PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh cho trẻ em Confidence 1
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường bằng kim loại dễ vệ sinh và được thiết kế
thông gió .
Chuyển động lưng điều chỉnh nhờ hệ thống cơ khí.
Hệ thống đường ray có thể điều chỉnh, bền và dễ lau
chùi
Tấm ván đầu và chân giường có thể chuyển động.
Bánh xe bằng nhựa chống sốc
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tủ bằng kim loại được thiết kế đặt kế bên chân giường
trẻ em (Tùy chọn)
Tùy chọn màu laminate RLX .
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 77 x 156 x 50 cm
Trọng lượng (không có phụ kiện): ~ 53 kg
Trọng lượng accompaniment : ~ 13 kg
Trọng lượng tủ : ~ 19,5 kg
Thể tích không có phụ kiện: 0,17 m3
Thể tích tủ : 0,14 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh cho em bé Embrace 1
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Thiết kế từ kính nhựa dẻo khánh khuẩn và có thể xách
tay.
Chuyển động trendelenburg thuận và đảo chiều điều
chỉnh nhờ hệ thống cơ khí.
Làm từ thép được sơn epoxy có khả năng chống ăn
mòn
Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe (50mm) có 2 phanh
điều chỉnh vị trí (Tùy chọn).
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 45 x 79 cm
Trọng lượng (Không có phụ kiện): ~ 11 kg
Trọng lượng tủ : ~ 8 kg
Thể tích: 0,34 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 3
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường kim loại dễ lau chùi được thiết kế để thông
gió cho giường..
Chuyển động đầu và chân nhờ đòn bẩy xoay.
Chuyển động Trendelenburg nhờ sự trợ giúp của cơ chế
giảm xóc ở bên chân
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau
chùi với độ an toàn tối đa.
Tấm đầu và chân ván phủ Melamine.
Hệ thống đầu có thể tháo rời và có thể cài đặt cũng như
có thể được sử dụng nếu cần thiết.
Bánh xe bọc nhựa chống sốc.
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 97 x 207 x 50 cm
Kích thước nệm: 85 x 190 x 12 cm
Tải trọng an toàn (gồm Nệm và Phụ kiện): 230 kg
Trọng lượng: ~ 86 kg
Thể tích: 1,14 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 4
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường kim loại dễ lau chùi được thiết kế để thông
gió cho giường..
Chuyển động đầu và chân nhờ đòn bẩy xoay.
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau
chùi với độ an toàn tối đa.
Tấm đầu và chân ván phủ Melamine.
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 102 x 208 x 50 cm
Trọng lượng: ~ 80 kg
Thể tích: 0,64 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 5
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường kim loại dễ lau chùi được thiết kế để thông
gió cho giường..
Chuyển động đầu và chân nhờ đòn bẩy xoay.
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau
chùi với độ an toàn tối đa.
Tấm đầu và chân ván phủ Melamine.
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 102 x 208 x 50 cm
Điều chỉnh lưng : 700
Trọng lượng: ~ 72 kg
Thể tích: 0,64 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 7
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường gồm 4 phần. Sàn giường dạng lưới nên dễ thông khí.
Chuyển động đầu và chân nhờ đòn bẩy xoay.
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau chùi với
độ an toàn tối đa (không bắt buộc)
Tấm ván đầu và chân giường có thể chuyển động.
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn sau khi
được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX cho đầu giường bằng gỗ có khung
kim loại
Tùy chọn màu laminate RLX cho đầu giường nhựa PE
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 98 x 208 x 48 cm
Điều chỉnh lưng : 68o
Điều chỉnh chân : 35o
Trọng lượng: ~ 63 kg
Thể tích: 0,64 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 9
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường gồm 2 phần. Sàn giường dạng lưới nên dễ
thông khí.
Chuyển động đầu và chân nhờ đòn bẩy xoay.
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau
chùi với độ an toàn tối đa (không bắt buộc)
Tấm ván đầu và chân giường có thể chuyển động.
Bánh xe bằng nhựa chống sốc
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX cho đầu giường bằng gỗ
có khung kim loại
Tùy chọn màu laminate RLX cho đầu giường nhựa PE
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 98 x 208 x 48 cm
Điều chỉnh lưng : 68o
Trọng lượng: ~ 52 kg
Thể tích: 0,64 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 10
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Nền giường gồm 2 phần. Sàn giường dạng lưới nên dễ
thông khí.
Chuyển động lưng nhờ hệ thống tấm phủ kim loại
chuyển động chậm rãi.
Hệ thống đường ray kim loại tiện dụng, bền và dễ lau
chùi với độ an toàn tối đa (không bắt buộc)
Tấm ván đầu và chân giường có thể chuyển động.
Bánh xe bằng nhựa chống sốc
Các thành phần kim loại sơn tĩnh điện chống ăn mòn
sau khi được xử lý bằng phốt phát.
Tùy chọn màu melamine RSX cho đầu giường bằng gỗ
có khung kim loại
Tùy chọn màu laminate RLX cho đầu giường nhựa PE
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 98 x 208 x 48 cm
Điều chỉnh lưng : 68o
Trọng lượng: ~ 46 kg
Thể tích: 0,48 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Simple 11
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng chung:
Loại: mục đích chung
Thiết kế: tất cả các phần của giưởng được thiết kế để chịu được tải
trọng và hoàn thiện ở mức cao.
Cấu trúc: thép sơn epoxy.
Phần: gồm 4 phần.
Tính năng tay quay vận hành thủ công: đầu, lưng, chân – đầu gối,
trendelenburg
Loại nệm: pan
Lan can 2 bên: dễ dàng táo lắp
Bánh xe: chống tĩnh điện, với hệ thống khóa trung tâm
Bảo vệ: 4 bánh xe đệm cao su để bảo vệ tránh hư hại tường của
bệnh viện.
Tấm chắn đầu – chân: có
Giá gắn cột truyền dịch: có
Giá treo: chịu được tải trọng cao
Nệm: kháng khuẩn, chống acid, chống thấm nước, dễ sử dụng.
Bảng ghi: chịu được tải trọng cao
Tùy chọn sơn melamine

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 100 x 210 x 50
Tải trọng an toàn ( gồm nệm và phụ kiện ): 230 Kg
Trọng lượng: 85 Kg

Thể tích: 1.13 m3
1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT 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. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2822 534 924
Ngày 06 tháng 06 năm 2019
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay Vigorous 14
Mô tả trang thiết bị y
tế

Tính năng:
Dễ dàng để làm sạch, giường.
Chiều cao, trendelenburg, trendelenburg ngược,
chuyển động đầu và chân với sự giúp đỡ của một
động cơ điện.
Tấm đầu và chân với hệ thống trượt tự động.
Chỉ thị góc quay lại được lắp trên lan can phía đầu.
Chỉ thị góc được lắp trên lan can phía chân cho thấy
trendelenburg, trendelenburg ngược.
Dễ dàng tháo lắp và lắp đặt hệ thống đầu giường
được thiết kế bằng nhựa PE hợp vệ sinh.
Bánh xe bọc nhựa chống sốc.
Các thành phần kim loại được sơn tĩnh điện chống
ăn mòn sau khi được xửa lý bằng phốt phát.
Khung hồ sơ với vỏ nhựa PE có thể tháo rời dễ
dàng.
Tùy chọn màu laminate RLX
Thông số kỹ thuật:
Kích thước bên ngoài: 105 x 216 cm
Chiều rộng với lan can: 99 cm
Tấm đỡ Nệm: 89 x 195 cm
Kích thước nệm: 86 x 193 x 12 cm
Tải trọng an toàn (gồm Nệm và Phụ kiện): 230 kg
Trọng lượng: ~ 105 kg
Thể tích: 1,07 m3

1.2

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

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

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
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.

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

