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الدول المرجعیة
وھى كاالتىدول مرجعیةاعتبار كل الدول األعضاء باإلتحاد األوروبى یتم

السوید-فنلندا-النمسا-ھولندا- لوكسمبورج-ایطالیا- المانیا- فرنسا- بلجیكا
رومانیا- یابلغار-أسبانیا- البرتغال- الیونان- انجلترا- ایرلندا-الدانمارك

سلوفینیا-سلوفاكیا-بولندا- مالطا- لتوانیا- التفیا- المجر-استونیا- التشیك- قبرص
نیوزلندا-النرویج- ایسلندا- الیابان- كندا-أمریكا-نیوزلندا-باالضافة الى استرالیا

بخصوص اضافة أكواد
:المستندات المطلوبة

.ردة الضافة األكواد الجدیدة للمستلزم الطبى المسجل بوزارة الصحةطلب موقع و مختوم من الشركة المستو- 1

موثقة فى حالة عدم التمكن من التأكد من صحتھا stating GMPCFG from FDAأما شھادة  - 2

ن فى حالة عدم التمكن من التأكد مموثقة CE,ISO-13485,free sale from reference country for codes to be addedأو
)تطبق .(صحتھا

عدم وجود اى تغییر فى المنتج من حیث المواد الخام ،مدة الصالحیة،التغلیف و بمن الشركة المنتجة یفید معتمد خطاب - 3
وایضاح أن وجھ GMDN codes،التصنیف،الغرض من االستخدام،الخارجیةالتعبئة،التعقیم،التحلیل،دراسة الثبات،وبیانات العبوات الداخلیة و

Suture (no of Strands(اوVolumeأو DiameterأوShapeأوGaugeاالختالف یتمثل فى 

.تذكر االكواد الجدیدة المضافةDeclaration of conformityشھادة - 4
Innerاحضار - 5 & Outer labelمن الشركة االجنبیة المصنعةمعتمدة.
أصل اخطار التسجیل- 6

:فىإختالفمجردھوإضافتھاالمرادواألكوادالمسجلالمستلزمبیناإلختالفیكونأنعلى
 })Gauge or Shape or Diameter or Volume or Suture (no of Strands({

تھ للمستندات السابقة  وللقواعد االتیةفى حالة استیفاء الكود المطلوب اضاف:
• 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?
• Are the physical design and construction the same or very similar?
• Are the devices of the same material(s)?
• Are the risk profiles for each of the devices the same?

تعدیل بیانات فى اخطار التسجیل/قواعد عامة بخصوص اضافة
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.المطھراتوالمنزلیةالحشریةالمبیداتوالطبیةالمستلزماتوالتجمیلمستحضراتبتسجیلالخاصةیتم العرض على اللجنة
والتجمیلمستحضراتبتسجیلالخاصةفیما عدا ذلك یتم العرض على اللجنة العلمیة المتخصصة البداء الرأى العلمى ثم العرض على  اللجنة

.المطھراتوالمنزلیةالحشریةالمبیداتوالطبیةالمستلزمات

بخصوص إضافة بلد منشأ للمستلزمات الطبیة المسجلة:
المطلوبة فى ھذا الشأن على أن یكون لھا نفس المدة الطبیة المسجلة وفقًا للمستنداتد منشأ مرجعیة وغیر مرجعیة للمستلزماتإضافة بلیتم

الزمنیة المتبقیة من إخطارتسجیل المستلزم 
.بوضوح بالنسبة للمستلزمات الواردة من دول غیر مرجعیةfreely soldوعبارة والمستلزم الطبى 

:المستندات المطلوبة 
طلب موقع ومختوم من الشركة المستوردة إلضافة بلد منشأ جدیدة للمستلزم الطبي المسجل بوزارة الصحة- 1

Declaration of conformity -یفھتصن-مذكور بھا المنتج واكواده أومودیالتھ2-
التجاریة 

لبلد المنشأ المراد إضافتھا موثقة من السفارة والغرفة التجاریة وفى حالة اضافة بلد منشأ غیر مرجعیة یتم ) Free sale or FDA(شھادة 3-
.بوضوحfreely soldوالمستلزم الطبى وعبارة احضار شھادة تداول من احدى البالد المرجعیة مذكور بھا اسم المصنع

-شھادة 4- 13485ISOوالغرفة التجاریةالمنتج موثقة من السفارة للمصنع.
.من السفارة والغرفة التجاریةالمنتج موثقةللمصنع CEشھادة5-
.عالقة بین فروع الشركة المنتجة معتمدة من الغرفة التجاریة6-
-7

. والتعبئة،التعقیم،التحلیل،دراسة الثبات وان التغییر في مكان التصنیع فقط
.أصل اخطار التسجیل8-
تھ بعد اصدار خطاب یتم سحب عینة للتحلیل من اول رسالة من المستلزم المصنع ببلد المنشأ المراد إضاف9-

.االضافة على ان یتم اخطارادارة التفتیش بذلك
Inner and outer label and IFU for the new facility-10

بخصوص تغییر اسم المصنع االجنبي مع االحتفاظ بنفس العنوان وكل ما یخص المنتج المسجل:
المصنع وكل ما یخص  تغییر اسم المصنع األجنبي مع اإلحتفاظ بنفس عنوانیتم

.المستلزم المسجل وفقا للمستندات المطلوبة في ھذا الشأن وبناءا على موافقة المستشار القانونى
:المستندات  المطلوبة

طلب موقع و مختوم من الشركة المستوردة لتغییر اسم الشركة المنتجة للمستلزم الطبى المسجل   - 1
بوزارة الصحة

)موثق من السفارة(خطاب معتمد من الشركة المنتجة یفید باألتي- 2
). من االسم القدیم وعنوانة الى االسم الجدید وعنوانة(تغییر اسم الشركة مع توضیح تغییراالسم*

.ذكر االسماء التجاریة للمستلزمات الطبیة * 
الصالحیة،التغلیف و التعبئة،التعقیم،التحلیل،دراسة  عدم التغییر فى المستلزم من حیث المواد الخام ،مدة * 

و ان التغییر فى اسم الشركة ) أي كل ما یخص الملف الفنى المقدم للتسجیل(الثبات و االسم التجارى
.المنتجة فقط

.ترخیص القید فى سجل المستوردین باسم الشركة الجدید- 3
.اصل اخطار التسجیل القدیم- 4
شھادات الجودة والتداول باسم الشركة المنتجة الجدید-5

(Declaration of conformity, free sale or FDA, CE &ISO certificate)
.للعبوات باسم الشركة الجدید موقع ومختوم من المصنعinner/outer labelصورة من احضار-6
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بخصوص نقل مكان التصنیع:
على نقل مكان التصنیع للمستلزمات الطبیة ویتم إعادة إصدار إخطار تسجیل متضمنا البیانات المستحدثة وال طبیق قواعد إضافة بلد المنشأتیتم

یعتبر ذلك تسجیال جدیدا

 مستلزم مسجلمدة صالحیةتعدیل بخصوص
یطبق ھذا القرار على جمیع الحاالت التى لم ).مختوم من المصنع أصل موقع وshelf life(یتم اإلكتفاء بشھادة موضح بھا التعدیل المطلوب فى

.قراراتو یلغى ما دون ذلك من. یتم إعطاء قرار نھائى فیھا

بخصوص نقل إخطارات التسجیل من وكیل إلى أخر:

:المستندات  المطلوبة

.اسم شركتھلنقل اخطارات التسجیل ب) الوكیل الجدید(طلب موقع و مختوم من الشركة المستوردة - 1

ترخیص القید فى سجل مستوردى المستلزمات الطبیة الصادر من االدارة المركزیة للشئون الصیدلیة للوكیل الجدید- 2

للتحقق من المستلزمات ) الوكیل الجدید(والشركة المستوردة بین الشركة المنتجة) موثق من السفارة والغرفة التجاریة(عقد وكالة - 3
.التھاالطبیة المراد نقل وك

موضح بھ اسم المستلزم ورقم االخطار یتم على أساسھ تحریر اخطار تسجیل اصل اخطار التسجیل من الوكیل القدیم أو محضر فقد- 4
جدید بذات مدة االخطار السابق ویعتبر ھذا االخطار السابق الغى والیعتد بھ فى حالة ظھوره

بخصوص تجدید الشھادات في اخطار التسجیل
.ن تعدیل إخطارات تسجیل المستلزمات الطبیة عند إنتھاء صالحیة أى من الشھادات المذكورة بإخطار التسجیل میتم االعفاء 

بخصوص موقف المستلزمات الطبیة المسجلة المقدمة لتعدیل مدة الصالحیة
وعلى الشركات سنوات 5ة تعتبر مدة الصالحیة خمس سنوات ھى أقصى مدة تمنح لجمیع المستلزمات الطبیة ویتم طبع مدة الصالحی

.المستوردة مراعاة ذلك واستیراد عبوات مدون علیھا تاریخ الصالحیة خمس سنوات

للمستلزمات من سبع سنوات الى خمس سنوات  على العبوة الخارجیة فقط بمعرفة المستورد وتحت اشراف shelf lifeوالسماح بمعالجة 

.ادارة التفتیش على المستلزمات الطبیة
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بخصوص تعدیل بیانات فى اخطار تسجیل مستحضر صیدلى ویسجل ھذا المستحضر حالیا كمستلزم طبى طبقا للEuropean Directive

93/42/EEC:

تتقدم الشركة المستوردة بطلب الى قسم المتغیرات للمستحضرات الصیدلیة المسجلة لتعدیل بیانات فى اخطار التسجیل السارى لمستحضر صیدلى- 1

.European Directive 93/42/EECھذا المستحضر حالیا كمستلزم طبى طبقا للویسجل

:ةتتم مخاطبة ادارة تسجیل المستلزمات الطبیة من قبل قسم المتغیرات للمستحضرات الصیدلیة المسجلة  لالفادة عن صحة أصول الشھادات االتی- 2

a) Declaration of conformity from manufacturer mentioning class, intended use, number of certificates, codes.

b) ISO-13485, CE, Free sale from reference country

OR CFG from U.S.F.D.A mentioning that the last inspection showed that the plant, at that time, appeared to

be in substantial compliance with current good manufacturing practice requirements

.یتم اصدار التعدیل المطلوب من قبل قسم المتغیرات للمستحضرات الصیدلیة المسجلة بعد استیفاء الشركة المستوردة لجمیع المتطلبات- 3

ر انھ یستممستلزم طبى فأما فى حالة ما اذا لم تتقدم الشركة المستوردة بطلب تعدیل بیانات فى اخطار تسجیل المستحضر الصیدلى  الذى یسجل حالیا ك

لحین انتھائھ وعلى الشركة التقدم بطلب تسجیلھ كمستلزم طبى  بعد انتھاء صالحیتھ ویسرى علیھ ) مستحضر صیدلى(العمل باخطار التسجیل الحالى

.القواعد المتبعة فى تسجیل المستلزمات الطبیة

 ضافة طریقة تعقیم ابخصوص
:المستندات  المطلوبة

.ریقة التعقیمطلب من الشركة موقع ومختوم الضافة ط- 1
2 -Performance data for New sterilization method/s
3 -Comparison study between old &new sterilization methods
4 -Inner &outer label
5 -(CE, ISO-13485, Declaration of conformity)
.صورة من اخطار تسجیل المستلزم  - 6
.سات الثبات للمستلزمات الطبیة ثم اللجنة الخاصة بتسجیل المستلزمات الطبیةالعرض على اللجنة العلمیة المتخصصة لتقییم درا- 7
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بخصوص قید المستلزمات الطبیة غیر المعقمة المصنفةClass I non sterile /non measuring
الموافقة على إجراءات قید المستلزمات الطبیة غیر المعقمة المصنفة 

Class I non sterile /non measuringالقید حسب رغبة الشركةالمقدمة من إدارة تسجیل المستلزمات الطبیة وعلى أن یتم.

بخصوص التعدیالت المقترحة فى بعض االجراءات والقواعد المتبعة الصدار بطاقة قید للمستلزمات الطبیة المستوردة أو المحلیة

اءات والقواعد المتبعة الصدار بطاقة قید للمستلزمات الطبیة المستوردة أو المحلیة والتى الموافقة على التعدیالت المقترحة فى بعض االجر
:تتمثل فى االتى

یتم عرض المستلزمات الطبیة غیر المعقمة المستوفاه للمستندات المطلوبھ على اللجنة الخاصة بتسجیل  مستحضرات .1
لموافقة على القید بدال من العرض على اللجنة العلمیة المتخصصة مبیدات حشریة منزلیة و مطھرات ل- مستلزمات طبیة- التجمیل

و المطھرات البداء الرأى العلمى ثم اللجنة الخاصة بتسجیل مستحضرات التجمیل و المستلزمات الطبیة و المبیدات الحشریة المنزلیة
للموافقة على القید 

یوم كحد اقصى من تاریخ التقدیم و اال یعتبر 60ریخ تقدیمھ و استیفاء الطلبات خالل ایام عمل من تا10یتم االستعالم عن الملف المقدم خالل . 2
ایام عمل من تاریخ تقدیمھ و استیفاء الطلبات خالل اربعة اشھر كحد اقصى من 10الطلب الغیا بدال من أن یتم االستعالم عن الملف المقدم خالل 

.تاریخ التقدیم و اال یعتبر الطلب الغیا

خصوص المستلزمات الطبیة  المصنعة بنظام البOEM,OBL
:مع األتى

مذكور بھا المستلزم الطبى المقدم للتسجیل على أن یتم التأكد OEMالخاصة ب ) CE, ISO(یتم إحضار صور من شھادات الجودة- 1
.الصادر منھ الشھاداتNOTIFIED BODYت بمراسلة ال من صحة ھذه الشھادا

في إخطار التسجیل وعلى العبوة الخارجیة للمستلزم الطبي المسموح بتداولھ ) OEM(یتم اإللتزام بذكر بلد منشأ المصنع الفعلى - 2
)OEM(بالسوق المحلى دون ذكر المصنع اسم الفعلى 

إال إذا كانت البضاعة مذكور علیھا بلد منشأ OBL and OEMالمستلزمات الطبیة بنظام ال یتم اإلفراج عن البضاعة الواردة من - 3
) OEM( المصنع الفعلى

قواعد عامة بخصوص قید المستلزمات الطبیة

اعادة التسجیل/قواعد عامة بخصوص المستلزمات الطبیة المقدمة للتسجیل
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 بخصوص تسجیل المستلزمات الطبیة بنظام الprocedure pack

:مع اإللتزام باألتىProcedures Packالسماح بتقدیم ملفات تسجیل للمستلزمات الطبیة بنظام

مسجلة فى وزارة الصحة بنفس المواصفات ولنفس األغراض واألستخدام ) المعبأة كمجموعة (الة تجمیع مستلزمات طبیة فى ح- 1
یعفى المصنع , ( Procedure pack)الواردة فى إخطارات التسجیل األصلیة وذلك لتداولھا فى السوق معبأة كمجموعة فى عبوة واحدة

:المنتج المجمع على أن یتقدم المصنع بتعھد ینص على األتىمن إتباع خطوات عملیة تسجیل جدید على

)a( التأكد ن توافق ھذة المستلزمات المجمعة مع إرشادات المصنع األصلى لكل مستلزم منھا وأن عملیات التجمیع تمت طبقا لھذة
.األرشادات

(b)رشادات األستخدام الضروریة طبقا إلرشادات المصنع أن عملیة التجمیع قد تمت وفقا لنظام داخلى واضح للرقابة و الفحص وأنھ أرفق إ
بمراجعة المستندات المقدمة -مبیدات حشریة منزلیة ومطھرات - مستلزمات طبیة -األصلى ، وتقوم اللجنة بتسجیل مستحضرات التجمیل 

ویعطى المستلزم الطبي المجمع رقم تسجیل جدید

لزمات طبیة التحمل رقم تسجیل وزارة الصحة تسجل المستلزمات الطبیة الغیر مسجلة على فى حالة المستلزم الطبي المجمع الذي یضم مست- 2
.حدة ثم یعطى المستلزم الطبي المجمع رقم تسجیل جدید

ویطبق القرار على Mutual compatibility of productsعلى اللجان العلمیة المتخصصة لتقییم Procedure Packیتم عرض - 3
الحاالت المماثلة

على الموقع الرسمى لإلدارة  لمدة شھرین ثم یعاد العرض على اللجنة procedures packقررت اللجنة نشر المستندات المطلوبة لل ا كم
02/08/2011الخاصة بتسجیل مستحضرات التجمیل و المستلزمات الطبیة و المبیدات الحشریة المنزلیة و المطھرات وذلك بجلسة 

:المستندات المطلوبة

.ایصال دفع رسوم التسجیل+فواصل + ئمة مرقمة بمحتوى ملف التسجیل قا

واسم الشركة المنتجة و بلد المنشاProcedure packطلب رسمي من الشركة المستوردة مختوم و موقع مذكور بھ اسم 
مكــتب علمـــــى* شركـــــة         *نوع المتقدم بالطلب    

:ــات یطلب االتىللشركــــــــ- أ

الشركة الموزعة بناء على جواب العالقة بین المصنع و المورداو اسمترخیص القید بھ اسم الشركة المصنعة 

البطاقة الضریبیة* السجل التجارى فى حالة الشركات                * فى حالة الوكالة             14س

)موثق(بي سارى التاریخ ومحدد المدة عقد التوزیع او الوكالة مع المورد االجن

)موثق(وجد عالقة المصنع االجنبى مع الموزع او المورد االجنبى اذا 

للمكاتب العلمیة- ب
العالقة إن وجدت*العقد بین المكتب العلمي والشركة االجنبیة                 *رخصة مكتب علمي                   *
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FDAشھادةأوواألكواد procedure packصادرة من وزارة الصحة من بلد المنشأ تشمل االسم التجارى للFree Saleشھادة ال
للمستلزم تشمل االسم التجارى واألكواد للمستلزمات األمریكیة المنشأ

(Annex)ملحق المواصفةمع مراعاة (Notified body)للمستلزمات المراد تجمیعھا صادرة منCE (Acc .to 93/42/EC)شھادة ال
الخاص بالمنتجclassificationطبقا لل

TSE Free directive 2003/32/EECعلىCEفى حالة احتواء المستلزم على مادة من اصل حیوانى یلزم احتواء شھادةال*

ISO 13485:2003صادرة من جھة منح شھادات معتمدة دولیا على أن تغطى الProduct category

Declaration of conformity for the procedure packs as in article 12 of MDD موقعة ومختومة من الشركة
:المجمعة مذكور بھا

(a) He has verified the mutual compatibility of the devices in accordance with the manufacturers'
instructions and has carried out. His operations in accordance with these instructions, and

(b) He has packaged the system or procedure pack and supplied relevant information to users
incorporating relevant instructions from the manufacturers' and

(c) The whole activity is subjected to appropriate methods of internal control and inspection.

(d) Kit contents with codes, classification of each component

:ومذكور بھا ایضا

ان الجودة على مسئولیة المصنع االجنبى*

Name of Notified body for each component inside the procedure pack*

الخاصة بالمستلزمات المراد تجمیعھاCEارقام شھادات*

Indication of use for the pack*

Procedure pack (Packaging material)شھادة بالمواد المستخدمة في تغلیف

procedure+لكل مستلزم ولل+ (Inner &Outer Label)وصف بیانات البطاقة الخارجیة والداخلیة للعبوة packالداخلیة النشرة
.و توضیح اجزائھ و االستخدامProcedure packكتالوج لوصف + مختومة من الشركة المنتجة

االصل االطالع على+المسجلة صور اخطارات التسجیل للمستلزمات

معتمد صادر من الشركة المالكة یفید بأنھ ال یوجد تغییرفى بیانات اخطارات التسجیل السابقة من حیث المواصفات ،الغرض من خطاب
.االستخدام، المواد الخام،مدة الصالحیة،التغلیف ،التعقیم،التحلیل،دراسة الثبات

.ت السالف ذكرھا ،على الشركة المالكة أن توضحھا بخطاب موقع ومختومفى حالة عدم وضوح أى من البیانا
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.المراد تسجیلھاprocedures packعینة من 

على أن تحمل )یذكربھا اإلسم التجارى للمنتج واألكواد(موقعة ومختومة من الشركة المالكة procedures packشھادة مدة صالحیة 
procedure packوى أقل مدة صالحیة الى من مكوناتھاصالحیة تسامدة.

بخصوص تحدید تاریخ انتھاء شھادات التداول الغیر محدد بھا مدة صالحیة:
و تجدد تلقائیًا CEیتم ربط صالحیتھا بشھادة )  غیر مذكور بھا تاریخ إنتھاء(فى حالة شھادات التداول الغیر محددة الصالحیة-

.CEبتجدید شھادة 

یتم إحضار الشھادات المجددة فى حالة إنتھاء صالحیة ھذه ) المذكور بھا تاریخ انتھاء(التداول المحددة الصالحیةفى حالة شھادات-

الشھادات

الحصول على خطاب یفید بأن المستلزم مقدم للتسجیلالشركات بخصوص طلب:

ادارة تسجیل المستلزمات الطبیةعدم الموافقة على اصدار خطابات تفید بأن المستلزمات الطبیة مقدمة للتسجیل لدى

بخصوص تسجیل مستلزم طبى لعدة بالد منشأ :
تسجیل مستلزم طبى لھ عدة بالد منشأ بعضھا غیر مرجعى على أن یتم احضار شھادة تداول یتم

نسبة للم بوضوحfreely soldالمصنع والمستلزم الطبى وعبارة  بال
.إصدار إخطار تسجیل للمستلزم الطبى بذات الرقم متضمنًا جمیع بالد المنشأالتسجیل على أن یتم 

.  2009لسنة 26أما بالنسبة إلمكانیة احتساب مقابل خدمات فى حال اضافة بلد منشأ فیتم الرجوع للقرار الوزارى رقم 

 إعادة تسجیل -تسجیل جدید (بخصوص المستلزمات الطبیة المقدمة للتسجیل(
بلد المنشأ لبلد المنشأ الوالیات المتحدة األمریكیة والحاصلة على شھادة تداول من إحدى الدول المرجعیة مذكور بھا أسم المستلزم و 

نع الوالیات المتحدةمص
بشھادات التداول للمستلزم الطبي من إحدى الدول المرجعیة بشرط إستیفاء جمیع طلبات التسجیل ویلغى ما دون ذلك من قراراتیتم االكتفاء

  ى الدول
:المرجعیة

biocompatibility test report and stability studyال یشترط تقدیم*
و یكتفى بإحضارھا أصل موقع و مختوم من المصنع كباقى محتویات الملف (shelf life-Declaration of conformity)یشترط توثیقال *

الفنى
یشترط اإللتزام بإیضاح ظروف التخزین على العبوة*
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بخصوص توثیق شھادات الجودة الخاصة بالمستلزمات الطبیةFree Sale ,CFG from FDA,CE,) ISO13485:2003(:
الصادرة من (CFG from FDA, CE, ISO 13485:2003, Free sale)ال یشترط توثیق شھادات الجودة الخاصة بالمستلزمات الطبیة

ارة المصریة  ببلد المنشأ و التى قامت اإلدارة بالتحقق من صحتھا من الجھات التى تصدر ھذه الدول المرجعیة من الغرفة التجاریة و السف
و فى حالة عدم التأكد من صحة صدور ھذه الشھادات من تلك الجھات یتم تقدیم ھذه الشھادات موثقة من الغرفة التجاریة و السفارة .الشھادات
.تى لم یتم إعطاء قرار نھائى فیھایطبق ھذا القرار على جمیع الحاالت ال.المصریة

 بخصوص المستلزمات الطبیة تحت التسجیل التي لھا شھادتيCE–FDA
) .Label( على البیانات CEحتى لو ظھرت عالمة CEمن تقدیم شھادة ال CFG-FDAإعفاء الشركات التي تتقدم ب -1

دمت الشركة بطلب یتضمن اإلخطار ھذة اإلشارة وفي ھذة الحالة یجب على الشركة إال إذا تقCEأال یتضمن إخطار التسجیل أي إشارة إلى ال - 2
CEإستیفاء طلبات التسجیل بإظھار ومراجعة والتاكد من صالحیة شھادة ال 

فقط تتم على بلCEأال یستند التعامل فى أى عملیة أخرى من الموافقات اإلستیرادیة أو اإلفراج الجمركى أو التفتیش أو التحلیل إلى وجود - 3
FDAأساس وجود شھادة 

تسجیل  المستلزمات الطبیة غیر المعقمة التى تصنف بخصوصclass IIa,classIIb,class III
و تحدید مھلة زمنیة عامین من تاریخ تعدیل ,Class IIa ,Class IIb , Class IIIتسجیل المستلزمات الطبیة غیر المعقمة التي تصنفیتم

,Class IIa,Class IIbشركات المستلزمات الطبیة لتوفیق أوضاعھا لتسجیل المستلزمات الطبیة الغیر معقمة التي تصنف القرار لمصانع و
Class III 19/04/2011من تاریخ

بخصوص اعادة التسجیل:

جعیة یتم تطبیق القواعد المعمول المستلزمات الطبیة المقدمة إلعادة التسجیل الواردة من دول غیر مرجعیة و غیر متداولة بإحدى الدول المر- 1
).بخصوص ضرورة إحضار شھادة تداول للمستلزم من إحدى الدول المرجعیة (بھا فى تسجیل المستلزمات الطبیة 

2-)10/05/2011(
المستلزمبخصوص 

بخصوص تحلیل المستلزمات الطبیة المقدمة للتسجیل :
جمیع المستلزمات الطبیة المعقمة المقدمة للتسجیل القادمة من دول مرجعیة و غیر مرجعیة یتم تحلیلھا     

حلیل  من أول رسالة على اال یتم التداول فى األسواق المحلیة و اإلفراج عنھا إال بعد  ورود نتیجة الت
.بالمطابقة NODCAR)(من الھیئة القومیة للرقابة و البحوث الدوائیة 
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بخصوص اخطارات تسجیل المستلزمات المصنعة محلیا المنتھیة الصالحیة:

مات الطبیة المصنعة محلیا الغیر حاصلة على شھادتى قررت اللجنة الموافقة على مد العمل بقرار مد صالحیة اخطارات التسجیل المنتھیة للمستلز
CE,ISO 31/12/2011من الجھات المعتمدة من تاریخھ وحتى

بخصوص تسجیل مستلزم طبي جدید محلى وغیر حاصل على شھادات الجودة
:یتم تقدیم االتى

طلب لتسجیل المستلزم الطبي-1
.صنیفھ، أن جودة المستلزم على مسئولیةالمصنعخطاب یتضمن اسم المستلزم ، الغرض من استخدامھ ،ت- 2
.2009لسنة 26تسدید الرسوم المقررة طبقا للقرار - 3

تمنح الشركة موافقة على السیر فى إجراءات التسجیل للمستلزم الطبي ساریة لمدة عامین میالدیة تصدر من اللجنة الخاصة بتسجیل 
:لحشریة المنزلیة والمطھرات مشروطة بما یلىمستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة والمبیدات ا

(CE,ISO13485)السماح باإلنتاج وإجراء اإلختبارات والدراسات الآلزمة للحصول على شھادات الجودة - 1
.أن ال یتم تداول المستلزم فى السوق المحلى إال بعد الحصول على إخطار التسجیل النھائى- 2

.ات الطبیة بما فیھا المصانع تحت اإلنشاءویطبق القرار على جمیع مصانع المستلزم

المصنعة محلیایل العدساتلبخصوص تسجیل قطرات العین ومحا:

.یتم تقدیم طلب التسجیل الخاص بھذه المستحضرات لقسم تسجیل المستلزمات الطبیة

یفاء متطلبات التسجیل كمستلزم طبى یتم وأن تسجیل كمستلزم طبى فى حالة استیفاء متطلبات التسجیل كمستلزم طبى ،أما فى حالة عدم است
:تحویل الطلب إلى إدارة تسجیل األدویة ویتم التسجیل كمستحضرات صیدلیة بشریة مع

التسعیر. أ
Boxاإلعفاء من الـ. ب
التأكد من المرجعیة طبقًا للقواعد المنظمة لتسجیل ھذا النوع من المستلزمات الطبیة. ج
سنوات10ة صالحیة إصدار اخطار تسجیل بمد. د

بخصوص تسویق مستلزم طبى مسجل تحت عدة أسماء تجاریة:
الموافقة على أن یتم االلتزام باخطار التسجیل وجمیع البیانات الواردة بھ بما فى ذلك االسم التجارى وفى حالة استیراد نفس ذات 

جدیدة و فى حالة تصنیعھا للغیر یكون صاحب التسجیل و خر یتم تسجیلھا باجراءات آالمستلزمات الطبیة أو تصنیعھا محلیا باسم 
المتقدم للتسجیل ھو المصنع المصنعة لصالحھ على ان 

.منظمة لتسجیل المستلزمات الطبیةتكون ھذه المصانع حاصلة على رخصة ساریة من وزارة الصحة و ینطبق علیھا القواعد ال

قواعد عامة بخصوص المستلزمات الطبیة المحلیة التصنیع
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 بخصوصintrauterine contraceptivesتسعیرھا یتم

بخصوص وجود إبر جراحیة بدون خیط
قررت اللجنة أنھ ال یوجد لھا إستخدام في الطب الحدیث وعند لضمھا بالخیط الجراحي تستدعى عمل عقدة تؤدى إلى تھتك األنسجة

 الخیوط الحریریة بدون ابرهبخصوص

الغیرالجراحیةالخیوطتسجیلإعادةأوتسجیلقبولمنة والمانعن كراسة المناقصات بوزارة الصحبدون ابره مالحریریةاستبعاد الخیوط 

إبرةبدونحریریة

 الستیفاء طلبات اللجنة العلمیة المتخصصة لتقییم دراسات 30/6/2011اعطاء سنة كمھلة زمنیة حتى
لجنة الثبات وخالل تلك الفترة یتم دراسة كل دراسة ثبات المستوردة بطلباتالثبات الخاصة بالمستلزمات على أن یتم ابالغ  الشركة المصنعة أو

.على حدة

الذى ینص على4/2/2010باإلشارة إلى قرار اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة بتاریخ:

لثبات عند درجة یتم طلب دراسة ا30مراجعة جمیع درجات الحرارة للتخزین الخاصة بجمیع المستلزمات وفى حالة درجة التخزین أقل من "
"                                                                                                                            الدرجةعند ھذة shelf Lifeدرجة وعرضھا على لجنة الثبات إلعطاء30

أو الوكیل المصنع و على الموزعبدرجة الحرارة المذكورة بدراسة الثبات التى قام بھا اإللتزام :أقرت اللجنة توصیة اللجنة العلمیة وھى
guideخالل المھلة الزمنیة المشار إلیھا على أن تلتزم الشركة بالاإللتزام بظروف التخزین و النقل و التوزیع التى یحددھا المصنع وذلك 

lines اإلعالن عنھا على أن التزید مدة صالحیة المستلزم عن خمس سنواتالتى ستضعھا اللجنة و سیتم.

Guidelines for stability study reportالالموافقة على:القرار
.المقدمة استنادا لقرار اللجنة العلمیة المتخصصة لتقییم دراسات الثبات الخاصة بالمستلزمات الطبیة

*Guide Lines for stability study report:
According to ASTM F 1980-02 and ISO 11607
1-Protocol of stability study (shelf life) including, but not limited to, the following:

a(Sampling rationale
b) In case of family products, rationale for selecting a product for stability study "considering worst case
conditions" should be clarified
c) List of equipment used in the stability study and its calibration status
d) Qualified personnel (mention name and title)
e) Tests to be performed and their sequence
2-Package specification
3-Batch record of the product used in the stability study
4-Technical performance used as a sample preferably harmonized standard(s)

 ثبات بخصوص دراسة القواعد

http://eda.mohp.gov.eg
mailto:device@eda.mohp.gov.eg
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5-Testing results (report)
6-Sterilization and Packaging verification at zero time and at the end of the stability study
7-Product description and intended use
8-In case of colorant material, medicinal substance, animal tissue or human blood derivative used,
provide evidence of composition stability

sterile accessories, consumables andspare partsاإلفراج عن األجھزة الطبیة شاملة یتم
قائمة تفصیلیة بملحقات وقطع غیار الجھاز وتصنیفھا على اللجان العلمیة المتخصصة على شریطة أن یتم عرض للمستلزمات  واالجھزة الطبیة 

أن یشمل قرار   اللجان العلمیة الموافقة على الجھاز الطبى وملحقاتھ من عدمھ
.بیةالموافقات االستیرادیة للمستلزمات واالجھزة الط

.یتم تطبیق ھذا القرار على األجھزة التى سوف تتقدم بطلب اإلفراج عنھا ألول مرة

 توصیة اللجنة العلمیة للجراحة العامة والتجمیلبخصوص
مقاسات و انواععینات من جمیعبخصوص عرض حة التجمیل الموافقة على التوصیة العامة الصادرة من اللجنة العلمیة للجراحة العامة و جرا

 ) (.

 شھادة التداول المذكور بھابخصوصCertificate of exportability
: استنادا لوجود العبارة االتیة بھا Certificate of exportabilityالموافقة على شھادة التداول المذكور بھا

It is certified that the following medical devices can be marketed without restriction within Germany-
the member states of the European Union & the other states having a contractual agreement with the
European Economic Area”

.ةویطبق ذلك على الحاالت المماثل

 بخصوص اإلفراج عن األجھزة الطبیةقواعد عامة

01/01/2013جلسة 

25/012/2012جلسة 
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 التماسات الشركاتبخصوص
أن تتقدم بتسجیل مستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة والمبیدات الحشریة المنزلیة والمطھراتللشركة التى تتظلم من قرار اللجنة الخاصة 

.بالتماس خالل ستین یوم من تاریخ علمھا رسمیا بقراراللجنة 

س ،یجوز للشركة ان تتقدم بالتماس أخیر خالل ستین یوم من تاریخ علمھا رسمیا بقراراللجنة  شریطة وفى حالة عدم موافقة اللجنة على االلتما
.جدیدة تبررعرض ھذا التظلم على اللجنة) عملیة/علمیة(بأسانید موضوعیة أن یكون مدعمًا

.را من تاریخ نشرھاتنشر ھذه القاعدة المعتمدة فى الموقع االلكترونى الخاص باالدارة ویتم العمل بھا اعتبا

http://eda.mohp.gov.eg
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