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 רשימת תיוג להגשת בקשה ליחידה לתכשירים כימיים

 חידוש רישיון

CTD Module 1 – עבור כל הבקשות לחידוש רישיון  

  בקשה לתעודת איכות (בשני העתקים)

  נספח לתעודת איכות (בשני העתקים)

  קבלה מקורית

  (חלקים א' וב') 6נספח 

CPP   

 בתוקף לכל אתרי יצור התכשיר (תכשיר מוגמר, ממס וחומר גלם סטרילי בלבד)  GMPאישורי 

  1עבור ספק החומר הפעיל QPהצהרת 

  בתוקף TSEהצהרת 

תעודות אנליזה לחומר הפעיל (עבור כל אחד מהספקים מחמש השנים האחרונות) ולתכשיר 

  המוגמר

MSDS עבור החומרים הפעילים  

  עלון לצרכן ועלון לרופא

  מענה על התחייבויות קודמות

  רשימת החזרות מהשוק ודיווחים על פגם באיכות התכשיר מאז החידוש האחרון והסיבות להן

  )2בנוהל החידושים 1רשימת שינויים שאושרו מאז החידוש האחרון (נספח 

  )2בנוהל החידושים 2שיר (נספח סיכום סטטוס הולידציות ומידע אודות התכ

  בלבד, המוגשים עם החידוש עפ"י רשימת תיוג שינויים 1Aשינויים מסוג 

  תיק איכות

  חידוש ראשון 

CTD Module 2  +CTD Module 3  לתכשירים וטרינריים ניתן להגיש במתכונת)NTA (  

                                                 
(ניתן להורדה מאתר  18.8.09בהתאם לחוזר "הצהרה לגבי תנאי יצור נאותים של חומרי גלם פעילים" מתאריך  1

http://www.health.gov.il.(  
מאתר  (ניתן להורדה הגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר רפואי"" EX-005/01עפ"י נוהל  2

http://www.health.gov.il.(  
  



 

 המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה  
 מספר טופס תאריך פרסום נושא

רשימת תיוג להגשת בקשה ליחידה לתכשירים 
 כימיים, חידוש רישיון

24/12/2013 ISCP_24122013‐2  

  

  
  6551777-02פ ק ס.  6551717-02ט ל .   91342י ר ו ש ל י ם    34410,  ת . ד. 9ר ח'  א ל י א ב  

9  ELIAV  ST   P.O.B 34410  JERUSALEM  91342   TEL. 02-6551717   FAX   02-6551777  
  2מתוך  2עמוד 

 או 

  .2בנוהל החידושים 3תיק מלא עפ"י האמור בנספח 

  .2בעת הגשת תיק מלא בהתאם לנדרש בנוהל החידושיםהצהרת רוקח ממונה 

  חידוש שני ואילך

  :2בנוהל החידושים 5.5.3.2.2המסמכים המצוינים בסעיף 

  ספציפיקציות עדכניות ומאושרות של חומר הגלם הפעיל ושל התכשיר המוגמר.

  האחרונות וכן השלמת נתוני יציבות חלקיים שהוגשו בעבר. נתוני יציבות מחמש השנים

  או 

  תיק מלא (במקרה שחלו בתיק שינויים משמעותיים רבים)

 .2בעת הגשת תיק מלא בהתאם לנדרש בנוהל החידושיםהצהרת רוקח ממונה 

   3תיק מעבדה, דוגמאות תכשיר וסטנדרטים

  דוגמאות תכשיר מוגמר

  לטמפרטורת משלוח ואחסוןהנחיות 

  חומר פעיל חומר ייחוס (סטנדרט)

  הנחיות לטמפרטורת משלוח ואחסון

  חומרי ייחוס עבור תוצרי פירוק

  הנחיות לטמפרטורת משלוח ואחסון

  4/12/2008תיק מעבדה על פי חוזר המכון מתאריך 

  

  3_________________חתימת רוקח ממונה  _______________         תאריך 
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