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Sissejuhatus 

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on 

juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 

ettenähtud alustel ja ulatuses.  

Terviseameti tegevuse eesmärk on tervist toetava ja parendava elu- ja õpikeskkonna 

kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse-  ja tervishoiuteenusele orienteeritud 

rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu, tervisekaitse, kemikaaliohutuse ja 

meditsiiniseadmete valdkonnas.  

Terviseameti tegevusvaldkonnad on: 

1) tervishoid; 

2) nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje; 

3) keskkonnatervis; 

4) kemikaaliohutus; 

5) meditsiiniseadmete ohutus.  

Meditsiiniseadmete osakond korraldab ja koordineerib riiklikku järelevalvet meditsiiniseadme 

seaduse ja selle allaktides toodud nõuete täitmise üle, korraldab meditsiiniseadmetega seotud 

ohujuhtumite uurimist ning nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete levitamise või 

kasutamise piiramist või peatamist ning on vastutav meditsiiniseadmete ja nende turule 

laskjate ning ohujuhtumite andmekogu pidamise eest. 

Meditsiiniseadmete turujärelevalve – turul olevate ja kasutusele võetud meditsiiniseadmete 

vastavuse hindamine on Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna pädevuses.  

Meditsiiniseadmetest on käesolevasse järelevalve programmi hõlmatud enesetestimise 

meditsiiniseadmed, mis on saadaval apteegist ja jaekaubandusest ilma retseptita ning ei kuulu 

vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglitele“ A ega B 

in vitro diagnostikameditsiiniseadmete nimekirja - rasedustestid, kolesteroolitestid, 

ovulatsioonitestid). In vitro diagnostikameditsiiniseadmed on kujunenud internetikaubanduse 

üheks atraktiivsemateks meditsiiniseadmeteks.  

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13164291


Programmile vastas 4 firmat, millest 1 on tootja ja 3 maaletoojat. Kokku saabus 

kasutusjuhend 12 seadme kohta (1 elektrooniline, 4 ribatesti, 3 pulk- ja plaattesti ning 1 

easycup). Pakendi koopiad saadeti 9-le testile.  

Testitavate seadmete kasutusjuhendid võimaldasid seadmete sihtotstarvepärast ja ohutut 

kasutamist.  



 

1 Turujärelevalve 2010 eesmärgid meditsiiniseadmete 

valdkonnas 

1.1 Järelevalve eesmärgid 

Turujärelevalve käigus on Euroopa Liikmesriikide meditsiiniseadmete turujärelevalve 

asutused turult avastanud rasedus-, ovulatsiooni ja kolesterooli, HIV ja HCV teste. 

Kuna tegemist on patsiendile kergesti kättesaadavate toodetega, siis eesmärgiks on hinnata 

kasutusjuhendite adekvaatsust ja testide turule viimise seaduslikkust (kas on volitatud 

esindaja EL-s ja kas sellise seadme turule toomisest on teavitatud teisi pädevaid asutusi).  

1.2 Meditsiiniseadmete osakonna pädevuses olevad turujärelevalve 

valdkonnad 

Terviseamet on meditsiiniseadmete osakonna kaudu pädev asutus meditsiiniseadmete 

turujärelevalve alal. Pädevusse kuulub turul olevate või kasutusele võetud meditsiiniseadmete 

vastavuse hindamine. 

Meditsiiniseadmete osakond koordineerib riiklikku järelevalvet meditsiiniseadme seaduse ja 

selle allaktides toodud nõuete täitmise üle, korraldab meditsiiniseadmetega seotud 

ohujuhtumite uurimist ning nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete levitamise või 

kasutamise piiramist või peatamist ning on vastutav meditsiiniseadmete ja nende turule 

laskjate ning ohujuhtumite andmekogu pidamise eest. 

Esmaseks prioriteediks turujärelevalve seisukohast on toimiva meditsiiniseadmete 

andmebaasi väljatöötamine ja rakendamine. Andmebaasi kannavad kõik maaletoojad 

esmakordselt Eesti turul kättesaadavaks tehtud tooted (turule pandud ja/või kasutusele 

võetud). See aitab saada paremat ülevaadet Eesti turul olevatest ja kasutusel olevatest 

seadmetest. EL on karmistanud toote järgitavuse nõudeid. Samas on hakanud tööle lisaks 

ohujuhtumite süsteemile ka turujärelevalve süsteem. Hetkel kulub väga palju lisaenergiat ja 

ressursse, et teha kindlaks, kas seade on Eestis kasutusel, samuti levitajate kindlakstegemine 

jne.  



1.3 Prioriteetsed tootegrupid 

Prioriteediks on tavakasutajatele mõeldud seadmed. Kui ainult professionaalseks 

kasutamiseks mõeldud seadmete kohta liigub informatsioon mingil määral (kasutajad 

teavitavad ohujuhtumitest, kasutusjuhendeid ei ole vaja kogu mahus tõlkida jne), siis 

tavakasutajale mõeldud seadmetest puudub kahjuks igasugune ülevaade, kuna Eestis ei ole 

teavitamise kohustust olnud 2004 a lõpust. Seega on ülevaade turul toimuvast üsna ähmane. 

Eesmärgiks on saada ülevaade tavakasutajatele mõeldud seadmetest ja kontrollida nende 

kasutusjuhendeid. Lisaks, lähtudes hiljuti muudetud direktiivist 93/42/EMÜ, peab  

kasutusjuhendil olema koostamise või viimase muutmise kuupäev.  

Ohuliigid seadmete puhul on samad nagu teistelgi potentsiaalselt tervistkahjustavatel toodetel 

– ebameeldivast üllatusest surmani. Eriti võib seda juhtuda tavakasutajatel – professionaalsed 

kasutajad omavad meditsiinilist haridust ja seega ei ole nende puhul oht nii suur.  

Tavakasutaja usaldab kasutusjuhendit. Senine praktika on näidanud, et tihti ei pööra levitajad 

kasutusjuhendi olemasolule tähelepanu – kui originaalkeelne kasutusjuhend on olemas, siis 

tihti eestikeelset ei ole. 

Riskigrupiks on tavaline inimene, kellel puudub meditsiiniline haridus. 

1.4 Riskihindamise üldprintsiibid 

Turujärelevalve programmi valitud toodete puhul hinnatakse riske senise kogemuse põhjal – 

Terviseametile on tulnud otsesed kaebused, sõsarasutused EL-s on avastanud analoogseid 

tooteid turult, on teada, et selliseid tooteid on võimalik internetist vabalt kätte saada ja nad ei 

pruugi olla läbinud nõuetekohast vastavushindamist.  

1.5 Peamised järelevalve meetmed 

Nagu korduvalt on mainitud, puudub meditsiiniseadmete osakonnal praegu ülevaade sellest, 

mis toimub Eesti meditsiiniseadmete turul. Seega on ainuke andmete hankimise võimalus 

külastada erinevate piirkondade apteeke/poode ja vaadata, mida seal konkreetselt müüakse. 

Toote pakendil on reeglina peal kirjas levitaja andmed, millest lähtuvalt me saame tema käest 

küsida lisainfot.  

Meditsiiniseadmete osakonnal puudub endal testimise võimalus, mõned testid saame tellida 

väljastpoolt. Samas ei ole seadme enda otsene testimine turujärelevalve programmi 



seisukohast määrava tähtsusega. Programmi eesmärgi saavutamiseks piisab pakendi ja 

kasutusjuhendi piisavuse ja korrektsuse hindamisest. Teine hindamiseks vajalik tegevus on 

vastavalt pädevalt asutuselt või teavitatud asutuselt turule paneku fakti või sertifikaadi 

kehtivuse kinnitamise küsimine. Eesti tootja puhul on oluline tehnilise failiga, sh  kliinilise 

hinnanguga, tutvumine.  

Üheks esmase tähtsusega järelevalve meetmeteks on kindlasti meditsiiniseadmete andmebaasi 

loomine, mis tõhustab nõuetele mittevastavate või potentsiaalselt ohtliku toodete 

tagasikutsumist tarbijatelt, seadmest tingitud vea vältimise info või kasutusjuhendi paranduse 

levitamist jne. Info parem liikumine vähendab oluliselt infomüra, seega kulub tunduvalt 

vähem aega selleks, et teha kindlaks konkreetse toote olemasolu Eesti turul.  

2 Meditsiiniseadmete turujärelevalve 2010 

2.1 Programmi ülesehitus 

Kuni 2009. aasta lõpuni kuulus meditsiiniseadmete osakond Ravimiameti koosseisu. 2010. 

aasta algusest viidi osakond üle vastloodud Terviseametisse. Seega 2010 aasta programmi 

planeerides oli arvestatud olukorraga, kus töökorraldusele avaldavad väga tugevat mõju 

ümberorganiseerimine, sisse elamine, ülesannete ja ressursside ümberjaotumine. Üldine inim- 

ja raharessursi vähesus on samuti määravaks faktoriks. Seetõttu on ka programm ise ehitatud 

üles levitajate ja tootjate koostööle ning ei sisalda reaalset testimist ja toodete turult 

kokkukorjamist.  

Koostööle lootes saatsime välja järgmise kirja:  

„Käesoleval aastal teostab Terviseamet turujärelevalvet kodus kasutatavate in vitro 

seadmete üle ja seda turujärelevalve programmi raames.  

Igal aastal on liikmesriikidel kohustus viia läbi turujärelevalve programm, kuhu on kaasatud 

vähemalt üks tooterühm. Sellel aastas valis Terviseameti meditsiiniseadmete osakond 

testitavaks tooterühmaks koduskasutatavad in vitro testid. Esmane tähelepanu on pööratud 

kodus kasutatavatele  rasedustestidele.    

Need ettevõtjad, kes ei tegele eelpool nimetatud testide turustamisega Eestis, andke palun 

meile sellest teada (lihtsalt saatke e-mail tagasi).  

Alljärgnev on suunatud neile, kes toodavad või toovad maale kodus kasutatavaid 

rasedusteste.   



Käesoleva turujärelevalveprogrammi eesmärgiks on hinnata kodus kasutatavate testide 

kasutusjuhendeid ja pakendi märgistuse vastavust esitatud nõuetele.  Selleks, et programm 

edukalt läbi viia, vajame Teie abi, ja palume Teil saata meile enda poolt Eesti siseturul 

levitatavate rasedustestide  pakendi ja kasutusjuhendi koopiad.  

Meile vajalike koopiate edastamiseks on võimalik kasutada järgnevaid viise: 

 edastada koopiad e-posti teel aadressil MSO@terviseamet.ee, 

 faksida numbrile 744 7408 (kirjutage faksi peale MSO), 

 saata postiga aadressile 

Meditsiiniseadmete osakond 

Terviseamet 

Põllu 1a 

50303 Tartu 

Juhul kui teil on kogu info olemas internetileheküljel siis saatke palun lihtsalt vastav link.  

Tänan teid ette meeldiva koostöö eest!“ 

Kuna meditsiiniseadmete andmebaas, kust oleks võimalik leida maaletoojate ja tootjate 

andmeid on jätkuvalt arendamisel, kasutasime koostööle kutse adressaatide leidmiseks 

internetist saadavat infot. Meie kogemustest lähtudes hindasime, kas maaletooja võib tegeleda 

rasedustestide maaletoomisega või ei. Kokku saatsime kirja 7-le adressaadile. Meile vastas 4 

firmat, kellest 1 on tootja. Kokku saime 11 erineva rasedustesti kasutusjuhendit:  

- 1 elektrooniline; 

- 4 ribatesti;  

- 3 pulktesti;  

- 2 plaati;  

- 1 tops.  

2.2 Testide tööpõhimõte 

Raseduse tunnuseid on mitmeid. Kuna enamikel naistel raseduse ajaks menstruatsioonid 

katkevad, on raseduse esmaseks tunnuseks tavaliselt menstruatsiooni vahelejäämine. Ometi 

mailto:MSO@terviseamet.ee


võib osal naistest esineda vähesema vereeritusega / lühemaid menstruatsioone ka raseduse ajal 

ning naistel, kelle tsükkel ei ole korrapärane, on järgmise menstruatsiooni väljaarvutamine 

keeruline. Üheks meetodiks raseduse kindlakstegemiseks on rasedustest.  

Enamus rasedustestidest põhineb inimese kooriongonadotropiini (hCG) hormooni määramisel 

uriinis. Testi võib läbi viia kodus, arsti juures või pereplaneerimiskliinikus. Mõni arsti poolt 

läbi viidav analüüs kontrollib hCG olemasolu veres. Organism hakkab hCG hormooni tootma 

varsti pärast viljastumist. Rasedustest on tavaliselt plastikust pulk, mille ühes otsas on aken. 

Testi tegemiseks tuleb pulga otsa peale urineerida ning kui pulk satub kontakti hCG 

hormooniga, muudab selles sisalduv kemikaal värvi. Värvi muutus on jälgitav aknas ning 

testiga kaasasolev juhend aitab tulemusi tõlgendada. Mõned koduskasutatavad rasedustestid 

näitavad värvimuutuse asemel lihtsalt kirja “rase” või “mitte rase”. Parim aeg rasedustesti 

läbiviimiseks on kaks kuni kolm nädalat pärast kaitsmata vahekorda. Selleks ajaks on kehas 

piisavalt hormooni, et rasedustest selle olemasolu tuvastaks. Kui teha  rasedustesti varem, ei 

pruugi selle tulemus olla usaldusväärne. Parim aeg koduse rasedustesti tegemiseks on 

hommik, kuna esimene uriin on kontsentreeritum. Teste on erinevaid ning seetõttu on 

soovitatav alati oma arsti või apteekri käest nõu küsida ning lugeda enne testi kasutamist selle 

kasutusjuhendit.  

Mõned rasedustestid on väga tundlikud ning teevad kindlaks ka väga väikese koguse hCG 

olemasolu uriinis. Sellised testid on head, kui on soov oma rasedust võimalikult kiiresti 

kindlaks teha. Kui rasedus on hiljuti katkenud või on testitav hiljuti sünnitanud, on 

väärpositiivse tulemuse välistamiseks parem kasutada testi, mis tuvastab alles suurema hCG 

taseme olemasolu uriinis
1
 

3 Testimine 

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond saatis koostöö palve 7 maaletoojale ja 1 tootjale, 

kelle puhul võisime oletada, et nad võivad rasedustestidega tegeleda. Meile vastas kolm 

maaletoojat ja 1 tootja, kokku saime 12 testi kasutusjuhendi ja mõnevõrra vähem 

pakendikoopiaid (tootja ei saatnud neid).  

Testimisel hinnati pakendi märgistust ja kasutusjuhendil olevat informatsiooni. Pakendi 

märgistuse ja kasutusjuhendil oleva kohustusliku info hindamise aluseks on võetud Vabariigi 

Valitsuse 13.12.2004 määrus nr 353: „Nõuded meditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele, 

pakendamisele ja meditsiiniseadmega kaasnevale teabele“ § 34.  

                                                           
1
 http://www.kool.ee/?7561 22.12.2010 kell 16:00 

http://www.kool.ee/?7561


Vastavalt on võetud rasedustestidele kohalduvad nõuded järgnevalt: :  

(1) Iga in vitro meditsiiniseade peab olema varustatud teabega, mis sisaldab selle tootja 

identifitseerimisandmeid ning tagab selle ohutu kasutamise, lähtudes potentsiaalse kasutaja 

haridustasemest ja teadmistest. Meditsiiniseadmega kaasnev teave peab olema esitatud 

märgistusel ja kasutusjuhendis. 

(2) Seadme ohutuks ning sihtotstarbekohaseks kasutamiseks vajalik teave peab olema 

kantud in vitro diagnostikameditsiiniseadmele, müügipakendile või võimalusel mõlemale 

korraga. 

(3) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 

Kui iga in vitro diagnostikameditsiiniseadme koostisosa eraldi märgistamine ei ole 

otstarbekas, peab teave olema esitatud ühe või enama in vitro diagnostikameditsiiniseadme 

ühisel pakendil, sellele lisatud kasutusjuhendis või mõlemal korraga  

(4) Tootja peab lisama kasutusjuhendi ühe või mitme in vitro diagnostikameditsiiniseadme 

pakendisse. 

(5) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 

Kui in vitro diagnostikameditsiiniseadet on võimalik ilma vastavate kasutusjuhisteta õigesti ja 

ohutult kasutada, ei pea tootja põhjendatud juhul kasutusjuhendit in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme pakendisse lisama. 

(6) Vajaduse korral peab tootja esitama in vitro diagnostikameditsiiniseadmega kaasneva 

teabe tingmärkidena. 

(7) Iga in vitro diagnostikameditsiiniseadmega kaasnevas teabes kasutatud tingmärk ja 

identifitseerimisvärv peab vastama harmoneeritud standardite nõuetele. 

(8) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 

 Harmoneeritud standardite puudumisel peab tootja in vitro diagnostikameditsiiniseadmega 

kaasnevas teabes kirjeldama kasutatud tingmärgi ja värvi tähendust. 

(9) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 

Kui in vitro diagnostikameditsiiniseade sisaldab preparaati, mida võib pidada selle 

koostisosade laadi ja koguse või esinemisvormi tõttu ohtlikuks, kohaldatakse 

«Kemikaaliseaduses» sätestatud ohutunnuseid ja märgistusnõudeid. 

(10) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 



 Kui kogu teave ei mahu lõikes 9 nimetatud meditsiiniseadmele või selle märgistusele, 

pannakse ohutunnused meditsiiniseadme märgistusele ja muu «Kemikaaliseaduses» nõutav 

teave esitatakse kasutusjuhendis. 

(11) ei ole kohalduv rasedustestide puhul 

Kui lõikes 9 nimetatud meditsiiniseadme kasutusjuhendis pole esitatud kogu olulist teavet, 

kohaldatakse teabe suhtes «Kemikaaliseaduses» ohutuskaardile kehtestatud sätteid. 

(12) In vitro diagnostikameditsiiniseadme märgistus peab sisaldama järgmisi andmeid, mis 

võivad olla esitatud ka sümbolitena: 

1) tootja nimi või ärinimi ja aadress; 

2) Euroopa Majanduspiirkonda imporditud meditsiiniseadme levitamisel peab märgistus, 

välispakend või kasutusjuhend sisaldama ka volitatud esindaja nime ja aadressi; 

3) kasutajale äärmiselt vajalikud üksikasjalikud andmed in vitro diagnostikameditsiiniseadme 

ja pakendi sisu identifitseerimiseks; 

4)  ei ole kohalduv rasedustestide puhul - kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või märge 

seadme erilise mikrobioloogilise seisundi või puhtusastme kohta; 

5) kus kohaldatav, seerianumber või partii kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

6) kus kohaldatav, aeg, milleni in vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle osa võib ohutult 

kasutada, ilma et selle toimivus halveneks, vastavas järjestuses: aastaarv, kuu ja vajaduse 

korral ka päev; 

7) ei ole kohalduv rasedustestide puhul -  toimivuse hindamise meditsiiniseadmel sõnad 

«üksnes toimivuse hindamiseks»; 

8) kus kohaldatav, märge meditsiiniseadme in vitro kasutamise kohta; 

9) kõik spetsiifilised hoiutingimused, käsitsemistingimused või mõlemad korraga; 

10) vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised; 

11) kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud või mõlemad korraga; 

12) enesetestimise meditsiiniseadmel selge märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

(13) Tootja peab kasutusjuhendis ja vajaduse korral ka seadmele kantavas märgistuses 

kirjeldama kasutajale arusaadaval kujul in vitro diagnostikameditsiiniseadme sihtotstarvet. 

(14) ei ole kohalduv antud testi puhul - In vitro diagnostikameditsiiniseadme poolse võimaliku 



ohu tuvastamise meetmete rakendamiseks peavad meditsiiniseade ja selle eraldatavad osad 

olema vajaduse korral identifitseeritavad. Teatud juhtudel peavad identifitseeritavad olema 

ka meditsiiniseadme partiid. 

(15) Vajaduse korral peavad in vitro diagnostikameditsiiniseadme kasutusjuhendis sisalduma 

järgmised andmed: 

1) lõikes 12 nimetatud andmed, välja arvatud sama lõike punktides 5 ja 6 nimetatu; 

2) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - reagentaine koostis ja kogus või aktiivsete 

koostisosade kontsentratsioon reagendis või katsepakendis ning märge, et in 

vitro diagnostikameditsiiniseade sisaldab muid mõõtmist mõjutada võivaid koostisosi; 

3) in vitro diagnostikameditsiiniseadme hoiutingimused ja säilimisaeg pärast müügipakendi 

esmakordset avamist koos andmetega toimereagentide hoiutingimuste ja stabiilsuse kohta; 

4) paragrahvi 19 lõikes 4 nimetatud toimivus; 

5) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - märge in vitro diagnostikameditsiiniseadme 

kasutamiseks vajaliku erivarustuse kohta, sealhulgas seadme õigeks kasutamiseks mõeldud 

erivarustuse sobivuse kindlakstegemiseks vajalik teave; 

6) in vitro diagnostikameditsiiniseadmes kasutatava proovi tüüp, kõik eritingimused proovi 

võtmiseks, ettevalmistamiseks; hoiutingimused ja juhised patsiendi ettevalmistamiseks; 

7) in vitro diagnostikameditsiiniseadme kasutamiseks vajaliku tegevuse üksikasjalik kirjeldus; 

8) in vitro diagnostikameditsiiniseadmega tehtava mõõtmise kirjeldus, sealhulgas 

mõõtmismeetodi põhimõte, spetsiifilised analüütilise talitluse näitajad, meetodi piirangud ja 

teave võimalike võrdlusmõõtmismeetodite ja võrdlusainete kasutamise kohta, üksikasjalikud 

andmed kõikide vajalike lisatoimingute või käsitsemismeetodite kohta enne in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme kasutuselevõttu, märge seadme eriettevalmistuse vajaduse 

kohta; 

9) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - matemaatiline lähenemisviis, mille põhjal 

analüütiline tulemus on arvutatud; 

10) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - kasutusele võetavad abinõud in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme analüütilise talitluse muutumisel; 

11) asjakohane teave kasutajale sisemise kvaliteedikontrolli, sealhulgas spetsiifiliste 

valideerimismeetodite kohta ja meditsiiniseadme kalibreerituse jälgitavuse kohta; 



12) soovituslik proovi koguste suuruste vahemik, samuti sihtgrupp, kellele meditsiiniseade on 

mõeldud; 

13) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - koos in vitro diagnostikameditsiiniseadmega 

paigaldatava või sellega ühendatava meditsiiniseadme või lisaseadme sihtotstarbekohase töö 

saavutamiseks esitatavad ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise kohta käivad andmed, mis 

võimaldavad teha seadme valimisel õige otsuse; 

14) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - kogu vajalik teave, mis võimaldab teha kindlaks in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme paigalduse nõuetekohasuse ja toimivuse õigsuse ja 

ohutuse, samuti teave meditsiiniseadme ohutut toimivust tagavate hooldus- ja 

kalibreerimisviiside ja sageduse kohta ning ohutu jäätmekäitluse kohta; 

15) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - üksikasjalikud andmed enne in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme kasutamist vajaliku lisategevuse kohta; 

16) vajalikud käitumisjuhised kaitsepakendi kahjustamise korral ja üksikasjalikud andmed 

asjakohaste taassteriliseerimismeetodite või nakkustekitajatest puhastamise kohta; 

17) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - korduskasutatava pakendi korral teave in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme korduvat kasutamist võimaldava tegevuse, sealhulgas 

puhastamise, desinfitseerimise, pakendamise ja taassteriliseerimise või nakkustekitajatest 

puhastamise kohta ning andmed korduskasutuse kordade kohta; 

18) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - meetmed mõistlikult ettenähtavate 

keskkonnatingimustega, eelkõige magnetvälja, elektrilise välismõju, elektrostaatilise 

lahenduse, süttimisohtliku soojusallika, rõhu, rõhu ja kiirenduse muutuse või muu mõjuga 

kokkupuutumise puhuks; 

19) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - ettevaatusabinõud in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme kasutamise või käsitsemisega seotud eriliste ja ebatavaliste 

ohtude vältimiseks, sealhulgas erikaitsemeetmed; inim- või loomse päritoluga ainet sisaldava 

meditsiiniseadme puhul tuleb juhtida tähelepanu meditsiiniseadme võimalikule nakatavusele; 

20) ei ole kohalduv rasedustestide puhul - enesetestimisseadme kasutamise tulemused peavad 

olema tavakasutajale üheselt mõistetavad; positiivse, negatiivse või määramatu tulemuse 

korral peavad koos esitatud teabega olema antud edasised tegevusjuhised ning väära 

positiivse või negatiivse tulemuse saamise võimalus; 

21) kui muust tootja esitatud teabest piisab enesetestimisseadme sihtotstarbekohaseks 



kasutamiseks ja saadud tulemuse mõistmiseks, ei pea seadmele omaseid üksikasju kirjeldama; 

22) enesetestimisseadme puhul tuleb anda kasutajale selge soovitus mitte langetada 

meditsiinilise tähtsusega otsuseid enne raviarstiga konsulteerimist; 

23) kui enesetestimisseadet kasutatakse olemasoleva haiguse jälgimiseks, peab tavakasutajale 

esitatavas teabes olema märge raviks vajaliku ettevalmistuse kohta; 

24) kasutusjuhendi väljaandmise või viimase redaktsiooni kuupäev. 

4 Tulemused 

Kasutusjuhendid ise vastasid nõuetele. Probleeme esines Eesti tootja kasutusjuhendis – 

puudusid spetsiifilised hoiu ja/või käsitlemistingimused. Aga nagu öeldud, firma ei saatnud 

Terviseametile pakendi koopiat. Seega ei olnud võimalik tuvastada partii numbrit, ohutu 

kasutamise kuupäeva ja märget, et tegemist on in vitro seadmega.  

Teised testid vastasid nõuetele.  

Tulemused on eraldi välja toodud ka Lisa 1 tabelites.  

 

5 Kokkuvõte 

Eestis levitatavate testide kasutusjuhenditega võib rahul olla. Eesti toodetud seadmed tahavad 

edaspidist uurimist. Lisaks, puudus võimalus seadmete enda vaatamiseks ja primaarpakendi 

hindamiseks. Loodetavasti annab 2011 aasta laiendatud programm selleks paremad 

võimalused.  

 

 



LISAD 

5.1  

Toote nimi  Clearblue  

Maaletooja  - OÜ Maronek (Sinule.net)  

Sihtotstarve –  

 

CE Jah 

NB 0843 

LOT CEN029/1ASA   

Parim enne 2011-06 

Tootja  -  

Ühekordseks kasutamiseks  - 

Säilitamise temperatuur  +2 - +30 ºC 

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Jah  

Loe kasutusjuhendit  Jah 

 

 

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress Ei    

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah  SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 

47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.  

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

Jah   

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

ei  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

jah  

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah 

 

 

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

Jah 

 

 

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised Jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

Jah 

 

 

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

Jah 

 

 

 



5.2  

Toote nimi – PULKRASEDUSTEST 

Maaletooja – OÜ Maronek (Sinule.net) 

Sihtotstarve – Üheastmeline hCG rasedustest mõõdab hCG hormooni esinemist uriinis, avastamaks varajast rasedust. 

 

CE Jah 

NB 0123 

LOT 08109M11-20 

Parim enne 08/2011 

Tootja  -  

Ühekordseks kasutamiseks  jah 

Säilitamise temperatuur  2 – 30 

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  jah 

Loe kasutusjuhendit  jah 

 

 

 

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress Ei  

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Ei  

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

Jah  

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

Jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

jah  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

Jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

Jah 

 

 

 



5.3  

Toote nimi  Rasedustest ribarasedustest 

Maaletooja  - OÜ Maronek (Sinule.net)  

Sihtotstarve – Ühe astmeline HCG uriini rasedustest mõõdab HCG(Human chorionic gonadotropin) hormooni 

olemasolu uriinis, tuvastamaks varajast rasedust. 

 

CE Jah 

NB 0123 

LOT 3-06129-10  

Parim enne 06/2011 

Tootja  -  

Ühekordseks kasutamiseks  Jah 

Säilitamise temperatuur  +2 - +30 ºC 

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Jah  

Loe kasutusjuhendit  Jah 

 

 

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress Jah  AI DE DIAGNOSTIC CO., LTD  

141 Zhu Zhou Road, Qingdao High-Tech Industrial Park  

266101 Shandong, P.R.China  

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah  SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP, GMBH 

(Europe) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

Jah  Sisu: 

iga pakk sisaldab: 

1. HCG uriini raseduse riba test 
2. kuivatusaine 

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

jah  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

jah  

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah 

 

 

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

Jah 

 

 

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised Jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

Jah 

 

 

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

Jah 

 

 

 



5.4  

Toote nimi – Üheastmeline HCG plaatrasedustest 

Maaletooja – OÜ Maronek (Sinule.net) 

Sihtotstarve – Üheastmeline hCG rasedustest mõõdab hCG hormooni esinemist uriinis, avastamaks varajast rasedust. 

 

CE Jah 

NB 0123 

LOT 03059M5 – 25  

Parim enne 03/2011 

Tootja AI DE Diagnostica Co. Ltd., 141 Zhu Zhou Road, Quingdao High–Tech Industrial Park, 266101 Shandong, P.R. China. 

Levitaja Eestis Maronek OÜ Tel: (+372)56774722,Kodulehekülg: www.sinule.net, Email info@sinule.net 
Ühekordseks kasutamiseks  Jah 

Säilitamise temperatuur  +2 - +30 ºC 

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Jah  

Loe kasutusjuhendit  Jah 

 

 

 

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress Jah AI DE Diagnostica Co. Ltd., 141 Zhu Zhou Road, Quingdao High–Tech Industrial Park, 266101 

Shandong, P.R. China. Levitaja Eestis Maronek OÜ Tel: (+372)56774722,Kodulehekülg: 

www.sinule.net, Email info@sinule.net 
Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah Shanghan international Holdinf Corp CMBH (Europe) 

Erlfestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah Iga pakend sisaldab: 

1. Üheastmeline hCG uriini rasedustest 

1. Pipett 

2. Kuivatusaine (visatakse ära – mitte süüa) 

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

Jah  

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

Jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

jah  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

Jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

Jah 

 

 

 



5.5  

Toote nimi: Rasedustest AFTER 10
TM

 pulktest RASEDUSE VARAJASEKS AVASTAMISEKS 

Maaletooja - Miecys-Pharm OÜ 

Pakend  

CE Jah  

NB Ei näe lugeda  

LOT Jah 

Parim enne Jah 

Tootja Zer Hitech Ltd., 3 Sorek Park 99052, Iisrael. Fax: 972-2-9990906 

Ühekordseks kasutamiseks  Ei  

Säilitamise temperatuur  Ei  

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Ei  

Loe kasutusjuhendit  ei 

 

Kasutusjuhend ja pakend  

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress jah Zer Hitech Ltd., 3 Sorek Park 99052, Iisrael. Fax: 972-2-

9990906 

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah Mednet GmbH, Borkstrasse 10, Muenster 48163, 

Saksamaa 

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

ei  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

jah  

 



5.6  

Toote nimi: Rasedustest AFTER 10
TM

 Ribatest RASEDUSE VARAJASEKS AVASTAMISEKS 

Maaletooja - Miecys-Pharm OÜ 

Pakend  

CE Jah  

NB 0088  

LOT Jah D1202 

Parim enne Jah 11.2012 

Tootja Zer Hitech Ltd., 3 Sorek Park 99052, Iisrael. Fax: 972-2-9990906 

Ühekordseks kasutamiseks  Ei  (kasutusjuhendis on vastav märge) 

Säilitamise temperatuur  Ei  

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Ei  

Loe kasutusjuhendit  ei 

 

Kasutusjuhend ja pakend  

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress jah Zer Hitech Ltd., 3 Sorek Park 99052, Iisrael. Fax: 972-2-

9990906 

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah Mednet GmbH, Borkstrasse 10, Muenster 48163, Saksamaa 

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

ei  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

jah  

 



5.7  

Toote nimi: Rasedustest BB Test kodune rasedustest  

Maaletooja - Tamro Eesti 

Pakend  

CE Jah  

NB 0459  

LOT Jah 

Parim enne Jah 

Tootja Laboratoire Innotech International – 22 avenue Aristide Briand 94110 

Arcueil - Prantsusmaa 

Ühekordseks kasutamiseks  jah 

Säilitamise temperatuur  +4 - +30 

In Vitro diagnostikameditsiiniseade  Ei 

Loe kasutusjuhendit  jah 

 

Kasutusjuhend ja pakend  

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress jah Laboratoire Innotech International – 22 avenue Aristide Briand 

94110 Arcueil - Prantsusmaa 

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

NA  

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah  

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

ei  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

jah  

 



5.8  

Toote nimi: Rasedustest EasyCup 
 

Maaletooja - Miecys-Pharm OÜ 

CE  

NB  

LOT  

Parim enne  

Tootja  

Ühekordseks kasutamiseks   

Säilitamise temperatuur   

In Vitro diagnostikameditsiiniseade   

Loe kasutusjuhendit   

 

 

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress jah  

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

Jah Mednet GmbH, Borkstrasse 10, Muenster 48163, 

Saksamaa 

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

Jah  M892 

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

jah 03.2011 

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

Jah  

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

jah 5 – 25 kraadi  

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

jah Usaldusväärseim ja lihtsaim rasedustest. Teil 

tarvitseb vaid koguda uriini testitopsi ja Te näete 

koheselt tulemuste ilmumist testitopsi välisküljel. 

EasyCup test suudab raseduse tuvastada juba väga 

varajases staadiumis – 10 päeva pärast viljastumist 

ja 2 – 3 päeva enne oodatava menstruatsiooni algust. 
 



5.9  

Toote nimi: Rasedustest Riba, Plaat (kassett) ja karp (pulk) 

Pakend  - Puudub – AS Kaigert (tootja) ei saatnud miskipärast pakendit  

CE  

NB  

LOT  

Parim enne  

Tootja  

Ühekordseks kasutamiseks   

Säilitamise temperatuur   

In Vitro diagnostikameditsiiniseade   

Loe kasutusjuhendit   

 

Kasutusjuhend ja pakend  

Määruse nõue  Jah/

Ei/

NA 

Märkused  

tootja nimi või ärinimi ja aadress jah Kaigert 

Euroopa Majanduspiirkonda imporditud 

meditsiiniseadme levitamisel peab 

märgistus, välispakend või kasutusjuhend 

sisaldama ka volitatud esindaja nime ja 

aadressi; 

NA  

kasutajale äärmiselt vajalikud 

üksikasjalikud andmed in 

vitro diagnostikameditsiiniseadme ja 

pakendi sisu identifitseerimiseks 

jah  

kus kohaldatav, sõna «STERIILNE» või 

märge seadme erilise mikrobioloogilise 

seisundi või puhtusastme kohta; 

NA  

kus kohaldatav, seerianumber või partii 

kood, millele eelneb sõna «PARTII»; 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kus kohaldatav, aeg, milleni in 

vitro diagnostikameditsiiniseadet või selle 

osa võib ohutult kasutada, ilma et selle 

toimivus halveneks, vastavas järjestuses: 

aastaarv, kuu ja vajaduse korral ka päev 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kus kohaldatav, märge 

meditsiiniseadme in vitro kasutamise 

kohta 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

kõik spetsiifilised hoiutingimused, 

käsitsemistingimused või mõlemad 

korraga 

NA Eeldan, et on pakendi peal 

vajaduse korral kõik kasutamise erijuhised jah  

kõik sobivad hoiatused, ettevaatusabinõud 

või mõlemad korraga; 

jah  

enesetestimise meditsiiniseadmel selge 

märge enesetestimise sihtotstarbe kohta. 

jah  

 

 


