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 : هدف 

 اطالعات الزم در برچسب و مدارك همراه
 
  حیطه كاربرد يا هدف وسیله؛مشخصات و 
 چگونگي استفاده، نگهداري و انبارش وسیله؛ 
 ؛هر گونه ريسك باقي مانده، هشدارها يا محدودیت های کاربرد 
 :در ضمن باید 
 .برچسب گذاری متناسب با دانش فنی، تجربه، تحصیالت یا آموزش کاربران باشد 
 )استفاده شود. تا حد امکان از نمادها)مطابق با استانداردهای مربوطه 

 
 : دامنه كاربرد 

 می گردد.  ....................تولیدی شرکت این ضوابط مشمول تمام محصوالت 
 
  : تعريف 

 
 وسیله پزشکی

ملزومات، تجهیزات و دستگاه های پزشکی که به طور عام تجهیزات پزشکی   نامیده می 
شوند شامل هرگونه کاال، وسایل ، ابزار ، لوازم ، ماشین آالت ، کاشتنی ها مواد ، معرف ها ، 

کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کننده برای انسان به منظور 
 از اهداف ذیل عرضه می گردند می باشند : دسترسی به یکی 

 تشخیص ، پایش ، پیشگیری ، درمان و یا کاهش بیماری؛ 

 حمایت یا پشتیبانی از ادامه فرآیند حیات؛ 

 کنترل و جلوگیری از بارداری؛ 

ایجاد فرآیند سترون کردن ) یا ضد عفونی و تمیز کردن ( وسایل یا محیط جهت انجام مطلوب 
 درمانی و بهداشتی؛اقدامات پزشکی، 

  فراهم نمودن اطالعات جهت نیل به اهداف پزشکی به کمک روش های آزمایشگاهی بر روی
 نمونه های اخذ شده انسانی؛

 تشخیص ، پایش ، درمان ، تسکین ، جبران و یا به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت؛ 

 لوژیکتحقیق ، بررسی ، جایگزینی یا اصالح آناتومی یا یک فرآیند فیزیو

 



15تعداد صفحات: ........................شرکت    

 

  روش اجرایی برچسب گذاری Aشماره بازنگری:

اخرین تاریخ 
ویرایش: 

15/04/1398  
 FR-009شماره سند:

 

3 
 

 برچسب

که بر روی وسیله الصاق می گردد. هرگاه  نوشته شده، چاپ شده یا طراحی شدهاطالعات 
محدودیت های فیزیکی مانع این امر شود، برچسب شامل اطالعات فراهم شده بر روی بسته 

 بندی هر واحد کاال یا مجموعه ای از اقالم خواهد بود.

 

 مدارک همراه

هرگونه اطالعات دیگر در رابطه با شناسه وسیله، توضیحات فنی، دستورالعمل کاربری و 
 حیطه کاربرد و نحوه استفاده مناسب از وسیله پزشکی

 بندي: بسته          

 بسته خارجي پوشش.گردد  خودداري بايد آلوده باز فضاهاي در بندي بسته لوازم نگهداري از 
 گردد تمیز كامال يا و باز تولید محوطه به ورود از قبل بايد بندي بسته وسايل حاوي بندي هاي

 انبارش و نقل و حمل مقابل در محصول از كه شود طراحي اي گونه به بايد بندي بسته 
 حفظ شده تعیین مدت تا را محصول استريلیتي بودن، استريل صورت در و محافظت نموده

 .نمايد
 شود نگهداري مخصوص كد ثبت با و جداگانه و تمیز انبار در بايد بندي بسته مواد. 
 جلسه صورت تنظیم با وقت اسرع در بايد گذشته تاريخ شده چاپ قديمي بندي بسته مواد 

 .معدوم شود
 شود ظاهري كنترل بايد نیز مصرف موقع در بندي بسته مواد كیفیت 

 
 ا:روش اجر .4

 

جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 

و دریافت فایل کامل  13485و  9001ایزو 

دستورالعمل ها، فرایندها، روش های 

اجرایی ،فرم ها و .... با شماره 
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دکتر امید صفرپور تماس  09120135205

 حاصل نماید.

 


