
  
  
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 

muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004 
————— 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti  
lisätään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun so-

siaali- ja terveysministeriön päätökseen (sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma 
1994:66) uusi  12 a §, liitteeseen 2 uusi kohta 9, liitteeseen 3 uusi kohta 8 ja päätökseen uusi 
10 a liite, näistä liitteet 2 ja 3 sellaisina, kuin ne ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetukses-
sa (479/2002), seuraavasti: 
 

12 a §  

Riskianalyysi ja riskien hallinta tarttuvien 
tautien ehkäisemiseksi 

Kun terveydenhuollon laitteen ja tarvik-
keen valmistuksessa käytetään elinkyvyttö-
mäksi tehtyä naudasta, lampaasta, vuohesta, 
hirvieläimestä, minkistä tai kissasta peräisin 
olevaa kudosta tai sanottujen eläinten elinky-
vyttömistä kudoksista saatuja tuotteita ja laite 
ja tarvike kuuluu tuoteluokkaan III, tarttuvien 
tautien ehkäisemiseksi tarpeellinen riskiana-
lyysi ja riskien hallintatoimet on tehtävä en-
nen kuin valmistaja toimittaa vaatimusten-
mukaisuuden arviointia koskevan hakemuk-

sen ilmoitetulle laitokselle.  Tehtävästä riski-
analyysista ja riskien hallintatoimista sääde-
tään tarkemmin liitteessä 10 a.     
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2004.   

Ennen asetuksen voimaantuloa tässä ase-
tuksessa tarkoitetut markkinoille saatetut ter-
veydenhuollon laitteet ja tarvikkeet saavat ol-
la markkinoilla ja ne voidaan ottaa käyttöön 
30 päivään syyskuuta 2004 saakka, vaikka 
niillä ei ole täydentävää EY:n suunnittelutar-
kastustodistusta tai EY:n tyyppitarkastusto-
distusta, joka osoittaisi tuotteiden vastaavan 
tämän asetuksen liitteen10 a mukaisia menet-
telyjä.  

 

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2004 

 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä  
 

 
Hallitussihteeri Päivi Kaartamo 
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Liite 2 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
9. Soveltaminen eläinkudosta sisältäviin laitteisiin ja tarvikkeisiin 
 
Ennen tämän päätöksen 5 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan ha-
kemuksen jättämistä  valmistajan on suoritettava liitteen 10 a mukainen riskianalyysi ja ris-
kinhallintatoimet terveydenhuollon laitteelle ja tarvikkeelle, jonka valmistuksessa käytetään 
naudasta, lampaasta, vuohesta, hirvieläimestä, minkistä tai kissasta peräisin olevaa kudosta tai 
näiden eläinten elinkyvyttömistä kudoksista saatuja tuotteita. 
 
Valmistuksessa käytettävän kollageenin, gelatiinin ja talin on täytettävä vähintään ihmisravin-
nolle asetetut vaatimukset.  
 
1  Valmistajan on toimitettava ilmoitetulle laitokselle tämän päätöksen liitteessä 9 olevan tuo-
teluokkaan III säännön17 perusteella kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden osalta kaikki asiaan-
kuuluva tieto, jotta ilmoitettu laitos voi tehdä arvioinnin valmistajan käytössä olevasta riski-
analyysista ja riskinhallintastrategiasta. Kaikki valmistajan keräämä uusi TSE-riskiin ja lää-
kinnällisiin laitteisiin liittyvä tieto on lähetettävä tiedoksi ilmoitetulle laitokselle. 
 
Kaikki hankinta-, keruu- ja käsittelyprosessiin sekä inaktivointi- ja poistoprosessiin liittyvät 
muutokset, jotka voivat muuttaa valmistajan riskinhallinta-aineiston tuloksia, on toimitettava 
ilmoitetulle laitokselle, jotta se voisi hyväksyä ne ennen lopullista täytäntöönpanoa. 
 
2  Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn on sisällytettävä arviointi siitä, vastaavatko 
terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet tämän päätöksen sitä koskevia olennaisia vaatimuksia 
mukaan lukien liitteessä 10 a vahvistetut eritelmät. 
 
3  Ilmoitetun laitoksen on arvioitava valmistajan riskianalyysi ja riskinhallintastrategia ja eri-
tyisesti: 
a) valmistajan antamat tiedot; 
b) eläinperäisten kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden käytön perusteet; 
c) poisto- ja /tai inaktivointitutkimusten tai kirjallisuushakujen tulokset; 
d) valmistajan suorittama raaka-ainelähteiden, lopullisten tuotteiden ja alihankkijoiden val-
vonta; sekä 
e) tarve tarkastaa alkuperään liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien kolmansien toimitukset. 
 
4  Ilmoitetun laitoksen on vaatimustenmukaisuuden arviointiin kuuluvien riskianalyysin ja 
riskinhallinnan arviointien aikana otettava huomioon mahdollinen lähtöaineille annettu lääk-
keiden laatuasioiden vastaavan Euroopan neuvoston yksikön TSE -todistus (TSE certificate of 
suitabillity from the European Directorate or the Quality of Medicines). 
 
5  Lukuun ottamatta terveydenhuollon laitetta ja tarviketta, jossa on käytetty lähtöaineita, joil-
le on annettu 3 kohdassa tarkoitettu TSE -todistus, ilmoitetun laitoksen on Lääkelaitoksen vä-
lityksellä pyydettävä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lausunto niiden 
arvioinnista ja päätelmistä, jotka koskevat niiden kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden 
riskianalyysia ja riskienhallintaa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi terveydenhuollon lait-
teeseen ja tarvikkeeseen valmistajan vahvistamalla tavalla.  
 
Ennen EY-suunnittelutarkastustodistuksen antamista ilmoitetun laitoksen on otettava asian-
mukaisesti huomioon kaikki kommentit, jotka se saa 12 viikon kuluessa siitä, kun jäsenvalti-
oiden toimivaltaisilta viranomaisilta pyydettiin lausuntoa.  
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Liite 3 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
8. Soveltaminen eläinkudosta sisältäviin laitteisiin ja tarvikkeisiin 
 
Ennen tämän päätöksen 5 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan ha-
kemuksen jättämistä  valmistajan on suoritettava liitteen 10 a mukainen riskianalyysi ja ris-
kinhallintatoimet terveydenhuollon laitteelle ja tarvikkeelle, jonka valmistuksessa käytetään 
naudasta, lampaasta, vuohesta, hirvieläimestä, minkistä tai kissasta peräisin olevaa kudosta tai 
näiden eläinten elinkyvyttömistä kudoksista saatuja tuotteita. 
 
Valmistuksessa käytettävän kollageenin, gelatiinin ja talin on täytettävä vähintään ihmisravin-
nolle asetetut vaatimukset. 
 
1  Valmistajan on toimitettava ilmoitetulle laitokselle tämän päätöksen liitteessä 9 olevan tuo-
teluokkaan III säännön17 perusteella kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden osalta kaikki asiaan-
kuuluva tieto, jotta ilmoitettu laitos voi tehdä arvioinnin valmistajan käytössä olevasta riski-
analyysista ja riskinhallintastrategiasta. Kaikki valmistajan keräämä uusi TSE-riskiin ja ter-
veydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvä tieto on lähetettävä tiedoksi ilmoitetulle lai-
tokselle. 
 
Kaikki hankinta-, keruu- ja käsittelyprosessiin sekä inaktivointi- ja poistoprosessiin liittyvät 
muutokset, jotka voivat muuttaa valmistajan riskinhallinta-aineiston tuloksia, on toimitettava 
ilmoitetulle laitokselle, jotta se voisi hyväksyä ne ennen lopullista täytäntöönpanoa. 
 
2  Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn on sisällytettävä arviointi siitä, vastaavatko 
terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet tämän päätöksen sitä koskevia olennaisia vaatimuksia 
mukaan lukien liitteessä 10 a vahvistettuja eritelmiä. 
 
3  Ilmoitetun laitoksen on arvioitava valmistajan riskianalyysi ja riskinhallintastrategia ja eri-
tyisesti: 
a) valmistajan antamat tiedot; 
b) eläinperäisten kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden käytön perusteet; 
c) poisto- ja /tai inaktivointitutkimusten tai kirjallisuushakujen tulokset; 
d) valmistajan suorittama raaka-ainelähteiden, lopullisten tuotteiden ja alihankkijoiden val-
vonta; sekä 
e) tarve tarkastaa alkuperään liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien kolmansien toimitukset. 
 
4  Ilmoitetun laitoksen on vaatimustenmukaisuuden arviointiin kuuluvien riskianalyysin ja 
riskinhallinnan arviointien aikana otettava huomioon mahdollinen lähtöaineille annettu lääk-
keiden laatuasioiden vastaavan Euroopan neuvoston yksikön TSE -todistus (TSE certificate of 
suitabillity from the European Directorate or the Quality of Medicines). 
 
5  Lukuun ottamatta terveydenhuollon laitetta ja tarviketta, jossa on käytetty lähtöaineita, joil-
le on annettu 3 kohdassa tarkoitettu TSE -todistus, ilmoitetun laitoksen on Lääkelaitoksen vä-
lityksellä pyydettävä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lausunto niiden 
arvioinnista ja päätelmistä, jotka koskevat niiden kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden 
riskianalyysia ja riskienhallintaa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi terveydenhuollon lait-
teeseen ja tarvikkeeseen valmistajan vahvistamalla tavalla.  
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Ennen EY-tyyppitarkastustodistuksen antamista ilmoitetun laitoksen on otettava asianmukai-
sesti huomioon kaikki kommentit, jotka se saa 12 viikon kuluessa siitä, kun jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta pyydettiin lausuntoa. 
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Liite10 a 

 
 
 
RISKIN ANALYYSI JA RISKIN HALLINTA 
 
 
Tässä liitteessä tarkoitettu riskianalyysi ja riskien hallintatoimet tehdään terveydenhuollon 
laitteelle ja tarvikkeelle, joka kuuluu tuoteluokkaan III ja jonka valmistuksessa käytetään elin-
kyvyttömäksi tehtyä naudasta, lampaasta, vuohesta, hirvieläimestä, minkistä tai kissasta peräi-
sin olevaa kudosta tai näiden eläinten elinkyvyttömistä kudoksista saatuja tuotteita.  
 
Määritelmät 
 
Tässä liitteessä tarkoitetaan 
a) solulla pienintä minkä tahansa elävän organismin järjestäytynyttä yksikköä, joka kykenee 
itsenäiseen elämään ja lisääntymään suotuisissa olosuhteissa;  
b) kudoksella solun ja/tai solun ulkoisten ainesosien muodostamaa rakennetta; 
c) kudoksesta saadulla tuotteella eläinperäisestä kudoksesta teollisella menetelmällä saatuja 
ainesosia kuten esim. kollageeni, gelatiini, monoklonaaliset vasta-aineet;  
d) elinkyvyttömällä sellaisia organismeja, joilla ei ole aineenvaihduntaa ja jotka eivät lisään-
ny;  
e) tarttuvien tautien aiheuttajilla luokittelemattomia patogeenisiä organismeja, prioneja ja sel-
laisia organismeja kuten eläinten spongiformisten enkefalopatioiden ja scrapie-taudin aiheutta-
jia;  
f) vähentämisellä, eliminoinnilla tai poistolla menetelmää, jolla tarttuvien taudinaiheuttajien 
määrää vähennetään, tai ne eliminoidaan tai poistetaan infektion tai patogeenisen reaktion es-
tämiseksi;  
g) inaktivoinnilla menetelmää, jolla vähennetään tarttuvien tautien aiheuttajien kykyä aiheut-
taa infektio tai patogeeninen reaktio;  
h) lähtömaalla maata, jossa eläin on syntynyt, kasvatettu ja/tai teurastettu; ja 
i) lähtöaineella raaka-aineita tai muita eläinperäisiä tuotteita, joista tai joiden avulla tervey-
denhuollon laite ja tarvike  valmistetaan. 
 
 
1.1 Eläinperäisten kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden käytön perusteet 
 
Valmistajan on perusteltava päätöksensä käyttää naudasta, lampaasta, vuohesta, hirvieläimes-
tä, minkistä tai kissasta lähtöisin olevaa eläinkudosta tai tällaisesta kudoksesta saatuja tuotteita 
terveydenhuollon laitteessa ja tarvikkeessa.  Perustelun on pohjauduttava kyseessä olevan lait-
teen ja tarvikkeen kokonaisvaltaiseen riskianalyysiin ja riskinhallintastrategiaan (jossa täs-
mennetään eläinlaji ja kudokset), ja siinä on otettava huomioon odotettavissa oleva kliininen 
hyöty, potentiaalinen jäljelle jäävä riski ja soveltuvat vaihtoehdot. 
 
 
1.2 Arviointimenettely 
 
Potilaiden ja käyttäjien suojelun korkean tason varmistamiseksi 1.1 kohdassa tarkoitettuja 
eläinperäisiä kudoksia tai kudoksista saatuja tuotteita sisältävien terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden valmistajan on otettava käyttöön asianmukainen ja hyvin dokumentoitu riskiana-
lyysi ja riskinhallintastrategia TSE:hen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi. Valmistajan on 
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tunnistettava näihin kudoksiin tai kudoksista saatuihin tuotteisiin liittyvät vaarat, laadittava 
asiakirja-aineisto toteutetuista toimenpiteistä tartuntariskin minimoimiseksi ja osoitettava täl-
laisia kudoksia tai tuotteita sisältäviin terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvän jäl-
jelle jäävän riskitason hyväksyttävyys. Tässä on otettava huomioon laitteen ja tarvikkeen 
suunniteltu käyttö ja hyötynäkökohdat. 
 
Laitteen ja tarvikkeen turvallisuus, kun sitä tarkastellaan tarttuvan taudin aiheuttajan potenti-
aalisen leviämisen kannalta, on riippuvainen kaikista 1.2.1-1.2.7 kohdissa kuvatuista tekijöis-
tä, jotka on analysoitava, arvioitava ja hallittava. Nämä toimenpiteet yhdessä määrittävät lait-
teen turvallisuuden. 
 
On otettava huomioon seuraavat kaksi keskeistä toimenpidettä. 
 
Toimenpiteet ovat: 
- sellaisten lähtöaineiden (kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden) valitseminen, jotka kat-
sotaan soveltuviksi, kun tarkastellaan niiden potentiaalisesti sisältämiä tarttuvien tautien aihe-
uttajia (kts. 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3 kohta), ottaen huomioon myöhempi prosessointi ja 
- tarttuvien tautien aiheuttajien poistaminen tai inaktivointi valmistusprosessissa, jossa on läh-
töaineina kontrolloidut kudokset tai kudoksista saadut tuotteet (kts. 1.2.4 kohta). 
 
Lisäksi laitteen ominaisuudet ja sen käyttötarkoitus on otettava huomioon (kts. 1.2.5, 1.2.6 ja 
1.2.7 kohta). Riskin analysoinnissa ja riskinhallintastrategiassa on otettava asianmukaisesti 
huomioon asiaan liittyvien tieteellisten komiteoiden antamat lausunnot, ja tarvittaessa lääke-
valmistekomitean lausunnot, joiden viitteet on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdes-
sä. Lääkelaitos antaa pyynnöstä tietoja kyseisistä asiakirjoista. 
 
1.2.1 Eläimet raaka-aineen lähteenä 
 
TSE-riski on yhteydessä lähtölajiin, kantaan ja lähtökudoksen tyyppiin. Koska TSE-tartunnan 
itämisaika on useita vuosia, nuorten terveiden eläinten käyttöä lähtöaineena voidaan pitää ris-
kiä vähentävänä tekijänä. Riskieläimiä kuten kuolleita, hätäteurastettuja ja TSE-epäilyn koh-
teena olevia eläimiä ei saa käyttää. 
 
1.2.2 Lähtöpaikka 
 
Riippuen siitä, miten maat luokitellaan tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden 
ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/20011  määritellyn BSE-
aseman mukaisesti, maantieteellistä BSE-riskiä (Geographical BSE risk, GBR) käytetään ar-
vioitaessa lähtömaan riskiä. GBR on kvalitatiivinen indikaattori todennäköisyydestä, että yh-
dellä tai useammalla nautaeläimellä on prekliininen tai kliininen BSE-infektio tiettynä ajan-
kohtana tietyssä maassa. Kun infektion ilmeneminen on vahvistettu, GBR antaa viitteen infek-
tion tasosta seuraavan taulukon mukaisesti. 
 
GBR-taso Yhdellä tai useammalla nautaeläimellä on prekliininen tai kliininen BSE-

infektio maantieteellisellä alueella/maassa 
I Erittäin epätodennäköistä 
II Epätodennäköistä muttei poissuljettua 
III Todennäköistä muttei vahvistettu tai vahvistettu alemmalla tasolla 
IV Vahvistettu ylemmällä tasolla  

                                                       
1 EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1 
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Tietyt tekijät vaikuttavat eri maista peräisin olevien kudosten tai kudoksista saatujen tuottei-
den maantieteelliseen TSE-riskiin. Nämä tekijät määritellään OIE:n (Kansainvälinen eläintau-
tivirasto) kansainvälisen eläinten terveyttä koskevan koodeksin 2.3.13.2 artiklan 1 kohdassa2.  
Lääkelaitos antaa pyynnöstä tietoja kyseisestä asiakirjasta. 
 
Tieteellinen ohjauskomitea on tehnyt arvioinnin maantieteellisestä BSE-riskistä useissa kol-
mansissa maissa ja jäsenvaltioissa. Komitea jatkaa arviointia kaikkien niiden maiden osalta, 
jotka ovat hakeneet BSE-asemaluokittelua, ottaen huomioon pääasialliset OIE-tekijät. 
 
1.2.3 Lähtökudoksen tyyppi 
 
Valmistajan on otettava huomioon eri lähtökudoksiin liittyvien riskien luokittelu. Eläinperäis-
ten kudosten hankinnan on oltava eläinlääkärin valvonnan ja tarkistuksen alaista ja eläinten 
ruhoille on annettava todistus siitä, että ne ovat ihmisravinnoksi kelpaavia. 
 
Valmistajan on varmistuttava, ettei ristikontaminaation riskiä ilmene teurastuksen aikana. 
 
Valmistaja ei saa hankkia eläinperäisiä kudoksia tai kudoksista saatuja tuotteita, joiden poten-
tiaalinen TSE-tarttuvuusaste on luokiteltu korkeaksi, paitsi sellaisissa erittäin poikkeuksellisis-
sa tapauksissa, joissa tällaisen aineen hankinta on välttämätöntä, kun otetaan huomioon poti-
laalle koituva huomattava hyöty ja vaihtoehtoisten lähtökudosten puuttuminen. 
 
Lisäksi on sovellettava muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1774/20023 säännöksiä. 
 
1.2.3.1 Lampaat ja vuohet 
 
Luokittelu lampaiden ja vuohien kudosten tarttuvuusasteesta on laadittu käyttämällä perustana 
nykyiseen tietämykseen perustuvia taudinaiheuttajien pitoisuuksia luonnollisen kliinisen scra-
pie-tartunnan saaneiden lampaiden ja vuohien kudoksissa ja ruumiin nesteissä. Tieteellisen 
ohjauskomitean (Scientific Steering Committee, SSC) 22-23. heinäkuuta 1999 antamassa lau-
sunnossa "The policy of breeding and genotyping of sheep" esitettiin taulukko4, joka ajan-
tasaistettiin myöhemmin tieteellisen ohjauskomitean 10-11. tammikuuta 2002 antamassa lau-
sunnossa ”TSE infectivity distribution in ruminant tissues (state of knowledge, December 
2001)”5.  Lääkelaitos antaa tarvittaessa tietoja kyseisistä asiakirjoista. 
 
Luokittelua voidaan tarkistaa ottaen huomioon viimeisin tieteellinen näyttö (esimerkiksi asi-
aan liittyvät tieteellisten komiteoiden ja lääkevalmistekomitean lausunnot ja komission toi-
menpiteet, joilla säännellään TSE-riskin sisältävien aineiden käyttöä). Viittaukset asiaan liit-
tyviin asiakirjoihin ja lausuntoihin julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja ne 
luetteloidaan sen jälkeen, kun komission päätös on tehty.  Lääkelaitos antaa tarvittaessa tietoa 
komission päätösten sisällöstä. 

                                                       
2 Saatavana www-sivustolta www.oie.int/eng/normes/ Mcode/A_00067.htm. 
3 EYVL N:o L 273, 10.10.2002, s. 1 
4 Saatavana komission www-sivustolta: 
http/europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html 
5 Saatavana komission www-sivustolta: 
http/europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html 
 



  
  
8

 
1.2.3.2 Nautaeläimet 
 
Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetyn luettelon erikseen määriteltyä riskiainesta on pidet-
tävä TSE-tarttuvuusasteeltaan potentiaalisesti korkeana. 
 
 
1.2.4 Tarttuvien tautien aiheuttajien poisto- tai inaktivointimenettelyt 
 
1.2.4.1 Sellaisten laitteiden ja tarvikkeiden osalta, jotka eivät kestä poisto- tai inaktivointime-
nettelyjä ilman, että niiden toiminta heikentyy tavalla, jota ei voida hyväksyä, valmistajan on 
luotettava ensisijaisesti hankintalähteiden valvontaan. 
 
1.2.4.2 Muiden laitteiden ja tarvikkeiden osalta valmistajan on osoitettava asianmukaisilla 
asiakirjoilla, että valmistusprosessilla pystytään todella poistamaan tai inaktivoimaan tarttuvia 
tautien aiheuttajia. 
 
Asianmukaisesta tieteellisestä kirjallisuushausta ja -analyysista saatuja tietoja voidaan käyttää 
poisto- tai inaktivointitekijöitä koskevien väittämien perusteluissa, jos kirjallisuudessa maini-
tut nimenomaiset prosessit ovat vertailukelpoisia asianomaiseen laitteeseen käytettyjen pro-
sessien kanssa. Tämän haun ja analyysin olisi myös katettava saatavilla olevat tieteelliset lau-
sunnot, jotka EU:n tieteellinen komitea on mahdollisesti antanut. Näitä lausuntoja käytetään 
viitelausuntoina tapauksissa, joissa eri lausunnot ovat ristiriidassa keskenään. 
 
Jos kirjallisuudesta ei löydy tarpeeksi tukea osoittamaan väittämä oikeutetuksi, valmistajan on 
suoritettava erityinen poistoa ja/tai inaktivointia koskeva tieteellinen tutkimus, jossa on otetta-
va huomioon seuraavat seikat: 
- kudokseen liittyvä tunnistettu riski; 
- tilanteeseen sopivien mallitaudinaiheuttajien yksilöinti; 
- perustelut mallitaudinaiheuttajien tiettyjen yhdistelmien valinnalle; 
- tarttuvien tautien aiheuttajien poistoa ja/tai inaktivointia varten valitun vaiheen tunnistami-
nen; ja 
- vähennyskertoimien laskenta. 
 
Loppuraportissa on yksilöitävä valmistukseen liittyvät muuttujat ja raja-arvot, jotka ovat kriit-
tisiä inaktivointi- tai poistoprosessin tehokkuuden kannalta. 
 
Asianmukaisesti dokumentoituja menettelyjä on sovellettava sen varmistamiseksi, että vali-
doituja prosessointiparametrejä sovelletaan rutiinivalmistuksen ajan. 
 
1.2.5 Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen yhden yksikön tuottamiseen tarvittava eläinpe-
räisten kudosten tai kudoksista saatujen tuotteiden määrä 
 
Valmistajan on arvioitava terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen yhden yksikön tuottamiseen 
tarvittavaa eläinperäisten kudosten tai eläinperäisistä kudoksista saatujen tuotteiden määrää. 
Jos puhdistamisprosessia käytetään, valmistajan on arvioitava, aiheuttaako se eläinperäisissä 
kudoksissa tai eläinperäisistä kudoksista saaduissa tuotteissa olevien tarttuvien tautien aiheut-
tajien pitoisuuden kasvua. 
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1.2.6  Eläinperäiset kudokset tai kudoksista saadut tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin  
 potilaiden ja käyttäjien kanssa 
 
Valmistajan on otettava huomioon: 
1) eläinperäisten kudosten tai eläinperäisistä kudoksista saatujen tuotteiden määrä;  
2) kosketusalue, sen pinta (esimerkiksi iho, limakalvot, aivot, ...) ja tila (esimerkiksi terve tai 
vahingoittunut);  
3) potilaiden ja käyttäjien kanssa kosketuksiin joutuvien kudosten tai kudoksista saatujen tuot-
teiden tyyppi; ja 
4) se, kuinka pitkään laitteen on tarkoitus olla kosketuksessa ihmiskehon kanssa (mukaan lu-
kien bioresorptiovaikutus). 
 
Myös kyseisessä menettelyssä käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden luku-
määrä on otettava huomioon. 
 
1.2.7 Antotapa 
 
Valmistajan on otettava huomioon tuotetiedoissa suositeltu antotapa suurimman riskin omaa-
vasta tavasta pienimmän riskin omaavaan tapaan. 
 
 
1.3 Arvioinnin tarkistaminen 
 
Valmistajan on laadittava ja pidettävä yllä järjestelmällistä menetelmää valmistamistaan ter-
veydenhuollon laitteista ja tarvikkeista ja muista samantyyppisistä laitteista saadun tiedon tar-
kastelemiseksi laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksen jälkeiseltä elinkaarelta. Tietoja on arvi-
oitava turvallisuuden kannalta ja erityisesti on arvioitava: 
a) onko aikaisemmin tunnistamattomia riskejä havaittu? 
b) onko arvioitu riski enää hyväksyttävissä? 
c) onko alkuperäinen arviointi enää validi? 
 
Tarvittaessa arvioinnin tulokset on annettava palautteena ja sisällytettävä riskinhallintaproses-
siin. 
 
Uuden tiedon valossa on harkittava laitteiden ja tarvikkeiden asianmukaisten riskinhallinta-
toimien tarkistamista (mukaan lukien eläinperäisten kudosten tai eläinperäisistä kudoksista 
saatujen tuotteiden valintaa koskevat perustelut). Jos on olemassa mahdollisuus, että jäljelle 
jäävä riski tai riskin hyväksyttävyys on muuttunut, on syytä arvioida uudelleen sen vaikutus 
aikaisemmin täytäntöönpantuihin riskinvalvontatoimiin ja perustella arvio. 
 
Arvioinnin tulokset on dokumentoitava. 

 


