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ًَىرج اسخالو يهف انًسخهضيبث انطبيت نهخسجيم
خبص بطهببث ليذ/إعبدة ليذ يسخهضيبث Class I Non Sterile
انشلى انًبذئً ________________

Local manufacturer

 اسى انًظُع:
 اسى انًسخهضو :
محتويات الملف

YES

NO

مالحظات

 -1قائمة مققمة حمحتةوى ملةةف التية ي و صوا+ة و اي+ةةا عصةس قيةوت التية ي طحقةا ل للقةقاق الةو اق  646لية 2612
تي ي ميتل ت طحى (3566ثالث أالف و خميمائ يه)  /إعاعة تي ي ميتل ت ( 1566الف و خميمائ يه).

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

(فً حبل وجىد اخخالف عًب سبك يخى حسجيم انًستخهضيبث انطبيتت كًستخهضيبث طبيتت يُفظتهت ويًتُس كتم يستخهضو
إخطبس حسجيم يُفظم بشلى حسجيم يُفظم طبمب نهمىاعذ
فً حبنت انًسخهضيبث انطبيت انًشخشكت فيًب سبك و انًخخهفت فً اي فبسق اخش يخى عشع انًسخهضيبث عهتً انهجُتت
انعهًيت نخحذيذ انفشوق انجىهشيت يٍ عذيه نخمشيش انفظم بيُهى يٍ عذيه بخظىص سسىو انخسجيم.
-2طلب قيمي من الم +س مختوت و موقس مذكوق حه
*ايت الميتل ت

* ايت الم +س

 -3تعهع من طالب التي ي "حا شاء وتطحيق ظات متاحع الميتل مات الطحي ما حعع التيويق طحقا للعالئ االيتقشاعي الخا +حاعاقة
مأمو ي الميتل مات الطحي والمقصوع على الموقس االلكتقو ى لالعاقة المقك ي للشئون ال+يعلي والموقس االلكتقو ى الخاص حمقك
اليقظ ال+يعلي الم+قى يزكىس به اسى انًسخهضو.
 -4اطم انخفىيغ يعخًذ يٍ سئيس يجهس االداسة يع انخظذيك انبُكي عٍ انخىليع ببنشخض انًسئىل عٍ انخعبيم يع اداسة حسجيم
انًسخهضيبث انطبيت و اسخالو اخطبساث انخسجيم.

 -5المتقعت حالطلب
م +س م طق حقة

م +س محلى
*للم+ــا س المحلي يطلب االتى:
* الي

الت اقى

*قخ +و اقة ال+ح

* قخ +الم شأة ال +اعي

* الحطاق ضقيحي

(صى حال م+ا س الم طق الحقة ال تطلب قخ +الم شأة ال +اعي و يطلب التقخيص ال+اعق من الهيئ العامة لاليةتثماق و
الم اطق الحقة حم اول ال شاط ح ظات الم اطق الحقة)
 -6الشهاعات المطلوح ياقي التاقيخ :
أ -شهاعة  ISO 13485:2003أو شهاعة + EN ISO 13485:2012اعقة من هة مة ش شةهاعات معتمةعة عوليةا علةى أن ت طةى ا
Product category

ملحوظ (:علي ان تكون الشهاعات ياقي لمعة التق عن  3شهوق علي االق صي تاقيخ تيليت الملف)
ج--شهاعة  Declaration of conformityمختوم و موقع من الم+ة س القةا و ى تشةم االيةت الت ةاقى للميةتل ت
واألكواع او المقايات و تشم  kit/set contentsصى حال kit/set
ققت شهاعة CEالخا +حالميتل ت
ا Notified body
*ان ال وعة على ميئولي الم +س اال حى
Classification
* Indication of use
و تحتوى على الم +س الفعلى إن و ع أو ملحق لها.
 -7محتويات ا  Technical Fileعلى وقق الم +س القا و ى مختوت وموقس من الم +س القا و ى ويحتوى على االيت الت اقى للميتل ت:
أ -شهاعة حيان التقكيب )(R.M Composition
Approved Supplier List

ا List of PVC codes& grade
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ب -شهاعة تحلي الميتل ت
*Analysis Certificate &Risk Analysis
*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 حشةهاعة التحلية الةواقعة صةى الملةف وذلةب حمو ةب خطةاب مةن الشةقك الم+ة ع يفيةع ان الطقيقة الميةتخعم وصقةا لموا+ةفات
الت +يس وعلى ميئولي الم +س وصقا لم شوق  12لي  2612ال+اعق من قئيس اإلعاقة المقك ي للشئون ال+يعلي

جBiocomptaibility Test Report-
ال يشتقط تقعيت  biocomptability test reportللميتل مات الطحي المقعم للتي ي أو إعاعة التي ي المحلي
الت +يس و المتعاول صى العو المق عي
ع -شةةةهاعة مةةةعة +ةةةالحي الم ةةةت ( )Shelf Lifeيةةةذكق حهةةةا االيةةةت الت ةةةاقو للم ةةةت وظةةةقوف التخةةة ين ( Storage
.)Condition
 يخ من عقاي الثحات التي يوف يتت عقضها علي ل الثحات )(Stability studyه
 صي حال ععت تواصق امكا ي ا قاء حعض االختحاقات علي الم ت الذو تت تخ ي ه يمكن للشقك ا قاء
االختحاقات لعى او ه مؤهل لذلب ويكون تائ هذه االختحاقات تحت ميئولي الشقك الم ت ويمكن
اعقاج تائ هذه االختحاقات ك ء من عقاي الثحات للم ت " .حشقط
-أن تتقعت الشقكات الم ت حما يع على تأهي /اعتماع ه ا+عاق عقاي الثحات .

 حأجيم انبج فً جًيع دساسبث انثببث انًمذيت يٍ انششكبث نحيٍ حمذيى يب يثبج اعخًبد جهتاطذاسهب طبمب نهًىاطفت انميبسيت انعبنًيت ISO-17025
على أن يتت اعطاء مهل  6أشهق من تاقيخ اعالن الققاق على الموقس القيمى العاقة التي ي لتطحيق
الققاق.
 المواصق على قحو عقايات الثحات المقعم من الشقكات والتى يوف يتت تقعيمها خال تلب المهل علىأن يتت تقييمها من قح الل العلمي المتخ ++لعقاي الثحات طحقا للقواعع.
 ال يشةةتقط تقةةعيت  stability studyللميةةتل مات الطحية المقعمة للتية ي أو إعةةاعة التية ي المحلية
الت +يس و المتعاول صى العو المق عي .
 يشتقط اإللت ات حإيضاح ظقوف التخ ين على العحوة.و -شهاعة حالمواع الميتخعم صي ت ليف الم ت واألععاع )(Packaging material & Number
 و+ف حيا ات الحطاق الخاق ي والعاخلي للعحوة )(Inner &Outer Labelعي من المل+ق المق عي ( (Master Labelو ال شقة العاخلي مختوم من الم +س  2يخ من  art workاأل+لي للعحوة العاخلي و الخاق ي مختوت و موقس من الم +س. -كتالوج لو+ف الميتل ت و توضيش ا ائه و االيتخعات صى حال الحا

الى توضيش.

حSketch diagram-

ط -شهبدة يطببمت نهًىاطفبث انميبسيت نهًسخهضو
Compliance with essential requirement and harmonized standards check list
ب -عي من الم ت المقاع تي يل
-أ +حطاق القيع الم تهي ال+الحي صي حال اعاعة القيع.

*ععت قحو

*قحو

 -تاقيخ ايتيفاء الملف

 -تاقيخ ايتالت الملف

 يخى إسسبل  emailببإلسخكًبالث انًطهىبت ببنًهف فً خالل  02يىو عًم يٍ حبسيخ إسخالو انًهف ويخى اطذاس اخطبس انخسجيم فىس عشػه عهً انهجبٌ انعهًيتانًخخظظت و نجُت انثببث وانفُيت و اسخيفبء طهببث انخسجيم.
 عهًب بأٌ اسخيفبء انششكت نطهببث انخسجيم يكىٌ خالل  02يىو عًم يٍ حبسيخ اسسبل طهببث انًهف ببنـ  emailورنك خالل حذ الظي يمببهخيٍ يع انظيذني انًشاجعو فً حبنت عذو اإلنخضاو ببنًذة انًعهُت انالصيت إلسخيفبء طهببث انخسجيم يعخبش طهب انخسجيم الغيب ً.
 اسخالو انًهف هى نهًشاجعت وانعشع عهي انهجُت انعهًيت وانفُيت ونيس حظشيس بخذاول انًسخهضو.ايتلمت الملف تحت الفحص؛
ممث الشقك
ممث االعاقة
/
/
تحقيقا صي :

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

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