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 מבוא

מתנה רישום וחידוש של תכשירים רפואיים לשיווק בישראל בקבלת  6תקנה  1986-תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו

 תעודת איכות של המכון המעידה כי התכשיר נבדק ונמצא באיכות מתאימה לשימוש רפואי.

 מטילות חובת הגשת אצוות מסוימות לבדיקה במכון.,  17-ו   15, 14תקנות  מס. 

 .Post marketingדוגמאות נדרשות גם עבור בדיקות במסגרת 

 לצורך ביצוע הבדיקות צריך היצרן לשלוח למכון דוגמאות, חומרי ייחוס )סטנדרטים(, חומרים נלווים וריאגנטים. 

 מהות: .1

 הנוהל מפרט את סוגי החומרים הנדרשים, כמותם, אופן המשלוח והסימון.

 לבדיקת מעבדה .ן יש דרישה הבהנוהל חל על בקשות 

 מסמכים ישימים  .2

 1986-תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו .2.1

 הגדרות .3

 Primary reference standard:-סטנדרט ראשוני .3.1

חומר אשר הוכח באמצעות בדיקות אנליטיות מקיפות כי הוא חומר אותנטי בדרגת ניקיון גבוהה.   סטנדרט ראשוני 

 אותו באופן מלא. יןאלי( או מיצרן מקורי או אחר אשר אפי)למשל פרמקופי מרשות רגולטוריתיכול להתקבל 

 Working Standard-סטנדרט עבודה .3.2

 סטנדרט אנליטי אשר איכותו ודרגת ניקיונו נקבעו מול סטנדרט ראשוני.

3.3. Retest –  על מנת להאריך את תוקפו.עבודה בדיקה מחודשת של סטנדרט 

 

 אחריות .4

 לדאוג למלא אחר דרישות הנוהל.באחריות הרוקח הממונה של היצרן/יבואן 

 

 השיטה .5

 הסטנדרטים למכון:ולהלן פרוט הדרישות לגבי הגשת דוגמאות התכשיר המוגמר 

 .באריזה בטיחותית ומונעת שבירהיש להגיש את הדוגמאות למכון  .5.1

 יש לציין על האריזה את תנאי האחסון. .5.2

 יש לתאם עם המכון משלוח של דוגמאות המכילות סמים טרם הגעתם. .5.3

 הגשת דוגמאות וסטנדרטים בעת הגשות למכון עבור חידוש רישיון:

יש להגיש את הדוגמאות והסטנדרטים המוגשים לצורך בדיקת התכשירים יחד עם תיקי התכשיר ובצמוד  .5.4

 אליהם, למעט כאשר תנאי המשלוח אינם מאפשרים זאת.

הם הסטנדרטים נשלחים בטמפ' כאשר נשלח סטנדרט שלא בצמוד לתכשיר המוגמר או תיקי ההגשה )מקרים ב  .5.5

 .1, יש למלא את הטופס הרצ"ב בנספח -C80°ואף    -C20°של 

כאשר שם התכשיר ומספר התיק בבירור ע"ג האריזה החיצונית. יש לארוז את הדוגמאות יחד ולציין את  .5.6

  באריזה חומרים ציטוטוקסיים, יש לציין על האריזה החיצונית "ציטוטוקסיקה". 

תכשיר המוגש למכון בנפרד )גם במקרה של מינונים או צורות מתן שונות(, כאשר הדוגמאות יש לארוז כל  .5.7

  הרלוונטיות צמודות לו.
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 דוגמאות המוגשות בחידוש רישום יהיו  מתוך אצווה  המשווקת בישראל בעת ההגשה.   חשוב:

 ללא שיווק ועוד( ןרישיולא ניתן, יש לצרף הצדקה מתאימה. )לדוגמא: חידוש + שינוי אתר, החזקת כאשר 

 למקרים חריגים. 7ראה סעיף 

 :לבדיקת תכשירים כימיים הגשת סטנדרטים .5.8

 Working standard/ Primaryעל הסטנדרט להיות ברמה של סטנדרט ראשוני או סטנדרט עבודה ) .5.8.1

standard .) 

במקרה שמדובר בסטנדרט עבודה יש להגיש תיעוד מלא של הכשרת החומר כסטנדרט עבודה:  .5.8.2

הסטנדרט ילווה בתעודת אנליזה שבה יצוינו שם הסטנדרט, סוגו, אופן הכשרתו לרבות מידע אודות 

(, תנאי Expiry, Retestהסטנדרט הראשוני מולו בוצעה ההכשרה, תאריך היצור, תאריך תפוגה )

 קיימות( ואזהרות במקרה של חומרים ציטוטוקסיים.  כאשראחסון, הוראות לפני שימוש )

תוקף הסטנדרט קצר יותר מפרק באם ח',  6משך פחות לעל הסטנדרט להיות בתוקף ל בעת ההגשה, .5.8.3

 או סטנדרט חדש. retest.   להמציא תעודת ישהזמן הנדרש, 

יש להגיש למכון את הסטנדרט בהתאם לתנאי האחסון המצוינים בתעודת האנליזה ו/או המומלצים  .5.8.4

 על ידי היצרן )קירור, הקפאה וכו'(.  

הסטנדרט באריזה נאותה עם סגר רב פעמי כאשר ניתן. על האריזה לספק הגנה מפני יש לארוז את  .5.8.5

 , בטיחותית ומונעת שבירה.אויר, לחות, ואור

 .VIALאין לארוז סטנדרט ב  .ןניילולא יתקבלו סטנדרטים ארוזים בשקית   .5.8.6

גה, ברורה הכוללת שם מלא של החומר, מספר אצווה, תאריך תפו תיש לסמן את האריזה בתווי  .5.8.7

דרגת הניקיון, תנאי אחסון. במקרה של סטנדרט ראשוני פרמקופיאלי יש להגישו באריזתו המקורית 

 ובהתאם לתנאים המומלצים בפרמקופיאה.

 יש לסמן תכשירים ציטוטוקסיים בצורה ברורה ובולטת.   .5.8.8

 יש לתאם עם המכון משלוח של סטנדרטים ודוגמאות המכילות סמים טרם הגעתם. .5.8.9

מפורט ועדכני בפורמט המקובל,   MSDS (material safety data sheet)החומרים יש לשלוחיחד עם  .5.8.10

 הכולל בין היתר נתונים טוקסיקולוגים ונתונים סביבתיים. 

 .Post marketingבעת הגשות לחידוש, בדיקת אצווה ראשונה ודוגמאות עבור  סטנדרטים יוגשו .5.8.11

 System -)סטנדרטים לחומרים פעילים, חומרי פירוק, חומרים משמרים, חומרים ל החומרים .5.8.12

suitabilityו ,- Internal st. )  יוגשו בהתאמה לשיטות הבדיקה של התכשיר ובכמות המספיקה לכל

החומרים יוגשו בליווי תעודות אנליזה  הפחות לשלוש בדיקות מלאות הדורשות שימוש בסטנדרט.

 מתאימות.

צרן לנהל מעקב אחר תאריך התפוגה של הסטנדרטים שנשלחו למכון.  במקרה שפג תוקף על הי .5.8.13

או סטנדרט חדש. רצוי לברר עם המעבדה האם ברשותה כמות  retestהסטנדרט יש לשלוח תעודת 

 מספקת של סטנדרטים.

 : כימייםהגשת תכשירים  .5.9

חומרי פירוק + כמות  ובדיקת Assayבדיקות מלאות של בדיקת  3כמות המספיקה ל יש לשלוח  .5.9.1

המספיקה לבדיקה מלאה אחת של יתר הבדיקות המופיעות בשיטת הבדיקה של המוצר 
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 המוגמר. 

 אפשרות נוספת להערכת הכמות הנדרשת לבדיקה במכון: .5.9.2

 מס' אריזות סוג האריזה
  

  -לא פחות מ
בדיקות  3 -)לחילופין: ל

 מלאות(

 טבליות וקפסולות
 

 טבליות או קפסולות 60 3

 תמיסות טיפות,
 

 מ"ל 50 3
 

 אבקות להכנת סירופ:
 

6  

 אבקות ארוזות בשקיות
 

 יחידות12 3

 אבקות באריזה שמשקלה  גדול
 גר' 100  -מ 

1  

 מ"ל 50 –נוזל    :VIAL -אמפולות זריקות ו
 

 יחידות 25 –מוצק 
 

 ספריי
 

6  

 משאף
 

6  

 

 המכון יוכל לבקש דוגמאות נוספות במקרה הצורך.

 סטנדרטים וריאגנטים עבור בדיקות של תכשירים ביולוגים: .5.10

הסטנדרטים והריאגנטים יוגשו לאחר התייעצות החברה עם מעריכי התיקים ומנהלת המעבדה.  .5.10.1

 כנ"ל לגבי התכשיר המוגמר.

 הסטנדרט המוגש צריך להיות מתאים לשיטה הספציפית. .5.10.2

המספיקה לבדיקת כל האצוות שישווקו על היצרן / יבואן, להגיש סטנדרטים בכמות  :סטנדרטים .5.10.3

 בפרק זמן נתון. יש לתאם הגעתו עם מעריכי התיקים במחלקה.

: במקרים בהם אחת או יותר מבדיקות התכשיר כוללת שימוש בחומרים ריאגנטים לביצוע בדיקות .5.10.4

 ייחודיים יש להגיש חומרים אלה בתאום עם מעריכי התיקים. 

 :תכשירים ביולוגיים .5.11

דוגמאות תכשיר ביולוגי מוגמר בתאום עם מעריכי התיקים במחלקה. לאצוות  למכון להגישיש  .5.11.1

 לבדיקה אחת. –שוטפות 

בעת ההגשה על דוגמאות התכשיר להיות בתוקף למשך מלוא התקופה עד לקבלת תעודת איכות  .5.11.2

 . מבניהםהקצר  –או שנה )בחידושים( 

ודת האנליזה ו/או המומלצים יש להגיש למכון את התכשיר בהתאם לתנאי האחסון המצוינים בתע .5.11.3

 על ידי היצרן )קירור, הקפאה וכו'(. תנאים אלה יסומנו בבירור ע"ג האריזה החיצונית. 

 פטור להגשת דוגמא בחידוש. ןבמקרים מסוימים יינת .5.11.4

 

 בבצוע הבדיקה.תכשירים שלא יוגשו על פי האמור בחוזר זה יוחזרו לשולח והדבר יביא לעיכוב סטנדרטים, ריאגנטים ו
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 נספחים .6

 Retestטופס מלווה לסטנדרטים/תעודת  – 1נספח מס.  .6.1

 חריגים .7

 בקשות לחריגים תדונה לגופו של עניין.

 

 

 

 

 שינויים .8

 השינוי הגרסה תאריך

 גרסה ראשונה 01 12/11/2009

 Post Marketing. מהות: הוספת 1 02 

 הנחיות לאריזת המשלוח למכון.  5.2, 5.1

 Post Marketingהתייחסות לבדיקות   5.8.11

 הוספת דרישה עבור חומרים משמרים  5.8.12

 

 

 תחולה  .9

 . ממועד כניסתו לתוקף חודשים 3 יישום הנוהל יהיה

 תפוצה .10

 מנהל אגף הרוקחות

 יבואנים/יצרנים

 רוקחים מחוזיים

 אתר המכון
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 1נספח מס. 

 *etestRטופס מלווה לחומרי ייחוס )סטנדרטים(/תעודת 

 

 הנשלחים למכון בנפרד מבקשה לתעודת איכות או אישור שיווק אצווה. Retestייחוס או תעודת  טופס מלווה לחמרי

 

 בעל הרישום:

 

 שם חומר הייחוס: ______________________ תוקף: ___________________

 

 שם התכשיר: _________________________  מס. רישום: _______________

 

 __________________________________תנאי אחסון: ______________

 

 נמצא במכון בתהליך:

 

 חידוש רישום  

 

 שינוי אתר  

 

 אצווה ראשונה  

 

 בדיקת אצווה  

 

 אחר __________________  

 

 מיועד ל: ______________________________________________**
 שם העובד/המבקש/המטפל בתיק

 ** במידה שהחומר לא נשלח על פי בקשה של עובד מסוים ישלח עפ"י החלוקה הבאה:

 ,ישלח לידי גב' סימונה ברק.י לתיקים חדש/חידוש/שינוי אתר של תכשירים כימיים 

 ,ישלח לידי גב' אילה תמר.י לתיקים חדש/חידוש/שינוי אתר של תכשירים ביולוגיים 

  אתי נחמןישלח לידי גב' י אחרותלבדיקות. 

 מחק את המיותר. *

 

 


