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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο σκοπός της ανά χείρας προτάσεως για οδηγία που τροποποιεί τρεις διαφορετικές οδηγίες 
χαιρετίζεται θερμά από την εισηγήτρια. Βάσει της εμπειρίας των τελευταίων ετών από της 
εγκρίσεως της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αυτή η 
κανονιστική αναμόρφωση ήταν αναγκαία.  Η ανάγκη για βελτιωμένη υλοποίηση των 
υφισταμένων κανόνων αιτιολογεί την πρόταση.

Όσον αφορά το πεδίο της οδηγίας, η συντάκτρια υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής να 
μην περιληφθεί η επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην παρούσα 
κανονιστική αναμόρφωση.  Καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
μελλοντικού νομοθετικού έργου στο συγκεκριμένο θέμα, κατόπιν σοβαρής σκέψεως και 
διεξαγωγής των δεουσών διαβουλεύσεων.

Πρόβλημα με τον ορισμό του "ιατροτεχνολογικού προϊόντος" ίσως είναι ότι ένα 
συγκεκριμένο προϊόν εμπίπτει στον ορισμό αυτής της οδηγίας και ταυτοχρόνως εντός του 
πεδίου άλλων οδηγιών, π.χ. τα φάρμακα, τα καλλυντικά κλπ.  Στην περίπτωση αυτή ο 
προσδιορισμός του ποία οδηγία εφαρμόζεται πρέπει να βασίζεται στην αποτίμηση του ποίος 
είναι ο κύριος σκοπός που επιδιώκεται και της σχετικής λειτουργίας και του αντικτύπου του 
προϊόντος.

Κύριος στόχος των τροπολογιών που προτείνονται είναι η ενίσχυση πτυχών της ασφαλείας 
του ασθενούς και της δημόσιας υγείας καθώς επίσης και η ασφάλεια και ποιότητα των 
ουσιών.  Προς επίτευξη αυτών των στόχων η συντάκτρια τάσσεται υπέρ σαφέστερης 
διατύπωσης σε ορισμένα άρθρα, το οποίο κατά πάσαν πιθανότητα θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων.  Όσον 
αφορά την ασφάλεια του ασθενούς, η συντάκτρια στόχο έχει να τονίσει την απαίτηση να 
πρέπει τα αντίγραφα προϊόντα να εμπίπτουν στην αυτή κατηγορία και νομοθεσία με τα 
πρωτότυπα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Α (νέα)

(2 α) Όσον αφορά την επανεπεξεργασία, η 
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε περαιτέρω 
στοχασμό και ευρύτερη διαβούλευση για να 
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διερευνήσει τη δυνατή εκπόνηση της 
δέουσας νομοθεσίας η οποία να 
εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ασφάλεια 
του ασθενούς.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Β (νέα)

(2 β) Πρέπει επίσης η Επιτροπή να 
εμφανισθεί ενώπιον των αρμοδίων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εντός δύο μηνών από την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας προκειμένου να εκθέσει 
τις επιτελεσθείσες προόδους στον τομέα.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Γ (νέα)

(2 γ) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας μη διορθωτικοί φακοί επαφής που 
χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν την 
εμφάνιση του οφθαλμού δεν θεωρούνται 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ωστόσο η μη 
συνταγογραφούμενη πώληση και διανομή 
αυτών των φακών μπορεί τη ελλείψει 
προσφυγής σε επαγγελματίες 
οφθαλμιάτρους για συμβουλή ή εποπτείας 
από αυτούς να οδηγήσει σε αύξηση της 
εσφαλμένης χρήσεως των εν λόγω φακών 
και κατά συνέπεια μπορεί να συνιστά 
δυνάμει κίνδυνο για την υγεία. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

 (2 δ) Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει το 
εν ισχύι σύστημα πωλήσεως και διανομής 
φακών επαφής στα κράτη μέλη, να 
αποτιμήσει τους δυνάμει κινδύνους για την 
υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και 
να λάβει τα ενδεικνυόμενα νομοθετικά ή μη 
νομοθετικά μέτρα, για να εξασφαλίζει 
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 
στην Κοινότητα. Έκθεση με τα ευρήματα 
από αυτή τη διερεύνηση και ενδεχόμενοι 
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τρόποι ενεργείας πρέπει να παρουσιασθούν 
στις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εντός εξαμήνου από της 
εγκρίσεως της οδηγίας.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι η 
αντίληψη ενός προϊόντος που προορίζεται 
για ιατρική χρήση είναι εγγενές στοιχείο 
του ορισμού του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και ότι το λογισμικό από μόνο 
του μπορεί να λογίζεται ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Για να διασφαλιστεί καλύτερα η 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι ανάγκη 
να προβλεφθεί η συνεπέστερη εφαρμογή 
των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας της 
υγείας.

(15) Για να διασφαλιστεί καλύτερα η 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι ανάγκη 
να προβλεφθεί η συνεπέστερη εφαρμογή 
των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας της 
υγείας και συγκεκριμένα να υπάρχουν 
εχέγγυα ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος τα εν 
λόγω προϊόντα να υπονομεύσουν κατά τη 
χρήση την ασφάλεια ή την υγεία των 
ασθενών.

Αιτιολόγηση

Για λόγους δημόσιας υγείας τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για να εξασφαλίζουν επί της 
επικρατείας τους την ορθή χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια ζωής 
των προϊόντων.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
σημασία του λογισμικού στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είτε 
χρησιμοποιείται αυτοτελώς είτε είναι 

διαγράφεται
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ενσωματωμένο σε κάποιο προϊόν, πρέπει 
να αποτελεί βασική απαίτηση η 
πιστοποίηση του λογισμικού σύμφωνα με 
τη στάθμη της τεχνικής.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (1)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο α), εισαγωγικό μέρος (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό,
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

(α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο 
είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 Α) (νέο)
Άρθρο 2 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(1α) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από τα 
εξής:
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα θα μπορούν να τίθενται σε 
εμπορία και/ή να χρησιμοποιούνται μόνον 
εάν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας όταν παρέχονται κατά τον δέοντα 
τρόπο και εγκαθίστανται σωστά, 
συντηρούνται και χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το δεδηλωμένο σκοπό τους.
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2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι πωλήσεις 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω 
διαδικτύου, παραγγελίας με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και άλλων εναλλακτικών 
διαύλων διανομής δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών και ότι οι εν λόγω πωλήσεις 
συμμορφώνονται προς όλες τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας".

Αιτιολόγηση

Οι πωλήσεις φακών επαφής μέσω διαδικτύου, παραγγελίας με το ταχυδρομείο και άλλων 
εναλλακτικών διαύλων διανομής καθίστανται όλο και πιο συνηθισμένες σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και εμπεριέχουν δυνάμει κινδύνους για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών καθόσον 
πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώμη ή τη συμβουλή οφθαλμιάτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 152-
1 της Συνθήκης είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μια υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών 
και δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο α) εισαγωγικό μέρος (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(α) «‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό,
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και 
του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

(α) «‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο 
είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 (Α) (I Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α), εδάφιο 2 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

i α) στο στοιχείο α), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται ως εξής:
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"και το οποίο
δεν επιτυγχάνει την κύρια επιδιωκόμενη 
δράση του εντός ή επί του ανθρώπινου 
σώματος με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά 
μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά 
του οποίου η λειτουργία μπορεί να 
υποβοηθείται από τα μέσα αυτά·»
- εκ της μορφής του ή του τρόπου με τον 
οποίον ο κατασκευαστής το παρουσιάζει ή 
το θέτει στην αγορά, δεν ενθαρρύνει στους 
ανθρώπους την εντύπωση ότι το προϊόν 
έχει φαρμακευτικές ιδιότητες για τη 
θεραπεία ή την πρόληψη νόσου που 
πλήττει τους ανθρώπους·"

(Το πρώτο κομμάτι του κειμένου προέρχεται από την πρωτότυπη οδηγία)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ασθενούς.  Η διάκριση ανάμεσα στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα φάρμακα πρέπει να καταστεί σαφέστερη.  Τα αντίγραφα προϊόντα πρέπει να 
εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τα πρωτότυπα.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 (ΣΤ), ΣΗΜΕΙΟ (I)

Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο (γ), (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

γ) στα φάρμακα τα οποία καλύπτονται από 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ.  Για να διαπιστωθεί 
εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω 
οδηγία ή στην παρούσα οδηγία, πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο κύριος 
τρόπος δράσης του προϊόντος·

γ) στα φάρμακα τα οποία καλύπτονται από 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ.  Για να διαπιστωθεί 
εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω 
οδηγία δυνάμει της εφαρμογής των 
κριτηρίων που ορίζονται στο δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 1(2) ή στην παρούσα 
οδηγία, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα 
υπόψη ο κύριος τρόπος δράσης του 
προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση του κυρίου τρόπου δράσεως του προϊόντος πρέπει να αφορά ρητώς μόνον το 
δεύτερο σκέλος της δοκιμής φαρμάκου.  Ούτως η εφαρμογή του δευτέρου σκέλους της δοκιμής 
φαρμάκου δεν θεωρείται ότι υπερισχύει του πρώτου σκέλους του ορισμού.

Τροπολογία 13
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ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ) (I Α) (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο (δ), (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

i α) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από τα 
εξής:
«δ) στα καλλυντικά τα οποία καλύπτονται 
από την οδηγία 76/768/ΕΟΚ.  Για να 
διαπιστωθεί εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην 
εν λόγω ή σε αυτήν την οδηγία, πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο κύριος 
στόχος του προϊόντος και ο σχετικός 
τρόπος δράσης του.»

(Το πρώτο κομμάτι του κειμένου προέρχεται από την πρωτότυπη οδηγία)

Αιτιολόγηση

Όταν ένα προϊόν εμπίπτει στον ορισμό "ιατροτεχνολογικού προϊόντος" και δυνάμει εντός του 
πεδίου άλλων οδηγιών (π.χ. φάρμακα, καλλυντικά, μέσα ατομικής προστασίας, μηχανές), το 
ποία οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται βασίζεται στην αποτίμηση του κυρίου στόχου και του 
σχετικού μηχανισμού δράσεως του προϊόντος· τούτο για να παρέχεται νομική ασφάλεια / 
σαφήνεια στον κατασκευαστή και άλλους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ζ)

Άρθρο 1, παράγραφος 6 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

ζ) η παράγραφος 6 διαγράφεται. ζ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τα 
μέσα ατομικής προστασίας που 
καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ.
Για να διαπιστωθεί εάν ένα προϊόν 
εμπίπτει στην εν λόγω οδηγία, πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο κύριος 
στόχος του προϊόντος και ο σχετικός 
τρόπος δράσης του.»

(Το πρώτο κομμάτι του κειμένου προέρχεται από την πρωτότυπη οδηγία)

Αιτιολόγηση

Όταν ένα προϊόν εμπίπτει στον ορισμό "ιατροτεχνολογικού προϊόντος" και δυνάμει εντός του 
πεδίου άλλων οδηγιών (π.χ. φάρμακα, καλλυντικά, μέσα ατομικής προστασίας, μηχανές), το 
ποία οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται βασίζεται στην αποτίμηση του κυρίου στόχου και του 
σχετικού μηχανισμού δράσεως του προϊόντος· τούτο για να παρέχεται νομική ασφάλεια / 
σαφήνεια στον κατασκευαστή και άλλους ενδιαφερομένους.
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Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2, παύλα 2 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
11 σε συνδυασμό με το παράρτημα VIII. Τα 
προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III θα 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται στον κατονομαζόμενο 
ασθενή.»

«— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
11 σε συνδυασμό με το παράρτημα VIII. Τα 
προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III 
πρέπει να συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται στον κατονομαζόμενο 
ασθενή.»

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.  Χρειάζεται να υπάρχει σαφής διατύπωση για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
υλοποίησης και τελικώς προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 11, παράγραφος 14 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: διαγράφεται
"14. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, να 
θεσπίζει μέτρα που καθιστούν δυνατή την 
παροχή των οδηγιών χρήσης με άλλα 
μέσα.»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών περί της ασφαλούς και ορθής χρήσεως 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από επαγγελματίες μέσω συγχρόνων μέσων επικοινωνίας 
(π.χ. ηλεκτρονικής σήμανσης). Το νέο άρθρο 11 (14) πρέπει να διαγραφεί και το τμήμα 13.1. 
του Παραρτήματος I πρέπει κατά συνέπειαν να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 2 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

Η διάταξη αυτή δεν θίγει την υποχρέωση Η διάταξη αυτή δεν θίγει την υποχρέωση 
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των κρατών μελών και των κοινοποιημένων 
οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και 
δημοσίευση των προειδοποιήσεων, ούτε την 
υποχρέωση που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι 
να παρέχουν πληροφορίες βάσει του 
ποινικού δικαίου.

των κρατών μελών και των κοινοποιημένων 
οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και 
δημοσίευση των προειδοποιήσεων βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 10(1), ούτε την 
υποχρέωση που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι 
να παρέχουν πληροφορίες βάσει του 
ποινικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας συνιστάται να παραπέμπει κανείς στο άρθρο 10(1) όπου γίνεται μνεία 
των περιστατικών που συμβαίνουν μετά τη διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο.

Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Παράρτημα Ι, τμήμα 9, 7η παύλα, (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Για τα βοηθήματα που έχουν ενσωματωμένο 
λογισμικό ή που αποτελούν τα ίδια ιατρικό 
λογισμικό, το λογισμικό πρέπει να 
πιστοποιείται σύμφωνα με τη στάθμη της 
τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
κύκλου ανάπτυξης, της διαχείρισης 
κινδύνου, της πιστοποίησης και της 
επαλήθευσης.

Για τα βοηθήματα που έχουν ενσωματωμένο 
λογισμικό, το λογισμικό πρέπει να 
πιστοποιείται σύμφωνα με τη στάθμη της 
τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
κύκλου ανάπτυξης, της διαχείρισης 
κινδύνου, της πιστοποίησης και της 
επαλήθευσης.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα I, Τμήμα 7.4, εδάφια 1 έως 4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ.

7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις σχετικές 
μεθόδους που καθορίζονται στο 
Παράρτημα I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
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Για ουσία η οποία:
– έχει ήδη λάβει, ως φάρμακο, κοινοτική 
άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 * του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,
ή
– εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
726/2004,
ή
– αποτελεί παράγωγο ανθρώπινου αίματος,
ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του εν λόγω προϊόντος, ζητεί την 
επιστημονική γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) σχετικά με 
την ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. 
Ο EMEA, για την έκδοση της γνώμης του, 
λαμβάνει υπόψη τη διεργασία κατασκευής 
και τα δεδομένα που αφορούν την
ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του εν λόγω προϊόντος, ζητεί την 
επιστημονική γνώμη μιας από τις αρμόδιες 
αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMEA), σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. Η αρμόδια αρχή ή ο
EMEA, για την έκδοση της εν λόγω γνώμης, 
λαμβάνει υπόψη τη διεργασία κατασκευής 
και τα δεδομένα που αφορούν το πόσο 
χρήσιμη είναι η ενσωμάτωση της ουσίας 
στο προϊόν όπως προσδιορίσθηκε από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό..

Για άλλες ουσίες, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, αφού επαληθεύσει τη 
χρησιμότητα της ουσίας ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
προϊόντος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
μιας από τις αρμόδιες αρχές που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ, σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. Η 
οικεία αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν.

Για ουσία που είναι παράγωγο του 
ανθρωπίνου αίματος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, αφού επαληθεύσει τη 
χρησιμότητα της ουσίας ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
προϊόντος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMEA) σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. Ο EMEA λαμβάνει 
υπόψη, για την έκδοση της εν λόγω γνώμης, 
τη διεργασία κατασκευής και τα δεδομένα 
που αφορούν το πόσο χρήσιμη είναι η 
ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν όπως 
προσδιορίσθηκε από τον κοινοποιημένο 
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οργανισμό.
* ΕΕ L 214, 24.8.1993, σ. 1

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα το οποίο επιτρέπει στους κοινοποιημένους οργανισμούς να ζητούν να 
λάβουν τη γνώμη των σχετικών αρχών των κρατών μελών πρέπει να διατηρηθεί για να 
εξασφαλίζεται έγκαιρη και αποδοτική ως προς το κόστος εξέταση της ασφαλείας και ποιότητας 
της συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα Ι, τμήμα 7.4., εδάφιο 1 α (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

Η αρχή που επαληθεύει τη χρησιμότητα 
της ουσίας παραμένει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ενώ ο ρόλος της ΕΜΕΑ ή των 
αρμοδίων αρχών που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη συνίσταται στην παροχή 
επιστημονικής γνωμοδότησης σχετικά με 
την ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας.

Αιτιολόγηση

Με τη διευκρίνιση του ρόλου των κοινοποιημένων οργανισμών και της ΕΜΕΑ/αρμοδίων αρχών 
αποφεύγεται η έγκριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιέχουν πλήρως τεκμηριωμένες 
ιατρικές ουσίες να αντιμετωπίζεται ως φαρμακευτική, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα το 
κόστος και το χρόνο χωρίς να επωφελούνται οι ασθενείς.

Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 (Β)

Παράρτημα I, τμήμα 7.4., εδάφιο 5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και αφορούν ιδίως 
τη διεργασία κατασκευής του, 
αξιολογούνται κατ’ αναλογία με τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
τροποποιήσεων σε φαρμακευτικά προϊόντα 
που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2003 (**) και (ΕΚ) αριθ.
1085/2003 (***) της Επιτροπής. Ο
κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται 
σχετικά με τις αλλαγές και διαβουλεύεται με 
την αρμόδια για τα οικεία φάρμακα αρχή 

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και αφορούν ιδίως 
τη διεργασία κατασκευής του, ο
κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται 
σχετικά με τις αλλαγές και διαβουλεύεται με 
την αρμόδια για τα οικεία φάρμακα αρχή 
(δηλαδή εκείνη που συμμετείχε στην αρχική 
διαβούλευση), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η 
ποιότητα και η ασφάλεια της βοηθητικής 
ουσίας διατηρούνται και να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
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(δηλαδή εκείνη που συμμετείχε στην αρχική 
διαβούλευση), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η 
ποιότητα και η ασφάλεια της βοηθητικής 
ουσίας διατηρούνται και να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

(**) ΕΕ L 159, 27.6.2003, σ. 1

(***) ΕΕ L 159, 27.6.2003, σ. 24

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι σύστημα το οποίο επιτρέπει στους κοινοποιημένους οργανισμούς να ζητούν να 
λάβουν τη γνώμη των σχετικών αρχών των κρατών μελών πρέπει να διατηρηθεί για να 
εξασφαλίζεται έγκαιρη και αποδοτική ως προς το κόστος εξέταση της ασφαλείας και ποιότητας 
της συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Παράρτημα Ι, τμήμα 12.1 α. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

12.1α. Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.

12.1α. Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ)

Παράρτημα I, Τμήμα 13.1., παράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

στ) Στο σημείο 13.1, η πρώτη παράγραφος
αντικαθίσταται από τα εξής:

στ) Το σημείο 13.1 αντικαθίσταται από τα 
εξής:

"13.1. Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται 
από τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την ασφαλή και ορθή χρήση του, 

"13.1. Κάθε προϊόν πρέπει να παρέχεται με
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
ασφαλή και σύμφωνη με τον προβλεπόμενο 
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λαμβάνοντας υπόψη την κατάρτιση και τις 
γνώσεις των πιθανών χρηστών, καθώς και 
για την ταυτοποίηση του κατασκευαστή.»

προορισμό του χρήση του, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάρτιση και τις γνώσεις των 
πιθανών χρηστών, καθώς και για την 
ταυτοποίηση του κατασκευαστή.»

Οι πληροφορίες αυτές συνίστανται στις 
ενδείξεις που φέρει η ετικέτα και σε αυτές 
που περιλαμβάνονται στις οδηγίες 
χρήσεως.
Οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την εν πάση ασφαλεία χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος πρέπει να 
αναγράφονται, εφόσον είναι εφικτό και 
σκόπιμο, επί του ιδίου του προϊόντος ή/και 
επί της ανά μονάδα συσκευασίας ή, 
ενδεχομένως, επί της εμπορικής 
συσκευασίας. Σε περίπτωση όπου η 
συσκευασία ανά μονάδα δεν είναι εφικτή, 
οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στις οδηγίες χρήσεως που 
συνοδεύουν ένα ή περισσότερα προϊόντα.
Οδηγίες χρήσεως πρέπει να παρέχονται για 
κάθε προϊόν μέσω ενός τελευταίας 
τεχνολογίας συστήματος παροχής 
πληροφόρησης. Η παροχή οδηγιών 
χρήσεως υπό μορφή διαφορετική εκείνης 
επί χάρτου εξετάζεται μόνον για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για χρήση από 
επαγγελματικώς απασχολουμένους στον 
τομέα της περίθαλψης εντός 
εγκαταστάσεων του τομέα μέριμνας για 
την υγεία.  Στην περίπτωση αυτή ο 
κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στις 
εγκαταστάσεις του τομέα μέριμνας για την 
υγεία τη δυνατότητα να ζητήσουν 
πληροφορίες επί χάρτου εγκαίρως.  Κατ' 
εξαίρεση, οι εν λόγω οδηγίες χρήσεως δεν 
είναι απαραίτητες για τα προϊόντα των 
κατηγοριών Ι και ΙΙα, εάν η εν πάση 
ασφαλεία χρήση τους μπορεί να 
εξασφαλίζεται χωρίς τέτοιες οδηγίες.
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(Το κείμενο προέρχεται από την πρωτότυπη οδηγία)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών περί της ασφαλούς και ορθής χρήσεως 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από επαγγελματίες μέσω συγχρόνων μέσων επικοινωνίας 
(π.χ. ηλεκτρονικής σήμανσης). Το νέο άρθρο 11.14 πρέπει να διαγραφεί και το τμήμα 13.1. του 
Παραρτήματος I πρέπει κατά συνέπειαν να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ(Ζ) (II)

Παράρτημα I, Τμήμα 13.3., παράγραφος (β) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της συσκευασίας, 
καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό μιας 
διεθνώς αναγνωρισμένης ονοματολογίας 
για τα γενόσημα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·»

«β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας·»

(Το κείμενο προέρχεται από την πρωτότυπη οδηγία)

Αιτιολόγηση

Ο "κωδικός μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ονοματολογίας" που θεσπίζεται από το σχέδιο 
προτάσεως πρέπει να θεωρείται τμήμα των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής, δεν 
απαιτείται όμως να εμφαίνεται στην ετικέτα, όπως προτείνεται.  Η υποχρέωση να εμφαίνεται 
αυτός ο κωδικός, ο οποίος επικαιροποιείται επί σταθερής βάσεως, στην ετικέτα του προϊόντος 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε συχνές αλλαγές επί της ετικέτας, το οποίο αντιπροσωπεύει 
σημαντικό κόστος για τη βιομηχανία και δεν προσθέτει στην ασφάλεια του προϊόντος.

Η προσθήκη περισσοτέρων κωδικών σε προϊόντα, συσκευασίες και οδηγίες χρήσεως θα αυξήσει 
απλώς το διοικητικό κόστος χωρίς το παραμικρό όφελος για τους ασθενείς. Οι κωδικοί GMDN 
χρησιμοποιούνται ήδη για λόγους επιτήρησης επιτρέποντας έτσι στις αρχές να αξιολογούν τους 
πιθανούς κινδύνους.

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Παράρτημα VII, τμήμα 5, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
να καθιερώσει και να επικαιροποιεί 
συστηματική διαδικασία για την 
ανασκόπηση της πείρας που θα αποκτηθεί 
από τα προϊόντα στη μετά την παραγωγή 

5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
για την ανασκόπηση της πείρας που θα 
αποκτηθεί στη μετά την παραγωγή φάση και 
ότι θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για 
την εφαρμογή των απαραίτητων 
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φάση, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του παραρτήματος X, και ότι θα 
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για την 
εφαρμογή των απαραίτητων διορθωτικών 
μέτρων. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του κατασκευαστή να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα 
ακόλουθα περιστατικά αμέσως μόλις λάβει 
γνώση σχετικά:

διορθωτικών μέτρων. Η δέσμευση αυτή 
περιλαμβάνει την υποχρέωση του 
κατασκευαστή να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές για τα ακόλουθα περιστατικά και τις 
σχετικές διορθωτικές ενέργειες αμέσως
μόλις λάβει γνώση σχετικά:

Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (I)
Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο Ι, τμήμα 1.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ι) στο τμήμα 1.4. η εξής πρόταση 
προστίθεται:

διαγράφεται

Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο λογισμικό 
θεωρείται ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα IX, κεφάλαιο II, Τμήμα 2.6. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«2.6 Για τον υπολογισμό της διάρκειας που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1 του κεφαλαίου Ι, 
ως "συνεχής χρήση" νοείται η αδιάλειπτη 
πραγματική χρήση του προϊόντος για τον 
προβλεπόμενο σκοπό. Ωστόσο, όταν η 
χρήση του προϊόντος διακόπτεται 
προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί άμεσα 
από το ίδιο ή πανομοιότυπο προϊόν, τούτο 
λογίζεται ως παράταση της συνεχούς χρήσης 
του προϊόντος.»

«2.6 Για τον υπολογισμό της διάρκειας που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1 του κεφαλαίου Ι, 
ως "συνεχής χρήση" νοείται η αδιάλειπτη 
πραγματική χρήση του προϊόντος για τον 
προβλεπόμενο σκοπό. Ωστόσο, όταν η 
χρήση του προϊόντος διακόπτεται 
προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί άμεσα 
από το ίδιο ή πανομοιότυπο προϊόν, τούτο 
λογίζεται ως παράταση της συνεχούς χρήσης 
του προϊόντος, εκτός εάν μπορεί να δειχθεί 
ότι αυτή η αντικατάσταση εξαλείφει 
οιουσδήποτε κινδύνους που προέρχονται 
από τη συνεχιζόμενη χρήση του 
προϊόντος.»

Αιτιολόγηση

Η ανά χείρας πρόταση μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμηση πλειόνων προϊόντων τοποθετώντας 
τα σε ανώτερη τάξη, το οποίο δεν δικαιολογείται καθόσον η διάρκεια επαφής ανάμεσα σε ένα 
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προϊόν και έναν ασθενή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας προσδιορισμού της ταξινόμησης 
κινδύνου. Ο προσδιορισμός της διάρκειας της επαφής ανάμεσα στο προϊόν και τον ασθενή 
πρέπει να συνδέεται με την ανάλυση των κινδύνων που εγκυμονεί αυτή η επαφή.
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