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Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Terveysteknologian sään-
telyuudistus asettaa lisää 
vaatimuksia lääkinnäl-
lisille laitteille. Samalla 
kun niiden yhdenmu-
kaisuus ja jäljitettävyys 
paranevat, myös potilas-
turvallisuus kohenee.

V altava urakka, kuvailee 
Mediq Suomen toimi-
tusjohtajana työsken-
televä Heidi Liikkanen 

sitä työmäärää, jonka yritys on käy-
nyt läpi neljän viime vuoden aika-
na sen valmistautuessa EU:n anta-
man, lääkinnällisiä laitteita koske-
van MDR-asetuksen (Medical De-
vice Regulation) vaatimuksiin. 

Asetus annettiin jo vuonna 2017, 
mutta sen täysimääräisen sovelta-
misen siirtymäaika venyi tämän 
vuoden toukokuun loppupuolelle. 

Mediq Suomen toimitusjohtaja Heidi Liikkanen ja laatu- ja kehityspäällikkö Tuija Weinitschke kertovat MDR-asetuksen merkinneen suurta muutosta lääkinnällisten laitteiden valmistajille.

Asetus vaatii lääkinnällisten lait-
teiden valmistajilta muun muassa 
laatujärjestelmää ja päteviä ratkai-
suja riskien hallintaan. Valmistaji-
en on jatkossa osoitettava tuotteen 
turvallisuus, suorituskyky ja sovel-
tuminen käyttötarkoitukseensa sen 
koko elinkaaren ajan.

– Tuotteen tulee myös sisältää 
turvalliseen käyttöön vaadittavat 
tiedot, millä on ollut suuri vaikutus 
esimerkiksi pakkausmerkintöihin ja 
dokumentaatioon. Mukana on ol-
tava myös jäljittämistä helpottava 
laitetunniste, UDI (Unique Device 
Identifi er), Liikkanen mainitsee.

Laaja kirjo erilaisia tuotteita
Lääkinnällisiä laitteita ovat mitä 
erilaisimmat tuotteet laastareista 
ja leikkaussalilaitteista laboratori-
otarvikkeisiin. Asetus sai alkunsa 
vuosikymmen sitten rintaimplan-
teista, jotka eivät täyttäneet vaati-
muksia ja vaaransivat käyttäjiensä 
terveyden. Aiempien lääkinnälli-
siä laitteita koskeneiden EU-direk-
tiivien vaatimuksia haluttiin laa-
jentaa ja tarkentaa potilasturval-
lisuutta lisäävällä asetuksella, jo-

ka on sellaisenaan voimassa koko 
EU-alueella.

– Jokaisen lääkinnällisen laitteen 
on täytettävä sen käyttötarkoitus ja 
tarkoitetun käyttäjän mukaan mää-
räytyvät vaatimukset. Valmistaja 
laatii vakuutuksen siitä, että tuote 
on vaatimustenmukainen ja ilmen-
tää tämän tuotteeseen kiinnitettä-
vällä CE-merkinnällä. Jos tuotteel-
la ei ole asetuksenmukaista käyttö-
tarkoitusta, sitä ei voida enää kut-
sua lääkinnälliseksi laitteeksi ei-
kä sitä saa merkitä CE-merkinnäl-
lä. Näin jotkin tuotteet muuttuvat 
nyt CE-merkitsemättömiksi. Tämä 
aiheuttaa varmasti jatkossa häm-
mennystä, selvittää Mediq Suo-
men laatu- ja kehityspäällikkö Tuija 
Weinitschke.

Laatua koko ketjuun
Asetus vaatii aiempaa laajempaa 
tuotteen seurantaa myös markki-
noille saattamisen jälkeen. Tähän 
asti valmistaja on voinut ottaa vas-
taan palautetta, reklamaatioita ja 
vaaratilanneilmoituksia. Nyt sen 
on kerättävä markkinoille saattami-
sen jälkeen tätä tietoa aktiivisesti. 

Asetuksen myötä myös lääkinnäl-
listen laitteiden tietokanta EUDA-
MED laajenee.

– Kyse ei ole vain valmistavan yri-
tyksen sopeutumisesta uusiin vaa-
timuksiin, vaan koko ketjusta maa-
hantuojan ja jakelijan kautta asiak-
kaaseen asti. Puhumme jopa useista 
miljoonista euroista yhden valmis-
tajan osalta. Lisäksi laatujärjestel-
mällä on omat ylläpitokustannuk-
sensa vuositasolla, Liikkanen va-
lottaa hankkeen taloudellista mit-
tavuutta.  

Kapeneeko valikoima?
Tuija Weinitschke arvelee, että joil-
lekin valmistajille  uudet velvoitteet 
saattoivat tulla liian nopeasti ja olla 
liian raskaita. Useat valmistajat ovat 
lisäksi käyttäneet siirtymäaikaa vii-
meiseen asti hyväkseen, mikä voi 
näkyä tuotteiden saannin loppu-
misena tai tuotemuutosten ruuh-
kautumisena.

– On mahdollista, ettei tervey-
denhuollossa ole jatkossa käytet-
tävissä yhtä laajaa tuotevalikoi-
maa kuin ennen eikä kaikkia tuot-
teita välttämättä enää saada. Jos 

valmistaja on esimerkiksi tehnyt 
lääkinnällisiä laitteita muun tuo-
tannon sivussa, vaatimukset voi-
vat olla niin kovat, ettei tuotantoa 
jatketa, Weinitschke avaa.

Mediq Suomi valmistautui ase-
tuksen voimaan astumiseen koko 
siirtymäajan täyttääkseen määräys-
ten velvoitteet ja ansaitakseen edel-
leen asiakkaidensa luottamuksen 
terveydenhuollon pitkäaikaisena 
kumppanina. Urakan mittavuutta 
kuvastaa se, että yrityksen edus-
tamia valmistajia on yli 300, ja sen 
kautta saatavia tuotenimikkeitä on 
noin 19 000. 

Yrityksellä on Suomessa puo-
len vuosisadan perinteet, sillä se 
toimi terveydenhuollon parissa jo 
1970-luvulla osana silloista Oriolaa. 

Mediq Suomen tuotevalikoi-
maan kuuluvat nykyisin tervey-
denhuollon ammattilaisten työs-
sään tarvitsemat laitteet, tarvikkeet 
ja palvelut sekä kliinisten laborato-
rioiden ja tutkimuslaboratorioiden 
tuotteet. Mediq Suomi on osa Poh-
jois-Euroopan suurinta terveyden-
huollon laitteita ja tarvikkeita tarjo-
avaa Mediq-konsernia.

Potilasturvallisuus paranee
kattavan asetuksen ansiosta

teksti liisa joensuu
kuva outi neuvonen


