Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 01/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 Con AA
Mô tả sản phẩm thiết bị
1.1
Hóa chất kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm huyết học 19 thông số.
y tế
Thành phần:
Danh mục các bộ phận
Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
Huyền phù hồng cầu và các thành phần tiểu cầu và bạch cầu
hóa chất đi kèm)
nhân tạo và chất bảo quản
Mục đích/ Chỉ định sử - Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm huyết học trên máy xét nghiệm
1.3
dụng như ghi trên nhóm huyết học
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-10°C và tránh ánh sáng cho đến hạn sử dụng
in trên nhãn mác, không làm đông đá
- Sau khi mở nắp, độ ổn định 14 ngày ở nhiệt độ trên. Sau khi sử dụng
đóng nắp ngay tránh ô nhiễm và bảo quản
Quy trình sử dụng:
1.4 Hướng dẫn sử dụng
- Chuẩn bị máy xét nghiệm
- Lấy lọ khỏi tủ lạnh và đưa về nhiệt độ phòng trong 15 phút
- Cuộn lọ trong lòng bản tay ở vị trí nằm ngang, thỉnh thoảng đảo
ngược cho đến khi được huyền phù đồng nhất
- Xét nghiệm như một mẫu bệnh phẩm
- Làm sạch vật liệu còn sót lại.
- Bảo quản ngay khi sử dụng xong
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
1.5 Chống chỉ định
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Chất thử không phản ứng với phản ứng HBsAg, HCV, HIV tuy
nhiên vẫn cảnh báo và cẩn trọng khi sử dụng như một tác nhân lây
1.6 Cảnh báo và thận trọng
nhiễm
2. Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

1.7
2
3

4

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)
Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.
Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 02/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 Diluent AA
Mô tả sản phẩm thiết bị
1.1
Là hóa pha loãng cho máy phân tích huyết học, thể tích 20L
y tế
Thành phần:
Danh mục các bộ phận Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
- Sodium Chloride
5,0 g/l
hóa chất đi kèm)
- Sodium Sulfate Anhydrous
8,0 g/l
- Phosphate Buffer
1,0 - 3,0 g/l
Mục đích/ Chỉ định sử - Hóa chất đẳng trương pha loãng cho máy đếm tế bào.
1.3
dụng như ghi trên nhóm - Cài đặt theo hướng dẫn của từng model
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C và tránh ánh sáng
- Sau khi mở nắp và bảo quản trên máy, sản phẩm có độ ổn định tùy
thuộc theo hướng dẫn của từng model.
1.4 Hướng dẫn sử dụng
Quy trình sử dụng:
- Hóa chất sử dụng trực tiếp
- Lắp đầu hút hóa chất vào lọ hóa chất
- Chạy mồi và kiểm chuẩn hóa chất
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
1.5 Chống chỉ định
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần được chống đông. Trường hợp
không có chống đông phải tiến hành xét nghiệm ngay tránh xuất hiện
1.6 Cảnh báo và thận trọng cục máu đông
2.
1.7
2

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)

2
3

4

Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.
Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 03/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 E-Z Cleanser AA
Mô tả sản phẩm thiết bị Là hóa chất rửa enzyme sử dụng cho máy phân tích huyết học, thể tích
1.1
y tế
100ml
Thành phần:
Danh mục các bộ phận Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
- Proteolytic enzyme
3.0 - 10 g/l
hóa chất đi kèm)
- Sodium Chloride
3,0 - 5,0 g/l
- Phosphate Buffer
1,0 - 4,0 g/l
Mục đích/ Chỉ định sử - Hóa chất rửa enzyme sử dụng trên máy đếm tế bào.
1.3
dụng như ghi trên nhóm - Cài đặt theo hướng dẫn của từng model
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C và tránh ánh sáng
- Sau khi mở nắp và bảo quản trên máy, sản phẩm có độ ổn định 60
ngày.
1.4 Hướng dẫn sử dụng
Quy trình sử dụng:
- Hóa chất sử dụng trực tiếp
- Lắp đầu hút hóa chất vào lọ hóa chất
- Chạy mồi và kiểm chuẩn hóa chất
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
1.5 Chống chỉ định
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần được chống đông. Trường hợp
không có chống đông phải tiến hành xét nghiệm ngay tránh xuất hiện
1.6 Cảnh báo và thận trọng cục máu đông
2.
1.7
2

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)

2
3

4

Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.
Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 04/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 Lyse AA
Mô tả sản phẩm thiết bị Là hóa phá vỡ tế bào sử dụng cho máy phân tích huyết học, thể tích
1.1
y tế
500ml
Thành phần:
Danh mục các bộ phận Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
- Quaternary ammonium salt
< 50 g/l
hóa chất đi kèm)
- Isopropanol
0,1 - 1,5 ml/l
- Ethanol
< 1,5 ml/l
Mục đích/ Chỉ định sử - Hóa chất dùng để phá vỡ tế bào sử dụng trên máy đếm tế bào.
1.3
dụng như ghi trên nhóm - Cài đặt theo hướng dẫn của từng model
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C và tránh ánh sáng
- Sau khi mở nắp và bảo quản trên máy, sản phẩm có độ ổn định 60
ngày.
1.4 Hướng dẫn sử dụng
Quy trình sử dụng:
- Hóa chất sử dụng trực tiếp
- Lắp đầu hút hóa chất vào lọ hóa chất
- Chạy mồi và kiểm chuẩn hóa chất
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
1.5 Chống chỉ định
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần được chống đông. Trường hợp
không có chống đông phải tiến hành xét nghiệm ngay tránh xuất hiện
1.6 Cảnh báo và thận trọng cục máu đông
2.
1.7
2

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)

2
3

4

Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.
Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 05/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 Probe Cleanser AA
Mô tả sản phẩm thiết bị Là hóa chất rửa đậm đặc cho ngâm rửa kim sử dụng cho máy phân tích
1.1
y tế
huyết học, thể tích 20ml
Thành phần:
Danh mục các bộ phận
Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
- Hypochlorous sodium
< 100 g/l
hóa chất đi kèm)
- Sodium hydroxide
< 100 g/l
Mục đích/ Chỉ định sử - Hóa chất rửa đậm đặc sử dụng trên máy đếm tế bào.
1.3
dụng như ghi trên nhóm - Cài đặt theo hướng dẫn của từng model
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C và tránh ánh sáng
- Sau khi mở nắp và bảo quản trên máy, sản phẩm có độ ổn định 60
ngày.
1.4 Hướng dẫn sử dụng
Quy trình sử dụng:
- Hóa chất sử dụng trực tiếp
- Lắp đầu hút hóa chất vào lọ hóa chất
- Chạy mồi và kiểm chuẩn hóa chất
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
1.5 Chống chỉ định
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần được chống đông. Trường hợp
không có chống đông phải tiến hành xét nghiệm ngay tránh xuất hiện
1.6 Cảnh báo và thận trọng cục máu đông
2.

Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

1.7

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)
Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

3

4

Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Công ty TNHH Hoàng Oánh
510 Trường Chinh - P. Quán TrữQ. Kiến An - Tp Hải Phòng
Số: 06/HCHH/HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Hoàng Oánh
Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh - P. Quán Trữ - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng
Ngày 01 tháng 04 năm 2019

STT Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1
Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
WL 19 Rinse AA
Mô tả sản phẩm thiết bị Là hóa phá vỡ tế bào sử dụng cho máy phân tích huyết học, thể tích
1.1
y tế
5L/ 20L
Thành phần:
Danh mục các bộ phận
Hóa chất:
1.2 và linh kiện (kể cả các
- Sodium Chloride
5,0 g/l
hóa chất đi kèm)
- Sodium Sulfate Anhydrous
8,0 g/l
Mục đích/ Chỉ định sử - Hóa chất dùng để rửa thường quy sử dụng trên máy đếm tế bào.
1.3
dụng như ghi trên nhóm - Cài đặt theo hướng dẫn của từng model
Bảo quản và độ ổn định:
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C và tránh ánh sáng
- Sau khi mở nắp và bảo quản trên máy, sản phẩm có độ ổn định 60
ngày.
1.4 Hướng dẫn sử dụng
Quy trình sử dụng:
- Hóa chất sử dụng trực tiếp
- Lắp đầu hút hóa chất vào lọ hóa chất
- Chạy mồi và kiểm chuẩn hóa chất
- Chỉ sử dụng để chẩn đoán.
- Tránh nuốt, tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Rửa thật nhiều dưới vòi
1.5 Chống chỉ định
nước trong trường hợp tiếp xúc phải.
1. Mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần được chống đông. Trường hợp
không có chống đông phải tiến hành xét nghiệm ngay tránh xuất hiện
1.6 Cảnh báo và thận trọng cục máu đông
2.

Thải hóa chất theo quy định về chất thải của quốc gia và quốc tế.

1.7

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các quốc gia (nếu có)
Cộng đồng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi.

Dùng các thiết bị y tế sạch hoặc dùng một lần để tránh nhiễm chéo.

3

4

Chỉ định tại các quốc gia khác (nếu có)
Không áp dụng
- Thông tin về an toàn / hoạt động của sản phẩm thiết bị y tế đáng lưu ý
- Các thông tin đáng lưu ý về an toàn / hoạt động của thiết bị y tế
- Không có phản ứng bất lợi nào được báo cáo liên quan đến việc sử dụng thiết bị y tế đã được
- Xem thêm cảnh báo an toàn ở mục 1.6

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.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên ( Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

