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إ1.1صدار: رقم الإ

 م14/02/2022صدار: تاريخ الإ

MDS – G006 
 

 



MDS-G-006-V1.1/221214                                                                                      

 6 من 2 صفحة

  

 

  



MDS-G-006-V1.1/221214                                                                                      

 6 من 3 صفحة

 

إ

 

جهزة وأشرطة قياس لإ بالتسويقذن إاملواصفات املعترف بها للحصول على وتوضيح الغرض من هذا الدليل تحديد 

 . لالستخدام املنزليمستوى الجلوكوز في الدم 

إ

 

جهزة وأشرطة قياس مستوى الجلوكوز في الدم لالستخدام لإ عتمدينينطبق هذا الدليل على املصنعين واملمثلين امل

 . املنزلي

  

 

إالتالي: استنادا إلى الهيئة هذا الدليل أصدرت 

 ه.06/07/1442( وتاريخ 54ي رقم )م/الطبية" الصادر باملرسوم امللكنظام الجهزة واملستلزمات “من  الثامنةاملادة  -

( من "الالئحة التنفيذية لنظام الجهزة واملستلزمات الطبية" الصادرة بقرار مجلس 10/28) ( وإ10/3تين )املاد  -

 ه.19/2/1443( وتاريخ 1443-29-3الدارة رقم )

إ. (MDS – REQ 1)الجهزة واملستلزمات الطبية  متطلبات الذن بتسويق -
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 من الهيئة،  إ1 عام
ً
ال يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في اململكة، إال بعد تقييمه علميا

 (1REQ -MDS) متطلبات الذن بتسويق الجهزة واملستلزمات الطبيةوفًقا ل 

 للتأكد من سالمته ومأمونيته.

  يجب تقديم الوثائق الالزمة التي تثبت أن الجهاز أو املستلزم الطبي املطلوب تسويقه

متطلبات الذن بتسويق متوافق مع املبادئ االساسية للسالمة والداء واملحددة في 

لمواصفات ل، وتشمل إثبات االمتثال (1REQ -MDSزمات الطبية )الجهزة واملستل

 .القياسية ذات العالقة
 

والتي املعترف بها لدى الهيئة  القياسية مثلة على املواصفاتإلى أاه أدن( 2) البند ويشيرإ

 ".للسالمة والداء "املبادئ الساسيةتلك ت التوافق مع كوسيلة لثبااستخدامها يمكن 
إ

إفي  الواردة وطرق االختبارإمالحظة: يجب استيفاء جميع املتطلبات 

، وفي حال (MDMAواملشار إليها في طلب الذن بالتسويق )ة تبعامل القياسية املواصفات

إ.تعذر ذلك يجب تزويد الهيئة باملبررات

 املواصفات 

 املعترف بها

دراسات الداء السريري باستخدام عينات  –الجهزة الطبية املخبرية التشخيصية  .أإ2

إ(SFDA.MD/ISO 20916:2021الجيدة )ممارسة الدراسة  –من البشر 

املخبرية  للكواشف تقييم الثباتية – املخبرية التشخيصية الطبية الجهزة .ب

 (SFDA.MD/ISO 23640:2017التشخيصية )

متطلبات نظم مراقبة الجلوكوز في الدم  -املخبرية والتشخيصية نظم االختبارات  .ج

 (SFDA.MD/ GSO ISO 15197:2015لالختبارات الذاتية لدارة مرض السكري )

متطلبات نظم املراقبة –الفحوصات املخبرية السريرية وأجهزة االختبار التشخيص ي  .د

 ISO)يق الفم الذاتية املستخدمة في اختبارات العالج بمضادات التخثر عن طرإ

17593:2022) 

 GSO EN)املتطلبات العامة لألجهزة الطبية التشخيصية في املختبر لالختبار الذاتي  .ه

13532:2021) 

 (EN 13612:2002تقييم أداء الجهزة الطبية التشخيصية ) .و

   إزالة أو تقليل مخاطر العدوى املتعلقة بالكواشف املخبرية التشخيصية .ز

(EN 13641:2002)إ

 املعلومات

إالتعريفية

إمع اآلتي:التعريفية  املعلومات تتوافقن أيجب إ3

 املتبعة. القياسية املواصفاتفي  املحددة التعريفية املعلوماتمتطلبات  -

في  املحددة املعلومات التعريفية واملعلومات املقدمة بواسطة املصنعمتطلبات  -

إ .(1REQ -MDS) متطلبات الذن بتسويق الجهزة واملستلزمات الطبية

 

 

 

https://sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
https://sfda.gov.sa/ar/regulations/68759
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 العربية السعوديةاململكة  اململكة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة 

أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية  ةعاكل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زرإإالجهاز الطبي

صنعت الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة  لألجهزةأو برامج أو مواد تشغيل 

  ،وحدها أو مع أجهزة أخرىإل

أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها  الصاباتأو  المراضفي تشخيص  تستخدم

أو عالجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الصابات، وتستخدم كذلك في 

الفحص أو الحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء 

لحيوية لإلنسان( من االستمرار، وتنظيم الجسم، ودعم أو تمكين الحياة )الوظائف ا

–الحمل أو املساعدة عليه، وتعقيم الجهزة واملستلزمات الطبية، وإعطاء املعلومات 

 من املأخوذة للعينات املخبرية الفحوصات من املستخلصة -تشخيص ي أوإ طبي لغرض

 جسم في أجله من صنعت الذي الغرض تحقق أن يمكن الإ التي وكذلك النسان، جسم

 وإنما اليضية، التحوالت أوإ املناعي العامل أوإ الدوائي العقارإ بوساطة عليه أوإ  النسان

إ.فقط مفاعليها تحقيق في تساعد

أي منشأة وطنية أو أجنبية يكون من أغراضها تصميم الجهزة أو املستلزمات الطبية  ع املصن

أو خارجها. ويشمل  أو تصنيعها لطرحها لالستخدام باسمها، سواء كانت داخل اململكة

 التصنيع: تجديدها، وتجميعها، وتعبئتها، وتغليفها، ووضع املعلومات التعريفية عليها.

ا من مصنع مقيم في الخارج  املعتمداملمثل  شخص ذو صفة اعتبارية مقره في اململكة مفوض كتابيًّ

 لتمثيله داخل اململكة، فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام والالئحة.

إوثيقة تصدرها الهيئة لي جهاز أو مستلزم طبي تسمح بتداوله في السواق.إبالتسويقالذن 

وثائق غير إلزامية تقرها الهيئة، تتضمن قواعد أو مبادئ توجيهية أو خصائص الجهزة إاملواصفات القياسية

واملستلزمات الطبية أو عمليات وأساليب النتاج املرتبطة بها، بما فيها: املصطلحات، 

إالرموز، والتعبئة، ومتطلبات املعلومات التعريفية.وإ

أي بيان أو معلومة مرسومة أو مصورة مكتوبة أو مطبوعة على الجهاز واملستلزم الطبي،  املعلومات التعريفية

وتشمل املعلومات الخاصة بالتعريف به، والوصف الفني له، وكيفية استخدامه، 

 وطرق تخزينه ونقله.
 

 

 

 

 


