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ًوىرج استالم هلف الوستلسهبث الطبيت للتسجيل
خبص بطلببث قيذ/إعبدة قيذ هستلسهبث Class I Non Sterile

الرقن الوبذئى ________________

Local manufacturer

 اسن الوصٌع:
 اسن الوستلسم :
محتويات الملف

YES

NO

مالحظات

 -1قائمة مرقمة بمحتوى ملف التسجيل  +فواصلل  +ايصلال ففلر رسلول التسلجيل طبقلا للقلرار اللو ارى  640لسلةة 2012
تسجيل مستل ل طبى (3500ثالثة أالف و خمسمائة جةيه)  /إعافة تسجيل مستل ل ( 1500الف و خمسمائة جةيه).
ملحوظة:
طبقا لقرار اللجةة الفةية شروط تسجيل المستل ل الطبي كمستل ل طبي برقل تسجيل واحف هى أن تكون مشتركة فى األتى:
Brand name, GMDN or UMDN Code, Classification, Intended use, Manufacturer,
and raw materials
(فلى حللال وجللوف اخلتالف عمللا سللبل يلتل تسللجيل المسللتل مات الطبيللة كمسلتل مات طبيللة مةفصلللة ويملة كللل مسللتل ل إخطللار
تسجيل مةفصل برقل تسجيل مةفصل طبقا للقواعف
فى حالة المستل مات الطبية المشتركة فيما سبل و المختلفة فلى اى فلارل اخلر يلتل علرا المسلتل مات عللى اللجةلة ال لميلة
لتحفيف الفرول الجوهرية من عفمه لتقرير الفصل بيةهل من عفمه بخصوص رسول التسجيل.
 - 2طلب رسوي هي طبلب التسجيل هختىم وهىقع هي هذير الشركت وفقب للٌوىرج الوعتوذ و الوعلي هي قبل االدارة.
 -3التعهذ الخبص يوبهىًيت الوستلسهبث الطبيت:

يقول المصةر بتقفيل ت هف يشمل على االتى:
* يلت ل المصةر بإبالغ إفارة مأموةية المستل مات الطبية عن أى حوافث عكسية يتل رصفها فى جمهورية مصر ال ربية
خالل مرحلة تسويقه وفقا لآلتي:
 في حالة الحوافث التي تؤفى إلى خطر يهفف الصحة ال امة يجب اإلبالغ خالل يومين
 في حالة الحوافث التي تؤفى إلى الوفاه أو تفهور فى حالة المريا يجب اإلبالغ خالل عشرة أيال
 وفي باقي أحوال الحوافث يجب اإلبالغ خالل ثالثون يوما
كما يت هف المصةر بمتاب ة كافة أةشطة ةظال اليقظة ومتاب ة مستل ماتها الطبية ب ف التسويل مر إفارة ماموةية المستل مات
الطبية وتقفيل كل ما تطلبه اإلفارة فى إطار ذلك .
*  -فى حالة إعافة التسجيل يتقفل المصةر بمستةف " "Summary of the marketing historyالخاص
بالمستل ل الطبى محل إعافة التسجيل إلى إفارة مأموةية المستل مات الطبية للتقييل
 -4اصل التفويا م تمف من رئيس مجلس االفارة مر التصفيل البةكي عن التوقير بالشخص المسئول عن الت امل مر
افارة تسجيل المستل مات الطبية و استالل اخطارات التسجيل.
 -5المتقفل بالطلب
مصةر مةطقة حرة

مصةر محلى
*للمصــاةر المحلية يطلب االتى:
* السجل التجارى

* رخصة المةشأة الصةاعية

*رخصة و ارة الصحة

* البطاقة ضريبية

(فى حالة مصاةر المةطقة الحرة ال تطلب رخصة المةشأة الصةاعية و يطلب الترخيص الصافر من الهيئة ال املة لالسلتثمار و
المةاطل الحرة بم اولة الةشاط بةظال المةاطل الحرة)
 -6الشهافات المطلوبة سارية التاريخ :
أ -شهافة  ISO 13485:2003أو شهافة  EN ISO 13485:2012صافرة من جهة مة شلهافات م تملفة فوليلا عللى
أن تغطى ال Product category
ملحوظة(:علي ان تكون الشهافات سارية لمفة التقل عن  3شهور علي االقل في تاريخ تسليل الملف)

لي يتن التعبهل ببصذاراث ال ISO13485السببقت لعبم 2012ابتذاءا هي هبرش2012
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ج--شهافة  Declaration of conformityمختومة و موق ة من المصلةر القلاةوةى تشلمل االسلل التجلارى للمسلتل ل
واألكواف او المقاسات و تشمل  kit/set contentsفى حالة kit/set
رقل شهافة CEالخاصة بالمستل ل
الNotified body
*ان الجوفة على مسئولية المصةر
Classification
* Indication of use
و تحتوى على المصةر الف لى إن وجف أو ملحل لها.
 -7محتويات ال  Technical Fileعلى ورل المصةر القاةوةى مختول وموقر من المصةر القاةوةى ويحتوى على االسل التجارى للمستل ل:
أ -شهافة بيان التركيب )(R.M Composition
Approved Supplier List

ال List of PVC codes& grade

ب -شهافة تحليل المستل ل
*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
يتل االكتفاء بشهافة التحليل الوارفة فى الملف وذلك بموجب خطلاب ملن الشلركة المصلة ة يفيلف ان الطريقلة المسلتخفمة وفقلا
لمواصلفات التصللةير وعللى مسللئولية المصللةر وفقلا لمةشللور  12لسلةة  2012الصللافر مللن رئليس اإلفارة المرك يللة للشللئون
الصيفلية
ج *-ةسخة من فراسة الثبات التي سوف يتل عرضها علي لجةة الثبات  Stability studyطبقا للفالئل االرشافية
المةظمة العمال اللجةة ال لمية المتخصصة لتقييل فراسات الثبات( )Biocompatibilityالخاصة بالمستل مات الطبية.
* ال يشلترط تقلفيل  stability study and Biocompatibility Test Reportللمسلتل مات الطبيلة المقفملة
للتسجيل أو إعافة التسجيل المحلية التصةير و المتفاولة فى الفول المرج ية.
*يت ين علي المصةر اثبات ظروف التخ ين الوارفة بفراسة الثبات في ال  Labelingالخاصة بالمستل ل الطبي ومتاب ة
االلت ال بظروف التخ ين من قبل افارة التفتيش علي المستل مات الطبية.
ف -شلللهافة ملللفة صلللالحية المةلللت ( )Shelf Lifeيلللذكر بهلللا االسلللل التجلللارو للمةلللت وظلللروف التخللل ين ( Storage
.)Condition
ه -شهافة بالمواف المستخفمة في تغليف المةت واألعفاف )(Packaging material & Number
و -وصف بياةات البطاقة الخارجية والفاخلية لل بوة )(Inner &Outer Label
عيةة من الملصل المرج ي ( (Master Labelو الةشرة الفاخلية مختومة من المصةر  2ةسخة من  art workاألصلية لل بوة الفاخلية و الخارجية مختول و موقر من المصةر. كتالوج لوصف المستل ل و توضي اج ائه و االستخفال فى حالة الحاجة الى توضي .Sketch diagramح -شهافة مطابقة للمواصفات القياسية للمستل ل
Compliance with essential requirement and harmonized standards check list
ط -عيةة من المةت المراف تسجيلة
ى-أصل بطاقة القيف المةتهية الصالحية في حالة اعافة القيف.
*عفل قبول

*قبول

 تاريخ استيفاء الملف تاريخ استالل الملف يتل إرسال  emailباإلستكماالت المطلوبة بالملف فى خالل  20يول عمل من تاريخ إستالل الملف ويتل اصفار اخطار التسجيل فور عرضه على اللجان ال لمية المتخصصة ولجةة الثبات والفةية و استيفاء طلبات التسجيل.
 علما بأن استيفاء الشركة لطلبات التسجيل يكون خالل  60يول عمل من تاريخ ارسال طلبات الملف بالـ  emailوذلك خالل حف اقصي مقابلتين مر الصيفلي المراجر و فى حالةعفل اإللت ال بالمفة الم لةة الال مة إلستيفاء طلبات التسجيل ي تبر طلب التسجيل الغيا.
 -استالل الملف هو للمراج ة وال را علي اللجةة ال لمية والفةية وليس تصري بتفاول المستل ل.

استلمت الملف تحت الفحص؛
ممثل االفارة
تحريرا في :

/

/

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

ممثل الشركة
................................
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