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Продукт: Код: Наименование: 

  
Стоматологичен LED апарат за 
активиране на избелване 
 

600-001 BLUEDENT 12 BL 
 

600-001b BLUEDENT 12 BL – built-in 

600-001bt BLUEDENT 12 BL – built-in telescopic 

 
Базов UDI:                         3800501374600000XK 
EMDN код:                         Q0190 
 
Класификация: Активно инвазивно изделие (принадлежност за медицинско изделие) от клас I на Регламент за 

медицински изделия  - MDR (EU) 2017/745 
 
Предвидена употреба: BLUEDENT 12 BL е предназначен за избелване на твърда зъбна тъкан чрез фотоактивиране (облъчване 
със синя светлина 430-490 nm) на дентален избелващ гел. BLUEDENT 12 BL е принадлежност за медицинско изделие, както е 
описано в член 2, т. (2), тъй като изпълнява предназначението си заедно с дентален избелващ гел. 
 
Производителят декларира на собствена отговорност, че посоченото медицинско изделие съответства на приложимите ОБЩИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ДЕЙСТВИЕ, определени в Приложение І на описания по-долу нормативен акт и на 
нормативно технически документи, когато се използва по предназначение и в съответствие с изискванията за безопасност. 
 

Документ Заглавие Издание / дата 
на издаване 

Регламент  
на ЕС 
2017/745 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/745 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 5 април 2017 година за медицинските изделия, за изменение на Директива 
2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна 

на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета 

05.05.2017 

(последна 
промяна 

24.04.2020) 

 
За постигане на съответствието са изпълнени изискванията на следните стандарти: 
 

EN ISO 13485:2016 +/AC:2017/ 
/AC:2018/ A11:2022 +/AC:2017/ 
/AC:2018/ A11:2022 

Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните 
актове. 

EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания. 

EN ISO 60601-1:2006 
/A1:2013/AC:2014/A2:2022 

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики 

EN 60601-1-2:2015/A1:2021 Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания. 

EN 60601-1-6:2010+ /A1:2015 / 
/A2:2021 

Електромедицински апарати. Част 1-6: Общи изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики. Допълващ стандарт: Приложимост 

EN 60601-1-8:2007+ /A1:2013 
/A11:2017 /A2:2021 

Електромедицински апарати. Част 1-8: Общи изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики. Допълващ стандарт: Основни изисквания, изпитвания и ръководство за алармени 
системи в електромедицински апарати и електромедицински системи 

EN ISO 10650:2018 Стоматология. Електрически активатори за полимеризация 

EN 62304:2006/А1:2015 Софтуер за медицински устройства. Процеси по време на използване на софтуера  

EN 62353:2014     Електромедицински апарати. Периодично изпитване и изпитване след ремонт на електромедицински 
апарати 

EN 62366-1:2015+ AC:2016/ 
A1:2020 

Медицински устройства. Използване на приложен инженеринг в медицински устройства. 

EN ISO 14155:2020  Клинични изследвания на медицински устройства за пациенти-хора. Добри клинични практики. 

EN ISO 10993-1:2018  Биологично оценяване на медицински устройства. Част 1: Оценка и тестване в рамките на процеса на 
управление на риска. 



EN ISO 14971:2019+/A11:2022 Медицински устройства – Приложение на управлението на риска върху медицински устройства. 

CEN ISO/TR 24971:2020 Медицински изделия. Ръководство за прилагането на ISO 14971. 

EN ISO 15223-1:2021 Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: 
Общи изисквания 

EN ISO 20417:2021 Медицински изделия. Информация, която се предоставя от производителя. 

Directive 2012/19/EC Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

 

Класификацията е извършена от производителя съобразно Регламента за медицински изделия  - MDR (EU) 2017/745, 
Приложение VIII, Правило 13. 
Процедура за оценка на съответствието съгласно член 52, параграф 7 на MDR (ЕС) 2017/745. 
 
Декларацията за съответствие се издава в изпълнение на Приложение IV “ЕС Декларация за съответствие“ на Регламент на ЕС 
2017/745, на базата на резултатите от проведени изпитвания и оценка на съответствието с Общи изисквания за безопасност и 
действие, определени в Приложение І, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството – сертификати No: 
AC090 100/1971/4047/2020, AC090 MD/1971/4047/2020 от TUV NORD Polska Sp. z o.o. (NB 2274). 
  
БГ ЛАЙТ ООД поддържа данни за осигуряване, оценка и поддръжка на съответствието на медицинското изделие, съгласно 
Приложение II “Техническа документация” от MDR (EU) 2017/745. 
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