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Introduction
It is a legal requirement for all medical devices sold in Europe to be CE marked, however, before CE marking their products, manufacturers 
must decide which medical device class it fits into (see Table 1).  

Medical device classification is governed by a set of rules in the Medical Device Directive and relates directly to the potential risk posed 
by the device. Therefore higher risk devices are given a higher medical device classification (see Table 1) and it is this classification that 
dictates the level of regulation a product must meet to obtain (and maintain) its CE mark.

CE marking medical devices
Are all medical devices subjected to stringent, 
independent regulation?
No. Manufacturers of Class I (low risk) devices ‘self-certify’ that their own 
products meet all legal and regulatory requirements and they CE mark the 
products themselves.

Neither the product Technical File (i.e. Risk Management File; Clinical 
Evaluation Report; Post-Market Clinical Follow-up; Biocompatibility; 
Essential Requirements checklist etc.) nor any safety or performance claims 
made by the manufacturer are ever independently audited (regulated) by 
a Notified Body. Therefore Class I devices are effectively unregulated and 
placed on the market without ever being formally assessed or reviewed.

Manufacturers of Class IIa, IIb and III devices CANNOT self-certify and must 
comply with all appropriate legal and regulatory requirements. All Technical 
File documentation and product claims of safety and performance are 
independently audited by a Notified Body BEFORE a product CE mark is 
granted and the product can be sold.

Financial implications
For clinicians unfamiliar with medical device regulations it is important to 
understand that involving a Notified Body and compiling all necessary 
documentation behind a Class IIa, IIb or III product requires significant 
financial investment from the manufacturer. This investment will often be 
reflected in the purchase, lease or rental costs for the device in question.

Powered PAC support surfaces 
classification
Most medical devices fit neatly into one specific device class, however, 
classification of powered pressure area care (PAC) support surfaces is 
open to interpretation.

Under current EU guidelines manufacturers must decide whether their 
powered PAC mattress is a ‘Non-invasive device’ (Rule 1) OR an ‘Active 
device’ (Rule 9). See Figure 1.

MEDICAL DEVICE 
CLASSIFICATION GENERAL DESCRIPTION

LEGAL 
REQUIREMENT 
FOR AUDIT BY 
NOTIFIED BODY

Class l
(low risk)

Non-invasive devices (i.e. a bed frame, walking 
aid, patient hoists, stethoscopes etc.) No

Class lla
(low-medium risk)

Active therapeutic devices (intended to 
administer or exchange energy), invasive 
devices and dressings

Yes

Class llb 
(medium risk)

Active therapeutic devices (intended to 
administer or exchange energy in a potentially 
hazardous way), invasive devices and 
dressings for extensive, complex  wounds

Yes

Class lll
(high risk) Implantable devices / pharmaceuticals Yes

TABLE 1.
Medical device classification and Notified Body auditing requirements

Non-invasive 
device

Active
device

RULE 1
Either do not touch 

patient or contact only 
intact skin

RULE 9
Active therapeutic devices 
intended to administer or 

exchange energy

Class I

Class IIa

Powered
PAC

Mattress / 
Cushion

FIGURE 1.
Powered PAC mattress classification: Non-invasive vs. Active devices?

Manufacturers who decide their powered support surface is ‘non-invasive’ 
follow the unregulated Class I route for CE marking and simply ‘self-
certify’ their own product as safe and effective (see Figure 2). Therefore 
the mattress is CE marked, sold and placed under patients without 
any independent external checking of Technical File documentation or 
manufacturers claims of safety or performance.

Manufacturers who decide their powered support surface is an ‘active 
therapeutic device’ follow the highly regulated Class IIa route for CE 
marking.

Class IIa support surfaces are only granted a CE mark once manufacturers 
claims of safety and performance and all Technical File documentation 
behind the product is audited and approved by a Notified Body (see 
Figure 2). The Notified Body regularly re-audits the product throughout 
its lifecycle to ensure claims remain accurate and documentation current.

The role of the Notified Body
A Notified Body is only involved in certifying, CE marking and regulating 
Class IIa, IIb and III medical devices. Unregulated Class I devices have no 
Notified Body involvement.

Johdanto
CE-merkintä on pakollinen Euroopan alueella myydyille tuotteille. Se on valmistajan vakuutus siitä, että 
tuote täyttää sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset. Ennen kuin tuote voidaan CE-merkitä, valmis-
tajan on annettava tuotteelle lääkinnällisen laitteen määritelmän mukainen käyttötarkoitus ja määriteltä-
vä tuoteluokka (taulukko 1.).

LÄÄKINNÄLLISTEN 
LAITTEIDEN 
VAATIMUSLUOKKA

YLEINEN KUVAUS
ILMOITETUN LAITOKSEN 
VAATIMUKSENMUKAI-
SUUDEN ARVIOINTI 
VAADITAAN

Luokka I 
(matala riski)

Luokka IIa 
(matala-keskitason 
riski)

Luokka IIb
(keskitason riski)

Luokka III 
(korkea riski)

Ei-invasiiviset laitteet (esim. sairaalasänky, kyy-
närsauva, stetoskooppi, potilasnostin jne.)

Aktiiviset terapeuttiset laitteet (energiaa tuottava 
tai vaihtava) invasiiviset laitteet ja sidokset

Aktiivinen terapeuttinen laite (mahdollisesti vaa-
rallisella tavalla energiaa tuottava tai vaihtava), 
invasiiviset laitteet ja sidokset laajoihin vaativiin 

Implantoitavat laitteet ja lääkkeet

Ei

Kyllä

Aktiivisen painehaavapatjan luokittelu 
Useimmat lääkinnälliset laitteet istuvat sujuvasti yhteen tuoteluokkaan. Mootto-
roidut painehaavapatjat sen sijaan osuvat kahden luokan välimaastoon.

Nykyisten EU-säännösten mukaan valmistajan on määriteltävä, kuuluuko 
moottoroitu painehaavapatja luokkaan ”ei-invasiivinen laite” (Sääntö 1) vai 
luokkaan ”aktiivinen laite” luokkaan (Sääntö 9). Katso kuvio 1.

Lääkinnällisten laitteiden CE-merkintä 

Edellytetäänkö kaikilta lääkinnällisiltä laitteilta tiukkaa, 
riippumatonta arviointimenettelyä?

Ei. Luokan I (matalan riskin) lääkinnällisten laitteiden valmistajat voivat tar-
kastamatta vakuuttaa tuotteensa täyttävän tuotetta koskevat EU-direktiivien 
ja asetusten olennaiset vaatimukset ja CE-merkitä tuotteensa.

Valmistajan tuottamat tekniset asiakirjat (riskienhallinta, kliininen arviointi, 
markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta, biologisen yhteenso-
pivuuden tutkimus, olennaisten vaatimusten listaus), turvallisuuteen tai toi-
minnallisuuteen liittyvät tiedot eivät ole ilmoitetun laitoksen arvioimia. Luokan 
I laitteet ja tarvikkeeet tuodaan markkinoille ilman vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä. 

Luokkien IIa, IIb ja III laitteiden valmistajien sen sijaan on noudatettava kaik-
kia lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Kaikki tekniset asiakirjat sekä 
turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvät tiedot ovat ilmoitetun laitoksen 
vaatimustenmukaisuusmenettelyn mukaan arvioimia ennen kuin CE-merkki 
myönnetään ja tuote tulee myyntiin.

Taloudelliset vaikutukset 

Kaikkien kliinikoiden on tärkeä ymmärtää, että ilmoitetun laitoksen mukanaolo 
ja kaiken vaaditun dokumentaation tuottaminen edellyttää merkittävää talou-
dellista panosta valmistajalta. Tämä investointi usein heijastuu tuotteen han-
kinta-, leasing- tai vuokrahintaan.

Valmistajat, jotka luokittelevat tuotteensa moottoroidun painehaavapatjan ei-in-
vasiiviseksi, seuraavat luokan I menettelytapaa ja arvioivat itse oman laitteen-
sa turvalliseksi ja tehokkaaksi (kuva 2.). Täten tuote on CE-merkitty, myyty ja 
asetettu potilaskäyttöön ilman ulkopuolista riippumatonta arviointimenettelyä 
laitteen toimivuudesta, turvallisuudesta ja teknisten tietojen paikkansapitävyy-
destä.

Valmistajat, jotka luokittelevat moottoroidun painehaavapatjan aktiiviseksi tera-
peuttiseksi laitteeksi, seuraavat tarkkaan määriteltyä luokan IIa arviointimenet-
telyä CE-merkinnän saamiseksi.

Luokan IIa painehaavapatjat saavat CE-merkinnän vain siinä tapauksessa, 
että valmistajan väitteet turvallisuudesta ja tehokkuudesta sekä tuotteen tekni-
set asiakirjat on tarkastuslaitoksen taholta todettu paikkansapitäviksi (kuva 2.). 
Tarkastuslaitos säännöllisesti uudelleenauditoi tuotteen koko sen elinkaaren 
ajan varmistaakseen, että sekä väitteet että asiakirjat pysyvät paikkansapitä-
vinä.

Kyllä

Kyllä

KUVA 1.
Moottoroitujen painehaavapatjan tuoteluokittelu. Ei-invasiivinen vai ak-
tiivinen laite?

TAULUKKO 1.
Lääkinnällisten laitteiden tuoteluokittelu ja vaatimuksenmukaisuuden 
arvioinnin tarve

Takaako CE-merkintä uskottavuuden? 
Turvallisuutta, tehokkuutta, helppohoitoisuutta ja vaatimuksenmukaisuutta arvioivan 

laitoksen rooli moottoroitujen painehaavapatjojen CE-merkinnässä

Luokka I

Luokka IIa

Ei-invasiivi-
nen laite

Aktiivinen 
laite

SÄÄNTÖ 1
Ei kosketa potilasta tai 

koskee vain ihoa

SÄÄNTÖ 9
Aktiivinen terapeuttinen 

laite, joka tuottaa tai 
vaihtaa energiaa

Moottoroidut
Painehaa-
vapatjat / 

tyynyt

Käännös: ICF Group Oy
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FIGURE 2.
CE marking routes for Class I 
and Class IIa medical devices

Powered PAC Support Surface

Manufacturer receives 
Notified Body 

approval

Manufacturer 
decides it is an 
‘active device’
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 Safety
Performance
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A Notified Body is an organisation which operates 
in a non-discriminatory, transparent, neutral, 
independent, and impartial manner. Its role is to 
conduct a conformity assessment as part of the CE 
marking process. For powered Class IIa support 
surfaces this requires:

1. A comprehensive on-site audit of the 
manufacturer’s Quality Management System and 
facility, including review of the manufacturing 
process, systems, controls, material handling 
etc. The audit is carried out to ISO 13485 which 
demonstrates a manufacturers commitment to 
medical device quality and safety.

2. Prior to granting a CE mark a full technical file 
review will be carried out. The manufacturer 
must provide all relevant technical documentation 
in support of the safety and performance 
claims made for the support surface. Technical 
documentation is assessed against the essential 
requirements set out in the EU Directives.

Conclusion
Powered PAC support surfaces play an essential role in every pressure ulcer 
prevention and management care bundle. These products should not be low-risk 
Class I medical devices. Any support surface that is unsafe, ineffective or fails to 
achieve manufacturers claims of performance and safety, will put patients at an 
increased risk of pressure related tissue injury!

At a time when budget holders and policy makers are looking to minimise risk, 
avoid harm and drive reductions in pressure ulcer incidence, it appears a high risk, 
counter intuitive strategy to rely on unregulated Class I support surfaces to deliver 
the harm free patient care that everyone ‘from board to ward’ is striving for.

Surely as an industry and a wound care community we should all be aligned 
in pushing for tighter regulation and safer support surfaces with quantifiable 
performance claims? At least by understanding the issues around support surface 
classification and medical device regulation you can be empowered to drive 
change and safeguard patients at a local level. This will ensure that your patients 
receive the safe, effective harm free care they deserve.

The Notified Body will only issue a CE 
certificate to show that the support 
surface meets the requirements, once 
it has determined a manufacturer has 
conformed to the relevant assessment 
criteria. The manufacturer then signs a 
Declaration of Conformity and applies the 
CE mark.

Essentially the Notified Body ensures that 
before medical devices are placed on the 
market they are safe, effective and any 
claims made for the device are accurate, 
realistic and supported by appropriate 
data.

To differentiate between Class I and 
Class IIa support surfaces just look at 
the product CE mark. A Notified Body 
number after the CE mark clearly 
indicates a Class IIa device. A CE mark 
with no number is an unregulated Class 
l device (see Figure 3).

Providing safe, effective, harm free care
A clear and recurring theme across the NHS Outcomes Framework, NICE, CQC and Sign up to 
Safety is the focus on delivering ‘safe, effective, harm free care’ to patients.

Without exception ‘patient safety’ and ‘effective care’ are board level priorities for all healthcare 
providers, irrespective of care setting.

Are we honestly ‘putting safety first’ or ‘treating and caring for people in a safe environment and 
protecting them from avoidable harm’ by placing unregulated Class I support surfaces under 
patients? Who has checked that these mattresses are safe, effective and manufacturers claims 
are accurate and evidence based?

FIGURE 3.
Labelling differences between Class I devices 
and Class IIa, IIb and III devices.  Figure 3a 
shows a CE mark from a Class I medical device 
(e.g. Talley FUSION Response). There is no 
number after the CE mark therefore this device 
is NOT audited by a Notified Body.  Figure 
3b shows a CE mark from a Class IIa medical 
device (e.g. Talley QUATTRO Plus / Acute).  The 
number after the CE mark is proof that this 
device is independently audited by a Notified 
Body.

FIGURE 3a. FIGURE 3b.

Ilmoitetun laitoksen rooli

Ilmoitettu laitos on mukana vain luokkien IIa, 
IIb ja III lääkinnällisten laitteiden arviointime-
nettelyissä ja CE-merkinnöissä. 

Arviointi on tehty hyväksytysti, kun valmis-
tajan on osoitettu täyttävän arviointikriteerit 
ja tuote todettu vaatimusten mukaiseksi. 
Sen jälkeen valmistaja allekirjoittaa vaati-
muksenmukaisuusvakuuden ja kiinnittää 
CE-merkin.

Ilmoitettu laitos siis varmistaa, että tuote on 
turvallinen, tehokas ja väitteiden mukainen 
ennen kuin se saatetaan markkinoille.

Luokan I ja IIa painehaavapatjat ovat erotet-
tavissa CE-merkintöjen erilaisuudesta (kuva 
3.). Luku CE-merkinnän alla on osoitus suo-
ritetusta arviointimenettelystä ja luokan IIa 
laitteesta.  CE-merkintä ilman lukua on luo-
kan I laite ilman arviointimenettelyä.

Ilmoitettu laitos on organisaatio, joka toimii tasapuoli-
sesti, läpinäkyvästi, neutraalisti, riippumattomasti ja puo-
lueettomasti.  Sen tehtävänä on tuotteen vaatimuksen-
mukaisuuden arviointi CE-merkintää varten. Luokan IIa 
painehaavapatjalle tämä tarkoittaa seuraavaa:

1. Täydellinen paikan päällä tapahtuva valmistajan 
laatujärjestelmän ja tuotantolaitoksen (tuotantopro-
sessi ja   -järjestelmät, kontrolli, materiaalihallinta 
jne.)  ISO 13485-järjestelmän mukainen auditointi, 
jolla osoitetaan valmistajan valmius laadukkaiden 
ja turvallisten lääkintälaitteiden valmistukseen. 

2. Ennen CE-merkinnän myöntämistä täydellinen 
teknisten asiakirjojen arviointi. Valmistajan on toi-
mitettava kaikki tarvittava tekninen dokumentaatio 
osoittaakseen turvallisuutta ja toimivuutta koskevat 
väitteet todenperäisiksi. Tekniset asiakirjat arvioi-
daan EU-direktiivin asettamien vaatimusten mukai-
sesti.

Turvallista, tehokasta ja haitatonta hoitoa
Selkeä ja toistuva teema terveydenhuollossa on potilaiden turvallinen, tehokas ja haitaton hoito.

Poikkeuksetta potilasturvallisuus ja tehokas hoito ovat johtotason prioriteetteja kaikille terveyden-
huollon toimijoille. 

Onko todellakin kyseessä ”turvallisuus ensin” tai ”ihmisten hoitaminen turvallisessa ympäristössä ja 
heidän suojelemisensa vältettävissä olevilta haitoilta” silloin, kun arvioimattomat luokan I tukipinnat 
ovat heidän allaan? Kuka on tarkastanut, että patjat ovat turvallisia ja että valmistajan väitteet ovat 
paikkansapitäviä ja todennettavissa?

Johtopäätös
Moottoroiduilla painehaavapatjoilla on merkittävä rooli painehaavojen hoidossa. Nämä tuot-
teet eivät saisi kuulua luokan I lääkinnällisiin laitteisiin. Toimimattomat ja epäturvalliset väit-
teitä vastaamattomat laitteet lisäävät potilaiden kudosvaurioriskiä!

Aikana, jolloin budjettivastaavat ja ohjeidenlaatijat painottavat riskien minimoimista, haittojen 
välttämistä ja painehaavojen vähentämistä, vaikuttaa isolta riskiltä ja strategian vastaiselta 
ottaa käyttöön luokan I painehaavapatjoja silloin kun kaikki johtotasolta osastolle pyrkivät 
haitattomaan hoitoon.

Eikö meidän terveydenhuollon alalla toimivien ja painehaavahoidon ammattilaisten tulisi 
yhteisesti pyrkiä kohti tiukempia säädöksiä ja turvallisempia aktiivisia erikoispatjoja, joilla 
on mitattavissa oleva toimivuus? Painohaavapatjojen luokittelu ja lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyn ymmärtäminen varmasti vakuuttaa meidät jokaisen pyrkimään kohti muutosta ja 
vaalimaan potilasturvallisuutta paikallisesti.  Tämä varmistaa sen, että potilaanne saavat an-
saitsemansa turvallisen, tehokkaan ja haitattoman hoidon.

KUVA 3.
CE-merkintöjen erot luokan I sekä luokkien IIa, 
IIb ja III laitteille.  Kuva 3a. osoittaa CE-mer-
kinnän kuuluvan luokan I laitteelle (esim. Tal-
ley Fusion Response). CE-merkinnän alla ei 
ole lukua osoittamassa ilmoitetun laitoksen 
suorittamasta arviointimenettelystä.  Kuva 3b. 
osoittaa CE-merkinnän kuuluvan luokan IIa 
laitteelle (esim. Talley Quattro Plus/Acute).  
Luku CE-merkinnän alla osoittaa ilmoitetun 
laitoksen suorittamasta arviointimenettelystä.

KUVA 2.
CE-menetelmät luokkien I ja IIa 
lääkinnällisille laitteille

KUVA 3a. KUVA 3b.

Valmistaja päättää 
tuotteen olevan 
ei-invasiivinen

EI ilmoitetun 
laitoksen 

mukanaoloa 
arviointime-
nettelyssä

Ei-invasiivi-
nen laite
Luokka I

Arvoimaton 
CE-merkintä

EPÄVARMA;

Turvallisuus? 

Toimivuus? 

Väitteiden todenperäisyys?

Valmistaja päättää 
tuotteen olevan 
aktiivinen laite

Ilmoitetun laitoksen suorittama vaati-
mustenmukaisuuden arviointi teknisistä 
asiakirjoista: 
• Riskianalyysi
• Kliininen arviointi
• Markkinoille saattaamisen 

jälkeinen kliininen arviointi
• Biokompatibiliteetti
• Olennaiset vaatimukset

Aktiivinen 
laite

Luokka IIa

Valmistaja saa 
ilmoitetun laitoksen 

hyväksynnän

Tuote rekisteröidään 
ja CE-merkitään

Tuote myydään potilaskäyttöön

VAHVISTETTU;

Turvallisuus

Toimivuus

Väitteiden todenperäisyys

Moottoroitu painehaavapatja


