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Nội dung mô tả tóm tắt

Đề mục

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết bị
y tế

Đầu nối lấy khí y tế, được làm bằng đồng thau, một đầu được chế tạo
theo các dạng hình học và khớp ngàm tương thích với các chuẩn ngỏ
ra khác nhau (DIN, Kawasaki, Afnor..) và các loại khí khác nhau, đầu
còn lại được chế tạo theo chuẩn răng ngoài để lắp ghép với các thiết bị
ngoại vi như: cột điều chỉnh lưu lượng khí nén.

1.2

Danh mục linh kiện
và phụ kiện (kể cả
hóa chất đi kèm)

Không có

1.3

Mục đích/Chỉ định
sử dụng như ghi
trên nhãn

Lắp vào ngõ ra khí y tế để lấy khí cung cấp cho bệnh nhân hoặc thiết bị
y tế.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Cắm vào các ngõ ra tương thích để lấy khí. Các ngõ ra và khớp ngàm
được chế tạo chuyên biệt nên không thể lắp nhầm lẫn nhau.

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi cụ
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp
đăng ký/ cho phép lưu hành trang thiết bị y tế

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Liệt kê các nước đã cấp đăng ký lưu hành đi kèm với chỉ định sử dụng được phê duyệt tại
nước đó; ngày được cấp đăng ký

4

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

