Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh cho trẻ em Confidence 1
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh cho em bé Embrace 1
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 3
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 4
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019..

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 5
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 7
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 9
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 10
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 08 năm 2018.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 11
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2019.

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Địa chỉ: Số 9, Đường số 2 - KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - Tp. HCM
STT
1
1.2

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Vigorous 14
Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí mong muốn

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

NGUYỄN VĂN THÊM

