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IVD-direktiivi ja siirtymäaika

• In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja laitteita (IVD)
koskevat kansalliset säädökset ovat tulleet voimaan
1.6.2000. Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista
lääkinnällisistä laitteista (IVD -direktiivi), 98/79/EY,
07.12.1998 täydentää aiempia Euroopan Yhteisön
säädöksiä lääkinnällisistä laitteista.
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In vitro - diagnostiikka (IVD)

• In vitro -diagnostiikka (IVD) tarkoittaa potilaasta
tai terveestä henkilöstä otettujen lääketieteellisten
näytteiden tutkimuksia.

• Kansanomaisesti voidaan puhua “laboratorio-
tutkimuksista” ja niihin tarkoitetusta välineistöstä.
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In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla
lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan

• terveydenhuollon laitetta tai tarviketta, joka on reagenssi,
reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, testipakkaus,
instrumentti, laite, laitteisto tai järjestelmä joko yksin tai yhdessä
muiden kanssa käytettynä ja jonka valmistaja on tarkoittanut
käytettäväksi in vitro ihmiskehosta otettujen näytteiden tutki-
muksissa yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena saada
tietoa:
– a) fysiologisesta tai patologisesta tilasta;
– b) synnynnäisestä epämuodostumasta;
– c) veren tai kudoksen luovutuksen yhteydessä turvallisuuden

ja yhteensopivuuden määrittämiseksi; tai
– d) hoitotoimenpiteiden tarkkailemiseksi.
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Itse suoritettavaan testaukseen
tarkoitetulla laitteella tarkoitetaan

• in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä
laitetta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun
kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstöön
kuuluvan käyttöön kotiolosuhteissa.
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Suorituskyvyn arviointiin tarkoitetulla
laitteella tarkoitetaan

• in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä
laitetta,jonka valmistaja on tarkoittanut yhteen tai
useampaan laitteen suorituskyvyn
arviointitutkimukseen kliinisessä laboratoriossa tai
muussa valmistajan tilojen ulkopuolisessa tilassa.
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Suomen kansalliseen lainsäädäntöön
on tehty seuraavat muutokset

• Muutos (345/2000) lakiin terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista (1505/94)

• Muutos (426/2000) asetukseen terveyden-huollon laitteista ja
tarvikkeista (1506/94)

• Valtioneuvoston asetus (830/2000) in vitro -diagnostiikkaan
tarkoitetuista laitteista

• Valtioneuvoston asetus (832/2000)
• Valtioneuvoston asetus (1181/2002) in vitro -diagnostiikkaan

tarkoitetuista laitteista annetun asetuksen 4 §:n ja liitteen 2
muuttamisesta. Muutos koskee olennaisia vaatimuksia ja siihen
liittyy yhteisiä teknisiä eritelmiä koskeva komission päätös
2002/364/EY.



JJH November 2004 8

Itse suoritettavat testaukset

• Maallikkojen itse suoritettavaan testaukseen tarkoitetut
IVD-laitteiden ilmoittamisvelvollisuudesta on säädetty
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (831/2000)
eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä
ilmoituksista.
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Siirtymäaika

• Valmistajille varattiin aikaa 7 päivään joulukuuta
2003 saakka siirtyä uusien vaatimusten mukaiseen
menettelyyn. Siirtymäaikana tuotteita voidaan
saattaa markkinoille varustettuna CE-merkinnällä
tai ilman CE-merkintää.

• Jakelussa olevia tuotteita, joissa ei ole IVD-
direktiivin mukaista CE-merkintää voi kuitenkin
ottaa käyttöön 7.joulukuuta 2005 saakka.
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IVD -direktiivi tarkoitettu valmistajille

• IVD –direktiivi on tarkoitettu valmistajille ja sisältää
laitteen suunnittelua, valmistusta ja markkinoille
saattamista koskevia vaatimuksia.

• Se ei sisällä tukku- ja vähittäismyyjille laitteiden
jakeluun liittyviä erityisiä rajoituksia.

• Sen sijaan jakeluun liittyy erityisvaatimuksia. Ne
koskevat laitteen mukana olevia tietoja,
käyttöohjeita, kielivaatimuksia, ja myynti-
pakkauksessa olevaa CE-merkintää.
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IVD-tuotteen käyttö

• Tuotteen käyttöä ei varsinaisesti säädellä
direktiiveillä. Yleisenä vaatimuksena kuitenkin on,
että IVD -laitteiden käyttö ei saa vaarantaa
käyttäjien (ammattihenkilöt; maallikot) terveyttä
ja turvallisuutta.
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IVD-laitteiden luokitus: 1. luokka

• Ensimmäiseen luokkaan kuuluu suurin osa IVD -
laitteista. Niihin sisältyvä mahdollinen vaara
potilaalle on vähäinen ja niitä käyttävät
ammattihenkilöt. Saadut tutkimustulokset voidaan
varmistaa muilla menetelmillä.

• Näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyt voidaan toteuttaa valmistajan
vastuulla ilman päteväksi todetun arviointi-
laitoksen arviointia.



JJH November 2004 13

IVD-laitteiden luokitus: 2. luokka

• Toiseen luokkaan kuuluvat laitteet, jotka valmistaja
on tarkoittanut muiden kuin ammattihenkilöiden
käyttöön kotiolosuhteissa (itse suoritettava testaus).

• Näiden laitteiden markkinoille saattamisessa ja
käyttöönotossa on valmistajan huomioitava niitä
koskevat erityisvaatimukset.
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IVD-laitteiden luokitus:
3. Luokka/luettelo A

• liitteen II luettelo A:n laitteet ovat verenluovutuksessa
käytettäviä veriryhmien määritystestejä sekä eräiden
virusinfektioiden merkkiainetestejä kuten HIV- ja
hepatiittitestit
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• liitteen II luettelo B sisältää mm. testejä, joita
käytetään verensiirroissa punasolujen vasta-
aineiden seulonnassa, riskiraskauksia aiheuttavien
virusinfektioiden (vihurirokko ja toksoplasmoosi)
osoituksessa, kudosyhteensopivuustestauksissa,
kasvaimen merkkiaineen toteamisessa (PSA) sekä
itse suoritettavaan testaukseen tarkoitetut laitteet,
joita käytetään veren glukoosipitoisuuden
mittauksessa.

IVD-laitteiden luokitus:
3. Luokka/luettelo B
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IVD-direktiivin Liite 1:
Olennaiset vaatimukset/
A. Yleiset vaatimukset

• 3.
– Laitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne soveltuvat 1

artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tehtävään
valmistajan määrittelemällä tavalla, ottaen huomioon yleisesti
tunnustettu alan viimeisin kehitys. Niiden on saavutettava
valmistajan ilmoittama suorituskyky tarvittaessa erityisesti
analyyttisen herkkyyden, diagnostisen herkkyyden, analyyttisen
spesifisyyden, diagnostisen spesifisyyden, tarkkuuden,
toistettavuuden, uusittavuuden, mukaan lukien tunnettujen
merkittävien häiriöiden hallinta, sekä erotusrajojen osalta.

– Kalibraattoreiden ja/tai vertailumateriaalien arvojen jäljitettävyys
on varmistettava saatavissa olevilla vertailumittausmenetelmillä
ja/tai saatavilla olevilla korkealuokkaisilla vertailumateriaaleilla
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Laitteen jäljitettävyys

• Laitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat
asiakirjat on säilytettävä valvontaa varten.

• Lisäksi valmistajalla tulee olla suunnitelmallinen
menettely, jolla tuotannon aikainen ja tuotteen
käyttäjiltä kerätty tieto tuotteesta voidaan
analysoida ja ottaa huomioon tuotetta edelleen
kehitettäessä.
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IVD-direktiivi/ Liite I:
Olennaiset vaatimukset/

B. Suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset

• 8.7 Käyttöohjeessa on tarvittaessa oltava seuraavat
tiedot:
– k) asiaankuuluvat tiedot käyttäjälle:

• sisäisestä laadunvalvonnasta mukaan lukien
erityiset validointimenetelmät,

• laitteen kalibroinnin jäljitettävyys;
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Tuoterekisteri

• Lääkelaitos ylläpitää tuoterekisteriä, joka sisältää tiedot
suomalaisista terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden
valmistajista, valtuutetuista edustajista sekä näiden
valmistuksessa tai edustuksessa olevista tuotteista.

• In vitro-diagnostisten laitteiden jakelijat rekisteröidään
siirtymäkauden aikana, jos he tuovat maahan laitteita, joita
ei ole arvioitu yhdenmukaistettujen menettelytapojen
mukaisesti.


	Kliinisten laboratoriomittausten...
	IVD-direktiivi ja siirtymäaika
	In vitro -diagnostiikkaan tarkoi...

	In vitro - diagnostiikka (IVD)
	In vitro -diagnostiikka (IVD)  t...
	Kansanomaisesti voidaan puhua “l...

	In vitro -diagnostiikkaan tarkoi...
	terveydenhuollon laitetta tai ta...
	a) fysiologisesta tai patologise...
	b) synnynnäisestä epämuodostumas...
	c) veren tai kudoksen luovutukse...
	d) hoitotoimenpiteiden tarkkaile...

	Itse suoritettavaan testaukseen ...
	in vitro -diagnostiikkaan tarkoi...

	Suorituskyvyn arviointiin tarkoi...
	in vitro -diagnostiikkaan tarkoi...

	Suomen kansalliseen lainsäädäntö...
	Muutos (345/2000) lakiin terveyd...
	Muutos (426/2000) asetukseen ter...
	Valtioneuvoston asetus (830/2000...
	Valtioneuvoston asetus (832/2000...
	Valtioneuvoston asetus (1181/200...

	Itse suoritettavat testaukset
	Maallikkojen itse suoritettavaan...

	Siirtymäaika
	Valmistajille varattiin aikaa 7 ...
	Jakelussa olevia tuotteita, jois...

	IVD -direktiivi tarkoitettu valm...
	IVD –direktiivi on tarkoitettu v...
	Se ei sisällä tukku- ja vähittäi...
	Sen sijaan jakeluun liittyy  eri...

	IVD-tuotteen käyttö
	Tuotteen käyttöä ei varsinaisest...

	IVD-laitteiden luokitus: 1. luok...
	Ensimmäiseen luokkaan kuuluu suu...
	Näiden tuotteiden vaatimustenmuk...

	IVD-laitteiden luokitus: 2. luok...
	Toiseen luokkaan kuuluvat laitte...
	Näiden laitteiden markkinoille s...

	IVD-laitteiden luokitus: �3. Luo...
	liitteen II luettelo A:n laittee...

	IVD-laitteiden luokitus: �3. Luo...
	liitteen II luettelo B sisältää ...

	IVD-direktiivin Liite 1: �Olenna...
	3.
	Laitteet on suunniteltava ja val...
	Kalibraattoreiden ja/tai vertail...

	Laitteen jäljitettävyys
	Laitteiden suunnittelua ja valmi...
	Lisäksi valmistajalla tulee olla...

	IVD-direktiivi/ Liite I:�Olennai...
	8.7 Käyttöohjeessa on tarvittaes...
	k) asiaankuuluvat tiedot käyttäj...
	sisäisestä laadunvalvonnasta muk...
	laitteen kalibroinnin jäljitettä...

	Tuoterekisteri
	Lääkelaitos ylläpitää tuoterekis...
	In vitro-diagnostisten laitteide...


