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KEDVEZMÉNYEK
69.000 Ft + ÁFA/fő 30%-os kedvezménnyel a SAASCO ügyfelek számára

(Kedvezményre jogosító kód: VER30)

59.000 Ft + ÁFA/fő 40%-os kedvezménnyel a 10 fő alatti magyar 
tulajdonú kisvállalkozások számára

(Kedvezményre jogosító kód: VER40)



PROGRAM

1. Elfogadási kritériumok, statisztikai módszerek, mintanagyság.
• Az elfogadási kritériumok meghatározásának gyakorlati módszerei.
• A mintanagyság meghatározására alkalmazható statisztikai módszerek.
• Gyakorlat: az elfogadási kritériumok és a mintanagyság meghatározása konkrét 

minta eszközök esetén.

2. Reprezentatív termék kiválasztása a validáláshoz.
• A reprezentatív termék jellemzői, példák a reprezentatív termékekre.
• Gyakorlat: reprezentatív termék meghatározása konkrét minta eszközök esetén.

3. Vizsgálattervezés.
• Vizsgálati típusok.
• Verifikálási és validálási vizsgálatok tervezésének gyakorlati módszerei.
• Gyakorlat: vizsgálatok meghatározása konkrét minta eszközök esetén.

Haza vihető minták
• A gyakorlatok minden dokumentuma, amely tartalmazza a minta eszközökre vonatkozó 

gyakorlatok eredményeit.
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A WORKSHOPRÓL

A workshop a „Tervezés és fejlesztés az MDR szerint” című elméleti képzésünkre épül, a
gyakorlatok megfelelő megértéséhez ajánlott az elméleti képzésen való részvétel.

A verifikálás és validálás célja, hogy megbizonyosodjon a gyártó, hogy az orvostechnikai
eszköz megfelel a bemenő adatoknak, illetve a tervezett felhasználásnak. Tehát e vizsgálatok
eredményei jogi értelemben nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ezek jelentik annak
bizonyítékát, hogy a gyártó az MDR követelményeinek megfelelően tervezte meg az
orvostechnikai eszközt.

A verifikálás és validálás eredményei, egyben az MDR-ben előírt műszaki dokumentáció fontos
eleme és az MDD alatt tervezett forgalomba lévő eszközök esetén is létre kell hozni ezeket a
bizonyítékokat.



JELENTKEZÉS

Helyszín
Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelentkezés
A www.saasco.hu/Tanfolyamok oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével, vagy az 
info@saasco.hu e-mail címre küldött levélben. A jelentkezési lap eléréséhez kattintson IDE!

Jelentkezési határidő
2019.03.22. 16,00 óra

Képzés időtartama
2019.03.26. 13,30 – 16,30 óra

Parkolás
A Lurdy Ház felszíni parkolójában a képzés résztvevői ingyen parkolhatnak. A kiváltott 
parkolójegyet a regisztrációnál ingyenes kilépőjegyre cseréljük. 

Kinek ajánljuk
• Orvostechnikai eszköz gyártóknak.
• Tervező és fejlesztő mérnököknek.
• Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak.
• A piacfelügyeleti hatóságok szakembereinek és a bejelentett szervezetek munkatársainak.

1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108.  – 3200 Gyöngyös, Búza u. 1.
www.saasco.hu  – www.ce-jeloles.hu  – www.ce-meddev.hu
info@saasco.hu

Workshop 2019.03.26.

Verifikálási és validálási
terv készítése

http://www.saasco.hu/Tanfolyamok
mailto:info@saasco.hu
http://www.saasco.hu/dev~saasco/Tanfolyamok/Tanfolyam/TanfolyamJelentkezes/verif_valid_workshop

