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  :כללי .1
  

וטרם שיווקו לראשונה, חייב בעל הרישום ללא מרשם לשיווק כללי עם קבלת תעודת הרישום של תכשיר 
  מהמדור לבקרה רוקחית באגף הרוקחות. של התכשיר לקבל היתר שיווק 

  
לאריזה ,לסימון לאחר שנתמלאו כל הדרישות לאיכות התכשיר,  יינתןלשיווק אצווה ראשונה  היתר
ת העדכון להבהיר כי בכל מקרה היתר שיווק לאצווה מתוצרת חוץ יינתן על ידי הרוקח . מטרעלונים ול

  המחוזי כמקובל.
  
  :הגדרות. 2

    
  תכשיר בלא מרשם שאושר למכירה שלא בבית מרקחת, המכיל   –"תכשיר בלא מרשם לשווק כללי "   

  לים מן המפורטים ברשימה הנספחת לתקנות רק חומרים פעי                                                     
  ובהתאם לתנאים ולמגבלות  הנקובים בה.)                                                     

  
  

המשווקת לראשונה בישראל, וכן במקרים "אצווה ראשונה של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי"    
  הבאים:

 לאחר ששונתה או הוספה התוויה. .1
 השתנה מידע על גבי תווית/ אריזה / עלונים .לאחר ש .2
  לאחר שהתחלף בעל הרישום/ יצרן /אתר ייצור ,או שמותיהם. .3

    
  

  
  עלון לצרכן בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית אשר חובה לצרפו לכל אריזת  – "עלון לצרכן" 

                               .1986 -),התשמ"ותכשיר,בהתאם להוראות תקנות הרוקחים(תכשירים                            
                                            

  כהגדרתו בתקנות. – ממונה"   רוקח"
   

  רוקח אחראי של בית המסחר המשווק את התכשיר. – "רוקח אחראי"
  

  המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה כמוגדר בתקנות. – " המכון"
  
  קנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח),               ת –" התקנות"

  . 2004  -התשס"ה                      
  
                                                                                                                                                                              : . תוכן הנוהל3
  

   - היתר שיווק   3.1
  

אישור  ייב הרוקח  הממונה לקבל של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי, ח ראשונה אצווה שיווק  טרם
מהמדור לבקרה רוקחית באגף הרוקחות. במידה שמדובר באצווה שטרם ראשונה  שיווק לאצווה
  ווק בישראל יש לקבל היתר שיווק גם מהרוקח המחוזי.קיבלה היתר שי

 
 "  בדיקת אצווה ראשונה של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי 3.2

  
  בעל הרישום יעביר למדור לבקרה רוקחית באגף הרוקחות את אלה:
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 של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי. שיווק אצווה ראשונה אישורבקשה לטופס   .א
 .ק ובתוכם העלון התכשיר כפי שישוו של אריזות 2 .ב
 התכשיר על כל נספחיו.של רישום  העתק  .ג
 הצהרה בכתב של הרוקח הממונה לפיה העלון לצרכן זהה במלואו בשפות  עברית, אנגלית  .ד

 הרישום.ורוסית לדרישות ערבית ו
 השפות בקובץ אלקטרוני 4-ב לצרכןשהעלון  הצהרה בכתב של הרוקח הממונה  .ה

         )word ,pdf  למחלקת הרישום לצורך  פרסומו באתר האינטרנט של אגף    )   הועבר  
  .הרוקחות       

לצורך פרסומו באתר האינטרנט של אגף    pdfצילום פריסת אריזה בקובץ אלקטרוני   .ו
 הרוקחות.

    ) EANמספר הברקוד של אריזת התכשיר(  .ז
  

  המדור לבקרה רוקחית יבדוק :

 שפתיחתה ניכרת (  חיצונית אריזהTamper Proof  וסימונה ( . 
 וסימונה  אריזה פנימית. 
 שפות . 4 -ב לון לצרכןקיום  ע 
 קוד  -סימון בר 
  מספר אצווה ותאריך תפוגה 
 ) ורוסית) כפי ערבית ,בשפות עברית, אנגלית קבלת צלום פריסת האריזה והעלון לצרכן

  שאושרו בקובץ אלקטרוני התקבלו באגף הרוקחות 
  

 מתאימים לתנאי הרישום של התכשיר  והתוויות נוסחי העלוניםנה , נמצא כי האריזה וסימולאחר  ש
של תכשיר  אצווה ראשונהשיווק   ייתן אישור   מדור בקרה פי   הוראות   החוק,   -הנדרש  על ולפי 

ללא מרשם לשיווק כללי   לרוקח הממונה של בעל הרישום.  לתכשיר מייבוא, במידה ומדובר באצווה 
ווק על ידי הרוקח המחוזי , יש לקבל  היתר שיווק אצווה מהרוקח המחוזי שטרם קיבלה היתר שי
  טרם השיווק כמקובל.

  
של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי ,יעביר  אצווה ראשונהשיווק לאחר קבלת אישור מדור בקרה ל

  רוקח מחוזי העתק האישור ואריזה של התכשיר כפי שישווק. לכלהרוקח הממונה 
  

  
  

  :הערה
של התכשיר (כגון : אריזת מגש או מיכל ) שונה מזו של התכשיר המשווק ,   זה הראשוניתהאריכאשר 

  יש לקבל היתר שיווק אצווה ראשונה מהרוקח המחוזי כמקובל לגבי תכשיר חדש.
  
  

  
  

  

  . אחריות ליישום4
  הרוקח הממונה של  בעל הרישום

  המדור לבקרה רוקחית
  רוקח מחוזי

  המכון
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  : נספחים.  5

   נספח -של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי ה להיתר שיווק אצווה ראשונהטופס בקש
  
   
   :                                 מסמכים ישימים. 6
  הרישום של תכשיר על כל נספחיה. עודתת

  .1981 –תשמ"א ה ],נוסח חדש[פקודת הרוקחים 
  . 1986–, התשמ"ו תקנות הרוקחים (תכשירים)

  ,)ה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח( מכיר תקנות הרוקחים
 .2004 -התשס"ה 

   2004נובמבר    23 ,  54מספר  נוהל סימון אריזות לתכשירים בלא מרשם לשיווק כללי
  

               
  :תפוצה. 7

  תכשירים רפואיים בעלי רישוםיצרנים/יבואנים 
  הסקציה הפרמצבטית -התאחדות התעשיינים  

    וקוסמטיקה -תרופות  –תחום ציוד רפואי  -המסחר  לשכת 
  פארמה ישראל

  מרקחת-ענף בתי  –הסתדרות הרוקחים 
  רשתות הפארמה
  הסתדרות הכללית החדשה - איגוד הרוקחים

  אירגון הרוקחות בישראל
  חולים: שירותי בריאות כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית-קופות

  ש.ר.א.ל בע"מ
  אותשל משרד הבריהמנהל הכללי 

  ם, ת"א, חיפה, מרכז, צפון, דרום-רוקחים מחוזיים: י
  אגף הרוקחות

  מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה
  לשכת היועץ המשפטי

           
  כותב הנוהל: הרוקחת שרה קמחין

  
  חתימה:  תפקיד: מנהלת מדור בקרה רוקחית

  תאריך

  מגר' אלי מרוםכותב הנוהל: 
  

  חתימה:  עוזר למנהלת אגף הרוקחותתפקיד: 
  תאריך

  חתימה:  תפקיד: מנהלת אגף הרוקחות  מאשר הנוהל: מגר' בתיה הרן
  תאריך

  
  נספח

  
  של תכשיר ללא מרשם לשיווק כללי שיווק אצווה ראשונה אישורטופס בקשה ל

  ת המתאים)א         -לסמן ב  ( יש  
                           

 ...................תאריך: 
       המדור לבקרה רוקחית,  אגף הרוקחות ירושלים.אל:  
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  לשיווק כללילתכשיר ללא מרשם  שיווק אצווה ראשונה אישורבקשה להנדון:   

  
 לתוספת אריזה לשיווק  כללי (הגשה ראשונה).

 לאחר ששונתה או הוספה התוויה.      
 לאחר שהשתנה מידע על גבי תווית/ אריזה / עלונים .

  לאחר שהתחלף בעל הרישום/ יצרן /אתר ייצור ,או שמותיהם.
   
 
 
 
 
  

   :רצ"ב 
 2  התכשיר כפי שישווק ובתוכם העלון  של אריזות.  
 התכשיר על כל נספחיו.של רישום  עתקה 
 הצהרה בכתב של הרוקח הממונה לפיה העלון לצרכן זהה במלואו בשפות  עברית, אנגלית 

 הרישום.ורוסית לדרישות ערבית ו
 השפות הועבר למחלקת הרישום  4-ב לצרכןשהעלון  הצהרה בכתב של הרוקח הממונה

 .לצורך  פרסומו באתר האינטרנט של אגף הרוקחות
 לום פריסת אריזת התכשיר בקובץ אלקטרוני  (ציpdf לצורך פרסומו באתר האינטרנט (

 של אגף הרוקחות
 )מספר  הברקוד של אריזת התכשירEAN ( 

  
  הצהרת הרוקח הממונה:

   :הריני מצהיר בזאת כי
ידי אגף -על מזה שאושר או העלון לא בוצע כל שינויי אחר בעיצוב ו/או בתוכן האריזה  .1

 .הרוקחות
 הרישום.ורוסית לדרישות ערבית ו לצרכן זהה במלואו בשפות  עברית, אנגלית עלון .2
השפות הועבר למחלקת הרישום לצורך  פרסומו באתר האינטרנט של  4-ב לצרכןהעלון  .3

רוקח מחוזי העתק אישור מדור בקרה רוקחית ואריזה  לכלאגף הרוקח ואישור אעביר 
 של התכשיר כפי שישווק.

  לקבל היתר שיווק לאצוות מיבוא מהרוקח המחוזי כמקובל. לאחר קבלת האישור יש .4
  
  

                                                             אם בוצע שנוי נוסף שאינו מהותי מעבר לאמור לעיל , נא לציין זאת בהערות   :הערות

.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................……….

............  

.......................................................................................................................................................

......  

  
   ……………………… ……………………:, שם וחתימהממונה רוקח……………………תאריך:

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            

                    רישום: מספר
      כמות באריזה:                 :התכשיר וצורתושם 

       שם בעל הרישום:                             שם היצרן :
  : תפוגהך תארי        יצור : תאריך                             מספר האצווה: 
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********************************************************************************************************
*  

           אגף הרוקחותאישור 
  

של תכשיר ללא מרשם  ראשונה ( אישור אצווה יווק לאצוות התכשיר הנ"לש אישורניתן בזה 
  .) " לשיווק כללי

  
  :ותהער

  היתר שיווק לכל אצוות תכשיר מיבוא יינתן ע"י הרוקח המחוזי  כמקובל.

 כאשר התכשיר מתוצרת הארץ משווק באותה אריזה ראשונית, אישור זה מהווה  היתר שיווק.

.............................................................................................................................................

.................................................................................………................................................

...........  

  

  .:....................................... :............................                                  שם וחתימת הרוקחתאריך 


