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CHỦNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
STT
1
1.1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết Tính năng :
Phân tích các dấu ấn sinh học trong máu và nước tiểu
bị y tế
Nguyên lý hoạt động :
Sắc ký giấy
Thông số kỹ thuật
Loại mẫu thử : máu toàn phần, huyết thanh , nước tiểu
Lượng mẫu : 100 uL
Thời gian ra kết quả : 5 phút
Nguồn : AC 220V, DC 24V, 60-90 W
Kích thước : 17x30x330 cm
Trọng lượng : 3 kg

01. Máy chính
02. Máy in tích hợp.

1.2

Danh mục linh
kiện và phụ kiện

1.3

Mục đích/Chỉ
định sử dụng như
ghi trên nhóm

1.4

Hướng dẫn sử
dụng

1.5

Chống chỉ định

Không có.

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

Phát hiện các dấu ấn sinh học trong máu và nước tiểu

1. Bật công tắc nguồn và duy trì máy hoạt động liên tục
trong môi trường nhiệt độ 250C.
2. Nạp mẫu vào giếng chứa mẫu trên test.
3. Đưa test vào máy đo. Nhấn nút đo, chờ 5 phút để
máy phân tích.
4. Đọc kết quả và in ra giấy.

1.7

Tác dụng bất lợi
có thể xảy ra

2

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

Không có

Canada, châu Âu và hơn 100 nước khác
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
Không có

Đơn vị nhập khẩu

