REWOLUCJA MAJOWA

W BRANŻY
WYROBÓW MEDYCZNYCH
SZKOLENIA KANCELARII FAIRFIELD
MARZEC - KWIECIEŃ 2020

CHAMBERS EUROPE 2020 RECOMMENDED LAW FIRM

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach
z zakresu dwóch kluczowych regulacji prawnych dla całej
branży wyrobów medycznych – rozporządzenia UE w
sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz nowej polskiej
ustawy o wyrobach medycznych.
Powyższe
akty
prawne
wprowadzają
fundamentalne
zmiany, mające znaczenie dla każdej z firm działających na
rynku – począwszy od kluczowych zmian w zakresie
certyfikacji
i
wprowadzania
do
obrotu
wyrobów
medycznych, poprzez dopuszczalne działania dystrybutorów, np. w zakresie tłumaczenia instrukcji czy
przepakowywania sprzętu, aż po nowe ograniczenia
reklamowe i istotne sankcje finansowe za naruszenie
przepisów.
W
serii
specjalistycznych
warsztatów
tematycznych
omówimy najważniejsze aspekty nowych regulacji – w
sposób maksymalnie praktyczny i przystępny z punktu
widzenia biznesu.

Do zobaczenia!

25-03-2020 i 20-04-2020
REWOLUCJA MAJOWA W BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH
Zapraszamy na kolejne odsłony szkoleń kancelarii Fairfield
w zakresie fundamentalnych zmian w prawie wyrobów medycznych. Za dwa miesiące przedsiębiorcy działający w branży
medycznej zostaną przeniesieni do nowej rzeczywistości
prawnej w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia
MDR oraz nowej ustawy o wyrobach medycznych.
Na szkoleniach postaramy się Państwa jak najlepiej do tego
przygotować – omówimy m.in.:
na czym skoncentrować się w najbliższych miesiącach i jak
działać m.in. w zakresie:
- sieci umów,
- audytu portfolio produktowego i umów handlowych,
- strategii zatowarowania i re-certyfikacji wyrobów,
- przygotowania komunikacji promocyjnej wg nowych przepisów;
na co zwrócić uwagę, aby sprawdzić, czy spółka spełnia
wszystkie nowe wymogi stawiane producentom i dystrybutorom wyrobów i o co chodzi z systemem zarządzania
jakością i ryzykiem?
kiedy trzeba rejestrować wyroby medyczne i od kiedy trzeba
martwić się kodem UDI?
czy rzeczywiście możliwości promocyjne wyrobów będą
znacząco ograniczone wg nowej ustawy?
jakie kary pieniężne grożą przedsiębiorcom i czy coś się
jeszcze zmieni w tym zakresie?

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres:
konferencja@fairfield.pl
CZAS
Na start przewidzieliśmy dwa terminy:
25 marca oraz 20 kwietnia 2020 r. ,
w godzinach 10.00-16.00 (z przerwą na lunch)
MIEJSCE
Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Tower,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
CENA
Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu
wynosi 750 zł + VAT

dowiedz się więcej:

KANCELARIA PRAWNICZA
FAIRFIELD FLAK LUTY
SPÓŁKA JAWNA
UL. WĄCHOCKA 1N, 03-934 WARSZAWA
TEL. 22 616 41 41
www.fairfield.pl

