
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai 

eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról 

2018. EüK. 7. szám közlemény 1 

(hatályos: 2018.04.26 - ) 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Neovisus Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Neovisus Plu Kft.). 

Cég székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 3. 

T.: 06 (1) 246-2321 

F: 06 (1) 246-0338 

E-mail: emo.kersch@neovisusplus.hu 

Az eszközcsoport megnevezése 
Határozatának 

száma érvényességi ideje 

20. Lézer OGYÉI/11039-7/2018/13. eszk 2023. március 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Medihead Orvostechnikai Fejlesztő, Szolgáltató Export-Import Kft. (Medihead Kft.) 

Cég székhelye: 1083 Budapest, Füvészkert u. 8. 

Telefon: (06-1) 313-1691 

E-mail: info@medihead.com 

Az eszközcsoport megnevezése 
Határozatának 

száma érvényességi ideje 

07. Invazív és intervenciós röntgen berendezések OGYÉI/9470-7/2018/07. eszk. 2023. március 

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely OGYÉI/9471-7/2018/10. eszk. 2023. március 



Megjegyzés: a feljogosítás érvényes: 

– Mammográfiás rtg. munkahely, 

– Mobil felvételi rtg. munkahely, 

– Ernyőfényképező rtg. munkahely, 

– Fogászati röntgenek 

11. Sebészeti képerősítő OGYÉI/9472-7/2018/11. eszk. 2023. március 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Kozmomed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kozmomed Kft.) 

Cég székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 34–40. 

Tel./fax: (06-1) 201-8859 

E-mail: kozmomed.hgy@t-online.hu 

Az eszközcsoport megnevezése 
Határozatának 

száma érvényességi ideje 

20. Képalkotó ultrahang-diagnosztikai készülék OGYÉI/10002-7/2018/20. eszk. 2023. március 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

FOREX Medical Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (FOREX Medical Kft.) 

Cég székhelye: 1223 Budapest, Erzsébet királyné u. 2–8. 

E-mail: info@forexmedical. hu 

Tel.: (06-1) 424-5153. 

Fax: (06-1) 424-5154. 

Az eszközcsoport megnevezése Határozatának 



száma érvényességi ideje 

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes: 

– Mammográfiás rtg. munkahely, 

– Mobil felvételi rtg. munkahely, 

– Ernyőfényképező rtg. munkahely, 

– Fogászati röntgenek 

OGYÉI/4250-9/2018/10. eszk. 2023. március 

11. Sebészeti képerősítő OGYÉI/4253-9/2018/11. eszk. 2023. március 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Medical Service 95 Orvostechnikai Kft. (Medical Service 95 Kft.) 

Cég székhelye: 4033 Debrecen, Kender u. 7. 

Tel./fax: 06-52-320-144. 

E-mail: info@medicalservice95.hu 

Az eszközcsoport megnevezése 

Határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

01. Defibrillátor OGYÉI/7094-

6/2018/01. eszk. 

2023. március 

02. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék OGYÉI/7101-

6/2018/02. eszk. 

2023. március 

03. Inkubátor 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a zárt hagyományos, nyitott, 

szállító inkubátorokra. 

OGYÉI/7103-

7/2018/03. eszk. 

2023. március 

05. Műtőlámpa OGYÉI/7106-

6/2018/05. eszk. 

2023. március 



08. Műtőasztal OGYÉI/7108-

6/2018/08. eszk. 

2023. március 

12. Műtéti és őrző monitor, EKG 

Megjegyzés: a feljogosítás a monitorok vonatkozásában érvényes az 

EKG/RESP, hőmérséklet, noninvazív vérnyomásmérő, szívfrekvencia, 

pulzoximéter, és külső szívritmus szabályozó egység 

mérőcsatornákkal/modulokkal ellátott műtéti és őrző monitorokra. 

OGYÉI/7110-

7/2018/12. eszk. 

2023. március 

15. Gépi infúzió adagoló készülék OGYÉI/7112-

7/2018/15. eszk. 

2023. március 

16. Vérmelegítő OGYÉI/7114-

6/2018/16. eszk. 

2023. március 

17. Sterilizáló berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes 

– gőzsterilizátor (50 l alatti és feletti), 

– hőlégsterilizátor, 

– gázsterilizátor (etilénoxidos, formaldehides), 

– plazmasterilizátor. 

OGYÉI/7116-

7/2018/17. eszk. 

2023. március 

18. Hálózati üzemű elektroterápiás készülék 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a hálózati üzemű ideg-izom 

stimulátorokra és az ultrahang terápiás készülékekre. 

OGYÉI/7120-

6/2018/18. eszk. 

2023. március 

 


