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السامات ثبت مشخصات اولیه وسیله پسشکی:
 .1شرکت قبل از ثبت وسیله پسشکی می بایست نسبت به تکمیل داده های حقوقی شرکت ،شرکت سازنذه  ،فهرست کاالهای مشمول ثبت خود اقذام نموده باشذ.
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ششکت هتقبضی ،هی ببیست دس سبهبًِ تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضشکی ًسبت بِ تکویل دادُ ّبی حقَقی ششکت اقذام ًوبیٌذ.
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هسئَل فٌی داسای صالحیت هعشفی شذُ ٍ کبستببل جذاگبًِ ای بشای هسئَل فٌی ایجبد شذُ ببشذ.
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ششکت سبصًذُ ٍ کبالّبی هشوَل ثبت تبییذ شذُ ببشذ.
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بب کبسبشی اسسبل شذُ بِ ششکتٍ ،اسد شذُ ٍ قسوت ثبت کبالی جذیذ سا اًتخبة ًوبییذ.

 .2انتخاب نوع درخواست ثبت (تولیذی/وارداتی) و مشخص نمودن جسییات نوع درخواست
 .3انتخاب کمپانی سازنذه قانونی از لیست تاییذ شذه در اداره کل تجهیسات پسشکی
 -1-3دس صَستیکِ کوپبًی هَسد ًظش دس لیست هَجَد هشبّذُ ًوی گشدد جْت ثبت ششکت سبصًذُ ٍ کبالّبی هشوَل ًوبیٌذگی هی ببیست بب اسایِ هستٌذات بِ اداسُ هٌْذسی
ًگْذاسی هشاجعِ شَد.
 -2-3دس سبل  66کبالّبی هشوَل ًوبیٌذگی ًیض هی ببیست دس سبهبًِ دسج گشدد .تکویل فشم ثبت هٌَط بِ توبهی کبالّبی هشوَل ًوبیٌذگی خَاّذ بَد.
 .4پس از انتخاب فهرست وسیله پسشکی از فهرست مجاز در فرم ثبت کاال به شرح ریل تکمیل گردد:
 -1-4اطالعبت ًبم اٍلیِ کبال بب تَجِ بِ فْشست کبال تکویل گشدد
 -2-4سْن ببصاس جْبًی کبال بش اسبس کذ  UMDNSیب بش اسبس آخشیي بشگ دسخت اًتخببی تکویل گشدد
 .5انتخاب کشور سازنذه اصلی کاال از فهرست تاییذ شذه
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توبهی کشَسّبی سبصًذُ کبال بش اسبس کوپبًی ثبت شذُ قبًًَی هی ببیست تکویل شذُ ببشذ.
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دس صَستیکِ ًبم کشَس سبصًذُ اصلی دس لیست هَجَد ًوی ببشذ ابتذا کشَس هَسد ًظش اضبفِ گشدد سپس ببقی ثبت کبال اداهِ یببذ.
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دس صَستیکِ هشخصبت سبصًذُ قبًًَی ) ٍ (LEGALهشخصبت سبصًذُ اصلی ) (OEM & Facilitiesیکسبى ببشذ پس اص تیک صدى پشسش هشبَطِ اطالعبت کوپبًی

قبًًَی ًوبیش دادُ خَاّذ شذ.

 .6ثبت مشخصات هر مذل از کاال :
 -1-6پس اص هشبّذُ اطالعبت کوپبًی ٍ کشَس سبصًذُ اصلی ،بشای کشَس اًتخبة شذُ ،هشخصبت اٍلیِ هذل سا تکویل ًوبئیذ.
 -2-6الصم بِ رکش است بشای ّش خط تَلیذی اص کشَس اًتخبة شذُ بِ ّوشاُ هذل ٍ بشًذ ثبت شذُ کذ ثبت فشاٍسدُ (کذ  )IRCجذاگبًِ ای صبدس خَاّذ شذ.
 -3-6توبهی هشخصبت ثبت ٍ پبساهتشّبی فٌی طبق تَضیحبت کبسشٌبس پشًٍذُ هی ببیست تکویل گشدد.
 -4-6توبهی هستٌذات هی ببیست بِ دسستی ٍ صحت ،تکویل ٍ ببسگزاسی گشدد.
 -5-6توبهی اطالعبت ثبت شذُ تَسط ششکت بِ کویتِ فٌی اسایِ هی گشدد ٍ هسئَلیت صحت دادُ ّبی صحیح جْت اسایِ دس کویتِ فٌی بعْذُ هسئَل فٌی ٍ هذیشعبهل ششکت
خَاّذ بَد.
 -6-6پس اص اعالم ًتیجِ کویتِ فٌی دس کبستببل ششکتْب ،کبسشٌبسی بشسسی پشًٍذُ سا دس صهبى تعییي شذُ اًجبم هیگشدد.
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