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Meditsiiniseadmed 

• https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/about-
us/publications/video.html

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/about-us/publications/video.html
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Meditsiiniseadmed 

• Meditsiiniseade on instrument, aparaat, seade, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida kasutatakse inimese puhul eraldi või kombinatsioonis, 
sealhulgas tootja poolt spetsiaalselt kas diagnostilistel või ravieesmärkidel 
kasutamiseks ette nähtud tarkvara, ja mille kavandatud põhitoime 
inimesele ei ole farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik, kuid 
mida kasutatakse:
1) haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, jälgimiseks, ravimiseks või 

leevendamiseks;
2) vigastuse või puude diagnoosimiseks, jälgimiseks, ravimiseks, 

leevendamiseks või kompenseerimiseks;
3) kehaehituse või füsioloogilise protsessi uurimiseks või muutmiseks või 

kehaosa asendamiseks;
4) rasestumise soodustamiseks või ärahoidmiseks
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Abiseade

• Abiseade on seade, mis eraldi kasutades ei ole meditsiiniseade, kuid 
mille tootja on spetsiaalselt ette näinud kasutamiseks koos 
meditsiiniseadmega, et oleks võimalik meditsiiniseadet 
sihtotstarbekohaselt kasutada





Meditsiiniseade

• Omab otsest meditsiinilist eesmärki 

• Kollased hambad ei ole haigus seega hambavalgendid ei ole MS

• Meditsiiniseade mõõdab keha näitajaid, manustab ravimit, eemaldab midagi organismist, 
testib inimeselt võetud proove

• Kraadiklaasid, süstlad, rasedustestid



• Esmane saavutatav toime on mehhaaniline, füüsikaline

• Plaaster kaitseb haava väliskeskkonna mõjude eest. 

• Ravimile sarnane aine võib omada abistavat toimet – stent hoiab veresoone 
kokkulangemist ära, stentilt eraldub hepariin aga vere vedela ja takistab vere kogunemist 
stendi külge

• Meditsiiniseadme desinfitseerimiseks (nahk, haav, põrand ja lagi – ei ole 
meditsiiniseade) 





• Asendab 

• Proteesid, plommid

• Kompenseerib füsioloogilisi puudujääke

• prillid

• Toestab keha

• haiglavoodid, ratastoolid

• Fikseerib 

• Kips, ortoosid

•NB! Alati tuleb veenduda meditsiinilise eesmärgi olemasolus



• Üle 500 000 erineva toote

• Vedelikud, tahked, gaasilised, elektriga töötavad, elektrita, 
arvutiprogrammid, infopangad, kiirgust emiteerivad, nanoosakesed
jne jne

• meditsiiniline eesmärk ja ei ole ravim



Meditsiiniseade ja ilu

• Erinevad proteesid 
• Hambaproteesid – kroonid, implantaadid 

• Rinnaproteesid – algselt puuduva rinna asendamiseks



Meditsiiniseade ja ilu 
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Meditsiiniseade ja ilu





Iluteenuse elektrilised seadmed 

• Stimuleerib fibroblaste, mis toodavad uut kollageeni

• Ühtlustab arme

• Akne ja naha laigud

• Esteetilise kirurgia eelselt ja järgselt?

• akne armid, kirurgilise armi korrigeerimine, põletusjärgsed armid, 
keloid armid, striiad



Meditsiiniseade 

• Toode, millel on otsene meditsiiniline eesmärk ja mis ei ole ravim. 

• Tootele omistab otstarbe ainult tootja – kasutusjuhendis, pakendil, 
reklaamis. Kliiniline hinnang peab seda toetama

• Mittemeditsiiniseadet meditsiinilisel eesmärgil võib kasutada aga 
kasutaja võtab sellisel juhul vastutuse. 

• Eestis võib levitada või professionaalselt kasutada ainult nõuetekohast 
meditsiiniseadet. 



Mida tähele panna?

•Kohustuslik teavitada I klassi meditsiiniseadme, 
tellimusmeditsiiniseadme, meditsiiniseadmete süsteemi, 
protseduuripaketi või in vitro diagnostikameditsiiniseadme tootmisest

•Kohustuslik teavitada II a, II b või III riskiklassi meditsiiniseadme või 
aktiivse siirdatava meditsiiniseadme levitamisest

•Andmed kogutakse meditsiiniseadmete andmekogusse 
https://msa.sm.ee/

https://msa.sm.ee/


Mida tähele panna?

•Kas tegemist on meditsiiniseadmega?

•Kas seadmel on CE märk?

•Kas dokumendid on korrektsed?

• Märgistus 
• Tootja nimi ja aadress

• Volitatud esindaja nimi ja aadress



Mida tähele panna?



Mida tähele panna?



Võltsitud seadmed





Mida tähele panna?

• Märgistus
• Kui toode on piisavalt suur, siis tootel endal peab olema CE märk, NB number 

(nahka läbistavad, steriilsed, elektriga töötavad), tootja nimi ja aadress (kui 
tootja asub väljaspool EL-i, siis volitatud esindaja nimi ja aadress). 

• Toote nimi

• Kogu see info peab olema ka pakendil, kasutusjuhendis, 
vastavusdeklaratsioonil.



Mida tähele panna?

• Kodulehel olevad deklaratsioonid 
• Kas on õige direktiiv (93/42/EMÜ)?

• Kas tootja on kinnitanud, et toode vastab kehtivatele nõuetele? 







Pane tähele!

• Eestis peavad kõik meditsiiniseadmed olema vastavuses Eesti ja seega 
ka EL õigusega!

• Teenust võib osutada tootega, mis vastab EL nõuetele

• Kui kahtled
• Msa.sm.ee

• Küsi tootjalt deklaratsiooni koopia ja loe, mida seal kirjutatakse

• http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

• Küsi mso@Terviseamet.ee

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
mailto:mso@Terviseamet.ee


Õugusaktid

• Meditsiiniseadme seadus ja selle allaktid

• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Kohustused levitajatele = kohustused teenuse osutajatele – meditsiiniseadete 

EL määrused 

• Veendu, et tootja on oma nõudeid täitnud – märgistuse osas 



TNVS § 12

• (1) Levitaja tegutseb asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele. 
Levitajal ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet:
1) mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei 

ole ohutu;
2) mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei 

vasta nõuetele või
3) mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama.

• (2) Ohu vältimiseks levitaja muu hulgas:
1) osaleb oma tegevuse ulatuses turule lastud toote ohutuse seires;
2) edastab tootjale teavet toote ohtude kohta;
3) hoiab toote päritolu väljaselgitamiseks vajalikku 

dokumentatsiooni.



TNVS § 17

• (1) Toodet turul kättesaadavaks tehes arvestab levitaja hoolsalt kohaldatavaid nõudeid.

• (2) Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, et:
1) toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid;
2) tootega on kaasas õigusaktiga nõutud dokumendid ning juhised ja ohutusteave;
3) tootja on täitnud käesoleva seaduse § 14 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded;
4) importija on täitnud käesoleva seaduse § 14 lõikes 6 sätestatud nõuded.

• (3) Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta sellele kohaldatavatele nõuetele, 
teeb ta toote turul kättesaadavaks alles pärast seda, kui toode on nõuetega vastavusse viidud. Kui 
toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning 
turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb.

• (4) Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutusel, ei ohusta selle ladustamise või 
transpordi tingimused toote nõuetele vastavust.

• (5) Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks 
teinud, ei vasta asjaomastele EL ühtlustamise õigusaktidest tulenevatele nõuetele, tagab, et toote 
vastavusse viimiseks rakendatakse parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult 
või nõutakse see tarbijatelt tagasi.





Just juhtus!
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Tulemus
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Milleks seda kõike vaja?



Nõuetele mittevastav seade – TNVS § 13

• (1) Kui ettevõtja teab või peab teadma tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste põhjal, 
et tema poolt turule lastud või levitatavat toodet ei saa pidada käesoleva seaduse § 6 alusel 
ohutuks, teavitab ta sellest viivitamata turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet 
teeb.

• (2) Tõsise ohu korral edastab tootja, importija või levitaja turujärelevalveasutusele:
1) teabe, mis võimaldab täpselt tuvastada asjakohase toote või tooteseeria;
2) tootest tuleneva ohu täieliku kirjelduse;
3) toote varasemate ja hilisemate valdajate ja pakkujate tuvastamist võimaldava teabe;
4) teabe ohtude vältimiseks rakendatud abinõude kohta;
5) muu turujärelevalveasutuse poolt nõutava teabe.

• (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt esitatav teave ja dokumentatsioon peab olema 
turujärelevalveasutusele arusaadavas keeles.

• (4) Ettevõtja teeb turujärelevalveasutusega koostööd, et vältida tema pakutavast või tarbijale 
üleantud tootest tulenevaid ohte.

• (5) Ettevõtja teavitab turujärelevalveasutust viimase nõudmisel kõigist ettevõtjatest, keda ta on 
tootega varustanud või kes on teda tootega varustanud.







Toote nõuetekohane turule viimine
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Suuremad muutused 

• Rohkem tooteid on hõlmatud – iluseadmed, millel puudub 
meditsiiniline eesmärk aga on MS sarnased. 

• Reeglid nanomaterjali sisaldavatele seadmetele, tarkvarale ja 
seeditavatele või sisse hingatavatele seadmetel. 

• Lisatakse reegel ka elujõuetut loomset või humaanpäritolu rakke 
sisaldavate MS jaoks.

• Aktiivsed siirdatavad seadmed on koos III klassiga

• Karmistuvad nõuded dokumentatsioonile ja kliinilisele hinnangule 

• Suurem tähelepanu seadmete liikumise jälgimisele ja 
identifitseerimisele 





• Tänan kuulamast!

• Küsimused? 

• MSO@Terviseamet.ee

mailto:MSO@Terviseamet.ee

