
 

 
 

 
 

 
 

 قائمة األجهزة والمستلزمات الطبية التي تتطلب وصفة طبية

a medical prescription requireist which Levices Dedical M 

 
 

 
 فقطشخص فني مؤهل بواسطة  تشغيلهايتم  التي األجهزة والمستلزمات الطبيةأوال: 

First: medical devices which are operated/ activated only by qualified personnel 
 

 ( description ) الوصف ( name )االسم  #

1 
 جهاز غسيل الكلى لالستخدام المنزلي

Hemodialysis 

 طبي يستخدم لتنقية الدم جهاز
Medical device used for blood filtration  

2 

 اللولب

Intrauterine device (IUD) 

 

 صغير يتم إدخاله داخل الرحم لمنع الحملطبي جهاز 
Medical device inserted into the 

 uterus for birth control   

 

 
 

 
 من أخصائي طبي الستخدامها إشراف أو توجيهتتطلب األجهزة والمستلزمات الطبية التي  ثانيا:

Second: medical devices which requires supervision or instruction from a medical 
specialist to be used 

 

 ( description ) الوصف ( name )االسم  #

1 

 
إال بوصفة  فاألجهزة والمستلزمات الطبية التي ال تصر

طبية وفقاً للمعلومات التعريفية )البطاقة التعريفية وأدلة 

والتحاميل المهبلية بعض المراهم االستخدام( مثل 

 وقطرات العين.
Prescribed medical devices (according to 

IFU and labeling) 
Example: Ointment, Vaginal suppositories, 

eye drops 

هي أجهزة طبية معدة لالستخدام المنزلي ويوجد قيود 

على صرفها للمستهلك موضحة بالمعلومات التعريفية 

 (وأدلة االستخدام البطاقة التعريفية)
Home used medical devices with 

restrictions to consumer dispense describes 
in the IFU and labeling 

2 
 مضخة األنسولين المزروعة

Implanted Insulin pumps 

 
فر جرعات ثابتة من األنسولين جهاز طبي يقوم بتو

صغيرة  وإبرةحيث تتكون من قسطرة  السكري،لمرضى 

 يتم زرعها تحت الجلد
Medical device delivers a controlled 
insulin dose for Diabetes mellitus 

patient, consists of catheter and small 
needle implanted under the skin 

 



 

 
 

 
 

 
 

3 

 
ن و بيروكسيد الهيدروجيمنتجات تبيض األسنان بواسطة 

 التي تتطلب وصفة طبية الكرباميدبيروكسيد 
Teeth whitening using Hydrogen 
peroxide or carbamide peroxide 

 

 أجهزة طبية تستخدم لتبيض األسنان

Medical device used for teeth whitening 

4 
 مكثف األكسجين

Oxygen concentrator 

 
مصممة لالستخدام في المنازل لمساعدة  ةطبي ةزأجه

 االكسجين بشكل مستمر الى الرئتين المرضى على ادخال
Home used medical devices to help 
introducing continuous oxygen into 

patients lungs 
 

5 
 المنزلي جهاز التنفس الصناعي

Home Ventilator  

 
مخصص لمساعدة المرضي الغير قادرين  جهاز طبي

 على التنفس بشكل طبيعي على التنفس
Hedical device designed to help 

dyspnea patients to breath normally  
 

 

 

 .This list will be updated *                                                                        .القائمة خاضعة للتحديثهذه * 

             

 


