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 جمهورية مصر العربية

لدواء   المصريةهيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 ت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية المتخصصةالمستندات الخاصة بطلبا

 (لجنة العظام)

 لجميع البنود Class & directiveمن المصنع موضح بها ال  Declaration of conformityشهادة-1

    CE / ISO Certificateشهادة  -2

 من دولة مرجعية  Freesaleشهادة -3

FDA Certificate (instead of  CE / ISO Certificate / Freesale) 4-  

ارة سنى الدحتى يت(  على االقل خمس مستشفيات)قائمة ممضية  و مختومة  باسماء المستشفيات التى تم التوريد اليها-5

بقة من و وجود موافقات سا freesale from reference countryالمامونية القيام بعمل استبيانات فى حالة  عدم وجود 

 خمس اعوام

 نتيجة تحليل كلية هندسة جامعة عين شمس-6

Catalogue 7-  

 
 لمتخصصةت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية االمستندات الخاصة بطلبا

(Dosage forms) 
 

لجميع البنود و   Class & directiveمن المصنع موضح بها الDeclaration of conformityشهادة -1

   Intended useال

Declaration from manufacturer shows each ingredient and its function2-  

  CE / ISO Certificateشهادة  -3

Free Sale from manufacturing country 4-  

Freesale from reference country (if product class IIb or classIII) 5-  

6-FDA Certificate (instead of  CE Certificate & Free sale from reference country)  if product 
class IIb or classIII)       

Catalogue or inner leaflet +Art work 7-  

Clinical Trials(if present) 8-  

 
 (General)ت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية المتخصصةالمستندات الخاصة بطلبا

   

 Intendedلجميع البنود و ال  Class & directiveمن المصنع موضح بها الDeclaration of conformityشهادة -1
use  "(The Items written in the DOC must be for the same intended use)"  

   CE / ISO Certificateشهادة  -2

Free Sale from manufacturing country 3-  

Free sale from reference country(if product class IIb or class III) 4-  

ية ارة المامونسنى الداليها حتى يت( على االقل خمس مستشفيات)قائمة ممضية  و مختومة  باسماء المستشفيات التى تم التوريد -5

 freesale from reference countryالقيام بعمل استبيانات فى حالة عدم وجود 

Or FDA Certificate (instead of if product class IIb or class III)  6-    شهادة CE Certificate  Free sale 
from reference country) 

Catalogue 7-  

Clinical Trials (if present) 8-  

 
 

 

http://www.edaegypt.gov.eg/
mailto:md.sterilereg@edaegypt.gov.eg


 

 Tel.: +202 – 25354100                      Ext.:1505                        Fax: +202 - 23684194 

Website: www.edaegypt.gov.eg       Email: info@edaegypt.gov.eg 

 

Arab Republic of Egypt 

Egyptian Drug Authority 

Central Administration  

Of Medical Devices 
 

 

 

 جمهورية مصر العربية

لدواء   المصريةهيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 (اطفال مبتسرين) ت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية المتخصصةالمستندات الخاصة بطلبا
 

 Intended useلجميع البنود و الClass & directiveمن المصنع موضح بها الDeclaration of conformityشهادة-1

    CE / ISO Certificateشهادة  خاصة بموديل الجهاز   -2

 من دولة مرجية خاصة بموديل الجهاز   Free saleشهادة -3

Or FDA Certificate (instead of شهادة     CE Certificate  Free sale from reference country) 4-  

قيام لمامونية الادارة حتى يتسنى ال(  على االقل خمس مستشفيات)ممضية  و مختومة  باسماء المستشفيات التى تم التوريد اليها قائمة-5

 بعمل استبيانات 

Catalogue 6-  

 –سة كلية الهندلطبية باالهيئة العربية للتصنيع أو معمل معايرة األجهزة )شهادة معايرة الجهاز المقدم فى مراكز معايرة معتمدة -7
 (جامعة القاهرة

 
 ت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية المتخصصةالمستندات الخاصة بطلبا

(non implantable sterile accessories) 

 لجميع   Class & directiveمن المصنع موضح بها الDeclaration of conformityشهادة-1

 تحتوى على الجهاز بمشتمالته    Intended useالبنود و ال-2

3-Letter of exclusivity from manufacturer declaring that the sterile accessories(codes and name of 
the accessory) are exclusively used with the medical device(code and name of the device) ,and 

doesn’t work alone and the medical device cannot function without it 

  CE / ISO Certificateشهادة تحتوى على الجهاز بمشتمالته  -4

 Free sale from reference country(if product class IIb or classIII)تحتوى على الجهاز بمشتمالته  -5

6- FDA Certificate (instead of  CE Certificate  Free sale from reference country) تحتوى على الجهاز بمشتمالته

 if product class IIb or classIII)     

Catalogue7-  يوضح الجهاز و مشتمالته 

 
 (شنط االسعاف)ت الحصول على موافقة العرض على اللجان العلمية المتخصصةالمستندات الخاصة بطلبا

 موافقة هيئة المواصفات و الجودة-1

 ليو الدويتم التحقق من محتويات الحقيبة انها مصرح بتداولها على ان يحمل كل منتج رقم المواصفة المصرية ا-2

 الطبيةات لمستلزملالشركات المتقدمة لحقيبة االسعافات االولية يجب ان تكون مقيدة بوزارة الصحة  تحت بند كمستورد  -3

 (له ترخيص قيد بسجل مستوردى مستلمستلزمات طبية او رخصة مصنع)او مصنع

او شركة مستلزمات طبية لديها ترخيصقيد مستلزمات طبية و تقوم بالتعبئة لدى مصنع حاصل على رخصة وزارة الصحة -4

 او سجل صناعى

 صادرة من لعالقةامحتويات الحقيبة على ان تكون  على ان يتم احضار عالقة بين جميع المصانع المعنية بتصنيع و تعبئة-5

 الشركة الطالبة قيد حقيبة االسعاف

 122لنجدةارقم تليفون +123رقم تليفون االسعاف+اسم الشركة المنتجة+يكتب عليها من الخارج حقيبة اسعافات اولية-6

 بالنسبة للمنتجات المستوردة مطلوب موافقة الوكيل-7

توى على الخاصة بكل منتج  تحDeclaration of conformityلمستوردة و المحلية مطلوب شهادات بالنسبة للمنتجات ا-8

 class &directiveال
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 جمهورية مصر العربية

لدواء   المصريةهيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 

 

 : خاصة بمحتويات الشنطة واألعداد  ارشادات 
 زوج قفاز طبى 3عدد 
 سم3*10رباط ضاغط  2عدد 
  سم3*10رباط شاش  2عدد 
 سم20*10(دريسينج)شاش مبطن بالقطن  2عدد 
  سم10*10(دريسينج)شاش مبطن بالقطن  2عدد 

  مقص قاطع 1عدد  
  سم3*سم2.5عرض(بالستر)شريط الصق  1عدد 
  دليل االسعافات االولية  1عدد 
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