
جميع الحقوق محفوظة لشركة الشفاء الطبية لصناعة الحقن ٢٠١٤ . النسخة العربية
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الشهادات
منتجات الشفاء والمنتجات المصنعة

| منتجات الشفاء :
رامي : الحقن التي تضرب تحت الجلد لمرة واحدة

رامي: إبر الحقن تحت الجلد
رامي: حقن األنسولين المزودة بإبر ثابتة

رامي: الحقن ذاتية اإلغالق
| المنتجات المصنعة :
الشفاء : اإلبر القلمية 
الشفاء : إبر السالمة 

الشفاء : حقن السالمة لجمع عينات الدم 
الشفاء : حقن التغذية عن طريق الفم

الشفاء : إبر التعبئة وإبر التعبئة المزودة بمرشحات ٥ ميكرون

معلومات عن الشركة
الرسالة والقيم

تواصل مع الشفاء
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حول شركة الشفاء لصناعه الحقن الطبية

شــركة الشــفاء للحقــن الطبيــه هــي شــركة رائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال صناعــة 
الحقن الطبيه و التي تعمل على تطوير  الخدمات الصحية للمرضى في كل مكان .

تكــرس شــركة الشــفاء للحقــن  الطبيــة نفســها مــن أجــل  بنــاء مســتقبل صحــي و مســاعده النــاس علــى 
الحياة في عالم أكثر صحة 

فــي الشــفاء نســعى جاهديــن للحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر فــي التصميــم والتصنيــع ومراقبــة الجــودة 
وإرضاء العمالء .

نعمل على رياده التناسق و تجاوز توقعات عمالئنا في الحصول على الجودة العاليه لمنتجاتنا.
متفوقون في مواعيد التسليم للمنتجات والخدمات لتتناسب مع طلبات العمالء .

العمل الدائم  على التطوير  في عمليه اإلنتاج آلخر ما توصلت إليه التكنولوجيا .

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف ــج للحق ــر منت ــة أكب ــن الطبي ــة الحق ــفاء لصناع ــد شــركة الش تع
ــي  ــا ف ــي تحــدد مراحــل عملن ــة هــي الت ــذ عــام ١٩٨٠م. إن هــذه الخلفي ــك من والشــرق األوســط وذل

تطوير منتجات ذات جودة عالية من منتجات الحقن وذلك لتدعيم سوق الرعاية الصحية.

كة
معلومات عن الشر
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الرسالة والقيم
تطوير الكفاءات األساسية .

تصميم وتطوير منتجات مبتكرة وجديدة .
ضمان التناسق في الجودة .

تطبيق أحدث وسائل التكنلوجيا واألمان في التصنيع 
من أجل صحة المواطن وراحته.



كة
معلومات عن الشر

مهمتنا

الوعــد الــذي قطعنــاه لعمالئنــا والمجتمــع. بإننــا ســوف نعمــل علــى حمايــة ســالمة العامليــن فــي الرعايــة 
الصحية. و المرضى والبيئة من خالل توفير األجهزة الطبية المبتكرة عالية الجودة.
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نتيجه   التي تكون  الوفاة  المعاناه و  لنعمل على تخفيف اآلالم و  للمنتجات  المعايير  بأعلى   نحن ملتزمون 
لممارسات طبيه غير آمنه ، نحن ندفع  برضا كبير العالم للوصول إلى  المقاييس الطبية المناسبة في التعقيم 

من خال توفير غرف تجميع معقمة بأحدث وسائل التعقيم العالية.

الجــودة والســالمة هــي القواعــد األساســية لــكل شــيء ، فضــًال عــن ذلــك ، فاالبتــكار هــو واحــدة مــن تلــك 
العناصــر األساســية التــي تبقــي الدافعــة  لنــا إلــى األمــام ، نحــن نســعى دائمــا لتحســين و تطويــر المنتجــات 

التي تناسب إحتياج المواطن وصحته وسالمته .

قيمنا األساسية:



نحن نؤمن أن جميع العالجات الطبيه تهدف الى تحسين الحياه
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ســوف نقــوم وبإســتمرار بتوفيــر منتجــات متميــزة لقطــاع الصحــة وذلــك لمســاعدة كافــة النــاس للعيــش 
حيــاة صحيــة. وســيتحقق ذلــك مــن خــالل التركيــز علــى خدمــة العمــالء والتحســين المســتمر والحفــاظ 

على نظام الجودة الفاعلة التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.



ــن يقومــون  ــى الكفــاءات الذي ــة المحــدودة تقــوم بتوظيــف أعل إن شــركة الشــفاء لصناعــة الحقــن الطبي
بتكريــس كافــة وقتهــم لخدمــة وتحقيــق رؤيــة الشــركة. إن لدينــا عــدد مــن الموظفيــن اإلدارييــن والفنييــن 
لــم يتــم توظيفهــم مــن أجــل تحقيــق قيمــة ولكــن أيضــاً لعكــس التنــوع الثقافــي بالشــركة. إننــا نقــوم بخلــق 

بيئة عمل أكثر بهجة لموظفينا.
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كة
معلومات عن الشر

الشهادات

عالمة الجودة  حيث يتم منح هذه الجائزة بواسطة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
شهادة األيزو ١٣٤٨٥ للمعدات الطبية ، 

الجهة المانحة ـ اس جي اس ، يو كيه ايه اس
طريقة منح شهادة األيزو:

تسجيل األجهزة الطبية لدي إدارة األغذية والعقاقير األمريكية ٩٦٨٠٥٩٧ .
إشعار قبل التسويق : رامي ـ كيه ٩٧٢٤٥٢ ـ رامي ، حقن طعن .

إشعار قبل التسويق : رامي ـ كيه ٩٧١٦٦٤ ـ رامي محاقن انسولين متكاملة .
اعتماد الممارسات الصناعية الجيدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .

دبليو اتش أو ـ جودة سالمة األداء ـ نظام تأهيل مسبق لحقن التحصين الثابتة .





فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تفضيــل نظــام اإلبــر المقفولــة ، فــإن شــركة الشــفاء تقــوم باإلســتعانة برامــي 
لحقــن ومــن ثــم يتــم توفيــر إمكانيــة تبديــل األبــر أو يتــم اســتخدام إبــر أخــرى أو أي وســائل توصيــل أخــرى 
ــن  ــع وجــود تشــكيلة واســعة م ــب م ــة التركي ــن ناحي ــال مناســبة م ــل مناســب بإســتخدام إقف ــزودة بقف م

مجموعات األغطية يمكن أن يتم اإلختيار منها.
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إبر ذات جودة عالي ، للحصول على راحة عند الحقن.
أنبوب ذو شفافية عالية ودقة تجعلها مناسبة ومثالية للجرعة الدوائية.

إبر شبه شفافة تساعد على المراقبة بسهولة.
مزودة بسدادة غطاسة متكاملة ، تمنع المكبس من السحب ويساعد على تجنب التعرض للسوائل الخطرة.

جودة عالية مع القيام بالتعبئة والتغليف بشكل يضمن سالمة التعقيم.
استخدام مادة تشحيم سليكونية خاصة لضمان سالسة حركة الغطاس.

شفرات واسعة لتوفير الراحة واإلستقرار.

رامي ٣ مل مزود بقفل مركب مع إمكانية تبديل األبرة .
رامي ٥ مل مزود بقفل مركب مع إمكانية تبديل األبرة .
رامي ١٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل األبرة .
رامي ٢٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل األبرة .
رامي ٥٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل األبرة .
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فــي الحــاالت التــي يطلــب أو يفضــل فيهــا العميــل الحقنــة المــزودة بطــرف بــارز. فــإن الشــفاء تقــدم إبــر 
رامــي المــزودة بطــرف بــارز  مــع إمكانيــة تبديــل اإلبــر أو اســتخدام وســائل توصيــل أخــرى مــع الطــرف 

البارز حيث يمكن اختيار تركيب تشكيلة واسعة من الوصالت القابلة للتغيير.




أنبوب ذو شفافية عالية ودقة تجعلها مناسبة ومثالية للجرعة الدوائية.
محور اإلبرة نصف شفاف وهذا يساعد على المراقبة السريعة ألي مادة مرتجعة .

سدادة الغطاس متكاملة وهذا يمنع المكبس من اإلنسحاب ويجنب تعريض السوائل للخطر .
جودة عالية مع القيام بالتعبئة والتغليف بشكل يضمن سالمة التعقيم.

استخدام مادة تشحيم سليكونية خاصة لضمان سالسة حركة الغطاس.
شفرات واسعة لتوفير الراحة واإلستقرار.

رامي ١ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل اإلبرة .
رامي ٣ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل اإلبرة .
رامي ٥ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل اإلبرة .

رامي ١٠ مل مزود برأس بارز في الوسط أو بالطرف مع امكانية تبديل اإلبرة .
رامي ٢٠ مل مزود برأس بارز أو فوهة طرفية بدون إبرة .
رامي ٥٠ مل مزود برأس بارز أو فوهة طرفية بدون إبرة .
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تصميم هندسي يوفر السالمة ، الحقن تكون مع إبر ثابتة لتجنب ابتعاد األيدي واألصابع من األبرة أثناءالحقن 
سهلة اإلستخدام ويمكن قراءة التدرج يساعد على دقة تجهيز الجرعة والتحقق منها.

اإلبرة مثبتة بشكل دائم هذا من شأنه أن يقلل من النفايات الدوائية ويعزز من توفير القيمة .
سهلة الحقن من زاوية منخفضة .

يوفر مساحة اقل عند التخلص منها للوقاية من اإلصابات من المخلفات.
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يتم إنتاج حقن ١ مل للتطعيم تحت الجلد لغرض الحقن بدواء اللقاح أو السلين. 

إبرة ثابتة .
إبر قابلة للفصل .

1


رامي ١ مل حقن السلين . مزودة بفوهة رأسية بارزة مع إمكانية توصيل إبرة.

رامي ١ مل حقن السلين . مزودة بفوهة رأسية بارزة مع إمكانية توصيل إبرة.

أحجام األبرة العادية تتراوح ما بين: ٢٥ جي إكس ٨/٥ ، ٢٦ جي إكس ٨/٥ و ٢٧ جي إكس ½

رامي ١ مل حقن السلين ، مزودة بإبرة ثابتة .

رامي ١ مل حقن السلين ، مزودة بإبرة ثابتة .

اللفافة العادية المرفقة عادة تتراوح ما بين: ٢٥ جي إكس ٨/٥ ، و ٢٦ جي إكس ٨/٥





Product Description    Trade Mark    Nozzle Type           Scale Interval          Standard  Needle Gauge            Pack Type              Pcs /Box

1ml Vaccination            RAMY         Luer Slip                      0.1ml         25Gx5/8"                          Individual Blister Pack    100

1ml Tuberculin              RAMY         Luer Slip                      0.01ml         26Gx5/8"                          Individual Blister Pack    100

1ml Insulin U100          RAMY         Fixed Needle               0.01ml         30Gx0.5" or 30Gx3/8"                Individual Blister Pack    100
                                                                                                                                   or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"            

1ml Insulin U100          RAMY         Fixed Needle               0.01ml         30Gx0.5" or 30Gx3/8"                10pcs Pouch with           10X10
                                                                                                                                   or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"        Plunger Cap 

0.5ml Insulin U100       RAMY            Fixed Needle               0.1ml         30Gx0.5" or 30Gx3/8"          Individual Blister Pack    100
                                                                                                                                   or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"

0.5ml Insulin U100    RAMY         Fixed Needle               0.01ml         30Gx0.5" or 30Gx3/8"          10pcs Pouch with           10X10
                                                                                                                                   or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"        Plunger Cap

3ml /2ml/2.5ml              RAMY         Luer Lock                     0.1ml         23Gx1.5" or 23Gx1"          Individual Blister Pack    100
Standard                                                                                                                   or without needle

5ml Standard    RAMY         Luer Lock                     0.5ml/0.1ml         21Gx1.5" or 23Gx1"                   Individual Blister Pack    100
                                                                                                                                   or without needle

10ml Standard              RAMY         Luer Lock                     0.2ml         21Gx1.5" or 23G1"         Individual Blister Pack    100

20ml Standard              RAMY         Luer Lock            1.0ml         21Gx5/8" or without Needle       Individual Blister Pack    1
                                                             Luer Slip- Eccentric

50ml Standard              RAMY         Luer Lock Luer            1.0ml         21Gx5/8" or without Needle       Individual Blister Pack    1
                                                             Luer Slip- Eccentric

50ml Standard              RAMY         Cathater Tip                 1.0ml         without Needle                          Individual Ribbon Pack   1

إن حقــن رامــي لإلنســولين ذات قنــاة إنبوبيــة المثبتة متوفرة في عبوات مختلفــة إضافة إلى عبوات ١٠ حبات. 
ــن اإلنســولين بصــورة  ــج مرضــى يســتخدمون حق ــي تعال ــة الت ــة الصحي ــا لمؤسســات الرعاي ــم توزيعه يت
مســتمرة. إن المغلفــات التــي تحتــوى علــى ١٠ حقــن أيضــاً معقمــة وهــذا يزيــد مــن عمرها اإلفتراضــي بصورة 

كبيرة.

100105
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Product-Code               Product-Description          Package

1005 3108 440               31Gx5/16”                       100/ Box

1005 3138 440               31Gx3/8 “                       100/Box

1005 3005 440               30Gx1/2”                       100/Box

1005 3038 440               30Gx3/8”                       100/Box

1005 3008 440               30Gx5/16”                       100/ Box

التصميم الهندسي يوفر سالمة كبيرة
وجود إبرة حادة إضافية ـ للتقليل من عدم الراحة التي قد يشعر بها المريض.

سهلة اإلستخدام ويمكن قراءة التدرج:
يساعد على دقة تجهيز الجرعة والتحقق منها.

اإلبرة مثبتة بشكل دائم:
هذا يقلل من النفايات الطبية

يوفر مساحة أقل عند التخلص منها:
يمكن التخلص منها بسهولة للوقاية من اإلصابات من المخلفات.

 05
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وجود إبرة حادة إضافية ـ للتقليل من عدم الراحة التي قد يشعر بها المريض.
محاور ملونة : لسهولة تحديد القياسات .

محاور شفافة: لسهولة مراقبة المواد المرتجعة .
ترتيب اإلبرة بمواد خاصة ـ لتحسين مستوى الراحة عند الحقن .



Product-Code               Product-Description          Package

1000 3108 440               31Gx5/16”                       100/ Box

1000 3138 440               31Gx3/8 “                       100/Box

1000 3005 440               30Gx1/2”                       100/Box

1000 3038 440               30Gx3/8”                       100/Box

1000 3008 440               30Gx5/16”                       100/ Box

1
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إن شــركة الشــفاء تقــدم مجموعــة واســعة مــن إبــر تحــت الجلــد مــع التركيــز علــى راحــة المريــض. إن 
ــة  ــة قابل ــف المــزود بأغطي ــد القياســات. إن نظــام التغلي ــك لتحدي ــزة وذل ــوان ممي ــر تكــون بأل محــاور اإلب

للتقشير توفر سهولة في التخلص من اإلبر.
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لقــد قامــت شــركة الشــفاء بإنتــاج حقــن ذاتيــة اإلغــالق  كيــه ١ أيــه دي مــزودة بطريقــة دمــج آليــة بغــرض 
إســتخدام الحقنــة لمــرة واحــدة وبعدهــا فــإن الحقنــة تغلــق بصــوة تامــة أو تتعطــل ، إن هــذا الغلــق اآللــي 
يمنــع إعــادة اســتخدام هــذه الحقنــة مــرة أخــرى ومــن ثــم يتــم القضــاء عليهــا وهــذا يقلــل مــن إعــادة تعبئتهــا 

أو تغليفها أو بيعها مرة أخرى.

Product Description        Trade Mark  Standard Needle Gauge          Pack Type              Pcs /Box

0.5ml AD K1        RAMY   23Gx1.5" or 23G1"                  Individual Blister Pack          100

3ml    AD K1        RAMY   23Gx1.5" or 23G1"                  Individual Blister Pack          100

5ml    AD K1        RAMY   21Gx1.5" or 23G1"                  Individual Blister Pack          100

10ml  AD K1        RAMY   21Gx1.5" or 23G1"                  Individual Blister Pack           50



كة
معلومات عن الشر

الشهادات
منتجات الشفاء
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ــون  ــن يتعاط ــكري مم ــي لمرضــى الس ــيط والطبيع ــار البس ــر والخي ــي إب ــة ه ــفاء القلمي ــر شــركة الش إن إب
الجرعــات العالجيــة اليوميــة. يمكــن أن يتــم إســتخدامها عالميــاً بصــورة آمنــة فــي المنــزل. إن إبــر شــركة 
ــة تلبــي  ــارات مثالي ــة متوفــرة فــي مجموعــة متنوعــة مــن األحجــام كمــا أن هنالــك عــدة خي الشــفاء القلمي

المتطلبات الخاصة بك.
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Product CODE Product Description           Pack Type                      PCs /Box

PN30008                 30GX8mm           Individual Blister Pack      100

PN31004                 31GX4mm           Individual Blister Pack      100

PN31005                 31GX5mm           Individual Blister Pack      100

PN31006                 31GX6mm           Individual Blister Pack      100

PN31008                 31GX8mm           Individual Blister Pack      100

PN32004                 32GX4mm           Individual Blister Pack      100

  
إذا كنــت تواجــه مشــكلة مــع كميــة اإلنســولين فالمكبــرة تســاعدك فــي تحديــد الكميــة بدقــة ويمكنــك مــن 

رؤية القياسات التي تقوم بها المكبرة ، المكبرة تقوم بتكبير المسطرة مرتين .
فقط ضع المكبرة على إبرة اإلنسولين وأبدأ بسحب الكمية .

إبر ذات جودة عالية مع وجود إبرة إضافية حادة تقلل من عدم الراحة لدي المريض .
وسيلة الربط متينة ومحكمة .

مزودة بتقنية الجدار الرقيق ـ يضمن تدفق األنسولين بصورة مثلى .
إن اإلبر القلمية الجديدة ٤ ملم ٣٢ جي : توصل األنسولين بصورة بها قدر أكبر من الراحة عند الحقن.
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كة
معلومات عن الشر

الشهادات
منتجات الشفاء

إن إبــر الســالمة التــي توفرهــا شــركة الشــفاء يعــد جهــاز للســالمة تســاعدك لإلنتقــال إلــى بــر األمــان بســهولة 
، كمــا إنهــا توفــر الحمايــة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ممــن يتعرضــون إلــى اإلصابــات 

والوخزات باإلبر.

بدهية: تساعد على سالمة اليد ، تقلل من إحتياجات التدريب أثناء الخدمة.
بها غمد سالمة: يوفر غطاء آمن لإلبر المستعملة ويمنع وقوع الحوادث .

ال توجد مساحات ميتة إضافية ـ يقلل من اإلهدار الدوائي .
بها نقرة مسموعة وملموسة ـ لتأكيد سهولة اإلستخدام وتفعيل ميزة السالمة.





إن أطقــم حامــل انبــوب ألخــذ عينــات الــدم وأنبــوب الســحب ، مــزودة بآليــة ســالمة تعــد جــزأ ال يتجــزأ 
من الجهاز.

إن تفعيــل عمــل األنبــوب يلغــي إمكانيــة التعــرض لطرفــي اإلبــر الملوثــة الشــيء الــذي يقلــل مــن مخاطــر 
اإلصابة بواسطة اإلبر.

إن حامل أنبوب ألخذ عينات الدم متوافق مع المعايير كما أنه مزود بإبر ذات أنواع متعددة.
إن طقــم الســالمة لحامــل أنبــوب أخــذ العنيــات يســمح للمســتخدمين الحفــاظ علــى كلتــا يديهــم وراء اإلبــرة 

عند تراجع اإلبرة.
ــة  ــح منظم ــع لوائ ــق م ــات يتواف ــوب أخــذ العني ــل أنب ــم الســالمة لحام ــرة واحــدة لطق إن اإلســتخدام لم

الصحة العالمية وذلك للمساعدة في القضاء على التلوث المتبادل.



30 29



Product Description                                               PCs /Box

1ml   Oral Syringe with Tip Cap              100/Inner Box; 400/Case

3ml   Oral Syringe with Tip Cap              100/Inner Box; 400/Case

5ml   Oral Syringe with Tip Cap              100/Inner Box; 400/Case

10ml Oral Syringe with Tip Cap                            100/Inner Box; 400/Case


تقــدم شــركة الشــفاء مجموعــة واســعة مــن حقــن التغذيــة الفمويــة بمــا فــي ذلــك ذات األلــوان الشــفافة 

والصفراء.

بها رأس ذو تصميم خاص ـ للوقاية عند اإلستعمال بصورة خاطئة .
وضوح نطاق الجرعة ـ لتأكيد دقة حجمه الجرعة .

انبوب ذو لون كهرماني ـ وهذا التصميم لحماية األدوية الحساسة ضد الضوء .
واضح وشفاف ومزود بغطاء كهرماني.



كة
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زاوية مائلة بدرجة ٤٥ لتسهيل عملية سحب الدواء من األنبولة .
١٨ جي لتسهيل عملية السحب للدواء .

مزود بمحور قياسي تقليدي يناسب سدادة الحقن .
فلتر ٥ ميكرون لترشيح فعال للجزيئات الملوثة .

ملونة لتسهيل عملية التحديد .
أقل تكلفة من األدوات الجاهزة .
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Product Description                           PCs /Box

18G x 1 1/2”                          100/ Box; 1000/Case

18G x 1 1/2” with 5 micron filter        100/ Box; 1000/Case

18G x 50mm                          100/ Box; 1000/Case

18G x 50mm with 5 micron filter        100/ Box; 1000/Case

 5      
ــع  ــا م ــة وألعــادة خلطه ــر) تســتخدم لســحب اإلدوي ــة شــركة الشــفاء المــزودة بمرشــح (فلت ــر تعبئ إن إب

أدوية أخرى.
إن ابــر تعبئــة الشــفاء وإبــر التعبئــة المــزدوة بمرشــحات ٥ ميكــرون صممــت لمنــع الجزيئــات الكبيــرة مــن 

اإلنجرار إلى الحقنة عند األدوية من األنبوالت.

ْ
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٧. تعقيم منتجات الرعاية الصحية ، أكسيد اإلثيلين ـ متطلبات التطوير ، والمصادقة والمراقبة الروتينية لعملية تعقيم األجهزة الطبية : أيزو ١١١٣٥ الجزء األول والثاني .

٥. المنظمة الدولية للمعايير (إس أو ١٩٩٣/٧٨٦١- حقن تحت الجلد المعقمة ، وإستخدام أساليب اإلختبار : أيزو ٢/٥٩٤ ، وأيزو ١/٥٩٤ .

كة
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٤.المنظمة الدولية للمعايير (إس أو ٧٨٨٦١١٩٩٣- حقن تحت الجلد المعقمة ، وإستخدام أساليب اإلختبار : ايزو ١٩٩٣/٧٨٤٦.

www.alshifa.com
info@alshifa.com

شركـة الشـفـاء لصنـاعة الـحـقن الطـبيـة
المنطقة الصناعية األولى - الدمام - السعودية

هاتف   : ٢٨٤ ٧٤ ٨٤ ١٣ ٩٦٦ +
فاكس : ٠٣٣ ٧٤ ٨٤ ١٣ ٩٦٦ +

ص . ب ٧٩١٧ الرمــز البريــدي : الدمام ٣١٤٧٢

١. معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، معيار رقم إس إس إيه ١٩٩٢/٦٧٩ ، إستخدام حقن تحت الجلد المعقمة وأساليب اختبارها ( أي ما يعادل المعيار أس او ١٩٨٤/٧٨٨٦) .

ــار إس أو  ــا يعــادل المعي ــد المعقمــة وأســاليب اختبارهــا ( أي م ــه ٦٨٠١١٩٩٢ ، ، إســتخدام حقــن تحــت الجل ــار رقــم إس إس إي ــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس ، معي ــر الهيئ ٢. معايي

(١٩٨٨/٧٨٦٤

٣. معاييــر الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس ، معيــار رقــم إس إس أيــه ٦٨٣١١٩٩٢ ، التركيبــات المخروطيــة مــع ٦٪ (تركيبــة) دقيقــة للحقنــة  واألبــرة وبعــض المعــدات الطبيــة األخــرى ـ 

الجزء األول : المتطلبات العامة وطرق اإلختبار أي ما يعادل إس أو ١/٥٩٤-١٩٨٦ .

٦. المنظمة الدولية للمعايير التركيبات المخروطية مع ٦٪ (تركيبة) دقيقة للحقنة واألبرة وبعض المعدات الطبية األخرى ـ الجزء األول : المتطلبات العامة ، الجزء الثاني: تركيبات األغطية

٨. تعقيم منتجات الرعاية الصحية ، بإستخدام اإلشعاع ، الجزء األول : متطلبات التطوير ، والمصادقة والمراقبة الروتينية لعملية تعقيم األجهزة الطبية : ايزو ١١١٣٥ الجزء األول والثاني.
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