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جلست 3122/12/15
تعذَل قرار اللجٌت الوختظت بتسجُل الوستلسهبث الطبُت السببق اطذارٍ بجلست 3122/21/23الخبص ببستقببل هلفبث تسجُل هستلسهبث طبُت تحتىي علً
 Ectoin+sea waterلُظبح كبالتً :الوىافقت علً استقببل هلفبث تسجُل الوستلسهبث الطبُت التً تحتىي علً  Ectoin+sea waterسىاء تستخذم فً
أهراع االًف واالرى والحٌجرة أو االهراع الظذرَت أو العُىى.

جلست 3122/12/22
فُوب َخض الوستلسهبث الطبُت الىاردة هي :south korea
احضبر خطبة هي الشركت الوٌتجت َىضح أى هقرهب فً. south Korea

Dermal fillers
 الوىافقت علً استقببل هلفبث تسجُل جذَذ/اعبدة تسجُل  Dermal fillersعلً أى َتن عرضهب علً اللجٌت العلوُت الوتخظظت للجراحت العبهت والتجوُلسىاء واردة هي دول هرجعُت أو غُر هرجعُت إلبذاء الرأٌ العلوٍ فُهب،وفً حبلت هىافقت اللجٌت العلوُت َتن السُر فً اجراءاث التسجُل.
-

ال َتن استقببل أٌ " " Injectable Permanent Soft tissue Dermal fillerحُج أى ًسبت حذوث هضبعفبث خطُرة هي جراء حقٌهب عبلُت جذا هوب
أدي إلً إجوبع العذَذ هي األبحبث العلوُت العبلوُت علً عذم استخذاههب لخطىرتهب ورلك استٌبدا لقرار اللجٌت العلوُت الوىسعت للجراحت العبهت و جراحت
التجوُل بجلستهب فٍ 3122/12/21

-

الوىافقت علً استقببل طلببث الوتغُراث للوسجل هي  dermal fillersعلً أى َتن عرضهب علً اللجٌت الوتخظظت للجراحت العبهت والتجوُل فً حبلت اضبفت/
تعذَل الحجن أوالتركُس سىاء واردة هي دول هرجعُت أو غُر هرجعُت إلبذاء الرأٌ العلوٍ فُهب.

-

ال غبء قرار اللجٌت الوختظت بتسجُل الوستلسهبث الطبُت السببق اطذارٍ بجلست 3122/16/36بشأى dermal fillers
Staplers:
فُوب َخض التسجُل:

أ .الوىافقت علً استقببل هلفبث تسجُل جذَذ/اعبدة تسجُل ل Open surgery , Linear or Articulating 2 double staggered rows staplers +
 their reloading unitsعلً أى َتن عرضهب علً اللجٌت العلوُت الوتخظظت للجراحت العبهت وجراحت التجوُل سىاء واردة هي دول هرجعُت أو غُر هرجعُت
البذاء الرأي العلوً فُهب وفً حبلت هىافقت اللجٌت العلوُت علُهب َتن السُر فً اجراءاث التسجُل.
ة .ال َتن استقببل هلفبث تسجُل جذَذ /اعبدة تسجُل  laparoscopic 2 double staggered rows staplers and their reloading unitsالتٍ تستخذم
فٍ الجهبز الهضوٍ.
فُوب َخض الوتغُراث:
أ .الوىافقت علً استقببل طلببث الوتغُراث الخبطت ة Open surgery , Linear or Articulating 2 double staggered rows staplers + their
 reloading unitsعلً أى َتن عرضهب علً اللجٌت العلوُت الوتخظظت للجراحت العبهت وجراحت التجوُل فً حبلت اضبفت هقبسبث أو أكىاد أو عذد وحذاث
سىاء واردة هي دول هرجعُت أو غُر هرجعُت البذاء الرأي العلوً فُهب.
ة.

ة .ال َتن استقببل هلفبث هتغُراث تتعلق ببضبفت هقبسبث أو أكىاد أو عذد وحذاث لlaparoscopic 2 double staplers and their reloading units
 staggered rowsالتٍ تستخذم فٍ الجهبز الهضوٍ.
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جلست 3122/13/12
الوىافقت علً تىطُت العلوُت الوتخظظت ألهراع وجراحت العُىى بجلستهب فً 3122/12/14بشأى عذم الفظل بُي اًىاع ال (Contact Lens or
) IOLالتبلُت:
- Monofocal
- (diffractive) Multifocal
- Toric
شرَطت عذم وجىد تعبرع هع قرار اللجٌت الوختظت بتسجُل الوستلسهبث الطبُت السببق اطذارٍ بجلست 3125/23/34بشأى شروط تسجُل الوستلسم
كوستلسم طبً واحذ برقن تسجُل واحذ
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