
 

 

 

  
 

کت کیان درمان اسپادانا  تعداد صفحات :   شر

 Aبازنگری:  الزامات اسایسچک لیست 

 1396/07/13آخرین ویرایش :  FR-019.1-Aشماره مدرک : 

 مستندات مربوطه روش انطباق کاربرد الزامات اسایس ردیف

 الزامات عموم  

1 

وسايل پزشكي بايد بگونه اي طراحي و ساخته شوند كه در هنگام استفاده 
ايط و اهداف كاربردي خاص آنها توسط كاربر و هرجا كه الزم  تحت شر

ايط  ي دستگاه، شر
باشد كاربر باتجربه، آموزش ديده و آشنا با اطالعات فن 

ي و 
ي بيمار و سالمت كاربر و هر جا كه الزم باشد ايمن 

كلينيكي يا ايمن 
ي وسيله از 

وط بر آنكه وقن  يك  سالمت افراد ديگر به مخاطره نيافتد، مشر
ي كه در  ي و سالمت برخوردار باشد، ريسك هايي

ي باالي ايمن 
سطح محفاظن 

هنگام استفاده از وسيله ايجاد مي شود در مقابل فوايدي كه مي تواند براي 
 بيمار داشته باشد قابل قبول باشد. 

      



 

 

2 

ي كه توسط توليد كننده براي طراحي و ساخت وسايل استفاده مي  روشهايي
ي 
شود، با در نظر گرفت   جديد ترين روشها و تكنيكها، بايد با اصول ايمن 
مطابقت داشته باشند. توليدكننده بايد مديريت ريسك انجام دهد و 

ل ريسك انجام دهد  زمانيكه كاهش ريسك الزم است، توليدكننده بايد كنت 
ي مانده همراه هر خطر، قابل قبول باشد. در انتخاب مناسب

 
 تا ريسك باق

د:   ترين روشها، توليد كننده بايد اصول زير را به ترتيب به كار گتر
ي و تخمتر  ريسك هاي  -

ي خطرات مشخص يا قابل پيش بين  شناسايي
 مربوطه كه در حيطه كاربرد يا استفاده هاي
ي به وجود مي آيند. 

 نادرست قابل پيش بين 
-   

 
 كاهش ريسك هاي وسيله تا حد ممكن از طريق طراحي و توليد ذاتا

 ايمن. 
-   ، ي

ي مانده تا حد ممكن به كمك اقدامات حفاظن 
 
كاهش ريسك هاي باق

 منجمله آالرم ها
ي مانده -

 
 آگاهي دادن به كاربر در مورد خطرات باق

      

3 
وسايل بايد عملكرد مد نظر توليد كننده را داشته باشند. و بگونه اي  

حوزه از حیطه  طراحي ، ساخته و بسته بندي شوند كه براي يك يا چند 
 تعریف )وسیله پزشك( در قانون مناسب باشند. 

      

4 

ي هاي مورد اشاره در بندهاي 
 

استاندارد نبايد اثر   3و  2، 1عملكرد و ِويژگ
ي بيمار، يا كاربر و هر جا كه الزم 

مض  داشته باشد، به گونه اي كه ايمن 
دستگاه، كه توسط توليد كننده مشخص باشد، افراد ديگر را در طول عمر 

ايط  ي است كه وسیله در شر
شده، به مخاطره اندازد. البته اين در صوري 

ي مطابق دستورالعمل هاي كارخانه  د و به نحو مناسن  كاربري عادي قرار گتر
 توليد كننده نگهداري شود. 

      

5 

، ساخته و بسته بندي شوند كه اگر نقل و  وسايل بايد به گونه اي طراحي
انتقال و انبارش آنها بر مبناي دستورالعمل ها و اطالعات توليد كننده 

ي و عملكرد آنها حتر  استفاده در حيطه كاربرد مورد نظر 
 

انجام شود، ويژگ
د)به عنوان مثال نوسان در دما و رطوبت(.   تحت تأثتر قرار نگتر

      

6 
ي نامطلوب حاصل  مزاياي استفاده از يك وسيله بايد در مقابل اثرات جانن 

       از عملكرد آن بيشت  باشد. 



 

 

(الزامات طراح  و ساخت  يكي و بيولوژيكي
ي ، فتر   )ويژگيهاي شيميايي

7 

ي به گونه اي طراحي و ساخته شوند كه 
مشخصات و وسايل بايسن 

عملكرد ذكر شده در بخش "الزمات عموم" را برآورده كنند. خصوصا 
 بايد به موارد ذيل توجه شود: 

 از لحاظ سميت و هرجا كه الزم  -
 
انتخاب مواد مورد استفاده ، خصوصا

 باشد قابليت اشتعال
سازگاري بتر  مواد مورد استفاده و بافتها، سلولها و مايعات بدن و نمونه  -

 فته شده از بدن باتوجه به حيطه كاربرد وسیلههاي گر 
انتخاب مواد مورد استفاده هرجا كه الزم باشد بايد با در نظر داشت    -

ي 
ان سخن  ي 1مواردي مانند متر 

 
ي  2، خوردگ

 
 باشد.  3و خستك

      

8 

، ساخت و بسته بندي وسيله پزشكي بايد به گونه اي باشد كه با  طراحي
ي و پس ماند به بيمار و توجه به حيطه كاربرد آ

 
نها ريسك حاصل از آلودگ

افرادي كه درگتر نقل و انتقال، انبارش و استفاده از وسيله هستند به 
 حداقل مقدار ممكن برسد. 

ند و مدت  ي قرار مي گتر
 

ي كه در معرض آلودگ  بايد به بافت هايي
َ
مخصوصا

 زمان و تكرار اين وضعيت، توجه ويژه شود. 

      

9 

ي طوري طراحي و ساخته شوند كه در هنگام استفاده عادي وسايل باي
سن 

ي  ، بتوان از آنها به همراه مواد، اشياء و گازهايي  فرايندهاي معمولي
يا در حتر 

 ايمن استفاده نمود. اگر 
َ
كه به داخل آنها وارد مي شوند، بطور كامال

ي است، بايد به گونه اي طراحي و  وسايل براي تزريق محصوالت دارويي
ي و ساخت

ه شود كه با داروي مربوطه شامل شر ايط و محدوديتهاي قانو ي 
كاربردي آن دارو سازگار بوده و عملكرد اين وسايل مطابق با حيطه كاربرد 

 مورد نظر، حفظ شود. 

      

10 

نده ماده اي موثر بر بدن مي باشد كه آن  ي كه وسيله، در برگتر
ماده به در صوري 

ي دارو محسوب مي شود و به عنوان اثرگذار 
صورت مجزا طبق تعاريف قانوي 

، كيفيت و سودمندي آن با  ي
فرعي براي وسيله مورد نظر عمل مي كند، بايد ايمن 

 توجه به حيطه كاربرد تاييد شود. 

      



 

 

11 
ي از نشت 

طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باشد كه ريسكهاي ناشر
 ز وسيله را به حداقل برساندمواد ا

      

12 
ي از ورود 

طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باشد كه ريسكهاي ناشر
و خروج غتر عمدي مواد به داخل دستگاه و یا از دستگاه به خارج از آن را 
 با توجه به وسيله و ماهيت محيط استفاده آن تا حد امكان كاهش دهد. 

      

  ميكروب   
 

 عفونت و آلودگ

13 

طراحي وسايل و فرايند ساخت آنها بايد به گونه اي باشد كه ريسك 
عفونت براي بيمار، كاربر و هر جا كه الزم باشد ديگر افراد را حذف و يا تا 

 حد امكان كاهش دهد. طراحي بايد به گونه اي باشد كه: 
 اجازه استفاده آسان را فراهم كرده؛• 

 ا كه الزم باشدو هركج
ي قرار گرفت   •  ي از وسيله و يا در معرض مواد ميكروي  نشت مواد ميكروي 

ي است كاهش داده؛
ي كه عملياي 

اي   در حتر  استفاده تا حد امكان و به متر 
مانع آلوده شدن وسيله و يا هرجا كه الزم باشد نمونه، توسط بيمار، • 

 كاربر يا افراد ديگر شود. 

      

14 
، بايد خطر عفونت را تا حد براي وساي نده مواد بيولوژيكي ل پزشكي در برگتر

ندگان ، مواد و با استفاده از روشهاي  امكان با انتخاب مناسب منابع، گتر
ل تا حد امكان كاهش داد.  فعال كردن، حفاظت، آزمون و كنت   معتت  غتر

      



 

 

15 

ي هستند، بايد از 
نده بافت هاي غتر انساي  وسايل پزشكي كه در برگتر

شكي مطابق با حيطه كاربرد بافت 
ل و نظارت دامت  

ي باشند كه كنت 
حيواناي 

بر روي آنها انجام شده است. مراجع قانونگذار ملي ممكن است توليد 
ي در مورد 

كننده و يا ناظر ذيصالح را ملزم به كسب و حفظ اطالعاي 
ي حيوانات نمايند. فرآوري، نگهداري، تست و استفاده از موقع

يت مكاي 
بافت ها، سلولها و مواد گرفته شده از حيوانات، بايد به گونه اي انجام 
ي در برابر ويروسها و ديگر 

ي بهينه تأمتر  شود. باالخص ايمن 
شود كه ايمن 

فعال كردن  عوامل مشي بايد با اجراي روشهاي معتت  حذف و يا غتر
، در روال توليد حاصل شودوير   وشي

      

16 

ي 
نده بافت، سلول و ديگر مواد با منبع انساي  وسايل پزشكي كه در برگتر

ي ، نگهداري، تست و استفاده  هستند، بايد به گونه اي انتخاب، ارزياي 
ي در برابر ويروسها و ديگر 

ي بهينه تامتر  شود. باالخص ايمن 
شوند كه ايمن 

فعال كردن عوامل مشي بايد با  اجراي روشهاي معتت  حذف يا غتر
د  ويروشي در روند فرايند توليد مورد توجه قرار گتر

      

17 

ي ِويژه اي درج شده است،  وسايلي كه در برچسب آنها وضعيت ميكروي 
، توليد و بسته بندي شوند كه اطمينان حاصل  بايد به گونه اي طراحي

ي  ايط اعالم شده شود در زمان عرضه به بازار، جابجايي و انبارش تحت شر
ي مي مانند. 

 
 توسط سازنده ، در همان وضعيت اوليه باق

      

18 

، توليد  يل ارائه مي شوند، بايد به گونه اي طراحي
وسايلي كه بصورت است 

و در بسته هاي يكبار مضف بسته بندي شوند، يا براساس يك روال 
ي اين وسايل به مناسب بسته 

بندي شوند كه اطمينان حاصل شود وقن 
ي تحت  ايط انبار و جابجايي

يل هستند و در شر بازار عرضه مي شوند، است 
ي آنها آسيب نديده و يا 

ي كه بسته بندي حفاظن 
ايط اعالم شده، تا زماي  شر

ي مي مانند. 
 
يل باق  پاره نشده است، است 

      

19 
ي ويژه اي درج وسايلي كه بر روي برچسب آنها  يل يا وضعيت ميكروي  است 

، فرآوري، توليد، و در صورت لزوم  شده است، بايد با روش هاي معتت 
يل شوند.   است 

      

20 
ل شده مناسب  ايط كنت  ي در شر

يل باشند، بايسن  وسايلي كه بايد است 
ايط محيطي ( توليد شوند.   )بعنوان مثال شر

      



 

 

21 

يل بايد به گونه اي باشد كه  سيستم بسته بندي براي وسايل غتر است 
ي حفظ شود و در صورتيكه  ي وسيله بدون هيچگونه تغيتر

 
گ سطح پاكتر 

ي  يل شود، ريسك آلودگيهاي ميكروي 
الزم است وسيله قبل از استفاده است 

اسيون  يلتر 
را كاهش دهد. سيستم بسته بندي بايد مناسب با روش است 

 از طرف توليد كننده باشد.  اعالم شده

      

22 
بسته بندي و يا برچسب وسايل بايد به گونه اي باشد كه محصوالت 

يل عرضه مي شوند، بتوان از هم 
است  يل و غتر

مشابه را كه به صورت است 
 تشخيص داد. 

      

ايط محيط  موثر بر عملكرد وسيله پزشك     هاي ساخت و شر
 

 ويژگ

23 

ات ديگر  اگر حيطه كاربرد وسيله بگونه اي است كه بايد با وسايل يا تجهتر 
كار كند، كل مجموعه از جمله سيستم اتصال بايد ايمن بوده و نبايد به 
ي براي 

عملكرد خاص هر وسيله لطمه اي وارد شود. هرگونه محدودين 
 كاربرد، بايد بر روي برچسب يا راهنماي استفاده ذكر شود. 

      



 

 

24 

طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باشد كه تا حد امكان ريسك هاي 
 زير را حذف يا به حداقل برساند: 

يكي مانند نسبت حجم به فشار،  -
ريسك صدمات مربوط به ويژگيهاي فتر 

 ابعاد و هر جا كه الزم باشد ويژگيهاي ارگونوميك مناسب
ايط محي - ي يا شر ات خارح  ي و قابل ريسكهاي مربوط به تاثتر

طي منطق 
ي و  يكي خارح 

، اثرات الكت  ي مانند ميدانهاي مغناطيسي
پيش بين 

واستاتيك، فشار، رطوبت، دما يا  ، تخليه هاي الكت  ومغناطيسي الكت 
 نوسانات در فشار و شتاب

ريسك هاي مربوط به استفاده از وسيله در تركيب با لوازم، مواد و  -
ي كه امكان تماس با آنها در زما  ن استفاده عادي از وسيله باشد. گازهايي

ي مواد به وسيله -
 
 ريسك نفوذ تصادق

ي اشتباه نمونه -  ريسك شناسايي
ريسك تداخل متقابل با وسايل ديگر كه در هنگام استفاده عادي براي  -

ي و يا در زمان درمان رخ مي دهد.   ارزياي 
اسيون اتفاق مي ا- ي كه به علت عدم امكان نگهداري يا كاليت  فتند ريسكهايي

ي ها(، به دليل طول عمر مواد استفاده شده يا كمبود دقت 
)مانند كاشتن 

ل م هاي كنت  ي يا مكانتر   در اندازه گتر

      

25 

طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باشد كه خطر آتش گرفت   يا 
ايط تك اشكالي به حداقل برسد. 

انفجار در حتر  استفاده عادي و يا در شر
وسايلي كه با توجه به حيطه كاربردشان در معرض مواد قابل در مورد 

ي شوند، بايد 
 

اشتعالي قرار دارند كه مي توانند سبب انفجار و يا سوختك
 توجه ويژه اي اعمال شود. 

      

26 
وسايل بايد به گونه اي طراحي و توليد شوند كه امحاء ايمن پسماندهاي 

 آنها آسان باشد. 
      

ي يا تشخيص  وسايل با ك  اربرد اندازه گير



 

 

27 

ي هستند به گونه اي كه تشخيص  وسايلي كه داراي كاربرد اندازه گتر
اشتباه، تاثتر نامطلوب بر بيمار دارد، بايد بگونه اي طراحي و توليد شوند 

كه داراي صحت، دقت و پايداري براي حيطه كاربرد خود باشند. محدوده 
 بايد توسط توليد كننده مشخص شده باشدصحت وسيله نتر  

      

28 

وسايل تشخيصي بايد به گونه اي طراحي و توليد شوند كه بر اساس 
، صحت، دقت و پايداري براي حيطه كاربرد  ي

روشهاي مناسب علمي و فن 
 ، ي
، درسن  ي

 
خود را فراهم نمايند. به طور ويژه طراحي بايد حساسيت، ويژگ

ل تداخ الت مربوطه و شناخته شده و محدوده تشخيص تكرارپذيري، كنت 
 را مشخص نمايد. 

      

29 
ي  ي دارد، ردياي 

 
لي بستك

اتورها و يا لوازم كنت  زمانيكه عملكرد وسيله به كاليت 
ل بايد در سيستم مديريت  اتورها و يا لوازم كنت  مقادير مربوط به اين كاليت 

ي شود.   كيفيت ارزياي 

      

30 
ي، پايش و مقياس نمايش بايد در راستاي اصول ارگونوميك و  اندازه گتر

 باتوجه به حيطه كاربرد وسيله، طراحي شده باشد. 
      

31 
در صورت امكان مقاديري كه به صورت عددي بيان مي شوند، بايد بر 

 اساس واحدهاي استانداردشده رايج و قابل فهم براي كاربران وسيله باشد
      

 )عموم(حفاظت در مقابل تشعشعات 

32 

، ساخت و بسته بندي وسايل بايد به گونه اي باشد كه با توجه به  طراحي
ي بيمار ، كاربر و افراد ديگر را در معرض  حيطه كاربرد وسيله امكان قرارگتر

ي نتر  براي تشعشع 
تا حد امكان كاهش دهد و در اين حال هيچ محدودين 

ي وسيله ايجاد نشود. 
 كاربردهاي ويژه تشخيصي و درماي 

      

 تشعشعات عمدي



 

 

33 

در مورد وسايلي كه براي اهداف خاص پزشكي تشعشعات خطرناك يا 
، ساطع مي كنند، بايد خط ي

ي و يا نامري 
رات بالقوه خطرناك، به صورت مري 

ي 
ي تشعشع پرتو در مقابل فوايد وسيله لحاظ شود، در اين موارد بايسن 

ذاي 
ان صدور تشعشع را داشته باشد. اين گونه وسايل  ل متر 

كاربر امكان كنت 
هاي متغتر 

بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه تكرارپذيري پارامت 
 مربوطه را در

 محدوده خطاي مجاز تضمتر  نمايد. 

      

34 
ي ساطع مي كنند، 

ي و يا نامري 
وسايلي كه تشعشعات بالقوه خطرناك مري 

ي مجهز باشند
 بايد به نمايشگرهاي بضي و هشداردهنده هاي صوي 

      

 تشعشعات ناخواسته

35 
ي  ي به گونه اي باشد كه امكان قرارگتر

طراحي و ساخت وسايل بايسن 
ي و 

 
بيماران، كاربران و افراد ديگر در مقابل پرتوهاي ناخواسته، انحراق

 پراكنده تا حد امكان كاهش يابد. 

      

 دستورالعمل استفاده

36 

دستورالعمل هاي كاربري براي وسايل ساطع كنندة پرتو بايد حاوي 
ي بيمار و كاربر و 

اطالعات كاملي در مورد ماهيت پرتوها، وسايل حفاظن 
ي از استفاده نادرست و حذف خطرات وسيله در هنگام  راههاي جلوگتر

 نصب باشد . 

      

 پرتوهاي يون ساز

37 

وسايل انتشار دهنده پرتوهاي يون ساز بايد به گونه اي طراحي و ساخته 
شوند كه هرجا امكان پذير است، كميت، شكل و توزي    ع انرژي پرتوهاي 

صادر شده) يا كيفيت آنها ( باتوجه به حيطه كاربرد دستگاه قابل تغيتر و 
ل باشد.   كنت 

      



 

 

38 

وسايل انتشار دهنده پرتوهاي يون ساز كه در راديولوژي تشخيصي كاربرد 
وند كه با حداقل تشعشع دارند، بايد به گونه اي طراحي و ساخته ش

ي با كيفيت باال براي  پرتوها به بيمار و كاربر، تصوير مناسب و يا خروح 
 اهداف پزشكي مورد نظر به دست آيد. 

      

39 

ي كاربرد 
وسايل انتشار دهنده پرتوهاي يون ساز كه در راديولوژي درماي 

مت   و دارند، بايد به گونه اي طراحي و ساختهشوند كه امكان پايش مط
ل دز پرتوهاي ساطع شده، نوع و انرژي پرتو و هرجا كه الزم باشد  كنت 

 توزي    ع انرژي آن وجود داشته باشد. 

      

ايط الزم براي وسايل پزشك  متصل يا مجهز به منبع انرژي  شر

40 

ونيكي قابل برنامه ريزي هستند، 
وسايلي كه داراي سيستم هاي الكت 

منجمله نرم افزار، بايد به گونه اي طراحي شوند كه تكرارپذيري، قابليت 
اطمينان و عملكرد اين گونه سيستم ها با توجه به حيطه كاربرد آنها قابل 
قبول باشد. در هنگام وقوع تك اشكالي در سيستم بايد تا حد امكان وسايل 

ي جهت حذف يا كاهش خطرات احتمالي وجود داشته باشد  مناسن 

      

41 
ي بيمار به منبع تغذيه داخلي آنها وابسته است، بايد به 

وسايلي كه ايمن 
 وسيله اي جهت تعيتر  وضعيت منبع تغذيه مجهز شوند. 

      

42 
ي آنها وابسته است، بايد  ي بيمار به منبع تغذيه خارح 

براي وسايلي كه ايمن 
 نشان دادن نقص در تغذيه به يك سيستم آالرم مجهز شوند. 

      

43 
ي بيمار استفاده مي شوند، 

وسايلي كه براي پايش يك يا چند پارامت  بالين 
ايطي كه  بايد به سيستم هاي آالرم مناسب مجهز باشند، تا كاربر را از شر

 سازند.  ممكن است منجر به مرگ يا خطر جدي براي بيمار شود، مطلع

      

44 
ي از 

طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باشد كه ريسك هاي ناشر
ي عملكرد ديگر وسايل و  ومغناطيسي را كه سبب خراي  تداخالت الكت 

ات در محيط معمولي مي شود، به حداقل برسانند. 
 تجهتر 

      



 

 

45 
ي 
 
ي كاق

ي ذاي 
وسايل بايد به گونه اي طراحي و توليد شوند كه يك سطح ايمن 

ومغناطيسي داشته باشد تا آنها را قادر به عملكرد  را در مقابل تداخل الكت 
 مورد نظر توليد كننده نمايد. 

      

يك    حفاظت در مقابل ريسك هاي الكير

46 
ي طراحي و ساخت 

وسايل بايد به گونه اي باشد كه اگر وسيله به درسن 
يكي 

نصب و نگهداري شده باشد تا حد امكان از خطر شوكهاي الكت 
ي شود.  ، جلوگتر ايط استفاده عادي و حالت تك اشكالي ي در شر

 
 تصادق

      

 حفاظت در مقابل ريسك هاي مكانيك  

47 
د كه بيمار و كاربر را در مقابل طراحي و ساخت وسايل بايد به گونه اي باش

ريسك هاي مكانيكي همراه با وسيله از قبيل ايجاد مانع در حركت، 
 ناپايداري و اجزاي متحرك محافظت كند. 

      

48 

ي به گونه اي باشد كه ريسك حاصل از 
طراحي و ساخت وسايل بايسن 

ي و وسايل موجود براي ارتعاش 
فت هاي فن  وسايل با توجه به پيشر

 در منبع ارتعاش در پايتر  ترين سطح 
 
محدود كردن ارتعاشات، مخصوصا

ي از 
ممكن )تاجاييكه عملي است( باشد. مگر اينكه ارتعاشات بخسر

 عملكرد خاص وسيله باشد

      

49 

ي به گونه اي باشد كه ريسك ح
اصل از نويز طراحي و ساخت وسايل بايسن 

ي و وسايل موجود براي محدود كردن 
فت هاي فن  وسايل با توجه به پيشر

 در منبع نويز در پايتر  ترين سطح ممكن )تاجاييكه 
 
نويزها، مخصوصا

ي از عملكرد خاص وسيله 
عملي است( باشد. مگر اينكه نويزها بخسر

 باشد. 

      

50 
هيدروليكي و پنوماتيكي كه  پايانه ها و اتصاالت برق ، گاز يا منابع انرژي

كاربر از آنها استفاده مي كند ، بايد به گونه اي طراحي و ساخته شوند كه 
 تمام ريسكهاي ممكن را به حداقل برسانند. 

      

51 
س هستند )به غتر از بخش ها يا ناحيه 

ي از وسيله كه قابل دست  بخش هايي
ي برسند( و محيط 

ي كه گرما توليد مي كنند يا بايد به دماي معين  هايي
ايط عادي به دماي بالقوه خطرناك برسند.   اطرافشان نبايد در شر

      



 

 

 حفاظت بيمار در مقابل خطرات مواد يا منابع انرژي

52 
 مي كنند، بايد به گونه اي طرا

حي وسايلي كه مواد يا انرژي براي بيمار تأمتر 
ي 
 
و ساخته شوند كه بتوانند بطور دقيق تنظيم شده و در آن وضعيت باق

ي بيمار و كاربر تضمتر  شود. 
 بمانند بطوريكه ايمن 

      

53 

ي كننده و يا نشان دهنده هرگونه نقص  در وسايل بايد به ابزارهاي جلوگتر
ان انتقال مواد و يا انرژي به بدن بيمار كه سبب ايجاد خطر مي شود،  متر 

ي  مجهز شوند. همچنتر  دستگاهها بايد داراي وسايل مناسب براي جلوگتر
از ارائه احتمالي سطوح خطرناك مواد و يا انرژي از منبع مواد و يا انرژي 

 باشند. 

      

54 

ل ها و نشانگرها بايد ب طور واضح بر روي وسايل مشخص شيوه كار كنت 
باشد. هركجا كه وسيله در بردارنده دستورالعمل هاي مورد نياز براي 

ها توسط يك سيستم بضي  شيوه كار مي باشد و يا نمايش يا تنظيم پارامت 
انجام مي شود، اين ااطالعات بايد براي كاربر و هرجا كه الزم باشد براي 

 بيمار قابل فهم باشد. 

      

 اظت بيمار در مقابل وسايل خودآزمون يا خودتزريقحف

55 
اين وسايل بايد به گونه اي طراحي وساخته شوند كه براي حيطه كاربرد 
س كاربر و اثرات حاصله از  مورد نظر با توجه به مهارت ها و ابزار دردست 
ي عمل نمايند.  ي در محيط و تكنيك كاربر، به خوي 

ات قابل پيش بين   تغيتر

      

56 
اين وسايل بايد به گونه اي طراحي و ساخته شوند كه ريسك خطاي 
كاربري را هنگام استفاده از وسيله و هر جا كه الزم باشد، نمونه و 

 همچنتر  تفستر نتايج، كاهش دهد. 

      

57 
اين وسايل بايد هر جا كه ممكن است، روالي داشته باشند تا كاربر بتواند 

ر زمان استفاده، محصول مطابق حيطه كاربرد مورد نظر تاييد نمايد كه د
 سازنده عمل كرده است. 

      

 اطالعات فراهم شده توسط توليد كننده



 

 

58 

ي توليد كننده،  نحوه هر وسيله بايد داراي اطالعات مورد نياز براي شناسايي
استفاده ايمن و اطمينان از حصول عملكرد مورد نظر با در نظر گرفت   
ي قابل فهم 

آموزش و اطالعات كاربران باشد. اين اطالعات بايد براحن 
 باشد. )ضوابط برچسب گذاري (

      

  )هرجا كه الزم باشد( 
 ارزياب   عملكرد منجمله ارزياب   بالين 

59 
ي عملكرد مي باشند، بايد بر اساس  ي ارزياي 

ي كه براي پشتيباي  كليه داده هايي
 الزامات و قوانتر  مربوطه جمع آوري شوند. 

      

60 
ي عملكرد مي باشند، بايد بر اساس  ي ارزياي 

ي كه براي پشتيباي  كليه داده هايي
 الزامات و قوانتر  مربوطه جمع آوري شوند. 
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