TRANSIÇÃO PARA A
NORMA EN ISO 13485:2017
DATAS
11 e 18 de abril de 2018
14H30 – 18H30
INSCRIÇÕES
Até dia 9 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
8 Horas de formação
125€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
A EN ISO 13485 é a norma internacional para sistemas de gestão
da qualidade em dispositivos médicos, que tem como objectivo evidenciar que o fabricante de dispositivos médicos possui
capacidade para fornecê-los e que cumpre com os requisitos dos
clientes e dos regulamentares aplicáveis, desde a conceção e
desenvolvimento, à produção finalizando na sua utilização.
Esta formação tem como objetivo dar a conhecer as principais
alterações à Norma 13485, na sua nova versão de 2016
O QUE VAI APRENDER?
Saber os aspetos básicos da regulamentação de DMs
Contextualizar os requisitos gerais e normas harmonizadas aos
DMs
Definir os procedimentos obrigatórios para a transição do sistema

A QUEM SE DIRIGE?
► Responsáveis Técnicos e Responsáveis da Qualidade
de Organizações do sector dos Dispositivos Médicos e
Diapositivos Médicos de Diagnóstico in vitro;
► Consultores, Auditores e outros profissionais cuja actividade
se relacione com a avaliação e controlo destes dispositivos;
► Licenciados que pretendam adquirir ou atualizar
conhecimentos sobre a matéria.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Aprenda a utilizar as ferramentas essenciais para a transição
dos Sistemas de Gestão da Qualidade EN ISO 13485:2003
para a nova Norma de 2016

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► Enquadramento Normativo

Transição dos Sist

► Análise dos requisitos normativos
► Ligação com outros referenciais de suporte
► Redefinição do SGS (como proceder)

FORMADOR
DRA. SANDRA BALSEIRO

FORMADORA

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Especialista com mais de 10 anos de experiência
profissional na conceção, desenvolvimento, certificação e
comercialização de dispositivos Médicos.
► Licenciada em Biologia, Mestre em Biologia Celular,
Doutoranda em Biociências pela F.C.T.U.C.
► Consultora, Formadora e Auditora da Norma EN ISO 13485.

