TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019
DUNG DỊCH PHA LOÃNG DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC

TÊN DUNG DỊCH: DILUENT
MODEL: RD-86
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế Diluent là dung dịch pha loãng sử dụng cho máy xét nghiệm
huyết học
- Tác dụng của hóa chất là pha loãng dung dịch mẫu giúp
máy phân tích các thành phần trong mẫu
- Diluent là hóa chất bắt buộc phải sử dụng đến mỗi khi
làm một mẫu phân tích huyết học.
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
1.2 Danh mục linh kiện và
Hóa chất DILUENT
20L/can hoặc 10l/can
phụ kiện
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng để pha loãng mẫu khi phân tích thành phần huyết học

1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy can hóa chất ra khỏi thùng carton
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn
phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học

1.5 Chống chỉ định
1.6 Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học
- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những
sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại

Trung Quốc, Việt Nam.
3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019
DUNG DỊCH LY GIẢI DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC

TÊN DUNG DỊCH: LYSE
MODEL: RL-86D; RL-86H
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế Lyse là dung dịch tách bạch cầu sử dụng cho máy xét nghiệm
huyết học
Tác dụng của hóa chất là tách thành phần bạch cầu của mẫu
máu giúp máy phát hiện và phân tích các thành phần bạch cầu
trong mẫu dễ dàng.
Lyse là hóa chất bắt buộc phải sử dụng đến mỗi khi làm một
mẫu phân tích huyết học
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
1.2 Danh mục linh kiện và
Hóa chất LYSE
500ml/chai hoặc
phụ kiện
250ml/chai
Dùng để tách thành phần bạch cầu trong mẫu máu khi phân
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
tích thành phần huyết học
dụng
1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy can hóa chất ra khỏi thùng carton
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn

phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học
1.5 Chống chỉ định
1.6 Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học
- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những
sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại
Trung Quốc, Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019
DUNG DỊCH RỬA DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC
TÊN DUNG DỊCH: CLEANSER
MODEL: RC-86; RC-2
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT
1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
- Tác dụng của hóa chất là rửa toàn bộ hệ thống có hóa
chất và mẫu chạy qua giúp hệ thống sạch, không bám cặn
của các mẫu trước và không ảnh hưởng đến kết quả phân

1.2 Danh mục linh kiện và
phụ kiện
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

tích
- Là hóa chất bắt buộc sử dụng đến mỗi khi làm một mẫu
phân tích thành phần huyết học
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
Hóa chất CLEANSER
1L/chai hoặc
500ml/chai
Dùng để rửa sạch toàn bộ hệ thống có hóa chất và mẫu chạy
qua

1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy can hóa chất ra khỏi thùng carton
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn
phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học

1.5 Chống chỉ định
1.6 Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học
- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những
sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại
Trung Quốc, Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019
DUNG DỊCH RỬA ĐẬM ĐẶC DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC
TÊN DUNG DỊCH: CONCENTRATED CLEANSER
MODEL: RC-86C
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
- Tác dụng của hóa chất là rửa toàn bộ hệ thống có hóa
chất và mẫu chạy qua giúp hệ thống sạch, không bám cặn
của các mẫu trước và không ảnh hưởng đến kết quả phân
tích
- Là hóa chất bắt buộc sử dụng đến mỗi khi làm một mẫu
phân tích thành phần huyết học
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
1.2 Danh mục linh kiện và
Hóa chất CONCENTRATED
30ml/lọ
phụ kiện
CLEANSER
Dùng để rửa sạch toàn bộ hệ thống có hóa chất và mẫu chạy
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
qua
dụng
1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy can hóa chất ra khỏi thùng carton
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn
phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học

1.5 Chống chỉ định
1.6 Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học
- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những

xảy ra

sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại
Trung Quốc, Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019

DUNG DỊCH CONTROL DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC
TÊN DUNG DỊCH: CONTROL
MODEL: RT-D5; Q3
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
- Là hóa chất bắt buộc sử dụng đến mỗi khi làm một mẫu
phân tích thành phần huyết học
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
1.2 Danh mục linh kiện và
Hóa chất CONTROL
3ml/lọ
phụ kiện
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng để rửa sạch toàn bộ hệ thống có hóa chất và mẫu chạy
qua

1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy lọ hóa chất ra
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn
phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học

1.5 Chống chỉ định

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học

1.6 Cảnh báo và thận trọng

- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những
sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại
Trung Quốc, Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị đăng ký lưu hành TTBYT: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh
Địa chỉ : 296 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – Tp. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2019

DUNG DỊCH CALIBRATOR DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC
TÊN DUNG DỊCH: CALIBRATOR
MODEL: RT-C5; C3
HÃNG SẢN XUẤT: RAYTO
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1 Mô tả trang thiết bị y tế - Là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
- Là hóa chất bắt buộc sử dụng đến mỗi khi làm một mẫu
phân tích thành phần huyết học
Tên linh/phụ kiên
Số lượng
1.2 Danh mục linh kiện và
Hóa chất CALIBRATOR
3ml/lọ
phụ kiện
1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng để rửa sạch toàn bộ hệ thống có hóa chất và mẫu chạy
qua

1.4 Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy lọ hóa chất ra
Bước 2: Kết nối với máy xét nghiệm huyết học bằng ống dẫn
phụ kiện đi kèm máy
Bước 3: Máy sẽ tự động hút dung dịch với lượng vừa đủ mỗi
khi thực hiện phân tích mẫu huyết học

1.5 Chống chỉ định
1.6 Cảnh báo và thận trọng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm huyết học
- Không để vật nặng đè lên hộp
- Bảo quản và hoạt động trong nhiệt độ phòng (15-30 độC)
- Sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì

1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh những
sai sót dẫn đến kết quả sai lệch

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước : Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại
Trung Quốc, Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

