical gas supply systems and parts thereof  

MDA 0317 
Aktywne wyroby do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji niebędące 
wyrobami do implantacji 

Active non-implantable devices for cleaning, disinfection and sterilisation  

MDA 0318 Pozostałe aktywne wyroby niebędące wyrobami do implantacji    Other active non-implantable devices    

B. Wyroby nieaktywne B.Non-active Devices 

  
1. Nieaktywne implanty i chirurgiczne inwazyjne wyroby do 
długotrwałego użytku  

1.Non-active implants and long term surgically invasive devices  

KOD MDN / MDN CODE 
Nieaktywne implanty i chirurgiczne inwazyjne wyroby do 
długotrwałego użytku  

Non-active implants and long term surgically invasive devices  

MDN 1101 
Nieaktywne implanty sercowo-naczyniowe, naczyniowe i 
neuronaczyniowe 

Non-active cardiovascular, vascular and neurovascular implants  

MDN 1102 Nieaktywne implanty osteopatyczne i ortopedyczne Non-active osteo- and orthopaedic implants  

MDN 1103 Nieaktywne implanty stomatologiczne i materiały stomatologiczne Non-active dental implants and dental materials  

MDN 1104 Nieaktywne implanty tkanek miękkich i inne implanty   Non-active soft tissue and other implants   

  2.   Nieaktywne wyroby niebędące wyrobami do implantacji  2.   Non-active non-implantable devices  

KOD MDN / MDN CODE Nieaktywne wyroby niebędące wyrobami do implantacji  Non-active non-implantable devices  

MDN 1201 
Nieaktywne wyroby do znieczulania, nagłych wypadków i 
intensywnej terapii niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices for anaesthesia, emergency and intensive 
care  

MDN 1202 
Nieaktywne wyroby do podawania, przesyłania i usuwania 
substancji, w tym wyroby przeznaczone do dializy, niebędące 
wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices for administration, channelling and removal of 
substances, including devices for dialysis  
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MDN 1203 
Nieaktywne cewniki prowadzące, cewniki balonowe, prowadnice, 
prowadniki, filtry i powiązane narzędzia niebędące wyrobami do 
implantacji 

Non-active non-implantable guide catheters, balloon catheters, guidewires, 
introducers, filters, and related tools  

MDN 1204 
Nieaktywne wyroby do opatrywania ran i pielęgnacji skóry 
niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices for wound and skin care  

MDN 1205 
Nieaktywne wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne niebędące 
wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable orthopaedic and rehabilitation devices  

MDN 1206 Nieaktywne wyroby okulistyczne niebędące wyrobami do implantacji Non-active non-implantable ophthalmologic devices  

MDN 1207 
Nieaktywne wyroby diagnostyczne niebędące wyrobami do 
implantacji 

Non-active non-implantable diagnostic devices  

MDN 1208 Nieaktywne narzędzia niebędące wyrobami do implantacji Non-active non-implantable instruments  

MDN 1209 
Nieaktywne materiały stomatologiczne niebędące wyrobami do 
implantacji 

Non-active non-implantable dental materials  

MDN 1210 
Nieaktywne wyroby używane do celów antykoncepcji lub do 
zapobiegania przekazywaniu chorób przenoszonych drogą płciową 
niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices used for contraception or prevention of the 
transmission of sexually transmitted diseases  

MDN 1211 
Nieaktywne wyroby do dezynfekcji, czyszczenia i płukania 
niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices for disinfecting, cleaning and rinsing  

MDN 1212 
Nieaktywne wyroby do przetwarzania i konserwowania komórek 
ludzkich, tkanek lub organów, w tym zapłodnienia in vitro i technik 
wspomaganego rozrodu, niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices for processing and preservation of human 
cells, tissue or organs including in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive 
technologies (ART)  

MDN 1213 
Nieaktywne wyroby składające się z substancji, które należy 
wprowadzić do ciała ludzkiego przez otwór ciała lub przez podanie 
na skórę, niebędące wyrobami do implantacji 

Non-active non-implantable devices composed of substances to be introduced 
into the human body via a body orifice or the dermal route  

MDN 1214 
Ogólne nieaktywne wyroby wykorzystywane w opiece zdrowotnej 
niebędące wyrobami do implantacji oraz inne nieaktywne wyroby 
niebędące wyrobami do implantacji    

General non-active non-implantable devices used in health care and other non-
active non-implantable devices    

II. KODY HORYZONTALNE  II. HORIZONTAL CODES  

  1. Wyroby posiadające specyficzne właściwości  1. Devices with specific characteristics  

KOD MDS / MDS CODE Wyroby posiadające specyficzne właściwości  Devices with specific characteristics  

MDS 1001 Wyroby zawierające substancje lecznicze Devices incorporating medicinal substances  

MDS 1002 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem tkanek lub komórek 
pochodzenia ludzkiego lub ich pochodnych 

Devices manufactured utilising tissues or cells of human origin, or their derivatives  

MDS 1003 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem tkanek lub komórek 
pochodzenia zwierzęcego lub ich pochodnych 

Devices manufactured utilising tissues or cells of animal origin, or their derivatives  

MDS 1004 
Wyroby, które są również maszynami zdefiniowanymi w art. 2 akapit 
drugi lit. a) dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (1) 

Devices which are also machinery as defined in point (a) of the second paragraph 
of Article 2 of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council 
(1)  

MDS 1005 Wyroby w stanie sterylnym Devices in sterile condition  
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MDS 1006 Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku Reusable surgical instruments  

MDS 1007 Wyroby zawierające nanomateriał lub składające się z niego Devices incorporating or consisting of nanomaterial  

MDS 1008 

Wyroby wykorzystujące bioaktywne powłoki lub materiały 
wchłaniane w całości lub w większej części lub miejscowo 
rozpraszane w organizmie ludzkim lub przeznaczone do poddania 
przemianom chemicznym w organizmie 

Devices utilising biologically active coatings and/or materials or being wholly or 
mainly absorbed or locally dispersed in the human body or are intended to 
undergo a chemical change in the body  

MDS 1009 

Wyroby zawierające oprogramowanie/wykorzystujące 
oprogramowanie/sterowane przez oprogramowanie, w tym wyroby 
do sterowania działaniem aktywnych wyrobów lub aktywnych 
wyrobów do implantacji lub do monitorowania tego działania, lub 
bezpośrednio na to działanie wpływające 

Devices incorporating software/utilising software/controlled by software, including 
devices intended for controlling, monitoring or directly influencing the performance 
of active or active implantable devices  

MDS 1010 Wyroby z funkcją pomiarową Devices with a measuring function  

MDS 1011 Wyroby należące do systemów lub zestawów zabiegowych Devices in systems or procedure packs  

MDS 1012 
Wyroby niemające przewidzianego zastosowania medycznego, 
wymienione w załączniku XVI do rozporządzenia (UE) 2017/745 

Products without an intended medical purpose listed in Annex XVI to Regulation 
(EU) 2017/745  

MDS 1013 Wykonane na zamówienie wyroby do implantacji klasy III Class III custom-made implantable devices  

MDS 1014 
Wyroby zawierające jako swoją integralną część wyrób do 
diagnostyki in vitro  

Devices incorporating as an integral part an in vitro diagnostic device  

  
2. Wyroby, w odniesieniu do których stosuje się szczególne 
technologie lub procesy  

2. Devices for which specific technologies or processes are used  

KOD MDT/ MDT CODE 
Wyroby, w odniesieniu do których stosuje się szczególne 
technologie lub procesy  

Devices for which specific technologies or processes are used  

MDT 2001 Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem obróbki metalowej Devices manufactured using metal processing  

MDT 2002 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem obróbki tworzywa 
sztucznego 

Devices manufactured using plastic processing  

MDT 2003 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem niemetalowej obróbki 
mineralnej (np. szkło, wyroby ceramiczne) 

Devices manufactured using non-metal mineral processing (e.g. glass, ceramics)  

MDT 2004 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem niemetalowej obróbki 
niemineralnej (np. materiały włókiennicze, guma, skóra, papier) 

Devices manufactured using non-metal non-mineral processing (e.g. textiles, 
rubber, leather, paper)  

MDT 2005 Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem biotechnologii Devices manufactured using biotechnology  

MDT 2006 Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem obróbki chemicznej Devices manufactured using chemical processing  

MDT 2007 
Wyroby, które wymagają wiedzy w zakresie produkcji produktów 
leczniczych 

Devices which require knowledge regarding the production of pharmaceuticals  

MDT 2008 
Wyroby wyprodukowane w pomieszczeniach czystych i 
powiązanych warunkach kontrolowanych 

Devices manufactured in clean rooms and associated controlled environments  

MDT 2009 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem przetwarzania 
materiałów pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego lub 
mikrobiologicznego 

Devices manufactured using processing of materials of human, animal, or 
microbial origin  

MDT 2010 
Wyroby wyprodukowane z wykorzystaniem podzespołów 
elektronicznych, w tym urządzenia komunikacyjne 

Devices manufactured using electronic components including communication 
devices  
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MDT 2011 Wyroby, które wymagają opakowania, w tym oznakowania Devices which require packaging, including labelling  

MDT 2012 Wyroby, które wymagają instalacji, odtworzenia Devices which require installation, refurbishment  

MDT 2013 Wyroby poddane regeneracji   Devices which have undergone reprocessing    

 


