”כשאני שומע אני שוכח ,כשאני רואה אני זוכר ,כשאני מתרגל אני מבין“

)קונפוציוס(

סדנה מעשית
בהבטחת איכות ורגולציה של מכשור רפואי

/

יום שלישי ,16.6.2015 ,בית חיל האויר ,ז'בוטינסקי  ,15הרצליה
תרגול בקבוצות קטנות • נטוורקינג
כלים מעשיים • למידה חוויתית • *
בהנחיית מומחי פיזיו-לוגי'ק ,מעבדות  ITLוMedistat-

/

סדר יום <<

9:00-9:30

התכנסות וכיבוד קל
אימות ותיקוף התכן ) - (Design V&Vדרישות רגולטוריות  FDAוCE -

9:30-10:15

הרצאת מליאה :גדי גינות ,מנכ"ל פיזיו-לוגי'ק

10:15-12:15

סדנה מעשית A

מושב א*

IEC 62304: Ensuring Software
Quality Compliance

12:15-12:45

<<

סדנה מעשית B

<<

Identiﬁcations, selection and
certiﬁcation of Critical
Components in active Medical
Device in compliance with
IEC 60601 standard

הסדנה תעסוק ביישום דרישות התקן בתהליך פיתוח
התוכנה .המשתתפים יתרגלו התמודדות עם דילמות
ויקבלו המלצות ליישום אפקטיבי של התקן.

הסדנה תסביר את הדרישה הרגלטורית לזיהוי
ולבחירת רכיבים קריטיים ותקנה מידע ,שיאפשר
בחירה מושכלת והגשה אפקטיבית להתעדה של
מכשור חשמלי אקטיבי.

מנחה :קרן אלגוזי-קזצ'ינסקי,
ראש תחום הבטחת איכות תוכנה ,פיזיו-לוג'יק

מנחה :סטלי לוזנן,MSc ,
ITL ,QA Certiﬁcation Manager

תיקוף  Usabilityבמכשור רפואי חשמלי

הרצאת מליאה :סטלי לוזנןITL, QA Certiﬁcation Manager ,

הפסקת צהריים
13:45-14:30
14:30-16:30
מושב ב*

חישוב גודל מדגם לניסויים לאימות ותיקוף התכן
הרצאת מליאה :גיל הררי  -מנכ"ל Medistat

סדנה מעשית C

<<

סדנה מעשית D

<<

A quick Reference Guide
of 510(k) Preparation

Sw Cybersecurity:
 “Medical Hacking”Acquiring Personal Info

הסדנה תעסוק בפריצות למערכות רפואיות.
המשתתפים ייחשפו לסיכונים ולפרצות וילמדו על
דרכים להתגונן בפניהם.

הסדנה תקנה הבנה של מבנה הגשת )510(k
לפי הדרישות הנוכחיות של .FDA
תתורגל הכנת תוכן עניניים וינתנו דגשים והמלצות
למרכיבי הגשה מוצלחת.

מנחה :ליאור בן-דוד,
מומחה  ,Cybersecurityפיזיו-לוג'יק

מנחה :גדי גינות,
מנכ"ל פיזיו-לוגי'ק

* המשתתפים מוזמנים לבחור סדנה אחת בכל מושב.

16:30

סיכום ,שאלות ותשובות

השתתפות • מספר המקומות מוגבל
למשתתפים תינתן תעודת
*
דמי השתתפות לנרשמים בהרשמה מוקדמת ₪ 400 :ולאחר מכן) ₪ 600 :המחירים כוללים מע“מ(
הרשמה מוקדמת לסדנה עד  .6.6לרכישת כרטיסים
הנחה ברכישת  3כרטיסים ומעלה .הנחה ללקוחות פיזיו-לוג‘יק ,ללקוחות  ,ITLללקוחות  ,Medistatללקוחות  Orcanosולחברי .IATI
לקבלת קוד הנחה :לקוחות פיזיו-לוג‘יק ,ariella@physio-logic.co.il :לקוחות ,liozs@itl.co.il :ITL
לקוחות  , Nicole@medistat.co.il :Medistatלקוחות  , linoy.shaked@orcanos.com :Orcanosחברי orit@iati.co.il :IATI

<</

לפרטים נוספים :אריאלה ariella@physio-logic.co.il ,054-7948534 -

אודות פיזיו-לוג'יק <<

חברת יעוץ המספקת ,תחת קורת גג אחת ,פתרונות מותאמי
לקוח בתחומי הבטחת איכות ,ה"א תוכנה ,רגולציה ומחקרים
קליניים לחברות המייצרות מכשור רפואי ומוצרי קומבינציה.
צוות החברה מונה מעל ל 20-מומחי תוכן בניהולו המקצועי של
גדי גינות .בין לקוחותינו חברות בינלאומיות ,חברות הזנק
ויזמים מובילים.

> < www.physio-logic.co.il
> < info@physio-logic.co.il

/

אודות << ITL

 ITLהיא מעבדת תקינה בינלאומית המוסמכת על ידי רשויות
וגופים רגולטורים בכל העולם ,המספקת שירותים בתחומי
תאימות אלקטרומגנטית ,בטיחות חשמלית למוצר רפואי ,לייזר,
בדיקות סביבה ו.CDRH-

>

www.itl.co.il

<

הסדנה מיועדת ליצרני מכשור רפואי בלבד .קיום הסדנאות מותנה במספר נרשמים מינימלי .למארגנים שמורה הזכות לשינויים.

