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KEDVEZMÉNYEK
69.000 Ft + ÁFA/fő 30%-os kedvezménnyel a SAASCO ügyfelek számára

(Kedvezményre jogosító kód: SPEC30)

59.000 Ft + ÁFA/fő 40%-os kedvezménnyel a 10 fő alatti magyar tulajdonú 

kisvállalkozások számára
(Kedvezményre jogosító kód: SPEC40)



PROGRAM

1. A tervezett használat (intended use) egyértelmű 
meghatározása.
• A tervezett használat leírásának elemei.
• Gyakorlat: a tervezett használat meghatározása konkrét minta eszközök esetén.

2. A tervezett használat lebontása műszaki követelményekre. 
• A tervezett használat lebontása verifikálható követelményekre.
• Gyakorlat: a tervezett használat lebontása konkrét minta eszközökön esetén.

Haza vihető minták
• A tervezett használatot leíró sablon.
• A gyakorlatok minden dokumentuma, amely tartalmazza a minta eszközökre vonatkozó 

gyakorlatok eredményeit. 
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A WORKSHOPRÓL

A workshop a „Tervezés és fejlesztés az MDR szerint” című elméleti képzésünkre épül, a
gyakorlatok megfelelő megértéséhez ajánlott az elméleti képzésen való részvétel.

Egy orvostechnikai eszköz fejlesztésének a célja, hogy a kifejlesztett eszköz teljesítse a gyártó
által meghatározott tervezetett használatot vagy alkalmazási célt. A tervezésnek tehát ez lesz
a kiinduló adata, amelyet aztán olyan műszaki követelményekké kell alakítani, amelyek a
tervezés és fejlesztés bemenő adataiként szolgálnak. Nagyon fontos, hogy ezek e bemenő
adatok verifikálhatók legyenek, azaz mérhető vagy valamilyen más módon ellenőrizhetők
legyenek. A bemenő adatok alapján készíthető el a termékspecifikáció.

Ha a tervezett használatból nincsenek következetesen levezetve a műszaki követelmények és
nem egyértelmű a termékspecifikáció akkor az jelentős hatással lehet az orvostechnikai
eszköz biztonságosságára vagy teljesítőképességére, ezért kiemelten fontos témakör.



JELENTKEZÉS

Helyszín
Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelentkezés
A www.saasco.hu/Tanfolyamok oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével, vagy az 
info@saasco.hu e-mail címre küldött levélben. A jelentkezési lap eléréséhez kattintson IDE!

Jelentkezési határidő
2019.03.22. 16,00 óra

Képzés időtartama
2019.03.26. 9,30 – 12,30 óra

Parkolás
A Lurdy Ház felszíni parkolójában a képzés résztvevői ingyen parkolhatnak. A kiváltott 
parkolójegyet a regisztrációnál ingyenes kilépőjegyre cseréljük. 

Kinek ajánljuk
• Orvostechnikai eszköz gyártóknak.
• Tervező és fejlesztő mérnököknek.
• Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak.
• A piacfelügyeleti hatóságok szakembereinek és a bejelentett szervezetek munkatársainak.
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