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Metodická pomůcka

pro shromáždění dokumentace k žádosti o posouzení shody diagnostického zdravotnického prostředku podle NV  č. 56/2015 Sb., které zavádí do české legislativy evropskou 
směrnici 98/79/EEC
Druh dokumentace
Doručena
Název  IVD Typ/Model
 
Zařazen do kategorie (Příloha č. 2, seznam A, seznam B, IVD pro sebetestování)
 
Stručný popis IVD
	seznam reagencí, které jsou obsaženy v sadě   


Určený účel použití

Pro výrobky ve sterilním stavu, popis metody sterilizace a její validace

Analýza rizik

Technická dokumentace nutná pro splnění základních požadavků na IVD podle Přílohy č. I (checklist)
	Všeobecné požadavky
	Chemické, fyzikální a biologické vlastnosti

Infekce a mikrobiální kontaminace (včetně obalových systémů)
Požadavky na konstrukci a vlastnosti ve vztahu k prostředí
Pro IVD které jsou přístrojem s měřicí funkcí 
Stabilita a přesnost měřících funkcí
Ionizující záření (vliv, kontrola úrovně, ochrana …)
Elektrické a elektromagnetické vlastnosti
Spolehlivost, účinnost a funkční stabilita programového vybavení
Použitelnost – životnost (stabilitní studie)
	Pro IVD pro sebetestování – výsledky studií provedených laickými uživateli

























Informace poskytované výrobcem (české příbalové letáky, instrukce, návody, značení)  

Příslušné testy a zkoušky IVD, výsledky zkoušek, zkušební protokoly, certifikáty analýzy, použité normy

Dokumentace k návrhu výrobku (je-li to relevantní)

Dokumentace k typovému certifikátu (je-li to relevantní)

Informace, že výroba IVD splňuje požadavky systému jakosti podle:
	EN ISO 9001:2016

EN ISO 13485:2016
	 jiné 








Dokumenty z certifikačního auditu, dozorových auditů, listy neshod

Dokumenty dokladující záruku výrobce a dovozce o získávání informací 
a zkušeností uživatelů IVD, zavedení systému oznamování a evidence nežádoucích příhod (zákon č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

Výsledky zkoušek funkční způsobilosti, hodnocení, studií



