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*سلى االخطاس:

* انشلى انًثذئ: ٙ

* اسى انًسرهضو:

* اسى انششكح:

اوال  :مووج اتلما لب لديل يلنمن ي خطلن لتيل تن
يؽرٕٚاخ انًهف

YES

يالؼظاخ

NO

 -1ؽهة يٕلغ ٔيخرٕو يٍ انششكح انًسرٕسدج يزكٕس تّ انرؼذٚم  /االػافح نهًسرهضو انطث ٙانًسعم تٕصاسج انظؽح
إػافح  /ذغٛٛش أكٕاد

اػافح /ذغٛٛش ؽشٚمح انرؼمٛى

ذغٛٛش إسى انششكح انًُرعح يغ اإلؼرفاظ تُفس انؼُٕاٌ
إػافح أٔ ذغٛٛش يظُغ لإََٙ

ذغٛٛش/اػافح يكاٌ انرظُٛغ  -إػافح تهذ يُشأ

إػافح أٔ ذغٛٛش ػثٕج

ذغٛٛش يذج انظالؼٛح

اخشٖ

ذغٛٛشػُٕاٌ legal manufacturer
ذغٛٛش األسى انرعاسٖ
**ذفٕٚغ سسً ٙنًراتؼح انًهف.
***اٚظال دفغ.
*انشٓاداخ انًطهٕتح ساسٚح انراسٚخ  :ال ٚشرشؽ ذٕشٛك شٓاداخ انعٕدج انخاطح تانًسرهضياخ انطثٛح( )CFG from FDA, CE, ISO 13485:2003, Free saleانظادسج يٍ انذٔل
انًشظؼٛح يٍ (انغشفح انرعاسٚح ٔ انسفاسج انًظشٚح تثهذ انًُشأ) ٔ انرٗ لايد اإلداسج تانرؽمك يٍ طؽرٓا يٍ انعٓاخ انرٗ ذظذس ْزِ انشٓاداخ ٔ .فٗ ؼانح ػذو انرأكذ يٍ طؽح طذٔس ْزِ
انشٓاداخ يٍ ذهك انعٓاخ ٚرى ذمذٚى ْزِ انشٓاداخ يٕشمح يٍ انغشفح انرعاسٚح ٔ انسفاسج انًظشٚح
 - 2شٓادج  CFG From FDA stating GMPيٕشمح ف ٙؼانح ػذو انرًكٍ يٍ انراكذ يٍ طؽرٓا .نهًسرهضياخ األيشٚكٛح انًُشأ
 أٔ شٓادج ال  Free Sale From reference countryطادسج يٍ ٔصاسج انظؽح CE+ISO-13485+ذشًم اإلسى انؽان ٙنهًظُغ انمإََ ٔ ٙاالسى انرعاسٖ نهًسرهضو ٔاألكٕاد (انًسعهح ٔ انًشاد إػافرٓا) ٔ يزكٕس تٓا اسى انًظُغ انفؼهٙ
) ٔ (Production Siteػثاسج  freely soldتٕػٕغ
( ISO 13485:2003-3نهًظُغ انفؼه ) ٙطادسج يٍ ظٓح يُػ شٓاداخ يؼرًذج دٔنٛاً ػهٗ أٌ ذغط ٙالProduct Category
*ٚرى انًٕافمح ػهٗ لثٕل اٖ يٍ انشٓاداخ االذٛح ISO 13485:2003/Corl:2009أ شٓادج EN ISO 13485:2012ػهٗ اٌ ٚرى يُػ
انًظاَغ ٔ انششكاخ يٓهح صيُٛح سرح شٕٓس نهؽظٕل ػهٗ ذهك انشٓادج يٍ ذاسٚخ َشش ْزا انمشاس ػهٗ انًٕلغ االنكرشَٔٗ انشسًٗ نالداسج
 -4شٓادج ال (Acc .to 93/42/EC) CEنهًُرط انُٓائ ٙتكايم يكَٕاذّ ٔ يهؽماذح
ٔ يٕدٚالذّ طادسج يٍ ) (Notified bodyيغ يشاػاج يهؽك انًٕاطفح) (Annexؽثما نم  classificationانخاص تانًُرط ذشًم إسى
انًظُغ انمإََ ٔ ٙانفؼه ٙارا ٔظذ( في حالة عدم ذكر الوصنع الفعلي يتن هراسلة الوعول)
 -5شٓادج  Declaration of conformityأطم يٕلغ ٔ يخرٕو يٍ انًظُغ انمإََ ٙذزكش اسى انًظُغ انمإََ ٔ ٙػُٕاَّ
ٔ انًظُغ انفؼه ٙارا ٔظذ ٔاالسى انرعاسٖ ن هًسرهضو (ذزكش االسى انعذٚذ نهًسرهضو فٗ ؼال ذغٛٛش االسى انرعاسٖ)
ٔاألكٕاد (انًسعهح ٔ انًشاد إػافرٓا -).ذظُٛفّ – انشٓاداخ – انغشع يٍ ااالسرخذاو.
-6أطم إخطاس انرسعٛم

***)1ؽهة إػافح/ذغٛٛش أكٕاد-:
 -7خطاب يؼرًذ يٍ انششكح انًُرعح ٚفٛذ تاال ذ:ٙ
* ػددذو ٔظددٕد اٖ ذغٛٛددش فددٗ انًُددرط يددٍ ؼٛددس انًددٕاد انخدداو ييددذج انظددالؼٛحيانرغهٛف ٔ انرؼثسحيانرؼمٛىيانرؽهٛميدساسددح انصثاخئتٛاَدداخ انؼثددٕاخ انذاخهٛددح
ٔانخاسظٛحيانرظُٛفي يانغشع يٍ اإلسرخذاو GMDN code
* اٚؼاغ اٌ ٔظدّ االخدرالب تد ٍٛانًسدرهضو انًسدعم ٔاالكدٕاد انًدشاد إػدافرٓا ْدٕ يعدشد اخدرالب فد Gauge :ٙأٔ  Shapeأٔ  Diameterأٔ
)Suture(no of StrandsأٔVolume
* ػشٔسج اإلفادج ػٍ أسثاب انرؼذٚالخ انًطهٕتح يٍ لثم انششكح
 -8خطاب يؼرًذ طادس يٍ انًظُغ انمإََٚ ٙرؼًٍ انعذٔل االذ:ٙ
New cod

Registered codes

Factors
?Are the Devices the same classification
?Do they have the same GMDN Codes
?Are the Intended Purposes of each of the Devices the same
?Do the devices Operate or Function in the Same way
hysical design and Construction the Same or very similar? Are The
?)Are the devices of the same Material(s
?Are the risk profiles for each of the devices the same

ف ٙؼانح اسرٛفاء انكٕد انًطهٕب إػافرّ نهًسرُذاخ انساتمح ٚرى انؼشع ػه ٙانهعُح انخاطح ترسعٛم يسر ؽؼشاخ انرعًٛم ٔانًسرهضياخ انطثٛح ٔانًثٛذاخ انؽششٚح انًُضنٛح ٔانًطٓشاخ.
 .فًٛا ػذا رنهك فٛرى انؼشع ػهٗ انهعُح انؼهًٛح انًرخظظح إلتذاء انشأ٘ انؼهً ( ٙيهف نهؼشع ػه ٙانهعُح انؼهًٛح انًرخظظح +ذمذٚى ػُٛح ) شى انؼشع ػهٗ انهعُح انخاطح ترسعٛم
يسرؽؼشاخ انرعًٛم-يسرهضياخ ؽثٛح-يثٛذاخ ؼششٚح ٔ يطٓشاخ.
 -9إؼؼاس  Inner & Outer labelيؼرًذ يٍ انششكح االظُثٛح انًظُؼح.
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***)2ؽهة َمم يكاٌ انرظُٛغ  /إػافح تهذ يُشأ /اػافح يكاٌ ذظُٛغ نُفس انًظُغ انمإََٗ
-7ػاللح ت ٍٛفشٔع انششكح انًُرعح يٕشمح يٍ انسفاسج ٔ انغشفح انرعاسٚح .
 -8خطاب يٕلغ ٔ يخرٕو طادس يٍ انششكح انًُرعح ٚفٛذ ػذو ٔظٕد أ٘ ذغٛٛش ف ٙانًسرهضو يٍ ؼٛس انًٕاد انخاوييذج انظالؼٛحيانرغهٛف
ٔانرؼثسحيانرؼمٛىيانرؽهٛميدساسح انصثاخ ٔاٌ انرغٛٛش ف ٙيكاٌ انرظُٛغ فمؾ
inner and outer label and IFU for the new facilityٚ -11رى سؽة ػُٛح نهرؽهٛم يٍ أل سسانح يٍ انًسرهضو تؼذ ذمذٚى ٔلثٕل انًهف نذٖ لسى انًرغٛشاخ ػهٗ اٌ ٚرى اخطاساداسج انرفرٛش تزنك.
 -11ذمذٚى يهف نعُحػهًٛح  +ػُٛح فٗ ؼانح اػافح تهذ يُشاغٛش يشظؼٛح

***)3ؽهة ذؼذٚم يذج انظالؼٛح-:
ا -يذ يذج انظالؼٛح نهًسرهضياخ انطثٛح انًسرٕسدج انًرذأنح ف ٙدٔل يشظؼٛح  /انًؽهٛح انرظُٛغ /انًُاؽك انؽشج /انًسرٕسدج انغٛش انًرذأنح فٗ دٔنح يشظؼٛح)
 -1شٓادج يٕػػ تٓا انًذ ف ٙيذج انظالؼٛح ٔ اسثاب ذؼذٚم يذج انظالؼٛح ) (Justificationاطم يٕلغ ٔيخرٕو يٍ انًظُغ انمإََ.ٙ
 -2ف ٙؼانح يذ يذج طالؼٛح أ٘ يسرهضو ؽثٗ (اػادج ذسعٛم /يرغٛشاخ) ٚرى اظشاء االذ:ٙ
يخاؽثح notified bodyنهرؽمك يٍ طؽح يذ يذج طالؼٛح انًسرهضو انطث ٙأٔ ذمذٚى دساسح شثاخ ٚرى ػشػٓا ػهٗ انهعُح انؼهًٛح انًرخظظح نرمٛٛى
دساساخ شثاخ انًسرهضياخ انطثٛح (يهفاخ نهؼشع ػه ٙنعُح انصثاخ )
ب -فٗ ؼانح انًسرهضياخ انطثٛح انًسعهح انًمذيح نخفغ يذج انظالؼٛح
 -1خطاب أطم يًؼٗ ٔيخرٕو (يؼرًذ) يٍ انًظُغ انمإََٗ /انششكح انًُرعح تخفغ يذج انظالؼٛح ٔ اسثاب ذؼذٚم يذج انظالؼٛح )ٚٔ (Justificationرى
اػرًاد لشاس انخفغ يٍ انهعُح انخاطح ترسعٛم يسرؽؼشاخ انرعًٛم ٔانًسرهضياخ انطثٛح ٔانًثٛذاخ انؽششٚح ٔانًطٓشاخ.
***)4ؽهة ذغٛٛش ؽشٚمح انرؼمٛى-:
Performance data for New sterilization method/s -7يًؼ ٔ ٙيخرٕو.
 Comparison study between old &new sterilization methods-8يًؼ ٔ ٙيخرٕو.
 Inner & Outer label new sterilization methods-9يًؼٗ ٔ يخرٕو يٍ انششكح االظُثٛح
 -11انؼشع ػه ٙانهعُح انؼهًٛح انًرخظظح نرمٛٛى دساساخ انصثاخ نهًسرهضياخ انطثٛح شى انهعُح انخاطح ترسعٛم يسرؽؼشاخ انرعًٛم ٔانًسرهضياخ انطثٛح
ٔانًثٛذاخ انؽششٚح انًُضنٛح ٔانًطٓشاخ.
* ٚرؼًٍ يهف انؼشع ػهٗ نعُح انصثاخ انًسرُذاخ االذٛح:
1- Application
2- Sterilization Validation Report.
3- Stability Study for the new sterilization Method.

***)5ذغٛٛش اسى ؽانة انرسعٛم
فٗ ؼانح ٔظٕد اطم االخطاس يغ انٕكٛم انعذٚذ ٔٔظٕد ذُاصل يٍ انٕكٛم انمذٚى ذمذو انًسرُذاخ انرانٛح:
-1اطم اخطاس انرسعٛم انساسٖ
 -2ذشخٛض انمٛذ فٗ سعم يسرٕسد٘ انًسرهضياخ انطثٛح انظادس يٍ االداسج انًشكضٚح نهشسٌٕ انظٛذنٛح نهًٕصع أ انٕكٛم انعذٚذ ٚزكش اسى
انششكح انًُرعح يغ ذؽذٚذ انًُرعاخ انرٗ ذُذسض ذؽد انٕكانح
-3خطاب آَاء انٕكانح نهٕكٛم انساتك طادس يٍ انًظُغ انمإََٗ يٕشك يٍ انغشفح انرعاسٚح ٔانسفاسج
فٗ ؼانح ػذو االنرضاو ترمذٚى اٖ يٍ انًسرُذاخ انًشاس انٓٛا اػالج ٚرؼ ٍٛػهٗ انٕكٛم انعذٚذ انرمذو تطهة نرسعٛم انًسرهضو انطثٗ كرسعٛم ظذٚذ
ػهٗ اٌ ذرى يُؽح يٓهّ سُّ يٍ ذاسٚخ لثٕل انًهف تاداسِ انرسع ٛم السرٛشاد انًسرهضو ٔ رنك نساتمح ذذأل انًسرهضو فٗ انسٕق انًظشٖ ٔػذو
ؼذٔز اٖ يشاكم فٗ االسرخذاو

انًسرُذاخ انًطهٕتح نُمم اخطاس انرسعٛم يٍ ٔكٛم أٔ يٕصع انٗ يكرة ػهًٗ:
 -1ؽهة يٕلغ ٔ يخرٕو يٍ يذٚش انًكرة انؼهًٗ انعذٚذ نُمم اخطاساخ انرسعٛم تاسى انًكرة انؼهًٗ.
 -2اٚظاالخ دفغ سسٕو ؽثما نهمشاس انٕصاس٘ سلى  641نسُح 2112
 -3سخظح انًكرة انؼهًٗ انظادس يٍ االداسج انًشكضٚح نهشسٌٕ انظٛذنٛح يؼافا تٓا اسى انششكح انًُرعح ٔفٗ ؼانح ركش انششكح االو
تشخظح انًكرة انؼهًٗ ٚرؼ ٍٛػهٗ انًكرة انًكرة انؼهًٗ ذمذٚى خطاب يٕػػ تّ انؼاللح ت ٍٛانششكح انًزكٕسج تشخظح انًكرة انؼهًٗ ٔ
انًظُغ انمإََٗ ػهٗ اٌ ذكٌٕ يٕشمح يٍ انغشفح انرعاسٚح ٔ انسفاسج انًظشٚح تثهذ انًُشأ.
 -4ذمذٚى خطاب ذفٕٚغ يٍ انششكح االظُثٛح(طاؼثح االخطاس) يٕػػ تّ طالؼٛح انًكرة انؼهًٗ فٗ انمٛاو تانرسعٛم فٗ يظش ػهٗ اٌ ٚزكش تّ
اسًاء انًسرهضياخ انًطهٕب َمم اخطاساخ انرسعٛم انخاص تٓا ٔ أٌ ٚكٌٕ يٕشما يٍ انغشفح انرعاسٚح ٔ انسفاسج انًظشٚح تثهذ انًُشأ.
 -5اص اطلن اللت يل و يى حنلة عي اتللنعة الوكل الدبوى اللقي ينص االطلن لكلفى يو اتبة ايا ة اللفللش الصليلى لدو وحض
اثين يتخ وكنلة /لوزلع لبوكل /الووزع التنيق و لحوبة لبوتئوللة القنموملة يى حن اتلطيا اطلن ا اللتيل اللى ل مق اطلن لهن
يضما عن امة لل اطلن ايا ة اللفللش يمق االطلن ا .
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***)6ذغٛٛش اسى انًظُغ االظُث ٙيغ االؼرفاظ تُفس انؼُٕاٌ ٔكم يا ٚخض انًُرط انًسعم.
 -7ذشخٛض انمٛذ فٗ سعم انًسرٕسد ٍٚتاسى انششكح انعذٚذ.
 - -8خطاب يؼرًذ يٍ انششكح انًُرعح ٚفٛذ تاألذ-:ٙ
*ذغٛٛش اسى انششكح يغ ذٕػٛػ ذغٛٛشاالسى (يٍ االسى انمذٚى ٔػُٕاَح انٗ االسى انعذٚذ ٔػُٕاَح).
* ركش االسًاء انرعاسٚح نهًسرهضياخ انطثٛح .
* ػذو انرغٛٛش فٗ انًسرهضو يٍ ؼٛس انًٕاد انخاو ييذج انظالؼٛحيانرغهٛف ٔ انرؼثسحيانرؼمٛىيانرؽهٛميدساسح انصثاخ ٔ االسى
انرعاسٖ(أ٘ كم يا ٚخض انًهف انفُٗ انًمذو نهرسعٛم) ٔ اٌ انرغٛٛش فٗ اسى انششكح انًُرعح فمؾ.
 -9اؼؼاس طٕسج يٍ  inner/outer labelنهؼثٕاخ تاسى انششكح انعذٚذ يٕلغ ٔيخرٕو يٍ انًظُغ.

 ***)7ذغٛٛش ػُٕاٌ Legal Manufacturer
 -7خطاب يؼرًذ يٍ انششكح انًُرعح ٚفٛذ تاألذٗ:
ذغٛٛش ػُٕاٌ انششكح يغ
 ذٕػٛػ انؼُٕاٌ انمذٚى ٔانؼُٕاٌ انعذٚذ يزكٕس تّ ال ٔ Actual Manufacturerػُٕاَّ
 ركش األسًاء انرعاسٚح نهًسرهضياخ انطثٛح
عي ويوي أ لغلل ي الوتلبز ون حلث الوواي الطن ،وية الصماحلة،اللغبلف واللديئة،اللدقل ،اللحبل ،ي اتة الثين األت اللين ى
 ،الغ ض ون اإلتلطيا ،اللصملف وأن اللغلل يى عموان  Legal manufacturerيقل.
 inner/outer label -8نهًسرهضو انًسعم تؼُٕاٌ  Legal manufacturerانعذٚذ يٕلغ ٔيخرٕو يٍ انًظُغ
* يولع شهنيا اليوية و اللياو لجك عموان ا  legal manufacturerالييلي

***)8ذغٛٛش أٔ إػافح يظُغ لإََ( legal manufacturer ٙششٚطح ػذو ٔظٕد أ٘ ذغٛٛش ف ٙانًظُغ انفؼه)ٙ
-7خطاب يٍ انًظُغ انمإََٗ/انششكح انًانكح يؼرًذ ٚفٛذ تاالذ:ٙ
 إػافح /ذغٛٛش يظُغ لإََ ٙيغ ركش االسى ٔانؼُٕاٌ .
 ركش االسًاء انرعاسٚح نهًسرهضياخ انطثٛح.
ػذو انرغٛٛش فٗ انًسرهضو يٍ ؼٛس انًٕاد انخاو ييذج انظالؼٛح انرغهٛف ٔ انرؼثسحيانرؼمٛىيانرؽهٛميدساسح انصثاخ ٔ االسى انرعاسٖ
ٔ(GMDN ,Classificationأ٘ كم يا ٚخض انًهف انفُٗ) ٔ اَّ ذًد اػافح/ذغٛٛش انًظُغ لإََٗ.
-8ذشخٛض انمٛذ فٗ سعم انًسرٕسد ٍٚتاسى انًظُغ انمإََ ٙف ٙؼال ركشِ .
 inner/outer label.-9نهؼثٕاخ تاسى انششكح انعذٚذ ف ٙؼال ركشِ يؼرًذ يٍ انًظُغ
-11ػاللح ت ٍٛفشٔع انششكح انًُرعح يٕشمح يٍ انسفاسج ٔ انغشفح انرعاسٚح .

لاػذج ػايح :فٗ ؼال ؽهة ذغٛٛشكم يٍ انًُظُغ انمإََٗ ٔ ان ًُظُغ انفؼهٗ  ٖٜيسرهضو ؽثٗ يسعم فٛرى اػرثاسِ يسرهضيا ظذٚذا
ٔذسشٖ ػه ّٛلٕاػذ ذسعٛم انًسرهضياخ انطثٛح ٔالذسشٖ ػه ّٛانمٕاػذ انًُظًح نهًرغٛشاخ()Variation

 ***)9ذغٛٛش أٔ إػافح ػثٕج
- -7خطاب يؼرًذ يٍ انًظُغ انمإََ/ ٙانششكح انًُرعح ٚفٛذ تؼذو ٔظٕد اٖ ذغٛٛش فٗ انًسرهضو يٍ ؼٛس انًٕاد انخاو ييذج
انظالؼٛحيانرغهٛف ٔ انرؼثسحيانرؼمٛىيانرؽهٛميدساسح انصثاخئتٛاَاخ انؼثٕاخ انذاخهٛح ٔانخاسظٛحيانرظُٛفي يانغشع يٍ اإلسرخذاو ٔ
GMDN codeي يغ اٚؼاغ ٔظّ االخرالب ف ٙانرؼثسح أ انؼذد.
New Packaging certificate mentioning the packaging material and packed quantity -88
-9اؼؼاس Inner &outer labelيؼرًذ يٍ انششكح انًُرعح.
 -11دساسح شثاخ يؼرًذج يٍ انششكح انًُرعح.
ػشع دساسح انصثاخ انًمذيح يٍ انششكح انخاطح تانؼثٕج انعذٚذج ػهٗ انهعُح انؼهًٛح انًرخظظح نرمٛٛى دساساخ انصثاخ
نهًسرهضياخ انطثٛح لثم انؼشع ػهٗ انهعُح انًخرظح ترسعٛم انًسرهضياخ انطثٛح
 ال ٚرى ؽهة  Sterilization validation reportف ٙؼانح ذغٛٛش /اػافح ػثٕج نهًسرهضياخ انطثٛح غٛش انًؼمًح ؽثمانمشاس انهعُح انفُٛح انخاطح ترسعٛم انًسرهضياخ انطثٛح تعهسح 2113/11/13
 -ال ٚرى ؽهة دساسح شثاخ ف ٙؼانح ذغٛٛش ػذد انٕؼذاخ ف ٙانؼثٕج انًسعهح /ذغٛٛش ف ٙال secondary packaging
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* ثنملن  :مووج اتلما لب لديل يلنمن ا

artworkالطنص ييلنمن الديوة الطن يلة و الياطبلة  /المش ة الياطبلة IFU

 -0لديلما غل يوه لة
-0ا تن  lay out for the new labels or IFU from legal manufacturer signed and stampedلقت اللفللش و قت الولغل ا
 -2لديلما لتليع اللقي لقت الولغل ا للديل يلنمن اطلن اللتيل  :
 -0لب ووضى ووطلو ون الش كة الوتلو ية لوضح اللديلما الولبوية
ق ( )046لتمة  2602لح يمي لب لديل يلنمن اطلن لتيل وتلبز لي
 -2لل ييع وقني طيون ويقن لبق ا الوزا
 -0شهنية  CFG From FDA stating GMPووثقة ي حنلة عي اللوكن ون اللنكي ون صحلهن .لبوتلبزون األو لكلة الومشأ
 أو شهنية ا  Free Sale From reference countryصني ة ون وزا ة الصحة CE+ISO-13485+لشو اإلت الحنل لبوصمع القنموم و االت اللين ى لبوتلبز واألكواي الوتيبة و وجكو يهن ات الوصمع الفدب ) (Production Siteو عين ة freely
 soldيوضوح
 -4شهنية ا  (Acc .to 93/42/EC) CEلبوملج المهنئ يكنو وكومنله و وبحقنلة
و وويلماله صني ة ون ) (Notified bodyوع و اعنة وبحق الوواصفة) (Annexليقن ل  classificationالطنص ينلوملج لشو خت الوصنمع القننموم و
الفدب اجا ويي( في حالة عدم ذكر المصنع الفعلي يتم مراسلة المعمل)
( ISO 13485:2003-0لبوصمع الفدب ) صني ة ون يهة ومح شهنيا ودلوية يوللن ً عبى أن لغل ا Product Category
*لنل الووايقنة عبنى قينو اى ونن الشنهنيا االللنة ISO 13485:2003/Corl:2009او شنهنية EN ISO 13485:2012عبنى ان لنل ونمح الوصننمع و
الش كن وهبة زوملة تلة شهو لبحصو عبى لبك الشهنية ون لن لخ مش هجا الق ا عبى الووقع االلكل ومى ال توى لمايا ة
 -0شهنية  Declaration of conformityأطم يٕلغ ٔ يخرٕو يٍ انًظُغ انمإََٙ
لجك ات الوصمع القنموم و عموامه و الوصمع الفدب اجا ويي .واالت اللين ى لبوتلبز  .واألكواي الوتيبة .لصملفه – الشهنيا – الغ ض ون ااالتلطيا .
 -7طلن ودلوي ون الوصمع القنموم لوضح اللديل الولبو و تييه ولفلي يدي ويوي اى لغلل يى الوتلبز ون حلث الوواي الطن ،وية الصماحلة،اللغبلف و
اللديئة،اللدقل ،اللحبل ،ي اتة الثين ،ويلنمن الديوا الياطبلة والطن يلة،اللصملف، ،الغ ض ون اإلتلطيا و  ،GMDN codeوع الضنح ويه االطلماف
 -8متطلنن ون  art workاألصبلة لبديوة الياطبلة /الطن يلة او المش ة الياطبلة الوديلة وطلو و ووقع ون الوصمع القنموم ولل ا ينق احياهون ينلطلن
الوويه اليا ة اللفللش عبى الوتلبزون الليلة الحنللهن ينللديل
 -9لل لقلل اللديل الولبو ون قي البيمة الدبولة الولطصصة ث لل الد ض عبى البيمة الطنصة يلتيل الوتلبزون الليلة
 -06يى حنلة لغلل ظ وف اللطزلن لل لقيل ي اتة ثين كنوبة لحلوى عبى :
)*Protocol of stability study, *Storage conditions(Temperature ,for how long ,no. of samples
*Evaluation of tests done, *Calculation of shelf life, *Conclusion for the study
ولل لقلل الي اتة ون طما البيمة الدبولة الولطصصة لي اتة الثين
***ال ليوز لقيل لب لقت الولغل ا و ايا ة اللتيل يطصوص مفس اطلن لتيل واال لدلي لب اللغلل الغ .
ق ( )046لتمة :  2602
***وقني الطيون ويقن لبق ا الوزا
 لب مق وكنن لصملع  (0666 :ثماثة االف يمله)  -لب لديل يلنمن اطلن لتيل وتلبز لي  (0666:يمله) لب اصيا شهنية يي ينقي  ( 066:طوتونئة يمله ) -لب لديلما يى ا : artwork

عي لليلق اى تو لبيمي(ا)الطنص يناللى  :لديلما غل يوه لة لتليع يقل احنلة ايا ةاللفللش عبى الوتلبزون الليلة. لحصل ويبغ  0666يملة لبيمي ( ) الطنص يناللى  :لديلما لتليع اللقي لقت الولغل ا للديل يلنمن اطلن اللتيل .االٔساق انًمذيح

لح ل ا ي  :

/

/

ؽهثاخ االسرٛفاء

ووث خيا ة اللتيل

ووث الش كة
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