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ًَىرج استالو يهف انًستهضيبث انطبيت
خبص بطهببث ليذ/إعبدة ليذ يستهضيبث Class I Non Sterile
Imported

انشلى انًبذئً ________________
 اسى انًستىسد:
 اسى انًستهضو :
محتويات الملف

YES

NO

مالحظات

 -1قائمة مرقمة بمحتوى ملف التسجيل  +فواصلل +ايصلال عفلس رسلوت التسلجيل طبقلا للقلرار اللو ار  646لسلةة  2612تسلجيل مسلتل ت طبل
(3566ثالثة أالف و خمسمائة جةيه)  /إعاعة تسجيل مستل ت ( 1566الف و خمسمائة جةيه).
طبمبً نمشاس انهجُت انفُيت ششوط تسجيم انًستهضو انطبي كًستهضو طبي بشلى تسجيم وادذ هً أٌ تكىٌ يشتشكت فً األتً:
Brand name, GMDN or UMDN Code, Classification, Intended use, Manufacturer, and raw
materials
(فً دبل وجىد اختالف عًب سبك يتى تسجيم انًستهضيبث انطبيت كًستهضيبث طبيت يُفصهت ويًُخ كم يستهضو إخطبس تسجيم يُفصم برشلى تسرجيم
يُفصم طبمب نهمىاعذ
فً دبنت انًستهضيبث انطبيت انًشتشكت فيًب سبك و انًختهفت فً اي فبسق اخش يتى عشض انًستهضيبث عهً انهجُت انعهًيت نتذذيذ انفشوق
انجىهشيت يٍ عذيه نتمشيش انفصم بيُهى يٍ عذيه بخصىص سسىو انتسجيم.
-2طلب رسمي من الشركة المستورعة مختوت و موقس مذكور به
*است المستل ت

* بلع المةشا

* است الشركة المةتجة

 -3تعهع من طالب التسجيل "باةشاء وتطبيق ةظات متابعة المستل مات الطبية ما بعع التسويق طبقا للعالئل االسترشاعية الخاصة باعارة
مأموةية المستل مات الطبية والمرفوع عل الموقس االلكتروة لالعارة المرك ية للشئون الصيعلية والموقس االلكتروة الخاص بمرك اليقظة
الصيعلية المصرى يزكىس به اسى انًستهضو.
 -4اصل التفويض صاعر من الشركة المستورعة معتمع من رئيس مجلس االعارة مس التصعيق البةكي عن التوقيس بالشخص المسئول عن التعامل
مس اعارة تسجيل المستل مات الطبية و استالت اخطارات التسجيل.
 -5ةوع المتقعت بالطلب
* مكــتب علمـــــ

*شركـــــة

أ -للشركــــــــــات يطلب االت وفقا لمةشور  11لسةة  2613الصاعر من رئيس اإلعارة المرك ية للشئون الصيعلية:
* -1إحضار خطاب موثق لتفويض الشركة المستورعة بالتسجيل مذكور به است المستل ت يشمل االست التجارى للمستل ت صاعر من:
أ -المصةس القاةوة او من يفوضه المصةس القاةوة بموجب عالقة موثقة
أو
ب -من الشركة األت او من تفوضه بموجب عالقة موثقة(توضح الشركة األت و المصةس القاةوة و الجهة المسئولة عن إصعار تفويض التسلجيل
مس توضيح االست و العةوان لكال مةهت)
-2السجل التجارى المجعع الخاص بالشركة المستورعة.

أو
* ترخيص القيع به است الشركة المصةعة او است الشركة المو عة بةاء عل جواب العالقة بين المصةس و المورع
 عقع التو يس او الوكالة مس المورع االجةبي مباشرة سارى التاريخ ومحعع المعة موثق عالقة المصةس االجةب مس المو ع او المورع االجةب اذا وجع يتضمن الةص صراحة عل احقية الشلركة المو علة او الملورعةاالجةبىة ف إبرات العقوع و الوكاالت الخارجية ةيابة عن المصةس موثقة معتمعة.
ب -للمكاتب العلمية
* رخصة مكتب علمي

*العالقة إن وجعت

**المكاتب العلمية الت تسجل مستل مات طبية من اةتاج شركات ليست احع فروع الشركة االت الخاصة بالمكتب العلم يل ت تقعيت االت :
-1خطاب موثق من المصةس القاةوة للمستل مات الطبية يفوض المكتب العلم بالتسجيل لها ف مصر
 -2خطاب موثق صاعر من الشركة االت للمكتب العلم يفيع بععت مماةعتها ف قيات الشلركة المالكلة للمسلتل مات الطبيلة بتفلويض المكتلب العلمل
بةسجيل مستل ماتها ف مصر.
 -6الشهاعات المطلوبة سارية التاريخ لمعة ال تقل عن  3شهور علي االقل من تاريخ تسليت الملف  :ال يشترط توثيق شهاعات الجوعة الخاصة بالمستل مات الطبية( - CFG from FDA, CE,شهاعة ISO
13485:2003او شهاعة  ) FRRESALE-EN ISO 13485:2012الصاعرة من العول المرجعية من (الغرفة التجارية و السفارة المصرية ببلع المةشأ) و الت قامت اإلعارة بالتحقق من صحتها من الجهات
الت تصعر هذه الشهاعات .و ف حالة ععت التأكع من صحة صعور هذه الشهاعات من تلك الجهات يتت تقعيت هذه الشهاعات موثقة من الغرفة التجارية و السفارة المصرية و ف حالة ععت رع الجهة ف خالل  3شهور
من تاريخ إستقبال الملف يتت تحويل الملف للحفظ و إعاعة تقعيمه بعع التوثيق مرة اخرى وفقا لقائمة المستةعات المعلةة وقت إعاعة التقعيت.
أ  -شهاعة ال  Free Saleصاعرة من و ارة الصحة من بلع المةشأ اذا كاةت مرجعية (او شهاعة تعاول من احعي العول المرجعية اذا كاةت بلع
المةشأ عولة غير مرجعية) تشمل االست التجارى للمستل ت واألكواع او المقاسات و تحتوى عل المصةس القاةوة و المصةس الفعل (إن وجع)OR
 -شهاعة  FDAللمستل ت تشمل االست التجارى واألكواع للمستل مات و تحتوى عل المصةس القاةوة و المصةس الفعل (إن وجع) (في حالة
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الحصول عليها ال تطلب شهاعة  CEو ال شهاعة  ISO13485ف حالة ذكر شهاعة  FDAلل Plant at that time appered to be
in compliance with current good manufacturing practice requirements
ب ISO 13485:2003-أو شهاعة  EN ISO 13485:2012صاعرة ملن جهلة ملةح شلهاعات معتملعة عوليلا علل أن تغطل ال Product
category
ع--شهاعة  Declaration of conformityمختومة و موقعة من المصةس القاةوة تشمل االست التجارى للمستل ت واألكلواع او المقاسلات
و تشمل  kit/set contentsف حالة kit/set
رقت شهاعة CEالخاصة بالمستل ت
الNotified body
*ان الجوعة عل مسئولية المصةس االجةب
Classification
* Indication of use
و تحتوى عل المصةس الفعل إن وجع أو ملحق لها.
 )7محتويات ال  Technical Fileعل عل ورق المصةس القاةوة مختوت وموقس من المصةس القاةوة ويحتوى االست التجارى للمستل ت:
أ -شهاعة بيان التركيب ( )R.M composition
- analysis certificate & Risk analysis
ب -شهاعة تحليل المستل ت
Covering letter for the analysis confirming that applied method is acc. to manufacturing standard and
)under the manufacturer responsibility (mentioning all the manufacturing standards
يتت االكتفاء بشهاعة التحليل الوارعة ف الملف وذلك بموجب خطاب من الشركة المصةعة يفيع ان الطريقة المستخعمة وفقا لمواصفات التصةيس
وعل مسئولية المصةس وفقا لمةشور  12لسةة  2612الصاعر من رئيس اإلعارة المرك ية للشئون الصيعلية.
ج -شهاعة معة صالحية المةتج ( (Shelf Lifeيذكربها اإلست التجارى للمةتج و ظروف التخ ين(.(Storage Condition
ع -وصف بياةات البطاقة الخارجية والعاخلية للعبوة ) (Inner &Outer Labelعيةة من الملصلق المرجعلي ( (Master Labelو الةشلرة
العاخلية مختومة و موقعة من الشركة المةتجة و  2ةسخة من  art workاألصللية للعبلوة العاخليلة و الخارجيلة مختلوت و موقلس ملن الشلركة
المةتجة.
 كتالوج لوصف المستل ت و توضيح اج ائه و االستخعات ف حالة الحاجة ال توضيح. IFUالخاصة بالمستل ت اصل معتمع ممض و مختوت من الشركة المةتجة. ف حالة  Electronic labelingيتت تقعيت  IFUمعتمعة من المصةس االجةب عل أن تتعهع الشركة المستورعة بوضس ةسخة من الIFUمس كل عبوة يتت استيراعها.
ه -شهاعة بالمواع المستخعمة ف تغليف المستل ت و االععاع ( .) Packaging Material & Number
و -شهاعة مطابقة للمواصفات القياسية للمستل ت
Compliance with essential requirement and harmonized standards
 اصل بطاقة القيع المةتهية ف حالة اعاعة القيعح -عيةة من المةتج المراع تسجيلة
ط -تعهعات – خطابات توضيحية – خطاب توحيع اسماء – ملحق للعقع
ك -مستةعات عاخلية تحفظ بالملف:
قرار اللجةة العلمية – لجةة الثبات –اللجةة الفةية
التحقق من صحة شهاعات الجوعة إذا كاةت غير موثقة
*ععت قبول
 -تاريخ استيفاء الملف

*قبول
 -تاريخ استالت الملف

يتت إرسال  emailباإلستكماالت المطلوبة بالملف ف خالل  26يوت عمل من تاريخ إستالت الملف ويتت اصعار اخطار التسجيل فور عرضه عل اللجان العلمية المتخصصة والفةية و استيفاء طلبات
التسجيل.
 علما بأن استيفاء الشركة لطلبات التسجيل يكون خالل  66يوت عمل من تاريخ ارسال طلبات الملف بالـ  emailوذلك خالل حع اقصي مقابلتين مس الصيعلي المراجس و ف حالة ععت اإللت ات بالمعةالمعلةة الال مة إلستيفاء طلبات التسجيل يعتبر طلب التسجيل الغيا.
 استالت الملف هو للمراجعة والعرض علي اللجةة العلمية والفةية وليس تصريح بتعاول المستل ت.استلمت الملف تحت الفحص؛
ممثل االعارة
تحريرا في :

/

/

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

ممثل الشركة

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