
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos 

felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról 

hatályos: 2016.11.08 - 

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

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ határozataival – módosítást követően – az alábbi 

szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Medicor Szerviz Zrt. 

Cég székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40. 

E-mail: szerviz@medicorszerviz.hu 

Tel.: (06-1) 412-2333. 

Fax: (06-1) 412-2334. 

Az eszközcsoport megnevezése 

Az Egészségügyi Nyilvántartási  

és Képzési Központ határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

01. Defibrillátor 048157-

006/2016/OTIG/01.eszk 

2021. június 

02. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 048162-

006/2016/OTIG/02.eszk 

2021. június 

03. Inkubátor 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a hagyományos zárt, 

nyitott és a szállító inkubátorokra 

060760-

004/2016/OTIG/03.eszk 

2021. július 

04. Altató-lélegeztető berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a pneumatikus, vagy 

elektro-pneumatikus vezérléssel rendelkező 

gázadagolású, konvencionális altató-lélegeztető 

berendezésekre 

075668-

005/2016/OTIG/04.eszk 

2021. október 

05. Műtőlámpa 054791-

005/2016/OTIG/05.eszk 

2021. július 

08. Műtőasztal 048165-

006/2016/OTIG/08.eszk 

2021. június 

12. Műtéti és őrző monitor, EKG 069293- 2021. 



Megjegyzés: a feljogosítás a monitorok vonatkozásában 

a felsorolt mérőcsatornákkal/modulokkal ellátott 

készülékekre érvényes: EKG/RESP, perifériás pulzus, 

hőmérséklet, noninvazív és invazív vérnyomás, külső 

szívritmus szabályozó 

004/2016/OTIG/12.eszk szeptember 

15. Gépi infúzió adagoló készülék 054793-

005/2016/OTIG/15.eszk 

2021. július 

16. Vérmelegítő készülék 069294-

004/2016/OTIG/16.eszk 

2021. 

augusztus 

17. Sterilizáló berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes 

– gőzsterilizátor (50 l alatti és 50 l feletti), 

– hőlégsterilizátor, 

– plazmasterilizátor 

060762-

004/2016/OTIG/17.eszk 

2021. július 

18. Hálózati üzemű elektroterápiás készülék 

Megjegyzés: A feljogosítás érvényes ingerterápiás, 

galván terápiás, ultrahang terápiás, mágnes terápiás, 

krioterápiás készülékekre 

069296-

004/2016/OTIG/18.eszk 

2021. 

augusztus 

*** 

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

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ határozataival – módosítást követően – az alábbi 

szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

MEDEXPERT Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Kft. (MEDEXPERT Kft.) 

Cég székhelye: 1037 Budapest, Törökkő u. 5–7. 

E-mail: medical@medexpert.hu 

Tel.: (06-1) 250-4490. 

Fax: (06-1) 250-3795. 

Az eszközcsoport megnevezése 

Az Egészségügyi Nyilvántartási  

és Képzési Központ határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

04. Altató-lélegeztető berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás a érvényes a műtői altató-

052153-

009/2016/OTIG/04. 

2021. 

szeptember 



lélegeztető, és az intenzív lélegeztető berendezésekre eszk. 

12. Műtéti és őrző monitor, EKG 

Megjegyzés: a feljogosítás a érvényes az EKG/RESP, 

hőmérséklet, noninvazív és invazív vérnyomás, 

gázelemzés/kapnográf mérőcsatornákkal/modulokkal 

ellátott műtéti és őrző monitorokra, és az írótollat nem 

tartalmazó EKG készülékekre 

052155-

009/2016/OTIG/12. 

eszk. 

2021. 

szeptember 

*** 

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

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ határozataival – módosítást követően – az alábbi 

szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

DIAVERUM Hungary Kft. 

Cég székhelye: 1124 Budapest, Fürj u. 2. C ép./1. em. 

E-mail: hungary@diaverum.com 

Telefon: (06-1) 550-0237. 

Telefax: (06-1) 700-2800. 

Az eszközcsoport megnevezése 

Az Egészségügyi Nyilvántartási  

és Képzési Központ határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

06. Dializáló berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás kizárólag a Gambro AK200 

(Ultra)S, AK95(S), AK96, Nipro Surdial X típusokra 

érvényes 

077586-

002/2016/OTIG/06.eszk 

2017. december 

*** 

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

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 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. 



Telefax: (06-1) 334-3809. 

e-mail: info@medihead.com. 

Az eszközcsoport megnevezése 

Az Egészségügyi Nyilvántartási  

és Képzési Központ határozatának 

száma érvényességi ideje 

20. képalkotó ultrahang-diagnosztikai 

készülék 

073718-004/2016/OTIG/20.eszk 2021. szeptember 

 


