
 

 17 من 1 صفحة

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرأي الستطالع مسودة

 

  

FSCA 

 

 



 

 17 من 2 صفحة

 

  6 

 7 

 8 

 ................................................................................................................................................ 5 9 

 ................................................................................................................. 5 10 

……… ........................................................................................................ 5 11 

 ................................................................................................................ 5 12 

 .................................................................................... 6 13 

.............................................................................................................................................10 14 

 ........................................ 11 15 

FSN Letter ................................................................... 12 16 

Acknowledgment letter ...................................... 14 17 

  .......................................... 15 18 

 ............ 16 19 

 ........................................................... 17 20 

 21 

 22 

  23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



 

 17 من 3 صفحة

 

 33 

 34 

 35 

 اململكة العربية السعودية  اململكة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء  الهيئة

 طرحه لغرض طبي منتج/جهاز وتصخخخخخخخخخخ يع تصخخخخخخخخخخمي  عن مسخخخخخخخخخخ و  شخخخخخخخخخخ   أي املصّنع

  الطبي املنتج/الجهاز سخواء اا  اسخمه تحت لالسختددا 
 
  أو مصخمما

 
 من مصخّنعا

 .عنه نيابة آخر طرف بواسطة أو قبله

  املفوض الش   املمثل القانوني
 
 بما محددة، مها  وفق اململكة في لتمثيله املصّنع من كتابيا

 .الهيئة لدى تمثيل املصّنع مس ولية ذلك في

في ال ارج  املصّنعفي سلسلة التوريد الذي يورد الجهاز الطبي  األو  الش    ستوردامل

 .اململكةإلى 

إجراء يتدذه املصنع للتقليل أو للحد من األخطار التي ت دي إلى الوفاة أو  (FSCA)اإلجراء التصحيحي إلنذارات السالمة 

 اإلصابة أو التدهور ال طير في صحة املستدد .

يصدره املصنع أو املمثل املعتمد أو الهيئة يوضح ال طر املرتبط بالجهاز إشعار  (FSN)إنذار السالمة 

 لل طر 
 
أو املستلز  الطبي واإلجراءات التصحيحية املطلوب القيا  بها؛ تالفيا

 املرتبط به.

هو مستند صادر من املصنع يت  استددامه ألخذ تأكيد من املستدد  بأنه  خطاب إقرار املستدد 

 .إنذار السالمةعلومات واإلجراء املذاور في ت  االطالع على امل

واملنتجات املركز الوطني لبالغات األجهزة 

 الطبية

 األجهزة وأداء بسالمة عالقة ماله بكل ال اصة املعلومات قاعدة إلدارة موقع

 يثبت التي الواردة البالغات حيا  املناسبة اإلجراءات الطبية، واتداذ واملنتجات

 .فيها مشكالت وجود

الش   املس و  أو الجهة املس ولة عن استددا  الجهاز / املنتج الطبي أو  املستدد 

 صيانته.
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 49 (FSCA) السالمةارات إلنذجراءات التصحيحية التعامل مع اإل  متطلبات وإجراءاتتوضيح  دليلال االغرض من هذ

 50 .الطبية لألجهزة واملنتجات

 51 

……… 52 

و)املوردين لألجهزة الطبية املسجلة عبر نظا  تسجيل األجهزة  واملمثلي  القانونيي  على املصانع ا الدليلهذينطبق  53 

لألجهزة واملنتجات  (FSCA) السالمةارات إلنذإلجراءات التصحيحية باذوي العالقة طورة(  الطبية مندفضة ال 54 

 55 .الطبية

 56 

57 

 
 
-1لخخخخخ "الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية" الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رق  ) وفقا 58 

( 4-16-1439واملعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رق  )هخ  29/12/1429( وتاريخ 8-1429 59 

 بقطاع ا خه9/4/1439وتاريخ 
 
 60 التي البالغات من والتحقق باملراجعة واملنتجات الطبية تقو  ألجهزةفإ  الهيئة ممثلة

 61 وجود يثبت التي الواردة شأ  البالغات في وتتدذ لديها واملنتجات الطبية األجهزة لبالغات الوطني املركز يتلقاها

ألجهزة السالمة لإشعارات إنذار  بإصدار العامة، وتقو  الصحة سالمة لضما  املناسبة اإلجراءات فيها مشكالت 62 

للتحذير من وجود خطر مرتبط باستددا  الجهاز/املنتج الطبي واإلبالغ عن خطة املصّنع  وذلك واملنتجات الطبية 63 

تنفيذ املصّنع أو ممثله القانوني لل طة التصحيحية  لضما  الالزمة الهيئة اإلجراءات التصحيحية له وتتدذ 64 

 65 ير ومتطلبات يوضحها هذا الدليل.املرتبطة بتلك اإلشعارات وإغالقها وفق تداب

 66 
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 67 

 68 

و تلقي استفسار من أ إلنذارات السالمةات التصحيحية عن اإلجراءاألولى: إبالغ الهيئة المرحلة  69 

 70 بخصوصها الهيئة

األجهزة واملنتجات أي أ  ) اململكة في حا  تأثر السالمة ارات إلنذيقصد بهذه ال طوة اإلبالغ عن اإلجراءات التصحيحية  71 

لمركز الوطني لبالغات ا" موقععن طريق ( الطبية ت  استيرادها إلى اململكة أو طرحها في أسواقها أو استددامها فيها 72 

 73 بدصوص اإلجراءات على استفسارات الهيئة البريد اإللكترونيوكذلك الرد عن طريق  "،األجهزة والمنتجات الطبية

 74 األخرى. السالمةارات إلنذالتصحيحية 

يجب على املمثل القانوني و املستورد إنشاء نظا  تتبع لتسجيل جميع املعلومات املتعلقة باألجهزة واملنتجات الطبية  75 

 76 .املستوردة واملوزعة داخل اململكة العربية السعودية

 77 : أو الرد بالغكيفية اإل  .1

عن طريق تعبئة نموذج تكو  اململكة متأثرة فيه ( FSCA) السالمةار إلنذتصحيحي  أي إجراء عن إبالغ الهيئة .أ 78 

 79 ( عبر املوقع االلكتروني للهيئة من خال  نظا Add New Device Recallجديد لجهاز ) انذار سالمةإضافة 

 80 "،لبالغات األجهزة والمنتجات الطبيةالمركز الوطني "

 81 

( على جهاز أو منتج FSCA) السالمةار إلنذحا  تلقي بريد الكتروني من الهيئة بدصوص اإلجراء التصحيحي في  .ب 82 

لبالغات األجهزة واملنتجات للمركز الوطني ويرسل الى البريد االلكتروني ، استفسارات الهيئةعلى طبي، يت  الرد  83 

تعبئة نموذج إضافة اشعار سالمة بهذا اإلجراء يت   في حا  تأثر اململكة ، و ncmdr.md@sfda.gov.sa الطبية 84 

 85 كما ذكر أعاله. ميدانية

 86 

 87 بالغ:بيانات اإل  .2

 88  إنذار السالمةرفاق خطاب إى إلضافة باإل  املوقع في لزاميةيجب تعبئة جميع البيانات اإل

(FSN letter)   ،89 .إنذار السالمةمحتويات يرجى الرجوع الى امللحق )ب( للتعرف على الصادر من املصنع 

 90 : ةستجابو اال أبالغ اإل  فترة .3

من  (FSCA)السالمة ار إلنذالتصحيحي  يو  عمل من صدور اإلجراء (2)خال   بالغ: يجب إبالغ الهيئةاإل  .أ 91 

 92 املصنع.

املرحلة الثالثة: حسب الفترة املسموح بها واملذاورة في جب توفير ال طة التصحيحية : يالستجابةا .ب 93 

 94 (1)النقطة  ال طة التصحيحية

https://ncmdr.sfda.gov.sa/
https://ncmdr.sfda.gov.sa/
https://ncmdr.sfda.gov.sa/
https://ncmdr.sfda.gov.sa/
https://ncmdr.sfda.gov.sa/
mailto:ncmdr.md@sfda.gov.sa
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األجهزة واملنتجات أي أ  ( FSCA) السالمةار إلنذالتصحيحي  : في حا  ل  يتأثر سوق اململكة باإلجراءمالحظة 95 

 96 مرحلةاالنتقا  للفيرجى الطبية املذاورة ل  يت  استيرادها إلى اململكة أو طرحها في أسواقها أو استددامها فيها( 

 97 (2)النقطة  ال امسة: اإلغالق

 98 

 99 

 100 الثانية: إبالغ المستخدمين المتأثرين المرحلة

( والصادر من املصنع حسب الفترة املسموح بها FSN) السالمةإنذار يقصد بهذه ال طوة إبالغ املستددمي  املتأثرين ب 101 

رشادات املطلوب على عل  بسبب املشكلة وأثرها واإل وذلك لكي يكونوا  السالمةار إلنذجراء التصحيحي كدطوة أولى من اإل  102 

 103 .عملها وكذلك أي إجراء آخر مطلوب لحل هذه املشكلة

 104 بالغ املستددمي إآلية  .1

ومن املمكن إبالغ املستددمي  املتأثرين . بالغثبات باإل إ( مع أخذ FSN) إنذار السالمةاملتأثرين بيت  إبالغ املستددمي   105 

 106 بأكثر من طريقة ومنها:

 107 بريد الكترونيرسا  إ .أ

 108 رسا  فاكسإ .ب

 109 زيارة املستددمي  املتأثرين .ج

مة بالتفصيل اتصا  هاتفي في حالة ضيق الوقت ولكن يقو  املمثل القانوني بعد ذلك بتوصيل املعلو  .د 110 

 111   (FSN letter)السالمة إنذار عن طريق تسلي  خطاب 

 112 رسا  بريد مسجلإ .ه

 113   لإلبالغ أخرى  مقبولة أي طريقة .و

 114 

 115 الفترة املسموح بها: .2

 116 (5)مدة ال تتجاوز  ( وفيFSCA) السالمةار إلنذ التصحيحي صدور اإلجراءمباشرة من  يت  إبالغ املستددمي  املتأثرين

 117 مل.أيا  ع

 118 بالغ:بيانات اإل  .3

 119  ( الصادر من املصنع.FSN letter) إنذار السالمة

 120 :اإلبالغثبات إكيفية  .4

وفي  .مع بيانات االتصا  إنذار السالمةاملوجود في  خطاب إقرار املستدد بتوقيع املستدد  على اإلبالغ ات ثبإيت   121 

 122 .إنذار السالمةحالة عد  وجود ال طاب باإلمكا  التوقيع مباشرة على 

  123 .ثبات إقرار املستدد إمحتويات ملعرفة  ملحق )ج(لليرجى الرجوع 
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 124 

تلفتي ، وفي حالة عد  الرد فيجب مرات وبطريقتي  مد (3)تعاوني  يت  التواصل معه  على األقل املغير العمالء : مالحظة 125 

 126 .الهيئةعال  إ

 127 سجالت التواصل: .5

إليصا   املمكنةبكل السبل  قيامه ثبتتسجالت التواصل مع املستددمي   واملصنع حفظاملمثل القانوني يجب على  128 

ات ن، اس  الش  ، طريقة التواصل، بياوقد يحتوي على التالي لكل حالة تواصل: )تاريخ التواصل السالمة،إنذار  129 

شعار السالمة إهمه من املستدد ، نس ة موقعه من جراء وفنه ت  التواصل، هل ت  القيا  باإل االتصا  في حالة أ 130 

 131 خرى ذات عالقه(أو تفاصيل امليداني، اي مستندات ا

 132 

 133 الثالثة: الخطة التصحيحية المرحلة

 134 .(FSCA) اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةيقصد بها ال طة التي سيقو  املمثل القانوني باتباعها مع الوقت الزمني إلغالق 

بريد تلقي أو تاريخ  الهيئةإبالغ تاريخ من تحسب و  ( أيا  عمل5)هي  ةتقدي  ال طة التصحيحيالفترة املسموح بها ل .1 135 

 136 االتالي:وهي ها منالكتروني 

 137 

 138 اآلتي: يجب أ  تتضمن خطة اإلجراء التصحيحي .2

 139 

التاريخ املتوقع إلتما  اإلجراء مع توفير تبرير للمدة املطلوبة، وللهيئة أ  تطلب مسوغات إذا رأت أ  مدة تطبيق  .1 140 

اإلجراء على مراحل، يت  ذكر اإلطار الزمني لكل  ، وفي حالة اا اإلجراء التصحيحي املذاورة في ال طة طويلة 141 

 142 مرحلة.

 143 املتأثرين باإلشعار. ئمة بأسماء مقدمي الرعاية الصحيةقا .2

 144 (.أو مقدمي الرعاية الصحية املجتمع عامةالفئة املتأثرة باإلشعار )على سبيل املثا   .3

 145 باململكة.د األجهزة واملنتجات الطبية املتأثرة باإلشعار املوجودة اعدتفاصيل أ .4

ستبدا ، تحديث تالف، اال املستددمي  )مثل: السحب، اإل إبالغضافة إلى ف لإلجراءات التي سيت  عملها باإل وص .5 146 

 147 رشادات االستددا (إالبرنامج، تحديث 

 148 د(ملحق) – تقيي  امل اطر لإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةنموذج  .6

املذاورة في ال طة طويلة فإنه قد يت  طلب تقرير دوري ملتابعة في حالة أ  مدة تطبيق اإلجراء التصحيحي : مالحظة 149 

 150 التنفيذ.

 151 التصحيحية اإلجراءاتالرابعة: تنفيذ  المرحلة
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 152 .املعتمدةوفق ال طة  اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةأو متابعة تنفيذ املمثل القانوني أو  املصنعيجب على 

يرجى  عادة تصدير أو غيره.إتالف، إسواء اا  سحب، استبدا ،  به لقيا اجراء فإنه يجب أخذ اثبات إعند القيا  بأي  153 

 154 .البيانات املطلوب توافرها في إثبات عمل اإلجراء التصحيحيملعرفة  ملحق )أ(الرجوع لل

التاريخ املتوقع  مديدتإلجراء، فإنه يجب تقدي  طلب إلتما  ا عتمداملفي حا  عد  املقدرة على االلتزا  بالتاريخ  - 155 

 156 قبل انتهاء املدة املحددة. التأخير وأيضا األعما  املتبقية مع ذكر سبب

نه يجب اإلبالغ فإ ،ول  يتمكن من تقديمه زمنية معينةفي حا  أنه ت  االتفاق على تقدي  تقرير دوري خال  مدة  - 157 

 158 املحددة. قبل انتهاء املدة

 159 املتبقية إلجراءاتنجازها واإالتي ت   التصحيحية جراءاتاإل نسبة تنفيذ على يجب أ  يحتوي التقرير الدوري  -

 160 ...(جهزة املسحوبة او التي ت  تصحيحها، الخ بالغه ، عدد األ إ)مثل عدد املستددمي  الذين ت  

 161 

 162 

 163 الخامسة: اإلغالق المرحلة

 164 : التالي غالقبيانات اإل  وتشمل (FSCA) اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةيقصد بهذه ال طوة توفير اإلفادة الالزمة إلغالق 

وبعد التأكد من تنفيذ اإلجراء التصحيحي لجميع املنتجات املتأثرة باململكة وجمع  في حا  تأثر سوق اململكة .1 165 

–(FSCA) اإلجراءات التصحيحية إلنذارات السالمةيجب تقدي  إفادة بإتما  ، فجميع االثباتات على التنفيذ 166 

 167 .(وملحق )

( )األجهزة واملنتجات الطبية املذاورة FSCA) اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةاململكة بفي حا  ل  يتأثر سوق  .2 168 

ل  يت  استيرادها إلى اململكة أو طرحها في أسواقها أو استددامها فيها( فيجب تقدي  املستند " إفادة بعد  تأثر  169 

 170 خال  املدة املسموح بها وهي( هخلحق )م - (FSCA) اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةاململكة العربية السعودية ب

( على FSCA) اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةبدصوص  ي بريد الكتروني من الهيئةتلقمن تاريخ  ( أيا  عمل5) 171 

 172 .جهاز أو منتج طبي

 173 

 174 

 مالحظة:

  حتى يت  استال  رسالة بريد الكتروني من الهيئة تفيد بإغالق اإلجراء 
 
التصحيحي ال يعتبر اإلغالق مكتمال

 (.FSCAإلنذار السالمة )

 للهيئة الحق في طلب أي مستند يدع  اإلغالق. 
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 191 

 192 جراء التصحيحي إلنذار السالمةالرق  املرجعي لإل  -

 193 لألجهزة واملنتجات الطبية املتأثرةالطراز/أرقا  التشغيلة/األرقا  التسلسلية  -

أسماء مقدمي الرعاية الصحية الذين ت  عمل اإلجراء التصحيحي ألجهزته  املتأثرة مع توقيع األش اص  - 194 

 195 املفوضي  باإلضافة إلى صفاته  الوظيفية وبيانات االتصا  مع تاريخ توقيع عمل االجراء.

 196 وصف مفصل لإلجراء املتدذ. -

 197 

  198 
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FSN Letter 199 

 200 العنوا  بدط عريض )إشعار إنذار سالمة عاجل( مع ذكر اس  الجهاز املتأثر. -

 201 .إنذار السالمةاملرجعي ال اص بالرق   -

 202 )بيانات املستدد  / مقد  الرعاية الصحية( املستدد :تنبيه إلى  -

 203 شعار:الهدف من اإل  -

 204 اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةالهدف من  .1

 205 في حا  حدوث وفيات أو إصابات خطيرة أو من املمكن حصولها فإنه يت  ذكر ذلك واحتمالية حصولها(  .2

 206 

 207 املنتجات املتأثرة -

 208 ذكر لجميع األجهزة املتأثرة .1

 209 كيفية التعرف على األجهزة املتأثرة .2

 210 

 211 :اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمةسبب  -

 212 .خلفية عن الجهاز الطبي وطريقة عمله بشكل مبسط .1

 213 املشكلة وصف .2

 214 تفاصيل ال طر على املريض أو املستدد  .3

 215 عدد مرات تكرار التعطل والشكاوى الى اآل  .4

 216 خلفية عن املشكلة .5

 217 

 218 

 219 ال طر على الصحة: -

ممكن أ  ي دي إلى جروح وإصابات أو تأخير في ) على صحة املريض أو املستدد  كيفية تأثير التعطل .1 220 

 221 العالج أو عملية جراحية( مع التوضيح

 222 .مع التوضيح متعطلأو  املستدد  على أ  الجهاز من املمكن أ  يتعطلية تعرف كيف .2

 223 

 224 

 225 جراء الذي يجب على املستدد  القيا  بهاإل  -

 226 التعرف على األجهزة املتأثرة .1

 227 ...(جراء املطلوب من املستدد  )مثل عز  األجهزة املتأثرة، اإلرجاع، اتباع تعليمات، إلخ وصف لإل  .2

 228 بها املستدد  فإنه يجب ذكر املدة الزمنية لذلكفي حالة اانت هناك إجراءات يقو   .3

 229 ذلك  ذكر يجب ف أو النصح بإعادة النتائج إنذار السالمةفي حالة التوصية بإبالغ املريض ب .4

( فإنه يجب ذكر Acknowledgment letterفي حالة طلب املصنع من املستدد  اثبات اقرار املستدد  ) .5 230 

 231 .املدة الزمنية

 232 
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 233 ملصنعاالجراء الذي سيقو  به ا -

رشادات استعما ، تحديث برامج إتوفير  قو  به املصنع )مثل سحب، تعديل،يراء الذي سجوصف لإل  .1 234 

 235 وغيرها(

 236 جراءكما  اإل إد املدة الزمنية التي سيت  فيها تحدي .2

 237 ذلك. ذكر يجب ف إنذار السالمةفي حالة أنه يت  إبالغ املريض ب .3

 238 

 239 بيانات التواصل مع ممثل املصنع -

 240 اإللكتروني، الهاتف، العنوا االس ، البريد  .1

 241 

 242 

او املذاورة باإلشعار وا  عن التدفيف من حدة املشكلة حيجب االمتناع في أي حا  من األ  ،السالمةإنذار في : مالحظة 243 

 244 .شعارالتسويق للمنتجات في هذا اإل  امل اطر التي ممكن حدوثها، أو 

 245 

 246 

247 
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Acknowledgment letter 248 

 249 

 250 :إنذار السالمةمعلومات  -

 251 الرق  املرجعي .1

 252 صدارتاريخ اإل  .2

 253 اس  الجهاز .3

 254 األرقا  التعريفية لألجهزة. .4

 255 

 256 :بيانات املستدد  -

 257 اس  املستدد  / مقد  الرعاية الصحية .1

 258 العنوا  .2

 259 كترونيلاالس ، املنصب، الهاتف، البريد اإل .3

 260 

 261 :إجراءات املستدد  -

 262 من أو جميع التالي:ممكن أ  تحتوي على أي 

 263 وأني قرأت وفهمت محتوياته. إنذار السالمةأقر أنني استلمت  .1

 264 قمت بجميع االجراءات املذاورة في اشعار انذار السالمة .2

أ    -أو  – (التعريفيةاألرقا  تاريدها،  ،هاعددرجاع / .... ( األجهزة املذاورة )إقمت بخخ )التدل  / عز  /  .3 265 

 266 (األرقا  التعريفيةتاريدها،  ،هاعدداألجهزة غير متوفرة )خارج ال دمة أو مفقودة( مع ذكر )

 267 .التوقيع البريد،س ، التاريخ، بيانات االتصا : الهاتف أو الش   املفوض: اإل  بيانات .4

 268 

 269 الشركةرسا  )اثبات اقرار املستدد ( إلى اإل بيانات إعادة  -

 270 الهاتف، العنوا ، الفاكسكتروني، البريد ال .1

 271 زمة للردال الفترة الزمنية ال .2

 272 

 273 ال انات اإللزامية يت  تحديدها بخ )*(.: مالحظة

 274 
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  275 

276 

FSCA Risk Assessment Form 277 

FSCA Ref:  

Medical Device Name:  
 278 

 279 

Probability 

Check Applicable  Level Example 

 5 - Always Occurs Every time 

 4 - Frequent Good chance to occur 

 3 - occasional Expected to occur from time to time 

 2 - Remote Not expected to occur 

 1 - Impossible Inconceivable, Not Possible 

 280 

Detectability 

Check Applicable  Level Example 

 4 - Impossible It is impossible to see or detect the fault at all 

 3 - Unlikely It is impossible to see or detect the fault before use 

 2 - Likely Fault is very obvious before use, but the device can be used 

 1 - Always Fault is very obvious before use, and the device cannot be used 

 281 

Depth of distribution in Saudi Arabia 

Check Applicable  Level Example 

 3 - Public/ 

Implants 

Home-use, Retails, point of sales 

 2 - Hospitals/ 

polyclinics 

Healthcare providers (Not sold to the public) 

 1 - Warehouse Distributors, importers (Not distributed yet) 

 282 

Quantity in Saudi Arabia 

Check Applicable Level Example 

 3 - Huge More than 10,000 products 

 2 -  Many from 100 to 10,000 products 

 1 - Limited Less than 100 products 

 283 

Authorized Person Name:  

Signature:                                                                   

Date:  

 284 

 285 

Severity 

Check Applicable  Level Example 

 4 - Critical Directly results in Death 

 3 - Serious Series injury: permanent impairment 

 2 - Moderate Moderate injury: temporary impairment 

 1 - Minor Minor or no injury 
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 289 )ياملمثل القانونأو  صّنعاملب ال اص الرسمي الورق على يطبع(

 290 

Statement Confirming Saudi Arabia is Not Affected by FSCA 291 

[To be printed on Manufacturer/Authorized Representative Letterhead] 292 

 293 

   

اإلدارة التنفيذية للرقابة والقياسات  /السادة

الهيئة  في قطاع األجهزة واملنتجات الطبيةالحيوية ب

 املحترمي                           العامة للغذاء والدواء

 السال  عليك  ورحمة هللا وبرااته،،، 

 

 ...............املمثل القانونيأو  صّنعاس  امل ............ نحن

أي من األجهزة واملنتجات ل  يت  استيراد ن كد بأنه 

اإلجراء التصحيحي إلنذار الطبية املتأثرة والواردة في 

أو طرحها  أدناه إلى اململكة العربية السعودية السالمة

، لذا نود إفادتك  بأ  في أسواقها أو استددامها فيها

 .جراءاملذاور تتأثر باإل اململكة ل  

 Dear Surveillance and Biometrics Executive 

Department at Medical Devices Sector/ Saudi 

Food and Drug Authority, 

 

 

 
 

We ..Name of Manufacturer or Authorized 

Representative... confirm that none of the 

affected medical devices included in the Field 

Safety Corrective Action (FSCA) below were 

imported and/or placed on the market and/or 

put into service in Saudi Arabia, therefore, 

Saudi Arabia is not affected by this FSCA. 

 
 294 

 الرق  املرجعي 
Reference Number 

 املنتج الطبي/اس  الجهاز
Medical Devices Name 

  
 

 
 

 295 

Authorized Person Name:  اس  الش   املفوض:  

Signature:                                                                   :التوقيع 

Date:  :التاريخ 

 296 

 297 

 298 

 299 
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 301 

302 

 303 )ياملمثل القانونأو  صّنعاملب ال اص الرسمي الورق على يطبع(

 304 
Confirmation Statement for Completing the Field Safety Corrective Action (FSCA) 305 

 [To be printed on Manufacturer/Authorized Representative Letterhead] 306 

 307 

اإلدارة التنفيذية للرقابة والقياسات  /السادة

الهيئة  في األجهزة واملنتجات الطبية الحيوية بقطاع

 املحترمي                                    العامة للغذاء والدواء

 السال  عليك  ورحمة هللا وبرااته،،، 

 

 Dear Surveillance and Biometrics Executive 

Department at Medical Devices Sector/ Saudi 

Food and Drug Authority, 

 

 ...............املمثل القانونيأو  صّنعاس  امل ............نحن 

في  بهان كد قيامنا بتنفيذ جميع اإلجراءات املوص ى 

لألجهزة واملنتجات  اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمة

أدناه، كما ن كد استيفائنا املشار إليه الطبية املتأثرة 

 رشاديالدليل اإل  املشار إليها في "جميع املتطلبات 

 لألجهزة جراءات التصحيحية إلنذارات السالمةإل ل

ها ونلتز  بتقديم ،("MDS-G22) واملنتجات الطبية

للهيئة اتداذ اإلجراءات املناسبة و ، لذلكفور طلبك  

 من ذلك.عند مدالفة أي 

 

 واستناد
 
 شعار.اإل على ما سبق نأمل منك  إغالق  ا

 We ..Name of Manufacturer or Authorized 

Representative… emphasize to conduct 

recommended corrective actions in the below 

Field Safety Corrective Action (FSCA) for 

the affected medical devices. We confirm the 

fulfillment of all requirements specified in 

SFDA's guidance document entitled 

"Guidance on Medical Devices Field Safety 

Corrective Action (FSCA)  (MDS-G22)", and 

we are committed to provide them 

immediately upon SFDA request. The SFDA 

reserves the right to take the appropriate 

actions when any of these is violated. 

Therefore, we kindly request to close the 

below FSCA. 
 

 الرق  املرجعي 
Reference Number 

 املنتج الطبي/اس  الجهاز
Medical Device Name 

 

 

 

 308 

Authorized Person Name:  املفوضاس  الش   :  

Signature:                                                                   :التوقيع 

Date:  :التاريخ 

 309 


