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TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
STT

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
Danh mục linh
kiện và phụ kiện
Mục đích/Chỉ
định sử dụng
Hướng dẫn sử
dụng

1.2
1.3
1.4

Dụng cụ chống cắn lưỡi
Không có
Dụng cụ hỗ trợ cho việc thông các ống dẫn qua cổ họng của bệnh
nhân, tránh trường hợp cắn lưỡi
Đặt dụng cụ ở cổ họng bệnh nhân, dụng cụ được đưa vào miệng
với mặt cong được hướng lên trên. Khi mỏ của nó tiếp xúc với
phần sau của vòm miệng, hãy thực hiện một vòng quay 180 độ
để ấn dụng cụ vào hoàn toàn, cố định lại rồi luồn các ống dẫn
cần thiết vào trong cơ thể qua đường miệng.
Không có

1.5

Chống chỉ định

1.6

2

Cảnh báo và thận
Không có
trọng
Tác dụng bất lợi
Hiện chưa có ghi nhận trường hợp nào bất lợi có thể xảy ra khi
cụ thể xảy ra
sử dụng sản phẩm này.
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

1.7

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.
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