وصاسة انظحت
اإلداسة انًشكضيت نهشئىٌ انظيذنيـــت
وحذة انًسخهضيــــبث انطبيـــــت
إداسة انخسديــــــم

Ministry of Health
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
Medical device Regulatory Unit
Department Of Registration
ًَىرج اسخالو يهف انًسخهضيبث انطبيت نهخسديم/إعبدة انخسديم

انشلى انًبذئً ________________
 اسى انًظُع:
 اسى انًسخهضو :
محتوٌات الملف

YES

 -1قائمة مققمة حمحتةول ملةةف الت+ةفٌا ل +وا ةا ل اٌ ةةاا ع+ةس ق+ةوت الت+ةفٌا طحقةا ل للقةقاق الةو اق  646ل+ة 2612
ت+فٌا م+تل ت طحى (3566ثالث أالف و خم+مائ ف ٌه)  /إعاعة ت+فٌا م+تل ت ( 1566الف و خم+مائ ف ٌه).

Local
manufacturer
مالحظات
NO
manufacturer

طبمب نمشاس انهدُت انفُيت ششوط حسديم انًسخهضو انطبي كًسخهضو طبي بشلى حسديم واحذ هً أٌ حكىٌ يشخشكت
فً األحً:
Brand name, GMDN or UMDN Code, Classification, Intended use, Manufacturer, and raw
materials

(فً حبل وخىد اخخالف عًب سبك يتخى حستديم انًستخهضيبث انطبيتت كًستخهضيبث طبيتت يُفظتهت ويًتُ كتم يستخهضو
إخطبس حسديم يُفظم بشلى حسديم يُفظم طبمب نهمىاعذ
فً حبنت انًسخهضيبث انطبيت انًشخشكت فيًب سبك و انًخخهفت فً اي فبسق اخش يخى عشع انًسخهضيبث عهتً انهدُتت
انعهًيت نخحذيذ انفشوق اندىهشيت يٍ عذيه نخمشيش انفظم بيُهى يٍ عذيه بخظىص سسىو انخسديم.
-2طلب ق+مً من الم
*ا+ت الم+تل ت

س مختوت و موقس مذكوق حه
* ا+ت الم

س

 -3تعهع من طالب الت+فٌا "حا شاء وتطحٌق ظات متاحع الم+تل مات الطحٌ ما حعع الت+وٌق طحقا للعالئا اال+تقشاعٌ الخا حاعاقة
مأمو ٌ الم+تل مات الطحٌ والمق+وع على الموقس االلكتقو ى لالعاقة المقك ٌ للشئون ال ٌعلٌ والموقس االلكتقو ى الخاص حمقك
الٌقظ ال ٌعلٌ الم قل يزكىس به اسى انًسخهضو.
 -4اطم انخفىيغ يعخًذ يٍ سئيس يدهس االداسة يع انخظذيك انبُكي عٍ انخىليع ببنشخض انًسئىل عٍ انخعبيم يع اداسة حسديم
انًسخهضيبث انطبيت و اسخالو اخطبساث انخسديم.

 -5المتقعت حالطلب
م

م

س محلى

س م طق حقة

*للم ــا س المحلٌ ٌطلب االتى:
* ال+فا التفاقل

* قخ

الم شأة ال

(+ى حال م ا س الم طق الحقة ال تطلب قخ

*قخ

اعٌ
الم شأة ال

* الحطاق ضقٌحٌ

و اقة ال ح

اعٌ و ٌطلب التقخٌص ال اعق من الهٌئ العامة لال+ةتثماق و

الم اطق الحقة حم اول ال شاط ح ظات الم اطق الحقة)
-6خطاب من الم

س موقس ومختوت ٌوضح ماهى الخطوات التى ٌقوت حها الم

س +ى ت

ٌس الم+تل مات المقعم للت+فٌا

 -7الشهاعات المطلوح +اقٌ التاقٌخ لمعة ال تقا عن  3شهوق علً االقا من تاقٌخ ت+لٌت الملف :
أ -شهاعة اا (Acc .to 93/42/EC) CEللم تج ال هائً حكاما مكو اته و ملحقاتةه و موعٌالتةه

ةاعقة مةن (Notified

) bodyمس مقاعاة ملحق الموا ف ) (Annexطحقا لا  classificationالخاص حالم تج
* +ى حال احتواء الم تج على ماعة من ا ا حٌوا ى ٌل ت احتواء
شةهاعةاا722/2012 concerning active implantable medical devices and medical devices CE
manufactured utilizing tissues of animal origin has been published in the Official Journal of
the European Union. The Regulation replaces the existing requirements contained in
Directive 2003/32/EC tissues from TSE-susceptible animals in Medical devices.
بISO 13485:2003 -أو شةةهاعة EN ISO 13485:2012
Product category

ةةاعقة مةةن فه ة م ة ح شةةهاعات معتمةةعة عولٌةةا علةةى أن ت طةةى اا

ج--شهاعة  Declaration of conformityمختوم و موقع من الم ة س القةا و ى تشةما اال+ةت التفةاقل للم+ةتل ت
واألكواع او المقا+ات و تشما + kit/set contentsى حال kit/set
ققت شهاعة CEالخا حالم+تل ت
ااNotified body
*ان الفوعة على م+ئولٌ الم س االف حى
Classification
* Indication of use
و تحتول على الم س الفعلى إن وفع أو ملحق لها.
 -8محتوٌات اا  Technical Fileعلى وقق الم س القا و ى مختوت وموقس من الم س القا و ى وٌحتول على اال+ت التفاقل للم+تل ت:
أ -شهاعة حٌان التقكٌب )(R.M Composition
Approved Supplier List

اا List of PVC codes& grade
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بSketch Diagram -
ج -شهاعة تحلٌا الم تج analysis certificate
*Chemical

*Physical

*Biological

Covering letter for the analysis confirming that applied method is acc. to manufacturing
standard and under the manufacturer responsibility (mentioning all the manufacturing
)standards
ٌتت االكتفاء حشهاعة التحلٌا الواقعة +ى الملف وذلك حموفب خطاب من الشقك الم ع ٌفٌع ان الطقٌق الم+تخعم و+قا لموا فات
الت ٌس وعلى م+ئولٌ الم س و+قا لم شوق  12ل 2612 +ال اعق من قئٌس اإلعاقة المقك ٌ للشئون ال ٌعلٌ .

عBiocomptaibility Test Report-
ال ٌشتقط تقعٌت  biocomptability test reportللم+تل مات الطحٌ المقعم للت+فٌا أو إعاعة الت+فٌا المحلٌ
الت ٌس و المتعاول +ى العوا المقفعٌ
ه -شهاعة عقام للم تج )(Sterilization certificate
و -شهاعة حالمواع الم+تخعم  ً+ت لٌف الم تج واألععاع )(Packaging material & Number
 +خ من عقا +الثحات التً +وف ٌتت عقضها علً لف الثحات )(Stability study ً+ حال ععت توا+ق امكا ٌ افقاء حعض االختحاقات علً الم تج الذي تت تخ ٌ ه ٌمكن للشقك افقاء
االختحاقات لعل اي فه مؤهل لذلك وٌكون تائج هذه االختحاقات تحت م+ئولٌ الشقك الم تف وٌمكن
اعقاج تائج هذه االختحاقات كف ء من عقا +الثحات للم تج" .حشقط
-أن تتقعت الشقكات الم تف حما ٌعا على تأهٌا /اعتماع فه ا عاق عقا +الثحات .

 حأخيم انبج فً خًيع دساسبث انثببث انًمذيت يٍ انششكبث نحيٍ حمذيى يب يثبج اعخًبد خهتاطذاسهب طبمب نهًىاطفت انميبسيت انعبنًيت ISO-17025
على أن ٌتت اعطاء مهل  6أشهق من تاقٌخ اعالن الققاق على الموقس الق+مى العاقة الت+فٌا لتطحٌق
الققاق.
 الموا+ق على قحوا عقا+ات الثحات المقعم من الشقكات والتى +وف ٌتت تقعٌمها خالا تلك المهل علىلعقا +الثحات طحقا للقواعع.
أن ٌتت تقٌٌمها من قحا اللف العلمٌ المتخ
 ال ٌشةةتقط تقةةعٌت  stability studyللم+ةةتل مات الطحٌة المقعمة للت+ةةفٌا أو إعةةاعة الت+ةةفٌا المحلٌة
الت ٌس و المتعاول +ى العوا المقفعٌ .
 ٌشتقط اإللت ات حإٌضاح ظقوف التخ ٌن على العحوة.ح -و ف حٌا ات الحطاق الخاقفٌ والعاخلٌ للعحوة )(Inner &Outer Label
عٌ من المل ق المقفعً ( (Master Labelو ال شقة العاخلٌ مختوم من الم
+ 2خ من  art workاأل لٌ للعحوة العاخلٌ و الخاقفٌ مختوت و موقس من الم

س
س.

 كتالوج لو ف الم+تل ت و توضٌح اف ائه و اال+تخعات +ى حال الحاف الى توضٌح.ط -شتهبدة يتذة طتالحيت انًُتخح ( (Shelf Lifeيتزكشبهب اإلستى انخدتبسي نهًُتخح و ظةقوف التخة ٌن( Storage
.(Condition
ي -ا ا اخطاق الت+فٌا الم تهى ال الحٌ +ى حال اعاعة الت+فٌا
ك -عٌ من الم تج المقاع ت+فٌل

*ععت قحوا

*قحوا

 -تاقٌخ ا+تٌفاء الملف

 -تاقٌخ ا+تالت الملف

 يخى إسسبل  emailببإلسخكًبالث انًطهىبت ببنًهف فً خالل  02يىو عًم يٍ حبسيخ إسخالو انًهف ويخى اطذاس اخطبس انخسديم فىس عشػه عهً انهدبٌ انعهًيتانًخخظظت و ندُت انثببث وانفُيت و اسخيفبء طهببث انخسديم.
 عهًب بأٌ اسخيفبء انششكت نطهببث انخسديم يكىٌ خالل  02يىو عًم يٍ حبسيخ اسسبل طهببث انًهف ببنـ  emailورنك خالل حذ الظي يمببهخيٍ يع انظيذني انًشاخعو فً حبنت عذو اإلنخضاو ببنًذة انًعهُت انالصيت إلسخيفبء طهببث انخسديم يعخبش طهب انخسديم الغيب.
 اسخالو انًهف هى نهًشاخعت وانعشع عهي انهدُت انعهًيت وانفُيت ونيس حظشي بخذاول انًسخهضو.ا+تلمت الملف تحت الفحص؛
ممثا الشقك
ممثا االعاقة
/
/
تحقٌقا : ً+

...............................
.
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