اللجان العلمٌة المتخصصة للمستلزمات الطبٌة

المستندات المطلوبة لعرض المستلزمات الوارد من دو غٌر مرجعٌة على اللجان
العلمٌة:
ٌجب التقدم باألتــــــى:
 -1شهاد بٌان التركٌب (.(Raw Material composition
 -2شهاد الغرض من اإلستعما (.)Intended Use
IFU or Catalogue & insert leaflet -3
مع عم  high lightعلى المستلزم المطلوب تسجٌله بجمٌع أكواده& وعلى .intended use
 -4شهادات الجود :
Declaration of conformity 
ISO 13485:2003 
CE Certificates 

*ٌلزم تقدٌم احدى هاتٌن الشهادتٌن:
 شهاد تداو ) (Free saleمن بلد مرجعٌة مذكور بها اسم المصنع وبلد منشأه .أو



)Certificate for foreign government From Food and drug administration(FDA

ملحوظة:
 -فى حالة اذا كان المستلزم حاص على  FDAالٌشترط تقدٌم Certificates CE

Clinical studies or published articles -5

ملحوظة:

ٌ -1تم إحضار  7نسخ ورقٌة من المستندات المطلوبة":
))2 hole –punched and not in U-shape
(َسخخ ٔاحذح فمػ يٍ شٓبداد انجٕدح ٔ ال )Free Sale & FDA
ثبنزشرٍت انسبثك ركشِ فى يهف أثٍط كجٍش انحجى يع  2كٍس فٕاصم ٔيشاعبح عًم high light
عهى انًسزهزو انًطهٕة رسجٍهّ ثجًٍع أكٕادِ فً جًٍع انشٓبداد انًمذيخ.

 -2فى حالة عرض مستلزمات مقدمة إلعاد التسجٌ على اللجنة العلمٌة المتخصصة ألمراض
وجراحة الكلى و المسالك البولٌة :
ٌجت عًم اسزجٍبٌ عٍ حجى انزعبيم ٔكفبءح انًسزهزو انطجى ٔاألثبسانجبَجٍخ انزى نٕحظذ عُذ إسزخذايّ يٍ خالل إداسح يأيٍَٕخ
انًسزهزيبد (يٍ األيبكٍ انًزكٕسح فً أٔايش رٕسٌذ انششكخ ) .

 -3فى حالة عرض خٌوط جراحٌة ممتصة أوغٌرممتصة مقدمة للتسجٌ الجدٌد على اللجنة
العلمٌة المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجمب :

ٌجت احعبسيطبثمبد يٍ انٍٓئخ انمٕيٍخ نهشلبثخ ٔانجحٕس انذٔائٍخ( (NODCARنجًٍع انًمبسبد انًمذيخ لجم انعشض عهى انهجُخ
انعهًٍخ.

 -4فى حالة العرض إلضافة كود إلى مستلزم طبى مسج ):)Variation
رمذو عٍُخ ٔ خطبة يٍ انششكخ انًصُعخ ٌٕظح أٔجّ انزشبثّ ٔاإلخزالف ثٍٍ انكٕد انًسجم ٔانكٕد انًشاد رسجٍهّ (NO
).CHANGE LETTER

 -5بخصوص المستلزمات التً تزرع داخ الجسم البشري: implantable
 فً حالة العرض على اللجنة العلمٌة المتخصصة للمخ واألعصاب :
**ٌعبف نطهجبد انهجُخ انعهًٍخ سبثمخ أعًبل (األيبكٍ انزً سجك اسزخذاو انًسزهزو فٍٓب) فً دٔل اإلرحبد األٔسٔثً .
**Long- term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals.

 فً حالة العرض على اللجنة العلمٌة المتخصصة للعظام:

** فى حبنخ رسجٍم يسزهزو غجى يحهى جذٌذ أٔ انزمذو نهحصٕل عهى يٕافمخ اسزٍشادٌخ ٌزى رمذٌى شٓبدح ال & CE
 ISO13485عهى اٌ ٌزى سحت انعٍُبد يٍ لجم اداسح انزفزٍش عهى انًسزهزيبد انطجٍخ الجشاء جًٍع االخزجبساد انكًٍٍبئٍخ
ٔانفٍزٌبئٍخ ٔانُٓذسٍخ يٍ خالل كهٍخ انُٓذسخ لجم انزسجٍم ٌٔزى كزنك اسزجٍبٌ ايبَّ ٔفبعهٍزّ يٍ خالل اداسح انًأيٍَٕخ ثعذ عبو يٍ
اصذاس اخطبس انزسجٍم فى انًسزشفٍبد انجبيعٍخ ( انمبْشح ٔعٍٍ شًس ٔاالسكُذسٌخ ) أٔانًسزشفٍبد انزعهًٍٍخ ( أحًذ يبْش ٔانًطشٌخ
) أٔيسزشفٍبد األيبَخ انعبيخ ( يعٓذ َبصش ٔانٓالل ) .
** فى حانت تسجيم يستهزو جذيذ يٍ دونت غيز يزجعيت أو انتقذو نهحصىل عهى يىافقت استيزاديت يتى تقذيى ال ISO13485 ,
 CE & Freesaleيع تقذيى سابقت أعًال نهًستهزو يٍ دول يزجعيت وكذنك تقذيى
Long -term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals.

عهى أٌ يتى انسحب انعشىائى نهعيناث يٍ قبم ادارة انتفتيش عهى انًستهزياث انطبيت بعذ انتسجيم الجزاء االختباراث انخاصت
بكهيت انهنذست وعزضها عهى انهجنت انعهًيت نهعظاو.

 -6فً حالة عرض مستلزمات طبٌة (على هٌئة :)dosage form
عهى انهجبٌ انعهًٍخ نهجذ فً انسٍش فً اجشاءاد انزسجٍم يٍ عذيّ ٔحبجخ انسٕق انًصشي ٌجت رمذٌى دساسبد اكهٍٍُكٍخ
يُشٕسح فً يجالد عهًٍّ عبنًٍّ نهزحمك يٍ ايبٌ ٔفبعهٍّ انًسزهزو.

