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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 Giường bệnh nhân model MODEL: A seri. B seri, S seri,
PKDJ seri, DAseri, E seri là sản phẩm này bao gồm bánh
xe, khung đỡ, bề mặt giường, đầu / chân, đường ray bên và
tay quay. Ngoại trừ bánh xe, các bộ phận khác đều được
làm bằng thép carbon. Thông số kỹ thuật cho vật liệu bao
gồm GB / T3094, GB / T13793, GB / T905 và GB / T9787,
v.v. Vật liệu cho bề mặt giường được sử dụng tấm thép cán
nguội GB / T13237. Vật liệu cho bảng đầu / chân áp dụng
0Cr18Ni9 phù hợp với tiêu chuẩn GB / T12771. Nguyên lý
làm việc là công suất thủ công biến thành cơ năng..
1.2 Danh mục linh kiện và
phụ kiện

Gồm các thân giường, đầu 2 đầu gường, đệm, thanh
chắn,các bánh xe , phanh hãm , cọc truyền dịch

1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Dùng để lưu trú, vận chuyển bệnh nhân

1.4

Sử dụng ở phòng bằng phẳng, khi di chuyển phải có người
đẩy , giữ để phòng trôi tự do

Hướng dẫn sử dụng

1.5 Chống chỉ định

Không áp dụng

1.6 Cảnh báo và thận trọng , khi di chuyển phải có người đẩy , giữ để phòng trôi tự do
1.7 Tác dụng bất lợi có thể Không có thông tin
xảy ra
2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước .Không có

3

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

4

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

Không áp dụng
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)

