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Referitor la adresa dumneavoastrăinregistrată la Ministerul Silnătălii cu nr.7512
107.02.2017. privind utilizarea dezinfectantllordispozitive medicale c1s. lIa) slllb,
conform prevederilor prin Ordinul nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice
prfvfnd curlltarea. dezinfectia şi sterillzarea in uniMtile sanitare publice şiprivate,
tehnicii de lucru şi Interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de
CUrlltenle şi dezinfectfe, procedurilor recomandate pentru dezinfeq/a mâinilor, in
functie de nivelul de risc. metodelor de epllcare a dezlnfectantelor chimice tn functie
de suportul care urmeam siJ fie tratat şi s metodelor de evaluare a deruliJrii şi
eficientei procesului de sterilizare. se reglementeaza posibilitatea dezinfectllrii prin
mijloace chimice cu dezlnfectantl din categoria dIspoZitivelor medicete cls. lIa) slllb)
sau prin produse bioclde,
Conform Ord (961/2016 la .An 7 alin. (3) "Pentru dezinfectantele incadrate ca

dispozitive medicale, toate unltălile sanitare publice şi private, indiferent de
subordonare, trebuie să solicite atât certificatul de marcaj CE, cu incadrarea in
categoria dispozitiv medical in conformitate cu Directiva 931421CEEa Consiliului din
14 Iunie 1993 privind dispozitivele medicale. transpusăprin HolărâreaGuvernului ne.
54 /2009 privind condi~i1e introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificarile
ulterioare, cât şi recomandărileproducătorululcu privire la eficecitatea produsului ş.1

inăocatiile de utilizare."
Conform Regulamentului UE 52812012, privind punerea pe piata si utilizarea

produselor bloclde la Art . 2 (domeniul de aplicare prevede la alin (2) "in afara unor
dispozllli contrare prezentul Regulament nu se aplicA produselor biocide care intra sub
Incidenta Directivei 931421CE.
Toate dispozitivele destinate specific pentru a fi folosite la dezinfectarea dispoZitivelor
medicale sunt cuprinse In clasa ua, cu exceptia celor pentru dezinfectarea
dispozitivelor Invazive care se clasifică in II b.
Cu deosebita conslderaţle,
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